
Z BUTARICAMI PROTI VELIKI NOČI – Na današnji veliki četrtek, ko je še tri dni do največjega krščanskega 
praznika – velike noči, se začenjajo velikonočni prazniki (temu sta namenjeni praznični strani 20 in 21), 
ki bodo po dveh letih spet potekali s prisotnostjo vernikov v cerkvah. Neposredne priprave na veliko 
noč so se začele že z minulo cvetno nedeljo, ko so kristjani k blagoslovu prinesli butarice, oljčne vejice 
in drugo zelenje, ki simbolizirajo rodovitnost in novo življenje (na fotografiji fantje iz župnije Cerklje ob 
Krki z dvema največjima butarama). To je tudi dobra prispodoba za te dneve, ko se je narava dokončno 
prebudila. Želimo vam predvsem mirne in prijetne praznične dni.  Foto: Rok Retelj

 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXVI, št. 8, četrtek, 14. april 2022
w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Seji v Krškem in Brežicah
KRŠKO, BREŽICE – Krški občinski svet bo 21. t. m. zasedal na 
31. redni seji. Na njej bodo potrjevali izplačilo dodatka za de-
lovno uspešnost v letu 2021 ravnateljem šol in direktorjem 
javnih zavodov v višini med 3 in 5 odstotkov sredstev njiho-
ve osnovne plače, se seznanili z zaključnim računom MO Kr-
ško za leto 2021 in hkrati prejeli v potrditev tudi prvi rebalans 
proračuna MO za leto 2022. Med s 15 točkami obsežnim dnev-
nim redom bodo svetniki med drugim prejeli v sprejem tudi 
novelacijo Investicijskega programa obnove glavne ceste CKŽ 
skozi Krško. Skupna vrednost rekonstrukcije celotnega odse-
ka od HE Krško do nakupovalnega centra Krško se z novelaci-
jo zvišuje za cca. 30,4 %, to je iz dobrih 5,4 mio evrov na 7 mio 
evrov, pri čemer bo MO Krško zagotovila nekaj več kot 2,6 mio 
evrov, Direkcija RS za infrastrukturo pa preostanek sredstev. 
Prva faza obnove od krožišča ob mostu do pokopališča bo do-
končana do prihodnjega meseca, nakar bo sledila dobro leto 
trajajoča obnova od pokopališča do nakupovalnega centra (do 
maja 2023), 3. faza obnove od HE Krško do krožišča na mos-
tu pa naj bi bila zaključena do decembra 2023. 
Skoraj istočasno se bo sestal tudi občinski svet v Brežicah, ki 
bo med 24 točkami dnevnega reda med drugim obravnaval 
sklep o potrditvi Dokumenta o identifikaciji investicijskega 
projekta in sklep o potrditvi investicijskega programa »Obno-
va atletskega stadiona v Brežicah«, predlog odloka o OPPN za 
Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in 
rekreativnimi površinami, zaključni račun proračuna 2021, sk-
lep o uskladitvi cene socialnovarstvene storitve »Pomoč druži-
ni na domu« za leto 2022, predlog odloka o podelitvi koncesi-
je za opravljanje obvezne GJS zavetišča za zapuščene živali na 
območju občine Brežice ter vrsto odlokov o ustanovitvi javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini. B. M., R. R. 
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V rebalansu tudi novi projekti

V 17 letih od 15 do 43 milijonov
»Deset uspešnih let«

Z Ujeto v svobodi v novo sezono

Velik plezalni praznik 

Država naj upošteva
lokalno skupnost 

Krški občinski svet je še drugič v nekaj tednih na iz
redni seji obravnaval dogajanje v (posavski) ener
getiki, poleg za Krško spornih kadrovskih zamenjav 
tokrat še zamik gradnje odlagališča NSRAO. Svetniki 
in svetnice so se ponovno zavzeli, naj država v zve
zi z vsemi jedrskimi objekti sodeluje z in upošteva 
mnenja Mestne občine Krško.

Stran 3

Preverijo lahko, ali je na 
krožniku res krškopoljec 

Rejci krškopoljskega prašiča so pridobili tehnologi
jo, s katero lahko preverijo, ali je gostinec na krož
niku dejansko ponudil meso krškopoljca ali zgolj 
neko drugo meso pod tem imenom. Tako jim je us
pelo vzpostaviti sledljivost te posebne pasme od 
hleva pa vse do vilic.

Stran 5

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 28. aprila.

torek, 26.04.2022

POSAVC d.o.o. 07/49-90-485, 041/717-548

sreda, 20.04.2022, Program 2020 
četrtek, 21.04.2022 Program 2021
petek, 22.04.2022 Program 2022

Nov južni most že do septembra

Debelak: Občina je nezadolžena

VOLITVE V 
DRŽAVNI ZBOR 

REPUBLIKE 
SLOVENIJE

Strani 9–16

Srca se dotaknejo dejanja
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Kot je uvodoma povedal Ivan 
Molan, je vodenje občine Bre-
žice prevzel v zelo težkem 
obdobju, ko je imela občina 
15-milijonski proračun in iz-
vedla le za dobra 2 mio evrov 
investicij, danes pa proračun 
znaša 43 mio evrov, od tega 
skoraj 25 mio za investicije. 
Pri naštevanju dosežkov v tem 
obdobju je izpostavil dogovor 
v občinskem svetu glede raz-
delitve mest v komisijah in od-
borih ter svetih javnih zavodov 
glede na volilni rezultat, izbra-
li so tudi podžupane iz raz-
ličnih strank. Občinsko upra-
vo so reorganizirali tako, da 
je lahko pridobivala sredstva 
na državnih in evropskih raz-
pisih in danes pri 43-mili-
jonskem proračunu le 20 mio 
evrov predstavlja povprečnina, 
ostalo pridobijo iz drugih virov. 
Stabilno poslovanje so zagoto-
vili s strogim spremljanjem 
'cash-flowa', investicije so za-
čeli dolgoročno načrtovati, pri 
čemer je bila osnova sprejetje 
novega občinskega prostor-
skega načrta. Pomembno je 
bilo tudi optimizirati javne za-
vode, saj se, tako Molan, ni ve-
delo, kdo kaj dela, s čimer so 
izboljšali servis za občane. Po-
sodobili so prostorske pogoje 
skoraj vseh šol in vrtcev v ob-
čini ter zgradili nove večna-

V 17 letih od 15 do 43 milijonov v proračunu
BREŽICE – Brežiški župan Ivan Molan je 1. aprila obeležil že 17 let županovanja in ob tem je nekaj dni kasneje skupaj s podžupanjo Milo Levec in direktorico ob-
činske uprave Patricio Čular pripravil tradicionalno novinarsko konferenco. Strnili so dosežke v omenjenem obdobju, zlasti na področju skrbi za starejše in 
najmlajše občane, ter izpostavili, da želi biti občina Brežice pomemben partner v regiji Posavje.

menske domove po krajevnih 
skupnostih. Fleksibilnost pri 
reševanju težav občank in ob-
čanov so izboljšali z bolj odpr-
to in dostopno občinsko upra-
vo, uvedbo anket zadovoljstva, 
uredili ISO standard ter izbolj-
šali obveščanje javnosti preko 
različnih medijev. V vodenje 
občine so uvedli dolgoročno 
načrtovanje, pri povezanosti z 
lokalnim okoljem pa so ključ-
nega pomena krajevne skup-
nosti, saj s svojimi predlogi 
sooblikujejo proračun, je pou-
daril Molan, ker je občina ved-
no na udaru nepredvidenih do-
godkov, od begunske krize do 
epidemije covida, je pomemb-
na tudi prilagodljivost na spre-
membe. »V letih mojega župa-
novanja je bilo za transferje, ki 
so neposredno povezani z ob-
čani (doplačilo vrtcev, prevo-
zi otrok, neposredne pomo-
či kmetijstvu, gospodarstvu in 
društvom), namenjenih 150 
mio evrov, v občini pa izvede-
nih za 200 mio evrov investicij, 
razporejenih po vseh krajevnih 
skupnostih,« je še poudaril.

Pomen zavodov in društev

Direktorica občinske upra-
ve Patricia Čular, s katero 
Molan sodeluje že 15 let, se 
je osredotočila na sodelova-

nje občine z javnimi zavodi in 
društvi, ki jih prepoznavajo 
kot zelo pomembne partner-
je. »Javni zavodi skupaj ustva-
rijo oz. obrnejo dobrih 26 mio 
evrov prihodkov letno, s čimer 
dejansko podvojijo občinski 
proračun,  skupaj z občinsko 
upravo in javnim podjetjem 
(Komunala Brežice, op. p.) pa 
zaposlujejo dobrih 900 oseb, 
torej je ta javni sektor tudi velik 
delodajalec v občini,« je pouda-
rila. Poseben partner občine 
so tudi nevladne organizaci-
je, predvsem društva, ki jih je 
v občini kar 312, od tega jih ob-
čina sofinancira več kot 250. Iz-
postavila je predvsem dosež-
ke na dveh področjih. Prvo je 
predšolska vzgoja, kjer so v 15 

letih za 37 % zvišali vpis ot-
rok v vrtce ter zagotovili po-
goje za dodatnih 17 oddelkov, 
tako da je danes v predšolsko 
vzgojo vključenih 900 otrok v 
55 oddelkih. Drugo področje 
so programi na področju soci-
alnega varstva, kjer so vzposta-
vili bivalne enote za ljudi, ki so 
brez stalnega bivališča, podpr-
li programe Sopotniki, Starej-
ši za starejše, E-varovanje na 
daljavo in Večgeneracijski cen-
ter Posavja – enota Brežice, 
slednjega nadgradili s prenovo 
bivšega doma upokojencev in 
z vzpostavitvijo stanovanjskih 
enot za starejše, načrtujejo pa 
še ureditev dnevnega centra za 
starejše. »S tem izkazujemo, da 
Občina Brežice ves čas, morda 

ne ravno z velikimi zneski, a 
vseeno pomembno prispeva k 
razvoju programov, s katerimi 
skrbi za najranljivejše, se pravi 
za najmlajše in najstarejše,« je 
poudarila Čular.

Poklicna podžupanja Mila Le-
vec je povedala, da so v okvi-
ru participativnega proračuna 
v letih 2020 in 2021 izvedli 16 
projektov, torej je 16 krajev bo-
gatejših za opremo in prostore, 
namenjene druženju in pove-
zovanju ljudi. Kot prednost nji-
hovega participativnega pro-
računa je izpostavila to, da so 
celoten proces, od prijave do 
vključitve v izvedbo, prepustili 
prijaviteljem, torej občanom. V 
letih 2022 in 2023 je za njiho-
ve projekte zopet na voljo 200 
tisoč evrov.

Za policentrično Posavje 

Molan je kot ključni cilj za pri-
hodnost izpostavil zagotovi-
tev kakovostnega okolja tako 
za občane kot za obiskoval-
ce, »kajti kot turistična občina 
smatramo, da bodo v okolju, 
kjer bodo zadovoljni občani, 
zadovoljni tudi obiskovalci«. 
Povečati želijo fond občinskih 
stanovanj, zlasti z gradnjo no-
vih stanovanj na območju nek-
danje tovarne pohištva, ter iz-

boljšati ponudbo na področju 
turizma in športa. Pomembno 
se mu zdi tudi sodelovanje z 
državo pri izpolnjevanju njenih 
zavez, npr. za gradnjo obvozni-
ce in mostu, pa zavez ob spre-
jemu DPN za HE Brežice in HE 
Mokrice, ki je zanje izjemnega 
pomena zaradi poplavne var-
nosti. Še naprej želijo sodelova-
ti pri posodobitvi in razvijanju 
vojaškega in civilnega letali-
šča v Cerkljah ob Krki vključ-
no s Feniksom, aktivno pa se 
želijo vključevati tudi v grad-
njo drugega bloka NEK. »Ta je-
drska elektrarna bo praktično 
na naši meji in verjetno bo v 
10 km okoli nje skoraj več na-
ših kot krških občanov. Zato že-
limo biti enakopraven partner 
pri njeni izgradnji,« je pouda-
ril Molan. Želijo si tudi čim-
prejšnje ustanovitve regije 
Posavje, v kateri želijo biti kot 
druga največja občina pomem-
ben partner. »Mislim, da regi-
ja Posavje brez delitve služb in 
dobrega sodelovanja dveh naj-
močnejših občin enostavno ne 
more obstati in ta dogovor je 
edina rešitev. Regija Posavje je 
relativno majhna in ena občina 
nima dovolj ne resursov ne ka-
drov, zato je ključnega pome-
na, da se Posavje še naprej raz-
vija policentrično,« je zaključil.
� Peter�Pavlovič

Župan�Ivan�Molan�s�podžupanjo�Milo�Levec�in�direktorico�
občinske�uprave�Patricio�Čular

Kot je mag. Miran Stanko de-
jal, je bil pred nastopom župa-
novanja v več mandatih tudi 
občinski svetnik, zato je pre-
mogel vedenja in izkušnje, 
kako je sprejemati odločitve 
tudi v tej vlogi in da je sode-
lovanje z občinsko upravo tudi 
s tega zornega kota zelo po-
membno: »Osebno menim, da 
je bilo in da je v naši občini so-
delovanje z občinskim svetom 
ne glede na zelo ’pisane sesta-
ve’ dobro in da so se do sedaj 
vse pomembnejše odločitve 
sprejemale domala soglasno. 
Vsa leta so bila zaznamovana 
z investicijami, osrednja rde-
ča nit pa je bila energetika vse 
od začetka gradenj hidroelek-
trarn v Posavju in vzporednih 
naložb, ki so zelo zaznamova-
le naš prostor, med drugimi 
protipoplavna zaščita, zgraje-
na obvoznica idr. Sedaj preha-
jamo v drugo obdobje, je dejal 
mag. Stanko, ko je pred vra-
ti nov razvojni impulz – to je 
načrtovana gradnja drugega 
bloka JEK, na kar moramo biti 
pripravljeni že danes: »V ko-
likor bo ta projekt uresničen, 
kar je vse bolj jasno, bo vse-
kakor krojil nadaljnji razvoj in 
rast našega mesta, občine in 
tudi regije Posavje. Zato mora-
mo biti na takšne spremembe 
v lokalni skupnosti pripravlje-

»Deset uspešnih let zame, za mesto in občino«
KRŠKO – 12. aprila, na dan, ko je natanko pred desetletjem nastopil mandat župana tedaj Občine, danes Mestne občine Krško, je mag. Miran Stanko ocenil, da se 
je občina pod njegovim vodenjem, v sodelovanju z občinsko upravo, občinskim svetom, gospodarstvom in drugimi subjekti, uspešno razvijala. 

ni, si zastaviti dolgoročne cilje 
in načrte.« Ob tem je povedal, 
da bo že do poletja letos izde-
lan strateški dokument, v nje-
govo pripravo pa so vključili 
vse deležnike, vpete v druž-
beno življenje občine. »Gle-
de na izzive in priložnosti, ki 
nas čakajo v naslednjih dese-
tletjih, želimo oblikovati doku-
ment z ambicioznimi cilji, kak-
šen razvoj želimo in kje vidimo 
našo lokalno skupnost čez 20, 
30 let.« Pri potencialni večlet-
ni gradnji drugega bloka naj bi 
namreč čez več let sodelovalo 
med 20.000 in 25.000 izvajal-
cev del, po napovedih pa naj bi 
Krško po zaključku izgradnje 
štelo med pet in sedem tisoč 
več ljudi, kar narekuje najmanj 
1000 novih stanovanjskih 
enot, drugih novogradenj in 
nove zgrajene infrastruktu-
re, pa tudi 2000 novih delov-
nih mest: »Zato je nujno, da pri 
tem projektu kot tudi pri vseh 
drugih državnih projektih na 
območju naše občine, da si lo-
kalna skupnost postavi trdno 
izhodiščno pozicijo kot ena-
kopraven partner, ki bo pri 
projektu sodeloval, bil slišan 
in upoštevan.« In da bo zadr-
žala in tudi pridobila denarna 
nadomestila iz naslova obrato-
vanja jedrskih objektov, za kar 
so se skozi celotno njegovo ob-

dobje županovanja pojavljale 
težnje po ukinitvi ali zmanjša-
nju višine nadomestila.

