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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 19. marca.

MAŠKARAM ZIME NI BILO TREBA ODGANJATI – Pretekli teden je bil najbolj norčavi teden v letu. Pustne 
maske so si dale duška tudi na tradicionalnih pustovanjih v posavskih krajih. V tem zagotovo prednjačita 
Kostanjevica na Krki s Šelmarijo in Dobova s Fašjenkom. Potem ko so ulice najmanjšega slovenskega 
mesta maškare preplavile dva dneva pred pustom, so Dobovčani pustne šeme tradicionalno pozdravili 
na »popustno« soboto. Pravijo, da pust odganja zimo, a tokrat le-te maškaram ni bilo treba odganjati, 
vsaj v teh krajih ne, saj smo se pred dnevi z nastopom meteorološke pomladi poslovili od ene najbolj 
milih zim do zdaj, vsaj kar se tiče snežnih padavin. Če že ni bilo snega, pa so na dobovski povorki vsaj 
padali konfeti, za kar so poskrbeli veseli klovni iz Sel pri Dobovi.  Foto: Rok Retelj

Vidka Kuselj, upokojena učiteljica 
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Ženska energija 
naredi svet lepši
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Še en (nevladni) udarec
za posavsko energetiko?

Košarkarica in rokometaš

Ženske dominirajo na 
čelu javnih ustanov

V vodstvu posavskih javnih zavodov in drugih usta-
nov je več žensk kot moških, najbolj izrazito je to 
na področju razvojnih ustanov, javne uprave, kultu-
re, zdravstva in sociale ter šolstva. Zakaj je v druž-
beni sferi takšna prevlada ženske in kaj to prinaša?

Strani 6 in 7

Zorčiču vodenje Državnega zbora, Vizjaku ministrovanje?
SLOVENIJA, POSAVJE – Po januarskem odstopu predsednika 
vlade RS Marjana Šarca je Državni zbor v torek, 3. marca, za 
mandatarja za sestavo nove vlade z 52 glasovi za potrdil pred-
sednika SDS Janeza Janšo. Kot je znano, so v novi koaliciji s SDS 
še stranke SMC, NSi in DeSUS. Še preden je bil Janša v Držav-
nem zboru potrjen za novega predsednika vlade, se je v medi-
jih oz. v javnosti pojavil seznam imen kandidatov za ministre v 
novi vladi, na katerem sta se znašla kar dva Posavca, oba Bre-
žičana. Poslanca v Državnem zboru Igorja Zorčiča (SMC) se 
je omenjalo kot kandidata za bodočega ministra za pravosod-
je, nekdanjega brežiškega župana, poslanca v Državnem zboru 
in dvakratnega ministra mag. Andreja Vizjaka (SDS), zdaj za-
poslenega v družbi HESS, pa kot kandidata za bodočega mini-
stra za okolje in prostor. Po izstopu dr. Mira Cerarja iz stranke 
SMC je Zorčič postal najresnejši kandidat za predsednika Dr-
žavnega zbora, kar je ena najvišjih političnih funkcij v Sloveniji.  

Informacijo smo preverili pri obeh omenjenih, a sta bila z izja-
vami, dokler seznami kandidatov niso uradni, redkobesedna. 
»Če in ko bo moja kandidatura uradna, bom z veseljem po-
dal komentar,« je sporočil Vizjak, v času Bajukove vlade (leta 
2000) državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino in soci-
alne zadeve, v času prve Janševe vlade (2004–2008) gospodar-
ski minister, v drugi Janševi vladi (2012–2013) pa minister za 
delo, družino in socialne zadeve. Zorčič, doslej vodja poslanske 
skupine SMC in drugi človek stranke, je včeraj (sreda) zjutraj 
sporočil, da bo »danes predlagan za kandidata za predsedni-
ka Državnega zbora«. Sicer pa po odstopu vlade ocenjuje, »da 
je za Brežice in Posavje, za številne projekte (HE Mokrice, ko-
lesarske steze, most čez reko Savo v Brežicah in druge) in na-
sploh za razvoj naše regije najbolje, da pozabimo stare zame-
re in z novo vlado skušamo narediti kar največ«.
 P. P. 
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Po besedah predsednice NO 
Franje Žokalj so v letu 2018 
nadzirali pet KS, dva JZ in šti-
ri vzgojno-izobraževalne za-
vode, v 2019 pa tri KS, en JZ 
in štiri VIZ. Izbor nadziranih 
je glede na potrebe ali prija-
ve oz. časovno oddaljenost 
posameznega nadzora, tako 
da v NO skrbijo, da so v šti-
riletnem mandatu pregleda-
ne vse KS, pretežno vsi JZ in 
VIZ ter občinske proračunske 
postavke, je pojasnila. V 2018 

Nadzorni odbor ni bil brez dela
BREŽICE – Brežiški svetniki so na februarski seji poslušali tudi poročilo o delu Nadzornega odbora (NO) 
Občine Brežice za leti 2018 in 2019. Pri poslovanju bodisi krajevnih skupnosti bodisi javnih zavodov in šol 
je ugotovil nekatere nepravilnosti, prejel je tudi tri prijave.

so imeli eno prijavo glede KS, 
ki se je samovoljno zadolži-
la na račun občine (KS Krška 
vas), med obravnavo poslo-
vanja Lekarne Brežice so na-
leteli na akumulacijo dvomi-
lijonskih sredstev, čeprav so 
v letnem poročilu zapisali, da 
so vzgojni in učno-izobraže-
valni zavod za fakultete in sre-
dnje šole za farmacij ter da so 
200-odstotno preobremenje-
ni glede na povprečje Sloveni-
je in Evrope po lekarniškem 

delavcu, »denar pa akumuli-
rajo in tega nam niso znali po-
jasniti«. Pri JGZ Letalski center 
Cerklje ob Krki niso ugotovili 
nič posebnega, razen, da mora 
poravnati še nekaj terjatev do 
fizičnih oseb. Ostale KS so de-
lovale zelo dobro, pri čemer 
eno močno sneženje ali vod-
no neurje pomeni, da porabi-
jo vsa sredstva za vzdrževanje 
cest, je omenila in dodala, da 
je iz KS Brežice prišlo pripo-
ročilo, naj se izoblikuje eno-
tna spletna stran za vse KS z 
vsemi potrebnimi informaci-
jami, časovnico, pomembnimi 
dokumenti itd., ki je zdaj že v 
izdelavi. »Tudi v NO spodbu-
jamo KS, naj si uredijo spletne 
strani, če želijo privabiti turi-
ste, saj smo vendarle turistič-
na občina,« je dejala.
 
Nadzorniki so po njenih be-
sedah vedno zelo pozitivno 
presenečeni pri pregledova-
nju poslovanja šol, saj ravna-
telji zelo dobro gospodari-
jo s sredstvi, ki jih imajo, ter 
sodelujejo s svojimi KS, kra-
jem, prebivalci pa tudi poma-
gajo, da imajo vsi otroci enake 
možnosti. V 2019 so obravna-
vali KS Brežice, Dobova in Pi-
šece. V Brežicah je prišla po-
buda za spremembo meje KS, 
saj se je mesto v zadnjem ob-
dobju razširilo in bi bilo tre-
ba drugače začrtati meje. Lani 
so pod drobnogled vzeli OŠ 
Bizeljsko, Artiče, Maksa Ple-
teršnika Pišece in Velika Doli-
na, pri čemer so na vseh šolah 

izrazili željo, da bi imeli raču-
novodstvo in tajnike 100-od-
stotno zaposlene, saj se admi-
nistrativna dela povečujejo. 
Razmišlja se o enotni raču-
novodski službi, je omenila 
Žokaljeva. Izpostavila je Za-
vod za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice, kjer so 
prejeli prijavo zaradi mobin-
ga nadrejenega nad zaposle-
no delavko, odkrili pa so tudi 
še nekatere nepravilnosti pri 
odrejanju nadurnega dela. 
Žokaljeva je sicer poudari-
la, da NO, ki je ZPTM Brežice 
po pregledu poslovanja napi-
sal 12 priporočil, ni zadolžen 
za urejanje kadrovskih zadev. 
Poleg prijave o mobingu so v 
NO prejeli še dve prijavi glede 
prometne infrastrukture, ena 
od teh se je nanašala na do-
mnevno neprimerno ureditev 
prenovljene Prešernove ceste 
v Brežicah. »V nadzornem od-
boru ne delujemo tako, da bi 
nekoga pribijali na križ, am-
pak s priporočili spodbujamo 
nadaljnje delo,« je še poveda-
la in dodala, da če pride do kr-
šitev finančnih predpisov, ne-
mudoma pristopijo k delu. 

Svetniki so na seji tudi potrdili 
sklep, da so v svet JSKD OI Bre-
žice imenovani Miran Kopinč 
(KD Kapele), Andrej Kvartuh 
(KUD Slavček Velika Dolina), 
Jana Kovačič (KUD Oton Žu-
pančič Artiče), Jelka Žnider-
šič (MePZ Viva Brežice) in Di-
ana Kosar (KD Drugi oder). 
 Rok Retelj

Kot nam je v zvezi z digitaliza-
cijo povedala direktorica Posa-
vskega muzeja Brežice Alen-
ka Černelič Krošelj, sodi ta v 
sklop vlaganj iz razpisa Mini-
strstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (MGRT) v so-
delovanju z Ministrstvom za 
kulturo. Pri tem gre za digita-
lizacijo pomembnih objektov, 
arhitekture, ki je vpisana v re-
gister nepremične dediščine. 
Gre za brežiški, sevniški in bre-
staniški grad, nekdanji kosta-
njeviški samostan ter gradova 
Svibno in Kunšperk. »Če hoče-
mo prikazati našo turistično 
ponudbo preko hologramov, 
aplikacij, tiskanih modulov ali 
drugih igrifikacij in doživetij, 
je treba izdelati 3D modele ar-
hitektur, denimo cel grad, pri 
tem pa upoštevati tudi smer-
nice, ki so jih pripravili na kul-
turnem ministrstvu in MGRT 
v projektu Turizem 4.0, in si-
cer skupen produkt,« je deja-
la Černelič Krošljeva. Predla-
gani skupni produkt bi v tem 
primeru predstavljal urejeno 
sobo z vso potrebno opremo 

Gradove prikazati tudi digitalno
KRŠKO, POSAVJE – 21. februarja se je v sejni sobi Regionalne razvojne agencije Posavje na 83. redni seji 
sestal Svet regije Posavje. Na njej so župani posavskih občin med drugim obravnavali pripombe k osnutku 
strategije prostorskega razvoja Slovenije in razpravljali o digitalizaciji gradov.

prikazovanja in komunikacij-
sko opremo, ki naj bi se naha-
jala v Termah Čatež kot najbolj 
množični, s tujimi in domači-
mi turisti frekventni točki. Vse 
z namenom, da bi prikazano 

obiskovalce pritegnilo v to-
likšni meri, da bi začutili pot-
rebo, da si znamenitosti ogle-
dajo tudi v živo.

Četudi so načeloma izrazili 
podporo projektu, pa vendar-
le župani pri navedeni točki še 
niso dosegli konsenza, je pove-
dal predsedujoči svetu regije 
Ladko Petretič, saj ostaja od-
prto vprašanje višine sofinan-
ciranja tega projekta s strani 
občin. Skupna vrednost pro-
jekta znaša 366.000 evrov, od 
tega znašajo upravičeni stroški 
280.000 evrov, kar pomeni, da 
bi morale okoli 100.000 evrov 
zagotoviti še občine. Petretič 
je še povedal, da je bilo sofi-

nanciranje projektov do sedaj 
med občine razdeljeno po šte-
vilu prebivalstva, medtem ko 
naj bi sedaj občine nosile enak 
delež stroškov, zaradi česar bo 
treba narediti nov izračun pri-

padajočih deležev po občinah. 
Poleg tega so bile v zvezi s pro-
jektom na seji izpostavljene di-
leme tudi s strani županov ob-
čin Radeče in Bistrica ob Sotli, 
kjer gradu nimajo oz. je ta v ru-
ševinah.

Do občin diskriminatoren 
osnutek prostorskega razvoja 

Sicer pa so tako kot na janu-
arski seji tudi na februarskem 
zasedanju župani obravnava-
li osnutek Strategije prostor-
skega razvoja Slovenije do leta 
2050. Javna razprava o doku-
mentu je odprta še do 15. mar-
ca, do njega pa so posavski 
župani zelo kritični, saj so me-

stna središča v njem uvršče-
na na različne ravni, ki opre-
deljujejo tudi različne ravni 
in tem pripadajočo umešče-
nost delovanja različnih insti-
tucij pa tudi nadaljnji razvoj in 
vlaganja na različnih področ-
jih (zdravstvo, sodne in uprav-
ne ter raziskovalne institucije, 
višješolsko izobraževanje, ce-
stna infrastruktura, energe-
tika, specializirana socialna 
oskrba idr.). Po osnutku stra-
tegije sta Krško in Brežice uvr-
ščena šele na tretjo raven, Sev-
nica v četrto, občine Radeče, 
Bistrica ob Sotli in Kostanjevi-
ca na Krki pa so uvrščene izven 
štirih ravni med t. i. druga na-
selja, pomembna za razvoj re-
gij, kjer naj bi se izvajalo le uk-
repe za ohranjanje obstoječe 
poselitve in funkcionalno mo-
dernizacijo. Navedena strate-
gija za posavske župane ni 
sprejemljiva, zato so izobliko-
vali skupna stališča in pripom-
be, ki so jih poslali Ministrstvu 
za okolje in prostor kot prip-
ravljavcu osnutka strategije. 
 Bojana Mavsar

Urejena soba z vso potrebno opremo za digitalni 
prikaz pomembnih objektov naj bi se nahajala 

v Termah Čatež.

KRŠKO – V današnjem popoldnevu bo na 12. seji zasedal krški 
občinski svet. Svetniki bodo prejeli v sprejem spremenjen in do-
polnjen odlok o ureditvenem načrtu NEK, ki se nanaša na izgra-
dnjo suhega skladišča izrabljenega goriva znotraj ograje elek-
trarne. Seznanili se bodo s poročilom o delu Medobčinskega 
inšpektorata in skupnega redarstva ter Nadzornega odbora ob-
čine Krško za minulo leto, prejeli v potrditev letni program iz-
obraževanja odraslih na Ljudski univerzi Krško, izdali pa tudi 
soglasje k imenovanju direktorja Mladinskega centra Krško. 
Med drugim bodo obravnavali lokacijsko preveritev za obmo-
čje, predvideno za stanovanjsko pozidavo na Senovem, investi-
cijski program za izvedbo 2. faze obnove Ulice Anke Salmičeve v 
Leskovcu, spremembo v sestavi sveta javnega zavoda Center za 
podjetništvo in turizem Krško, v katerem bo po novem kot član 
tudi skupen predstavnik Območne obrtno-podjetniške zborni-
ce Krško in Posavske gospodarske zbornice, ter osnutek Odlo-
ka o porabi sredstev proračunske rezerve za leti 2020 in 2021. 
Sredstva iz tega naslova so namenjena sanaciji posledic narav-
nih nesreč, in sicer v letošnjem letu za sanacijo plazu Sotelsko, 
za zdrs brežine na Sremiču, za plaz nad cesto Pot na Armes ter 
za sanacijo plazu na Goleku.  B. M. 

Danes zasedanje krškega 
občinskega sveta

Namesto snega – toča 

SEVNICA – 26. februarja, ko so nekateri čas zimskih šolskih 
počitnic preživljali v slovenskih in tujih smučarskih središčih, 
je posavske kraje za nekaj minut pobelila drobna toča v veli-
kosti koruznega zrna, a večje škode ni povzročila. Dogodek je 
skozi fotografski objektiv ujel fotograf in kronist dogodkov 
Ljubo Motore, ko je »snežni dež« v največjem sevniškem sta-
novanjskem naselju hitro prekrival zelene površine in vozi-
šče (na fotografiji). 
Minuli torek, 3. marca, je kratkotrajna točna ploha preseneti-
la še Krčane, a tudi tokrat škode na srečo ni bilo. S. R.

SEVNICA – V včerajšnjem popoldnevu se je na 14. redni seji sestal 
sevniški občinski svet ter med 17 točkami dnevnega reda v uvo-
dnem delu prisluhnil vodji medobčinskega inšpektorata Marti-
nu Cejaku, ki je predstavil letno poročilo o delovanju omenjene-
ga organa ter oceno izvajanja občinskega programa varnosti za 
leto 2019. Med drugim je povedal, da je še vedno relativno veliko 
število kršitev uporabnikov parkirišč, ki ne namestijo parkirne-
ga listka na vidno mesto v vozilu, medtem ko je zaznati postopno 
zmanjševanje števila prekrškov zaradi prekoračitve predpisane 
hitrosti predvsem v naseljih. V nadaljevanju je poslovni in finanč-
ni načrt javnega podjetja Plinovod za leto 2020 s pregledom sta-
nja infrastrukturnega omrežja predstavil direktor podjetja An-
ton Krajnc in med drugim povedal, da je na omrežje za dobavo 
zemeljskega plina trenutno priključenih 660 odjemalcev, ki so 
razporejeni v ustrezne odjemne skupine. Dodal je, da bo v prvi 
polovici leta poslovanje podjetja negativno, in sicer v višini slabih 
10 tisoč evrov (na distribuciji v višini 4.437 evrov, na trgovskem 
delu v višini 5.445 evrov). Stanje infrastrukturnega plinovodne-
ga omrežja je ocenil kot dobro. Poročilo o delu Nadzornega od-
bora občine Sevnica je podal predsednik odbora Alojz Guček, ki 
je povedal, da je nadzorni odbor med drugim opravil pregled po-
slovanja in ravnanja s premoženjem Občine Sevnica v letu 2018 
ter ugotovil, da je bilo ravnanje gospodarno, dokumenti pa ure-
jeni in arhivirani.  S. R.

Sevničani gospodarno 
z občinskim premoženjem

BISTRICA OB SOTLI – Občinski svet v Bistrici ob Sotli je na 
10. redni seji še v drugo potrdil občinski proračun za letoš-
nje leto, ki na odhodkovni ravni znaša 2,7 milijona evrov, na 
prihodkovni pa 2,2 milijona evrov. Na seji so potrdili tudi 
višjo vrednost nagrade družini ob rojstvu otroka ter se sez-
nanili s poročilom izvajanja občinskega programa varnos-
ti za lansko leto. 

Občinski proračun je bil od prve obravnave deležen nekaj spre-
memb, med drugim so za 42.000 evrov zvišali postavko za izgra-
dnjo gasilskega doma, dobrih 33.000 evrov namenili za zmanj-
ševanje dolgoročnega zadolževanja, za 15.000 evrov so znižali 
postavko zimske službe, 20.000 evrov manj so namenili Bratu-
ševi domačiji, 25.000 evrov pa dodali k obnovi kulturnega doma, 
ki se je po besedah župana Franja Debelaka podražila zaradi 
dodatnih del pri ureditvi kanalizacije in odvodov, porušitve di-
mnikov in nabave specifičnega pohištva za prostore knjižnice. 
Ob obravnavi proračuna se je vnovič razvila razprava o predvi-
denem nekaj čez 55.000 evrov vrednem nakupu Čepinove hiše, 
za katerega župan pravi, da gre za pomemben objekt v središču 
kraja, ki bi ga namenili za prenočitvene kapacitete ali za uredi-
tev stanovanj, z nakupom pa bi zagotovili tudi nemoten dostop 
do prostorov vinogradniškega društva in si zagotovili svoje ze-
mljišče pri preureditvi prometa skozi središče kraja. Kot že na 
prejšnji seji sta Simon Rogina in Metoda Rainer izrazila po-
misleke glede nakupa, saj občina nima opredeljene točne vse-
bine za objekt, prav tako ni znan finančni vložek občine v ure-
ditev objekta. Kljub daljši razpravi pri tej postavki so svetniki s 
šestimi glasovi za in enim vzdržanim tudi v drugo potrdili letoš-
nji občinski proračun. 
Prva seja v letošnjem letu je razveselila družine z novorojenci, 
ki imajo pravico do občinske denarne pomoči ob rojstvu otroka. 
Ta se s spremembo pravilnika zvišuje za 100 evrov in bo po no-
vem znašala 300 evrov. V nadaljevanju seje se je občinski svet 
seznanil še z letnim poročilom izvajanja občinskega programa 
varnosti medobčinskega inšpektorata, ki lani na območju obči-
ne ni imel veliko dela s pisanjem prekrškov, so pa v zaključnem 
poročilu za boljšo učinkovitost svojega dela predlagali nadgra-
ditev sodelovanja s policisti, občinsko upravo in občani.  E. Š.

Še v drugo potrdili proračun
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Po besedah Anice Hribar so v 
letu 2019 zabeležili presežek 
prihodkov nad odhodki v viši-
ni dobrih 540 tisoč evrov, kar 
je zelo vzpodbudno, pri čemer 
je treba upoštevati pomoč dr-
žave zaradi nelikvidnosti v vi-
šini 320 tisoč evrov. Med raz-
logi za tak rezultat je tudi 
povečanje prihodkov iz tržne 
dejavnosti (glede na leto 2018 
so se povečali za 23,30 % oz. 
dobrih sto tisoč evrov) ter zni-
žanje števila viškov ur (v letu 
2017 je bilo število neplačanih 
ur še več kot 36 tisoč, konec 
leta 2019 pa samo še 11.700). 
Med večjimi naložbami v 2019 
je naštela nakup nove CT-na-
prave, vseh novih laboratorij-
skih naprav in ultrazvoka za 
anesteziologijo. »Kljub izved-
bi investicij v višini 1,3 milijo-
na evrov likvidnost bolnišnice 
ni bistveno slabša,« je dodala 
Hribarjeva. Na zadnji dan lan-
skega leta so zapadle neplača-
ne obveznosti do dobaviteljev 
znašale nekaj manj kot mili-
jon evrov, kar je skoraj enkrat 
manj kot leta 2017. Strokovna 
direktorica Mojca Savnik Is-
kra, dr. med., je navedla, da so 
lani zdravili 147 bolnikov več 
kot leta 2018. Dejala je, da so 
beležili priliv pacientov iz Kr-
škega in Sevnice predvsem na 

Bronasti znak CZ kot prizna-
nje za požrtvovalno in uspešno 
opravljanje nalog zaščite, re-
ševanja ter pomoči so prejeli: 
predsednik PGD Tržišče Janez 
Pungerčar, ki je prostovoljni 
gasilec skoraj 50 let; vodja eki-
pe za informacijsko in komuni-
kacijsko podporo pri CZ obči-
ne Brežice in član PGD Brežice 
Nick Simončič; namestnik 
predsednika PGD Kostanjevi-
ca na Krki Matija Planinc; ma-
jor David Belak, ki poveljuje 
helikopterskemu oddelku 151. 
helikopterske eskadrilje Slo-
venske vojske (priznanje je v 
njegovem imenu prevzel ma-
jor Aleš Zajc); letalsko teh-
nična četa 151. helikopterske 
eskadrilje Slovenske vojske, 
ki je v preteklem letu izvedla 
več kot 700 nalog helikopter-
ske nujne medicinske pomo-
či, gorskega reševanja, sekun-
darnih medicinskih prevozov, 
helikopterskega gašenja poža-
rov ter usposabljanja ekip ga-
silcev in reševalcev; ter upo-
kojeni član brežiške izpostave 
Uprave RS za zaščito in reše-
vanje Darko Molan. Srebrni 
znak CZ kot priznanje za po-
sebne zasluge ter izjemen pri-
spevek pri razvijanju in krepit-
vi varstva pred naravnimi ter 
drugimi nesrečami je v imenu 
Območnega združenja Rdeče-

ginekološkem oddelku, pove-
čal se je tudi priliv na kirur-
škem oddelku predvsem na 
račun operativnih posegov, 
pri katerih so bile v drugih re-
gijah daljše čakalne dobe. S 
programom skrajševanja ča-
kalnih dob jim je bilo odobre-
nih več operacij (npr. nožne-
ga palca). V SB Brežice imajo 
367 zaposlenih, od tega zdra-
vstveno osebje predstavlja 75 
% zaposlenih, vseh zdravnikov 
pa je 57 (34 specialistov). Hri-
barjeva je pri tem izpostavi-
la problem pomanjkanja spe-
cializantov na pediatričnem 
oddelku, tako da bo verjetno 
kmalu v brežiško bolnišni-
co prišla pediatrinja iz BiH. O 
delu zdravstvene nege je spre-

ga križa Sevnica prevzela nje-
gova predsednica Breda Dre-
nek Sotošek. Zlati znak CZ kot 
priznanje za dolgoletno uspeš-
no delo pri razvijanju in kre-
pitvi organiziranosti, usposo-
bljenosti in pripravljenosti je 
v imenu Društva potapljačev 
Vidra Krško prevzel predse-
dnik društva Matej Koritnik, 
ki se je v imenu vseh prejemni-
kov zahvalil za prejeta prizna-
nja.

Največ posredovanj 
so opravili gasilci

»Hvala vsem za delo, ki ga op-
ravljate vsak na svojem podro-
čju. Želim vam veliko dobrega 
sodelovanja in čim manj situa-
cij, v katerih bi morali uporab-
ljati svoje strokovno znanje,« 
je zaželel ter se zahvalil za ne-
sebično pomoč v primeru na-
ravnih in ostalih nesreč sev-
niški župan Srečko Ocvirk. 
Slavnostni govornik, name-
stnik generalnega direktorja 
Uprave RS za zaščito in reše-
vanje mag. Stanislav Lotrič, 
je poudaril vlogo Civilne zaš-
čite pri varstvu pred različni-
mi nesrečami in zaščiti človeka 
ter njegovega okolja, izpostavil 
prostovoljstvo kot obliko nese-
bične pomoči sočloveku ter na-
nizal nekaj konkretnih številk: 

govorila pomočnica direktori-
ce za to področje Tanja Cer-
jak.

Vsi brežiški testi na 
koronavirus negativni

Direktorica in strokovna di-
rektorica SB Brežice sta se se-
veda dotaknili tudi aktualnega 
dogajanja v zvezi s koronavi-
rusom. V zvezi s tem so takoj 
imeli sestanek z Zdravstve-
nim domom Brežice, saj si z 
njim delijo Urgentni center, 
ki je postal edina vstopna toč-
ka za osebe s sumom na okuž-
bo s koronavirusom iz Brežic, 
Krškega in Sevnice. Sprejeli 
so odločitev o prepovedi obi-
skov na vseh bolnišničnih od-

»V regijskih centrih je bilo v 
lanskem letu prejetih čez 490 
tisoč klicev na pomoč, kar je 
povprečno skoraj 1400 klicev 
na dan – zaradi poplav, moč-
nega vetra in toče. Zaradi ne-
sreč je bilo opravljenih skoraj 
19 tisoč intervencij, na katerih 
so sodelovali pripadniki različ-
nih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč. Največ posredovanj so 
opravila prostovoljna gasilska 
društva, sledijo poklicne ga-
silske enote, gorska reševal-
na služba in državna enota za 
varstvo pred neeksplodirani-
mi ubojnimi sredstvi.«  

delkih, pred UC namestili dva 
kontejnerja in zaprli tudi vrata 
UC, tako da se vstopa le z upo-
rabo zvonca. Tiste s sumom 
okužbe bodo poslali v kontej-
ner, kjer jim bodo vzeli brise. 
Po odvzemu lahko neprizade-
ti čakajo na izvid doma, tisti z 
zdravniškim nadzorom pa gre-
do v drugi kontejner, v njiho-
vo oskrbo se vključi internist. 
Savnik Iskra je omenila, da je 
bilo do zdaj testiranih že vsaj 
pet ali šest oseb, ki so se vrni-
le s potovanj, a zaenkrat so 
bili vsi testi negativni. Če in ko 
bo prišlo do prvih pacientov s 
koronavirusom, ti ne bodo na-
meščeni v brežiški bolnišnici, 
ampak jih bodo premestili na 
infekcijske oddelke, najverje-
tneje v Maribor. Ko bodo tam 
kapacitete zapolnjene, pa bodo 
morali bolnike sprejemati tudi 
na sekundarnem nivoju, se 
pravi tudi v Brežicah, zaradi 
česar bo potrebna reorganiza-
cija bolnišnice, je še pojasnila 
Savnik Iskra. 

Po končani tiskovni konferenci 
je bila še otvoritev Hiperbarič-
nega centra BIO2, ki odslej de-
luje v prostorih SB Brežice in o 
čemer boste lahko več prebrali 
v naslednji številki.
 Rok Retelj

Prireditev, ki se je je udeleži-
la tudi generalna sekretarka 
Rdečega križa Slovenije Cvet-
ka Tomin, so popestrili Ema 
in Jakob Štigl ter Folklorna 
skupina Spomin DU Sevnica, v 
preddverju kulturne dvorane 
pa so bila na ogled dela likov-
nega natečaja na temo narav-
nih nesreč. V uvodu regijskega 
srečanja v počastitev  dneva CZ 
so predstavili reportažni film 
o usposabljanju različnih ekip 
skozi celo lansko leto za opra-
vljanje nalog zaščite, reševanja 
in pomoči. 
 Smilja Radi

KRŠKO – Projekt Mladinskega centra Krško »MVP – Mladi v 
praksi« je bil izbran za sofinanciranje na javnem razpisu Mi-
nistrstva za izobraževanje, znanost in šport »Krepitev kom-
petenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposlji-
vost«. Odobrenih je bilo deset projektov, med tremi izbranimi 
projekti vzhodne kohezijske regije pa je tudi omenjeni projekt 
v vrednosti 178.000 evrov, ki ga bo izvajal prijavitelj Mladin-
ski center Krško skupaj s konzorcijskima partnerjema Celj-
skim mladinskim centrom in Mladinskim centrom BIT iz Čr-
nomlja. »Namen projekta je mlade opolnomočiti, da postanejo 
najboljše verzije samih sebe (MVP v športu pomeni most valu-
able player oz. igralec, ki je najbolj koristil svoji ekipi, op. p.). 
Preko osebnega stika z delodajalci, mreženja ter inovativnih 
vsebin in pristopov bodo udeleženci usposabljanj spoznava-
li sebe in svoje kompetence ter se opremili z znanji za učinko-
vito nastopanje na trgu dela s ciljem zaposliti se. Sodelovanje 
na okroglih mizah z odločevalci pa jim bo omogočilo aktivno 
participacijo in sooblikovanje ukrepov za mlade ter sodelo-
vanje pri razvoju širše skupnosti,« je sporočila vodja projek-
ta Snežana Čović. V obdobju izvajanja projekta, to je od 1. 2. 
2020 do 15. 9. 2021, želijo vključiti v usposabljanje z inova-
tivnimi vsebinami 40 mladih, ki so na dan vključitve v projekt 
stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni ter prihajajo iz 
statističnih regij Savinjska, Posavska in Jugovzhodna Sloveni-
ja.  P. P./vir: MC Krško

MC Krško v projekt MVP

BREŽICE – Vodstvo Gasilske zveze Brežice je 24. februarja v 
svojih prostorih skupaj z operativnimi vodji in ostalimi po-
vabljenimi gosti analiziralo nedavni požar v Termah Čatež. 
V noči na 8. februar je v obsežni intervenciji sodelovalo kar 
117 gasilcev iz 15 gasilskih društev in Poklicne gasilske eno-
te Krško, ki so na prizorišče prišli z 31 vozili. 

Uvodoma je predsednik GZ Brežice Herman Premelč dejal, da 
je za njimi »obsežna intervencija, ki je zahtevala ogromno koor-
dinacije, usklajevanja, znanja, volje, spretnosti kakor tudi pot-
rebne opreme in tehnike«. Vodja intervencije je bil poveljnik GZ 
Brežice Darko Leskovec, ki je opisal, da so bile v skladu z na-
črtom aktiviranja gasilske enote aktivirane v treh pozivih, prvi 
so na kraj požara prišli gasilci PGD Cerina. S strani ReCO Breži-
ce je bila zaradi suma prisotnosti nevarnih snovi aktivirana tudi 
PGE Krško. Leskovec je povedal, da so gasilci prišli na popolno-
ma razvit požar, najprej pa so z notranjimi in zunanjimi napadi 
preprečili širjenje požara v Termalno riviero. Opozoril je na do-
ločene ovire, na katere so gasilci naleteli, in sicer ozek dovoz in 
slepo ulico, zaradi postavljenih betonskih blokov na ulici ni bil 
možen krožni promet za dovoz požarne vode. Ugotovili so tudi, 

da je objekt, ki ga je zajel požar, brez požarnih sektorjev in ima 
povezavo v zimsko Termalno riviero, kar je tudi predstavljalo 
največji problem za gasilce. Veliki oviri pri gašenju sta bila tudi 
visoka temperatura in gost dim. Poveljnik GZ Brežice je še nave-
del, da je prva gasilska enota z gašenjem začela že devet minut 
po aktiviranju, požar je bil lokaliziran v roku pol ure, pogašen pa 
v slabih dveh urah. Najdlje, do poznega večera istega dne, je na 
gasilski straži ostalo PGD Cerina. Po ocenah gasilcev so pri gaše-
nju skoraj 800 kvadratnih metrov velikega objekta porabili okoli 
80 tisoč litrov vode. Stroške intervencije GZ Brežice ocenjuje na 
19.725 evrov (brez poškodovane in uničene opreme), kar pred-
stavlja skoraj celoletni proračun zveze na postavki sofinancira-
nje stroškov intervencij. Gmotna škoda, ki je nastala na objek-
tu, naj bi bila po še vedno neuradnih podatkih približno milijon 
evrov. Leskovec je ob koncu izrazil upanje, da so se vsi po vrsti – 
tako gasilci kot tudi Terme Čatež kot oškodovanec – kaj naučili iz 
tega požara, predvsem pa je pomembno, da so s pravočasnim in 
pravilnim ukrepanjem preprečili, da bi se požar razširil na Ter-
malno riviero. Analizi požara so prisluhnili tudi poveljnik regije 
Posavje Gašper Janežič, višji svetovalec za zaščito in reševanje 
na Občini Brežice Roman Zakšek, vodja ReCO Brežice Aleš Še-
tinc in predstavnik Term Čatež Damjan Krulc. 
 R. Retelj

Upajo, da so se vsi kaj naučili

Vodja intervencije je bil poveljnik GZ Brežice Darko Leskovec.

 S pravočasnim in pravilnim ukrepanjem so 
preprečili, da bi se požar razširil na Termalno riviero.

Bolnišnica je poslovala pozitivno
BREŽICE – Splošna bolnišnica Brežice je v lanskem letu drugo leto zapored poslovala pozitivno, je na tor-
kovi tiskovni konferenci povedala direktorica Anica Hribar. Po dveh letih izvajanja sanacije so v SB Brežice 
želeli pokazati, kako zdaj poslujejo ter kakšni so dosežki in glavne pridobitve bolnišnice.

SEVNICA – Minuli torek, 3. marca, je v sevniški kulturni dvorani potekala osrednja slovesnost v počastitev 
1. marca, svetovnega dneva Civilne zaščite, ki sta jo organizirali Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje 
Brežice ter Občina Sevnica. Na njej so podelili tudi priznanja.

Z desne: Anica Hribar, Mojca Savnik Iskra in Tanja Cerjak

Prejemniki priznanj CZ s sevniškim županom Srečkom 
Ocvirkom in podeljevalcema priznanj, vodjo brežiške 
izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Zdenko Močnik 
ter namestnikom generalnega direktorja Uprave RS za 
zaščito in reševanje mag. Stanislavom Lotričem

Lani pol milijona klicev na pomoč
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OBČANA HUJE POŠKODOVALA VEJA – Na območju kraja Ce-
rovec se je 1. 3. med delom v gozdu hudo poškodoval 50-le-
tni moški. Na glavo mu je med podiranjem drevesa padla od-
lomljena veja. S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Maribor. 

ROMI KAMENJALI POLICIJSKA VOZILA – Policisti so 27. 2. 
pod večer med kontrolo prometa pri Krškem ustavljali vozni-
ka osebnega vozila znamke Peugeot, a je ta vožnjo le še pos-
pešil. Pri Drnovem so skušali voznika ustaviti policisti v dru-
gem vozilu, a se je voznik namerno zaletel v njihovo vozilo, pri 
čemer sta se lažje poškodovala dva policista, ki so ju oskrbeli 
v krškem zdravstvenem domu. Na lov za pobeglim voznikom 
s sopotnikom se je vključilo še več patrulj, a so voznika uspeli 
ustaviti šele v romskem naselju, kjer so ju obvladali s prisilni-
mi sredstvi. Ugotovili so, da 21-letni voznik nima veljavnega 
vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka so mu izmerili 
0,51 mg alkohola, vozilo ni bilo ne registrirano ne zavarovano, 
nanj pa so bile nameščene registrske tablice drugega vozila. 
Poleg tega so v vozilu našli tudi več domnevno ukradenih ar-
tiklov. Med intervencijo so prebivalci naselja v službena vozila 
metali kamenje in jih štiri poškodovali. Vozniku, ki je namerno 
poškodoval službeno vozilo policije, so zaradi kršitev cestno-
prometnih predpisov izdali plačilni nalog v višini 3640 evrov.

OPIT NAD STARŠE IN POLICISTE – 28. 2. so sevniški policisti 
na podlagi prejetega klica na pomoč intervenirali v zasebnih 
prostorih, v katerih je pijan 29-letni moški nadlegoval svoja 
starša ter motil javni red in mir. Razboritež je razgrajal in vpil 
tudi ob prihodu policistke in policista, pri čemer ju je tudi na-
padel. Ukrotili so ga s prisilnimi sredstvi ter odpeljali v prostor 
za pridržanje, v nadaljevanju pa ga kazensko ovadili na tožil-
stvo zaradi preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni 
osebi ter mu izdali plačilni nalog.

V POŽARU ZGOREL OBJEKT IN OSEM KOZ – 29.  2. zvečer so 
ognjeni zublji, ki so izbruhnili v 25x8 m velikem leseno-zida-
nem gospodarskem objektu v Sobenji vasi, le-tega v celoti uni-
čili. Gasilcem iz petih prostovoljnih društev je uspelo med na-
pornim gašenjem v močnem vetru pred plameni zavarovati 
bližnji stanovanjski objekt in rešiti nekaj domačih živali, kljub 
temu pa je poginilo osem koz, poleg sena je ogenj uničil tudi 
nekaj kmetijske mehanizacije.  Zbrala: B. M.

Lidija Francekovič, Brežice: Virus je res bli-
zu, prav lahko pride tudi k nam, saj se glede na 
informacije hitro širi. Menim, da ni razloga za 
preplah, saj verjamem, da so ustrezne ustano-
ve tako pripravljene, da jim lahko zaupamo ter 
bodo kos situaciji. Mene ni kaj posebej strah. 
Treba je poskrbeti za imunski sistem, se gibati 

na svežem zraku in spremljati preventivne ukrepe.