V desetih letih za okoli 160 
mio evrov naložb

V desetih letih je napredek na 
širšem območju občine viden 
tudi skozi rast občinskega pro-
računa, saj je ta ob njegovem 
nastopu znašal 36 mio evrov, 
do letos pa se je zvišal za doda-
tnih 12 mio evrov. Kot je dejal, 
je bilo v povprečju za naložbe 
vsako leto namenjenih po 15 
mio evrov, skupno pa je bilo v 
desetih letih izvedenih za okoli 
160 mio evrov projektov. Med 
večjimi pridobitvami, ki bodo 
služile namenu tudi še v ne-

kaj prihodnjih desetletjih, je 
izpostavil zaključek krške ob-
voznice, obnove skoraj vseh 
osnovnih šol in vrtcev v obči-
ni, razen OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja, ki bo z novogradnjo 
umeščena v staro mestno je-
dro Krškega, za kar že tečejo 
postopki; novogradnjo Valva-
sorjeve knjižnice, katere pri-
zidek je že dokončan, zatem 
še obnovo Kapucinskega sa-
mostana, pa tudi gradnjo ba-
zena, za katerega naj bi bilo 
gradbeno dovoljenje prido-
bljeno še v tem letu; ureditev 
starega mestnega jedra, re-
konstrukcijo CKŽ, ki je v teku 
in komunalno urejanje nase-
lij na celotnem območju obči-
ne ter izvedbo hidravličnih iz-

boljšav vodovodnega sistema. 
Nezanemarljiva je tudi grad-
nja in urejanje kolesarskih po-
vezav (ob Savi, Brestanica-Se-
novo, Krško-Sotelsko, Dolenja 
vas idr.), rekonstrukcija križi-
šč v krožišča, ki so prispevala 
k večji pretočnosti prometa (v 
Krškem, pri NC Krško, Bresta-
nici, Velikem Podlogu, na MDB, 
Sremiški ulici), umirjanje pro-
meta v okolici šol, zgrajena 
parkirišča pri železniški po-
staji v Brestanici, Park&Ride 
na Vidmu, obnove ulic po Kr-
škem, postavitev nadhoda nad 
železniško progo, ureditev ko-
lesarskega poligona: »Na po-
dročju mobilnosti smo kot prvi 
v Posavju uvedli mestni avto-
bus in izposojo koles Krčan.«

Na gospodarskem in kmetij-
skem področju je Stanko iz-
postavil ureditev tržnice, go-
spodarskih con, ki so domala 
že zapolnjene, kar narekuje 
načrtovanje novih, ureditev 
Podjetniškega inkubatorja, 
obnovo in dograditev objekta 
PGE Krško, nakup družbe Ru-
dar, ki je energetsko sanirala 
večstanovanjske objekte v na-
seljih, obnovo objektov za pot-
rebe CSD Posavje, Zavoda za 
zaposlovanje, obnovo kultur-
nega doma, ureditev obmo-
čja Zatona, gradnjo širokopa-

sovnih povezav z več kot 4000 
priključki, nadgradnjo na po-
dročju ravnanja z odpadki, iz-
vedene komasacije in agrome-
lioracije na Pijavškem polju, 
Vihrah, Mrtvicah, Bregah, Ve-
likem Podlogu, širitev nama-
kalnega sistema Kalce - Naklo. 
Na področju skrbi za starejšo 
populacijo MO Krško financi-
ra dolgotrajno oskrbo MOST, 
zgrajeni so bili dnevni cen-
ter in oskrbovana stanovanja, 
načrtuje se tudi izgradnja t. i. 
Srebrne vasi na Senovem, saj 
že več kot 19 odstotkov prebi-
valstva v občini predstavljajo 
starejše osebe nad 65 let.

Skratka, kot je še dejal župan v 
povzetku desetletja (mestne) 
občine Krško, bo slednjo po 
zaključku mandata zapustil v 
dobri kondiciji: »Deset let je 
bilo uspešnih zame osebno, 
za mesto in občino.« Na lokal-
nih volitvah ne namerava več 
kandidirati za župana, tem-
več se bo pri 66 letih posve-
til zasebnemu življenju, kljub 
temu pa namerava tudi v bo-
doče sodelovati pri razvojnih 
usmeritvah občine v vlogi čla-
na občinskega sveta, v kolikor 
bo izvoljen, je še povedal mag. 
Miran Stanko.

� Bojana�Mavsar

Mag.�Miran�Stanko
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LJUBLJANA, POSAVJE – Z Agencije za radioaktivne odpadke so 
poslali pojasnilo v zvezi z razveljavitvijo objavljene odločitve o 
oddaji javnega naročila za gradnjo odlagališča nizko- in srednje-
radioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. »Agencija za radio-
aktivne odpadke je na podlagi zakona, 90. člena ZJN-3, razvelja-
vila že objavljeno odločitev o oddaji javnega naročila in postopek 
vrača v fazo preučitve prejete ponudbe. Glede na dejstvo, da je 
od objave razpisa in oddaje ponudbe na trgu prišlo do drastič-
nih sprememb kot posledica epidemije in rusko-ukrajinske voj-
ne, ki ima na evropski trg izjemen vpliv, se želi naročnik, ARAO, 
pred sprejemom dokončne odločitve o javnem naročilu prepri-
čati, ali je predmet naročila mogoče v danem obsegu in ponud-
bi dejansko tudi izvesti. ARAO bo izvedel strokovno preveritev 
tehnične skladnosti med podlagami, tako z vidika določitve oce-
njene vrednosti in posledično zagotovljenih sredstev kakor z vi-
dika vsebine razpisne dokumentacije,« so zapisali. Kot so še do-
dali, vse do sprejema nove odločitve o naročilu ne morejo dati 
nobenih informacij v zvezi s predmetnim postopkom ali infor-
macij o statusu prejete ponudbe, saj jih k temu zavezuje določi-
lo 35. člena ZJN-3.  P. P./vir: ARAO

ARAO: Pred odločitvijo o naročilu
se želimo prepričati

Pobudo za sklic izredne seje je 
podalo devet občinskih svet-
nic in svetnikov, v imenu ka-
terih  je argumente predsta-
vila občinska svetnica Tajana 
Dvoršek. Slednja je izposta-
vila, da je po njihovem mnen-
ju najbolj sporna pogodba, ki 
so jo prejeli na Agencijo za ra-
dioaktivne odpadke (ARAO) s 
strani edinega ponudnika za 
izvedbo del (konzorcij Riko, 
Kolektor CPG ter CGP) za iz-
gradnjo odlagališča za nizko- 
in srednje radioaktivne odpa-
dke (NSRAO): »Gradbena dela, 
ki so v investicijskem planu 
ocenjena na dobrih 43 mio 
evrov (brez DDV), so bila v tej 
pogodbi ocenjena na dobrih 
148 mio evrov (brez DDV). 
Pogodba je bila kot nedopust-
na pod prejšnjim vodstvom za-
vrnjena in javno naročilo se ni 
oddalo. Nova v. d. direktorice, 
gospa Grajžl, pa je omenjeno 
odločitev razveljavila in vr-
nila postopek v fazo preveri-
tve ponudbe.« V nadaljevanju 
obrazložitve je Dvoršek v ime-
nu predlagateljev očitala mi-
nistru za okolje in prostor mag. 
Andreju Vizjaku, da je označil 
investicijski plan za strokovno 
pomanjkljivo pripravljen in da 
se pri tem sklicuje tudi na epi-
demijo in vojno stanje v Ukra-
jini, četudi je bil rok za odda-
jo ponudb v januarju 2021, kar 
je več kot leto dni pred zače-
tkom vojne. Okoli navedb, da 
je investicijski plan strokovno 
neustrezen, je povzela tudi 
predstavnika NEK Božidarja 
Kranjca, ki je nedavno odsto-
pil kot član Upravnega odbo-
ra ARAO, v odstopni izjavi pa 
zapisal, da se ARAO names-
to z nujno izgradnjo odlaga-
lišča ukvarja sama s sabo. Še 
posebej pa je skrb zbujajoče, 
je še dodala, da je vlada po 
novi uredbi, ki je stopila v vel-
javo s februarjem, iz upravne-
ga odbora ARAO črtala preds-
tavnika NEK. Opozorila je še na 
neustrezno kadrovanje na po-
membne funkcije v družbah, ki 
imajo v lasti NEK ali so poveza-
ne z njenim delovanjem, rekoč 
da tovrstnih družb ne morejo 
voditi posamezniki, ki ne poz-
najo varnostne kulture jedrske 
tehnologije in njenih tehničnih 
specifikacij.

ARAO brez ustrezne 
zakonodajne podlage  
za delovanje

V nadaljevanju sta med prvimi 
svoja stališča predstavila v. d. 
direktorice ARAO Petra Grajžl 
ter minister za okolje in pros-
tor mag. Andrej Vizjak. Grajžl 
je dejala, da je po rodu Krčanka 
in da bo že zaradi tega naredila 
vse, da bo odlagališče zgrajeno 
čim prej, pri čemer je še enkrat 
izpostavila, da je treba nujno 

Znova izredna seja o energetiki

Kadrovske poteze rušijo korektne 
odnose z lokalno skupnostjo
KRŠKO – Na Mestni občini Krško se je po slabem mesecu dni 5. aprila zvrstila že druga izredna seja občin-
skega sveta na temo energetike. Tokrat zaradi – po mnenju predlagateljev – nedopustnega zamika izgradn-
je odlagališča za nizko- in srednje radioaktivne odpadke v Vrbini in neustreznih kadrovskih zamenjav.

narediti novelacijo investicijs-
kega programa, v prvi vrsti za-
radi preveritve trenutnih cen 
gradbenih materialov. Vizjak 
je ocenil, da je izgradnjo odla-
gališča NSRAO v 900 dneh, kot 
je izhajalo iz pogodbe, nemo-
goče dokončati in da je prav, 
da si novo vodstvo vzame čas 
za pregled dela in sprejetih od-
ločitev predhodnika. Kot je še 
med drugim povedal, je Grajžl 
imenoval za v. d. direktorja po-
tem, ko so na razpis za direk-
torja prejeli le dve prijavi, in 
sicer dosedanjega direktor-
ja Sandija Virška, ki zaradi 
vseh zapletov z izgradnjo odla-
gališče ne uživa njegovega zau-
panja, in dr. Tomaža Žagarja, 
ki pa je zatem umaknil prija-
vo. Kot je v pojasnilo povedal 
prav tako na seji prisotni dr. 
Žagar, je umaknil soglasje za 
direktorja po tehtnem premis-
leku, ker je zakonodajni kom-
plet, ki ureja delovanje ARAO, 
»nefunkcionalen in sistemsko 
neustrezen«, zaradi česar, po 
njegovem mnenju, ni mogoče 
realizirati zadane naloge ne s 
časovnega ne finančnega ne 
kadrovskega vidika. »Rabimo 
učinkovito ravnanje z odpad-
ki, učinkovito infrastrukturno 
podporo. Zato pozivam, da se 
zakonska ureditev ARAO čim 
prej korigira,« je dejal dr. Ža-
gar.  V primerjavi z navedeni-
mi govorci je več optimizma 
okoli izgradnje izrazil nedavno 
imenovani generalni direktor 
GEN energije Blaž Košorok, ki 
je bil mnenja, da so gradbinci 
sposobni še pravočasno zgra-
diti odlagališče NSRAO.

Matjaž Gričar iz NEK je dejal, 
da je zagotavljanje skladišč-
nih kapacitet za NSRAO eden 
od predpogojev za dolgoroč-
no obratovanje elektrarne po 
letu 2023, saj morata v skladu 
z meddržavno pogodbo Slove-
nija in Hrvaška kot solastnici 
najkasneje dve leti po koncu 
redne življenjske dobe, to je do 
leta 2025, prevzeti vsaka po-
lovico radioaktivnih odpadkov 
in da bi Slovenija morala za na-
men dolgoročnega obratovan-
ja elektrarne med leti 2023 in 

2025 vsaj minimalno sprosti-
ti skladiščne kapacitete v NEK. 
Kot je v zvezi s tem povedal 
Košorok, naj bi Hrvaška izpol-
nila meddržavno obveznost 
in do leta 2024 prevzela svo-
je odpadke ter jih do izgradnje 
lastnega skladišča začasno iz-
vozila v Francijo, v zvezi s po-
tencialno skupno gradnjo dru-
gega bloka s sosednjo državo 
pa dejal, da je do tega Sloveni-
ja za zdaj še zadržana.

Sprejeti sklepi na izredni seji

Na izredni seji, ki jo je kmalu 
po začetku zaradi procedural-
nih napak, kot je dejal, zapus-
til občinski svetnik in državni 
poslanec Dušan Šiško, saj je 
župan mag. Miran Stanko dal 
prednostno besedo gostom 
in ne občinskim svetnikom, 
je občinski svet sprejel sklep, 
naj se skladno s predpisa-
nim zakonskim rokom imenu-
je direktorja ARAO, ki bo imel 
strokovne kompetence na je-
drskem področju; da morajo 

pristojna ministrstva in agen-
cije v zvezi z vsemi objekti, po-
vezanimi z jedrsko varnostjo, 
sodelovati in upoštevati mnen-
ja MO Krško; da mora ARAO 
čim prej izvesti vse aktivnosti 
za pridobitev gradbenega do-
voljenja ter celovit in transpa-
renten izbor izvajalca gradnje 
odlagališča NSRAO; naj Vlada 
RS preneha z neusklajenimi 
kadrovskimi in drugimi pote-
zami, ki rušijo korektne odno-
se z lokalno skupnostjo, saj s 
tem ogroža tudi sprejemlji-
vost projekta JEK2 na območ-
ju mestne občine; ter da mora 
Vlada izvesti spremembe Od-
loka o ustanovitvi javnega 
gospodarskega zavoda ARAO 
in v spremenjeni 12. člen za-
pisati, da upravni odbor šteje 
osem članov in da se naj po-
leg ustanoviteljice in enega 
predstavnika sveta delav cev 
vanj imenujejo še predstavni-
ki lokalne skupnosti, NEK in 
družbe GEN energija.