Silvo Hotko, Podvinje: Pričakujem, da se bo ta 
virus pojavil tudi pri nas glede na to, da so že 
primeri v sosednjih državah, a se ne bojim, saj 
je po statistiki umrljivost za navadno gripo ve-
liko večja kot pri koronavirusu. Ukrepe bi moral 
najprej sprejeti vsak pri sebi, začenši s pravil-
no osebno higieno in da ne greš bolan v službo, 

med ljudi. S tem se prepreči širjenje virusa.

Karmen Bizjak, Raka: Kot tehnik zdravstve-
ne nege vem, da gre za vrsto viroze, kot je mno-
go drugih, le da je virus nov. Organizem nanj si-
cer lahko reagira različno, a pretežno zdravemu 
človeku se ni bati, ne nazadnje ljudje umirajo 
tudi zaradi gripe. Res so nekoliko bolj ogroženi 
starejši, ki že imajo kakšno pridruženo bolezen, 

najbolj pomembni pa sta osveščenost in higiena. 

Vladka Blas, Tržišče: Menim, da gre za obi-
čajno bolezen, podobno gripi, ki povzroča več-
jo umrljivost pri starejših ljudeh zaradi slabše 
odpornosti in pri tistih, ki so že bolni. Morda ko-
ronavirusu posvečamo preveč pozornosti. Zani-
mivo bi bilo primerjati podatke o številu obo-
lelih in smrtnih primerih pri ostalih boleznih. 

Nenavadno je, da se je virus pojavil ravno na Kitajskem. 

V minulih dneh, ko smo se vsak dan spraševali, ali in kdaj 
se bo razvpiti koronavirus pojavil tudi pri nas, smo ne-
kaj sogovornikov vprašali, ali se bojijo izbruha te bolez-
ni, kako nevarna je po njihovem mnenju in ali smo v za-
dostni meri pripravljeni nanjo.

anketa

Strah pred koronavirusom?

Marec velja za praznik 
žensk, mater. Kako vidite 
njihov položaj v današnji 
družbi?
Pri odgovoru na to vpraša-
nje najprej pomislim na zna-
ni rek, da ženska podpira tri 
vogale pri hiši. Pravzaprav ne 
bom povedala nič novega. Biti 
žena in mati je odgovorno, po-
membno poslanstvo, a danes 
je ženska tudi delavka, usluž-
benka, direktorica, poslovna 
ženska. In izgoreva. Posebno 
če ni deležna pomoči v druži-
ni in družbi. Pomislimo na pre-
karne zaposlitve, mobing, so-
cialne stiske, brezposelnost. V 
današnjem turbulentnem času 
je težko najti čarobno paliči-
co, ki bi uredila te probleme. 
Vem le, da bi morali podpreti 
vsako sposobno žensko, ki se 
je pripravljena izpostaviti na 
vodilnem mestu ali v politiki. 
Kajti ženska energija, intuici-
ja, empatičnost lahko naredijo 
svet lepši in strpnejši. V to sem 
prepričana. In ko že govorimo 
o vlogi ženske, menim, da tako 
danes, kot je veljalo to v prete-
klosti, kar je razvidno že iz lite-
rature, večina žensk predvsem 
jemlje resno vlogo v družini 
kot mati, vzgojiteljica, žena. 
Ženske zdržijo ogromno in bi 
zaslužile poklon.

Ste upokojena slovenistka, 
kako ocenjujete znanje in 
rabo maternega jezika med 
mladimi?
Mogoče bo ob tem kdo pore-
kel, da sem starokopitna, a 
svoje jezikovne norme imam 
zacementirane v sebi in se 
mogoče počasneje, kot bi bilo 
prav, prilagajam temu, da se je-
zik spreminja in da je to pos-
tala tudi sprejemljiva katego-
rija. Danes zlahka dobiš vtis, 
posebno če poslušaš govori-
co mladih, da našo materin-
ščino preplavljajo tuje bese-
de, nenavadne tvorjenke. A to 
je normalen proces. Že Oton 
Župančič je rekel, da je jezik 
živ mladenič, prilagaja se so-
dobnemu svetu in se neneh-
no spreminja. Z razvojem teh-
nologije prihajajo v jezik novi 
in novi izrazi. V drugi, dopol-
njeni izdaji SSKJ iz leta 2013 
je npr. kar 4500 novih besed, 
ki so jih jezikoslovci vnesli na 
podlagi že ustaljene rabe med 
ljudmi. Bolj me skrbi maloma-
ren odnos do našega jezika, da 
ga premalo cenimo. Moti me 
tudi neupoštevanje jezikovnih 
pravil. Nizka je bralna pisme-
nost; po mednarodni raziskavi 
je med našimi 15-letniki pod-
povprečna. 

In smo že pri izobraževanju. 
V času mojega poučevanja v 
osnovni šoli smo, tako se mi 
zdi, bolj utrdili jezikovna pra-
vila, pri književnosti pa smo 
ob branju sodobnih in še več 
klasičnih avtorjev bolj pou-
darjali domoljubje, narodno 

zavest in ljubezen do materin-
ščine. V veselje mi je, da se je 
kar nekaj mojih učenk kasne-
je odločilo za študij slovenšči-
ne. Ko sem, denimo, spremljala 
Luko (vnuk, op. p.), ki je bil še 
pred kratkim v devetletki, sem 
opazila, da so imeli manj gole 
slovnice, kot rečemo temu. 
A če ne obvladaš npr. prired-
ja, podredja, pa naj bo to še 
tako suhoparno, ne znaš dob-

ro postavljati ločil, ne razumeš 
strukture povedi. Vendar zau-
pam učiteljem, ki jih pač vodi-
jo učni načrti.

Danes so časi bistveno dru-
gačni. Otroci berejo pred-
vsem z zaslonov elektron-
skih naprav, bombardirani so 
z množico informacij, pišejo 
sporočila v svoji posebni 'spa-
kedranščini' z okrajšavami in 
'emotikoni'. Mladi pač hoče-
jo biti samosvoji. Kdo bi mislil 
na jezikovne norme, na pravil-
no slovenščino? Želim verjeti, 
da jo uporabljajo, kadar je pot-
rebno. Lahko bi spregovorila 
še o pretiranem številu delov-
nih zvezkov, v katerih učenci le 
obkrožijo črko pred ustreznim 
odgovorom, pa o tem, kako si-
cer ustvarjalne in predane uči-
telje dušijo z nesmiselnimi bi-
rokratskimi zahtevami, ki jim 
jemljejo voljo in čas. Preširoka 
tema za en pogovor! Kakšno 
bi lahko rekla tudi o govorcih 
v javnih medijih, pa naj bo to 
na RTV, na prireditvah, v parla-
mentu. Vsak nastop v javnosti 
zahteva kultiviran govor.

Poleg slovenščine ste diplo-
mirali tudi iz ruščine in če-
škega lektorata. Kaj je botro-
valo tej odločitvi?
Prva želja mi je bila študij 
igralstva na AGRFT, a je oče 
menil, da je ta dežela pre-
majhna in da se od igralstva 
ne bo dalo živeti, zato sem po 

premisleku zavila na Filozof-
sko fakulteto ter vpisala slo-
venščino in ruščino. Ruščino 
predvsem zaradi očeta, ker 
je bil po rodu iz Latvije, ki je 
bila takrat pod Sovjetsko zve-
zo, in ker sem v Latviji imela 
in imam še danes sorodnike, s 
katerimi sem v kontaktu pre-
ko facebooka, seveda v rušči-
ni, ker se žal letonščine nisem 
imela kje naučiti. 

Oče je sicer znal sedem jezi-
kov in je nam, štirim otrokom, 
pogosto prebiral v ruščini. Po 
končani gimnaziji se je zapos-
lil v izvozno-uvoznem podjetju 
v Rigi, obenem pa se je šolal za 
računovodjo. Uspelo se mu je 
vpisati na študij ekonomije na 
pariški Sorboni. Po dveh le-
tih študija so Nemci 1939. leta 
zavzeli Pariz in ga zajeli kot ru-
skega ujetnika. Ker je znal jezi-
ke, so ga Nemci hitro uporabili 
za prevajalca. Tako je bil pre-
ko Avstrije poslan tudi v naše 
kraje, kjer je moral popisovati 
imovino izgnanih Slovencev. V 
Podkumu je spoznal mamo, ki 
je bila učiteljica, a je tedaj de-
lala na nemškem uradu, kjer so 
ji prišle prav informacije, saj je 
sodelovala s partizani. Rodila 
sem se leta 1944, v času, ko so 
očeta poslali Nemci na Češko, 
a se mu je po nevarnih zaple-
tih uspelo vrniti v Podkum. Po 
osvoboditvi se je želel vrniti 
v Latvijo, a naju z mamo niso 
pustili z njim in tako je ostal tu. 

Po materi sem očitno nasle-
dila ljubezen do slovenščine 
in pedagoškega dela, po oče-
tu pa lirično dušo, saj smo po 
njegovi smrti v fasciklu našli 
prek sto njegovih pesmi v le-
tonščini, tiste, ki so bile spisa-
ne v nemščini ali francoščini, 
pa je že mama prevedla. Pisal 
je tudi kratke lirične zgodbe in 
jih objavljal v Kmečkem glasu, 
reviji Naša žena, v Slovenskem 

poročevalcu in še nekaj drugih 
revijah. A vseskozi je imel zelo 
veliko nostalgijo po Latviji, ki 
smo jo kasneje kot družina 
tudi obiskali. Usoda res ubira 
nepredvidljive poti. Z bratom 
zdaj razmišljava, da bi ubese-
dila očetovo življenjsko pot. Si-
cer sem pretežni del poklicne 
poti poučevala v Sevnici, zad-
nje desetletje pred upokojitvi-
jo v Krškem.

Že zgodaj ste se začeli tudi 
kulturno udejstvovati.
S kulturo sem povezana že od 
ranih let in še danes v časopi-
su najprej odprem strani s kul-
turnimi dogodki. Začelo se je 
s Prosvetnim društvom v do-
mačih Čečah nad Trbovljami. 
V trboveljski gimnaziji smo 
imeli močno recitatorsko in 
dramsko skupino. Potem ko 
me je poklicna in zasebna pot 
iz Zasavja pripeljala v Posavje, 
sem pedagoško delo z vese-
ljem dopolnjevala z mentor-
stvom v šolskih dramskih 
krožkih. Zelo lepi so spomi-
ni na odrske deske v brestani-
ški Svobodi in pri Odru mla-
dih v Sevnici. Navsezadnje sem 
prav na odru spoznala svoje-
ga moža. Oba sva bila v 80. le-
tih vključena tudi v Literarni 
klub Beno Zupančič v Krškem. 
Še zdaj se z nostalgijo spom-
nim navdušenja, ki je kar de-
set let družilo domače pesnike 
in izvajalce v ustvarjanju. In to-
vrstnega društva, kot je bil lite-
rarni klub, ko smo izdajali lite-
rarne publikacije, pripravljali 
prireditve, imeli literarne od-
daje na radiu, do danes, žal, ni 
nadomestilo še nobeno kul-
turno društvo v Krškem. V tis-
tem obdobju sem se spet za-
čela spogledovati s pisanjem 
pesmi.

A mislim, da je moje veselje do 
izražanja z lepo besedo najbolj 
zaznamovalo povezovanje raz-
ličnih prireditev in koncertov, 
t. i. moderatorstvo. V več kot 
50 letih je nastalo ogromno 
veznih besedil, vedno znova 
sem se trudila za izvirnost, za 
vsebinsko in izrazno bogastvo 
besede in v tem zelo uživala. 
Potrditev, da je bilo moje delo 
prepoznavno, mi dajeta brona-
sta in srebrna Prešernova pla-
keta, predvsem pa dve prizna-
nji Krajevne skupnosti mesta 
Krško in priznanje Občine Kr-
ško.

V minulem letu ste izdali 
knjižico Zdaj sem tvoja Moja.
Zadnje obdobje mojega življe-
nja je popolnoma spremeni-
la moževa bolezen, ob kateri 
sva se spopadla z Alzheimer-
jevo demenco. In v času, ko 
sem bila najbolj pod stresom 
in utrujena do neskončnosti 
po dolgih letih bivanja z bo-
leznijo, so se moja čustva tako 
zgostila, še posebej, ker je mo-
ral mož v oskrbo v Dom sta-

Vidka Kuselj, upokojena učiteljica slovenščine in kulturna animatorka:

Ženska energija naredi svet lepši
KRŠKO – Dolgoletno učiteljico slovenščine Vidko Kuselj pozna veliko ljudi v Posavju, saj je poleg dela v šol-
stvu s svojim izvirnim vodenjem obogatila številne kulturne in druge prireditve v naših krajih. V zadnjem 
času pa je sicer skromna sogovornica deležna pozornosti kot avtorica presunljive izpovedi o boju z Alzhei-
merjevo boleznijo, ki je doletela njenega moža.

Vidka Kuselj
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rejših občanov, da je vse čute-
nje moralo iz mene. Zato je ta 
knjiga nastala kot nekaka sa-
moterapija. Ko pa sem začela 
pisati, me je vodila mogoče še 
pomembnejša misel, da preds-
tavim to neozdravljivo napre-
dujočo bolezen, ki postopoma 
prizadene možgane, uniču-
je spomin, intelektualne spo-
sobnosti, spremeni vedenje ... 
V tej najini zgodbi opišem čas 
od prvih znamenj, to je bilo 
že kmalu po letu 2000, mimo 
krute diagnoze, ki naju je 
spodnesla leta 2005, do dana-
šnjih dni, ko je mož v domu, saj 
sama nisem mogla več skrbeti 
zanj. Pisanje mi je mogoče ra-
hlo pomagalo, da sem bolj ra-
zumsko sprejela boleče dej-
stvo, da tako pač je, da bolezni 
ne bomo kos. V zadoščenje mi 
je, da so mnogi ljudje v tej knji-
gi našli sebe, napotke zase in 
tudi tolažbo. In če drugega ne, 
dobiš vsaj občutek, da nisi edi-
ni, ki se sooča s takšno situa-
cijo. Če bi sama kaj takšnega 
brala deset let nazaj, bi mi zelo 
pomagalo. V najinem sobiva-
nju z boleznijo poudarim, da 
sem kmalu prišla do spozna-
nja, da moraš vse nepredvi-
dljive, grobe, v moževem pri-
meru tudi agresivne dogodke 
sprejeti s potrpežljivostjo in z 
zavedanjem, da si oboleli člo-
vek sam ne more pomagati, da 
je prestrašen, kakršna koli ne-
gativna reakcija pa ga še bolj 
zmede. Mogoče sem imela na 
začetku slabo vest, ker moža 
nisem mogla vprašati, ali se 
strinja z objavo knjige, saj to 
ni le moja, temveč tudi njego-

va, najina zgodba in izkušnja, 
a mi pozitivne reakcije mno-
gih bralk in bralcev to nekoli-
ko odtehtajo. Težko je doume-
ti, da izgubljaš ljubega človeka, 
da te več ne pozna, da se dvoji-
na razbije in je treba prežive-
ti sam. Hvaležna sem najinim 
domačim, ki so mi pri tem v 
neprecenljivo pomoč. Ob teh 
bolečih trenutkih se spet ro-
jevajo tudi pesmi, ki se jih je 
nabralo že za obsežen snop. 

Aktivni ste tudi v Društvu 
upokojencev Krško.
Zadnjih nekaj let delam tudi 
v Društvu upokojencev Kr-
ško, seveda predvsem na svo-
jem področju. Na prireditvah 
se povezujemo s sosednjimi 
društvi v Posavju in z veseljem 
spremljam delovanje različnih 
kulturnih skupin, v katerih 
naša generacija najde spro-
stitev, bogati ustvarjalnost in 
tudi ohranja tradicijo. Poseb-
no na podeželju te dejavno-
sti polno živijo, v našem mes-
tu pa pogrešam to amatersko 
kulturo. Verjetno gre to pripi-
sati tudi temu, da je v mestu 
zelo veliko priseljencev in pre-
malo matičnega prebivalstva. 
Res je, imamo izredno boga-
to glasbeno dejavnost, dva 
odlična velika orkestra in več 
manjših skupin, vse pod okri-
ljem Glasbene šole Krško, na 
kar smo zelo ponosni. Včasih 
pa je živela tudi pevska tradi-
cija, v Krškem tudi ni nobene 
gledališke ali podobne skupi-
ne. Je krivo le to, da manjka 
mentorjev? Bi morali vzgajati 
podmladek že v osnovni šoli? 

Ne znam odgovoriti. Zato pa 
nas razveseljujejo bližnja kul-
turna društva. Za protiutež pa 
imamo krasen Kulturni dom z 
veliko obiskovalci in bogatim 
programom, a v glavnem pro-
fesionalnim. Sicer pa kultura 
ne pozna takega ali drugačne-
ga predznaka.

Na splošno pa smo upokojenci 
generacija, ki je po večini raz-
bremenjena običajnih obve-
znosti, in če si še čil in vedože-
ljen, lahko marsikaj udejanjaš, 
seveda pa je treba to poiskati, 
saj ne bo nihče prišel na dom. 
Sicer pa so upokojenci vklju-
čeni tudi v različna društva za-
radi zdravstvenih težav, deni-
mo v društvo invalidov, pa v 
društvo bolnikov z osteopo-
rozo, srčno-žilnimi obolenji, 
in že ta jim zagotavljajo dolo-
čeno društveno angažiranje in 
socialne stike. Opažam tudi, ko 
hodim na Srečevanja s knjiga-

mi, ki jih imamo v Valvasorjevi 
knjižnici in so namenjena dvi-
govanju kakovosti življenja 
starejših in ohranjanju bralne 
aktivnosti tudi v zrelih letih, 
da starejši ljudje veliko bere-
jo, berejo zahtevno literaturo, 
o kateri na teh srečanjih zatem 
debatiramo. 

Kaj cenite pri ljudeh? 
Veliko je dobrih lastnosti, ki 
bi jih lahko naštela, a izposta-
vila bom strpnost, odkritost, 
posluh za sočloveka – in pri-
jaznost, ki lahko v tem včasih 
brezčutnem svetu dela čude-
že. Kaj sovražim? Malo se bom 
poigrala z besedami: sovražim 
že besedo 'sovražim', v vsem 
skušam iskati le dobro. Goto-
vo pa ne maram neodgovor-
nosti, površnosti in zavisti, 
privoščljivosti. Pa kritiziranja 
vsevprek.

 Bojana Mavsar

IZDELAVA IN MONTAŽA

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

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

Bet on Health

Po besedah Patricie Čular, 
vodje oddelka za družbene de-
javnosti, gospodarstvo, kmetij-
stvo in razvoj, gre za še enega 
v nizu petih uspešno izbra-
nih projektov, ki jih je Občina 
Brežice prijavila neposredno 
na Evropski komisiji, in sicer 
znotraj razpisa programa Eras-
mus+ šport. Vrednost projek-
ta je 625 tisoč evrov, občina pa 
je pridobila pol milijona evrop-
skih sredstev. Kot je opisala, so 
ciljna skupina, ki jo naslavlja-
jo s projektom, mladi med 15. 
in 29. letom starosti. »Ugotav-
ljamo, da po obdobju osnov-
ne šole, ko je večina populaci-
je vključena v določene športe, 
pride do upada angažiranosti 
srednješolcev in študentov pri 
različnih oblikah športa. Zato 
želimo s projektom preveriti, 
ali je res tako, in skozi projekt 
zgraditi motivacijski model za 
vključevanje mladih v šport,« 
je poudarila Čularjeva in do-
dala, da želijo z vsakim projek-
tom oblikovan program špor-
tnih aktivnosti ponuditi tudi 
čim širši skupini občank in ob-
čanov ter ostalim zainteresi-
ranim. Del športnih aktivnosti 

Stavili bodo na svoje zdravje
BREŽICE – Občina Brežice je 24. februarja na novinarski konferenci javnosti predstavila nov evropski pro-
jekt Stavi na zdravje (angl. Bet on Health). Osnovni cilj projekta je izdelava motivacijskega modela za vklju-
čevanje v šport kot metode za izboljšanje lastnega počutja in krepitve zdravja.

bo tako namenjen posamezni-
kom po zaključku aktivnega 
ukvarjanja s športom, starej-
šim nad 65. letom, ženskam 
in ženskam, zdravljenim za ra-
kom dojke, ter širši javnosti, ki 
je zadosti motivirana, da nare-
di nekaj za svoje zdravje. 

V sklopu projekta bo poteka-
lo kar 21 aktivnosti. Pri špor-
tnih velja omeniti inovativne 
treninge plavanja z elemen-
ti samoreševanja, medgene-
racijski tečaj plavanja, igro po-
bega na prostem, SUP-anje in 
»surfanje« na reki, pametno 
ogrevanje kot preprečevanje 
športnih poškodb, rekreaci-
jo po zaključeni profesional-

ni športni karieri (ulični ro-
komet, rokomet na mivki) ter 
vsakodnevne treninge s ka-
jakom in tedensko izkušnjo z 
zmajskimi čolni za promocijo 
tega športa v smislu izboljša-
nja psihofizičnih sposobnos-
ti, kar zmanjšuje možnost na-
stanka raka dojk pri ženskah. 
Športne aktivnosti bodo po-
tekale med marcem in avgu-
stom 2020, predviden začetek 
je 16. marec. Med aktivnostmi 
velja omeniti še razvoj motiva-
cijskega modela BoH, medna-
rodno znanstveno konferen-
co, HEPA dneve oz. inovativno 
predstavitev vseh projektnih 
športov v starem mestnem je-
dru Brežic med festivalom Bre-

žice, moje mesto ter oktobrski 
vseevropski športni dogodek, 
ki bo osrednji promocijski do-
godek projekta. Veliko delajo in 
še bodo na spletni promociji, 
tudi s pomočjo spletne vplivni-
ce Maje Pinterič ter TV-vodi-
telja in igralca Nika Škrleca, ne 
nazadnje bodo vzpostavili tudi 
stavnico, s katero bodo udele-
ženci stavili, da bodo skozi pro-
jekt izboljšali svoje zdravje in 
fizično stanje.

Nosilec projekta Stavi na 
zdravje je Občina Brežice, ker 
pa je cilj projekta tudi krepitev 
lokalnih partnerjev, v njem so-
delujejo Fakulteta za turizem 
Univerze v Mariboru, Zdra-
vstveni dom Brežice – Center 
za krepitev zdravja, Zavod za 
podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice, Zavod za šport Bre-
žice, Športno društvo plavalna 
akademija Roka Kerina, Špor-
tno društvo Sup Čatež, Moško 
rokometno društvo Dobova, 
Kajak kanu klub Čatež, Zavod 
Neviodunum, podjetje Plus re-
šitve ter mednarodni partner-
ji iz 11 držav.
 Rok Retelj

Sodelujoče na novinarski konferenci so bile Patricia Čular, 
podžupanja Mila Levec in občinska piarovka Lavra Kreačič.
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Vse najboljše ob dnevu žena
Delovni čas v nedeljo, 

8. marca, od 8. do 12. ure

NOVO MESTO, POSAVJE – 18. februarja je Splošna bolnišni-
ca Novo mesto gostila srečanje članov Društva Trepetlika, ki 
združuje bolnike s parkinsonizmom in drugimi ekstrapira-
midalnimi motnjami. Društvo, v katerega so vključeni tudi 
oboleli iz Posavja, deluje že 30 let.

Sedež Društva Trepetlika je v Ljubljani, svoje dejavnosti pa so 
razširili še v Maribor, Celje, Kranj, Novo Gorico in delno za obo-
lele z območja Posavja, Dolenjske in Bele krajine v Novo mesto. 
Delno zaradi tega, ker bi za izvajanje programov, predavanj, de-
lavnic in ostalih poljudno strokovnih srečanj nujno potrebovali 
lastne prostore, vendar jih do sedaj na širšem območju še niso 
našli. Tokrat se je na pobudo Društva Trepetlika za izvajanje sis-
tematične dejavnosti tudi v Novem mestu odzvala Splošna bol-
nišnica Novo mesto, ki je bila gostitelj navedenega srečanja. Na-
men društva, ki skupno šteje že več kot 1000 članov, je predvsem 
izobraževanje bolnikov in njihovih svojcev o novostih s področ-
ja zdravljenja ter seznanjanje z načini lajšanja življenja bolnikov. 
Društvo najtesneje sodeluje s strokovnjaki s področja zdravlje-
nja in obravnave Parkinsonove bolezni.
Srečanja se je udeležilo 38 bolnikov in njihovih svojcev ali skrb-
nikov, od strokovnega kadra pa osem strokovnih delavk Zdra-
vstvenega doma Novo mesto in Splošne bolnišnice Novo mesto 
s strokovnim direktorjem bolnišnice dr. Milivojem Piletičem. 
V uvodu je zbrane pozdravila predsednica društva Cvetka Pa-
vlina Likar in predstavila dosedanje delo društva. Po besedah 
s Parkinsonovo boleznijo obolele članice društva Vlaste Toma-
zin iz Novega mesta, po rodu iz Krškega, je delo Trepetlike (poi-
menovanje po drevesu iz rodu topolov,  pri katerem že ob najra-
hlejši sapici trepečejo listi) za bolnike neprecenljivo, zato svetuje 
vsem, ki so že oboleli, da se včlanijo v društvo, kjer bodo dobili 
odgovore na številna vprašanja o bolezni, možnost za pogovor s 
specialisti in napotke, kako si pomagati pri vzdrževanju kondici-
je za premagovanje ovir, ki jih bolezen povzroča. Druženje bolni-
kov je izjemnega pomena tudi zaradi ohranjanja socialnih stikov, 
ki so zaradi napredujoče bolezni že okrnjeni, izmenjave dobrih 
praks in nudenja pomoči drug drugemu. Vse informacije so na 
voljo na sedežu Društva Trepetlika, Šišenska cesta 23, Ljublja-
na, telefon 01 505 10 91.
 B. Mavsar

Srečanje Parkinsonovih bolnikov

Brise bodo jemali v ZD Brežice;
ob sumu pokličite zdravnika
SLOVENIJA – Ministrstvo za zdravje je izvajalcem na primar-
ni ravni poslalo podrobna navodila, kako ravnati v primeru 
obravnave pacienta z sumom na COVID-19 (koronavirus), tako 
da bodo vse osebe v Sloveniji obravnavane na enak način. Z 
vzpostavitvijo 16 točk za odvzem brisa so tudi racionalizira-
li uporabo zaščitne opreme in obremenitev izvajalcev na pri-
marni ravni. V Posavju se bodo postopki odvzema brisa izva-
jali v zdravstvenem domu v Brežicah.
Za bolnika navodila sicer ne prinašajo novosti, saj so name-
njena strokovni javnosti. Bolnikov prvi kontakt tako še vedno 
ostaja izbrani osebni zdravnik, če ta ni dosegljiv, pa urgentna 
služba. Bolnik s sumom na okužbo s koronavirusom naj torej 
najprej telefonira svojemu osebnemu zdravniku. Ta bo po pogo-
voru z bolnikom in posvetu z lokalnim epidemiologom ocenil, 
ali je sum upravičen ali ne. Če bo ocenil, da je sum upravičen, 
bo bolniku telefonsko sporočil, na katero od 16 točk za odvzem 
brisa naj gre. Bolniki s sumom na okužbo koronavirus naj to-
rej ne hodijo samostojno na točke za odvzem brisa oz. brez na-
potitve osebnega zdravnika, saj brez tega obravnava ne bo mo-
žna. Stik z zdravnikom prek telefona je ključnega pomena, saj 
se s tem izognemo fizičnim stikom in morebitnemu prenaša-
nju okužbe, poudarjamo na ministrstvu.  P. P./vir: MZ
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Kadar se skupaj zberejo posav-
ski župani, vidimo in posluša-
mo šesterico moških v sre-
dnjih ali že zrelih letih, kar 
daje vtis, da so posavske obči-
ne čvrsto v moških rokah. Pre-
cej drugačen vtis pa dobimo, 
ko pogledamo, kdo vodi po-
savske občinske uprave, javne 
zavode in druge ustanove, kjer 
so ženske krepko v vodstvu 
pred moškimi. Že pred leti smo 
pisali o tem, da ženske prevla-
dujejo na čelu posavskih ob-
činskih uprav in tudi posame-
znih občinskih oddelkov. To se 
v zadnjih letih ni spremenilo 
in še vedno pet od šestih po-
savskih občinskih uprav vo-
dijo predstavnice nežnejše-
ga spola: krško Melita Čopar, 
brežiško Gordana Radano-
vič, radeško Marjetka Lipec, 
kostanjeviško Judita Lajko-
vič in bistriško Ana Bercko, 
'moško čast' pa rešuje dolgo-
letni prvi mož sevniške občin-
ske uprave Zvone Košmerl. A 
tokrat ne bomo govorili o njih, 
pač pa o ženskah na vodilnih 
položajih v javnih zavodih in 
drugih lokalnih in državnih 
ustanovah. Nekatere med nji-
mi smo vprašali, čemu pripi-
sujejo žensko dominacijo v tej 
sferi in kaj žensko vodenje pri-
naša javnim ustanovam.

Ženska prednost 
je 'sodelovalnost'

Prvo področje, na katerem 
opazimo več žensk na vodil-
nih mestih, so javni zavodi s 
področja načrtovanja razvo-
ja, gospodarstva in turizma. 
Medtem ko osrednjo posa-
vsko ustanovo s tega področ-
ja, RRA Posavje, kljub večinsko 
ženskemu kadru že vrsto let 
vodi Martin Bratanič, osta-
le (občinske) razvojno-pod-
jetniško-turistične zavode 
vodijo ženske (Kristina Ogo-
revc Račič – CPT Krško, Ma-
tejka Gerjevič – ZPTM Breži-
ce, Mojca Pernovšek – KŠTM 
Sevnica, Duška Kalin – KTRC 
Radeče). V to kategorijo najbrž 
spadata še MC Krško in Zavod 
za šport Brežice, ki imata mo-
ško vodstvo (Mitja Valentinc 
in Ferdo Pinterič).

To, da ženske zavzemajo vo-
dilne položaje ravno na teh 

področjih, je povezano z na-
činom razmišljanja in delova-
nja v skladu z osebnimi priori-
tetami, meni Kristina Ogorevc 
Račič iz CPT Krško: »Ženske 
v ospredje postavljamo sode-
lovanje, povezovanje in dob-
re odnose. V tovrstnih služ-
bah je treba ogromno napora 
vložiti v sodelovanje in upo-
števanje različnih mnenj. Uči-
nek se lahko pokažejo takoj, 

bolj verjetno pa je, da 'preteče 
zelo veliko vode' za zelo maj-
hen rezultat. Ker dejansko pri 
svojem delu srečujem kar ne-
kaj moških na vodilnih položa-
jih, bi rekla, da jim karakterno 
tovrstne službe ne odgovarjajo 
ravno zaradi tega, ker je veči-
na moških, ki pride na vodilni 
položaj, naravnana k tekmo-
valnosti, doseganju hitrih re-
zultatov in nadzoru. Pri naših 
službah pa to ne gre.« Po nje-
nem mnenju ženske prepo-
gosto premalo zaupajo vase 
in morda niso dovolj pogum-
ne, da bi segle še po bolj ambi-
cioznih in predvsem bolje pla-
čanih delovnih mestih. 

Kot ugotavlja 'prva dama' bre-
žiškega ZPTM Matejka Gerje-
vič, se Slovenija po vključeva-
nju žensk v družbo ter ženskah 
na vodilnih položajih v javnem 
sektorju uvršča med najboljše 
države na svetu. »Podpiram in 
me izredno veseli, da so od-
ločevalci v naši občini odprti, 
nudijo enake možnosti obema 
spoloma ter prepoznajo spo-
sobnosti žensk in nas opolno-
močijo. Menim, da je to posle-
dica smelih odločitev organov 
upravljanja oz. lokalne oblas-
ti. Ni povezana s tem, ali dolo-
čeno vodstveno pozicijo zavze-
ma moški ali ženska, ampak 
predvsem s kompetencami in 
sposobnostmi, ki jo določe-
na oseba, ki zavzema vodilno 
mesto, ima,« pravi, kot ključ-
ne pa izpostavlja sposobnost 
sodelovanja, nekonfliktnosti, 
empatije, vizionarstva, iska-
nja najboljših rešitev v jav-
nem interesu ter 'interdisci-
plinarnosti žensk' pri delu na 
različnih področjih. Vlaganje v 
potencial žensk je po njenem 
mnenju med bolj učinkovitimi 
načini za razvoj lokalnih skup-
nosti, predvsem zaradi ženske 
'sodelovalnosti'.

»Iskreno povedano nikoli ni-
sem bila pozorna na to, da 
ženske zasedamo vodilna mes-
ta v zavodih na področjih po-
speševanja razvoja, gospo-
darstva in turizma v Posavju, 
niti nisem razmišljala o razlo-
gih za to, dokler mi vaše ure-
dništvo ni zastavilo tega vpra-
šanja,« odgovarja direktorica 
KTRC Radeče Duška Kalin. Po 

njenem mnenju vsaka organi-
zacija potrebuje vodjo, katere/
ga naloga je, »da najde poti in 
načine, kako voditi in navdihni-
ti svojo ekipo za realizacijo zas-
tavljenih ciljev. Nesporno je, da 
mora za to imeti vodja določe-
ne kvalitete, dvomim pa, da je 
to povezano s spolom. Načini 
vodenja so morda res različ-
ni, saj ženske menda rajši vo-
dimo z zgledom in rajši delamo 

v prijateljski atmosferi, sodbo 
o tem, ali smo za to tudi učinko-
vitejše, pa prepuščam drugim.«

Ob tem vseeno velja dodati, da 
so interesna združenja s pod-
ročja gospodarstva vendarle 
povsem v moških rokah. Di-
rektor posavske gospodarske 
zbornice je Darko Gorišek, 
predsedniki občinskih obrtnih 
zbornic so uspešni podjetniki 
Dušan Arh, Janko Hrastov-
šek in Alojz Tuhtar, a so nji-

hove 'desne roke' in glavne 
operativke skoraj praviloma 
ženske. 

Ženski avtentični stil vodenja

Ženski spol na vodilnih polo-
žajih je izrazit tudi na podro-
čju raznih državnih ustanov. 
Ženske so na čelu vseh treh 
posavskih upravnih enot (mag. 
Lidija Božič, Alison Teodo-
rovič, Mojca Dolar), izpostav 
oz. enot zavoda za zaposlova-
nje (Saša Mohorko), finanč-
ne uprave (Brigita Troha), 
AJPES (Marijana Malus) … 
Med moškimi lahko izposta-
vimo le vodjo sevniške enote 
geodetske uprave Vladimirja 
Kocjana.

Ženske se glede na ambici-
oznost, visoko izobrazbeno 
strukturo, strokovne in organi-
zacijske sposobnosti, težnjo po 
ekonomski neodvisnosti, soci-
alni vključenosti in vključeno-
sti v procese razvoja družbe 
vse pogosteje odločajo za vo-
dilna delovna mesta, pravi na-
čelnica UE Krško Lidija Božič: 
»V državni upravi, kjer se soo-
čamo s številnimi omejitvami 
in prilagoditvami managerskih 
virov širši družbeni situaciji, se 
za uspešno in učinkovito izka-
že avtentično delovanje vodil-
ne ženske, ki se izzivov loteva 

z vidika odličnega poznavanja 
stroke, sposobnostmi predvi-
devanja možnih posledic ter 
upoštevanja potencialnih oko-
liščin. V ženskem avtentičnem 
stilu vodenja je zaznati premi-
šljenost, odločnost, jasnost, so-
delovanje, empatičnost, izrazi-
teje in pogumneje pa izkažemo 
tudi uporabo intuitivnih kom-
petenc.«

Njena sevniška kolegica Mojca 
Dolar meni, da so za zasedbo 

vodstvenih delovnih mest v dr-
žavni upravi pomembne pred-
vsem delovne in vodstvene 
izkušnje, managerske sposob-
nosti, razumevanje poslanstva 
in vloge organa v sistemu dr-
žavne uprave, dobro poznava-
nje področja dela organa, na-
črtovanje in učinkovita raba 
kadrovskih in finančnih vi-
rov ter morebitne druge oseb-
ne kompetence (inovativnost, 
motiviranost, sposobnost re-
ševanja konfliktov….). »Dejav-
nik spola po mojem mnenju oz. 
po mojih dosedanjih izkušnjah 
pri zasedbi vodilnih mest nima 
bistvenega pomena,« meni Do-
larjeva.

Zdravstvo in sociala bolj 
pisana na kožo ženskam

Med najbolj 'feminiziranimi' 
podsistemi v državi sta za-
gotovo zdravstvo in sociala 
in kar se tega tiče, ni nič dru-
gače v Posavju. Ženske vodi-
jo regijsko bolnišnico (Anica 
Hribar), dva od štirih zdrav-
stvenih domov (Tatjana Fab-
jančič Pavlič – ZD Krško, Vla-
dimira Tomšič – ZD Sevnica), 
vse tri lekarne (krško Simona 
Jalovec Pavlovič, brežiško Bo-
žena Omerzel, sevniško Irena 
Groboljšek Kavčič), regijsko 
enoto Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje (dr. Tatja-

na Mlakar), regijski Center 
za socialno delo (Marina No-
vak Rabzelj) in večji del do-
mov za upokojence (Ani Nuša 
Masnik – DSO Krško, Darja 
Cizelj – DUO Impoljca, njego-
vi enoti v Brežicah in Sevni-
ci pa mag. Valentina Vuk in 
mag. Nina Mažgon). Moški 
so na čelu dveh zdravstvenih 
domov (Dražen Levojević – 
Brežice in Franci Čeč – Rade-
če), Varstveno-delovnega cen-
tra Krško – Leskovec (Andrej 
Romih) in Trubarjevega doma 
upokojencev Loka (mag. Ro-
bert Potočnik)

»Delo, s tem povezano pa tudi 
vodenje inštitucij na področju 
zdravstva in sociale, terja veli-
ko mero občutljivosti, razume-
vanja in predanosti, še posebej 
pa trdnosti ob vsakodnevnih 
turbulencah in razpetosti med 
potrebami uporabnikov, priča-
kovanji ustanoviteljev, zahte-
vah zaposlenih in zmožnostih 
financerjev storitev,« pravi di-
rektorica regijske bolnišnice 
Anica Hribar. Zato je biti di-
rektor inštitucij na področjih, 
kjer so potrebe prebivalcev bi-
stveno večje, kot so zmožnos-
ti izvajalcev in financerjev, »vir 
nenehnih stresov in pretresov, 
kjer še tako spreten vrvoho-
dec le s težavo lovi ravnovesje. 
Morda je takšno delo bolj pi-
sano na kožo ženskam. Morda 
smo bolj trpežne. Mislim pa, da 
velja tudi dejstvo, da šele ko 
moški zavozijo, radi prepusti-
jo krmilo ženskam.«

Direktorica krške 'hiše zdrav-
ja' Tatjana Fabjančič Pavlič 
meni, da je predvsem na po-
dročju zdravstva in sociale 
verjetno uspešen stil vode-
nja, ki ga označujejo lastnos-
ti, sicer značilne za ženske: 
»Ženski stil vodenja odlikuje-
jo demokratičnost, potrpežlji-
vost, previdnost, natančnost, 
interaktivnost, sodelovanje s 
kolegi, pomoč podrejenim in 
vključevanje smisla za druži-
no v delovno okolje. Ženske 
prinašamo v delovne organi-
zacije specifične lastnosti, na-
vajene smo delati ponavljajo-
ča se dela in smo se naučile 
uživati v procesu dela. Tudi 
materinska vloga žensk zah-
teva zelo podobne spretnosti 
kot managerska: organizacijo, 
tempo, uravnovešenje konflik-
tnih zahtev, učenje, vodenje, 
usmerjanje, opazovanje, rav-
nanje z motnjami, informira-
nje.« Ob tem opozarja, da v 
naši družbi še vedno obsta-
jajo zakoreninjene predsta-
ve o moških in ženskih pokli-
cih, ki pa večinoma ne držijo, 
saj so ženske lahko enako us-
pešne ali celo boljše v večini 

poklicev, ki jih imajo mnogi za 
moške, in obratno. 

Feminizirano družboslovje

Nič kaj presenetljiva ni niti 
ugotovitev, da so ženske v 
krepki večini na vodilnih mes-
tih kulturnih ustanov. 'Blažen 
med ženami' je na tem podro-
čju direktor kostanjeviške Ga-
lerije Božidar Jakac Goran Mi-
lovanović, sicer pa ustanove 
vodijo: Alenka Černelič Kro-
šelj (Posavski muzej Brežice), 
Darja Planinc (Kulturni dom 
Krško), Urška Lobnikar Pa-
unović (Valvasorjeva knjižni-
ca Krško), mag. Tea Bemkoč 
(Knjižnica Brežice) in Ani-
ta Šiško (Knjižnica Sevnica). 
Tudi vodje vseh treh izpostav 
JSKD so ženske: v Krškem Tin-
ka Vukič, v Brežicah Simona 
Rožman Strnad in v Sevnici 
Katja Pibernik.
 
Direktorica krškega kulturne-
ga doma Darja Planinc meni, 
da je več žensk na vodilnih 
mestih javnih zavodov mor-
da posledica tega, da se večina 
žensk še vedno odloča za štu-
dij na družboslovnih in huma-
nističnih smereh, saj so te sme-
ri izobrazbe praviloma eden od 
pogojev za zasedbo vodilnega 
delovnega mesta v teh zavodih, 
medtem ko se večina moških 
izobražuje v naravoslovnih in 
tehničnih smereh, zato (sploh) 
ne kandidirajo za vodilna mes-
ta na teh področjih. »Posledič-
no se je veliko 'družboslovnih' 

poklicev  v zadnjem desetletju 
feminiziralo, kar se mi zdi, da 
siromaši dodano vrednost, ki 
jo sicer ustvarijo mešani kolek-
tivi. Če želimo na tem področju 
karkoli spremeniti, smo vsi, ne 
glede na spol, poklicani, da smo 
nosilci sprememb, ne pa, da 
premočrtno sledimo toku. Kdo 
je pri tem bolj pogumen in od-
ločen, pa prepuščam v preso-
jo bralcem,« pravi Planinčeva. 

»Na področju kulture in šol-
stva, kjer gre za pretežno fe-
minizacijo poklicev, je na vo-
dilnih položajih v večji meri 
najti ženske, čeprav se v naših, 
torej knjižničarskih vrstah, v 
zadnjem obdobju pojavljajo 
tudi moški,« pravi direktori-
ca sevniške knjižnice Anita Ši-
ško. Meni, da se ženske (tudi) 
zaradi materinstva težje odlo-
čajo za vodilne položaje, saj je 
skrb za otroke pri nas še v večji 
meri na strani mater, moški pa 
se še vedno premalokrat odlo-
čajo za koriščenje porodniške-
ga dopusta ali za nego otroka. 
»Ugotavljam, da med ženskim 
in moškim principom vodenja 
obstaja razlika, a se je v podje-
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»Ko moški zavozijo, prepustijo krmilo ženskam«
POSAVJE – V 'ženskem mesecu' marcu se tradicionalno posvečamo vprašanju ženske (ne)enako(pravno)sti, kar je pomemben pokazatelj stopnje demokratičnosti 
vsake družbe. Kot kažejo raziskave, je Slovenija v evropskem in svetovnem merilu na tem področju med bolj razvitimi državami. Seveda obstajajo področja, kjer 
je žensk (zlasti na vidnih položajih) manj kot moških, denimo v politiki in gospodarstvu, na drugi strani pa je za nekatera področja značilna t. i. feminizacija oz. 
prevlada žensk tako po številu zaposlenih kot na vodstvenih položajih. Tudi v Posavju je to dokaj opazno na področju javnih zavodov in drugih ustanov.  

Večina moških, ki pride na vodilni položaj, 
je naravnana k tekmovalnosti in doseganju hitrih 

rezultatov, pri naših službah pa to ne gre.

Ženske prinašamo v delovne organizacije specifične 
lastnosti, navajene smo delati ponavljajoča se dela 

in smo se naučile uživati v procesu dela.
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Preteklost nas uči, da so ženske z močjo intuicije, ki je dana 
samo njim, z občutkom za rešitev problemov ter s pomočjo svo-
jih (anatomskih in fizioloških) prednosti v odnosu na moške, re-
ševale in ohranile človeštvo. Izročilo preteklosti pove tudi, da so 
ženske kljub svoji heroični vlogi v boju za preživetje in razvoj 
človeške družbe pretrpele ogromno gorja in krivic, ki so izha-
jale iz njihovega podrejenega položaja v družbi. Prizadevanja 
za ženske pravice oz. enakopravnost so dolgo trajala. Ampak, 
skupaj z moškimi. Tako je bilo. 

Kako je danes? Glede na to, da so spremembe stalnica vsega 
obstoječega, se je tudi položaj žensk v družbi spreminjal - na 
bolje. Ženske so prisotne v vseh sferah javnega in družbenega 
življenja. V mnogih celo prevladujoče. In kljub temu sodobna 
ženska v odnosu do moškega težje dosega svoje notranje rav-
novesje. Med drugim tudi zaradi njenega vse bolj intenzivne-
ga vstopanja v moški družbeni pod-svet. Medtem ko vstopanje 
moških v ženski družbeni pod-svet ne poteka tako intenziv-
no. Razlogov je več. Eden je biološka nezmožnost moškega, da 
opravlja določene vloge (npr. roditi, dojiti itd.) in drugi je pritisk 
ponotranjenih tradicionalnih stereotipov o delitvi družbenih 
vlog na ego moškega. Na ta način so ženske same sebi poveča-
le obveznosti in nastalo stanje doživljajo kot neenakopravnost 
oz. izkoriščanje žensk s strani moških. Ali je to res?

Ni res. Ženske danes iz političnih in ekonomskih elit niso več 
izrinjene, temveč so tja vabljene. Moški vse bolj prevzemajo po-
membna družinska oz. opravila s področja t. i. družbenega žen-
skega podsveta. Družba (država in lokalne skupnosti) s prog-
rami socialnih ukrepov (vrtci, podaljšana bivanja v varstvih) 
razbremenjuje žensko. Kljub temu se v javnosti še vedno vzdr-
žuje podoba v družbi podrejene ženske. Dejstva kažejo, da ima-
jo ženske ključne, tudi vodilne položaje v mednarodnih in naci-
onalnih ekonomskih, političnih in socialnih elitah. Vpletene so 
v mehanizme vladanja kapitalskih centrov ter bi za to morale 
prevzeti tudi svoj del zgodovinske odgovornosti. Ženske torej 
niso več predvsem izkoriščane, temveč so tudi izkoriščevalke. 

Lažje je kriviti moškega kot družbeni sistem. V bistvu gre 
za požrešnost neoliberalnega kapitalističnega sistema po ce-
neni delovni sili, ki je žensko in moškega postavil v medsebojno 
konkurenčno pozicijo na trgu delovne sile. Ta ideologija je pod 
pretvezo enakopravnosti med spoloma vpregla ženske v jarem 
kapitalističnega izkoriščanja, češ da je ekonomska neodvisnost 
temelj enakopravnosti. Druga pretveza za motiviranje žensk 
v konkurenčnem boju z moškim delom sveta je lažna ideja o 
enakosti med spoloma. Češ, če hoče ženska biti enakopravna, 
mora biti enaka moškemu in popolnoma neodvisna od njega. 
Cilj te ideologije je najbolje pojasnjen s parolo: "Ženska pogreša 
moškega toliko kot riba bicikl". Ta ideologija je spregledala ot-
roke in njihovo potrebo po bližini obeh staršev. Danes živimo v 
vrednostnem sistemu, za katerega sta ženska in moški enako 
zaslužna, čeprav morda posledice njegovega delovanja zaen-
krat bolj občutijo ženske. 

Kaj je narobe z uresničevanjem enakopravnosti? Današn-
je razprave o podrejenosti žensk se opirajo predvsem na raz-
lago izkušenj iz preteklosti, kar pa ni rešitev. Koncept uresni-
čevanja ideje o enakopravnosti žensk je še vedno nedomišljen 
in terja umirjen pogovor o tej večni temi. V javni razpravi o od-
nosih med spoloma že dolgo ni razlikovanja med pojmi ena-
kost, enakopravnost in enakovrednost. V tem je problem. Z 
očitnim posnemanjem moških obrazcev obnašanja se ženske 
vse bolj odpovedujejo svojim značilnostim. Avstrijski nevrolog 
in psihiater Viktor Frankl je namreč že zdavnaj ugotovil, da se 
človek ne ravna zgolj v skladu s tem, kar je, temveč tudi postaja, 
kakor ravna. Ženska je namreč vse tisto, kar ni moški, in moški 
je vse, kar ni ženska, zato drug drugemu predstavljata stalno 
avanturo iskanja smisla. 

Enakopravnost je vrednota za oba. Vsebinsko uresničevan-
je ženske ne more biti doseženo izven kakovostne spolne inte-
rakcije z moškim. Kakovost odnosa med žensko in moškim je te-
melj, na katerem uspevata zadovoljstvo in sreča človeka, ki pa 
sta posledica zadovoljstva s spolnim življenjem. Čeprav marsik-
do ni pripravljen sam sebi priznati, da je temu tako. Ne spreg-
lejmo, da je ustvarjanje sreče stvar obeh. Zato je pomembno, 
da v odnosih med žensko in moškim ustvarimo takšne razme-
re, da se nobenemu ni treba brez njegove privolitve počutiti 
manj vrednega. Enakopravnost ni samo stvar pravne formu-
lacije, veliko bolj je stvar dejanskega prizadevanja obeh, da se 
ta občutek doživi v praksi. Menim, da je treba zagotoviti ena-
ko razširjanje svobode za oba, torej za Človeka. Vse lepo ob 
prazniku dneva žena!

Enakopravnost je 
vrednota za oba

Piše: dr. Božidar Veljković

kolumna

Na čelo občine je začasno 
prišel novi Fašjenkov žu-
pan (Srečko Bosina), občin-
ski uslužbenci pa so priredi-
li pravo proračunsko veselico. 
Še preden se je rajanje zače-
lo, so občinski lokalni veljaki 
na čelu s proračunsko kralji-
co (Patricia Čular) proračun 
tudi sprejeli. Po predaji občin-
skega ključa je prišel do bese-
de tudi Fašjenkov župan, ki je 
dejal, da se bo, ko bo na oblas-
ti, zavzemal predvsem za dob-
ro voljo med ljudmi. Nastopile 
so tudi mažoretke iz Dobove, 
ki so bile tokrat športno-navi-

Pusta ni brez Fašjenka ...
BREŽICE, DOBOVA – 21. februar, zadnji petek pred pustom, je bil tudi v tem letu rezerviran za uraden za-
četek mednarodnega karnevala Fašjenk Dobova, ki je letos nosil že zaporedno številko 22 – tradicionalni 
prevzem oblasti na občini v Brežicah. 

jaško razpoložene in so palice 
zamenjale z badminton lopar-
ji, po glavni brežiški ulici pa 

so pred občinsko stavbo prišli 
vsakoletni gostje Fašjenka, ko-
ranti iz Hajdine, letos v še šte-
vilnejši zasedbi.

29. februarja, na prestopni dan 
letošnjega leta, je padel zastor 
nad 22. mednarodnim karne-
valom Fašjenk Dobova. Že tra-
dicionalno se je pustno rajanje 
zaključilo s povorko, v kateri 
je bilo udeleženih 45 pustnih 
skupin, tako domačih iz Do-
bove, Loč in nekaterih drugih 
okoliških krajev kot tudi go-
stujočih, ki večinoma prihajajo 
iz naselij, znanih bodisi po kar-
nevalih bodisi značilnih pust-
nih maskah. Potem ko je Faš-
jenkov župan občinski ključ 

vrnil proračunski kraljici, so 
se začele predstavitve pust-
nih skupin. Med domačimi ve-
lja omeniti družino Adams, ve-
sele klovne iz Sel pri Dobovi, 
Power rangers, Lučko žlahto 
kot vikinge, skupino aerobika 
Dobova, z ognjenima točkama 
je navdušila Rodelyn s Filipi-
nov, v povorki so bili udeleže-
ni tudi kapelski krampusi z an-
geli, člani Društva podeželske 
mladine Brežice, predstavni-
ki Prforcenhausa Kostanjevi-
ca na Krki, skupine iz Mozirja, 
Juršincev, Ptuja, Šoštanja, Ilir-
ske Bistrice, Vira pri Domža-
lah … pa tudi iz Hrvaške. Več 
na www.posavskiobzornik.si. 
 R. R.

Fašjenkov župan in proračunska kraljica s spremstvom v 
županovi pisarni

Športno razpoložena skupina Aerobika iz Dobove

tjih treba obema prilagoditi in 
sodelovati, da se ustvarja dob-
ra in uspešna zgodba,« pravi Ši-
škova.

Največ vodij 
je na nižjih ravneh

Po številu zavodov in zaposle-
nih je največje področje šol-
stva in izobraževanja, kjer je 
prevlada žensk očitna že med 
zaposlenimi. Med 26 osnov-
nimi šolami v Posavju jih kar 
20 vodijo ravnateljice in (le) 
šest ravnatelji, dva od treh sa-
mostojnih vrtcev imata na čelu 
ženski, eden moškega. Pri glas-
benih šolah je razmerje med 
spoloma 2:2, pri srednjih šo-
lah so na ravnateljskih mestih 
s 3:2 v vodstvu moški, tudi obe 
fakulteti s sedežem v Posavju 
imata na vrhu dekana. Edini 
javni zavod s področja izobra-
ževanja odraslih, Ljudska uni-
verza Krško, ima direktorico. 
Ženske torej vodijo približno 
dve tretjini izobraževalnih za-
vodov, a višje kot gremo po pi-
ramidi izobraževalnega siste-
ma, manj izrazito je to oz. je v 
vodstvu več moških.

Zagotovo nekaj k temu, da so 
ženske na vodilnih mestih v 
šolstvu (v Posavju) v večini, 
pripomore dejstvo, da so šol-
ski kolektivi praviloma večino-
ma ženski, ugotavlja direktori-
ca/ravnateljica ETrŠ Brežice 
dr. Mojca Tomažin, a opozar-
ja tudi na že omenjeno ugoto-
vitev, da je manj ženskih vodij 
na višjih ravneh izobraževa-
nja: »Ne razpolagam sicer s 
statističnimi podatki, vendar bi 
rekla, da je procentualno naj-
več žensk vodij v vrtcih in naj-
manj na fakultetah – mislim, da 

so dekanje fakultet kar v veli-
ki manjšini.« A bolj kot zgolj 
na šolstvo se njeno razmišlja-
nje nanaša na širše družbeno 
področje: »Predvsem pa bi že-
lela, da bi imeli bolj enakovred-
no zastopana oba spola v slo-
venskem parlamentu, kjer je 
žensk 'le' 28 %. Reprezenta-
tivnost žensk v politiki namreč 
ni nujno vezana na razvitost in 
bogatost družbe, pač pa gre za 
odnos do žensk v neki kulturi, 
kakor ugotavlja dansko-šved-
ska raziskovalka Drude Dha-
lerup.«

Tudi njena kolegica Erna Žu-
pan Pirkovič, direktorica ŠC 
Krško-Sevnica in ravnatelji-
ca Gimnazije Krško, meni, da 
je več ravnateljic kot ravna-
teljev lahko delno posledica 
tega, da je v šolah zaposlenih 
več žensk kot moških. »Ver-
jetno pa to ni edini razlog. Če 
bi bilo temu tako, bi bilo več 
žensk tudi na drugih vodilnih 
mestih v državi. Pa vemo, da so 
le redke v upravah gospodar-
skih družb, sorazmerno jih je 
premalo tudi na vodilnih mes-
tih v državnih organih, vladi, 
parlamentu.« Meni, da je to, 
ali vodilno delovno mesto za-
sede ženska, pri nas še vedno 
odvisno od družbenega ugle-
da in vpliva delovnega mesta, 
»prav tako lahko ugotovimo, 
da se morajo za dosego vodil-
nega mesta ženske bolj potru-
diti in  dokazovati, da so lahko 
enako dobre kot moški in da so 
za to primerne«. Se pa položaj 
žensk po njenem prepričanju 
vendarle izboljšuje, saj imajo 
enake možnosti glede izobra-
ževanja in izbire poklica.

Vzrok za to, da je področje 

vzgoje in izobraževanja že de-
setletja feminizirano, ravnate-
ljica OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja Krško dr. Barbara Smolej 
Fritz vidi v podobi oz. pre-
pričanju družbe o primernos-

ti poklicev glede na spol: »To 
prepričanje, hote ali nehote, 
vpliva na vzgojo in usmerja-
nje otrok v različna interesna 
področja, iz katerih se kasne-
je razvijejo tudi poklicni intere-
si. Pri nas na splošno velja, da 
so poklici s področja tehnike 
in naravoslovja bolj primerni 
za moške, družboslovje in hu-
manistika pa je bolj 'žensko' 
področje. Vendar so številne 
ženske dokazale, da je mogoče 
uspeti tudi na tipično moških 
področjih.« Dodaja še, da k več-
ji zastopanosti žensk na vodil-
nih položajih na tem področju 
verjetno prispeva tudi finančni 
vidik, saj so primerljiva delov-
na mesta v gospodarstvu veli-
ko bolje plačana. Osebno sicer 
dejavniku spola ne pripisuje 
kakšne posebne teže, nikoli ni 
imela občutka, da bi se morala 
bolj dokazovati kot moški kole-
gi oz. da bi bila na kakršen koli 
način diskriminirana. 

Sodstvo in uniforme 
moško področje

Tudi področje sodstva (prego-
vorno) velja za dokaj feminizi-
rano, a vsaj na vodilnih mestih 
v Posavju žensk ne najdemo. 
Vsem štirim sodiščem in okro-
žnemu tožilstvu namreč pred-

sedujejo moški, tudi komandir-
ji vseh petih policijskih postaj 
na našem območju so moški, 
prav tako poveljnik cerkljan-
ske vojašnice in direktor edi-
ne poklicne gasilske enote v 

Posavju. Represija in uniforme 
so torej povsem pod moškim 
nadzorom.

Ko potegnemo črto, torej ugoto-
vimo, da je posavska družbena 
sfera (pre)močno v ženskih ro-
kah, kar je po eni strani logič-
na posledica tega, da gre veči-
noma za tradicionalno ženska 
področja, po drugi strani pa 
najbrž tudi večje ambicioznosti 
in poguma pripadnic nežnejše-
ga spola, da prevzemajo odgo-
vornejša mesta v javnem živ-
ljenju. Najbrž kljub temu ne bi 
bilo dobro, da bi moški v tej sfe-
ri povsem 'izumrli', saj je tudi 
nekaj tokratnih sogovornic po-
udarilo, da je za uspešno de-
lovanje ustanovah pomemb-
na kombinacija in sodelovanje 
tako ženskega kot moškega 
'principa' in specifičnih last-
nosti, ki jih prinaša vsak od nji-
ju. Morda gre v bodoče pričako-
vati tudi, da se bodo ženske bolj 
vključile v procese odločanja 
na najvišji ravni oz. politiko, a 
za zdaj je videti, da se jih prema-
lo odloča zanjo ali pa niso izvo-
ljene, kar očitno pomeni, da tudi 
ženske same sebi ne zaupajo do-
volj. Ampak to je pa že tema za 
kdaj drugič.

 Peter Pavlovič

Med ženskim in moškim principom vodenja obstaja 
razlika, a se je treba obema prilagoditi in sodelovati, 

da se ustvarja dobra in uspešna zgodba.



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 5, četrtek, 5. 3. 20208 IZ NAŠIH KRAJEV

SEVNICA – Družinski inštitut Zaupanje je v sodelovanju s 
KŠTM Sevnica pripravil celoletni program usposabljanja 
in podpornega spremljanja prostovoljcev za prostovoljsko 
delo ter organiziral prvo srečanje, ki je potekalo 20. febru-
arja v prostorih MC Sevnica. 

Srečanja se je udeležilo več kot 20 prostovoljcev in njihovih 
mentorjev, ki so pod vodstvom Damijana Ganca in Margarete 
Lešnik (Družinski inštitut Zaupanje) razmišljali o pomenu, mo-
tivaciji in možnostih za prostovoljsko delo v sevniški občini. Aka-
demija za prostovoljsko delo bo aktivnim prostovoljcem in tistim, 
ki bi to želeli postati, nudila različne izobraževalne seminarje in 
delavnice, velik poudarek pa bo tudi na izmenjavi izkušenj pro-
stovoljcev ter medsebojni podpori v obliki intervizije. Izobraže-
valna in intervizijska srečanja prostovoljcev potekajo vsak drugi 
četrtek ob 17. uri v MC Sevnica. Akademija za prostovoljsko delo 
je del programa Večgeneracijskega centra Posavje, ki ga v Sevnici 
izvaja Družinski inštitut Zaupanje in ga sofinancirajo Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropski so-
cialni sklad in Občina Sevnica. V izobraževalna srečanja prosto-
voljcev se lahko vključijo tudi prostovoljci drugih organizacij v 
sevniški občini. Prijave in dodatne informacije so dostopne na 
e-naslovu: vgc.posavje.sevnica@gmail.com. 
 D. Ganc, foto: M. Lešnik

SEVNICA – Eden izmed pomnikov preteklosti v starem sev-
niškem mestnem jedru je trški dvorec iz 17. stoletja, ki ima 
nadstropni ulični in dvoriščni prizidek. Občina Sevnica, ki je 
lastnica stavbe, namerava spodnji del prostorov, ki še niso 
prenovljeni, obnoviti v skladu s kulturno-varstvenimi po-
goji.
»Obnova bo stro-
kovno zahtevnej-
ša, saj spomeniško-
varstvena stroka 
zahteva ohranitev 
oziroma izvornost 
notranjega izgle-
da objekta z ob-
novitvijo njegove 
notranjosti, z ohra-
nitvijo obstoječih 
materialov oziro-
ma kvečjemu z na-
domestitvijo le-teh 
z enakimi novimi 
materiali. Tlorisni 
gabariti obravnava-
nih prostorov zaje-
majo neto površino 
48,16 m2,« je sporo-
čila lastnica objekta in dodala, da bo prenova poleg sanacije vla-
ge zidov, ometov in temeljev zajemala tudi zamenjavo notranjega 
stavbnega pohištva, delno sanacijo propadlih stropov, zamenja-
vo in dodelavo obstoječih vodov elektroinštalacij ter ogrevanja 
itd. V obnovljenih prostorih bodo potekala odprtja razstav ter 
aktivnosti na področju turizma.
V zapisih o dvorcu, ki je najstarejša in najbolje ohranjena profana 
stavbna dediščina v starem sevniškem mestnem jedru, beremo, 
da ima mogočna stavba v petosni ulični fasadi v srednji osi pol-
krožno sklenjen portal z letnico 1664 in konzolni pomol (pokrit 
balkon nad vhodom), medtem ko ima dvoriščni trakt stebrišč-
ni arkadni hodnik in vogalni kamniti konzolni pomol z letnico 
1613.  S. Radi

Akademija za prostovoljsko delo Trški dvorec čaka obnova 

Mesečna srečanja Akademije za prostovoljstvo potekajo v MC 
Sevnica.

Vogalni kamniti konzolni pomol Trškega 
dvorca

Projekt sloni na tem, da bi se v me-
stna središča ponovno vrnilo življe-
nje s pomočjo obrti. Hkrati je na-
menjen tudi osveščanju lokalnega 
prebivalstva o pomenu ohranja-
nja kulturne in obrtne dediščine. 
V sklopu projekta so se na stoj-
nicah s svojimi izdelki in storitva-
mi predstavili: Kamnoseštvo Jakša 
GRANITIKA proizvodnja in storitve 
iz Krškega s pestro ponudbo izdel-
kov iz naravnega kamna, Inštitut 
za svobodo oblačenja Brestanica s 
predstavitvijo izdelave kostumov in 
oblačil ter Keramika in lončarstvo 
Kržan z Zalok s paleto lončarskih iz-
delkov.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Pustni sejem tudi z Urbano obrtjo
Pustni sejem na Tržnici Videm je 15. februarja 2020 postregel z veliko raznolikimi predstavitvami, 

med drugim tudi s projektom Urbana obrt – Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti.

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

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

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 ZKme - 
145/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in pode-
želja v Občini Radeče za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ur. list 
RS, št. 49/15) in Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2020 
(Ur. list RS, št. 80/19), Občina Radeče objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN 

SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 
V OBČINI RADEČE ZA LETO 2020

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rade-
če. Skladno z Uredbama komisije (EU) št. 702/2014 in št. 1407/2013, 
so po shemi državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2020 v občini Ra-
deče razpisana sredstva v višini 20.000,00 €  za naslednje namene:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1.  Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva 
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvo-
dnjo 
 1.1. Posodabljanje kmetij (14. člen) 16.000,00 €
 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (14. člen) 2.000,00 €
2. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (17. člen)
 1.000,00 €
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (18. člen) 500,00 €

POMOČI DE MINIMIS
4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (21. člen)
 500,00 €

2. UPRAVIČENCI DO POMOČI SO:
Vse pravne in fizične osebe, ki so navedene v 6. členu zgoraj nave-
denega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Radeče za programsko obdobje 2015 – 2020.

3. ROK ZA PRIJAVO:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 27. 3. 2020 na naslov 
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Upoštevane 
bodo vloge, oddane na vložišču Občine Radeče do 27. 3. 2020. Poši-
ljke, ki bodo oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s priporo-
čeno pošto do 27. 3. 2020 (datum poštnega žiga na dan 27. 3. 2020). 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom 
pošiljatelja in označeni z oznako:
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – NALOŽBE (posodabljanje) ali  NA-
LOŽBE (urejanje)« 
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – PRENOS ZNANJA«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – ZAVAROVALNE PREMIJE«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – »DE MINIMIS«

4. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za kmetijstvo opravila enkrat, in sicer 
dne 8. 4. 2020.
Odpiranje vlog ne bo javno.

5. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o za-
vržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Radeče najpozneje v 
roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.

6. INFORMACIJE
To je skrajšana verzija razpisa, ki je objavljena na krajevno običa-
jen način, na oglasnih deskah na območju občine Radeče, na CATV 
in v neskrajšani obliki na spletni strani Občine Radeče na naslovu 
http://www.radece.si/.

Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Ob-
čini Radeče - g. Dalibor Crljenkovič (telefon 03 56 80 800).

 OBČINA RADEČE

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

SEVNICA – 15. februarja je 
v dvorani Alberta Felicija-
na na sevniškem gradu pote-
kalo srečanje poustvarjalcev 
pevskih in godčevskih ljud-
skih napevov iz sevniške ob-
čine. Na pevskem dogodku 
»Skupaj se znajdemo mi« se 
je predstavilo devet skupin – 
Ljudski pevci folklorne sku-
pine Spomin, Ljudske pevke 
s Telč, pevska skupina Azalea 
Boštanj, Šentjanški jurjeval-

ci, Ljudske pevke Blanca, pev-
ska skupina Florjan – PGD Sev-
nica, Ljudske pevke Solzice iz 
Budne vasi, pevska skupina 
Lokvanj iz Krmelja in Ljudski 
pevci Boštanj. Pevsko revijo 
je strokovno spremljala ma-
gistrica muzikologije in pro-
fesorica glasbene pedagogike 
Mirjam Jelnikar, za prijetno 
povezovanje je skrbela Tanja 
Urek. Vodje skupin (na foto-
grafiji) so prejeli priznanje za 

sodelovanje s strani organiza-
torja dogodka, Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti, Ob-

močne izpostave Sevnica. 

 S. R./K. P., foto: P. Zupančič

Srečali so se poustvarjalci ljudskih napevov
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Lansko jesen so se z božičnim 
kruhom, t. i. poprtnikom, či-
gar recept prehaja iz roda v 
rod preko ustnega izročila že 
300 let, predstavile na AlpFo-
odway v italijanskem Milanu. 
»Članice našega društva in tudi 
ostale gospodinje svibenske 
župnije smo vpisane med no-
silke žive kulturne dediščine, 
ki ga vodi Ministrstvo za kul-
turo,« pove Dolinškova in na-
daljuje, da so se vključile tudi v 

projekt Riba je IN ter imele v ok-
viru projekta na Tržnici Videm v 
Krškem predstavitev različnih 
zelišč, ki jih uporabljajo pri pri-
pravi ribjih jedi. Na kuharskih 
delavnicah so se udeleženke 
seznanile z zanimivimi recepti 
za pripravo raznovrstnih jedi iz 
sladkovodnih rib z odličnimi pri-
logami, ki zelo teknejo. »Načr-
tujemo tudi obisk ribogojnice,« 
sogovornica predstavi še ene-
ga od načrtov.

Okusne jedi iz sladkovodnih rib s prilogo
Maja 2002 je bilo v občini Radeče ustanovljeno Društvo kmečkih žena Arnika, ki ga je nekaj časa vodi-
la Nada Brvar, danes ga vodi Marjana Dolinšek. 45 članic, ki ima v souporabi lično obnovljene prostore 
na Svibnem, povezuje želja po druženju, dodatnem znanju priprave različnih jedi ter delovanju v dob-
robit skupnosti. 

Udeleženke kuharske delavnice 

Projekt Riba je IN je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020, 

je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

na
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VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2020/2021.

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

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

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

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

Društvo upokojencev Krško, 
Cesta 4. julija 57, Krško

vabi člane na 

REDNI LETNI ZBOR, 
ki bo v soboto, 7. marca 2020, 

ob 10. uri v Kulturnem domu Krško.

Vljudno vabljeni!

Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki

Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki

e: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si
www.osgorjup.si

t: (07) 481 00 13

Z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10-

ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO, 55/17) ter na 
podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni 
šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (ur. list RS, št. 

28/09 in 31/13)
 

objavlja

RAZPIS
za vpis otrok v vrtec Plavček za šolsko leto 

2020/21 (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021)

Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v trajanju 
od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otrokom od 
prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca 
je od 5.30 do 16.00 ure.

Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1. do 3. let) 
in drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa 
v šolo) ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. 
Posamezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih 
zadostno število otrok.

Vpis bo potekal od 10. 3. 2020 do vključno 6. 4. 2020. 

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali 
šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, 
kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija 
za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za 
sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na 
predlog sveta vrtca. Starši oziroma zakoniti zastopniki 
boste pisno obveščeni o rezultatih vpisa, potem ko bo 
občinski svet potrdil sistemizacijo vrtca za šolsko leto 
2020/21 (predvidoma do konca junija 2020).

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki 
dvignete v svetovalni službi v šoli ali jo natisnete 
s spletne strani Osnovne šole Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki (http://www.osgorjup.si/v2/ pod 
Vrtec – obrazci za vrtec). 

Pisne prijave pošljite po pošti na naslov: 
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki

 Ravnateljica: 
 Melita Skušek, prof. svetnica, l. r.

www.PosavskiObzornik.si

Karneval se je začel z nedeljsko 
jutranjo pustno budnico, nada-
ljeval pa popoldne, ko se je v 
najmanjšem slovenskem mes-
tu spet zbrala ogromna množi-
ca obiskovalcev, željnih pustih 
norčij. Pred občinsko stavbo so 
prižgali pustni ogenj, zamenjali 
občinsko zastavo s Prforcenha-
usovo in oklicali Kurenta, nato 
pa je po mestnih ulicah krenila 
velika povorka, na čelu katere 
je bil kot po navadi domači pi-

Šelmarija živi – in se razvija!
KOSTANJEVICA NA KRKI – Od pustne nedelje do pepelnične srede je potekal najstarejši pustni karneval na 
Slovenskem – kostanjeviška Šelmarija, za katere tradicijo skrbijo v Etnološkem društvu Prforcenhaus.

halni orkester z novomeškimi 
mažoretkami, prezidij Prfor-
cenhausa in mestna gospoda 
oz. tradicionalni liki Šelmari-
je. V povorki je letos sodelo-
valo kar lepo število manjših 
in večjih našemljenih skupin, 
omenimo veliko skupino otrok 
in staršev iz vrtca Plavček, ki so 
bili Plavčkovi pravljični junaki, 
Casino Malence, Formo živo 
iz Dolšc, mlade kostanjeviške 
mažoretke, »Škote« iz Črneče 

vasi ter številne goste iz prija-
teljskih krajev, vključno s ko-
ranti iz Markovcev. Seveda so 
bili našemljeni tudi mnogi obi-
skovalci, od otrok do starejših. 
Naslednji dan so v OŠ Kostanje-
vica na Krki izvedli občni zbor 
Prforcenhausa. Na šaljiv in sa-
tiričen način so 'oprali' doga-
janje v minulem letu, nato pa 
so sledile volitve novega pred-
sednika, kar je po krajšem upi-
ranju postal Damjan Stanič, 
tako da bo tudi letos krona os-

tala na otoku. Po zaprisegi no-
vega predsednika se je druže-
nje s plesom v maskah, ki sta 
ga svečano odprla novi predse-
dnik in prva dama, v Gostišču 
Žolnir nadaljevalo 'do zore'. V 
torek so gonili medveda in se-
jali ter predstavili novega pred-
sednika na promenadi, v sre-
do pa izdelali Kurenta ter ga 
(z zimo vred) simbolično po-
kopali oz. zažgali in spustili v 
reko Krko.
 P. P.

Ena največjih skupin v povorki so bili Plavčkovi pravljični 
junaki.

Novi predsednik Damjan Stanič med plesalkami (foto: A. H.)

KRŠKO – V popoldnevu na pustni torek, 25. februarja, so pod 
naslovom »Krofek na drsalkah« Športna zvez Krško, Mladinski 
center Krško in Občina Krško na drsališču v starem mestnem je-
dru Krškega poskrbeli za pustno zabavo otrok. Zbralo se je lepo 
število našemljenih otrok, za katere so pripravili promenadno 
predstavitev na drsališču, organizatorji pa so pripravili tudi zelo 
dobro obiskani delavnici izdelave pustnih mask in poslikave ob-
raza ter vrsto razvedrilnih iger, seveda pa so našemljeni otroci 
pustno zabavo izkoristili tudi za drsanje. Za vse udeležence so 
pripravili tudi pogostitev s krofi in toplimi napitki, ki jih je za-
gotovila Občina Krško. Organizatorji se nadejajo, da bo priredi-
tev, ki je tokrat potekala prvič, postala tradicionalna.
 B. M.

Prvo pustno rajanje 
na krškem drsališču 

Skupine mask so se predstavile obiskovalcem na drsališču.
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BRESTANICA – Območna 
obrtno-podjetniška zborni-
ca Krško je 19. februarja na 
brestaniškem gradu pode-
lila jubilejna priznanja čla-
nom zbornice, ki so v prete-
klih dveh letih dopolnili 15, 
20, 25 in 30 let samostojne 
obrtno-podjetniške poti. 

V uvodnem delu svečanosti 
je predsednik krške zborni-

ce Dušan Arh med drugim iz-
postavil, da podjetniška pot ni 
bila ne v preteklosti ne danes 
enostavna, zaradi česar je po-
nosen na vse, ki vztrajajo na tej 
poti, medtem ko je predsednik 
Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije Branko Meh dejal, 
da niso le start up podjetja tis-
ta, ki so pomembna za sloven-

sko malo gospodarstvo, pač pa 
je treba postaviti na posebno 
mesto tiste, ki v obrti in pod-
jetništvu vztrajajo že desetle-
tja, saj ravno ti tvorijo stabilno 
gospodarstvo in dajejo zgled 
mladim start-up podjetjem. 
Poudaril je še pomembnost 
združevanja na stanovski rav-
ni, ker lahko le v stališčih po-
enoteni obrtniki in podjetniki 
dosežejo premike pri odloče-

valcih o gospodarskem okolju 
na nacionalni ravni. 

Priznanja za 15 let podje-
tništva so prejeli: Ana Marija 
Danko, Bruno Glaser, Martin 
Hribar, Darko Kodrič, Stane 
Kozole, Matej Kuhar, Dar-
ja Lamovšek, Nada Merlin, 
Maja Strajnar, Ivan Škoflja-

nec in Anton Tovornik; za 20 
let: Robert Blazinšek, Jože 
Colarič, Aleksander Globev-
nik, ITS Baron d.o.o., Miroslav 
Kosar, Anton Miklavž, Sabi-
na Pustišek, Aleksandra Se-
daj, Stekloplan d.o.o. ter Mar-
ko Žarn; za 25-letno obdobje 
podjetništva: ELKOIN d.o.o., 
DD Elmont d.o.o., Gradbeni-
štvo Gorenc d.o.o., Gumar-
stvo Šiško d.o.o., Hišnik d.o.o., 

Janko Kerin, Kovinarska-IPO 
d.o.o., Slavko Kozole, Martin 
Mlakar, Miro Sevšek, Jože 
Sternad, Miha Senica, To-
maž Franc Sluga, Irena Vovk 
in Robert Volčjak; za 30-letno 
opravljanje podjetniške dejav-
nosti pa Tomaž Božič, Branko 
Germovšek, Gzim Kahrima-
ni, Alojz Kerin, Jože Strojan-
šek in Jožica Žabkar.