� Bojana�Mavsar�

VRBINA – Kot je bilo že nekaj časa pričakovati, je bil Blaž Ko-
šorok 30. marca na seji Nadzornega sveta GEN energije ime-
novan za novega generalnega direktorja družbe.

»Nadzorni svet GEN je na današnji seji za generalnega direktorja 
družbe imenoval Blaža Košoroka. V tričlanskem poslovodstvu 
ostajata poslovni direktor Danijel Levičar in finančna direk-
torica Gordana Radanovič. Novi generalni direktor bo man-
dat nastopil 1. aprila 2022,« so po seji sporočili iz GEN energije. 
Nadzorni svet GEN energije, ki ga sestavljajo predsednica Kse-
nija Flegar, sicer v. d. direktorice Direktorata za turizem na Mi-
nistrstvu za gospodarstvo, njena namestnica Patricia Čular, di-
rektorica brežiške občinske uprave, Cvetko Sršen, predsednik 
uprave Telekoma Slovenije, mag. Jure Soklič, Veljko Flis, Gaber 
Kontelj, Samo Fürst, Marjanca Molan Zalokar in Rene Jero-
mel (zadnji trije so predstavniki zaposlenih), je, kot se je pred 
tem izvedelo v javnosti, izbiral med šestimi kandidati, med ka-
terimi naj bi bil poleg Košoroka med drugim tudi pred dobrim 
mesecem dni razrešeni dolgoletni prvi mož GEN energije (od 
leta 2005) Martin Novšak in v. d. generalne direktorice v tem 
času. V finalnem izboru naj bi bili sicer trije, poleg Košoroka še 
Karlo Peršolja, nekdanji direktor Borzena, in Bruno Glaser, za-
poslen na GEN energiji. Nadzorniki so se (pričakovano) odloči-
li za Košoroka, do nedavnega državnega sekretarja na Ministr-
stvu za infrastrukturo, ki ga je Vlada na njegovo željo 28. marca 
razrešila te funkcije. Med leti 2012 in 2016 je bil direktor Hol-
dinga Slovenske elektrarne.
 P. P.

Košorok že prevzel GEN energijo

Izredne�seje�se�je�udeležilo�po�več�predstavnikov�tukajšnjih�energetskih�družb,�pa�tudi�minister�
za�okolje�in�prostor�Andrej�Vizjak�in�v.�d.�direktorja�ARAO�Petra�Grajžl�(spredaj).�Oba�sta,�ker�
naj�bi�imela�še�druge�obveznosti,�sejo�predčasno�zapustila.

BISTRICA OB SOTLI – Občinski svet Občine Bistrica ob Sot-
li je 7. aprila opravil z 21. sejo, na kateri je med drugim ob-
ravnaval in sprejel predlog zaključnega proračuna občine 
za leto 2021, podal soglasje k ceni socialnovarstvene sto-
ritve pomoč družini na domu ter se seznanil s projektom 
Bratuševa domačija.

Kot je navedla Lidija Centrih, na občini zadolžena za finance, 
so bili v lanskem letu proračunski prihodki realizirani v višini 
1.956.000 evrov, kar predstavlja celo malo več kot 100-odstot-
no realizacijo. Najvišji delež so predstavljali davčni prihodki v 
višini dobrega 1,4 milijona evrov. Omenila je, da se v letu 2021 
občina ni zadolževala. Proračunski odhodki so bili realizirani v 
višini 1.955.000 evrov oz. 77-odstotno. Za investicije so porabi-
li 841 tisoč evrov. Večje med njimi so bile izgradnja večnamens-
kega objekta, ki je bil tudi dokončan, sanacije občinskih cest in 
javnih poti, sanacija plazu v Dekmanci in plazišča pod stanovan-
jskim objektom v Hrastju, izvajanje projekta Urejanje habitata 
za dvoživke skupaj s Kozjanskim parkom, pridobivanje projekt-
ne dokumentacije za projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega 
sistema, nakup Čepinove hiše s pripadajočimi kmetijskimi zem-
ljišči, pridobitev projektne dokumentacije za razširitev vrtca in 
telovadnice itd. Župan Franjo Debelak je izpostavil pomemben 
podatek, da je občina praktično nezadolžena, tako da po njego-
vem nimajo nobenih težav s financiranjem. Vesel je tudi, da se je 
po treh letih priprave dokumentacije končno začel tudi projekt 
hidravličnih izboljšav, skupaj z brežiško občino, saj sami takšne-
ga projekta ne bi mogli izpeljati.

Nov izvajalec in višje cene pomoči na domu

Direktorica občinske uprave Ana Bercko je omenila, da bo s 1. 
majem izvajanje te storitve od Lidije Umek, ki jo je kot konce-
sionar s podjetjem Senior, Center za pomoč starejšim, doslej iz-
vajala in se odločila, da z njo preneha, prevzel Dom upokojencev 
Šmarje pri Jelšah. Z naslednjim mesecem se tudi poviša cena sto-
ritve za občino in uporabnika, odstotek sofinanciranja pa osta-
ja enak – 70 % občina in 30 % uporabnik. Slednji bo po novem 
za ceno storitve ob delovnikih plačal 6,90 evra (prej 6 evrov), 
ob nedeljah 7,50 evra (prej 6,51 evra) in ob praznikih 8,13 evra 
(prej 6,51 evra). V občini Bistrica ob Sotli je trenutno devet upo-
rabnikov pomoči na domu. Arhitekta dr. Matej Blenkuš in Katja 
Cimperman (spremljal ju je še Miha Toplišek) iz projektantske-
ga podjetja studio abiro, d.o.o. iz Ljubljane sta občinskemu svetu 
predstavila projekt Bratuševa domačija – medgeneracijski cen-
ter z varovanimi stanovanji, o katerem pa podrobneje v eni od 
naslednjih številk časopisa.� R.�Retelj

Debelak: Občina je nezadolžena

Bistriška�občinska�uprava�in�del�svetnikov�na�zadnji�seji
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OGENJ UNIČIL HLEV IN MEHANIZACIJO – Ogenj, ki je 7. 4. po-
poldan izbruhnil v hlevu v izmeri 30 x 20 m na kmetiji na ra-
ški Gmajni, je povzročil zelo veliko materialno škodo. Lastni-
kom in gasilcem je sicer uspelo rešiti pretežni del živali v reji, 
17 glav govedi, nekaj prašičev, kokoši, žal pa ne zajcev; ognje-
ni zublji so uničili hlev in še nekaj nadkritih površin, pod ka-
terimi so bili kmetijski stroji in različna orodja. Zaradi gorečih 
bal sena so morali krški poklicni gasilci in prostovoljni gasilci 
z Rake in Smednika vložiti veliko naporov, da so požar omeji-
li, pri čemer je na pomoč priskočil tudi sosed, ki je s pomočjo 
gradbene mehanizacije tleče bale prestavil na bližnji travnik. 
Dežurni veterinar je oskrbel rane opečenih živali, gasilci PGD 
Smednik pa so organizirali tudi požarno stražo. Ne zaman, saj 
je v jutru dan kasneje tlenje na pogorišču povzročilo ponoven 
vžig sena in gradbenega materiala. Z izsledki kriminalistov o 
vzroku požara nismo bili obveščeni.

ARTIKLI V OTROŠKEM VOZIČKU – Iz trgovskega centra v Kr-
škem so 11. 4. policiste obvestili, da so neznanci zapustili pro-
dajalno z artikli, ne da bi jih plačali. Njihovo početje je pred 
tem opazila trgovka, ki je 21-letno žensko pozvala, naj ukrade-
no blago, ki ga je zložila v otroški voziček, vrne, a jo je predrzna 
mladenka udarila in s sostorilci zapustila prodajalno. Policisti 
so petčlansko tatinsko združbo izsledili v Krškem, zasegli in 
vrnili prodajalni ukradene artikle, storilce pa kazensko ovadili.

TATOVI NE POČIVAJO – V noči na 8. 4. si je neznani storilec 
postregel s 70 l goriva, ki ga je iztočil iz rezervoarja delovne-
ga stroja v Podbočju. V isti noči je v Žejnem neznanec vlomil 
v počitniško hišo, iz nje pa odnesel nekaj denarja. S tatvino in 
vlomom je povzročil za okoli 550 € škode. Med 17. 3. in 7. 4. so 
neznanci obiskali tri še nedograjene hiše v Selah pri Dobovi, iz 
njih pobrali električne vodnike in povzročili za okoli 3.500 € 
škode. Za 1.000 € škode pa je povzročil nepridiprav, ki je s stre-
he objekta na Bohorju snel in odnesel bakrene žlebove in cevi.  

SOSEDU ZAGROZIL S PUŠKO – 7. 4. sta se v okolici Sevnice 
sprla soseda, pri čemer je 65-letni moški soudeleženemu so-
sedu v prepiru zagrozil z lovsko puško. To so mu, vključno s 
strelivom in orožnim listom, policisti zasegli, s slabimi med-
sebojnimi odnosi pa se bo v nadaljevanju ukvarjalo tožilstvo.
 Zbrala: B. M.

Manja Seher, Brestanica: Že zdaj opažam, da 
so vsakič, ko grem v trgovino, cene hrane višje, 
tako da je to kar zastrašujoče in glede tega ni-
kakor nisem zadovoljna. Sem pa prav vesela, da 
imam svoj vrt, eno malo njivico in da smo pre-
skrbljeni z domačimi pridelki. Dajemo tudi po-
udarek ekološki pridelavi, saj se mi zdi zelo po-

membno tudi, da je hrana kvalitetna.

Anita Radkovič, Brežice: Imam občutek, da 
vsakič, ko sem v trgovini, da je košarica manjša, 
znesek na računu pa višji. O kakšnih zalogah ne 
razmišljam. Glede na to, da imajo živila rok tra-
janja, je smotrno, da se kupujejo sproti; imam 
pa tudi možnost vrta, a če pogledam lokacijo 
in računico stroškov bencina, se, razen dejstva, 

da imaš lastno pridelavo, tudi poraja vprašanje o smiselnosti. 

Denis Kranjec, Jereslavec: Menim, da do po-
manjkanja hrane ne bo prišlo, ker verjamem, da 
si Slovenija lahko priskrbi toliko, kolikor potre-
bujemo za preživetje. Se bomo pa morali v pri-
hodnje odpovedati predvsem določenim razva-
dam. Doma obdelujemo vrt, ki nam zadošča za 
sezono. Hrano že nekaj časa kupujemo pri lo-

kalnih kmetih, kar se nam zdi v kriznih časih zelo pomembno.

Sanja Slemenšek, Sevnica: Želim si, da se ta 
črn scenarij ne bi uresničil, a v našem družin-
skem podjetju, ki se ukvarja s pripravo vegan-
ske hrane, smo se že soočili z oteženo dobavo 
soje, saj so nekatere države že omejile izvoz. 
Doma imamo vrt, kar je naša prednost pred 
tistimi, ki ga nimajo. Imamo srečo, da živimo 

v okolju, kjer je mogoče hrano kupiti pri lokalnih ponudnikih. 

Se bojite podražitev hrane?
Posledice rusko-ukrajinske vojne se že in naj bi se še bolj 
odražale v pomanjkanju in višjih cenah nekaterih živil. Se 
bojite teh napovedi, ste si ali si boste zaradi tega, če ima-
te možnost, omislili kakšen vrtiček, spremenili nabavne 
navade ali kaj podobnega?

anketa
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vzajemna.si

Kolodvorska ulica 7a, 
8270 Krško

Vabljeni na NOVO 
sklepalno mesto  

v zdravstvenem centru 
Aristotel v Krškem.

SKLENITE ZAVAROVANJE 
ZDRAVSTVENA POLICA!
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Mitja Udovč, direktor Komu-
nale, v kateri je zaposlenih 71 
oseb, je predstavil revidira-
no letno poročilo poslovanja 
v lanskem letu, ki ga je podje-
tje v finančnem delu zaključi-
lo s poslovnimi prihodki v vi-
šini 7,78 mio evrov in so glede 
na predhodno leto 2020 viš-
ji za 10 %. »Višja rast prihod-
kov v primerjavi s preteklimi 
leti je tudi rezultat uspešno 
pridobljenih projektov na jav-
nem razpisu za izvedbo del, 
kot sta Hidravlične izboljšave 
v Občini Sevnica ter Odvaja-
nje in čiščenje odpadne vode 
v porečju spodnje Save – Ob-
čina Sevnica,« je omenil ter v 
nadaljevanju izpostavil »strmo 
rast nabavne cene zemeljske-
ga plina«, kar je prineslo trž-
nemu delu negativen rezul-
tat. »Izpostavljenost podjetja 
negotovim tržnim razmeram 
bomo zmanjšali na način po-
stopnega prenehanja izvajanja 
dejavnosti prodaje zemeljske-
ga plina v letu 2022,« je pojas-
nil, kajti s pripojitvijo podje-
tja Plinovod Sevnica podjetju 
Komunala Sevnica v mesecu 
marcu 2021 je slednje pričelo 
opravljati dve energetski de-

V rebalansu tudi novi projekti
SEVNICA – 6. aprila so članice in člani Občinskega sveta Občine Sevnica na 30. redni seji prisluhnili letne-
mu poslovnemu poročilu Komunale Sevnica, KŠTM in Regionalne razvojne agencije (RRA) Posavje, potrdili 
zaključni račun Občine Sevnica za lansko leto ter sprejeli rebalans letošnjega proračuna.

javnosti – vlogo operaterja na 
distribucijskem omrežju ze-
meljskega plina in vlogo doba-
vitelja zemeljskega plina, a na 
Sevniškem je registriranih 11 
prodajalcev, zato želi Komuna-
la odjemalce do poletja preu-
smeriti k novim ponudnikom 
omenjenega energenta. 

KŠTM in RRA Posavje 
poslovno uspešna

Mojca Pernovšek, direktori-
ca javnega zavoda KŠTM Sev-
nica, ki je v lanskem letu obele-
žil 15 let delovanja, je omenila, 
da je zavod kljub zahtevni epi-
demiološki situaciji uspešno 
prilagajal dejavnosti in pro-
grame, organiziral razne prire-
ditve in dogodke ter pomagal 
društvom in bil poslovno us-
pešen. V sklopu rednega dela 
je tudi odgovorno upravljal z 
objekti v lasti Občine Sevnica, 
a v razpravi je Rok Petančič 
(LMŠ) dal pobudo za odstra-
nitev vlečnice na Lisci, ki ni v 
funkciji že več kot deset let. 
MateJ Imperl, zaposlen na 
KŠTM kot koordinator sevniš-
ke turistične destinacije, je pri-
sotne na občinski seji seznanil 

z akcijskim načrtom ’Destina-
cija Sevnica’ v okviru zelene 
sheme slovenskega turizma 
ter omenil, da lani prejeti zla-
ti znak ’Slovenia Green Desti-
nation’ nagrajuje preteklo delo 
in potrjuje, da je Sevnica turis-
tom, okolju in prebivalcem pri-
jazna destinacija. V razpravi je 
bilo podanih nekaj pobud in 
predlogov za nadaljnjo krepi-
tev turističnega potenciala ob-
čine kot celote in tako je Franc 
Pipan (DeSUS) izpostavil mož-
nost razvoja ribiškega turizma 
ter ogleda naravnih rastišč za-
ščitenih rastlin (encijan, azale-
ja, jarica); opozoril je na nede-
lujočo kavarno na sevniškem 
gradu; ponovno podal pobudo 
za ureditev fontane vin; zani-
malo ga je še, koliko je turistič-
nih kmetij v občini in kakšni so 
rezultati t. i. turizma v zidani-
cah. Rado Kostrevc (SD) vidi 
prihodnost v lovskem turiz-
mu, vendar v fotografiranju 
živali in ne v streljanju; zavzel 
se je za ureditev povezovalnih 
pešpoti, masovnemu turizmu 
pa ni naklonjen. Božidar Beci 
(SLS) je menil, da bi morali po-
zornost nameniti medovitim 
rastlinam, medtem ko »ekso-

tične živali« ne sodijo v naše 
okolje. Mag. Nataša Šerbec, 
direktorica RRA Posavje, je v 
poročilo o delu posavske ra-
zvojne agencije vtkala uspeš-
no izpeljane projekte na ob-
močju celotne regije s pomočjo 
črpanja državnih in evropskih 
sredstev.

Rebalans proračuna  
in zaključni račun

Prvi letošnji rebalans občin-
skega proračuna je posledi-
ca presežka stanja sredstev 
na računu ob konca leta 2021 
v višini 1,47 milijona evrov 
in povečanja znanih skupnih 
prihodkov v višini 275 tisoč 
evrov, zaradi česar je v reba-
lans vključenih nekaj novih 
projektov: ureditev interven-
cijske poti nad sevniškim ba-
zenom in cestnega prehoda 
na Dolnjem Brezovem, izgra-
dnja pločnikov na Vrhu pri 
Boštanju, rekonstrukcija ces-
te na Metnem Vrhu, priprava 
projektne dokumentacije za 
pločnike, nakup novih parko-
matov, rekonstrukcija dveh ka-
nalizacij v Boštanju in v Loki 
pri Zidanem Mostu (vključ-
no s čistilno napravo), rekon-
strukcija brvi na Sevnični, 
komunalno opremljanje Stu-
denec – vzhod, projektna do-
kumentacija za kotlovnico pri 
OŠ Blanca in rekonstrukcija 
igrišča pri OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, nekaj projektom pa 
se sredstva zvišujejo. Svetnice 
in svetniki so potrdili tudi zak-
ljučni račun Občine Sevnica za 
leto 2021, ki sta ga predstavi-
la župan Srečko Ocvirk in di-
rektor občinske uprave Zvone 
Košmerl. Gre za niz dokumen-
tov, v katerem so prikazani vsi 
prihodki in odhodki občine za 
preteklo proračunsko leto. 

� Smilja�Radi

BREŽICE – Dosedanja direktorica Za-
voda za podjetništvo, turizem in mla-
dino (ZPTM) Brežice Matejka Gerje-
vič je 7. aprila podala odstopno izjavo 
s te funkcije, do potrditve njenega na-
slednika oz. naslednice – razpis za di-
rektorja je že odprt – pa bo v. d. di-
rektorice ZPTM Katja Čanžar. Kot 
nam je zaupala Gerjevič, je po skoraj 
20 letih delovanja na področju podje-
tništva, turizma in mladinskega dela 
napočil čas za spremembo delovne-
ga okolja. Odslej bo namreč zadolže-

na za pripravo projektov in pridobivanje sredstev na oddelku za 
družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Ob-
čini Brežice.  R. R. 

Gerjevič ni več direktorica

Matejka�Gerjevič

POSAVJE – Družbe, zadruge, 
podjetnike in politične stran-
ke, ki AJPES letnega poroči-
la za leto 2021 v strukturirani 
obliki še niso predložile, lahko 
to storijo najkasneje 3. maja 
2022, sporočajo z AJPES. Pro-
stovoljske organizacije in orga-
nizacije s prostovoljskim pro-
gramom hkrati predložijo tudi 
poročila o prostovoljstvu. Le-
tno poročilo poslovni subjekti 
oddajo preko spletnega portala 
AJPES. Podatke lahko predloži 
zakoniti zastopnik poslovnega 
subjekta, ki ima kvalificirano 
digitalno potrdilo, ali od nje-
ga pooblaščena oseba. Letne-
ga poročila ni treba oddati fi-
zičnim osebam, ki samostojno 
opravljajo poklic (poklicni 
športniki, samostojni kultur-
ni in zdravstveni delavci, no-
tarji, odvetniki, novinarji) ter 
samostojnim podjetnikom, ki 
ugotavljajo davčno osnovo za 
davek od dohodka iz dejavno-
sti z upoštevanjem normiranih 
odhodkov (normiranci). Letno 
poročilo lahko kljub temu od-
dajo, saj je to pogoj za izdela-
vo bonitetne ocene. Vse samo-
stojne podjetnike normirance, 
ki bi želeli oddati letno poro-
čilo prosijo, da jih predhodno 
obvestijo na elektronski naslov 
info.kk@ajpes.si ali na telefon-
sko številko 07/4882-940. 
 Vir:�AJPES�izpostava�Krško

Letno poročilo 
najkasneje do 
3. maja

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info
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KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA DESTINACIJE
VABILO na prvo srečanje

Vse lokalne (občina Brežice) ponudnike rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja, pridelkov in živilskih izdelkov 
ter jedi in pijač postreženih na gostinski način, ki bi želeli svoje izdelke in storitve vključiti v certifikacijsko shemo destinacije Čatež & Brežice, 
vljudno vabimo na delavnice, ki bodo potekale v petek, 15. aprila 2022, na lokaciji Mestne hiše Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice. 

Spoštovani ponudniki rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja, zaželeno je, da na delavnice prinesete svoje 
izdelke v originalni embalaži, saj vas bodo predavatelji Akademije Izvorno slovensko po predstavljenih izhodiščih lahko usmerjali 
pri razvoju izdelkov in storitev. 
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RAZPORED DELAVNIC: 

 ¾ 10.00-11.45: delavnica za rokodelske izdelke in izdelke 
unikatnega in industrijskega oblikovanja, predavatelji 
Akademije Izvorno slovensko:  
dr. Janez Bogataj, dr. Jana Vilman, dr. Tanja Lešnik Štuhec.
 ¾ 12.00-13.45: delavnica za pridelke in živilske izdelke, 
predavatelji Akademije Izvorno slovensko: dr. Janez Bogataj, mag. 
Marlena Skvarča, dr. Jana Vilman, dr. Tanja Lešnik Štuhec. 
 ¾ 14.00-15.45: delavnica za jedi in pijače, postrežene na 
gostinski način, predavatelji Akademije Izvorno slovensko: dr. 
Janez Bogataj, Mojca Polak, mag. mark. in prod., dr. Jana Vilman, 
dr. Tanja Lešnik Štuhec.

Po besedah Andreja Kasteli-
ca, strokovnega vodje in tajni-
ka društva (tudi vodja oddel-
ka za živinorejo pri KGZS Novo 
mesto), je bilo minulo leto za 
člane pestro, saj na pretežno 
večino rejcev epidemija covi-
da-19 ni imela vpliva, neko-
liko le na predelovalce, ki so 
imeli, glede na to, da so bile 
tržnice zaprte ali pa obrato-
vale v manjšem obsegu, ote-
žen dostop do potrošnikov, 
po drugi strani pa se je del teh 
odločal za nakup neposredno 
na kmetijah, kar je ne nazad-
nje zagotavljalo v navedeni si-
tuaciji še bolj varen nakup. V 
društvu so izvedli večje števi-
lo odmevnih dogodkov, je po-
vedal Kastelic: »Krškopoljski 
prašič je namreč posebna pa-
sma, ima zelo visoko dodano 
vrednost, tudi z vidika ugo-
dnega razmerja omega 3 in 
omega 6 maščobnih kislin, 
ki je zelo ugodno za prehra-
no ljudi. V društvu sodeluje-
mo v treh do štirih projektih, 
odvisno od posameznega leta. 
Lani smo zaključili dva projek-
ta, in sicer Črno-belo bogastvo 
s Krškega polja, ki ga je vodi-
la Občina Krško. V tem projek-
tu smo preoblikovali grafično 
podobo, gostilna Kunst je ob-
novila okroglo dvorano, Posa-
vski muzej Brežice je postavil 
muzejsko postavitev krško-

Krškopoljski prašič je vse bolj cenjen
KRŠKO – Društvo rejcev krškopoljskih prašičev je 1. aprila v Gostišču Kunst izvedlo letni občni zbor. Od 130 članov je 80 rejcev plemenskih svinj, ki so vključeni v 
rejski program za avtohtono pasmo, preostalo članstvo pa predstavljajo rejci, ki pitajo prašiče, ter ponudniki mesa, mesnih izdelkov in jedi.

poljskega prašiča v naravni 
velikosti ipd. Drugi projekt je 
bil Vpeljava odbire plemen-
skih živali na podlagi kakovo-
sti mesa pri pasmi krškopolj-
ski prašič, skozi katerega smo 
odkrili gen, ki je problemati-
čen pri krškopoljskem prašiču 
in ga s projektom tudi posto-
poma odpravljamo. V letoš-
njem letu zaključujemo tudi s 
projektom Sledljivost porekla 
pri pasmi krškopoljski pra-
šič, ki ga letos zaključujemo, v 
njem pa smo s kubičnim mili-
metrom vzorca mesnine, zrez-
ka, salame, tudi končnih izdel-
kov, potrdili oz. ugotovili, ali 
gre izvorno za krškopoljskega 
prašiča ali ne, torej smo pri-
dobili tehnologijo, ki potrdi, 
ali je gostinec dejansko ponu-
dil krškopoljca ali zgolj neko 
drugo meso pod tem imenom. 
To pomeni, da nam je uspelo 
vzpostaviti sledljivost praši-
čev vse do krožnika oz. vilic. V 
zvezi s tem zbiramo tudi pri-
jave, ki jih za posamezne go-
stince podajajo tudi naročni-
ki menijev jedi iz krškopoljca. 
V takem primeru pridemo na 
kraj strežbe, vzamemo vzorce 
z namenom, da ugotovimo, ali 
gostinec streže pošteno svo-
jo ponudbo ali ne. Če ne, se 
poslužimo običajnega postop-
ka prijave tržni, veterinarski 
in živilski inšpekciji, Uradu za 

varstvo konkurence in organi-
zaciji za varstvo potrošnikov, 
ki povzamejo sankcije.« Med 
zanimivostmi, vezanimi na 
krškopoljskega prašiča, naj še 
povemo, da so na Biotehniški 
fakulteti opravili tudi odvzem 
vzorcev prašičev z namenom, 
da preverijo, ali so ti dovzet-
ni oz. ali lahko zbolijo za covi-
dom-19. Prvi izsledki raziska-
ve možnosti okužbe prašičev 
v okolju niso potrdili. 

Zaradi višanja cen olj večje 
povpraševanje po masti

Članstvo se povečuje sicer iz 
leta v leto, je povedala predse-
dnica društva Martina Ivan-
šek, pri čemer so naredili zelo 
velik napredek pri prepoznav-

nosti in promociji krškopoljca: 
»Zelo se trudimo z organizaci-
jo ali sodelovanjem na prire-
ditvah, obveščanjem medijev 
in si preko njih tudi prizade-
vamo osveščati javnost, da če 
je prašič črno-bel, to še ne po-
meni, da je krškopoljec, tem-
več da mora biti označen tudi 
z rodovniško številko. Koli-
kor je mogoče, si namreč želi-
mo zmanjšati težave na terenu 
in v zvezi s tem tudi posame-
zne goljufije, ko posamezniki 
mešance prodajajo kot krško-
poljce. Krškopoljski prašič je 
dejansko posebnež, ki bo v da-
našnjih kriznih časih le še pri-
dobil na veljavi. Pričakujemo, 
da se bo zvišalo povpraševa-
nje tudi po njegovi slanini, saj 
se bo večje število potrošnikov 

zaradi visokih cen olj pogoste-
je odločalo za nakup masti.« V 
namen promocije krškopoljca 
društvo danes razpolaga že z 
okoli 20 promocijskimi artik-
li, od srajc, bluz, kravat, majic, 
predpasnikov, do igralnih kart, 
domin, sestavljank, zobotreb-
cev idr.

Pravilnik o sledljivosti tudi za 
zelenjavo, sadje ...

Prisotne na občnem zboru 
je pozdravil tudi predsednik 
KGZS Roman Žveglič, ki se je 
rejcem zahvalil za trud, pri če-
mer je poudaril, da je bil iz-
bruh vojne v Ukrajini žal tisti, 
ki je dvignil zavest o pomenu 
obvladovanja polj in samo-
oskrbe: »Samooskrba je veliko 
večje področje, kot je prehran-
ska varnost. Ta pove, da ima-
mo živila na trgovskih policah, 
samooskrba pa, da je treba te 
police, ki se bodo s podaljševa-
njem vojne vedno bolj prazni-
le, tudi zapolniti.« Zbranim je 
med drugim še povedal, da je 
že pripravljena in v Bruslju ra-
tificirana masna bilanca, ki jo 
je kmetijski minister že pod-
pisal, žal pa še ne gospodarski 
minister, odgovoren za sek-
tor trgovine in živilskoprede-
lovalnih obratov: »Zelo je po-
membno, da bi ta pravilnik o 
sledljivosti  porekla za nepred-

pakirano sveže, ohlajeno in za-
mrznjeno meso tudi zaživel v 
praksi in da bo manj potvorb, 
sprenevedanja, ne nazadnje 
tudi manj goljufij na trgu. Na 
KGZS si želimo, zahtevamo in 
bomo tudi od nove vlade zah-
tevali, da se pripravi pravilnik 
tudi za ostala področja živil, ki 
prihajajo na trgovske police.« 

Ne le jedi, tudi slike 
in igrišče v znamenju 
krškopoljca

Nejc Kunst, vodja Gostilne 
Kunst, pa je kot sodelujoči v 
projektu Črno-belo bogastvo 
s Krškega polja in gostitelj 
srečanja rejcev povedal, da je 
v njihovi ponudbi na prvem 
mestu kulinarika, zasnovana 
na krškopoljskem prašiču. V 
ta namen so v sklopu omenje-
nega projekta prenovili dvora-
no: na stropu dvorane je pona-
zorjen ples krškopoljcev, ki so 
okrašeni s slovenskim nagelj-
nom, umetnik Mitja Bobnarič 
z Vrhnike je za stensko pope-
stritev ustvaril slike na ume-
tnih svinjskih črevih, v pros-
tor so umestili tudi unikaten 
kamin, na zunanji površini ob 
objektu pa v znamenju črno-
-belega posebneža uredili tudi 
otroško igrišče. 