Svečanost sta popestrila glas-
benika Nina Berger in Luci-
jan Cetin. 
 B. M./vir in foto: OOZ Krško

PODJETJA IZ VZHODNOKOHEZIJSKE 
REGIJE VABIMO K SODELOVANJU 

v projektu »Razvoj celovitega poslovnega 
modela za delodajalce za aktivno in zdravo 
staranje zaposlenih (POLET)«.

Opis projekta najdete na spletni 
strani www.projekt-polet.si

Prijave za sodelovanje podjetij v II. sklopu 
projekta se zbirajo v marcu 2020. 

Število mest sodelujočih podjetij je omejeno, 
zato bomo upoštevali vrstni red prijav.

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

 

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

analizo stanja na 
področju aktivnega in  
zdravega staranja ter 

odsotnosti z dela

svetovanje in strokovno 
podporo pri načrtovanju, 
izvajanju in vrednotenju 

ukrepov 

strokovno-informativna  
gradiva in praktična 

podporna orodja 

individualiziran 
program in načrt 

priporočenih ukrepov

usposabljanje in  
izobraževanje 

KAJ BODO PRIDOBILA V PROJEKT 
VKLJUČENA PODJETJA?

VEČ INFORMACIJ O PRIJAVI ZA SODELOVAJE V PROJEKTU DOBITE NA 
T: 07 490 10 60 ALI E: posavska.gz@gzs.si

Podjetniška pot ni enostavna

Tisti, ki v obrti in podjetništvu vztrajajo že 
desetletja, tvorijo stabilno gospodarstvo in dajejo 

zgled mladim start-up podjetjem.

Prejemniki jubilejnih priznanj z direktorico in predsednikom krške zbornice Janjo Starc in 
Dušanom Arhom ter predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Brankom Mehom

PROIZVODNJA – FEBRUAR 2020

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 TG - - 348 400 36 100 2 2

PB 3 TG - - 371 400 35 100 2 2

PB 5 ZP 0 - 83 300 0 100 1,8 mg/m3 -

PB 6 ZP 0 35 44 50 1 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB3, 

PB5 in PB6
567.243 12 8

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(Ekstra	lahko	kurilno	olje	ali	D-2)

Še en (nevladni) udarec
za posavsko energetiko?

Nuklearna elektrarna Krško 
redno obratuje od leta 1983, 
za kar ima od januarja 1984 
tudi obratovalno dovoljenje, 
ki pa ni (bilo) časovno ome-
jeno. Pač pa je Nadzorni svet 
NEK leta 2014,  predvsem na 
podlagi dveh odločb Uprave 
RS za jedrsko varnost iz leta 
2012, odobril podaljšanje ob-
ratovanja elektrarne s prvotno 
načrtovanih 40 na 60 let, to je 
do leta 2043.

Kot je razvidno iz javno do-
stopne dokumentacije, so se 
v uvodu omenjene aktivnos-
ti s strani nevladnih organiza-
cij začele že leta 2016, ko so 
te od ARSO zahtevale izvedbo 
postopka predhodne preso-
je vplivov na okolje po urad-
ni dolžnosti, kar pa je ARSO v 
februarju 2017 zavrnil. Sledi-
la je pritožba na Ministrstvo za 
okolje, ki je 14. 7. 2017 odlo-
čilo v prid pritožnic in odpra-
vilo sklep, ki ga je izdal ARSO. 
19. februarja letos pa je tudi 
Upravno sodišče presodilo, da 
bo moral ARSO ponovno odlo-
čati o potrebnosti presoje vpli-
vov na okolje glede 20-letnega 
podaljšanja obratovanja NEK. 
Ob tem bo moral ugotoviti, ka-
tere investicije je treba izvesti, 
da bo podaljšanje obratovanja 
sploh možno. Če bo ARSO od-
ločil, da je presoja vplivov na 
okolje potrebna, bo treba pri-
praviti okoljsko poročilo, dati 
javnosti možnost komentiran-
ja, izvesti pa bo treba tudi če-
zmejno presojo. Pri odločitvi 
se je sodišče oprlo na odlo-
čitev Sodišča Evropske unije 
v podobni zadevi podaljšan-
ja delovanja belgijske jedrske 
elektrarne. Takšen razplet bi 
utegnil nadaljnjo usodo obra-

tovanja NEK nekoliko zaples-
ti, vse skupaj pa spominja na 
lanskoletno 'zmago' nevladne 
organizacije, ki je s pritožbo 
uspela vsaj preložiti, če že ne 
zaustaviti gradnjo HE Mokrice.

Nevladne organizacije so med 
svojimi argumenti za revizijo 
postopkov med drugim naved-
le, da bo pričakovano obrato-
vanje NEK, ki pomeni tudi do-
ločeno tveganje za človeka in 
okolje, potekalo do leta 2023. 

Po tej letnici naj bi se razmere 
spremenile, saj NEK po prvot-
nem načrtu ne bi več delovala, 
s tem pa okolje in ljudje ne bi 
bili izpostavljeni možnosti je-
drske nesreče in njenim posle-
dicam. Po njihovem mnenju bi 
bilo treba izvesti presojo vpli-
vov na okolje že zato, ker se v 
času začetka obratovanja NEK 
tovrstni objekti niso umešča-
li v prostor po današnjih stan-
dardih, po katerih je v takem 
postopku nujno sodelovanje 
javnosti.

Kot je moč razbrati iz izjave, 
ki jo objavljamo v celoti, se v 
sami NEK očitno zaradi te od-
ločitve ne vznemirjajo in ob 
tem poudarjajo, da imajo vel-
javno dovoljenje za nedoločen 

čas (!). So pa v postopku na-
vedli številne protiargumen-
te, med katerimi zasledimo 
mnenje, da se ob podaljšanju 
obratovalne dobe NEK tvegan-
je za okolje ne bo spremenilo, 
saj je NEK pred odločitvijo za 
podaljšanje obratovalne dobe 
morala skozi številne postop-
ke, med katerimi so najpo-
membnejši obsežni pregledi 
na vsakih deset let. Vsi opravl-
jeni postopki so potrdili, da 
podaljšano obratovanje NEK 

ne predstavlja sprememb ob-
stoječega stanja, ki bi prinaša-
le nove obremenitve v okolju 
ter bi pomenile poslabševan-
je jedrske in sevalne varnosti. 
Ugotovljeno je bilo, da se po-
goji in omejitve, ki so osnova 
za varnostne analize, ne spre-
minjajo, okoljski in radiološki 
pogoji ter omejitve veljavnega 
obratovalnega dovoljenja osta-
jajo enaki. Še več, v NEK ugo-
tavljajo, da se obseg tveganj 
ob podaljšanju obratovanja 
NEK kvečjemu zmanjšuje, saj 
je NEK izvedla številne izbolj-
šave in varnostne nadgradnje, 
ki jo glede varnosti postavlja-
jo ob bok številnim jedrskim 
elektrarnam v svetu. 

 S. M., P. P.

LJUBLJANA/KRŠKO – Kot smo že poročali na spletni strani www.PosavskiObzor-
nik.si in številni drugi mediji, je Upravno sodišče RS ugodilo tožbi Pravno-infor-
macijskega centra nevladnih organizacij – PIC, Focusa, društva za sonaraven ra-
zvoj in Umanotere ter odpravilo odločitev ARSO, da za podaljšanje obratovanja 
Nuklearne elektrarne Krško ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

IZJAVA NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO: »Upravno sodišče 
je ugodilo tožbi nevladnih  organizacij zoper Agencijo Republi-
ke Slovenije za okolje (ARSO) in odpravilo odločbo ARSO, da za 
podaljšanje življenjske dobe NEK ni potrebna presoja vplivov na 
okolje. Za NEK ta odločitev ne pomeni nič posebnega. Počakali 
bomo ponovno odločitev ARSO o tej temi in se ustrezno odzva-
li. NEK vodi številne upravne postopke in spoštuje vse odločitve 
slovenskih upravnih organov, ki temeljijo na veljavnih zakonih 
in predpisih. NEK ima veljavno obratovalno dovoljenje, ki nima 
časovne omejitve. Iz njega izhaja, da smo dolžni vsakih deset let 
izvesti celovit varnostni pregled.«
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S februarjem se je zaključila prva 
faza izvajanja operacije »Oživlja-
nje mestnih središč s pomočjo 
obrti«. Območna obrtno-podjet-
niška zbornica Krško (OOZ) je kot 
vodilni partner projekta Urbana 
obrt izvedla izobraževanje o trže-
nju produktov projekta ter s stra-
ni zunanjega izvajalca delavnico o 
kulturi čolnarjenja, ki je nekdaj za 
prebivalce ob reki Krki, predvsem 
Kostanjevice na Krki, predstavlja-
la zelo pomembno dejavnost. Re-
zultat projekta je tudi izdana knjiga »Obrti Posavja« z opisom 
nekdanjih obrtnih dejavnosti, s poudarkom na izdelavi lesenih 
čolnov, mostov in z njimi povezanih dejavnosti, med drugim te-
sarstva in ribištva. Kot skupen turistični produkt in logotip ope-
racije Urbana obrt je bila izdelana lončena podkvica (magne-
tna) s štiriperesno deteljico, ki ponazarja v naših krajih poznani 
obrtni dejavnosti lončarstvo in kovaštvo, danes prepoznani kot 
»deficitarni«. Kot promocijski material projekta so bili izdelani 
tudi USB ključki. 

Delovanje ribjih stez hidroelektrarn na 
spodnji Savi spremljamo periodično od 
samega začetka izgradnje z namenskimi 
ihtiološkimi monitoringi, skladno z do-
ločili okoljevarstvenih soglasij. V sklopu 
tovrstnih monitoringov delovanje ribje 
steze pri HE Arto – Blanca spremljamo 
od leta 2009 naprej, ribjo stezo pri HE 
Krško od leta 2014, v ribji stezi HE Bre-
žice pa se je tovrstni monitoring pričel 
izvajati v letu 2017. 

Na vseh ribjih stezah se monitoring iz-
vaja z uporabo posebnih mrež – vrš in 
z elektroizlovom rib. Omenjeni metodi 
sta bili določeni s strani Zavoda za ribi-
štvo Slovenije kot krovne državne stro-
kovne inštitucije, ki ihtiološke monito-
ringe ribjih stez tudi izvaja. 

V sklopu obratovanja ribje steze HE Arto 
– Blanca je bilo z ihtiološkimi monito-
ringi ugotovljeno, da ribja steza v celo-
ti opravlja svojo načrtovano funkcijo, da 
je njen hidravlični režim ustrezen in da 
omogoča ciljnim vrstam rib prehajanje 
ribje steze. Z upoštevanjem rezultatov 
vzorčenj z vršo in elektroizlovom je v rib-
ji stezi pri kronološko zadnjem predpisa-
nem ihtiološkem monitoringu zabeleže-
na prisotnost skupno 32 vrst rib in ene 
vrste piškurja. Od naštetih vrst rib je bilo 
pet evropsko pomembnih vrst rib iz Di-
rektive o habitatih, in sicer: platnica, bo-

len, pezdirk, navadna nežica in upiravec. 
Od potamodromnih vrst rib, ki se seli-
jo med razmnoževalnimi in prehranje-
valnimi območji znotraj celinskih voda, 
se je najpogosteje pojavljala podust, 
nato pa klen, platnica, mrena in bolen. 
Tudi predsednik Ribiške družine Sevni-
ca Sandi Kosmač je s funkcionalnostjo 
ribje steze HE Arto – Blanca zadovoljen: 
»Dosedanje izkušnje z ribjo stezo so po-
zitivne, saj ribam omogoča neprekinje-

no migracijo za nujno preživetje, tako da 
jim omogoča dostope do drstišč in vzrej-
nih habitatov.« 

Pri kronološko zadnjem izvedenem ihti-
ološkem monitoringu ribje steze HE Kr-
ško, ki je zaradi prostorskih omejitev teh-
ničnega tipa (za razliko od sonaravnih na 
HE Arto – Blanca in Brežice), je bila z upo-
števanjem rezultatov vzorčenj z vršo in 
elek troizlovi v ribji stezi zabeležena pri-
sotnost 15 vrst rib. Zaključeno je bilo, da 
tehnična ribja steza omogoča gorvod-
no prehajanje predvsem potamodrom-
nim vrstam rib, ki živijo na tem obmo-
čju, poleg tega pa še drugim vrstam, kot 
so: ogrica, ploščič, potočna postrv in sre-
brni koreselj. S strani izvajalca monitorin-
ga je bilo tudi izpostavljeno, da se bodo 
po vzpostavitvi akumulacijskega bazena 
HE Brežice razmere dolvodno od HE Kr-
ško spremenile, zaradi česar se lahko pri-

čakuje vstop in prehajanje še večjega šte-
vila rib v ribji stezi HE Krško. 

Pri prvem ihtiološkem monitoringu 
najnovejše ribje steze na spodnji Savi – 
ribje steze HE Brežice je bilo na podla-
gi rezultatov vzorčenj z elektroizlovom 
ugotovljeno, da je bila ribja steza pose-
ljena s številnimi vrstami po njeni celot-
ni dolžini, in sicer je bila ugotovljena pri-
sotnost 18 vrst rib ter podan sklep, da je 

ribja steza prehodna za ribe. V lanskem 
letu je bilo v sklopu ihtiološkega moni-
toringa z upoštevanjem rezultatov vzor-
čenj z vršo in elektroizlovi v ribji stezi za-
beležena prisotnost 27 vrst rib, kar je 
za eno tretjino več vrst rib kot v pred-
hodnih dveh letih. Prav tako je bilo po-
novno potrjeno, da je ribja steza pose-
ljena po celotni dolžini. 

V družbi HESS smo veseli tudi pozitivnih 
odzivov, izkušenj in sodelovanja lokalnih 
ribiških družin, ki nam pri vsem tem po-
magajo ter prispevajo k urejenosti in so-
naravnosti ribjih stez hidroelektrarn na 
spodnji Savi.

www.he-ss.si

Delovanje ribjih stez 
hidroelektrarn na spodnji Savi

Ribje steze, znane tudi kot ribji prehodi ali prehodi za vodne organizme, so omilitveni ukrepi, ki omo-
gočajo prehajanje rib in drugih vodnih organizmov preko raznih pregrad na vodotokih, vključno z je-
zovnimi zgradbami hidroelektrarn (v nadaljevanju HE). Na ta način vzpostavljena prehodnost omogo-
ča ribam, da dosežejo višje ležeča območja, kjer se lahko prehranjujejo in razmnožujejo oziroma imajo 
habitat. Hkrati pa s tem ne pride do drobljenja in tako poslabšanja stanja ribjih populacij v vodotokih.
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»Obrti Posavja« 
in lončena podkev

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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HE Arto - Blanca z ribjo stezo HE Brežice z ribjo stezo

Režasti prehod za vodne organizme pri HE Krško

LISCA, KOPRIVNICA – 27. in 28. februarja so v poznem zim-
skem popoldnevu v naravno okolje vrnili štiri mlade lesne 
sove, ki so po poškodbi ob trku z vozili nekaj časa živele v 
zavetišču za prostoživeče živali v Muti na Koroškem, kjer 
jih je oskrbel in zanje skrbel s svojo ekipo veterinar Zlat-
ko Golob.

Po uspešnem okrevanju je potekal izpust mladih sovic – dve sta 
bili izpuščeni na območju Lisce, dve v dolini potoka Brestani-
ca pod Koprivnico. »Na območju Kozjanskega in Posavja gnezdi 
osem vrst sov,« je pred izpustom ptic noči povedal biolog Dušan 
Klenovšek ter poudaril, da so vse vrste sov v Sloveniji zavaro-
vane, ogroža pa jih nezakonit lov, intenzivno kmetijstvo z upo-
rabo škropiv ter večkratna košnja travnikov. »Včasih, predvsem 
pri nočnih trkih z avtomobili, prav tako prezgodaj končajo svojo 
življenjsko pot, a včasih ranjene tudi preživijo in to predvsem po 
zaslugi ljudi, ki opazijo poškodovano ptico, si vzamejo čas zanjo, 
jo odnesejo domov, se pozanimajo, kaj naj storijo z njo. Ranje-
na sova nato pride do zavetišče, kjer jo, zanimivo, pozdravi ’go-
lob’, kajti veterinar, ki vodi zavetišče in opravi tudi operacijo, če 
je potrebno, se piše Golob,« je še dodal z nasmehom na obrazu 
ter dovolil obiskovalcem tudi dotik s sovo, ki pa je prestrašena 
zaprhutala ter pokazala svoja široka krila.  
Lesne sove, ki najpogosteje gnezdijo v velikih drevesnih duplih, a 
jih najdemo tudi v bližini človeških prebivališč, saj se rade naseli-
jo tudi v dimniku, bodo na območju Lisce ali Kozjanskega parka 
zagotovo našle svoj nov dom – drevo s praznim duplom. »Tako 
rekoč že odpisane sove se vračajo,« je bil zadovoljen naravovar-
stvenik, zaposlen v javnem zavodu Kozjanski park, ko je s pog-
ledom spremljal let veličastne nočne ptice po izpustu pri Tonč-
kovem domu na Lisci.  S. Radi

Lesne sove vrnili v naravo

V naravno okolje na območje Lisce sta bili po ozdravljeni 
poškodbi vrnjeni dve lesni sovi, na območju Koprivnice pa 
prav tako dve.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Projektni partnerji:
Vodilni partner: Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Krško, ostali partnerji: Občina Krško 
Občina Sevnica, Občina Bistri a ob Sotli, Zavod 
Dobra družba.

Način financiranja:
Operacijo Urbana obrt sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. 
Skupna vrednost projekta: 218.945,74 EUR, od 
tega Občina Krško: 91.862,49 EUR. Vrednost so-
financiranja Občine Krško: 62.150,76 EUR.

Obdobje izvajanja: 1. 5. 2019 do 28. 2. 2021.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: 
www.eu-skladi.si 

in LAS: http://www.las-posavje.si

Glavne aktivnosti:
1. Ureditev prostorov kulturne dediščine (doži-

vljajski lokal, obrtne storitve, popravi si sam) 
2. Aplikativne raziskave za nadgradnjo turistične 

ponudbe, povezane z dediščino (obrti prete-

klosti, oblačilni videz, kulinarika, zgodovinsko 
pohištvo, čolnarjenje)

3. Razvoj programov turistične ponudbe (ani-
macije, kulinarika, spominki, razstave, teh-
nični dnevi)

4. Usposabljanja »popravi si sam«, zagon de-
lovanja popravljalnice, tradicionalna plovila 

5. Izobraževanja s področja trženja nove po-
nudbe 

6. Povezovanje ponudnikov v mestnih središčih 
s ciljem oblikovanja skupne ponudbe in pro-
mocije 

Cilji projekta:
1. Razviti medsektorsko povezavo in trženje ob-

stoječih in novih turističnih produktov, teme-
lječih na kulturni dediščini, obrti, kulinarike 

2. Ustvariti podporno okolje obstoječim obrtni-
kom, podjetnikom, da izboljšajo svoj ekonom-
ski položaj in potencial zaposlovanja 

3. Usposobiti prebivalstvo za manjša popravila 
in samooskrbo

4. Ohraniti mestna središča, povečati njihovo 
atraktivnost in zaposljivost v njih

Rezultati projekta: 
1. Atraktivno doživljajsko opremljeni prostori v 

mestnih središčih 
2. Razviti programi turistične ponudbe (anima-

cije, kulinarika, spominki, razstave) 
3. Izdelani oblačilni videzi za ponudnike in obi-

skovalce mestnih središč 
4. Nov oz. izboljšan integralni turistični produkt, 

povezan z obrtjo, zgodovinskim obdobjem, 
oblačilnim videzom, kulinariko, razstavami

5. Usposobljene osebe na področjih animacije, 
kulinarike, trženja in popravil izdelkov

6. Izvedeni dogodki, povezani z obrtjo in kuli-
nariko

7. Izdelani promocijski filmi in skupni spominki 
za trženje turističnega produkta 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti oz. Urbana obrt

Novo urejena kavarna v Mestnem muzeju

Mestna središča Posavja s svojo dediščino, katere del so tudi obrtne dejavnosti, imajo odlične potenciale za razvoj in nadgradnjo turistične ponudbe, temelje-
če na doživetih zgodbah preteklosti. Spodbujali bomo lokalne ponudnike za razvoj in ohranitev številnih obrti in tako krepili všečnost turistične ponudbe, ki bo 
obogatena z novimi produkti, inovativnim pristopom, vključujoč mlade, starejše, ženske in druge ranljive skupine. Zasledujemo model TCM (Town city manage-
ment), ki povezuje in nadgrajuje ponudbo različnih sektorjev, jih trženjsko povezali in ob tem okrepili pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnosti.
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

POSLOVNI 
PROSTORI 
v 1. in 2. nadstropju za

07 490 30 20
info@avtoline.si

NAJEM!

GRADIMO NOVE
TEHNIČNE PREGLEDE!

www.avtoline.si

Ker rad vozim

Prodaja zemljišča 
v Industrijski coni Žadovinek

Prodamo stavbno zemljišče velikosti 3.280 m2, primerno za opravljanje centralnih dejavnosti. 
Nahaja se v Industrijski coni Žadovinek v Krškem (med trgovinama Inpos in Hofer).

Izbran bo ponudnik, ki bo za zemljišče ponudil 
najvišjo ceno.
Izklicna cena: 50 EUR/m2

Rok za oddajo ponudbe: 13. 3. 2020
Ponudbe pošljite na:
e-naslov barbara.bratkovic@kostak.si oziroma na 
naslov Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško.

Več informacij lahko dobite na telefonski številki 041 939 113.

PORTOROŽ, LESKOVEC PRI 
KRŠKEM – V začetku februar-
ja je bilo v Portorožu v okviru 
strokovnega srečanja gradbe-
nih sekcij pri Obrtno podje-
tniški zbornici Slovenije (OZS) 
podeljenih enajst znakov odlič-
nosti v gradbeništvu 2020, 
med prejemnike pa se je zapi-
salo tudi podjetje GIP Kodrič 
iz Leskovca pri Krškem. Zna-
ke odličnosti so prejela grad-
bena podjetja, ki izpolnjujejo 
najvišja merila poslovne odlič-
nosti, dosegajo uravnotežene 
rezultat poslovanja, delujejo 
družbeno odgovorno in stre-
mijo k razvoju ter visoki ka-
kovosti izdelkov in storitev. 

Kakor so v obrazložitvi ob po-
delitvi znaka odličnosti podje-
tju GIP Kodrič d.o.o. zapisali na 
OZS, so bili v podjetju od leta 
1985 dalje najprej osredoto-
čeni v izvajanje manjših grad-
benih del, skozi leta pa se je 
razvilo v podjetje, ki se ukvar-
ja s splošnimi gradbenimi deli, 
gradbeno mehanizacijo in pre-
vozi na lokalnem območju in v 
širši okolici »Lani so sprejeli 
novo pomembno poslovno od-
ločitev – iz s. p. so se preobli-
kovali v družbo. Za kakovostno 
delo in izvedbo skrbi več kot 15 
zaposlenih, ki se nenehno izo-
bražujejo na seminarjih, sej-
mih in podobno. Vizija podje-

tja je nenehno napredovanje in 
izboljševanje storitev v skladu 
z vsemi gradbenimi standardi 
in predpisi. Kot radi poudarijo, 
pri izvedbi gradbenih storitev 
skrbijo za ekološki način grad-
nje. Svojim strankam želijo za-
gotoviti le najvišjo kakovost in 
dobro počutje v njihovih bi-
vanjskih prostorih, zato sledi-
jo razvoju novih materialov in 
tehničnih rešitev na področju 
energetsko varčne gradnje,« so 
še zapisali na OZS. Podjetje GIP 
Kodrič ima sedež v Žadovinku. 
Kot direktor ga vodi Primož 
Kodrič ob podpori ustanovi-
telja in prokurista Jožefa Kod-
riča. B. M./vir: OZS

GIP Kodrič znak odličnosti 
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kilometrov letno. Tudi stro-
ški vzdrževanja novega vozi-
la v prvem obdobju vključu-
jejo le redno vzdrževanje, saj 
se morebitna popravila krije-
jo preko tovarniške garancije 
in podaljšanega jamstva, ki ga 
praviloma izda generalni uvo-
znik za Slovenijo. Tega pri ra-
bljenih vozilih načeloma ni. Po 
besedah Mihe Radanoviča iz 
brežiške avtohiše Radanovič 
se stroški vzdrževanja (upo-
števani so vsi redni kot tudi iz-
redni stroški, brez pnevmatik) 
pri vozilu v starosti od štirih do 
osmih let povprečno povečajo 
za 30 % v primerjavi z enakim 
vozilom v starosti od enega do 
štirih let. Opozarja tudi na skri-
te napake in možne neresnice o 
realnem stanju rabljenega vo-
zila, ki jih pred nakupom sko-

»Če se kupec odloči za nakup 
novega vozila, prejme avto, ki 
vsebuje najnovejšo opremo 
– sodobne asistenčne in ko-
munikacijske sisteme, najno-
vejši motor z manjšimi emi-
sijami in podobno. Z novim 
avtom kupec pridobi večlet-
no tovarniško garancijo in do-
datno jamstvo. Mnoge prep-
ričata tudi užitek, ko sedejo v 
čisto nov avto z značilnim vo-
njem po novem ter občutek, da 
je bil avto izdelan samo zanje 
in še nima prevoženih kilome-
trov,« odgovori Slavko Hotko 
iz Avtolina na vprašanje, kate-
re so prednosti nakupa nove-
ga vozila. Ta argument marsi-
koga prepriča, vendar je treba 
vzeti v okvir, da je treba za nov 
avto odšteti več denarja. Prav 
tako pravijo, da nov avto izgu-
bi 10 % vrednosti takoj, ko ga 
odpeljete iz salona. 

Po izračunih je nakup nove-
ga avtomobila rentabilen, če 
ga boste vozili najmanj sedem 
let. Seveda to ne velja za teh-
nološke navdušence, ki jim je 
za rentabilnost malo mar, ali za 
tiste, ki jim osebni avto pred-
stavlja osnovno sredstvo za 
službene in druge obveznosti 
ter prevozijo več kot 30.000 

raj ni mogoče odkriti, po odkri-
tju pa jih je tudi po pravni poti 
težko dokazati.

Možnosti financiranja 
in zavarovanja
Kot že omenjeno, avto v prvih 
letih največ izgubi, kasneje 
svoje vrednosti ne izgublja več 
tako hitro, so pa zaradi obra-
be in staranja materialov mo-
žne okvare, ki jih pri novem 
avtomobilu ni za pričakovati. 
Pri preigravanju možnosti gle-
de nakupne vrednosti avtomo-
bila si lahko pomagamo tudi z 
različnimi možnostmi finan-
ciranja, ki jih v sodelovanju z 
leasing hišami ponujajo po-
oblaščeni prodajalci vozil in 
vključujejo različne ugodnos-
ti, kot so prilagodljivo odpla-
čevanje glede na našo finanč-

Raznovrstna ponudba avtomo-
bilov glede na blagovne znam-
ke, segmente in modele nam 
omogoča optimalno izbiro pri 
nakupu osebnega avtomobila. 
Vendar si je treba pred končno 
izbiro postaviti tri osnovna 
vprašanja: kaj mi je všeč, kaj 
res potrebujem in kaj si lah-
ko privoščim? Gre za zelo po-
membna razmerja med našimi 
željami, potrebo oz. načinom 
vožnje ter denarjem. 

Kupiti nov ali rabljen avto?
To je eno izmed najpogostej-
ših vprašanj, ki si ga zastavimo 
pred nakupom avtomobila. Je 
dobro izhodiščno vprašanje 
za zanimive in dolge razprave, 
družinske posvete in gostilni-
ške debate. Odgovorov in argu-
mentov je veliko in vsi so pra-
vilni. Eni so bolj za nove, drugi 
bolj za rabljene avtomobile. 
Avto je vsekakor potrošno bla-
go. Kakor koli obrnemo, z vsa-
kim dnem, mesecem, letom vo-
zilo izgublja na vrednosti. In to 
še ni vse, obenem je treba vanj 
nenehno vlagati, ga servisira-
ti, vzdrževati, menjati gume, 
ga zavarovati in še in še bi lah-
ko naštevali. Pri nakupu je tako 
treba upoštevati celotne stro-
ške, ki jih avto prinaša lastniku. 

no zmožnost, subvencionirano 
obvezno in/ali kasko zavaro-
vanje za prvo leto, podaljšano 
jamstvo, brezplačni redni ser-
visi. Temu so prilagojene sko-
raj vse akcije novih modelov, 
tako da je vozilo mogoče dobi-
ti celo ugodnejše kot ob naku-
pu z gotovino. 

Prav tako je pri novih avtomo-
bilih, še posebni tistih, ki so na 
leasing in vredni vsaj 5.000 €, 
kasko zavarovanje priporočlji-
vo. Za starejše avtomobile pa je 
bolje izbrati delni kasko, ki lah-
ko vključuje zavarovanja za zu-
nanja svetlobna telesa, steklo, 
divjad, parkirišče, krajo, narav-
ne nesreče in drugo. Pri delnih 
kombinacijah je smotrno upo-
števati tudi, kaj zares potre-
bujemo. Če na primer večino 
časa vozimo v večjih mestih, je 
možnost naleta na divjad zelo 
majhna, zato kasko na divjad ni 
smiseln.

Kdaj zamenjati avto?
Na vprašanje, kdaj zamenjati 
avtomobil, bodisi kupiti nove-
ga bodisi ga zamenjati z dru-
gim rabljenim, Siniša Bokor 
iz TPV Avta Brežice povezu-
je z odnosom do avtomobila 
in spremembami življenjskih 

Pristopi k preudarnemu nakupu avtomobila
Pri nakupu osebnega avtomobila, naj gre za novega ali rabljenega, igrajo čustva in razum vsak svojo vlogo. Čustva so povezana z našimi željami, razum pa z realni-
mi potrebami ter našo finančno sposobnostjo. Kako se torej lotiti preudarnega nakupa vozila? Katero blagovno znamko izbrati, kateri model, kateri pogon je naj-
bolj primeren za naš način vožnje? Zbrali smo nekaj nasvetov, prosili za mnenje ter vprašali o izkušnjah tudi predstavnike večjih avtohiš v Posavju.

Avtohiše v Posavju

okoliščin. Eden od razlogov je 
zagotovo dotrajanost, s katero 
avto izgublja na zanesljivosti in 
tudi stroški vzdrževanja obi-
čajno zahtevajo večjo finanč-
no investicijo. Drugi je pove-
zan s spremembami v načinu 
življenja, na delovnem mestu, 
z novim hobijem ali športno 
aktivnostjo, kar vpliva na šte-
vilo prevoženih kilometrov in 
zahteva, na primer, večjo pro-
stornino avtomobila ali 4-kole-
sni pogon. Tudi spremembe v 
družini so pogost razlog za me-
njavo. S prihodom novega dru-
žinskega člana se pojavi potre-
ba po večjem avtu, ki mora biti 
primeren in dovolj varen za 
prevoz otroka, otroškega vo-
zička in ostale opreme, kar ve-
lja tudi za prevoz na dopust in 
podobno. Pri starejših voznikih 
gredo spremembe tudi v dru-
go smer, saj si lahko namesto 
velikega karavana spet privo-
ščijo limuzine ali celo športni 
dvosed. Pa ne pozabimo še na 
čustva, ko je nakup vozila zelo 
dober razlog za izpolnitev dol-
gotrajne želje po sanjskem av-
tomobilu, a ob tem je potreb-
no biti pazljiv, da ne gremo nad 
črto lastne finančne zmogljivo-
sti. Pa srečno vožnjo. 
 Katarina Jazbec

Razmišljate o nakupu rabljenega vozila?

Avtoline poleg novih vozil ponuja največjo izbiro rabljenih vozil v 
Posavju. »Prva prednost nakupa rabljenega vozila je velika in pe-
stra izbira vozil različnih blagovnih znamk in mnogih modelov. Pri 
rabljenem avtu ne moremo prosto izbirati opreme in dodatkov, 

lahko pa najdemo točno tisto, kar od avta želimo – redkejši mo-
del, poseben motor ali paket opreme. Rabljeni avtomobili so ce-
nejši od novih - običajno za enako ceno izberemo večji, zmoglji-
vejši, bolje opremljen avto,« pravi Damijan Božič, vodja prodaje 
rabljenih vozil v Avtoline, in dodaja: » Na zalogi imamo okrog 70 
vozil, različnih modelov in blagovnih znamk. Kupci si vozila lahko 
ogledajo ter se z njimi odpeljejo na testno vožnjo. Večinoma pri 
nas najdejo primerno vozilo, v primeru, da imajo povsem speci-
fične želje, pa lahko avto pripeljemo tudi po naročilu.«

Zmanjšajte tveganje pri nakupu rabljenega vozila

V Avtoline zelo dobro razumejo številne strahove kupcev pred 
izbiro rabljenega avta. »Največ vprašanj se pojavlja v zvezi s skri-
timi napakami, servisno zgodovino in poškodbami vozila. Zato 
pri dobavi rabljenih vozil sodelujemo s preverjenimi partnerji. 
Večina vozil je iz uvoza, dobavljena s strani leasing hiš avtomo-
bilskih koncernov iz zahodne Evrope. Vsak rabljen avto je zna-
nega izvora, s servisno zgodovino, iz katere so razvidna vsa iz-
vedena popravila in opravljena vzdrževalna dela,« razloži Božič. 

Pri pripravi vozila na prodajo sodeluje celotna strokovna ekipa. 
»Servisni strokovnjaki pregledajo vitalne dele rabljenega vozi-
la, na avtu opravimo tehnični pregled in ga temeljito očistimo, 
šele zatem je nared za prodajo. Vedno poskrbimo za to, da so v 
prodaji brezhibna vozila, z urejeno dokumentacijo in poravna-
nimi dajatvami. Poleg tega ob nakupu rabljenega vozila, starega 
do deset let in z maksimalnim številom prevoženih km 200.000, 
zagotovimo zakonsko garancijo in najmanj šest ali celo 12-me-
sečno jamstvo,« pove Božič.

Svoj avto zaupajte strokovnjakom pooblaščenega servisa 

Avtomobili so se v zadnjem obdobju zelo spremenili, njihovo 
vzdrževanje zahteva veliko specialnih znanj, zato odgovorni voz-
niki skrbi zanje ne zaupajo komur koli. »Pooblaščeni servis vozni-
kom zagotavlja vrhunsko storitev, saj zaposleni z rednimi izobra-
ževanji sledijo novostim, diagnostična in programska oprema 
ter orodja pa so natančno predpisana s strani uvoznika in se re-
dno dopolnjujeta,« pravi Andrej Zupančič, vodja servisa Avto-
line. »Serviserji so postali strokovnjaki svojega področja in so 
ključni za kvalitetno opravljeno storitev.«

»Pri našem delu je zelo po-
memben zaupanja vreden 
odnos s strankami, ves čas od 
sprejema vozila do oddaje. Vo-
zniki se na nas pogosto obrne-
jo, ko se jim na cesti ali v vozi-
lu zgodi nevšečnost ali okvara. 
Z razumevanjem jim prisluhne-
mo, odpravimo težavo ali na-
pako in jim svetujemo, kako za 
vozilo skrbijo v prihodnje. Po-
sebno pozornost namenjamo 
reševanju težav pri nesrečah in 

poškodbah, pri čemer opravimo cenitev, sodelujemo z zavaroval-
nicami, na vozilu pa izvedemo vsa mehanična, kleparska in ličar-
ska dela. Stranke vedo, da je njihov avto v dobrih rokah, so zado-
voljne in se k nam tudi vračajo,« razloži Zupančič.

Spomladi selitev tehničnih pregledov in rabljenih vozil

Čez nekaj tednov se bodo tehnični pregledi in prodaja rablje-
nih vozil preselili iz starega mestnega jedra v Žadovinek, v novo 
zgrajen objekt poleg samopostrežne avtopralnice. Rabljena vo-
zila bodo pridobila svoj salon, velika zaloga vozil bo lažje dostop-
na in bolj pregledna. Servis vozil zaenkrat ostaja v starem Krškem, 
pridobil pa bo več prostora. »Tudi na servisu se veselimo selitve, 
čeprav ostajamo na stari lokaciji. Sprejem servisa bomo prese-
lili v prostor, ki je sedaj namenjen registracijam vozil, v sedanjo 
halo za tehnične preglede pa bomo razširili mehanične delavni-
ce. Tako se bomo lahko še bolje posvetili reševanju težav strank 
z njihovimi vozili, čakalne dobe bodo krajše, izkušnja voznikov 
pa boljša,« dodaja Andrej Zupančič. J. Ž.

avtoline.si

Izberite avto in skrbite zanj 
na enem mestu! 

Avtoline je avto hiša s 55 letno tradicijo servisa in vzdrževanja vozil, kar je najdlje v Krškem pa tudi v širšem območju Posavja. Je tudi edina avto hiša v tem delu Sloveni-
je, ki vam omogoča, da na enem mestu uredite vse, kar je potrebno za redno vzdrževanje avtomobila in si zagotovite, da vas bo varno pripeljal na cilj. S selitvijo tehničnih 
pregledov in prodaje rabljenih vozil na novo lokacijo v Žadovinek, ki bo to pomlad, bodo storitve dvignili še na višjo raven.

Skrbno zgrajeno zaupanje je temelj pri prodaji rabljenih 
vozil.

Serviserji na pooblaščenem 
servisu so vrhunski strokov-

njaki svojega področja. 

Siniša Bokor, pro-
dajni svetovalec v 
TPV Avto Brežice

Slavko Hotko, 
direktor podjetja 

Avtoline

Miha Radano vič 
ml., direk tor pod-
jetja Radanovič 

Bre žice



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 5, četrtek, 5. 3. 202014 GOSPODARSTVO

(1875–1928) z ženo Marijo 
(rojeno Schauer, leta 1882) in 
učitelj Ignac Zupan. Kupljeni 
avto je v Brežice pripeljal šofer 
firme in ostal dva meseca, da 
je novega lastnika naučil šofi-
rati. Leta 1914 so morali avto 
oddati za vojsko, ga nato dobili 
vrnjenega in ga leta 1920 pro-
dali za taksi v Zagreb,« je zapi-
sala Počkarjeva. Družba ome-
njenih petih Brežičanov se je 
ob nakupu avtomobila na Du-

naju tudi fotografirala, ohra-
njene fotografije prvega bre-
žiškega avtomobila pa žal ni. 
Se je pa ohranila fotografija 
kasnejšega avtomobila trgo-
vske družine Lipej iz leta 1927.