� Bojana�Mavsar

Andrej�Kastelic�in�Roman�Žveglič�(desno)
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MOSTEC – Združenje bor-
cev za vrednote NOB Bre-
žice je na zadnji marčevski 
dan v Gostilni Cetin na Mo-
stecu opravilo volilni letni 
občni zbor. Članstvo je odlo-
čilo, da dosedanjim vodstve-
nim organom združenja po-
deli še en mandat, torej bo 
združenje še naprej vodil 
Stane Preskar.

Po zapeti himni v izvedbi Boja-
na Kaplana so z minuto molka 
počastili spomin predvsem na 
šest preminulih članov v zad-
njem letu. Pred uradnim de-
lom občnega zbora je najprej 
sledil kulturni program, ki so 
ga posvetili 100-letnici rojstva 
največjega partizanskega pe-
snika Karla Destovnika – 
Kajuha. Program so pripravi-
li Branko Lipar, Jožica Stajić 
in Breda Videnič Kuplenik. 
Kaplan je kot predsednik de-
lovnega predsedstva zbor tudi 
vodil. Predsednik ZBV NOB 
Brežice Stane Preskar je v po-
ročilu o delu združenja v pre-
teklem letu med drugim ome-
nil, da jih je bilo na zadnji dan 
leta evidentiranih 264 članov. 
V lanskem letu zaradi vseh co-
vidnih omejitev ni bilo izletov 
in proslav v živo oz. so bile le-
-te izvedene v prilagojenih 
okoliščinah. Postavili so tudi 
novi obvestilni tabli v Pišecah 
in na Bizeljskem. Članstvo je 
prišlo do sklepa, da se dose-
danjemu vodstvu omogoči še 
en mandat vodenja združenja. 
To pomeni, da bo tudi v nas-

KRŠKO – V Hotelu City je 30. 
marca 30 delegatov iz pe-
tih krajevnih organizacij 
(Krško, Senovo, Brestanica, 
Podbočje in Kostanjevica na 
Krki) Združenja borcev za 
vrednote NOB Krško na le-
tni skupščini sprejelo de-
lovna poročila za leto 2021 
in potrdilo pester nabor le-
tošnjih aktivnosti.

Anton Petrovič, predsednik 
Združenja borcev za vredno-
te NOB Krško, je povedal, da 
je združenju v sodelovanju s 
krajevnimi organizacijami, ne-
kaj pa tudi z drugimi veteran-
skimi organizacijami, uspelo 
izvesti kar nekaj spominskih 
prireditev, in sicer v počastitev 
boja proti okupatorju v Mladju, 
v spomin na padle borce NOB 
v Ložcah na Bohorju, na Pla-
nini nad Podbočjem v spomin 
na ustreljene moške s Plani-
ne in okolice, na Vodenicah pri 
Kostanjevici v spomin na pad-
le borce na območju Gorjancev 
in na Oštrcu v spomin na padle 
borce s kostanjeviškega obmo-
čja. Kljub omejitvenim ukre-
pom so se udeležili tudi nekaj 
proslav po Sloveniji in v zahod-
nem delu Hrvaške. V združenju 
veliko pozornosti namenjajo 
obnovi spominskih plošč, spo-
menikov in drugih obeležij iz 
obdobja NOB, ki jih imajo zave-
denih kar 60. Lani so tako ob-
novili spominsko ploščo pad-
lim borcem in žrtvam fašizma 

Veterani trdno povezani
KRŠKO – Članice in člani kr-
škega Območnega združenja 
veteranov vojne za Sloveni-
jo (OZVVS) so se 28. marca v 
Kulturnem domu Krško ses-
tali na letnem občnem zbo-
ru, v uvodu katerega so si 
ogledali dokumentarni film 
Jožeta Grajžla »Stara sem 30 
let«.

Predsednik krškega združe-
nja Božislav Kosalec je zbra-
nim povedal, da so ne glede na 
zmanjšano število dogodkov in 
prireditev zaradi pandemije v 
minulem letu člani 412-član-
skega združenja še vedno obe-
ležili več kot 100 dogodkov, 
zasnovanih na domoljubju, 
ohranjanju tradicije, povezo-
vanju članstva in spodbujanju 
državljanske zavesti. Med temi 
je izpostavil tradicionalni po-
hod po poteh XIV. divizije od 
Sedlarjevega do Senovega, po-
častitev boja proti okupator-
ju v Mladju, ureditev okolice 
pomnika na osamosvojitve-
no vojno v Zalokah, tekmova-
nje članov v metu šolske bom-
be, streljanju z zračno puško in 
šahu ter v streljanju z maloka-
librsko puško in pištolo za ve-
teranska društva, udeležbo na 
državnih športnih igra v Slo-
venski Bistrici ter prvega vses-
lovenskega srečanja veteranov 
v Velenju ter na zboru sloven-
skega veteranskega združenja 
na Bledu. Z udeležbo so vetera-
ni počastili tudi krški občinski 
praznik, organizirali predstavi-

tev knjige Posavski teritorialci 
v osamosvojitveni vojni 1991, 
izvedli letni zbor združenja, 
prisostvovali slovesnemu dvi-
gu slovenske zastave v Zalo-
kah na predvečer bitke v Kra-
kovskem gozdu, udeležili so se 
borčevske proslave na Bohor-
ju in predstavili osamosvojitve-
ne aktivnosti v Mestnem muze-
ju Krško. 

Osemčlanska zasedba je po-
leti opravila dvodnevni tradi-
cionalni pohod na Triglav, v 
počastitev 30-letnice osamo-
svojitve so se udeležili strel-
skega tekmovanja z vojaškim 
orožjem na Senovem, ekipa ri-
bičev se je udeležila ribiškega 
tekmovanja na Ptuju, izvedli 
so tudi pohod Kostanjevica na 
Krki–Zaloke, sodelovali na po-
savskih športnih igrah veteran-
skih organizacij na Piršenbre-
gu ter opravili tradicionalno 
kolesarjenje na relaciji Krško–
Zaloke–Kostanjevica na Krki. 
V jesenskih mesecih so izvedli 
strokovno ekskurzijo članstva 

na Primorsko z ogledom Luke 
Koper in druženjem z vetera-
ni vojne za Slovenijo z obmo-
čja Severne Primorske, položili 
so spominski venec na Planini 
nad Podbočjem in odkrili spo-
minsko obeležje na domači-
ji Puntar v Veliki vasi, kjer se 
je med osamosvojitveno voj-
no nahajalo poveljniško mesto 
bojev v Krakovskem gozdu. Po-
leg tega so izvedli še turnir za 
veteranska združenja z obmo-
čja občine Krško v streljanju z 
malokalibrsko puško in pišto-
lo, delegacija združenja se je 
udeležila proslave ob dnevu 
suverenosti v Brežicah, v zad-
njem mesecu leta pa so bili so-
organizatorji proslave ob dne-
vu samostojnosti in enotnosti 
v Krškem.

V letošnjem letu so nekaj ak-
tivnosti že izvedli, pred njimi 
pa jih je še več deset, pri čemer 
upajo, da bodo še dodatno utr-
jevali medsebojne prijateljske 
in domoljubne vezi.
� Bojana�Mavsar�������

Z�občnega�zbora�OZVVS�Krško

Preskarju nov mandat

lednjih štirih letih ZBV NOB 
Brežice predsedoval Stane 
Preskar (istočasno tudi pred-
sednik KO Globoko), podpred-
sedniki bodo Jože Zagmajster 
(tudi predsednik KO Pišece), 
dr. Tomaž Teropšič in Alojz 
Godec, Breda Videnič Kuple-
nik bo predsedovala KO Bre-
žice, Ida Ostrelič KO Artiče, 
Martin Najger KO Bizeljsko, 
Bojan Kaplan KO Cerklje ob 
Krki, Sandi Deržič KO Dobo-
va, Jožica Stajić KO Sromlje, 
Jože Mlakar KO Kapele, Ire-
na Bausovac KO Krška vas, 
Zdenka Močnik KO Pečice, 
Jože Tomše KO Slovenska vas, 
Drago Munič bo še naprej se-
kretar, Kristina Suša blagaj-
ničarka, Tadej Škof urednik 
spletne strani, Jože Bračun 
predsednik NO, Jože Volčan-
šek predsednik častnega raz-
sodišča, mlade borce Posavja 
predstavlja dr. Marko Med-
ved. »Trudil se bom, da bom 
to organizacijo držal pokonci 
še naslednji mandat. Kot na-

sledniki slovenskih partiza-
nov se zavedamo svoje odgo-
vornosti in nalog ter jih bomo 
tudi opravili,« je dejal Preskar. 

Sprejeli so tudi proglas s stra-
ni KO Sromlje, ki ga bodo pos-
lali na Zvezo združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije in 
v katerem med drugim le-to 
pozivajo, da bi morala »zara-
di vse bolj zaskrbljujočih raz-
mer v državi in vse bolj od-
daljenih vrednot, za katere je 
trpelo in umiralo na stotisoče 
poštenih ljudi v NOB in ki so 
danes vrednote našega zdru-
ženja, so pa tudi sestavni del 
ustavne ureditve države Slo-
venije, bolj jasno, razločno in 
odločno državljanom Slovenije 
sporočati, na katerih področ-
jih in kako se načrtno odmika-
mo od teh vrednot«. Ob koncu 
je Preskar podelil še priznanje 
ZBV NOB Brežice Edu Molanu 
za opravljanje nalog blagajnika 
v KO Pišece.
 Rok�Retelj

Prejemnik�priznanja�Edo�Molan�s�Stanetom�Preskarjem�(levo)�
in�Bojanom�Kaplanom

Krški borci člansko močni

na Prosvetnem domu v Podbo-
čju ter v spomin na ubite borce 
NOB v Krakovskem gozdu, le-
tos pa nameravajo obnoviti in 
zamenjati spominsko ploščo 
v Velikem Podlogu, v Penku in 
na grobišču borcev Kozjanske-
ga odreda na Jevši. 

V minulem letu so v sodelova-
nju z Mestnim muzejem Krško 
nadaljevali z dopolnitvijo stal-
ne razstave Prvi krški borci, v 
sklopu katere so predstavili 
življenjsko pot Petra Jernejca. 
Februarja so se na murskoso-
boškem pokopališču poslovi-
li od Vladimirja Pfeiferja, po 
rodu iz Leskovca pri Krškem, 
ki je bil prav tako član prvih 
krških borcev, a se mu je uspe-
lo aretaciji konec julija 1941 in 
zatem ustrelitvi izogniti. Med 
preminulimi člani je izposta-
vil zadnje slovo v januarju od 
Marinke Preskar iz Krškega, ki 
je bila dolga desetletja gonilna 

sila združenja borcev, ter na 
dan letošnje skupščine od An-
tona Vodiška, dolgoletnega čla-
na in predsednika KO ZB NOB 
Krško. Kot je še povedal pred-
sednik, se v združenju resda 
soočajo s staranjem članstva in 
posledično tudi umrljivostjo, a 
zaradi vztrajnosti, angažiranja 
in prizadevanj za ohranjanje 
vrednot NOB število članstva 
ne upada. V krajevna in občin-
sko združenje je trenutno včla-
njenih 660 oseb iz obeh občin. 
Medtem ko zaradi pouka na da-
ljavo v minulem letu niso mogli 
izvesti sicer utečenega sodelo-
vanja z osnovnimi šolami, pa so 
vzdrževali stike s člani samo-
borskega borčevskega zdru-
ženja, s katerimi jih zbližujejo 
»tudi podobni negativni odnosi 
ekstremnih desničarjev do na-
ših organizacij v Sloveniji in na 
Hrvaškem«, je še med drugim 
dejal predsednik Petrovič. 
� Bojana�Mavsar

Kot� gost� je� delegate� na� skupščini� pozdravil� in� nagovoril�
tudi�Petar�Raić� (drugi� z� leve),� predsednik� samoborskega�
združenja�antifašističnih�borcev�in�antifašistov.�

SENOVO – 25. marca so v 
gostišču Senica na Senovem 
v Območnem združenju slo-
venskih častnikov (OZSČ) 
Krško izvedli redno letno in 
volilno konferenco z udelež-
bo 64 od 150 članov častni-
škega združenja.

Po besedah predsednika OZSČ 
Krško Branka Slivška so v 
minulem letu izvedli obsežen 
program dela, pri čemer so se 
povezovali tudi z Mestno obči-
no Krško ter sorodnimi vete-
ranskimi združenji. Tako je v 
mesecu maju 24 članov zdru-
ženja opravilo vojaški orienta-
cijski pohod od ribnika na Resi 
na Kremen, izvedli so večje 
število strelskih usposabljanj 
in urjenje članov v streljanju z 
različnim orožjem, se udeleže-
vali proslav, tekmovanj in sre-
čanj, ki so potekala v organiza-
ciji ali soorganizaciji z drugimi 
veteranskimi združenji. V juni-
ju se je 45 članov udeležilo vo-
jaško strokovne ekskurzije v 
Mežico, kjer so si ogledali tam-
kajšnji rudnik svinca in cinka, 
obiskali mejni prehod Holmec, 
na katerem jim je sekretar ZSČ 
Mežica Branko Kaker podrob-
no opisal dogajanja in boje na 
tem prehodu v letu 1991, pri 
spomeniku NOB na Poljani pa 
so zatem udeleženci prisluhni-
li opisu dogodkov na tej loka-
ciji med 2. sv. vojno. V mesecu 
septembru je 21 udeležencev 

Častnike še naprej vodi Slivšek

z vojaškim orientacijskim po-
hodom od Velike vasi do Topo-
la obeležilo 30. obletnico sa-
mostojnosti R Slovenije, ob tej 
priložnosti pa je spomine na 
dogodke iz leta 1991 strnil te-
danji poveljnik Enote za proti-
oklepni boj Krško Branko Sliv-
šek. V oktobru so organizirali 
strelsko tekmovanje za mem-
orial Albina Bogolina, poleg 35 
članov OZSČ Krško pa so se v 
streljanju pomerili tudi člani 
OZSČ Novo mesto in Bela kraji-
na, ZZB KO Senovo, DPS Senovo 
in Sever Posavje. Strelsko tek-
movanje so izvedli z avtomat-
sko puško Zastava M.70 AB2 
kalibra 7,62 x 39 mm (Kalašni-
kov) in pištolo Češka zbrojovka 
CZ 75 Shadow 9 x 19 mm.