V Sevnici so ga prvi 
kupili Winkleji

Kot pravi raziskovalec sevniš-
ke preteklosti Oskar Zoran 
Zelič, so prvi avto v Sevnici 

malo pred prvo svetovno voj-
no kupili premožni tovarnar-
ji Winkleji (po rodu Nemci oz. 
Bavarci), ki so bili lastniki to-
varne kopit, današnje Kopitar-
ne. Avtomobil je bil domnev-
no znamke Wanderer, zanj pa 
so imeli zaposlenega svojega 
šoferja. Žal se tudi fotografi-
ja prvega avta v Sevnici ni oh-
ranila. »Po prvi svetovni vojni 
so avtomobile kupili tudi dru-
gi premožni Sevničani. Bili so 
znamk Buick, Chevrolet, Opel, 
Fiat, Škoda in Peugeot. Do za-
četka druge svetovne vojne je 
v Sevnici število avtov naraslo 
na okoli 12 in nekaj tovornja-
kov,« še dodaja Zelič. Kot piše 
v knjigi Po sledeh obrtništva v 
Sevnici, so med obema vojna-
ma avtomobile poleg Winkle-
ja in direktorja tovarne Jugota-
nin Maurica Reya imeli še pek 
in gostilničar Ernest Krulej (od 
leta 1926) ter v 30. letih trgo-
vec Milan Cimperšek, ključav-
ničar, mehanik in taksist He-
nrik Šmuk, mlinar in hotelir 
Karl Zupanc, stavbenik Mat-
ko Pečar in zdravnik dr. Drago 
Mušič, prvi motor v Sevnici pa 
je leta 1931 imel gostilničar in 
mesar Franc Plausteiner.

Specializiran servis 
za vozila Mercedes-Benz

Velike Malence 42a | 8262 Krška vas
info@mobil-abc.com

041 433 787 | 07 49 69 265

SER VIS

DIAGNOSTIK A

NADOMESTNI  DELI

Od 1. aprila 2020 na novi lokaciji
Intermarket Brežice, Tovarniška 10.

Vemo, da je prvi znani štiri-
kolesni avtomobil nasploh iz-
delal Gottlieb Daimler. Njego-
vo vozilo je poskusno vožnjo 
opravilo leta 1887. Že dve leti 
prej je Karl Benz naredil triko-
lesnik z manjšim prednjim ko-
lesom, kar naj bi bil prvi avto 
na bencin. 

Prvi znani avtomobil 
v Brežicah leta 1913

Samo 15 let po tem, ko se je 
leta 1898 baron Anton Codel-
li z Dunaja v Ljubljano pripe-
ljal s prvim znanim avtomobi-
lom v Sloveniji, si je brežiški 
veletrgovec Lipej – prav tako 
na Dunaju – leta 1913 kupil 
prvi znani avto v Brežicah, je 
ugotovila upokojena etnologi-
nja Posavskega muzeja Brežice 
dr. Ivanka Počkar. Do začet-
ka leta 1913 je bilo v Sloveni-
ji registriranih okrog 100 av-
tomobilov. »Leta 1913 je torej 
trgovec Franc Lipej (1879–
1936) kot prvi Brežičan na 
Dunaju kupil avto znamke Da-
imler. Ponj so se peljali z vla-
kom Franc Lipej z ženo Ljubo 
(1885–1933, rojeno Lipold), 
odvetnik dr. Ljudevit Stiker 

Prvi avtomobili so v Posavju 
zabrneli tik pred 1. sv. vojno
POSAVJE – V današnjih časih, ko so naše ceste, parkirišča in dvorišča polni 'jeklenih konjičkov' (v Sloveniji 
je registriranih poldrugi milijon motornih vozil, od tega več kot 1,1 milijona osebnih vozil), si je kar težko 
predstavljati, da so prvi avtomobili na posavskih cestah zaropotali komaj dobro stoletje nazaj.

Avto Peugeot, last brežiške trgovske družine Lipej, in v njem 
trgovčeva hči Zlata in trgovčev sin Drago. Brežice, leta 1927. 
Izvirnik hrani družina Berglez.

Bonus 300 € ob menjavi staro za novo** 
Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €***

5 let podaljšanega jamstva**** 

 Že za  
10.490 €*
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Renault priporoča      renault.si

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Clio Life SCe 75 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 800 € in dodatnim 
popustom v višini 400 € ob nakupu preko Renault financiranja. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 300 € bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun 
je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 
150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault Financiranja. ****5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške 
garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,1−6,3 l/100 km. Emisije CO2: 109−142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175−0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 
0,05−0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Slovenski avto leta 2020

Novi

Renault CLIO

07 391 81 14
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Pridite vnovič v Avtohišo Radanovič Brežice

vaša avtohiša 
za osebna in gospodarska vozila

Za Krško še najmanj znanega, 
prvi šofer naj bi bil Vanič

Še najmanj je znanega o 
prvem avtomobilu v Krškem. 
Upokojena bibliotekarka/
domoznanka Ljudmila Šribar 
je v knjigi Krško – Stoletje na 
razglednicah zapisala, da je od 
1. novembra 1913 pošto med 
Novim mestom in Krškim že 
dovažal poštni avto, ki sta ga 
za prevoz pošte med Novim 
mestom in Krškim imela 
Globočnik in Kastelic in ki je 
sprejel tudi do 12 potnikov. 
Celo dva avtomobila sta tudi 
na razglednici restavracije 

V naši avtohiši vam nudimo:
• servisiranje in vzdrževanje vozil znamk 

Volkswagen, Volkswagen Gospodarska 
vozila, Audi in Seat,

• prodajo novih vozil znamk Volkswagen, 
Volkswagen Gospodarska vozila in Audi,

• prodajo rabljenih vozil,
• uvoz rabljenih vozil po naročilu,
• vulkanizerske storitve in hotel za hrambo 

pnevmatik,

• trgovino z nadomestnimi deli,
• avtopralnico,
• kleparsko in ličarsko delavnico,
• popravilo zavarovalniških nezgod pri vseh 

večjih slovenskih zavarovalnicah,
• prodajo originalne dopolnilne opreme 

znamk Volkswagen, Audi in Seat.
 

www.radanovic.si
Ernest Krulej, eden izmed pomembnih sevniških veljakov, je 
zaradi varnosti pred požari kupil za sevniško gasilsko četo, 
v kateri je bil član nadzornega odbora, prvo gasilsko vozilo 
znamke Fiat (foto: Drago Mušič).

AvtoMobilno 
zavarovanje

Več kot avtomobilsko 
zavarovanje.

Samo z AvtoMobilnim 
zavarovanjem lahko poleg 
vozila zavarujete tudi:

Več na triglav.si

kolesa, skiroje, rolke 
in različna električna 
prevozna sredstva,
prtljago ter
rehabilitacijo po 
nesreči v prometu.

tiskan_oglas_AvtoMobilno_172x168.indd   1tiskan_oglas_AvtoMobilno_172x168.indd   1 26/02/2020   18:5926/02/2020   18:59

Avtohiša Radanovič Brežice je pooblaščen serviser in prodajalec za vozila znamk 
Volkswagen, Audi in Seat, v letu 2017 pa je bil prenovljen tudi prodajni salon, 
ki izpolnjuje vse najnovejše tovarniške standarde. Vabimo vas, da nas obiščete 
in dovolite, da vas očaramo in zapeljemo do vašega vozila, morda celo novega.

Novi Golf 8 že v našem 
salonu vozil.

Gregorič iz leta 1905, vendar 
sta po mnenju Šribarjeve 
pripadala gostom, »četudi bi 
ga Gregorič tudi lahko imel, saj 
je bil precej premožen«. Njena 
naslednica v Valvasorjevi 
knjižnici Polona Brenčič pa 
je v Kroniki starega Krškega 
in njegovih meščanov, avtorja 
Ivana Strleta (ki je sicer odprl 
prvo avtotrgovino v Krškem), 
našla podatek, da je bil prvi 
osebni avto v Krškem znamke 
Adler, vozil pa ga je prvi šofer 
v Krškem Adolf Vanič, ki je 
izpit opravil leta 1913 na 
Dunaju. Natančne letnice, kdaj 
je ta avto prišel v Krško, Strle 
sicer ne navaja.

 Peter Pavlovič

Pošto je iz Novega mesta v Krško leta 1913 že vozil poštni 
avto, kakršen je prikazan na razglednici, odposlani leta 1932. 
Razglednico hrani Posavski muzej Brežice.

Pred vrati so električni avtomobili
V avtomobilski industriji smo v zadnjih letih priča velikim 
tehnološkim premikom. O električnih avtomobilih se govori 
že kar nekaj časa, vendar če bi se vprašali npr. pred desetimi 
leti, kaj si mislimo o elektriki kot avtomobilskem pogonu, 
bi verjetno odgovorili, da gre za zanimivo idejo o alternativ-
nem pogonu kot vsaj delni rešitvi avtomobilskega ekološke-
ga odtisa na okolje.

Poskuse uvedbe električnih avtomobilov poznamo že iz preteklo-
sti, tudi pogona na vodik (elektrika, pridobljena iz vodika), ven-
dar je sedaj tehnologija avtomobilov na električni pogon naša 
sedanjost in prihodnost. Lahko jo povezujemo tudi s politično 
voljo, ki na novo predpisuje okoljske uredbe in z njimi na nek na-
čin vsiljuje proizvajalcem v avtomobilski industriji pospešen ra-
zvoj na tem področju. Velike prelomnice se sicer ne bodo zgodile 
čez noč, smo pa Slovenci kot narod tradicionalisti, ki spremem-
be običajno sprejemamo počasi. Ne glede na trenutne okolišči-
ne in miselnost – električni pogon avtomobilov je odlična alter-
nativa »starim«, uveljavljenim tehnologijam, le prodreti mora v 
naša prepričanja, navade ter se navsezadnje zliti z našimi želja-
mi, potrebami in finančnimi zmožnostmi.
Siniša Bokor iz TPV-ja pravi, da naj bi bil do leta 2030 vsak de-
seti avtomobil na evropskih cestah že električni. Razlogov za na-
kup električnih vozil ali hibridov je več. So vozila prihodnosti z 
nekoliko drugačno (in večinoma boljšo) vozno izkušnjo, bistve-
no cenejšo pogonsko energijo in za mnoge še najpomembnejši 
razlog – so ekološko sprejemljivi. Če torej razmišljate o nakupu 
novega avtomobila, ne prezrite ponudbe električnih avtomobilov 
v posavskih avtohišah, povprašajte o možnostih in smotrnostih 
nakupa avtomobila na električni pogon glede na vaše vozne pot-
rebe. Trenutno so na našem trgu električna vozila, ki imajo do-
seg od 100 do 200 kilometrov z enim polnjenjem, pravi Slavko 
Hotko iz Avtolinea in jih priporoča tistim, ki dnevno ne prevozi-
jo več kot toliko kilometrov. Miha Radanovič pa še pojasni, da je 
nakup električnega avtomobila kljub višji ceni smotrn, saj si raz-
liko v ceni dokaj hitro povrnemo. Je pa res, da se bo v prihodnje 
doseg še povečal, cene znižale in takrat bodo prednosti avtomo-
bilov na dizelski in bencinski pogon dokaj izzvenele.
Spremembe so že tukaj, sprejmite jih z odprtimi očmi in se ve-
selite napredka. Vprašanje torej ni, ali boste spremembe spre-
jeli, ampak kdaj jih boste. Ne pustite, da vas izzivi nove avto-
mobilske revolucije dohitijo nepripravljene oziroma vas tako 
ali drugače prehitijo.
 K. Jazbec

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Participativni proračun Občine Krško za leto 2021
Participativni proračun je sistem 
razporejanja dela proračunske-
ga denarja na način, da pri do-
ločanju o njegovi porabi sodelu-
jete občanke in občani, ki sami 
določite, katere naložbe so v lo-
kalni skupnosti najbolj nujne in 
kako želite prispevati k izboljša-
nju kakovosti življenja v občini. 
Vsak lahko predlaga projekte, 
hkrati pa ima priložnost sodelo-
vati pri odločanju o tem, kate-
ri projekti se bodo v ožji lokalni 
skupnosti izvajali.

KOLIKO SREDSTEV 
BO NA VOLJO?

V proračunu Občine Krško za 
leto 2021 bo za participativni 
proračun predvidenih 140.000 
evrov. Sredstva pa bodo pro-
porcionalno razdeljena na po-
samezna območja:

POSTOPEK

1. Predlog
Občanke in občani projek-
tne predloge oddajo na ob-
razcu na spletni strani Obči-
ne Krško, v prostorih KS ali v 
sprejemni pisarni Občine Kr-
ško od 15. 3. do 15. 4. 2020.

2. Pregled predlogov
Vse predloge bo v skladu 
s kriteriji in merili do maja 
2020 pregledala občinska 
uprava in jih posredovala v 
dokončno presojo ter potr-
ditev pristojni komisiji. 

3. Presoja in priprava seznama 
projektov

Komisija za izvedbo parti-
cipativnega proračuna bo 
pripravila sezname izvedlji-
vih projektov po posame-
znih območjih.

4. Glasovanje
Glasovanje o prednostni iz-
vedbi projektov v okviru raz-
položljivih sredstev na po-
sameznem območju bo 
potekalo na spletni strani 
Občine Krško od 5. 6. 2020 
do vključno 12. 6. 2020 ter v 
sprejemni pisarni Občine Kr-
ško med 5. in 12. junijem v 
okviru delovnega časa.

5. Potrditev izglasovanih pro-
jektov in izvedba
Izglasovani projekti bodo 
predlagani v potrditev Občin-
skemu svetu občine Krško za 
proračunsko leto 2021, v ka-
terem jih bo občinska uprava 
tudi izvedla.

POGOJI ZA UVRSTITEV 
PROJEKTNIH PREDLOGOV 

NA GLASOVANJE

Projektni predlog je upravičen 
za uvrstitev na glasovanje, če:
1. Prispeva k uresničevanju jav-

nega interesa na območju 
občine Krško.

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

3. Je takšne narave, da bo nje-
gova izvajalka lahko Občina 

Krško in da ga je mogoče iz-
peljati v okviru zagotovljenih 
sredstev.

4. Je skladen z nalogami obči-
ne.

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

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

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

8. Je finančno ovrednoten pra-
viloma med 2.000 in 10.000 
evrov z DDV za predloge, ki 
potekajo pretežno znotraj 
posamezne krajevne skup-
nosti, in je finančno ovred-

noten praviloma med 5.000 
in 15.000 evrov z DDV za 
predloge, ki v večjem delu 
presegajo meje posamezne 
krajevne skupnosti znotraj 
enega območja.

KDO LAHKO SODELUJE?

1. Predlagatelj projektnih pre-
dlogov je lahko posamezni 
občan/občanka ali skupina 
občank/občanov s stalnim 
bivališčem v občini Krško, ki 
do dne oddaje pobude do-
polni 15 let.

2. Predlagatelj v projektnem 
predlogu ne sme nastopati 
kot izvajalec (ne kot fizična 
oseba, ne kot lastnik izvajal-
ca, ne kot oseba, udeležena v 
poslovodstvu izvajalca).

3. Posamezni predlagatelj lahko 
predlaga največ 2 projektna 
predloga. Če gre za skupine, 
lahko kot podpisnik ali sopod-
pisnik nastopa največ v dveh 
skupinah predlagateljev.

KAKO ODDATI  
PROJEKTNI PREDLOG?

Predlogi morajo biti do najka-
sneje 15. 4. 2020 do 24. ure 
oddani na spletni strani Obči-
ne Krško ali na obrazcu, ki bo na 
voljo v prostorih posamezne KS, 
po navadni pošti na naslov Ob-
čina Krško, Participativni prora-
čun, CKŽ 14, 8270 Krško.

GLASOVANJE

Glasovanje bo potekalo na sple-
tni strani Občine Krško med 5. 6. 
2020 do vključno 12. 6. 2020 ali 
pa v tem času v sprejemni pisarni 
Občine Krško v delovnem času.

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol do 20.000 €
Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole do 20.000 €
Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn do 20.000 €
Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo do 20.000 €
Območje 5: KS mesta Krško do 20.000 €
Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog do 20.000 €
Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje do 20.000 €

Med 15. marcem in 15. aprilom lahko oddate predloge.

Prve aktivnosti projekta kolesarska povezava 
Krško–Kostanjevica na Krki
Občini Krško in Kostanjevica na Krki načrtujeta do leta 2023 uredi-
ti kolesarsko povezavo med Krškim in Kostanjevico na Krki. Trenu-
tno je v izdelavi projektna dokumentacija, ker pa bo treba na trasi 
kolesarske poti poseči tudi na zasebna zemljišča, so konec februar-
ja začeli s pridobivanjem služnosti. Kolesarske povezave so načrto-
vane od občine Krško do občine Kostanjevica – do naselja Prekopa, 
kjer so že zgrajene kolesarske površine na regionalni cesti v skupni 
dolžini 19,955 km. Kolesarska pot poteka pred šolskim centrom na 
CKŽ v Krškem, mimo pokopališča in se naveže na večnamensko pot 
ob obvoznici, se priključi na obstoječo večnamensko pot, ki pote-
ka proti jugu do vasi Brege, nadaljuje proti Drnovem in po južnem 
delu naselja do novo oblikovane poslovne cone ob dostopni cesti do 
glavne G1-5. Tam se naveže na obstoječe površine za kolesarje do 
krožišča in v smeri Velike vasi pri Krškem. V naselju Velika vas se na-
daljuje proti jugu čez nadvoz nad avtocesto skozi naselje Veliki Pod-
log do križanja z regionalno cesto skozi naselje Pristava do krožišča 
na Križaju, kjer se naveže na obstoječe ureditve. V nadaljevanju je 
predvidena kolesarska povezava ob regionalni cesti Šentjernej–Kri-
žaj skozi Sajevce proti Kostanjevici, kjer se naveže na obstoječe ure-
ditve na obvoznici in nadaljuje ob regionalni cesti do naselja Preko-
pa, kjer so že zgrajene kolesarske povezave. 

Celotna naložba je ocenjena na dobrih 5,5 milijona evrov, od tega 
3,2 milijona evrov v občini Krško ter 2,3 v občini Kostanjevica na Krki. 
Predvideno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
znaša 4,6 milijona evrov, in sicer za območje krške občine 2,7 mili-
jona, za območje kostanjeviške občine pa 1,9 milijona evrov. Grad-
nja naj bi se po načrtih začela v letu 2021 in se zaključila v letu 2023.

Občina Krško objavlja skupni razpis za vpis otrok 
v vrtce na območju občine Krško za šolsko leto 
2020/2021
K vpisu vabimo starše, ki želite v šolskem letu 2020/2021 vključiti 
svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju občine Krško, in si-
cer: Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica (tel. št.: 07/62 02 460 
ali 07/49 73 025), Vrtec pri OŠ Koprivnica (tel. št.: 07/49 76 900), 
Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem (tel. št.: 040 837 106 ali 07/49 04 
068), Vrtec pri OŠ Podbočje (tel. št.: 07/49 77 030), Vrtec pri OŠ 
Raka (tel. št.: 07/49 13 546), Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo (tel. 
št.: 07/48 81 910), Vrtec Krško (tel. št.: 07/62 05 400).

Vse dodatne informacije v zvezi z vpisi v vrtec, vrstami programov, ki 
jih izvajajo vrtci, poslovnim časom vrtca …, lahko preberete na sple-
tnih straneh zgoraj navedenih vrtcev, kjer si lahko natisnete tudi vlo-
go za vpis v vrtec, ali pokličite v vrtec. Vloga za vpis v vrtec na ob-
močju občine Krško za šol. leto 2020/2021 se nahaja tudi na spletni 
strani Občine Krško.

Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno, 
ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2020/2021 (torej v času od 1. 9. 
2020 do 31. 8. 2021) boste svojega otroka dejansko vključili v vr-
tec. Vlogo za vpis otroka je treba v želeni vrtec oddati najkasneje 
do ponedeljka, 16. 3. 2020.

Na podlagi vaših prijav za vpis otroka v vrtec, bodo vrtci oblikovali 
oddelke za novo šolsko leto. Obravnavane bodo vse vloge za vklju-
čitev otrok v vrtec do vključno 28. 2. 2021. Da bi bili lahko oddelki 
čimbolj popolnjeni in vrtci racionalno organizirani, je pomembno, 
da prijave oddate čimprej oz. v predpisanih rokih. V primeru, da bo 
vlog v posameznem vrtcu več, kot je prostih mest, bo o sprejemu 
otrok odločala komisija na podlagi sprejetih kriterijev. Vloge, odda-
ne po vpisnem roku (po 16. 3. 2020), bodo obravnavane samo v pri-
meru, da bo v posameznem vrtcu prosto mesto. 

O sprejemu otrok novincev v posamezni vrtec v šolskem letu 
2020/2021 boste starši oz. zakoniti zastopniki s strani vrtcev do-
končno obveščeni najkasneje po seji Občinskega sveta občine Krško, 
ki bo predvidoma konec junija 2020 ali v začetku julija 2020, na ka-
teri se bo obravnavala organizacija in sistemizacija delovnih mest v 
vrtcih občine Krško za šolsko leto 2020/2021. Na isti seji Občinske-
ga sveta občine Krško se bo odločalo o višini dodatne olajšave Ob-
čine Krško pri plačilu vrtca, ki sedaj znaša 30 % dodatnega znižanja 
pri plačilih staršev za programe v vrtcih.

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih 
projektov v 2020
Občina Krško 6. marca 2020 objavlja Javni razpis za sofinanciranje 
mladinskih projektov v letu 2020 v občini Krško. Prvi rok za odda-
jo vlog je 6. april 2020. 

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

Informativna delavnica za prijavo mladinskih projektov bo v sredo, 
11. marca 2020, ob 18. uri v sejni dvorani A na Občini Krško. Prosi-
mo vas, da svojo udeležbo predhodno obvezno potrdite po e-pošti 
bernardka.zorko@krsko.si oz. na telefonski številki 07/498 12 84.

Predmet javnega razpisa v višini 36.000 evrov je sofinanciranje 
že izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turistič-
nih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma 
v občini Krško in so v razpisnem obdobju od 25. 3. 2019 do 15. 3. 
2020 izvajali različne programe in aktivnosti. Rok za prijavo je to-
rek, 17. 3. 2020.

Upravičenci do sredstev so turistična društva in turistična zveza na 
območju občine Krško s sedežem v občini Krško, registrirani po Za-
konu o društvih, so člani Občinske turistične zveze Krško in izvajajo 
organizirano redno turistično dejavnost s ciljem pospeševanja ra-
zvoja turizma na območju celotne občine. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali v času uradnih ur na Oddelku 
za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije: Ire-
na Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta: irena.mesinger@krsko.si, 
uradne dni od 8. do 11. ure.

Javni razpis za sofinanciranje programov 
Občinske turistične zveze Krško in turističnih 
društev v občini Krško za leto 2020

Vabljeni na
brezplačni seminar 

»Ribolov na sladkih vodah«
v četrtek, 12. marca 2020, ob 17. uri
v sejni sobi D Občine Krško, CKŽ 14.

Na seminarju boste spoznali nekaj o zgodovini sladkovodnega 
ribištva, normativni urejenosti slovenskega ribištva (zakonodaja), 
ribiškem upravljanju in organizaciji v ribištvu, ekologiji vod, 
biologiji rib, gojitvi sladkovodnih rib, spoznali lovne in nelovne 
ribje vrste v Savi, ribolovni opremi in tehnikah ribolova v celinskih 
vodah.

www.krsko.si
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Nosilec projekta je Občina Sev-
nica, partnerji projekta so zavod 
KŠTM Sevnica, Društvo kmetic 
Sevnica, Društvo kmetic Breži-
ce, Društvo kmečkih žena Arni-
ka iz Radeč, Društvo podeželskih 
žena Pod Gorjanci iz Kostanjevi-
ce na Krki, ribogojsko podjetje 
Akval d. o. o. z Blance in Občina 
Krško. Skupna vrednost projek-
ta, ki je sofinanciran iz Evropske-
ga sklada za pomorstvo in ribi-
štvo, znaša 272.522,50 evrov, 
predvideni znesek sofinancira-
nja pa je 199.993,15 evrov. Za-
ključek projekta je predviden do 
aprila 2021.

V sklopu projekta se bodo zvr-
stile številne dejavnosti, kate-
rih osrednji cilji so krepitev za-
vedanja pomena kakovostne 
prehrane, vključevanje kako-
vostnih prehranskih izdelkov v 

Partnerstvu so bila odobrena 
sredstva sofinanciranja s strani 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR) v skupni višini do 
149.288,49 EUR, zaključek ope-
racije je predviden do 31. de-
cembra 2020.

Projekt je inovativna pobuda za 
rešitev vseslovenskega proble-
ma, to je praznjenje mestnih 
središč. Mestna središča so bila 
nekdaj bogata s svojo kulturno 
in obrtno dediščino in so števil-
nim posameznikom in družinam 
prinašala delovna mesta. Ti po-
samezniki in družine so aktivno 
sooblikovali vse sfere delovanja 
obrtne in meščanske družbe. 
Tudi posavska mestna središča 
imajo podobno zgodbo, saj se 
je trend poslovanja obrtnikov, 
ki so pomenili življenje mesta, 
prenesel v trgovske centre in 
poslovne cone, na mestno ob-
robje. Poglavitni cilj projekta je 
vrnitev življenja v mesta in oza-
veščanje lokalnega prebivalstva 
o pomenu ohranjanja kulturne 
in obrtne dediščine, z všečnimi 
aktivnostmi, ki bodo skozi pro-
jekt privabljale tako domačine 
kot tudi obiskovalce.

Obrtniki predstavljajo temelj go-
spodarske stabilnosti in razvoja 
družbe, prinašajo nova delov-
na mesta in predstavljajo boga-
to kulturno-zgodovinsko dedi-

Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti
Občina Sevnica je skupaj s partnerji Občino Krško, Občino Bistrico ob Sotli, Zavodom Dobra družba in prijaviteljem 
Območno obrtno-podjetniško zbornico Krško pristopila k projektu Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti. 

ščino urbanih središč v Posavju. 
Dolgoročni cilji projekta so pre-
prečitev degradacije in oživitev 
mestnih središč, ohranjanje kul-
turne dediščine, povečan obisk 
domačih in tujih gostov v urba-
nih središčih regije, stabilna in 
učinkovita, medsektorska pove-
zava ter trženje turističnih ponu-
dnikov in produktov na področju 
turizma in kulturne dediščine, 
ohranitev in razvoj novih delov-
nih mest, večja informiranost in 
pozitivni odnos do kulturne de-
diščine s strani lokalnega prebi-
valstva, zmanjšanje negativnih 
vplivov na okolje s spodbuja-
njem ponovne uporabe in širi-
tev koncepta tudi na druga ob-
močja v Sloveniji.

Občina Sevnica v sklopu projek-
ta načrtuje ureditev razstavno - 
turističnega prostora v starem 
mestnem jedru mesta Sevni-

ca, ki se nahaja v sklopu Trške-
ga dvorca. Prostori so najstarej-
ša in najbolje ohranjena profana 
stavba v starem mestnem jedru 
Sevnice, ki s svojo mogočno 
maso sodi med njegove najka-
kovostnejše arhitekture. Obsto-
ječi objekt ima status kulturne-
ga spomenika, zato bo obnova 
strokovno zahtevnejša, saj spo-
meniškovarstvena stroka zah-
teva ohranitev oz. izvornost 
notranjega izgleda objekta z ob-
novitvijo njegove notranjosti, z 
ohranitvijo obstoječih materia-
lov oziroma kvečjemu z nado-
mestitvijo le-teh z enakimi no-
vimi materiali. V prenovljenih 
prostorih je načrtovano prireja-
nje različnih razstav in drugih ak-
tivnosti, povezanih s promocijo 
obrti in podjetništva. 
V obnovljenem prostoru bo 
Občina Sevnica pripravila stal-
no razstavo z naslovom Po sle-

deh obrtništva v občini Sevnica. 
Sevnica je bila vse od 14. sto-
letja naprej eno najpomemb-
nejših obrtno-trgovskih središč 
v Posavju s širokim zaledjem. 
Razstava bo časovno zajemala 
obrtništvo v razponu od srede 
19. do srede 20. stoletja. Pred-
stavljene bodo predvsem nas-
lednje obrtne dejavnosti: če-
vljarstvo, krojaštvo, šiviljstvo, 
ključavničarstvo, kleparstvo, mi-
zarstvo, mlinarstvo, pekarstvo, 
mesarstvo, brivstvo-frizerstvo, 
urarstvo-zlatarstvo, lekarništvo 
in gostilničarstvo v povezavi z le-
toviščarstvom.

Zavod Dobra družba, nevladna 
organizacija in partner pri pro-
jektu, bo v mestu Sevnica izva-
jal raznolike dogodke, ki bodo 
pripravljeni na način, da se jih 
bo lahko udeležila širša lokalna 
skupnost. 

V prostoru je bil do nedavnega arhiv Občine Sev-
nica.

V obnovljenem prostoru bo Občina Sevnica prip-
ravila stalno razstavo z naslovom Po sledeh 
obrtništva v občini Sevnica. 

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

Riba je IN
Namen projekta Riba je IN je povečati zanimanje za oskrbo z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati ozavešče-
nost o pomenu rib v zdravi prehrani pri prebivalcih območja LAS Posavje, hkrati pa posredno prispevati k razvoju ribo-
gojstva, ki bo na območju LAS dobil tako okoljsko kot tudi gospodarsko pomembnejšo vlogo.

prehrano domačinov in širjenje 
kulture uravnotežene prehrane 
z ribami. 

Po celotnem Posavju so bile že 
izvedene kulinarične delavnice, 
načrtovana pa so tudi predava-
nja in izobraževanja, organizira-
ni bodo razni ribji dogodki s pro-

mocijo posavske postrvi, aktivi 
kmečkih žena pa bodo pripravili 
dobrote za javne prireditve. Tako 
bodo oblikovani inovativni pris-
topi ponube rib lokalnemu pre-
bivalstvu. 

V Sevnici bo v sklopu projek-
ta urejen razstavno-turistični in 

izobraževani prostor s pripravo 
razstave. Za razstavno-turistični 
in izobraževani prostor je predvi-
den del Trškega dvorca, v velikos-
ti 48,16 m2. Prenova dela objekta 
predvideva oblikovno in funkci-
onalno prilagoditev novi vsebi-
ni. Izvedena bo sanacija vlage 
zidov in ometov, sanacija teme-
ljev, delna sanacija propadlih 
stropov, zamenjava in dodelava 
obstoječih vodov elektroinštala-
cij, nova izvedba instalacij ogre-
vanja in zamenjava notranjega 
stavbnega pohištva.  

Občina Sevnica bo v sklopu tega 
projekta nakupila še deset pre-
nosljivih in samostoječih pano-
jev za postavitev ulične razsta-
ve na temo Save in rib. Ulična 
razstava bo postavljena na novo 
urejeni ploščadi pri spomeniku 
NOB v Sevnici.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje 
Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kulinarična delavnica v Krmelju 

TTRRAADDIICCIIOONNAALLNNAA  PPOOKKUUŠŠNNJJAA

DDOOMMAAČČIIHH  SSAALLAAMM

GGOOSSTTIILLNNAA  VVRRTTOOVVŠŠEEKK  SSEEVVNNIICCAA

5599..  SSAALLAAMMIIAADDAA
1100..  MMAARREECC  OOBB  1155::0000

SILNO, SILNO NAPIJEM, DNARCE PORABIM, VINCA NAUŽIJEM! BODI, TOČAJKA, TAKO PRI 

11996622

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Razpis za novega najemnika Tončkovega doma na Lisci je Občina 
Sevnica objavila konec januarja. Do izteka roka je Občina Sevnica 
prejela tri ponudbe oziroma prijave na razpis, novi ponudnik pa je 
bil izbran na osnovi najvišjega seštevka točk glede na razpisne kri-
terije. Izbrani ponudnik je Gostinstvo Tomaž Rantah s.p., ki je v to-
rek, 3. marca 2020, z Občino Sevnica podpisal pogodbo o najemu.  

Pogoji, katerim je moral zadostiti izbrani ponudnik gostinskih stori-
tev, so med drugim poslovanje najmanj pet dni v tednu in obvezno 
ob petkih, sobotah in nedeljah, sodelovanje pri izvedbi dogodkov in 
programov, skrb za okolje in usmerjenost v sonaravni turizem. Komi-
sija za izbor najemnika je pri izbiri upoštevala naslednja merila: od-
piralni čas, obseg in 
kakovost ponudbe, 
lokalnost ponudbe, 
primernost ponud-
be glede na vrsto 
objekta in referen-
ce. Ponudnik je bil 
izbran na osnovi 
najvišjega seštevka 
vseh meril po vsa-
kem kriteriju.
Višina najemni-
ne Tončkovega 
doma na Lisci osta-
ja nespremenjena, to je 700,00 evrov, brez obratovalnih stroškov, 
najemna pogodba pa je sklenjena za nedoločen čas. 
Tomaž Rantah bo v Tončkovem domu obiskovalcem ponujal izbor 
toplih in hladnih napitkov, sladic in toplih obrokov, ki jih imajo pla-
ninci najraje. Ob koncih tedna načrtuje obiskovalcem ponuditi do-
daten izbor hrane in nedeljskih kosil. Načrtuje vzpostavitev sodelo-
vanja z lokalnimi ponudniki, pridelovalci in predelovalci živil, tudi z 
nosilci certifikata kakovosti Blagovne znamke občine Sevnica. Svojo 
ponudbo bo prilagajal glede na letni čas in sezonsko dostopnost živil. 
Obratovalni čas Tončkovega doma bo od torka do nedelje. V zim-
skem delovnem času, to je od 16. oktobra do 14. aprila, bo Tončk-
ov dom odprt od 8. do 17. ure, ob sobotah in nedeljah od 7.30 do 
17. ure. V poletnem delovnem času, to je od 15. aprila do 15. okto-
bra, pa bo Tončkov dom odprt od 8. do 19. ure, ob sobotah in ne-
deljah od 7.30 do 20. ure. 
Ob podpisu pogodbe je Tomaž Rantah izrazil zadovoljstvo in priča-
kovanje, da bo sodelovanje tako z Občino Sevnica kot tudi s Planin-
skim društvom Lisca Sevnica dobro. 

Tončkov dom ima novega najemnika 

Podpis pogobe o najemnu Tončkovega doma
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Spoštovane občanke občine Brežice, 
bralke Posavskega obzornika, 

drage žene in dekleta,
ob 8. marcu – mednarodnem dnevu žena vam 

iskreno voščim ter želim vse lepo in dobro!

Ivan Molan, župan občine Brežice s sodelavci 

Najava javnega razpisa 
Občina Brežice obvešča, da bo 6. 3. 2020 v Uradnem listu RS 
objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja 

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Brežice za leto 2020. Sofinancirani bodo naslednji ukrepi:

 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev – naložbe v primarno 
kmetijsko proizvodnjo,

 - pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, in 
sicer za:
a) delovanje društev – tehnična podpora, 
b) ekološko kmetijstvo.

Rok za prijavo je do vključno srede, 8. 4. 2020.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice 
(www.brezice.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvignejo 
osebno na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj, CPB 18, 8250 Brežice. 
Kontaktna oseba: Roman Matjašič, tel.: 07 620 55 32, 
elektronska pošta: roman.matjasic@brezice.si, vsak delovni 
dan v času uradnih ur.

V: Zakaj je proračun občine tako 
pomemben?

Ž: Proračun občine je temelj-
ni razvojni dokument, ki vsebu-
je letni načrt vseh prihodkov in 
odhodkov občine. V proračunu 
občina predvidi, iz katerih vi-
rov bo pridobila denar in za ka-
tere namene bo ta denar pora-
bljen. Občina lahko med letom 
uresniči samo tiste investicije, 
za katere je bil v proračunu na-
črtovan denar. Predlog proraču-
na pripravi občinska uprava, žu-
pan predlog uskladi s svetniki, ki 
zastopajo različne kraje ter že-
lje in potrebe. Zato je treba pri 
usklajevanju skleniti tudi kom-
promise, da uspemo zagotovi-
ti enakomeren razvoj. Svetniki 
lahko na predlog proračuna vlo-
žijo amandma, ki je dopolnitev 
proračuna. Ker ni bilo vložene-
ga nobenega amandmaja in sta 
bila proračuna sprejeta brez gla-
su proti, sem prepričan, da sta 
bila dobro pripravljena in real-
no zastavljena.

V: Iz katerih virov pridejo 
sredstva v občinski proračun?

Ž: Občina pridobiva sredstva iz 
različnih virov – glavni vir so dav-
čni prihodki, med temi je t. i. gla-
varina (15 milijonov evrov). Ne-
kaj sredstev pride v proračun od 
davka na dobitke iger na srečo, 
nekaj iz naslova okoljske dajat-
ve za onesnaževanje okolja za-
radi odpadnih voda (0,4 milijo-
na evrov) in iz naslova turistične 
takse (1 milijon evrov). 

V občinski proračun pridejo tudi 
sredstva nedavčnih prihodkov, 
kot je nadomestilo od Nuklear-
ne elektrarne Krško (2,1 milijo-
na evrov), iz naslova najemnin 
(1,5 milijona evrov), sredstva iz 
naslova prodaje občinskega pre-
moženja, npr. zemljišč, sredstva 
iz državnega proračuna in iz 
Evropske unije, to so običajno 
sredstva za evropske projekte, v 
letu 2020 je to projekt Stavi na 
zdravje. Včasih pa mora občina 
najeti tudi kredit za večje inve-
sticije. 

V: V času med 1. in 2. obrav-
navo predloga proračunov je 
občina prejela 300 predlogov, 
vsi niso bili upoštevani. Po ka-
terem kriteriju so se predlogi 
uvrstili v veljavna proračuna?

Ž: V času javne razprave so bili 
podani predlogi in pobude, 
ovrednoteni na dodatnih 20 
milijonov evrov. Za uvrstitev v 
proračun sta bila odločilna dva 
kriterija, in sicer, v kateri fazi so 
bili pripravljeni projekti in seve-
da omejene finančne zmožnosti 
proračuna. Preprosto povedano, 

proračunska pogača je tako veli-
ka, kot je, zato lahko povečamo 
določen kos samo tako, da dru-
ge zmanjšamo.

V: Občina Brežice bo od 34 mi-
lijonov evrov, kolikor znašajo 
odhodki v letu 2020, nameni-
la 15,2 milijona evrov za inve-
sticije. Katere so tiste največje 
investicije?

Ž: Občina Brežice letos 45 % 
proračuna namenja za investici-
je. Vse so namenjene ohranja-
nju in povečanju kakovosti živ-
ljenja v občini, glavno vodilo pa 
je enakomeren razvoj vseh kra-
jev naše občine. Med največji-
mi projekti je zagotovo gradnja 
vrtcev pri OŠ Artiče in pri OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova. Zače-
li bomo tudi obnavljati železni 
most čez reko Krko, v Cerkljah 
ob Krki bomo popolnoma obno-
vili leseni most. Letos zaključu-
jemo obnovo nekdanjega doma 
upokojencev v Brežicah, ki bo po 
obnovi nudil prostor za dejavno-
sti varstveno-delovnega centra, 
bivalne enote in društva. Načr-
tujemo širitev zdravstvenega 
doma in lekarne v Brežicah ter 
obrtne cone v Dobovi. Načrtuje-
mo energetsko sanacijo stavb v 
lasti občine po sistemu javno-za-
sebnega partnerstva, za sanaci-
je smo pridobili sofinanciranje 
v višini 1,8 milijona evrov. Gra-
dili in obnavljali bomo vodovo-
dni sistem in kanalizacijo, letno 
bomo namenili 300.000 evrov za 
zamenjavo salonitnih in dotraja-
nih vodovodnih cevi. Izboljševali 
bomo prometno varnost z grad-
njo pločnikov in urejanjem cest, 
obnavljali bomo tudi večnamen-
ske domove. Po vseh krajevnih 
skupnostih bomo modernizi-

rali ceste, gra-
dili pločnike – 
te prednostno 
urejamo ob 
šolskih poteh 
v bližini šol in v 
naseljih ob dr-
žavnih cestah, 
kot je npr. ob-
nova ceste in 
gradnja pločni-
ka Kalin-Obrež-
je v sodelova-
nju z Direkcijo 
Republike Slo-
venije za infra-
strukturo. Za 
izboljšave ce-
stne infrastruk-
ture namenja-
mo v letu 2020 
skoraj 7 milijo-
nov evrov, kar 
je več kot 20 % 
proračuna. Za-
vedati se mo-
ramo, da so in-
vesticije gonilo 

razvoja občine. Če ni investicij, 
potem tudi ni razvoja.

V: Številne investicije v občini 
potekajo dve leti ali celo več. 
Zakaj poteka npr. gradnja ploč-
nika v več fazah?

Ž: Tudi mi si želimo, da bi lah-
ko v enem letu zgradili vrtec ali 
prenovili cesto in zgradili ploč-
nik, žal pa to ni mogoče. Tako kot 
doma smo tudi v občini omeje-
ni z denarjem, ki ga imamo na 
voljo za investiranje. Zaradi zah-
tevne obnove in finančne kon-
strukcije poteka obnova žele-
znega mosta v Brežicah čez Savo 
in Krko več let, prav tako gradi-
mo več let vrtce in šole. Fazno 
urejamo tudi nogometni sta-
dion, saj je vrednost celotne-
ga projekta več kot 2,5 milijona 
evrov. S sredstvi, ki so v prora-
čunu, želimo narediti največ in 
to tudi enakomerno razporediti 
po vseh 20 krajevnih skupnostih.

V: Občina bo sredstva nameni-
la tudi spodbudam za razvoj go-
spodarstva in kmetijstva?

Ž: Občina želi zagotavljati opti-
malne pogoje za razvoj gospo-
darstva, turizma in kmetijstva, 
zato vsako leto preko javnih raz-
pisov in ostalih ukrepov spod-
buja razvoj. Tudi s pomočjo 
sprememb prostorskega načr-
ta sledimo razvojnim pobudam. 
Pomemben ukrep pri razvoju 
gospodarstva je bilo opremlja-
nje Industrijsko-poslovne cone 
Brezina in Obrtne cone Dobo-
va. Ker smo imeli pripravljena 
ustrezna zemljišča, se je podje-
tje TPV odločilo, da svojo proi-
zvodnjo širi prav v IPC Brezina. 
Prav tako je občina domačim in-

vestitorjem prodala zemljišča v 
obrtni coni, v letu 2020 bomo 
zato začeli s pripravami na širi-
tev obrtne cone. 

V: Občina Brežice je turistična 
občina, kaj konkretno prinaša 
proračun na področju turizma?

Ž: Turizem je stalnica razvoja v 
občini Brežice, ki se po števi-
lo nočitev uvršča na 4. mesto v 
državi, zato turizmu namenja-
mo vso pozornost. Prednostna 
naloga je gotovo ureditev vo-
dovodnega stolpa, da bo postal 
razgledna točka in ena od turi-
stičnih atrakcij. Občina želi vzpo-
staviti tudi aktivnosti na jezeru 
ob HE Brežice, potekajo priprave 
dokumentacije za Vodni center 
Brežice. Sredstva bomo name-
nili za inovativne turistične pro-
dukte in nove turistične atrak-
cije. Načrtujemo tudi gradnjo 
dveh kolesarskih stez Brežice–
Dobova in Brežice–Krška vas v 
sodelovanju z DRSI s pomočjo 
evropskih sredstev. Verjamem, 
da je občina, ki je prijetna za bi-
vanje občanov, privlačna tudi za 
obiskovalce. Na letošnjem štu-
dijskem obisku finskega mesta 
Rovaniemi se je to potrdilo, saj 
je tam vsa javna športna infra-
struktura namenjena tako pre-
bivalcem kot obiskovalcem. Na 
področju prireditev sofinanci-
ramo poletni festival Brežice, 
moje mesto, delovanje Zavoda 
za podjetništvo, turizem in mla-
dino Brežice ipd.

V: Poleg investicij so za vsakda-
nje življenje ljudi v občini po-
membna tudi društva in javni 
zavodi ter ostale oblike pomoči?

Ž: Tako je. Pri vsakem prora-
čunu moramo najprej zagotoviti 
sredstva za izvajanje nalog obči-
ne, preostala sredstva pa name-
nimo za investicije in delovanje 
društev, ki so pomemben sou-
stvarjalec lokalne skupnosti. Za 
programe društev na področju 
športa, kulture, turizma, mladih, 
zdravstva in sociale namenjamo 
0,9 milijona evrov. Redno zago-
tavljamo tudi sredstva za na-
kup gasilskih vozil in opreme, v 
letu 2020 bomo kupili dve vozi-
li za prostovoljni gasilski društvi 
s pomočjo sredstev Ministrstva 
za obrambo.  

Za občane letno namenjamo 5,7 
milijona evrov za plačilo razlike 
cene vrtca za starše, prevoze v 
šolo, za oskrbovalnine v domo-
vih, družinske pomočnike, de-
narne pomoči ipd. Prizadevamo 
si prisluhniti potrebam občanov 
in jih v največji meri tudi zadovo-
ljiti, seveda v okviru zakonodaje 
in razpoložljivih sredstev.

Predstavitev proračuna Občine Brežice 2020 

Investicije in skrb 
za kakovost življenja v občini
Občinski svet občine Brežice je na 11. seji sprejel odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2020 in 2021. Proračuna 
sledita želji občine po enakomernemu razvoju vseh področij in krajev z namenom zagotoviti primerne pogoje za kako-
vostno življenje in delo v občini. Predlog proračuna občine pripravi občinska uprava pod vodstvom župana in je rezul-
tat potreb ter želja javnih zavodov, društev, krajevnih skupnosti in občanov ter je omejen z denarjem, ki ga ima občina 
na razpolago v enem letu. Gotovo proračun najbolj pozna župan občine Brežice Ivan Molan.

Ivan Molan, župan občine Brežice

Občina Brežice obvešča, da bosta na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si v rubriki RAZPISI objavljena naslednja javna 
razpisa:

1. Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva 
v letu 2020
• Rok za oddajo prijav za vse dogodke, ki so že bili izvedeni v 

letu 2020, in za tiste dogodke, ki bodo v marcu, je 20. 3. 2020.
• Rok za oddajo prijav za ostale dogodke je do 20. v mesecu 

za dogodke v naslednjem mesecu.
2. Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih  

v letu 2020 
• Rok za oddajo prijav je skozi celo leto 2020.

ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE in OBČINA BREŽICE 
vabita na prireditev 

ŠPORTNIK LETA 2019
ki bo v četrtek, 26. marca 2020, ob 18. uri 

v Domu kulture Brežice.
Na prireditvi bodo podeljena priznanja športnikom in 

športnim delavcem v občini Brežice, ki so s svojimi dosežki in 
delom zaznamovali leto 2019.

Prireditev bodo popestrili voditeljica Maja Pinterič in mlada 
glasbena skupina TieBreik.

Vljudno vabljeni vsi, ki čutite s športom!

Na prireditvi bodo podeljene strokovne nagrade ter 
nagrada za NAJ ŠPORTNICO / ŠPORTNIKA / EKIPO OBČINE 

BREŽICE V LETU 2019 PO IZBORU OBČANOV.

Glasovanje bo omogočeno preko spleta na 
www.sportbrezice.si od 9. 3. 2020 do 22. 3. 2020.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

OSNOVNI PODATKI O PRORAČUNU ZA LETO 2020 

Proračun občine zagotavlja sredstva za nadaljevanje projektov in 
za nove investicije po vseh krajih, kar prinaša dolgoročen razvoj ce-
lotne občine, zagotavlja sredstva za redno delovanje javnih zavo-
dov in društev, ohranjana ukrepe na področju spodbujanja razvo-
ja in ohranjanja gospodarstva ter kmetijstva, za razvoj turizma in za 
izdelavo projektnih dokumentacij, ki so osnova za uresničitev inve-
sticij (kolesarske steze ipd.). Tako tekoče naloge občine kot investi-
cije so namenjene ohranjanju in večanju kakovosti življenja v občini 
za vse generacije občank in občanov. Cilj občine je, da s proračun-
skimi sredstvi ustvarja ustrezne pogoje za delo, življenje in razvoj 
vseh, ki bivajo v občini.

ZA KATERE NAMENE OBČINA NAMENJA 
PRORAČUNSKA SREDSTVA?

V proračunu občine za l. 2020 se 34 milijonov evrov proračunskih 
odhodkov deli na:
• 15,2 milijona evrov ali 45 % sredstev, namenjenih za INVESTI-

CIJE – to so sredstva za izdelavo projektnih dokumentacij, na-
kup opreme, zemljišč, investicijsko vzdrževanje in obnove, no-
vogradnje in rekonstrukcije; 

• 10,2 milijona evrov ali 30 % proračuna je namenjenih TEKOČIM 
TRANSFERJEM – to so sredstva za različne pomoči posamezni-
kom, kot so subvencije za vrtec, sredstva za plačilo oskrbovalnin 
v domovih za starejše, sredstva za javne zavode, plačilo osnov-
nega zdravstvenega zavarovanja, denarna pomoč ob rojstvu ot-
roka, subvencije v obliki gospodarskih spodbud itd.; 

• 8,3 milijona evrov ali 24 % proračuna se namenja TEKOČIM OD-
HODKOM – to so sredstva za plače zaposlenih, izdatki za blago 
in storitve – npr. stroški za stavbe v lasti občine, kot so osnov-
ne šole, vrtec, knjižnica ipd., plačilo obresti od kreditov, prora-
čunska rezerva. 

Za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki bo Občina Brežice 
lahko najela kredit v višini 2,9 milijona evrov, kredit bo namenjen 
plačilu stroškov investicij. 

55,4 % vseh sredstev tekočih transferjev je namenjenih posamez-
nikom in gospodinjstvom. 

Sredstva se namenjajo za naslednje oblike pomoči občankam in 
občanom: 
• plačilo razlike med plačilom staršem in ceno programa vrtca
• prevoze osnovnošolskih otrok
• socialno varstvo starejših – oskrbnine v zavodih
• socialno varstvo invalidov – družinski pomočnik
• nujno zdravstveno varstvo – zdravstveno zavarovanje 
• socialno varstvo materialno ogroženih (pomoč na domu in de-

narne pomoči)
• javna dela
• subvencije neprofitnih najemnin
• denarna pomoč ob rojstvu otroka
• Posavska štipendijska shema

Občina Brežice namenja za doplačilo razlike cene programov vrt-
ca staršem skoraj 4 milijone evrov letno oz. 11 % celotnega pro-
računa.

PROJEKTI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA 

V letu 2020 bo Občina Brežice prvič izvedla projekte participativne-
ga proračuna v skupni vrednosti 100.000 evrov, ki so jih predlagali 
in izglasovali občani sami. 

1. Razgledna ploščad na Svetem Vidu (priprava dokumentacije) 
2. Večgeneracijska in večfunkcijska ureditev okolice Doma kra-

janov v Križah 
3. Ureditev športno-učnega prostora ob reki Krki v Župeči vasi 
4. Vadbeni park in družabna točka v Globokem 
5. Ureditev travnatega igrišča ob PŠ Kapele 
6. Medgeneracijski park Sela (nakup opreme) 
7. Artiška pot zdravja (nakup opreme) 
8. Obnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi 
9. Igrišče Trobentica (nakup zemljišča) 

NOVOSTI PRORAČUNA ZA LETO 2020

• E-oskrba starejših – subvencioniranje fizičnih oseb, ki se bodo 
odločile za socialno varstveno storitev socialnega servisa ce-

lodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, varo-
vanje na daljavo. 

• Strategija aktivnega staranja – delež starejših od 69 let v občini 
znaša 14,79 % in je nad državnim povprečjem. Treba je vnaprej 
poiskati ustrezne odgovore na izzive demografske slike, ki zah-
teva ustrezno podporno okolje za kvalitetno preživljanje staros-
ti, zato bo znotraj projekta "Pametne vasi za jutri" narejena ana-
liza demografske projekcije staranja podeželja, ki bo podlaga za 
izdelavo strategije. 

• Posavska potujoča knjižnica je projekt posavskih knjižnic in bo 
reševala problematiko dostopnosti do knjižničnih storitev na od-
daljenih območjih.

• Slovenia Green – akcijski načrt; sredstva za aktivnosti, ki jih je 
treba izvajati za ohranitev znaka in napredovanje Slovenia Gre-
en Destination Gold.

• Vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vpli-
vov na življenje, sredstva za nakup opreme.

Vir: Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2020, 
(Uradni list RS, št. 10/2020), podatki Občine Brežice

Proračun Občine Brežice za leto 2020

ODHODKI = 34 milijonov evrov 
PRIHODKI = 28 milijonov evrov
INVESTICIJE = 15,2 milijona evrov

TEKOČI TRANSFERJI 10,2 mio EUR

Transferji posameznikom in 
gospodinjstvom:
plačilo razlike cene vrtca, prevozi 
osnovnošolcev, plačilo oskrbovalnine 
v domovih, sredstva za družinskega 
pomočnika, denarna pomoč ob 
rojstvu otroka ...

5.670.395 EUR 55,4 %

Drugi tekoči domači transferji:
sredstva za javne zavode, prispevki 
za zdravstveno zavarovanje ...

3.423.097 EUR 33,5 %

Subvencije:
sredstva za podjetniške spodbude 250.000 EUR 2,5 %

Transferji nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam:
sofinanciranje programov športa, 
kulture, turizma, socialnega varstva 
in zdravstva, mladine, kmetijstva, 
veteranskih organizacij ...

876.803 EUR 8,6 %

Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice – izgradnja dveh sekundarnih fekalnih vodov v Novi vasi pri 
Mokricah, Izgradnja zadrževalnega bazena ZBDV na Čatežu ob Savi, pričetek gradnje fekalne kanalizacije Krška vas 
ter začetek izdelave projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo v Artičah

1.163.000 EUR

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 – zaključek projektne in investicijske dokumentacije ter 
začetek del 1.140.000 EUR

Vrtec pri OŠ Artiče – gradnja novega vrtca 850.000 EUR
Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke (most čez Krko) 800.000 EUR
Nogometni stadion – posodobitev objekta, izgradnja igrišča z umetno travo, ureditev razsvetljave 700.000 EUR
Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev Brežice 640.000 EUR 
Obnova LC 024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici – obnova lesenega mostu Cerklje ob Krki 500.000 EUR
Obnova vodovodnih omrežij (menjava salonitnih in dotrajanih cevi) 300.000 EUR
Vrtec pri OŠ Dobova – začetek gradnje 439.200 EUR
Delna energetska obnova objektov v lasti občine – javno-zasebno partnerstvo 268.800 EUR
Izgradnja pločnika Kalin–Obrežje – preplastitve odseka regionalne ceste Mokrice–Obrežje–Slovenska vas in 
izgradnja pločnika 265.000 EUR

Vodovod Križe – zaključek projektne dokumentacije in pričetek izgradnje vodovoda Križe–Pečice–Šapole 250.000 EUR
Dom krajanov Sromlje – celovita sanacija 237.000 EUR
OŠ Cerklje ob Krki – ureditev hlajenja prostorov v upravnem delu in ureditve iz naslova garancije 226.000 EUR
Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš–rondo Trnje – parcelacija in odkup zemljišč na delu med rondojem Tuš do 
rondoja Črnc 205.000 EUR

Obnova odseka LC 024060 Velike Malence–Vrhovska vas – obnova odseka Velike Malence–Bušeča vas, 
sofinanciranje s strani MORS 200.000 EUR

Sofinanciranje investicij v ZD Brežice (širitev) 200.000 EUR
Vodovod Cerklje, III. faza – izvedba vodovoda s podvrtavanjem reke Krke pred pričetkom izgradnje novega mostu v 
Cerkljah ob Krki 180.000 EUR

Grad Brežice – obnova arkadnih hodnikov, sanacija kapele, čiščenje portala 171.750 EUR
Pločnik Vrhje – ena od treh faz izgradnje pločnika, ureditve avtobusnih postajališč, ureditve javne razsvetljave in 
odvodnjavanja 150.000 EUR

Razširitev pokopališča Brežice – obnova obstoječega vozišča na vzhodni strani pokopališča 150.000 EUR
Ureditev križišča v naselju Črešnjice 120.000 EUR
Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi) – projektna dokumentacija 115.000 EUR
Modernizacija LC in JP v KS Pišece – obnova odseka ceste LC 024401 Sv. Jedrt 100.000 EUR
Obnova ceste bratov Milavcev – dokončanje projektne dokumentacije in začetek obnove 100.000 EUR
Obnova LC Cirnik – obnova odseka lokalne ceste LC Cirnik–Koritno in ureditev odvodnjavanja meteorne vode 100.000 EUR
Vodovodni stolp – projektna dokumentacija 100.000 EUR
Turistične atrakcije – projektna dokumentacija za razgledno ploščad pri Sv. Vidu 100.000 EUR
Večnamenski dom Velike Malence 100.000 EUR
Vodni center Brežice – projektna dokumentacija 100.000 EUR
Vodovod Skopice – projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega odseka Boršt–Skopice 100.000 EUR

KATERE INVESTICIJE BO OBČINA URESNIČEVALA V 2020?

45 % proračuna je namenjenih za investicije – večje investicije v 2020, vredne 100.000 evrov in več:

Most Cerklje ob Krki Železni most čez Savo
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OTOČEC, KRŠKO – Od 15. do 21. februarja je v športni dvora-
ni Otočec potekalo 27. posamično mladinsko klubsko državno 
prvenstvo v standardnem in 21. posamično mladinsko klubsko 
državno prvenstvo v pospešenem šahu v kategorijah od 8 do 
18 let za fante in dekleta. Nastopilo je v predhodnih občinskih 
in regijskih prvenstvih izbranih več kot 170 šahistov in šahistk 
iz Slovenije, med njimi so bili tudi finalisti svetovnih in evrop-
skih prvenstev.

Šahistke in šahisti ŠK Triglav Krško so z osvojitvijo 13 medalj 
dosegli najboljši rezultat med vsemi klubi v Sloveniji, poleg tega 
pa so osvojili še veliko ostalih zelo dobrih uvrstitev, ki kažejo na 
zelo kvalitetno delo v klubu. Naslov državne prvakinje je četrtič 
zapored osvojila Larisa Kuhar v standardnem in pospešenem 
šahu v kategoriji deklet do 16 let, državni naslov je osvojila tudi 
nova članica krškega kluba Taja Guid v kategoriji deklet do 12 
let. Sledila jima je Pia Marie Ružič, ki je postala dvojna podpr-
vakinja v standardnem in pospešenem šahu v kategoriji deklet 
do 16 let, Pika Radej je postala podprvakinja v standardnem 
šahu, prav tako tudi Anže Daničič in Leja Glas, oba sta v pospe-
šenem šahu osvojila še tretji mesti med fanti in dekleti do 8 let. 
Dve tretji mesti v standardnem in pospešenem šahu je osvojila 
še Tina Urbanč pri dekletih do 16 let.
»ŠK Triglav Krško je z dobro organizacijo tako številne odprave 
in uspehom na državnem prvenstvu ponovno dokazal, da je dob-
ro organiziran klub, ki izjemno dobro dela z mladimi in jim nudi 
najboljše pogoje za napredovanje v najzahtevnejših konkuren-
cah,« so ob tem sporočili iz kluba in poudarili dobro delo trener-
jev Hilmije Ahmatovića, Tonija Kosa, Ivana Gmajnerja, Smi-
ljane Jurečič, Sama Štajnerja in Blažimirja Kovačevića ter in 
vodstva kluba (Vojka Sotoška). P. P./vir: ŠK Triglav Krško

Krškim šahistom kar 13 medalj

Odprava ŠK Triglav Krško na državnem prvenstvu

Za športnico leta 2019 je bila 
izbrana članica slovenske ko-
šarkarske reprezentance, 
21-letna Aleksandra Kro-
šelj. Športnik leta je postal 
član slovenske rokometne re-
prezentance in nepogrešljivo 
desno krilo, ki bo v novi sezoni 
zaigral za špansko Barcelono, 
23-letni Blaž Janc. Naslov per-
spektivne športnice sta osvojili 
mlada tenisačica, 9-letna Una 
Grubešič, in članica slovenske 
atletske reprezentance, 16-le-
tna Nika Dobovšek. Osebnost 
leta je postala učiteljica špor-
tne vzgoje na OŠ Krmelj Bre-
da Blas, ki je bila v 80. in 90. 
letih prejšnjega stoletja moč-
no vpeta v rokometne aktivno-
sti v Krmelju, bila je pobudnica 
izgradnje tenis igrišča, vodi-
la je tudi rekreativne športne 
dejavnosti v kraju. Ekipa kade-
tov Strelskega društva Marok 
Sevnica, ki jo sestavljajo Miha 
Janc, Aleš Mitja Janc, Liam 
Kovačič in Domen Špan, je 
osvojila naziv najbolj športne 
ekipe. Za projekt leta je bila 
razglašena brošura Športa-
stična Sevnica. Posebno zah-
valo za minule dosežke je pre-
jel Rokometni klub Sevnica, ki 

Športnica in športnik leta 
sta košarkarica in rokometaš
SEVNICA – 18. februarja so v sevniški kulturni dvorani na prireditvi Športnik leta 2019 predstavili športni-
co in športnika leta, perspektivni mladi športnici, najbolj športno ekipo, športni projekt in športno oseb-
nost leta ter podelili posebno zahvalo. 

pod novim vodstvom dosega 
odlične rezultate (tako član-
ska kot kadetska rokometna 
ekipa sta končali lanskoletni 
jesenski del tekmovanja brez 
poraza, dobre rezultate pa do-
segajo tudi ostale selekcije). 

Zbrane na prireditvi sta nago-
vorila predsednica sevniške 
športne zveze Sara Martin-
šek in župan Srečko Ocvirk, 
pogovor z osrednjo gostjo, pri-
znano slovensko profesionalno 
teniško igralko Majo Matevž-
ič, je opravila moderatorka 

Hana Čosić. V pogovoru je go-
stja razkrila delček svoje špor-
tne poti, ki jo je že kot najstni-
co, staro 17 let, vodila v Italijo, 
kasneje je nastopila na največ-
jih teniških turnirjih, olimpij-
skih igrah in se uvrstila med 
najboljših 40 igralk na lestvici 
WTA. Športno kariero je kon-
čala pred dobrimi desetimi 
leti zaradi poškodb in nato od-
prla lastno teniško šolo. »Tenis 
je moj način življenja in vse bi 
še enkrat ponovila, čeprav je 
v športu veliko odrekanja, a 
hkrati ogromno daje,« je Ma-

tevžičeva odgovorila na vpra-
šanje, če bi še enkrat izbrala 
to pot.

Športno prireditev so s plesnim 
nastopom popestrili člani Ples-
nega kluba Lukec ter učenke in 
učenci OŠ Boštanj, ki obiskuje-
jo plesne vaje pod vodstvom 
Sebastiana Vodlana, ter s pri-
kazom teniških veščin otroci, ki 
obiskujejo Teniško akademijo 
Gospod Ficko pod vodstvom 
Gregorja Ficka, ki je tudi pod-
predsednik Športne zveze Sev-
nica.  Smilja Radi

Prejemniki športnih priznanj (v imenu Aleksandre Krošelj in Blaža Janca sta priznanje 
prevzela očeta) z županom, vodstvom Športne zveze Sevnica in teniško igralko Majo Matevžič

Naložbo so�nancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Mladinski center Krško
predstavlja

KAJ?
Usposabljanje za 

mlade iskalce 
zaposlitve v 

Posavju.

KDAJ?
PREDSTAVITEV PROJEKTA
četrtek, 12. 3. 2020, ob 11.00
KONCERTNA TURNEJA
petek, 20. 3. 2020, ob 21.00

PRIČETEK USPOSABLJANJA
ponedeljek, 23. 3. 2020, ob 9.00

KDO?
VSI MLADI ISKALCI 

ZAPOSLITVE 
STARI OD 15 DO 29 LET.

KAJ TOČNO?
Veliko zanimivih delavnic: 

NLP, javno nastopanje, 
kreativno pisanje, 

računalniško opismenjevanje, 
uporaba družbenih omrežij, 

okrogle mize, 
spoznavanje z delodajalci, 

snemanje predstavitvenega videa in 
osebni projekt skozi mladinsko delo.

ZAKAJ?
Ker so vse delavnice brezplačne 

in vam omogočajo posta� najboljša verzija 
samih sebe. Vsem, ki se jih boste udeležili 

in ste prijavljeni kot iskalci zaposlitve 
na  Zavodu RS za zaposlovanje, 

bo ZRSZ povrnil stroške po�
 in nadomes�lo za ak�vnost. 

INFO
snezana.covic@mc-krsko.si 

051 328 899 (Snežana)
tanja.brate@mc-krsko.si (Tanja)
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BREŽICE – Območna izposta-
va JSKD Brežice je 15. fe-
bruarja v brežiškem Domu 
kulture pripravila regijski 
festival tamburašev in man-
dolinistov Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja. 

Predstavilo se je sedem orke-
strov, vsak s po tremi skladba-
mi. Festival je pričel Tambura-
ški orkester Glasbene šole 
Brežice z dirigentko Anama-
rijo Šimičić. Ustanovljen je bil 
na temeljih dolgoletne tradici-
je tamburaštva v brežiški obči-
ni. Na oddelek tamburice so se 
leta 2005 vpisali prvi učenci in 
od takrat jih v skupno muzici-
ranje vodi prof. Anamarija Si-
mičić. Orkester deluje od leta 
2010, redno sodeluje na šol-
skih koncertih orkestrov ter 
na srečanjih in festivalih tam-
burašev in mandolinistov Slo-
venije. Leta 2019 je bil izbran 
na državno srečanje na Ptuju.

Iz Metlike je prišla Mlajša tam-
buraška skupina Carmen Cord 

Tamburaški akordi za dušo 

Metlika, umetniška vodja sta 
Matej Matkovič in Mojca 
Vuk šinič. Tretja se je predsta-
vila Mladinska tamburaška 
skupina KUD Oton Župan-
čič Vinica z umetniško vodjo 
Mojco Mravinec. Tamburaški 
orkester Glasbene šole Črno-
melj vodi prof. Anton Grahek, 
Tamburaški orkester Carmen 
Cord Metlika pa Matej Matko-
vič. Viniški tamburaši deluje-
jo kot samostojna sekcija pri 
KUD Oton Župančič Vinica, 
umetniški vodja je Željka Ka-
rin Biličič.

Regijski festival je sklenil Tam-

buraški orkester KUD Oton Žu-
pančič Artiče. Orkester izhaja 
iz dolgoletne tradicije ljubi-
teljske kulture in tamburaštva 
v Artičah. V več kot 50 let delo-
vanja orkester beleži številne 
nastope po Sloveniji in izven 
meja, na regijskih in državnih 
srečanjih, dobrodelnih prire-
ditvah, samostojnih koncer-
tih, mednarodnih festivalih 
… Med najpomembnejše do-
sežke uvrščajo osvojene štiri 
srebrne plakete in sedem zla-
tih plaket Tambura Paje Kola-
rića ter 13 zlatih priznanj na 
državnih tekmovanjih in sre-
čanjih. 34 let so artiški tam-
buraši igrali pod dirigentsko 
palico Dragutina Križanića, 
od leta 2017 pa pod taktirko 
Klare Šimičić.

Festival je strokovno spre-
mljala Helena Vidic Lesjak, 
program je povezoval Krištof 
Strnad, dirigenti in vodje or-
kestrov pa so prejeli priznanja 
za sodelovanje.
 N. Jenko Sunčič, 
 foto: Vladimir Bogovčič

Tamburaški orkester Glasbene šole Brežice z dirigentko 
Anamarijo Šimičić

Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče s Klaro Šimičić

BREŽICE – Plesno društvo 
Imani iz Brežic je 20. febru-
arja premierno pripravilo 
plesno predstavo z naslo-
vom Tavanje. Za izvedbo in 
soustvarjanje plesa so pos-
krbele tri plesne skupine 
društva – Ka' Bavidas Pelera 
mlajši, Ka' Bavidas Pelera in 
Ka' Pa fantje. Obiskovalci so 
nastopajočim na koncu na-
menili stoječe ovacije.

Vse zasluge za vrhunsko prip-
ravljeno in uprizorjeno plesno 
predstavo si v prvi vrsti lastita 
Rosana Horvat in Sanja Spi-
rić, ki sta poskrbeli za koreo-
grafijo, mentorstvo in izvedbo 
ter tudi nastopili v predstavi. 
Poleg njiju so bili med nasto-
pajočimi še: Urška Bračun, 
Eva Colarič, Timotej Hribar, 
Hana Jurman,Tjaša Kurajić, 
Ula Oštir, Kaja Pavlovič, Ma-
nica Pečarič, Ana Radić, Zala 
Rostohar, Hana Sambunjak, 
Veronika Strnad, Ana Ško-
berne, Žana Žniderič (vsi Ka' 
Bavidas Pelera mlajši), Lucija 
Arh, Iva Colarič, Laura Milar, 

Zala Preskar, Lena Škoda, 
Barbara Unetič, Zarja Zida-
rič Petrovič (vse Ka' Bavidas 
Pelera) ter Timotej Hribar, An-
draž Miklavčič, Urban Žuč-
ko (vsi Ka' Pa fantje). Plesna 
predstava Tavanje je zasnova-
na kot glasbeno-plesna uprizo-
ritev. V središče je postavljena 
plesno-gibalna interpretacija 
Holstove sedemstavčne orke-
stralne suite. Nekatere stavke 
Luka Dukarič s priredbami 
popelje v 21. stoletje. Pripove-
dni lok je zasnovan kot zgod-
ba o odpravi na raziskovanje 
vesolja in popotovanje po pla-
netih. Posamezni planeti so 

predstavljeni skozi telesa ple-
salcev in skozi spremljevalni 
komentar, ki ga tvorijo pred-
vsem znanstvena in filozofska 
besedila. Dramaturško zgrad-
bo uprizoritve sestavlja osem 
delov, zaključi pa jo epilog, ki 
je posvečen Zemlji in življenju 
na njej. 

Po bučnem aplavzu in stoječih 
ovacijah se je predsednica PD 
Imani Ksenija Herakovič vsa-
kemu od nastopajočih posebej 
zahvalila s cvetom, mentorici 
in koreografinji pa sta si za 
svoj prispevek zaslužili šopek. 
PD Imani je bilo sicer ustanov-
ljeno leta 2007 s ciljem pribli-
žati svet plesne umetnosti ot-
rokom, mladini in odraslim ter 
s tem bogatiti kulturno življe-
nje v svojem ožjem in širšem 
okolju. Vsako leto organizirajo 
štiri plesne produkcije, izvede-
jo pa tudi plesno predstavo, ki 
je večkrat uspešno ponovljena, 
in ena takšnih je zagotovo tudi 
aktualna predstava Tavanje.
  R. Retelj

Stoječe ovacije za plesalce

Koreografinji sta si prislužili še posebno bučen aplavz.

Eden od prizorov predstave Tavanje

DRUŽENJE OB ŠAHU
Predavanje o socioloških aspektih šaha in 
napovedovanju igre bo vodil Miloš Ružič, o 
sami igri pa bo spregovoril Hilmija Ahmatović, 
sledijo partije šaha.
MC Krško, petek, 6. 3., ob 17.00.

JAM SESSION
Hej! Po dolgem času spet organiziramo jam. 
Priskrbimo: bass box, kitarski box, mikrofone 
in osnovni set bobnov. Manjkaš le še ti. 
Pridruži se improvizaciji!
MC Krško, sobota, 7. 3., ob 20.00.

JAPONSKA MALO DRUGAČE 2. DEL
Drugi del predavanja Violete Foretto, ki je 
na Japonskem preživela 18 let. Tokrat o 
japonskih otokih, gastronomiji, bontonu, 
potovanju po Japonski in še kaj.
MC Krško, četrtek, 12. 3., ob 18.00.

MC DIRENDAJ: IZDELAVA GREGORČKOV
Na brezplačni otroški ustvarjalni delavnici 
bomo tokrat pozdravili pomlad in izdelovali 
gregorčke. Prijave na: tanja.brate@mc-
krsko.si 
MC Krško, sobota, 14. 3., od 10.00 do 
12.00.

SEJEM STARIH STRIPOV
V sodelovanju s Striparno Oblaček prirejamo 
drugi sejem starih stripov. Vabljeni ste kot 
kupec ali ponudnik starih stripov, lahko pa le 
potešite radovednost.
MC Krško, sobota, 14. 3., od 10.00 do 
13.00.

SPOMLADANSKA AKCIJA + SKATE SEŠN
Skate sekcija MC Krško vabi na 
spomladansko akcijo v skate park pod MC 
Krško. Popravili se bodo quarter in boxi, nato 
sledi skate sešn.
MC Krško, sobota, 14. 3., od 14.00 do 
19.00.

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

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

ODPIRALNI ČAS
BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

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

8. marec, dan žena
14.00–18.00: prost vstop v muzej za 
ženske
17.00: ALI IMAMO V MUZEJU ŽENSKE 
PREDMETE?
javno vodstvo 

10. in 11. marec
DNEVI ETNOGRAFSKEGA FILMA 
Posvet s filmskim programom. Organizacija Slovensko 
etnološko društvo in ZRC SAZU.

12. marec, Gregorjevo, 19.00
»MED PTICAMI, GLASBO IN NEBOM«
Koncert Petra Vrh Vrezec, Al Vrezec, Tadej Horvat

PTICE VRBINE
Odprtje fotografske razstave Branka Brečka

19. marec, 19.00
ČEBELARKA STANISLAVA SLAVA RAČIČ, 
OB 100-LETNICI ROJSTVA 
(19. 3. 1920–1. 2. 2019) 
Odprtje Posavske muzejske vitrine

25. marec, 10.00
SLEDI POSVETNE DEDIŠČINE POSAVJA 
OD 17. DO 19. STOLETJA
Odprtje prvega dela prenovljene stalne razstave in 
predstavitev konservatorsko-restavratorskih posegov

26. marec, 18.00
»FLUTurE50«
Koncert Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani
vstopnina

KRŠKO – Društvo likovnikov 
Krško OKO je 27. februarja v 
avli Kulturnega doma Krško 
pripravilo odprtje samostoj-
ne slikarske razstave svoje-
ga člana Jožeta Šterka z nas-
lovom »V dialogu z barvo«. 

Jože Šterk živi in ustvarja na 
Raki. Skoraj 20 let je že član kr-
škega likovnega društva, včla-
njen je še v brežiško likovno 
društvo, v Društvo upokojen-
cev Raka, nepogrešljiv član je 
tudi v Društvu vinogradnikov 
Raka. Na svojega krajana so 
ponosni tudi v Krajevni skup-
nosti Raka, saj ga je z obiskom 
na razstavi počastil tudi pred-
sednik sveta KS Primož Šri-
bar in mnogi krajani. 

Številnim zbranim je pove-
zovalka programa Barba-
ra Ulčnik Tomažin predsta-

KRŠKO – 21. februarja je kr-
ška podžupanja Ana Somrak 
v krški Dvorani v parku od-
prla enomesečno razstavo 
slik »Barve skozi čas«, Bre-
žičana, sicer krškega rojaka 
Janeza Klavžarja. Član KUD 
Liber iz Krškega likovno go-
vorico izpoveduje že 20 let, 
razstavljena dela v dvora-
ni pa datirajo v zadnje dese-
tletje.

Gre za šesto samostojno 
razstavo Janeza Klavžar-
ja, od tega drugič razstavlja v 
krški dvorani, število skupin-
skih razstav, na katerih je so-
deloval, pa je že več kot 100. 
Med slednjimi velja omeniti 
sodelovanje na že desetih sli-
karskih skupinskih razstavah 
Ex-Tempore Piran, ki velja za 
najstarejši ex-tempore v Evro-

pi, pa tudi na mednarodnem 
Ex-Tempore Ptuj ter regijskih 
in državnih tematskih razsta-
vah. Za svoja dela je prejel že 
vrsto priznanj in nagrad, uvr-
šča pa se med najbolj plodo-
vite likovne ustvarjalce v Po-
savju.

Kot je ljubitelj-
skega umetnika 
– Klavžar je sicer 
višji kriminali-
stični inšpektor, 
zaposlen v Sek-
torju kriminali-
stične policije na 
Policijski upra-
vi Novo mes-
to – in njegova 
dela predstavi-
la prof. umetno-
stne zgodovine, 
univ. dipl. etno-
loginja in kul-

turna antropologinja Alenka 
Černelič Krošelj, ustvarjalec 
svojo likovno govorico nepre-
stano nadgrajuje z lastnim do-
jemanjem sveta, pri čemer iz-
stopajo motivi obmorskih mest 
in solin pa tudi begunska kriza, 
odnos do zdravja in okolja idr.: 

»Oblikovanje lastnega likov-
nega izraza je namreč izredno 
težka naloga, saj je ustvarjalec 
v svojem iskanju in raziskova-
nju ves čas ob poti tistih, ki ga 
navdahnejo, ki jim želi slediti, a 
vseeno tudi ubežati.« Kolikšno 
število slik je do sedaj ustvaril, 
niti avtor natančno ne ve, je pa 
teh več sto, pri čemer po števi-
lu prednjačijo naslikana dela v 
tehniki akril.