Poleg sprejema poročil o delo-
vanju častniškega združenja v 
minulem letu in programa ak-
tivnosti v letošnjem letu so, kot 
je bilo omenjeno že v uvodu, 

prisotni na zboru izvedli tudi 
volitve v organe združenja. Vo-
denje so za štiriletno obdobje 
ponovno zaupali Branku Sli-
všku, ki ga bo po potrebi kot 
podpredsednik nadomeščal 
Branislav Čuk, za sekretarko 
je bila potrjena Vida Slivšek 
in za blagajničarko Ladisla-
va Čuk. V letu 2022 vodstvo 
združenja načrtuje druženja 
članstva na strokovnih eks-
kurzijah v več do sedaj še ne 
obiskanih krajev, na vojaško 
orientacijskih pohodih, strel-
skih vajah in tekmovanjih ter 
ob različnih drugih priložno-
stih. V OZSČ Krško so na letni 
konferenci podelili tudi pri-
znanja ZSČ zaslužnim članom 
združenja. Prejeli so jih: Bran-
ko Noč, Franc Butkovič, Jože 
Kodela, Ladislava Čuk, Mar-
tina Pirc, Valentin Kunej in 
Alojz Kovačič.
� Bojana�Mavsar,� 
� foto:�OZSČ�Krško

V�združenje�so�vključeni�vojaški�častniki,�podčastniki,�vojaki�
ter�drugi�strokovnjaki�s�področja�obrambe,�varnosti�in�zaščite.
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KS Cerklje ob Krki najavlja javni razpis 
za sofinanciranje društev v letu 2022.

Rok za oddajo vlog:
• 27. 10. 2022 – za prireditve, izvedene od januarja do 

decembra.

Višina sredstev na pp 00328 – 3.000 €

Pravico do sofinanciranja projektov imajo društva, zavodi in 
neprofitne organizacije, ki:
1. imajo sedež na območju KS Cerklje ob Krki in so 

organizatorji ali udeleženci projekta,
2. imajo sedež na območju Posavja in delujejo kot krovna 

oziroma zvezna organizacija, tudi za krajane KS Cerklje ob 
Krki, ki organizira projekt na območju Posavja.

Razpis bo objavljen na spletni strani občine Brežice.
Dodatne informacije lahko dobite v pisarni KS Cerklje ob Krki 
v času uradnih ur.

Predsednik sveta KS Cerklje ob Krki: 
Damjan Kodrič

Cerklje ob Krki 2/b
8263 Cerklje ob Krki
T: 07 49 69 244
E: krajevna.skupnost2@siol.net

Potem ko je bil januarski jav-
ni razpis za izbiro izvajalca, na 
katerega se je kot edini ponu-
dnik prijavilo podjetje Rafa-
el, zaradi previsoke ponudbe, 
ki je znatno presegala v pro-
računu zagotovljena sredstva 
za nov most, razveljavljen, so 
marca razpis ponovili. Zno-
va se je prijavilo le omenjeno 
podjetje, a tokrat s ponudbo, 
ki je za občino sprejemljiva, za 
kar se jim je župan Ladko Pe-
tretič še posebej zahvalil, saj 
bi sicer težko zagotovili doda-
tna sredstva za projekt. Vred-
nost pogodbe tako znaša 516 
tisoč evrov, celotna investicija 
pa bo stala 575 tisoč evrov, v 
kar so vštete že opravljene raz-
iskave, od tega so 200 tisoča-
kov pridobili na razpisu Mini-
strstva za kulturo za ohranitev 
kulturne dediščine, saj je most 
spomeniško zaščiten. 

»Izredno smo veseli, da smo 
ponovno dobili priložnost de-
lati most na reki Krki. Da zna-
mo, smo že dokazali lani, ko 

Nov južni most že do septembra
KOSTANJEVICA NA KRKI – Župan Ladko Petretič in direktorica podjetja Rafael iz Sevnice Marija Možina sta 
8. aprila podpisala pogodbo za obnovo oz. novogradnjo mostu na južni strani otoka. Nov most bo predvido-
ma zgrajen do začetka novega šolskega leta. 

smo zaključili gradnjo lesene-
ga mostu v Cerkljah na Krki,« je 
povedala direktorica podjetja 
Rafael Marija Možina. Najprej 
bodo pripravili ves material za 
izgradnjo novega, 48 m dolge-
ga mostu, začetek del pa je od-
visen od vremena oz. vodo-
staja reke Krke. »Pomembno 
je, da gremo v pravem trenut-
ku v strugo, izvedemo nasip in 
vgradimo pretočne cevi, ko pa 

bodo enkrat zabiti piloti, kar 
bo najzahtevnejši del projek-
ta, ne vidimo nobenih težav,« 
je dejala in izpostavila že iz-
kušenost ekipe, ki bo izvajala 
gradnjo. Izvajalec bo nemudo-
ma uveden v delo in bo opra-
vil pregled stanja mostu, rok 
za izvedbo pa je 15. septem-
ber. »Želim, da bi dela potekala 
tekoče in da bomo imeli srečo 
z ugodnim vodostajem. Verja-

mem, da bo most že do začetka 
novega šolskega leta ponovno 
odprt,« je še dejal Petretič in 
pozval k potrpežljivosti v času, 
ko bo potreben obvoz. Dodal je 
še, da je to le začetek občinskih 
investicij v obnovo mostov, saj 
že naslednje leto načrtujejo 
gradnjo novega mostu na se-
verni strani otoka, zatem pa 
še t. i. Tercialskega pešmostu. 
Občina je v ta namen odkupila 
deleže v Meščanski korporaci-
ji, tako da ima zdaj v lasti prib-
ližno sedem hektarjev hrasto-
vih gozdov, v katerih bodo 
posekali les zanje. Ob južnem 
mostu nameravajo urediti tudi 
nekoč že obstoječe mestno ko-
pališče in mestno čolnarno ter 
tako oživiti turizem tudi v tem 
delu mesta.
� Peter�Pavlovič

Petretič�in�Možina�sta�podpis�pogodbe�potrdila�s�stiskom�rok�
pri�južnem�mostu,�ki�ga�bodo�obnovili�oz.�zgradili�na�novo.

Ste organizacija (društvo, zasebni zavod, ustanova), ki naslavlja, sodeluje in se vidi v 
delu s starostniki? Potem ste tisti, ki naslavljate dolgoživo družbo.

ZAVOD DOBRA DRUŽBA 
v okviru programa Regionalno stičišče NVO Posavja 

objavlja razpis
»RAZVOJ NOVIH REŠITEV ZA DOLGOŽIVO DRUŽBO«

Predmet razpisa je razvoj novih rešitev za zadovoljevanje potreb na področju 
dolgožive družbe. 

Upravičeni prijavitelji razpisa so nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi in 
ustanove) iz posavske regije, ki s svojimi aktivnostmi odgovarjajo na izzive dolgožive 
družbe, še posebej na izboljšanje kakovosti in dostojnega življenja vseh generacij 
v posavski regiji. Prijavitelj mora za partnerja imeti vsaj eno organizacijo iz 
gospodarstva ali javnega sektorja.

Rok za oddajo prijave je do vključno 16. maja do 12. ure. 

INFORMATIVNA DELAVNICA za potencialne prijavitelje bo potekala 3. maja 
2022 ob 10. uri preko spletne aplikacije. Za prijavo nas pokličite ali pišite na: 
razpis@dobra-druzba.si.

Nevladniki in nevladnice, pridite na zajtrk! 
Imate težave pri pridobivanju članstva, ne veste, kako se kot organizacija vključiti v 
program javnih del, potrebujete pomoč pri iskanju in izbiri partnerjev pri razpisih 
ali pa vas moti neodzivnost županov na vaše ideje? Potem pridite v četrtek, 21. 
aprila 2022 na NEVLADNIŠKI ZAJTRK. Zanimajo nas vaše potrebe, tiste v sami 
organizaciji in tiste, ki jih zaznate v vašem okolju. 

Prijavite se na naši spletni strani: www.dobra-druzba.si.

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V 
zadnjem tednu marca so v 
vrtcu Leskovec pri Krškem iz-
vedli humanitarno akcijo zbi-
ranja živil in higienskih pripo-
močkov za begunski družini iz 
Ukrajine. »Ponovno se je izka-
zalo, da humanitarnosti pri 
nas ne poznamo le teoretič-
no, ampak res nosimo srce na 

dlani. V tednu dni se je zbralo 
ogromno hrane in vseh tistih 

sredstev, ki jih človek za vsak-
danje življenje nujno potrebu-
je. S svojo odprtostjo in pripra-
vljenostjo prisluhniti pomoči 
potrebnim se tudi pri otrocih 
privzgaja še kako potreben čut 
za pomoč sočloveku v stiski,« 
so ob tem sporočili iz kolekti-
va leskovškega vrtca.
 P. P.

KRŠKO – Zveza prijateljev 
mladine Krško je 4. aprila 
v občinski sejni dvorani iz-
vedla 32. občinski otroški 
parlament. Na njem so mla-
di parlamentarci iz krške in 
kostanjeviške občine razp-
ravljali na temo Moja po-
klicna prihodnost. Tvorno 
delo sta jim zaželela župa-
na obeh občin ter predsed-
nik ZPM Krško Vinko Hostar.  

Občinski otroški parlament je 
potekal v »živo« kot soočan-
je mnenj. Mladi parlamentar-
ci so svoje argumente zasno-
vali na predpostavkah: poklici 
prihodnosti so tisti, ki so tre-
nutno deficitarni; delo boš do-
bil, ker ne bo konkurence; naj-
bolj zaželen poklic prihodnosti 
bo v farmaciji; na izbiro pokli-
ca najbolj vplivajo naše osebne 
vrednote in želje ter povpraše-
vanje na trgu; delo v tujini bo 
bolj zaželeno kot delo doma 

ali obratno; je ali ni pandemi-
ja covida-19 vplivala na kako-
vost znanja in da bo to lahko, 
ali pa tudi ne, vplivalo na izbi-
ro poklica. 

V zaključnem delu so svoja 
mnenja, temelječa na trditvi 
Ključno vlogo pri načrtovanju 
kariere igra razmislek o tem, 
kateri poklici bodo v prihod-
nosti sploh še obstajali, soočili 

predstavniki OŠ Jurija Dalma-
tina Krško in OŠ XIV. divizije 
Senovo, pri čemer so bili učen-
ci s senovske šole prepričljivej-
ši. V zaključnem delu se je po-
leg predstavnikov OŠ Senovo 
Mateje Grilc, Maše Baškovč 
in Matevža Županca pred-
stavil tudi zmagovalec t. i. zla-
te karte, Aljoša Božič iz krš-
ke šole, ki je s svojim govorom 
najbolj prepričal poslušalce in 
tako postal 32. predstavnik so-
delujočih osnovnih šol iz obeh 
občin, ki je mlade zastopal 11. 
aprila na Nacionalnem otroš-
kem parlamentu v Državnem 
zboru RS. Pri zastopanju sta-
lišč o vplivu socialnih omre-
žij na mladostnike, posodo-
bitvi šolskega sistema, hobiju 
in prostem času, samopoško-
dovanju in podobnih temah 
se mu je na zasedanju na naci-
onalnem nivoju pridružil tudi 
drugouvrščeni Matevž Županc. 
� Bojana�Mavsar

Osnovnošolci o poklicni prihodnosti

Zbirali pomoč za ukrajinski družini

Mladi� parlamentarci� v�
občinski�sejni�dvorani�(foto:�
ZPM�Krško)

Program Regionalno stičišče NVO Posavja sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.
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»Na današnji prireditvi vam 
bomo predstavili majhen del 
doživljanja našega sveta, pri-
kazan na način, kot ga vidi-
jo naši učenci in učenke. Pus-
timo jim ta svet, naj ga živijo, 
kakor ga živijo; naj hodijo tako, 
kakor jim kaže srce, in dovo-
limo, da nas česa tudi nauči-
jo, da nas opomnijo na stva-
ri, ki smo jih morda že davno 
pozabili. Ob spremljanju pri-
reditve se sprehodite po svo-
jih spominih in poiščite kora-
ke, ki jih je morda že zdavnaj 
prekril pesek pozabe ali jih je 
odnesla voda; spomnite se tre-
nutkov, zaradi katerih ste ve-
seli, da ste danes med nami in 
z nami,« je bilo prijazno po-
vabilo Gregorja Pirša, rav-
natelja osnovne šole, v kateri 
se izvajajo dejavnosti osnov-
nošolskega izobraževanja po 
prilagojenem izobraževalnem 
programu z nižjim izobrazbe-
nim standardom. Nekaj izbra-
nih misli o tem, kako pomem-
ben je odnos, ki ga imamo drug 
do drugega, na kakšen način 
sprejemamo drug drugega, 
je z obiskovalkami in obisko-
valci delil tudi župan Srečko 
Ocvirk ter ob tem pohvalil 
srčnost, povezanost in pripa-
dnost, ki jo je čutiti na OŠ Ane 
Gale ter omenil še načrtovano 
gradnjo nove osnovne šole, v 
kateri bo čez dobro leto ali leto 
in pol slišati otroški smeh in 
klepet ter videti iskrice v očeh.

Srca se dotaknejo dejanja
SEVNICA – Prepleteno z besedo, glasbo, petjem in plesom se je 1. aprila v sevniški kulturni dvorani odvija-
la dobrodelna prireditev pod naslovom To sem jaz. Na odru so se predstavili učenke in učenci OŠ Ane Gale 
skupaj z mentoricami ter navdušili s svojimi nastopi in prebudili najžlahtnejša občutja.

Mobilna specialno 
pedagoška služba

Na osnovni šoli, ki s pono-
som nosi ime po ustanovite-
ljici in požrtvovalni učiteljici 
Ani Gale, so ponosni tudi na 
mobilno specialno pedagoško 
službo za otroke s posebnimi 
potrebami, ki je bila v Sloveni-
ji ustanovljena prva. »Začetki 
mobilne službe na naši šoli se-
gajo v leto 1987. Z izvajanjem 
dodatne strokovne pomoči v 
vrtcih in na domu sta takrat za-
čeli dve specialni pedagoginji, 
danes nas je sedem. Otrokom 
nudimo pomoč na področjih, 
kjer imajo primanjkljaje. Ti 
so zelo raznoliki, od specifič-
nih učnih težav do govornih in 
jezikovnih motenj, motenj na 
področju čustvovanja in vede-
nja in podobno,« je pojasnje-
vala Saša Pikl. »Vsako jutro se 

odpeljemo vsaka v svojo smer, 
v Krmelj, Šentjanž, Tržišče, 
Loko, Blanco, Studenec in Sev-
nico, letos pa se nekatere vo-
zijo tudi v Šentjernej. V enem 
dnevu včasih zamenjamo več 
lokacij in tako nas lahko sreča-
te, kako hitimo s torbo in raču-
nalnikom v roki ter včasih še z 
malico v roki z ene šole na dru-
go. Bistvo našega dela pa ni vo-
žnja med šolami, ampak naši 
učenci. Delo z njimi poteka 
praviloma individualno, včasih 
pa se učencu pridružimo tudi 
v razredu ali ga spremljamo na 
kulturnem, naravoslovnem ali 
športnem dnevu,« je tekel opis 
dela, ki omogoča individualen 
stik in s tem spletanje iskrenih 
vezi. »Srca se dotaknejo ljudje 
in njihova dejanja,« je zaklju-
čila govor. 

Na dobrodelni prireditvi so 

predstavili tudi vseslovenski 
natečaj Anica, ki je namenjen 
približevanju tematike soci-
alne izključenosti splošni po-
pulaciji in je odprt za vse sku-
pine otrok od predšolske do 
osnovnošolske vzgoje. Otroci 
ustvarjajo na določeno temo 
bodisi na likovnem, literar-
nem ali katerikoli drugem po-
dročju. Nagrajeni avtorji, ki jih 
izbere komisija, prejmejo po-
sebne skulpture, poimenovane 
Anica (po učiteljici in ustanovi-
teljici šole v Sevnici za otroke 
s posebnimi potrebami). Pri-
jeten dogodek se je zaključil 
s pesmijo Pustite nam ta svet, 
ki so jo zapeli vsi sodelujoči, 
ter s podatkom o višini zbra-
nih prostovoljnih prispevkov – 
obiskovalke in obiskovalci so 
darovali skoraj tisoč evrov. 

� Smilja�Radi

OŠ�Ane�Gale�Sevnica�se�je�predstavila�na�prikupni�dobrodelni�prireditvi.

Uvodnemu filmu snemal-
ca Staneta Markoviča o do-
godkih, ki so bili izpeljani v 
lanskem letu v sodelovanju 
z mnogimi društvi v krajevni 
skupnosti in tudi posamezni-
ki, je sledil redni letni občni 
zbor društva. Na njem so po-
leg poročil potrdili nov štiri-
letni mandat dosedanji pred-
sednici Mileni Knez. To bo že 
njen tretji mandat in za zaupa-
nje ter podporo se je zahvali-
la vsem članicam in članom, za 
katere je pripravila nahrbtni-
ke različnih barv (ti so bili vse 

Gradijo mostove med ljudmi
TRŽIŠČE – Turistično društvo Tržišče, ki je eno izmed številnih društev v sevniški občini, je 1. aprila v do-
mači kulturni dvorani po opravljenem občnem zboru potrdilo nov mandat aktualni predsednici ter poseb-
no pozornost namenilo 20-letnici delovanja, ob kateri so izdali tudi knjižno publikacijo. 

do zaključka svečane priredi-
tve del pisane dekoracije na 
odru, ki ga je z zanimivo cvet-
lično dekoracijo okrasila mla-
da in večkrat nagrajena cvetli-
čarka Petra Knez). 

Preplet spominov na uspe-
šnih 20 let delovanja TD Trž-
išče, ki ga je prvi vodil Srečko 
Vodenik, nato Marta Kralj in 
zatem Irena Lindič, zadnjih 
osem let pa ga je zelo uspeš-
no vodila Milena Knez, je pri-
kazal dokumentarni film sko-
zi izbrano slikovno gradivo. Ob 

jubileju je turistično društvo 
izdalo še knjižno publikacijo s 
predstavitvijo krajevne skup-
nosti in vseh delujočih društev 
v njej, ki se vedno bolj povezu-
jejo med seboj. Na novo potr-
jena predsednica je predstavi-
la še program dela v letu 2022 
ter povabila na ogled pre-
gledne razstave, ki je prikazo-
vala utrinke 20-letnega delo-
vanja TD Tržišče, ki širi dobro 
ime tudi izven meja sevniške 
občine.

V zaključnem delu prireditve, 
ki so jo z nastopom popestri-
li učenke OŠ Tržišče s pesmijo 
in plesom, mažoretna skupina 

pod vodstvom Tadeje Mrgo-
le, plesna skupina Mlade žu-
rerke, soseda in prijatelja ter 
harmonikarja Valentin in Žan 
Knez in Ljudske pevke s Telč, 
je predsednica TD Tržišče po-
delila prizadevnim članicam in 
članom društev v tržiški kra-
jevni skupnosti ter posamezni-
cam in posameznikom zahvale 
in knjige za dosedanje uspeš-
no sodelovanje ter povezova-
nje. Bivša predsednica Ivica 
Lindič se je na novo potrjeni 
predsednici društva zahvalila 
s šopkom in besedami: »Mile-
na gradi mostove med ljudmi.« 

 Smilja�Radi

Na�svečanem�dogodku�so�obeležili�20�let�delovanja�TD�Tržišče�
ter�podelili�tudi�zahvale�in�knjigo�o�Tržišču.

V naslednji številki, ki bo izšla v četrtek, 28. aprila, 
pripravljamo dvojne tematske strani:

1. maj - praznik dela
in

Vabljeni k objavi.
Za več informacij: 

marketing@posavje.info in 040 302 809.

TEMATSKE STR ANI  POSAVSKEGA OBZORNIK A,  20.  januar  2022

V začetku meseca marca so 
občinski štab CZ, Občina Ra-
deče in Območno združenje 
RK Laško-Radeče pristopili k 
akciji zbiranja humanitarne 
pomoči za begunce iz Ukra-
jine. V slabem mesecu dni 
so posamezniki, organiza-
cije in podjetja zbrali za 1,2 
tone pomoči, predvsem hrane z daljšim rokom uporabe, pa tudi hi-
gienskih in sanitarnih pripomočkov, kompletov prve pomoči in celo 
gasilskih čelad.
Vsa pridobljena pomoč je bila konec meseca marca ob pomoči GZ 
Radeče popisana in posortirana ter nato v režiji občinskega štaba 
CZ in PGD Vrhovo prepeljana v poljsko občino Krasne v bližini polj-
sko-ukrajinske meje, kjer je pomoč v upravljanje in nadalje razdelje-
vanje hvaležno sprejel tamkajšnji župan Wilhelm Wozniak. Gre za 
prijateljsko občino Občine Radeče, ki se spopada s prihodom veli-
kega števila ukrajinskih beguncev, zato je bilo naše zbiranje pomoči 
glede na potrebe teh beguncev že vnaprej usklajevano tudi z Obči-
no Krasne. Dostavljena pomoč je bila tako predana pravim ljudem, 
ki so poskrbeli, da je pomoč prišla naprej v roke tistih, ki jo najbolj 
potrebujejo.
Organizatorji akcije se iskreno zahvaljujemo vsem posameznikom, ki 
ste darovali pomoč, Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče, JP Komu-
nala Radeče, Rdečemu križu in Karitas, Krosmintonskemu klubu Ra-
deče ter podjetju Elmont d.o.o. iz Krškega, ki nas je z nepričakovanim 
klicem dobrote doseglo prav na dan odpreme pomoči proti Poljski.
Akcija zbiranja pomoči za ukrajinske begunce se nadaljuje, preda-
ja pomoči pa je sedaj mogoča po predhodni najavi na tel. št. 03/56-
80-800.

Na Prešernovem večeru podeljeno Priznanje 
Ivana Pešca

V Domu kulture Radeče se je v soboto, 9. aprila, odvijal nadvse pri-
jeten dogodek; Prešernov večer s podelitvijo Priznanja Ivana Pešca. 
Priznanje se praviloma podeljuje na proslavi ob slovenskem kultur-
nem prazniku, a so okoliščine v februarju to žal preprečile. Tokrat je 
bila prireditev z recitacijami Prešernove poezije obogatene z glas-
bo v izvedbi Gledališkega društva Radeče uspešno izvedena. Doži-
veta recitacija Katje Čeč, tudi scenaristke večera, in Francija Gro-
sa je gledalca potegnila v nek drug čas, v neko drugo razpoloženje. 
Čarobnost Prešernove poezije v pesmi pa sta z izjemnim vokalom in 
glasbo ustvarila Anja Novak in kitarist Branko Matošec Bizjak. V slav-
nostnem nagovoru je župan Občine Radeče Tomaž Režun poudaril, 
da lahko Prešerna in kulturo praznujemo kadar koli, ne le ob kultur-
nem prazniku. Vsi prisotni na dogodku so kulturo in predvsem njeno 
raznolikost lahko vsekakor občutili. Zelo dober občutek za kulturo, 
predvsem za gledališko igro in zborovsko petje, ima tudi letošnji pre-
jemnik Priznanja Ivana Pešca Srečko Jazbinšek, ki je priznanje pre-
jel za dolgoletno kulturno udejstvovanje na več področjih. Ob obra-
zložitvi priznanja smo si lahko ogledali tudi krajše odlomke njegovih 
odmevnejših vlog v gledaliških predstavah. Ob zaključku Prešerno-
vega večera, ki je bil obarvan tudi z njegovo življenjsko zgodbo, je po-
vezovalec večera Tomaž Lavrinec prebral, da lahko brez dvoma trdi-
mo, da je France Prešeren naš največji pesnik in da se nam z ozirom 
na čas in okoliščine, v katerih je ustvarjal, lahko zdi le še toliko večji.

Humanitarna pomoč za ukrajinske begunce 
dostavljena v Krasne
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Volitve v Državni zbor 
Republike Slovenije

Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Andrej Gerjevič
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svobodo, enakopravnost, 
zakonitost in 
demokracijo. To so 
vrednote, pri katerih 
sklepanja kompromisov 
in kupčij ne bo.
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Kje in kdaj predčasno glasovanje?
POSAVJE – Okrajne volilne komisije Brežice, Krško in Sevni-
ca obveščajo, da je predčasno glasovanje na volitvah poslan-
cev v Državni zbor RS možno v torek, 19. 4., v sredo, 20. 4., in 
v četrtek, 21. 4., v času od 7.00 do 19.00 na volišču za pred-
časno glasovanje za volivce z volilno pravico na območju po-
sameznega okraja:
• Brežice: v sejni sobi Upravne enote Brežice, CPB 24 a;
• Krško: v sejni sobi A Občine Krško, CKŽ 14;
• Sevnica: v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19 a.

Na predvolilnem soočenju, 
ki ga je povezoval Urban 
Culetto, so mnenja predstavi-
li Maša Brulc (NSi), Dejan Ce-
sar (Naša dežela), Sašo Jejčič 
(Levica) Ana Jelančić (SD), 
Tomaž Lisec (SDS), Hermina 
Ocvirk (Lista Borisa Popovi-
ča – Digitalizirajmo Slovenijo), 
Dušan Šiško (SNS) in Jernej 
Žnidaršič (Gibanje Svoboda). 

Prvo vprašanje je bilo poveza-
no z vojno v Ukrajini ter hu-
manitarno in vojaško vlogo 
Republike Slovenije v njej. So-
govornice in sogovorniki so 
menili, da vojna ni primerna 
za reševanje sporov, podprli 
so humanitarno pomoč, med-
tem ko vojaški niso bili naklo-
njeni. O sprejemu beguncev, ki 
bežijo z vojnih območij, so bila 
izpostavljena »dvojna meri-
la«, ki naj bi bila za državljan-
ke in državljane t. i. tretjega 
sveta drugačna kot za evrop-
ske. Pri vprašanju o prihodno-
sti Evrope glede veroizpovedi 
je večina podprla ohranjanje 
krščanskih vrednot, a dana 
je bila tudi pobuda po »mul-
tikulturni Evropi, brez verske 
dogme, ki bi usmerjala življe-
nje v Evropi«. Precej raznoli-
ka so bila mnenja pri vpraša-
nju o ponovni uvedbi služenja 
vojaškega roka. Dušan Šiško se 
je zavzel za služenje do treh 

Mladi želijo, da se sliši tudi njih
SEVNICA – »V teh turbulentnih časih, v časih kriz, ki se kot spirala brez konca vijejo že najmanj 14 let od iz-
bruha finančne krize leta 2008, se nam, mladim, ponavljajo stara in odpirajo vedno nova vprašanja. Mladi 
si ne želimo samo vedeti, kje bomo živeli, temveč tudi kako bomo živeli, v kakšni družbi,« je moderator 8. 
aprila nagovoril kandidatke in kandidate posameznih političnih strank, skupin in gibanj na predvolilnem 
soočenju, ki je potekalo v Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu.

mesecev, Maša Brulc je meni-
la, da bi morala biti odločitev 
prostovoljna. Sašo Jejčič je bil 
proti uvedbi obveznega služe-
nja vojaškega roka, medtem 
ko se je Ana Jelančić nagiba-
la k obveznemu, čemur pa ni 
bil naklonjen Tomaž Lisec, ki 
podpira uvedbo profesional-
ne slovenske vojske in tri me-
sece osnovnih vaj iz vojskova-
nja. Jernej Žnidaršič je podprl 
sodobno in profesionalno slo-
vensko vojsko. Dejan Cesar 
bi spodbujal mlade k prosto-
voljnemu služenju vojaškega 
roka in za izbiro poklica vo-
jak. »V primeru vojaškega na-
pada se ne moremo sami bra-
niti, zato je pomembno krepiti 
mednarodne odnose,« je me-
nila Hermina Ocvirk ter pod-
prla razvoj profesionalne slo-
venske vojske.

Položaj študentk in študentov

6. aprila so v Državnem zboru 
RS soglasno potrdili predlog 
zakona o urejanju položaja štu-
dentov, s čimer se je zaključila 
več kot dvoletna kampanja Štu-
dentske organizacije Slovenije 
za sprejem ukrepov za izbolj-
šanje socialnega položaja štu-
dentov ter kakovosti izobraže-
vanja, a moderatorja pogovora 
Urbana Culetta je zanimalo, 
če je še kje prostor za nadgra-
dnjo. Ob tem je večina razpra-
vljavcev podprla gradnjo novih 
študentskih domov in obnovo 
obstoječih, zavzeli so se tudi za 
dvig štipendij ter za večje šte-
vilo kadrovskih štipendij. Iz-
postavili so študentsko delo, 
ki je dobrodošlo zaradi prido-
bivanja delovnih izkušenj in 
dodatnega znanja, a omenjeno 

delo bi moralo nuditi tudi zdra-
vstveno in pokojninsko zavaro-
vanje ter biti del delovne dobe, 
medtem ko je nedopustno, da 
se študentsko delo opravlja za-
radi slabega materialnega po-
ložaja študentk in študentov. 
Nekateri so podprli ustanav-
ljanje visokošolskih zavodov 
zunaj univerzitetnih središč, 
vendar so bili izraženi pomi-
sleki glede kakovosti izvajanja 
študijskih programov.    