Enomesečno razstavo sta z be-
sedami pospremili na pot še 
predsednica KUD Liber Bran-
ka Pirc, ki se je ob tem nave-
zala tudi na pred 500 leti ro-
jenega slovničarja Adama 
Bohoriča, in krška podžupanja 
Ana Somrak. Z glasbenim pro-
gramom je otvoritev popestrila 
Kristina Lovšin Salmič.
 Bojana Mavsar

Klavžar z barvami skozi čas

Janez Klavžar s predsednico KUD Liber 
Branko Pirc

Šterkovi dialogi z barvo

vila avtorjevo bogato likovno 
ustvarjalnost in izpostavila 
niz likovnih nagrad, tudi sre-
brno Prešernovo plaketo, ki jo 
je prejel ob letošnjem kultur-
nem prazniku. Prisrčen glas-
beni program je oblikovala 

sorodstvena naveza. S kitar-
sko spremljavo je Borut Per-
še spremljal umetnikovega 
sina Jerneja Šterka, ki je si-
cer član raške pevske zasedbe 
Lavrencij. Nekaj besed je Šter-
ku namenila tudi predsednica 

društva Branka Benje, vod-
ja krške izpostave JSKD Tin-
ka Vukič pa je razstavo odpr-
la ter avtorju zaželela še veliko 
ustvarjalnih navdihov. 

Šterk je v nadaljevanju družab-
nega večera v pogovoru dejal, 
da mu razstava veliko pomeni, 
saj je podpora njegovemu delu 
in spodbuda za naprej. »Izbor, 
ki sem ga pripravil, je večletno 
delo, nekaj slik pa sem nasli-
kal v zadnjih mesecih,« je nani-
zal nekaj misli ter dodal, da nas 
barve lahko nagovorijo in vabi-
jo k dialogu. Tokratno razsta-
vo je glede na likovno tehniko 
razdelil v tri sklope, in sicer v 
tehniko akril na platnu, olje na 
platnu in dela na papirju, po 
tematiki pa na portret, krajino 
in abstrakcijo. 

 Marija Hrvatin

Jože Šterk ob svoji deseti samostojni razstavi

DOLENJA VAS PRI KRŠKEM – Kulturno društvo Žarek Dolenja 
vas je počastilo slovenski kulturni praznik s prireditvijo Vsak 
drugače pesmi moje sodi, na kateri so sodelovali člani literarne 
sekcije Sanje, ŽePZ Prepelice in ljudski pevci Ajda. V programu 
so predstavili izbor Prešernovih pesmi, Prepelice so tudi zapele 
Pod oknom, posebna poživitev je bila skupinska recitacija 
Zdravljice, ob kateri je slovensko himno zapel petletni Jakob 
Zorko. S pesmimi so se predstavile tudi domače avtorice in 
povezovalke programa: Marinka Volčanšek, Smiljana Jurečič 
z lani izdano pesniško zbirko Zelena modrina (pesmi je 
recitirala Barbara Pavlakovič), Martina Hafner in Branka 
Jenžur. Nastopila je še mlada pianistka Maruša Kodrič. M. V.

Bohoričevo leto 
Šola kreativnega pisanja s 

Stanko Hrastelj 
(prijave do 13. marca)

Nejc Gazvoda
Tih vdih

komična drama
petek, 13. 3., ob 19.30 uri

za Modri abonma in izven

Marko Črnčec Trio 
& Jonathan Hoard

koncert iz cikla ARSonica 2020
sobota, 14. 3., ob 20. uri

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

Izdaja in predstavitev 
kataloga razstave 

80. so bila leta … v Krškem
torek, 10. 3., ob 18. uri

Bohoričevo leto 
dr. Oto Luthar: S stenskimi 
poslikavami v zgodovino
strokovno predavanje iz serije 

Krško med Celjskimi in Valvasorjem
torek, 17. 3., ob 18. uri

Radioamaterji: 
60 let Radiokluba “Krško” 

Razstava bo na ogled do 14. 2. 2021.

T: (07) 620 92 44
info@mestnimuzejkrsko.si
www.mestnimuzejkrsko.si
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Četrtek, 5. 3.

• ob 9.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: računalniške 
delavnice za starejše

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična urica pri 
Medvedku Sladkosnedu

• ob 17.00 v knjižnici v Bre-
stanici: pravljična urica

• ob 17.00 v OŠ Jurija Dalma-
tina Krško: območna revija 
predšolskih in mlajših otro-
ških pevskih zborov »Pesem 
mladih src 2020«

• ob 17.00 v Domu kulture 
Brežice: 9. območna revija 
predšolskih in mlajših otro-
ških pevskih zborov »Ču-
dežne pesmice« – koncert 2

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
»Potujemo skupaj« – Havaji

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predavanje 
Aleša Juvanca »Kolesarska 
pot po Bližnjem vzhodu in 
Afriki«

• ob 18.00 v MC Krško: pre-
davanje Violete Foretto »Ja-
ponska malo drugače«, 1. 
del

• ob 19.00 v MC Krško: Izko-
panine – večeri, namenje-
ni druženju in poslušanju 
zanimivih izkopanin soul, 
funk in blues glasbe raznih 
izvajalcev

Petek, 6. 3.

• v odpiralnem času Knji-
žnice Sevnica: razstava del 
bivalnih enot DUO Impoljca 
(do 1. 4.)

• od 16.00 do 18.00 v pred-
prostoru pisarne Mladinske-
ga društva Bistrica ob Sotli: 
tržnica rabljenih oblačil

• ob 16.00 v MT Senovo: li-
kovna delavnica

• ob 17.00 v MC Krško: dru-
ženje ob šahu

• ob 18.00 v Gostilni Žolnir v 
Kostanjevici na Krki: Ženske 
zgodbe – pogovor in prilo-
žnostna kulinarična razstava

• ob 18.30 v dvorani Gostil-
ne Tratnik na Raki: obeleži-
tev 30-letnice pobude »Svo-
boda za Slovenijo«

Sobota, 7. 3.

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: sobotni živ 
žav – voščilnice za materin-
ski dan

• ob 10.00 v Kulturnem 
domu Krško: redni zbor čla-
nov Društva upokojencev 
Krško

• ob 12.00 v Klubu Metulj 
in Hostlu Gabronka v Bi-
strici ob Sotli: SundayNoi-
se The Residentess with Ri-
eko Okuda, Antti Virtaranta 
(Jap/Fin; tudi 8. 3.)

• ob 19.00 v Kulturnem 
domu na Blanci: premiera 
igre »Niti tat ne more poš-
teno krasti« ob 10-letnici 
KUD Poklek

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: komedija »Avdicija«

• ob 20.00 v MC Krško: jam 
session

• ob 21.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: koncert Ya-
mamai + Barking Jacqueline

kam v posavju
davanji »Poslovni pristop« 
(Anja Križnik Tomažin, An-
fima) in »Digitalizacija turi-
stične ponudbe v občini Bre-
žice« (Sašo Panić, Etrend)

• ob 18.00 ob potoku Studena 
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki: spuščanje 
»gregorčkov« po reki Krki

Četrtek, 12. 3.

• ob 9.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: računalniške 
delavnice za starejše

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: otroška predsta-
va Čebula

• ob 17.00 v sejni sobi D Ob-
čine Krško: brezplačni semi-
nar »Ribolov na sladkih vo-
dah«

• ob 17.00 v dvorani MC 
Brežice: otroška predstava 
»Rdeča kapica«

• ob 18.00 v dvorani A Ob-
čine Krško: predavanje An-
tona Komata »Voda, zemlja, 
seme«, vstop prost

• ob 18.00 v MC Krško: pre-
davanje Violete Foretto »Ja-
ponska malo drugače«, 2. 
del

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer »Pomlad 
je tu« literarne skupine Ve-
černa zarja DU Sevnica

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
IzBrano s Primusom: Pos-
tanite brezmejni

• ob 19.00 v malem avdito-
riju in Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: 
»Med pticami, glasbo in ne-
bom«, koncert: Petra Vrh 
Vrezec, Al Vrezec in Tadej 
Horvat ter odprtje fotograf-
ske razstave Branka Brečka 
»Ptice Vrbine«

• ob 19.00 v Galeriji Ana v 
Sevnici: razstava vizualnih 
sporočil Nevenke Flajs

Petek, 13. 3.

• ob 9.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: območno srečanje 
otroških gledaliških skupin 
občine Sevnica 2020

• ob 10.00 na gradu Sevni-
ca: likovna delavnica Lut-
kart 2020

• ob 10.00 v Sušilnici v Bistri-
ci ob Sotli: spoznavanje koz-
janskih ptic s strokovnja-
kom iz Kozjanskega parka

• ob 17.00 v MC Sevnica: pre-
davanje Andreja Pešca »Pre-
magaj stres, strah, izgore-
lost in skrbi«

• ob 17.00 v Domu kulture 
Radeče: premiera gledali-
ške predstave Mali princ cici 
skupine »Zverrinice« Gleda-
liškega društva Radeče

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Boštanj: dobrodelni koncert 
»Pomladne sanje« s preple-
tom sedanjih in nekdanjih 
učencev

• ob 19.30 v Kulturnem 
domu Krško: komična dra-
ma »Tih vdih«, za Modri 
abonma in izven

• ob 20.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: koncert MePZ Viva Bre-
žice »Prepevajmo pomladi 
2020«

Sobota, 14. 3.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– izdelovanje prikupnih pi-
kapolonic

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj – izdelava 
gregorčkov; od 10.00 do 
13.00: sejem starih stripov

• od 14.00 do 19.00 v MC Kr-
ško: spomladanska akcija v 
skate parku in skate sešn

• ob 16.00 v MC Sevnica: Re-
birthing – dih transformaci-
je in preporoda

• ob 18.00 v klubu Pod lipo 
v Brestanici: prvi samostoj-
ni koncert glasbene skupi-
ne Lila

• ob 18.00 v Domu kultu-
re Radeče: koncert filmske 
glasbe godalnega orkestra 
Strunikat

• ob 19.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: premiera pred-
stave Denar z neba Teatra 
Rajhenburškega

• ob 19.00 v dvorani Kultur-
nega doma Bistrica ob Sotli: 
slovenski praznik zaljubljen-
cev gregorjevo, nastopajo: 
Mešani pevski zbor Bistrica 
ob Sotli, MePZ Obalca Koper 
in MePZ Obala Koper

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Marko Črn-
čec Trio & Jonathan Hoard, 
za ARSonica 2020 abonma 
in izven

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: St. Patrick's day – kon-
cert Jolly Rogers

Nedelja, 15. 3.

• od 8.00 do 12.00 na Kmeč-
kem turizmu Glas na Sremi-
ču: pobiranje vzorcev za oce-
njevanje vin ob jubilejnem 
25. prazniku vina Društva 
vinogradnikov Sremič

Ponedeljek, 16. 3.

• od 9.00 do 10.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: delavni-
ca »Pošiljanje sporočil SMS, 
MMS in elektronska pošta«

• ob 17.00 v dvorani TVD 
Partizan Boštanj: predava-
nje Majde Hriberšek »Nega 
sadnega drevja«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: bralni krožek za odrasle

Torek, 17. 3.

• ob 17.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: pravljična 
urica pri Kostanjevem škra-
tu

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: strokovno predava-
nje dr. Ota Lutharja iz serije 
Krško med Celjskimi in Val-
vasorjem »S stenskimi posli-
kavami v zgodovino«

Sreda, 18. 3.

• od 9.00 do 10.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: delavni-
ca »Socialna omrežja – Fa-
cebook«

• od 16.00 do 18.00 v učilnici 
LIJAmedie na CKŽ 44, Krško 
(vhod zadaj): filmska točka 
za otroke in mlade

• od 16.00 do 18.00 v MC 

Nedelja, 8. 3.

• od 8.00 do 10.00 na Me-
stni tržnici Kostanjevica na 
Krki: ponudba lokalnih pro-
izvodov

• od 14.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: prost vstop v muzej za 
ženske ob dnevu žena, ob 
17.00: javno vodstvo »Ali 
imamo v muzeju ženske 
predmete?«

• ob 17.00 v dvorani KS Sko-
pice: komedija »Ali je to 
bila cipa?« v izvedbi dram-
ske sekcije Vaška scena KUD 
Slavček

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: koncert Rajhenbur-
škega okteta »Poleti, lastov-
ka«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert »Modrijani 
osebno«

Ponedeljek, 9. 3.

• od 9.00 do 10.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: delavni-
ca »Kaj zmore moj pametni 
telefon«

• ob 17.00 v dvorani TVD Par-
tizan Boštanj: predavanje 
Majde Hriberšek »Pomen 
gnojenja v biodinamiki«

• ob 17.00 na podstrešju Kul-
turnega doma Bistrica ob 
Sotli: predstava »Fantiček, 
jagnje in kozliček« v izvedbi 
družine Šergon z Lesičnega

• ob 18.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
pogovorni večer o ženskah v 
umetnosti »Zamolčane zgo-
dovine«

Torek, 10. 3.

• ob 15.00 pri gostilni Vrtov-
šek v Sevnici: 59. sevniška 
salamiada

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična ura z ustvar-
jalno delavnico

• ob 17.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: pravljična 
urica pri Kostanjevem škra-
tu

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: izdaja in predstavi-
tev kataloga razstave »80. so 
bila leta … v Krškem«, vstop 
prost

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: domoznanski večer »Ob-
razi Posavja«, gosti: Leon 
Vidmar, Jerneja Kaja Balog, 
Pia Vatovec in Peter Dirnbek

• ob 18.00 v Albert Felicija-
novi dvorani na gradu Sev-
nica: ženski modno-kulina-
rični večer

Sreda, 11. 3.

• od 9.00 do 10.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: delavni-
ca »Prenos fotografij na ra-
čunalnik«

• od 16.00 do 18.00 v učilnici 
LIJAmedie na CKŽ 44, Krško 
(vhod zadaj): filmska točka 
za otroke in mlade

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalnico

• od 17.00 do 19.00 v Mestni 
hiši Brežice: 10. Dnevi pod-
jetniških priložnosti – pre-

ŽENSKE ZGODBE – pogovorni večer

• petek, 6. marec, ob 18. uri -  
Gostilna Žolnir Kostanjevica na Krki

Tema letošnjih tradicionalnih pogovorov, ki jih kostanje-
viška knjižnica pripravlja v sodelovanju z Društvom po-
deželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki, bo fi-
žol. O njem bo tekla beseda, poskusili bomo tudi sladice 
s fižolom, ki jih bodo pripravile članice društva. 

POSAVCI BEREMO SKUPAJ – literarni večer

• sreda, 18. marec, ob 18.30 –  
Osrednja knjižnica Krško

Ob letošnjem začetku bralnega projekta Posavci bere-
mo skupaj pripravljamo pogovor s prevajalcem, pisatel-
jem in literarnim kritikom Alešem Bergerjem. Z njim se 
bo pogovarjal bibliotekar Vilko Planinc. Večer je v ok-
viru Bohoričevega leta.

ZDRAV PRIDELEK V DOMAČEM SADNO-
ZELENJAVNEM VRTU – tematsko predavanje 

• četrtek, 26. marec, ob 18.00 –  
Osrednja knjižnica Krško

Dr. agronomije Jan Bizjak, ki je že od malih nog tesno 
povezan z naravo in predan zdravemu načinu življen-
ja, bo v predavanju z nami delil številne praktične nas-
vete in večletne izkušnje s področja vrtnarjenja in sad-
jarjenja.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

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

Udeležite se računalniških delavnic za starejše, na kate-
rih boste lahko naredili prve korake v svet računalniških 
znanj. Dogovorite se lahko na tel. 07 4904 000.

GRAJSKE STAVBE V POSAVJU – 
domoznanska risarska razstava

• marec, april 2020

Na razstavi se z izrisi še obstoječih in tudi že pozablje-
nih posavskih dvorcev, gradov in naselij v različnih zgo-
dovinskih obdobjih predstavlja ljubiteljski zgodovinar 
Rok Kranjc. Tudi ostali, ki bi se želeli predstaviti v krški 
knjižnici, vabljeni, da nas za dogovor pokličete na tel. 
07 490 40 00 (Urška Šoštar). 

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

• po dogovoru - Osrednja knjižnica v Krškem

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

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

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

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V MARCU

Sevnica: ustvarjalnica »Ma-
terinski dan«

• od 17.00 do 19.00 v Mestni 
hiši Brežice: 10. Dnevi pod-
jetniških priložnosti – pre-
davanje »Moje podjetje na 

socialnih omrežjih« (OOZ 
Brežice) 

• ob 18.30 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: Posavci beremo 
skupaj – uvodni literarni ve-
čer z Alešem Bergerjem
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Mariji Hočevar, Hudo Brezje 29, 
8293 Studenec. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.
radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. VIHARNIK - Ko v jutranjem soncu
 2. (1.) Ans. SVETLIN - Pozabi na vse
 3. (2.) Ans. VRT - Kadar naš oče praznuje
 4. (7.) Ans. MLADI GODCI - Glasbenik
 5. (3.) Ans. MODRIJANI - Ti me tako lepo
 6. (8.) Ans. RAZGLED - Pa se sliš’
 7. (10.) BOŠTJAN KONEČNIK - Mi najraj’ ga biksamo
 8. (5.) Skupina GADI - Samo en poljub mi daj
 9. (6.) Ans. BORŠT - Ribn’čan ima jeklene živce
 10. (-.) Ans. VALOVI - Ljubica 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Dolenjski veseljaki - Barabe 

Kupon št. 509
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, 7. 3. 2020, ob 20. uri

Ema 2020 s posavskim pridihom, Rebeka Dremelj 
z novo pesmijo na valentinovo. Tokrat preberite: 

Slovenijo bo maja na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 
v Rotterdamu zastopala Ana Soklič s pesmijo Voda. Tako 
so odločili gledalci in poslušalci Eme ter strokovna žirija. 
Ta je najprej izbrala dve superfinalistki, poleg zmagoval-
ke še Lino Kuduzović s pesmijo Man like u. Zadnjo bese-
do je nato imelo občinstvo s telefonskim glasovanjem. Na 
letošnji Emi je nastopilo 12 izvajalcev, med njimi tudi Ra-
dečanka Gaja Prestor (foto: youtube) s pesmijo Verjamem 

vase. Dodajmo še, da je mlada pevka – po mnenju strokov-
ne komisije je tekmovanje končala na sedmem mestu – le 
nekaj dni po Emi spakirala kovčke in se odpravila na Taj-
sko odkrivat turistične znamenitosti.

Posavskega pridiha pa ni bilo samo med nastopajočimi, 
ampak tudi med voditelji. Tekmovanje je namreč vodil Kle-
men Slakonja (foto: facebook), ki se je uvodoma pošalil, 

da je Ema praznik naše neenotnosti, po domače 'šimfan-
ja'. Ob tem je 25 let sodelovanja Slovenije na tekmovanju 
za pesem Evrovizije počastil tako, da je imitiral vse dose-
danje predstavnike. V tričlanski žiriji je sedela Nuša De-
renda, Maja Pinterič, mlada Posavka, ki je širši Sloveniji 
postala znana z vlogi Neki Neki, je bila prav tako del Eme, 
saj se je vseskozi javljala iz t. i. green rooma.

Rebeka Dremelj (foto: Press Release) je na valentinovo 
predstavila novo pesem in videospot o ljubezni do živl-
jenja. »Sreča je, ko sebe poznaš … in ko sebe rad imaš,« je 
del refrena nove skladbe z naslovom Zdravo sreča, posav-
ske pevke, blo-
gerke, nekdan-
je manekenke 
…, ki je Sloveni-
jo navdušila že 
v lanskem letu s 
čutno balado Še 
verjamem. Be-
sedilo je po Re-
bekinih željah 
napisal Rok Lu-
naček, ki se ob 
Krešimirju Tomacu podpisuje kot soavtor glasbe. In prav 
zaradi sporočila skladbe se je Rebeka odločila, da bo pe-
sem predstavila na mednarodni dan ljubezni in ob tem 
povedala: »Ni pomembno, ali je valentinovo ali ne, imej-
te se radi vse dni v letu. Ni lepšega kot to, da imaš nekoga 
rad in da ima nekdo rad tebe. Je pa to čudovit praznik, ker 
nas opomni, da moramo svojim najbližjim večkrat pove-
dati in pokazati, da jih imamo radi.« Dodajmo še, da je bilo 
ustvarjanje videospota najdaljše Rebekino do zdaj, saj so 
ga snemali kar štiri dni. 
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

ODPRTO
PON–ČET: 15.00 – 23.00 | PET–SOB: 14.00–1.00 | NED: 14.00–21.00

Sava avto Sevnica d.o.o., Dol. Boštanj 60 A, Boštanj
Tel.: 07 816 33 60

1. nagrada:  dve uri bowlinga na eni stezi v vrednosti 40 €
2. nagrada:  ura bowlinga na eni stezi v vrednosti 20 €
3. nagrada:  dve pici v vrednosti 13 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 12. marca, 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:

BOWLING DELUXE SEVNICA
SAVA AVTO D.O.O., DOLENJI BOŠTANJ 60 A, 8294 BOŠTANJ

Geslo 2/2020 številke:

PRAVA MEŠČANSKA 
KAVARNA V KRŠKEM

Nagrade, ki jih podarja Kavarna Zvezda, prejmejo:
1.-3. nagrada: tortica po izbiri za dve osebi; 
  Mira Pinterič, Brežice; Jožica Pogačar, 
  Krško; Robi Reberšak, Curnovec
4.-6. nagrada:  panacota za dve osebi; Andreja Umek, 
  Sevnica; Hajdi Haler, Črešnjice; 
  Alja Pavlič, Senovo
7.-10. nagrada:  sladki lonček za dve osebi; Jože Majer, 
  Vrhovo; Maja Fuks, Krško; Ivan Žveglič, 
  Senovo; Ankica Krivec, Dobova
11.-13. nagrada:  dnevno sveži sendvič; Irena Virant, 
  Narpel; Darinka Pirnar, Vihre; 
  Ana Plaznik, Radeče
14.-15. nagrada:  kava ali čaj za dve osebi; Cveto Aupič, 
  Vrhek; Kaja Galič Lenkič, Brežice

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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posavje telovadi za zdravje

»Oranžne« iz Leskovca 

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 
»Oranžne« iz Leskovca pri Kr-
škem so kot ena izmed 14 sku-
pin Šole zdravja na območju 
občine Krško pričele z jutranji-
mi razgibavanji pri leskovškem 
gasilskem domu v začetku me-
seca novembra 2018. Kot je 
povedala vodja krških skupin 
Helena Španovič, je bilo pred 
tem iz skupine, ki je najprej 
opravljala 1000 jutranjih gi-
bov pri Mercatorju na Griču in 
zatem krškem stadionu, glede 
na izkazan interes, da se izob-
likuje samostojna skupina tudi 
v Leskovcu, napotenih na izo-
braževanje za vaditeljice nekaj 
žensk, med njimi tudi Branka 
Jenžur, ki od ustanovitve dalje 
poleg Jožice Imperl najpogo-
steje vodi jutranjo vadbo. 

V leskovški skupini trenu-
tno vadi 15 žensk in dva mo-
ška, najmlajša članica šteje 46, 
najstarejša pa 78 let. Jenžurjeva 
pravi, da so se v tem času med 
njimi stkale močne vezi pripa-
dnosti in prijateljstva, saj se 
družijo tudi izven jutranjih ur: 
»Da bi se družile še več, imam 
v načrtu, da bi vsaj enkrat na 
teden po jutranji vadbi opra-
vile še skupen pohod. Ob so-
botah se nas več udeleži tudi 
skupne vadbe v krškem par-
ku in ob nedeljah pri lovskem 
domu na Trški gori. Skupaj 
obeležimo rojstne dneve, za-
ključek leta, popijemo kavico, 
a najpomembneje je, da telo-
vadimo zjutraj, da vstanemo s 
soncem, se uredimo in gremo 
dobre volje v skupino in si na-
beremo pozitivne energije za 
ves dan, saj si z vadbo ustva-

rimo pretok vseh telesnih te-
kočin in razgibamo okonči-
ne. Vadbo vselej zaključimo s 
pesmijo, ki jo je napisala čla-
nica krške skupine Antonija 
Amon, in spoštujemo kodeks 
Šole zdravja, po katerem ni ne 
ogovarjanj ne pogovorov o sla-
bih temah. Vse smo si enake, 
nihče ne izstopa, nihče niko-
gar ne popravlja, temveč vsak 
dela po svojih zmožnostih.« 
Španovičeva k temu dodaja, 
da pa ima skupina najslabše 
pogoje za vadbo: »Vse preos-
tale KS so skupinam za vadbo 
omogočile nadkrit ali pokrit 
prostor za vadbo v prime-
ru večjih vremenskih nevšeč-
nosti, le vodstvo leskovške ne. 
Upam, da nam bodo izkaza-
li podporo z neko prostorsko 
rešitvijo.«
 B. Mavsar

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Ivana Čavlović, Kobile – 

dečka,
• Karmen Levak, Podgorje 

pri Pišecah – deklico,
• Katarina Brajdič, Gazice 

– dečka,
• Draženka Cerovšek, 

Samobor (Hrvaška) – 
dečka,

• Natalija Zakšek, Hrastek – 
deklico,

• Tjaša Hiti, Leskovec pri 
Krškem – deklico,

• Petra Rožman, Mihalovec 
– deklico,

• Aleksandra Radič, Mali 
Vrh – 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

Maja Planinc s Sremiča in Toni Kočar iz Zibike, 17. 
avgust 2019, gostišče Tri Lučke Sremič (foto: Lumeria)

poroke

• Borut Hostnik in Lea 
Mlekuž, oba iz Brežic,

• Andrej Martini iz 
Drenovca pri Bukovju in 
Janja Ferenčak z Bojsnega,

• Bogomir Gortan iz 
Črnomlja in Natalija 
Slatner iz Koprivnice.

ČESTITAMO!

• Katarina Ledinek, Senovo 
– dečka,

• Patricija Caharijaz, 
Bukovje v Babni Gori – 
dečka,

• Kristina Rešetar, Mali 
Podlog – deklico. PRIREDITVE 

V MARCU 2020
Potopisno predavanje

Kolesarska pot po Bližnjem vzhodu in Afriki –
Aleš Juvanc

• v četrtek, 5. marca, ob 18. uri

Razstava del bivalnih enot
DUO IMPOLJCA

• na ogled od petka, 6. marca, do srede, 1. aprila

Domoznanski večer v sodelovanju z U3 Sevnica
OBRAZI POSAVJA 

Gosti: Leon Vidmar, Jerneja Kaja Balog, 
Pia Vatovec, Peter Dirnbek
• v torek, 10. marca, ob 18. uri 

Literarni večer Društva upokojencev Sevnica
POMLAD JE TU 

v četrtek, 12. marca, ob 18. uri

Predavanje ob mednarodnem dnevu gozdov
GOZD JE OBČUTENJE IN LJUBEZEN V SVOJI 

RAZNOVRSTNOSTI – Jože Prah
• v ponedeljek, 23. marca, ob 18. uri

Uvodna prireditev ob začetku nove sezone
POSAVCI BEREMO SKUPAJ 2020

Pogovorni večer z avtorico kratkih zgodb 
DOBRA DRUŽBA Ano Svetel

• v ponedeljek, 30. marca, ob 18. uri

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 
Vljudno vabljeni!

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

BREŽICE – Člani Društva 
upokojencev Brežice so 
21. februarja v telovadnici 
brežiške gimnazije opravi-
li letni občni zbor. Program 
so v celoti uresničili, veliko 
truda so vložili v pridobiva-
nje novih članov, poskrbeli 
so za čim več dejavnosti, ki 
bi pritegnile stare člane kot 
tudi nove.

Na novo so sprejeli 66 čla-
nov, izstopilo (zaradi starosti) 
jih je šest, umrlo 47, tako so v 
društvu 1303 člani, moških je 
387, žensk 916 in dva častna 
člana, je poročala predsedni-
ca DU Brežice Jožica Sušin. 
Ob že dobro utečenih nalogah 
v sekcijah so si zadali še aktiv-
no sodelovanje pri akcijah za 
izboljšanje gmotnega položaja 
starejše populacije. Kot je po-
vedala predsednica Sušinova, 
so v društvu oblikovali pobu-
do, ki je nastala na osnovi zna-
nih demografskih podatkov. 
Namreč, občina Brežice ima 
24.210 prebivalcev, starejših 
od 65 let jih je 5869 oziroma 
24,24 odstotka. Glede na tako 
velik delež starejše populacije 
naj bi na ravni občine imeli or-
gan, ki bi pokrival, spremljal in 
pomagal reševati problemati-
ko te populacije. Organ naj bi 

Predlagajo organ za starejše

reševal problematiko načrtno, 
sistemsko in profesionalno ter 
povezoval v občini že delujoče 
aktivnosti, kot so npr. Starejši 
za starejše, Sopotniki, večgene-
racijski center itd.

Kot so predlagali, bi bilo tre-
ba v občini vzpostaviti med-
generacijske centre, socialni 
servis za pomoč na domu (po-
teka v okviru CSD, vendar ljud-
je z njim niso zadovoljni, saj 
so cene previsoke), center za 
dnevno varstvo, računalniški 
tečaj za starejše, vključevati ak-
tivne upokojence kot mentorje 
ali kot pomoč pri dejavnostih 
izobraževanja, npr. s tečaji za 
osebno oskrbo na domu, zelo 
pomembna je prilagoditev bi-
valnih prostorov, ki starejšim 
dostikrat ne ustrezajo. Poveda-
ti je treba, da so projekti, ki so 
v občini že delovali, dobrodošli, 
vprašanje pa je, kaj z njimi, ko 

se končajo. Sprašujejo se tudi, 
kaj bo z večgeneracijskim cen-
trom. Organ za starejše bi imel 
informatorja in koordinator-
ja. Sušinova v imenu DU Breži-
ce in Šole zdravja predlaga, da 
se tudi občina Brežice vključi v 
»Strategijo do starosti prijazne 
občine«.

Podeljena so bila priznanja 
članom DU Brežice, ki so se po-
sebej izkazali na ravni društva, 
in priznanja ZDUS-a. Za prijet-
no vzdušje so poskrbeli Nada 
Ravnikar Srpčič, Ivana Va-
tovec in Rudi Mlinar v hudo-
mušnem skeču, ki je simbo-
lično povezal dan žena in 40 
mučenikov. Scensko sliko dvo-
rane so v pomladno pustno 
kipenje oblekli člani folklorne 
skupine društva, članice sekci-
je ročnih del Zanke pa so pos-
tavile na ogled svoja čudovita 
dela. N. Jenko Sunčič

Dobitniki priznanj s predsednico Sušinovo (foto: Saša Pohar)

ZDOLE – Člani Turistično hortikulturnega društva Zdole so se 
zbrali na 25. rednem letnem zboru članov. Približno 40 članov je 
najprej pozdravil predsednik društva Marjan Gričar, nato je vo-
denje zbora članov prevzelo delovno predsedstvo. Predstavili in 
potrdili so opravljeno delo v letu 2019 ter program dela in finanč-
ni plan za leto 2020. Med številnimi dogodki izpostavljajo, da bo 
osrednja prireditev ob prazniku krajevne skupnosti, tradicional-
no jurjevanje, v soboto, 25. aprila, z Jurjevim tekom in veselico 
z ansamblom Donačka ter v nedeljo, 26. aprila, z budnico, zdol-
skim cvrtjem, sv. mašo in kulturnim programom. Poročilo je po-
dala tudi delovna skupina, ki je v letu 2019 pregledovala in oce-
njevala urejenost domačij, kmetij in zaselkov KS Zdole. Komisijo 
za ocenjevanje so sestavljali Tone Knez, Marija Ferlin in Dani-
ca Žnideršič. Priznanja za lepo urejeno domačijo za leto 2019 so 
si prislužili Bernardka in Jernej Germovšek, Dragica Umek (z 
družino), Silva in Branko Medvešek, Magda Pleterski ter Ani-
ca in Darko Topolovšek. Predsednik sveta KS Zdole Marjan Zor-
ko je zbranim predstavil projekte, ki jih v KS Zdole izvajajo v letu 
2020. Izpostavil je zaključek izgradnje novega Doma krajanov, na-
daljevanje izgradnje obeh krakov ceste skozi naselje ter pripravo 
novih projektov za cesto proti Krškem.  M. G. 

25. zbor članov THD Zdole
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Žalujoči: vsi njegovi domači

ZAHVALA

IVANA JERŠIČA

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, prispevke 
in svete maše.
Hvala osebju intenzivnega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za 
lajšanje bolečin, gospodu župniku Milanu Kšeli za lepo opravljen 
obred in besede slovesa, Klavdiji za poslovilni govor, pogrebni 
službi Komunale Brežice za organizacijo pogreba, pevcem za odpete 
žalostinke in gostilni Cetin za pogostitev.
Posebna zahvala gre Termam Čatež in podjetju Plastoform Blanca za 
zbrane denarne prispevke. Hvala tudi Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Brežice okolica, društvu izgnancev in nekdanjim sodelavcem 
podjetja HPG Brežice.
Hvala vsem, ki ste nam kakor koli stali ob strani, pa vas nismo 
posebej imenovali. Zahvalo izrekamo vsem, ki ste ga pospremili v 
tako velikem številu na njegovi zadnji poti.

Ata, počivaj v miru. Ohranili te bomo v lepem spominu.

iz Šentlenarta 74 v Brežicah

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta, starega ata in strica

ZAHVALA

IVANA PAJKA
Ob boleči izgubi našega dragega

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za vsa izrečena sožalja, stiske rok, podarjeno cvetje, sveče, svete maše 
in denarno pomoč.

Iskrena hvala g. župniku za lepo opravljen obred in pevcem za odpete 
žalostinke. Hvala g. Jožetu Baumkirherju za lep poslovilni govor. 
Iskrena hvala tudi osebnemu zdravniku dr. Trinkausu in osebju ZD 
Sevnica. Hvala Komunali Sevnica in cvetličarni Zelena pika Sevnica.

Zahvaljujemo se vsem, ki vas nismo posebej omenili in ste nam na 
kakršen koli način pomagali ter nam stali ob strani v teh težkih 
trenutkih in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Ohranili te bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

iz Sevnice

Delo, ljubezen, trpljenje
bilo tvoje je življenje.

Ostali so sledovi tvojih pridnih rok,
katere cenil bo še pozni rod,

nam ostaja praznina in velika bolečina.

ZAHVALA

BRANKA NEČEMRA
Ob boleči in nenadni izgubi dragega sina, moža in očeta

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih žalosti 
stali ob strani, izrekli sožalje in prijazne besede ter nam bili v oporo 
in pomoč.

Hvala za vse podarjene darove, duhovnikoma za darovano sveto mašo 
in pogrebni službi Žičkar za lepo opravljen obred.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste 
skupaj z nami ohranjali v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

z Gorice 5, Leskovec pri Krškem

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...

Ni res, da je odšel - nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,

z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,

nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,

dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

Ob izgubi našega dragega očeta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše ter denarno 
pomoč. Posebno se zahvaljujemo Pogrebnim storitvam Blatnik, 
Kvartetu Jarica, izvajalcu Tišine, Gostilni Janc in izbrani cvetličarki 
za aranžmaje.
Zahvala gre tudi Centralnim delavnicam Dobova, podjetju Lisca 
Sevnica, podjetju Podgorje Šentjernej, KS Primož, praporščakom, 
Društvu upokojencev Sevnica ter gospodu župniku za lepo opravljen 
obred.
Hvala tudi vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali, a ste nam v 
teh težkih trenutkih kakor koli pomagali in našega očeta pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Ata, počivaj v miru.

KARLA TOMAŽIČA
s Primoža

AVGUST
UMEK

SPOMIN

iz Mrčnih sel.

Letos oktobra bo minilo
25 let, odkar je v 61. letu

umrl naš oče, dedek
in pradedek

Konec februarja je minilo 
žalostno leto, odkar nas je 

zapustila draga mama, babica 
in prababica

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

Čas hitro beži,
a spomin v naših 

srcih še živi!

Otroci z družinami

ANGELA
UMEK

ZAHVALA

ČASLAVA JOVIĆA
Ob boleči izgubi dragega moža in očeta

se najlepše zahvaljujeva vsem, ki ste se poslovili od njega. Hvaležni 
sva za vsak objem, vse tolažilne besede, tople stiske rok, izrečena 
sožalja in darovane sveče.

Posebna zahvala gre g. Lešu in Cvetličarni Tina za vso pomoč in 
organizacijo pogreba.

Žalujoči: žena Zlata in hči Katarina

s Cankarjeve 2 v Brežicah

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla

in jokala, ker te več ni.

ZAHVALA

ANTONA MOŠKONA
Ob izgubi dragega očeta

Žalujoči: vsi njegovi 

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate večno

spomin bo ostal.

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, darovane sveče in svete maše.

Hvala sodelavcem VPM vzdrževanje Krško, Zavarovalnici Triglav in 
urgentni službi ZD Kočevje, sosedu Darku za tople poslovilne besede, 
g. župniku za opravljen obred, pogrebni službi Žičkar pri organizaciji 
pogreba in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadni poti.

iz Križ 24

ZAHVALA

VIKTOR RICHTER

Sporočamo žalostno vest, 
da nas je v starosti 89 let zapustil

Vse se spreminja,
nič ne ostane ...

Hvala vsem, ki ste z nami.

s Senovega.

Vsi njegovi

MARIJA VOLČANJK 

SPOMIN

Vsi njeni

Ko je življenja v nas vse manj in manj, 
ko drug za drugim usihajo studenci, 

nerad priznaš si, že v večerni senci,
da konec je poti in potovanj.

(Ciril Zlobec)

12. marca mineva 5 let, 
odkar je za vedno odšla

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

iz Podvinj.

ANTON MIRT

SPOMIN

Zelo ga pogrešamo ... vsi njegovi!

Nosimo te v srcih, 
v nas naprej živiš ...,

tudi ti nikoli nas ne izgubiš!

Mineva že 15 let, odkar nas je mnogo 
prezgodaj zapustil naš dragi mož, ati, 

dedo,tast in brat

Hvala vsem, ki ohranjate lepo misel in plemenit spomin nanj!

pleskarski mojster iz Leskovca pri Krškem.

JANEZ MEDVED 

SPOMIN

Žalujoča: žena Anica

13. 3. 2020 bo minilo eno leto, 
odkar me je zapustil dragi mož

Iskrena hvala vsem sorodnikom in sosedom, ki obiskujete njegov 
grob in prižigate sveče. Posebno se zahvaljujem sestri Darinki, ker 
skrbi za grob in me obiskuje. Hvala tudi sostanovalcem v domu za 

lepo besedo in tolažbo.

iz Bukoška.

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

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od ponede-
ljka do petka med 8. in 15. uro
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a (poleg Mestne 
hiše), od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 11. uro
po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za obja-
vo v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. Več 
informacij: 07 49 05 780, 040 302 809. Soglašam, da se moji oseb-
ni podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika.

zahvale, spomin
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ZAHVALA

V imenu vsega sorodstva: žena Erna Ernestina
ter hčerka Karin in sin Evald s svojimi 

Ljudje smo zgolj prah v vesolju.
Nekateri so zlat prah ...

Naš ljubljeni mož in oči je to bil.

Ob odhodu
moža, očka, dedka, tasta in brata 

smo bili deležni toliko sočutja in toliko pomoči vseh vrst, da smo 
preprosto onemeli. Ne zmoremo našteti vseh, ki so nam nudili 
pomoč in usluge, zato ne upamo zapisati posameznikov, ker bi lahko 
koga pozabili.
Vsem torej iskrena in velika hvala, v upanju, da na našega najboljšega 
Slavka na svetu tudi vi ne boste nikoli pozabili.

SLAVKA ALOJZA
ROŽMANA

ZAHVALA

Žalujoči: žena Ivankica, sin Franci in hčerka Monika z družino

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast.

In prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo, ki je zlomil hrast.

Nenadoma in brez slovesa je v 63. letu 
starosti odšel od nas naš ljubi mož, ata, stari 
ata, tast, brat, svak, stric, bratranec, nečak, 

dober prijatelj in sosed

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in dobrim sosedom za podporo in pomoč v najtežjih trenutkih, 
za izrečeno ustno in pisno sožalje, darovane sveče, svete maše in 
denarno pomoč.
Iskrena hvala sodelavcem Splošne bolnišnice Brežice in kolektivu 
Avto Krke, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, Območnemu 
združenju Brežice in Vinogradniškemu društvu Pišece.
Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, gospodu 
župniku Gregorju Majcnu za lepo opravljen obred, pevcem in 
trobilnemu kvartetu iz Kapel za lepo zapete in zaigrane žalostinke, 
gospe Ivanki Zupančič za ganljive besede slovesa ter praporščakom 
in nosilcu križa.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nas v teh težkih 
trenutkih tolažili, nam kakor koli pomagali, stali ob strani, a vas 
nismo posebej imenovali.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
zadnji poti v njegov prerani grob.

FRANC ŽGALIN
iz Podgorja pri Pišecah

ZAHVALA

Družina Sotler

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

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

(M. Kačič)

V naših najtežjih trenutkih ob nenadnem odhodu dragega Matjaža 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, Senovčanom, 
sodelavkam in sodelavcem ter vsem, ki ste se prišli od blizu in daleč 
poklonit njegovemu spominu ter ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. 
Prisrčna hvala Turističnemu društvu Senovo za nesebično pomoč, 
govornikoma, prijatelju Toniju in bratrancu Mitji, za tople besede 
slovesa. Hvala brestaniškim pevcem in izvajalcu Tišine za izbrane 
zvoke ter Zvezi združenj borcev za vrednote NOB. Toplo se 
zahvaljujemo gospodu duhovniku Gregorju ter podjetju Kostak za 
lepo opravljen pogrebni obred.
In hvala vsem in vsakemu, ki ga boste ohranili v lepem in trajnem 
spominu. 

MATJAŽ SOTLER – ŠEŠ
(1959–2020)

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Srce je omagalo, dih je zastal,
a nate večno spomin bo ostal …

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, 
babice, prababice, sestrične, tete, botre, 

strine in dobre sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in 
denarno pomoč.
Hvala družinam Kovačič, Gašparin, Zobarič, Pleterski in Vukovič za 
nesebično pomoč.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, 
gospodu župniku Mateju Užmahu za lepo opravljen obred, govorniku 
Ivanu Ureku za lepe besede slovesa, vokalni skupini Andante za 
zapete žalostinke, praporščakom, negovalnemu oddelku Splošne 
bolnišnice Brežice in kolektivu PP Brežice.
Iskrena hvala tudi vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali, a ste 
nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in našo mamo v tako lepem 
številu pospremili na njeni zadnji poti.

ANTONIJE FERENČAK
iz Gabrja pri Dobovi 26

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 
20a, vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od  
9. do 11. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter dru-
ge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige založbe Ne-
viodunum. 

ZAHVALA
Noč v korakih mirnega je sna

vzela, kar življenje dá.
Pot zdaj tvoja vodi te tja,

kjer so drugi tvoji že doma.

se iskreno zahvaljujemo vsem dragim sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izkazano sočutje in podporo, vsa izrečena 
sožalja ter darovano cvetje in sveče. 

Posebna zahvala gre osebju negovalnega oddelka Doma starejših 
občanov Krško za vso skrb in nego. Hvala Občinski organizaciji ZB 
NOB Kostanjevica na Krki za poslovilne besede, g. župniku Jožetu 
Miklavčiču za opravljen obred, kolektivu pogrebne službe Žičkar, 
pevcem in izvajalcu Tišine. 

Hvala vsem, ki ste našega ateta spoštovali, se poklonili njegovemu 
spominu in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

MILOŠA HARALOVIČA
iz Globočic 10 pri Kostanjevici na Krki

Ob boleči izgubi našega dragega ateta

Z žalostjo v srcu: vsi njegovi najdražji

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a v naših srcih nate za vedno
lep spomin bo ostal.

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, Ribiški družini Kostanjevica na Krki, Zvezi borcev za 
vrednote NOB Krško ter Društvu upokojencev Krško za izrečene 
besede sožalja, darovane sveče in denarno pomoč.
Posebna zahvala govornikoma gospodu Jankoviču in gospodu 
Zagorcu za izrečene poslovilne besede, pogrebni službi Kostak za 
organizacijo pogreba, Cvetličarni Lilija za lepo pripravljeno cvetje, 
internemu oddelku II SB Brežice za pomoč v zadnjih trenutkih 
njegovega življenja, dr. Željku Pleši za dolgoletno zdravstveno 
oskrbo, župniku Mitji Markoviču za opravljen obred, praporščakom, 
pevcem za zapete žalostinke in trobentaču za zaigrano Tišino.
Hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali in ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

JANEZA IVANA KOZOLETA
iz Župančičeve ulice 13, Krško

ZAHVALA

IRENA RADEJ

Slovo je vedno prehitro ... in tudi tvoje je bilo, ne glede na vse.
Srce je zaklad, v katerem hranimo spomine in misli in teh nam 
ne more vzeti nihče. In prav v srcu te bomo ohranili za vedno.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ji bili blizu in 
ste jo pospremili na zadnji poti. Iskrena hvala!

Vsi domači 

z Gornjega Brezovega

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a spomin večno bo ostal.

ZAHVALA

NADE UREK
Ob boleči izgubi moje drage mame

Žalujoča: hčerka Bernarda

Prišla bo pomlad,
na delo vabila,

ne bo te zbudila.
Z menoj bo jokala,

z menoj šepetala
bo tvoje ime ...

se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
sodelavcem. Hvala podjetju Evrosad in njegovi enoti 2 za vse objeme, 
stiske rok in besede tolažbe, hvala za darovano denarno pomoč, 
prelepo cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvaljujem se častnim sestram z Rese za vse molitve, g. župniku 
Mitji Markoviču za čutne besede slovesa in lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Žičkar ter Janiju Molanu za gostinske storitve.
Vsem, ki ste mojo drago mamo pospremili k večnemu počitku, še 
enkrat prisrčna hvala.

iz Pleterij pri Zdolah

OSMRTNICA

ŠTEFKA COLARIČ

Sporočamo žalostno vest, 
da je v 84. letu umrla

Prišla bo pomlad, 
na delo vabila, ne bo te zbudila. 

Z menoj bo jokala, 
z menoj šepetala bo tvoje ime …

Od nje se bomo poslovili v četrtek, 5. marca, ob 16. uri na pokopališču 
v Šentjanžu. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji 
mrliški vežici.

iz Birne vasi pri Šentjanžu.

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

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

skozi vaš objektiv

»Objavite to sramotno stanje!« je ob poslanih fotografijah, 
na katerih je videti smeti na avtobusnem postajališču in ob 
igrišču v Dobovi, zapisal krajan Frank Hansel in dodal, da 
že od lani opozarja Občino Brežice, KS Dobova pa tudi Mini-
strstvo za okolje in prostor – podal je tudi že tri prijave za-
radi tega – ampak se do danes ničesar ni spremenilo, »ker 
očitno nekaj mesecev ni bilo dovolj, da se na občini zmenijo, 
kdo je odgovoren za čiščenje javnih površin in praznjenje ko-
šev za smeti. Sramota. Pa da ne boste mislili, da je to od ve-
tra, zaradi njega je tukaj manj smeti, ker jih je raznosilo po 
poljih. Moja občina je zdrava, kolikor je čista,« je še pripisal.
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Prodam štiri platišča gm 14 
col, za Opel Corso ali Astro. 
Tel.: 031 584 819

KMETIJSTVO

Prodam Zetor 4718 s kabino, 
letnik 1977, odlično ohranjen, 
cena 3.000 €. Tel.: 041 800 471

Prodam škropilnico Agrome-
hanika, 220 litrov, 6 m palice, 
odlično ohranjena. 
Tel.: 051 338 819 

Prodam enoosni traktor Adri-
atika Super Meck, 14 KS, s po-
gonsko kiper prikolico. 
Tel.: 031 492 190

Prodam traktor – vinogradni-
ški, Cararo tip 5500 – 48 KM, 
letnik 2002, lepo ohranjen. 
Tel.: 051 330 176

Prodam krožne brane, škro-
pilnico Agrotehnika in klina-
ste brane. Rabljeno in ugodno. 
Tel.: 031 204 621

Prodam mulčer, širina 1,30 
cm. Tel.: 051 815 470

Prodam žitno sejalnico Kong-
skilde, staro 3 leta, in ječmen. 
Tel.: 040 236 153

Prodam Gorenje Muto (die-
sel), s koso in mulčerjem. 
Tel.: 031 550 712

Ugodno prodam vinograd s 
podzemno kletjo, vodo in ele-
ktriko. Okolica Senovega. 
Tel.: 031 717 624  

Prodam njivo in gozd v izme-
ri 70 arov, na Gori. 
Tel.: 041 842 650

Najamem hišo v Krškem in 
okolici. Kličite resni. 
Tel.: 070 288 695

Kupim manjšo hišo ali gradbe-
no parcelo na relaciji Senovo, 
Brestanica, Krško, Leskovec. 
Tel.: 068 924 985

Na mirni lokaciji v okolici Sro-
melj oddam v najem ali zelo 
ugodno prodam brunarico v 
vel. 40 m2, zgrajeno 2002, z 
200 trtami. Tel.: 031 670 586

AVTOMOBILIZEM

Prodam Mercedes Benz E 
220 CDI, diesel, avtomatik, 
prvi lastnik, srebrne barve, 
letnik 2009, 224.000 km, 
odlično ohranjen. 
Tel.: 041 339 199

Ugodno prodam osebni avto 
VW Polo 1,4, let. 2002, prev. 
20.000 km, dodatna oprema: 
klima, radio in priklop za pri-
kolico. Inf. cena: 3.500 EUR. 
Tel.: 07 49 61 265

Prodam tribrazdni plug Kver-
neland, nastavljiva širina braz-
de, in mulčer Zupan, širina 120 
cm. Tel.: 041 243 343 

Prodam plug IMT, 10 col, in 
kosilnico Gaspardo, dvojni rez. 
Tel.: 041 744 281

Prodam dvobrazdni obračal-
ni plug Kverneland VD 95 in 
škropilnico Zupan, 500 l. 
Tel.: 031 814 129

Prodam koruzo v zrnju, 0,20 
€/kg. Tel.: 031 618 703

Prodam koruzo v zrnju iz ko-
ruznjaka. Tel.: 040 713 409

Prodam koruzo v vrečah in 
ječmen ter slamo v okroglih 
balah. Možna dostava. 
Tel.: 051 499 355

Prodam 400 kg ječmena in 
500 l rdečega vina. 
Tel.: 041 223 957 

Prodam okrogle bale sena in 
slame, skladiščene pod kozol-
cem. Zelo ugodno. 
Tel.: 031 338 474 

Prodam slamo v okroglih ba-
lah (40 bal) in plug IMT, 14 col, 
z novimi lemeži. 
Tel.: 070 848 863

Prodam seno v kockah, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 895 748

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

Prodam bukova drva. 
Tel.: 031 306 543 

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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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.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA

Ce
st

a 
kr

šk
ih

 ž
rt

ev
 1

12
, K

rš
ko

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Prodam kocke sena, otave, 
traktor IMT 540, letnik 1980, 
trosilec hlevskega gnoja Tajfun 
(2,5 t), obračalnik SIP 1,80 m. 
Tel.: 040 295 510

Prodam 30 okroglih bal suhe-
ga sena (cena 20 €/balo), ko-
ruzo in ječmen. 
Tel.: 041 396 241

Eko-kurjava, peleti A1, A2, po 
ugodni ceni, ter briketi za kur-
javo. 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 mešana in bukova 
drva, možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

Prodam drva, mešana, mož-
na dostava. Cena po dogovo-
ru. tel.: 041 648 482  

Prodam hlodovino – bukev, 
gaber in hrast ter metrska in 
kratko žagana drva (možno 
plačilo na obroke). 
Tel.: 041 865 968

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Poleg tega lahko kupite mlado 
vino 2019. Tel.: 031 306 559 
(po 17. uri)

Prodam vino bizeljsko meša-
no rdeče in bizeljsko mešano 
belo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 781 444

Prodam vino cviček, cena 
0,80 €/liter, ter mešano belo 
in modro frankinjo za 1,5 €/
liter. Tel.: 041 809 209

Prodam inox cisterne za vino 
(600 l, 400 l, 300 l) in osovino 
za prikolice z gumami 15 col. 
Tel.: 041 970 729 

Prodamo lešnike, še neolušče-
ne. Tel.: 041 618 747 
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obzornikova oglasna mreža

OBNOVA KOPALNIC 
Čiščenje odtočnih cevi

Izvedbe in popravila strojnih instalacij
(vodovod, ogrevanje, itd.)

www.valinstall.si
info@valinstall.si

041 813 085

V okolici Brežic prodam sta-
novanjsko hišo, takoj vseljivo. 
Možnost odkupa, tudi na obro-
ke. Tel.: 031 670 586 

Prodam vikend, okolica Rake. 
Tel.: 041 433 103

V brezplačen najem oddamo 
vinograd na lepi in sončni legi 
na Piršenbregu, velikosti 9 
arov. Tel.: 031 338 596

Prodam ali oddam vinograd 
v Tršljavcu. Možnost gradnje, 
elektrika, vodovod v bližini, as-
falt. Tel.: 041 707 596

Oddam v najem manjšo hišo, 
v okolici Krškega. Kličite samo 
resni. Tel.: 051 483 103

V Opatiji prodamo čudovi-
to stanovanje (70 m2) s pog-
ledom na morje. Opremljeno. 
Cena: 170.000 €. V ceno vklju-
čeno parkirno mesto. 
Tel.: 00385 98 9128 233 (Toni)

Poslovni prostor 34 m2 v Novi 
vasi pri Mokricah oddam v na-
jem ali prodam, aktivno podje-
tje d.o.o. pa podarjam pod do-
ločenim pogojem. 
Tel.: 031 304 268 

NEPREMIČNINE

Prodam hišo z vrtom v sta-
rem delu Krškega, ki obse-
ga trisobno opremljeno 
stanovanje, garažo in klet-
ne prostore. EI narejena. 
Tel.: 040 163 212

V najem oddam za daljše ob-
dobje sadovnjak 300 hrušk, v 
rodnosti (1/3 viljamovke, 1/3 
pakams, 1/3 konferense), bli-
zu Leskovca pri Krškem. 
Tel.: 040 807 678

V brezplačen najem oddam vi-
nograd v Tršljavcu. 
Tel.: 041 707 596 

051 246 915 Mateja Škorc
www.nnrn.si

BREŽICE, GORENJA PIROŠICA
Cena: 26.000 €

Leto izgradnje: 1950
Leto prenove: 2017
Velikost: 26,60 m² 
Parcela: 1.496 m²



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 5, četrtek, 5. 3. 2020 31OBVESTILA, POSAVSKA PANORAMA

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. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar-
jamo za avtorsko delo posredovanih vsebin 
in fotografij. Stališča, izražena v kolumnah 
in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne 
izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik 
materialnih avtorskih pravic avtorskih del 
v Posavskem obzorniku so Zavod Nevio-
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja 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: 27.400 izvodov

 

Naslednja številka (6/2020) bo izšla v 
četrtek, 19. marca 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 12. marec 2020.

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.

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 

bele kilogramske piščance, 
ki bodo na voljo 3. aprila 

med 8. in 12. uro.
NAROČANJE OBVEZNO.
Mlade rjave in grahaste 
jarkice si lahko priskrbite 

vsak delavnik med 
16. in 17. uro.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Sprejemamo naročila za aprilsko 
serijo belih kilogramskih 

piščancev, ki bodo 
v prodaji 3. aprila. 

Rjave, grahaste in črne jarkice pa 
dobite vsak delavnik po 18. uri.

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

Agro-Ciglar d.o.o., Kajuhova 3, 8281 Senovo

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bodo

beli kilogramski piščanci
28. marca pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka in

31. marca na Kajuhovi 3, Senovo.  
Vsak četrtek enodnevni beli piščanci.

26. marca in 30. aprila enodnevne rjave jarkice.
7. aprila bele težke kokoši. 

Vsak torek in petek rjave in grahaste jarkice.
Zbiramo že naročila za race, gosi ter purane.

Naročila sprejemamo na
031 676 724 ali 07 49 73 190.

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2 m. Cena 1,20 
€. Tel.: 031 439 645

Prodam kolje za vinograd, kli-
naste brane, luščilec koruze in 
koso za Muto, priklop na dva 
vijaka. Tel.: 030 694 956

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

Kupim telico za nadaljnjo rejo, 
od 300 do 400 kg, mesni tip. 
Tel.: 041 232 280

Krškopoljca, 60 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 15 tednov. Cena po dogo-
voru. Tel.: 051 245 539

Prodam dve žrebici, stari 10 in 
11 mesecev (posavki), in suha 
kostanjeva drva, kratko žaga-
na. Okolica Brežic. 
Tel.: 051 477 243

Prodam prašiča, težkega od 
140 do 150 kg. 
Tel.: 07 49 56 406

Prodam bikca limuzin ali me-
njam za teličko, staro dva me-
seca, in telico za zakol, staro 
dve leti. Tel.: 041 243 343

Prodam telico LS, 600 kg, sta-
ra 25 mesecev, za zakol ali rejo, 

in bikca limuzin, starega 3 me-
sece, teža 150 kg. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 284 604

Prodam tri prašiče okoli 50 kg 
in domačo svinjsko mast (leto 
2020). Tel.: 051 305 520

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg, za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 778 087

Prodam prašiča, težkega 180 
kg, ter svinjsko mast in ocvir-
ke. Tel.: 041 717 920

POHIŠTVO 
IN OPREMA

Prodam vhodna PVC vrata, 
notranja vrata (85 x 200 cm) in 
podboje (3 kom) in PVC okna 
(60 x 60 cm, v: 140 x š: 100 
cm) s komarniki (3 kom). Ra-
bljena 1 leto. Tel.: 070 999 370

RAZNO 

Izdelovanje in popravi-
lo nagrobnih spomeni-
kov, klesanje črk, izdelava 
okenskih polic in pultov ter 
montaža. Tel.: 041 680 358, 
Kamnoseštvo Arh Zvonko 
s.p., Selce 6, Leskovec

STIKI

Gospo za občasna srečanja s 
66-letnim visokim, dobro si-
tuiranim povratnikom iz tuji-
ne. Tel.: 068 642 559

Moški, 62 let, 130 kg, bi rad 
spoznal žensko močnejše 
postave, 130 kg, za resno zve-
zo. Tel.: 051 803 241

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

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

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

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

SEVNICA – V letošnjem letu 
praznuje galerija Eskulap, ki 
ima prostor v Zdravstvenem 
domu Sevnica, 25 let obsto-
ja. Jubilej so obeležili na va-
lentinovo z odprtjem prve 
fotografske razstave sevni-
škega umetnika Rudija Sto-
parja, ki je bil pobudnik po-
stavitve galerije.

V vseh dosedanjih letih je gale-
rijo Eskulap, ki nosi ime po sta-
rorimskem bogu zdravilstva, 
krasilo že mnogo del likov-
nih ustvarjalk in ustvarjalcev, 
na tokratni fotografski razsta-
vi 52 izbranih fotografij z nas-
lovom »Fotografije pešpotnega 
časa 1956–1964« pa se prvič 
predstavlja vsestranski ustvar-
jalec Rudi Stopar. Opus nje-
govih del šteje čez tisoč kipar-
skih del, s slikarskimi deli se 
je predstavil na 221 skupin-
skih in 82 samostojnih razsta-
vah doma in v tujini, je avtor 
12 grafičnih map in več dese-
tin akvarelov, risb, slik v oljni 
in akrilni tehniki ter prek 150 
haig na lastnem ročno izdela-
nem papirju. Med drugim je 
tudi avtor 17 knjižnih del ter 

Jubilej galerije Eskulap

prejemnik mnogih nagrad, a 
ker je v življenju vse enkrat 
prvič, je v svojem 81. letu sta-
rosti umetnik prisostvoval od-
prtju svoje prve samostojne 
fotografske razstave. Le-ta je 
nastala na pobudo sevniške-
ga fotografa Ljuba Motoreta 
in novomeškega karikaturista 
Branka Babiča in na odprtju 
razstave je bila dodatna po-
zornost namenjena panoram-
ski fotografiji velike poplave, 
ko je reka Sava 25. oktobra 
1964 ogrozila mesto Sevnica. 
Fotografija, ki krasi steno sto-
pnišča, ko vstopimo skozi glav-

ni vhod zdravstvenega doma, 
je neke vrste sestavljanka več 
diapozitivov, ki jih je Rudi Sto-
par pred skoraj šestimi dese-
tletji posnel tako, da je sple-
zal na 42 metrov visok dimnik 
podjetja Tanin, v enovito foto-
grafsko celoto pa jih je pred še-
stimi leti »mojstrsko« sestavil 
Ljubo Motore. 
Odprtje nove razstave v galeri-
ji Eskulap so z nastopom pope-
strili učenke in učenci OŠ Sava 
Kladnika Sevnica z zanimivo 
dramatizacijo Prešernove ba-
lade Povodni mož.
  S. Radi

Slovesen prerez traku na stopnišču, katerega steno krasi 
panoramska fotografija velike povodnji iz leta 1964

KRŠKO – Valvasorjeva knji-
žnica Krško je 20. februar-
ja v Domu starejših občanov 
Krško z literarno prireditvi-
jo zaokrožila še eno bralno 
leto ter stanovalcem pode-
lila priznanja Prešerni bra-
lec 2019. 

Z umestitvijo prireditve v me-
sec februar je knjižnica smisel-
no povezala  kulturni praznik 
in zaključek bralnega projekta, 
saj ime največjega slovenske-
ga pesnika povezuje udeležen-
ce bralnih ur Knjižne zmenka-
rije že sedem let, odkar berejo 
za bralno značko v projektu Od 
Prešerna do Prešerna ali Bere-
mo prešerno. V imenu sodelu-
jočih ustanov sta zbrane na-
govorili predstavnica Doma 
starejših občanov Krško Vanja 
Resnik in direktorica knjižni-
ce Urška Lobnikar Paunović. 
Osrednji gost prireditve je bil 

slovenski pisatelj Ivan Sivec, ki 
je že nekaj časa poznan kot av-
tor z najobsežnejšim izdanim 
literarnim opusom. 
V letu 2019 je Valvasorjeva 
knjižnica Krško nadgradila 
bralna druženja s pogovorno 
delavnico Tako se pletejo bese-
de, na kateri je deset stanoval-
cev doma pod geslom dnevov 
evropske kulturne dedišči-
ne 2019 »Dediščina # umet-
nost # razvedrilo« predstavi-
lo spomine na igro in igrače, ki 

so jim popestrile otroški čas. Z 
oblikovanjem besedil se je ro-
dila brošura Igrivi trenutki mo-
jega otroštva. 
Priznanja Prešerna bralka 
2019 so prejele Lija Bačar, An-
gela Fric, Elica Krivec, Marija 
Kučič, Dora Namestnik, Šte-
fica Pirc, Marija Pleterski, 
Jožica Šinkovec in Olga Zev-
nik. Prireditev sta z glasbo po-
pestrili Tia Valentinc in Žana 
Živič iz Glasbene šole Krško.
  U. Šoštar

Priznanja prešernim bralkam

Prejemnice priznanj in sodelujoči na prireditvi
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Klara Eva Kukovičič je štu-
dentka, ki zaključuje magiste-
rij iz prevajalstva, smer sloven-
ščina – angleščina – nemščina, 
na Filozofski fakulteti Univer-
ze v Ljubljani. Pred tem je kon-
čala Gimnazijo Brežice, osnov-

nošolsko znanje pa nabirala na 
Osnovni šoli Jurija Dalmatina 
Krško. »Zase bi rekla, da sem 
navdušena jezikoslovka, saj 
poleg omenjenih jezikov te-
koče govorim še poljsko, prav 
tako pa ogromno časa posve-
čam glasbi, saj sem v Glasbe-
ni šoli Krško zaključila šest let 
klavirja, nato sem štiri leta na-
daljevala z učenjem orgel, pred 
kratkim pa sem pri Mateji Ar-
než Volčanšek zaključila z 
učenjem solo petja,« še pove o 
sebi 25-letnica.

Moderatorka že od osnovne 
šole

Kot je bilo omenjeno že v 
uvodu, jo v javnosti srečuje-
mo predvsem kot povezoval-
ko prireditev. Njena mode-
ratorska pot se je začela že v 
osnovni šoli, kjer se je sreča-
la tudi z nastopanjem pred ka-
mero, saj je nastopila v takrat 
zelo uspešnem mladinskem 
igranem dokumentarnem fil-
mu Krško skozi štiri letne čase. 
»Ko sem nato prišla v srednjo 
šolo, je profesorica slovenšči-
ne takoj opazila moje navdu-
šenje nad nastopanjem, zato 
sem že v prvem letniku zače-
la povezovati šolske prireditve. 
Vsa štiri leta sem bila tudi čla-
nica šolske gledališke skupi-
ne in plesne skupine Ka' Bavi-
das Pelera, zaradi katerih sem 
še bolj vzljubila oder in nasto-
panje. Preboj v vlogi voditelji-
ce izven šolskega odra pa se 
je zgodil pred osmimi leti na 
zaključnem tekmovanju Mladi 
genialci, ki ga vsako leto orga-
nizirata družbi GEN energija in 
NEK,« pripoveduje mlada Kr-
čanka, ki je od takrat povezo-
vala vse omenjene kvize. Nače-
loma najraje povezuje resnejše 
kulturne prireditve in dogod-
ke, kljub temu pa se je v zad-
njih nekaj letih spekter do-
godkov, ki jih povezuje, precej 

Vsestranska Klara Eva Kukovičič

Mladi potrebujejo le malo 
spodbude, da razvijejo talent
KRŠKO – Če ste med bolj pogostimi obiskovalci kulturnih in drugih prireditev zlasti v Krškem, pa tudi v 
drugih krajih Posavja, ste morda kot povezovalko opazili mlado Krčanko Klaro Evo Kukovičič. Kot lahko 
preberete v nadaljevanju, pa to ni edino, s čimer se ukvarja ob študiju, saj se uveljavlja tudi kot pisateljica 
in pevka, najde pa tudi čas za prostovoljno delo.

razširil, saj je uspešno vodila 
že nekaj konferenc, zborovskih 
koncertov, otroških dogod-
kov in kvizov. »Ker sem precej 
močna v angleščini, sem ime-
la lansko leto čast, da sem na 
Ljubljanskem gradu in doma-

čiji Avsenik vodila prireditve 
za predstavnike zveze NATO, 
seveda v angleščini. Prav tako 
sem lani vodila prvo priredi-
tev izven Slovenije, in sicer v 
Avstriji, kjer mi je prišlo prav 
znanje nemščine,« še doda-
ja. Čeprav je navdušena zlasti 
nad Mojco Mavec in našo roja-
kinjo Bernardo Žarn, pri po-
vezovalstvu nima vzornic, saj 
noče povsem posnemati stila 
povezovanja drugih modera-
tork, zato se raje osredotoča 
na svoj pristop, ki se ga trudi 
iz prireditve v prireditev iz-
boljšati. Dolgoročnih ciljev na 
tem področju sicer nima, mor-
da bi se nekoč želela preizku-
siti v vlogi televizijske vodite-
ljice nekoliko resnejših oddaj.

Od dnevnika do literarne 
nagrade

Klara Eva ni opazna le kot po-
vezovalka, ampak je dejavna 
tudi na področju kulture. Na 
nedavni občinski proslavi ob 
kulturnem prazniku, ki jo je 
vodila, je prejela priznanje za 
dosežek leta – srebrno prizna-
nje za kratko zgodbo na 24. slo-
venskih dnevih knjige. »Odkar 
pomnim, pišem dnevnik, kar 
je bil moj prvi stik s pisanjem. 
Nikoli se nisem nič kaj resno 
ali aktivno posvečala pisanju, 
dokler nisem pred dvema le-
toma pristala na izmenjavi na 
Poljskem, v čudovitem Krako-
vu, kjer sem se odločila, da svo-
je misli, dogodke iz dnevnika v 
nekoliko spremenjeni obliki 
tudi zapišem. Tako so sprva za-
čele nastajati pesmi, nato krat-
ke zgodbe. Ker sem eno izmed 
zgodb kar dobro izpilila, sem 
se odločila, da poiščem še stro-
kovno mnenje. Tako sem delo 
poslala na natečaj mlade lite-
rature Urška, kjer sem na re-

gijskem srečanju prejela pre-
cej dobre povratne informacije 
in seveda kasneje na državnem 
nivoju tudi srebrno priznanje,« 
pove o koreninah svojega lite-
rarnega ustvarjanja. Med lite-
rarnimi zvrstmi ima najraje 
poezijo, »ampak žal sem pre-
več zgovorna, da bi lahko vse 
misli strnila v tako kratke za-
pise«, dodaja. 

Na vprašanje, ali mladi danes 
dovolj berejo, odgovarja, da se 
ji to, da ne berejo, v resnici ne 
zdi tako velik problem. »Če se 
spomnim svojih srednješol-
skih let, sem tudi sama imela 
precejšnji odpor do tako na-
porne in mentalno zahtev-
ne literature, kot je na primer 
Tolstoj. Zdi se mi, da je spek-
ter knjig, ki jih morajo kot učno 
gradivo predelati srednješolci, 
precejšen, kar zagotovo ustva-
ri določeno mero odpora. Šole 
bi se lahko bolj osredotočale 
na to, da bi mladim privzgojile 
kulturo branja, težjih knjig se 
bodo že lotili kasneje, ko bodo 

tudi sami dovolj zreli, da bi 
jih razumeli,« meni. Večji pro-
blem kot nebranje mladih se ji 
zdi njihova apatičnost in po-
manjkanje zanimanja ali volje 
do stvari. »Ravno zato se mi 
zdi še toliko bolj pomembno, 
da jih (nekoliko) starejši po-
skusimo navdušiti nad najra-
zličnejšimi izzivi, pa naj bo to 
šport, šah, ples, glasba ali bra-
nje in pisanje literature.«

Prostovoljka, pevka, 
hribolazka …

Kljub številnim obveznos-
tim najde čas tudi za prosto-
voljstvo, saj dijakom v Krškem 
kot prostovoljka pomaga pri 
učenju tujih jezikov. »Vem, 
kakšne težave je meni povzro-
čala angleščina v srednji šoli. 
Če takrat ne bi imela sreče in 
spoznala osebe, ki mi je nese-
bično pomagala, verjetno da-
nes ne bi bila prevajalka. Sedaj 

pa vso to dobroto samo vračam 
ostalim mladim, ki imajo teža-
ve pri razumevanju tujih jezi-
kov,« pravi. Ko oz. če ima kaj 
prostega časa, ga najraje pre-
življa z glasbeno skupino Lila, 
v kateri deluje kot pevka, poleg 
nje pa so v skupini še štirje naj-
boljši prijatelji in glasbeniki: 
Ingrid Kozole na violini, Ma-
tevž Kukovičič na ritem kita-
ri in cajonu, Urban Učanjšek 
na klaviaturah in Matej Bri-
li na solo kitari. »Delujemo že 
dobri dve leti, tako da imamo 
za sabo že kar nekaj glasbenih 
nastopov v Posavju in drugod 
po Sloveniji. Ob tej priložnosti 
naj omenim, da 14. marca or-
ganiziramo svoj prvi samostoj-
ni koncert, ki bo v klubu Pod 
lipo v Brestanici. Na koncer-
tu bomo predstavili tudi ne-
kaj svojih avtorskih skladb, za 
katere besedila seveda napi-
šem kar sama,« še pove mla-
da Krčanka. O sebi pravi še, 
da je »noro zaljubljena« tudi v 
naravo in hribe, zato se, če le 
utegne, s fantom ali prijatelji 

odpravi v gore, kolesarit, ple-
zat ali pa samo hodit. »Zelo po-
membno se mi namreč zdi, da 
ne skrbimo samo za zdrav duh, 
ampak tudi za zdravo telo.«

O možnostih mladih v Posav-
ju za druženje in ustvarjanje 
meni, da jih je vsako leto več. 
»Res smo močni na glasbenem 
in plesnem področju, v zad-
njem času imamo poleg glas-
bene šole še kar nekaj zaseb-
nih šol, ki se posvečajo temu 
področju, prav tako je čeda-
lje večja ponudba športnih de-
javnosti. Vesela pa bi bila, če 
bi se v Krškem oblikovala tudi 
kakšna gledališka skupina, 
da bi malce obudila to vrsto 
umetnosti. Mladih, ki bi si že-
leli sodelovati, je zagotovo kar 
nekaj, prav tako sem prepriča-
na, da je v Posavju precej talen-
tiranih igralcev, ki potrebujejo 
le malo spodbude, da razvijejo 
svoj talent,« še pove vsestran-
sko dekle, o katerem bomo za-
gotovo še precej slišali.
 Peter Pavlovič

Klara Eva Kukovičič (foto: B. Colarič)

V vlogi moderatorke na nedavni prireditvi videmske župnije 
ob vstopu v Ripšlovo leto (foto: P. P.)

Knjiga je v celoti pot od zlega k dobremu, 
od krivice k pravici, od napačnega k resničnemu, 

od noči k dnevu. 
(Victor Hugo)

Spoštovani bralke in bralci, vstopamo v okroglo deseto 
leto skupnega branja. Na to smo lahko ponosni, saj s svojo 
ljubeznijo do knjig in dejavnostjo branja prispevamo k 
ohranjanju tiste družbene sredine, ki na račun širitve svojega 
znanja in posledično razumevanja samega sebe, drugih in sveta 
pripomore k ohranjanju ne le splošnih človeških vrednot temveč 
tudi k ohranjanju razmišljujoče kritičnega pogleda, kar nam lahko 
najtrajnejše pomaga pri ohranjanju t. i. zdrave pameti in nas 
varuje pred padci v zaslepljenost takšnih ali drugačnih ideologij. 
A ni pomembno le branje, enako pomemben je tudi večsmerno 
dejaven kulturni dialog, na katerega se ob naših vabljenih gostih 
z gotovostjo zanašamo. Prijazno vabljeni, da se nam pridružite 
na uvodnih večerih, ko nas bodo obiskali: 

ALEŠ BERGER
Valvasorjeva knjižnica Krško, 18. 3. 2020 ob 18.30

SLAVKO PREGL
Knjižnica Brežice, 19. 3. 2020 ob 18.00

ANA SVETEL 
Knjižnica Sevnica, 30. 3. 2020 ob 18.00

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

BREŽICE – Pesnica, romanopiska in soavtorica knjižnih iz-
daj Ivana Vatovec je v brežiški Mestni hiši številnim ljubite-
ljem pisane besede predstavila svoj nov roman »Gabriela«. 
Predstavitev je potekala v pogovoru med avtorico in mode-
ratorko Lučko Černelič.

Avtorica v romanu, ki temelji na resnični zgodbi in resnični Gab-
rieli, govori o času pred drugo svetovno vojno, med njo in po voj-
ni. Pripoveduje o človeških vrlinah in človeških slabostih. Gab-
riela je bila rojena leta 1926. Preden je kot devetletnica odšla v 
šolo v Ljubljano, so bila njena najlepša leta, ko je nato po dveh 
letih v Ljubljano prišla še sestrica, pa je bilo lažje. Ker ljubezni ni 
mar ne vojna ne barva las, oči in jezika ne uniforme, se je glavna 
junakinja zaljubila v italijanskega vojaka. S Pepinom sta se za-
ročila, obljubil ji je, da se bo po vojni vrnil po njo, pisal ji je pis-
ma, a pisem ni nikoli dobila. Ker je Gabriela mislila, da je Pepino 
pozabil nanjo, se je poročila, a zakon ni bil, kar je pričakovala. 
Ko je izvedela, da je pisma njenega izvoljenca zadržala užaljena 
poštna uslužbenka, je Gabriela šla iskat svojega Pepina v Italijo. 
Hišo je takoj prepoznala, saj ji jo je Pepino natančno opisal, a žal 
je izvedela, da je njen Pepino pred letom umrl … Krhka Gabrie-
la je pravzaprav tragičen ženski lik, vendar topel in pozitiven, s 
pravo pokončno in široko energijo.
Bogat literarni dogodek so z bogastvom pesmi lepo dopolnili 
pevke in pevci MePZ Franc Bogovič Dobova z dirigentom Alja-
žem Božičem, kjer poje tudi Ivana, ki je eden močnih stebrov 
dobovske kulture. Kot je dejal predsednik KD Franc Bogovič Do-
bova Drago Iljaš: »Težko si zamišljamo naše društvo brez Ivane, 
zelo smo ponosni, da je med nami.«
 N. J. S., foto: Saša Pohar

Nov Ivanin roman »Gabriela«

Ivana Vatovec (desno) v pogovoru z Lučko Černelič
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