Stanovanjska problematika 
mladih

V zaključnem delu so se sogo-
vorniki posvetili še stanovanj-
ski problematiki mladih, saj ti 
zaradi zelo visokih cen težko 
pridejo do lastnega stanova-
nja ali hiše. Dušan Šiško je me-
nil, da bi morale pomagati tudi 

občine z novogradnjami sta-
novanj za mlade ali s subven-
cijami za obnovo starih hiš. »S 
tem bi obdržali mlade doma,« 
je menil. Maša Brulc je izposta-
vila administrativne ovire, ki bi 
jih bilo treba poenostaviti. Sašo 
Jejčič je dal pobudo po subven-
cioniranih najemniških stano-
vanjih za mlade in opozoril, da 
je postal nakup stanovanja do-
nosna naložba za posamezni-
ke, ki nato stanovanja odda-
jajo za visoke najemnine. Ana 
Jelančić je menila, da bi mora-
la biti najemnina stanovanj niž-
ja. Tomaž Lisec je omenil novo 
stanovanjsko zakonodajo, ki bo 
začela »delati red«. Jernej Žni-
daršič je predlagal, da bi bila 
plačana najemnina po petih 

letih bivanja v stanovanju upo-
števana kot kupnina ob naku-
pu. Dejan Cesar se je zavzel za 
kredit z jamstveno shemo za 
obnovo stare hiše ali stanova-
nja. Hermina Ocvirk bi omogo-
čila mladim nakup stanovanja 
s kreditom, ki bi imel državno 
poroštvo (brez 20-odstotnega 
lastnega vložka).  

Predvolilno soočenje v Sevni-
ci je pripravil Mladinski svet  
(MS) občine Sevnica v sodelo-
vanju s Študentskim klubom 
Sevnica in s podporo Rotaract 
kluba Sevnica, zato je navzoče 
v uvodu pozdravila predsedni-
ca MS Sanja Slemenšek. Več 
na www.posavskiobzornik.si. 
� Smilja�Radi

Sodelujoči�na�predvolilnem�soočenju�kandidatk�in�kandidatov

POSAVJE – Številčna udeležba strank in list, ki se potegujejo za 
vstop v Državni zbor, se odraža tudi regionalno. Bralci pravite, 
da bombardiranje iz raznih kanalov povzroča nemalo zmede 
pri predstavi, kdo se poteguje za vaš glas. V prejšnjih številkah 
smo zato zapisali do takrat znane kandidate in pripravili 
predstavitve vseh, ki so nas na dogodke povabili (spremljanje 
kampanje poteka tudi na posavskiobzornik.si), tokratna, zadnja 
številka pred volitvami pa je že tradicionalno v večinski meri v 
znamenju izbora. Vsi kandidati iz Posavja pozivajo, da udejanite 
svojo državljansko pravico in se volitev udeležite, saj volitve v 
današnjem sistemu odločijo tisti, ki na volitve tudi gredo, in ne 
tisti, ki o njih glasno modrujejo za »šanki« ali »iz naslonjača«. 
� Uredništvo�
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stabilnost, dostopnejše zdravstvo, razvito podeželje in varno energetsko prihodnost.

Kandidati Gibanja Svoboda

Tamara Vonta
Jernej Žnidaršič
Nataša Avšič Bogovič

Kot je na zadnji postojanki 
obiska v Posavju, na plošča-
di pri brežiškem spomeniku 
»Kose«, povedal predsednik 
stranke Marjan Šarec, posku-
šajo v okviru omenjene akci-
je obiskati čim več krajev in se 
srečati s čim več ljudmi ter se 
tako iz prve roke seznaniti z 
njihovimi težavami. »Ljudi za-
nima, kaj bo po 24. aprilu, ali 
bo prišlo do zamenjave oblasti 
ali ne bo – mi pravimo, da bo. 
Zagotovo nas po volitvah čaka 
spopad z draginjo, inflacijo, se 
pravi z vsemi problemi, ki so 
posledica bodisi covida bodisi 
ukrajinske vojne. Ljudi najbolj 
skrbi, ali bodo imeli za jesti, ali 
bodo na toplem in takšne čis-
to življenjske stvari. Naslednja 
vlada bo zagotovo morala pos-
krbeti za to, da si bodo ljudje 
te stvari lahko kupili, to je bi-
stveno,« je dejal.

V volilnem okraju Brežice za 
poslanca v DZ kandidira 59-le-
tni Andrej Gerjevič, po izo-
brazbi univ. dipl. org. dela s 35 
leti delovnih izkušenj v gospo-
darstvu, pred štirimi leti tudi 
kandidat za brežiškega župa-
na na Listi Sonce. Kot poudar-
ja, se je za kandidaturo odločil 
zaradi vrednot, ki jih zastopa 
stranka in v katerih se pre-
pozna tudi sam. »Menim, da 
še nikoli niso bile tako kot se-
daj ogrožene demokracija, za-
konitost, svoboda in upam, da 
bomo s temi volitvami te stva-
ri pripeljali nazaj,« je dejal. 
»Moti me, da nekateri politiki 
radi poteptajo svoje vredno-
te ali pa z njimi trgujejo, zase  
osebno pa lahko rečem, da 
vrednote ne bodo nikoli pred-
met kupčij, tukaj sem vedno 
dosleden.« Glede konkretnih 
področij, ki se mu zdijo najbolj 
pomembna za brežiško obči-
no, je izpostavil pomanjkanje 
delovnih mest, kar se vleče že 

Skrbijo jih grožnje demokraciji
POSAVJE – V okviru predvolilne akcije »Rešitve na poti« je v Posavje 5. aprila 
pripeljal avtobus Liste Marjana Šarca s predsednikom Marjanom Šarcem in ne-
katerimi kandidatkami in kandidati na bližnjih državnozborskih volitvah. Usta-
vili so se v Sevnici, Krškem in Brežicah.

20 let. »Nikjer ni novih gospo-
darskih subjektov, v tem času 
se je nekaj tovarn zaprlo, eno 
smo spremenili v šoping-cen-
ter, drugo podiramo, da bomo 
gradili stanovanja. Zame je 
problem, da se tri do štiri ti-
soč Brežičanov vsak dan vozi 
po avtocesti v Novo mesto, 
Trebnje, Ljubljano in še dlje, 
Brežice pa so postale le spalno 
naselje,« je pojasnil. Kot pred-
nost oz. srečo Brežic je ome-
nil, da je v občini veliko javnih 
služb, ki zagotavljajo številna 
delovna mesta, pogreša pa de-
lovna mesta v gospodarstvu z 
višjo dodano vrednostjo, torej 
tistih, kjer bi bila v produkte 
vgrajena znanje in tehnologi-
ja. »Kajti to prinaša blagosta-
nje v neki občini, regiji ali pa 
državi.«

Predstavitve se je udeleži-
la tudi kandidatka stranke za 
poslanko v DZ v krškem volil-
nem okraju, 44-letna Alenka 
Hiti, doma sicer z Bleda, kjer 
se ukvarja s športnim mana-
gementom, turizmom in črpa-
njem EU-sredstev. »Ne samo v 
Krškem, ampak v celi državi je 
v tem trenutku največji pro-
blem ogroženost demokra-
cije. Ugotavljamo, da je naša 

stranka zagotovo ena izmed 
tistih, ki vedno stoji na trdnih 
vrednotah, predvsem pošte-
nosti. To je tisto, na kar se lah-
ko volivci najbolj naslonijo, saj 
to, kar obljubljamo, poskuša-
mo tudi narediti, in tako bo 
tudi v prihodnje,« je poveda-
la za naš časopis. Ker kandi-
dira v Krškem, smo jo prosili 
za mnenje o gradnji drugega 
bloka NEK. »Evropska komi-
sija je pred kratkim nuklear-
no energijo uvrstila med čis-
to energijo, kar pomeni, da jo 
je treba promovirati in na tem 
graditi ter zagotovo tudi dru-
gi blok postaviti,« je odgovo-
rila. Kandidatke v sevniškem 
volilnem okraju Nives Matjan, 
ki sicer prihaja iz Kamniku, na 
predstavitvi ni bilo.

Šarec je o (posavskih) kan-
didatih za poslance povedal, 
da so to ljudje, ki niso rojeni 
z zlato žlico v ustih, so trdno 
na tleh in so se morali doka-
zati v svojih poklicih. »Skrat-
ka, izbirali smo kandidatke in 
kandidate, ki razumejo ljudi 
in jim poskušajo prisluhniti, 
ki vedno ostajajo v stiku tako 
s svojim krajem kot z ljudmi in 
poznajo njihove probleme,« je 
dejal.� Peter�Pavlovič

Krška�kandidatka�Alenka�Hiti�in�brežiški�kandidat�Andrej�
Gerjevič�z�Marjanom�Šarcem

50-letna mag. Nataša Avšič 
Bogovič iz Brežic, ki je bila 
včasih tržna inšpektorica pa 
tudi direktorica Splošne bol-
nišnice Brežice, verjame, da 
lahko dr. Robert Golob z Gi-
banjem Svoboda svojo energi-
jo in vizijo ponese na politič-
ni parket. Kot poudarja, tudi 
sama s svojimi vrednotami in 
vrlinami verjame, da je prava 
kandidatka in je lahko dober 
člen ekipe Gibanje Svoboda. 
Če bo izvoljena za poslan-
ko, se bo zavzemala za pravi-
co do medijske obveščenosti, 
svobode komuniciranja in za-
sebnosti, pravično in socialno 
družbo, samooskrbo, delov-
na mesta z visoko dodano vre-
dnostjo, ki bodo omogočala, da 
mladi ostanejo v Sloveniji, čim 
nižje cene stanovanj in naje-
mnin. Poudarila je še pomen 
medgeneracijskega sodelova-
nja na vseh ravneh in da je tre-
ba vzpostaviti državni aparat, 
»ki bo, če bo dober za državlja-
ne, verjamem, da dober tudi za 
Brežičane. Za slednje se bom 
zavzemala pri vsaki razvojno 
naravnani pobudi za Brežice, 
tako da bom znala nasloviti 
potrebe lokalnega okolja v Lju-
bljani.« V povezavi z zavzema-
njem stranke za policentrični 
razvoj države bo venomer sto-
pila v bran regionalnim insti-
tucijam, je še navedla. Za 51-le-
tno Tamaro Vonta s Sremiča, 
nekdanjo novinarko, TV-vodi-
teljico, poslanko, direktorico 
Direktorata za medije in ure-
dnico krškega medija e-Posav-
je, zdaj pa zaposleno v podjetju 
GEN-I, je stanje v državi pos-
talo takšno in daleč od tiste-
ga, za kar je še kot študentka 
šla na plebiscit za osamosvo-
jitev Slovenije, zato se je odlo-
čila, da gre še enkrat v boj za 
poslanko. Verjame, da je Golob 
tisti, ki lahko »to barko pote-

Za svobodno in pravično družbo
BREŽICE – Stranka Gibanje Svoboda na čelu s predsednikom dr. Robertom Golo-
bom je 5. aprila v sklopu predvolilnih obiskov strankarskega avtobusa prišla tudi 
v Posavje, končna postaja tega dne so bile Brežice. Ob tej priložnosti so se predsta-
vili tudi vsi trije posavski kandidati Gibanja Svoboda na bližajočih se parlamen-
tarnih volitvah mag. Nataša Avšič Bogovič, Tamara Vonta in Jernej Žnidaršič.

gne nazaj v pravo smer«. Med 
prioritetnimi točkami progra-
ma je izpostavila zavzemanje 
za pravno državo, zdravstvo, 
medgeneracijsko solidarnost, 
da se komunikaciji, dialogu 
med ljudmi, politiki, različni-
mi institucijami vrne takšna 
raven, ki si jo vsi zaslužijo, ter 
da se ustvari ozračje sodelo-
vanja, v katerem ne bo samo 
iskanja napak, ampak skupne 
rešitve in poti. Njeno stališče 
je, da če je nekaj dobro za dr-
žavo, je tudi za domači kraj, v 
tem primeru Krško. »Zagoto-
vo si želim, da bi bila to varna 
energetska oskrba, ki jo bomo 
v prihodnjih letih zelo potre-
bovali,« je zaključila. Po bese-
dah 41-letnega Jerneja Žni-
daršiča, ki prihaja z Lukovca 
v sevniški občini, zaposlen pa 
je v podjetju HESS, ima stran-
ka Gibanje Svoboda zelo dober 
program, v katerem se vidi, in 
meni, da bo lahko veliko pripo-
mogel predvsem na področju 
zelene preobrazbe. Kot posla-
nec se bo zavzemal za mlade, 
da na področju prehrane prei-
demo v samooskrbo in lokalno 
pridelavo ter za neodvisnost 
od električne energije, se pravi 
za zelene in brezogljične vire 

energije. Za odločitev, da gre v 
igro za poslanca, ni imel veliko 
časa, saj je bilo Gibanje Svobo-
da ustanovljeno šele približno 
dva meseca nazaj. »Ko sem iz-
vedel, katera ekipa stoji za to 
stranko, nisem čisto nič okle-
val in se takoj odločil. Verja-
mem, da bomo uspeli,« je še 
dodal.

Dr. Robert Golob je ob prihodu 
v Brežice dejal, da ima Posavje 
posebno mesto v njegovem 
srcu, saj je tako ali drugače, 
predvsem zaradi službe, z njim 
povezan že 15 let. O vseh treh 
posavskih kandidatih je izre-
kel naslednje besede: »Nare-
dili smo mešanico različnih 
kandidatov. V Sevnici imamo 
nekoga, ki je iz gospodarstva, 
v Krškem smo iskali nekoga, 
ki pozna medije, nevladni sek-
tor ipd., v Brežicah pa imamo 
kandidatko, ki se odlično spo-
zna na javni sektor, ker je bila 
tržna inšpektorica, hkrati pa 
pozna tudi gospodarstvo. Že-
leli smo namreč zajeti čim več 
različnih aspektov, zato da bi v 
Posavju kasneje lahko tvorno 
sodelovali pri gradnji lokalne 
skupnosti.«
� Rok�Retelj

Posavski�kandidati�Gibanja�Svoboda�(z�leve)�Tamara�Vonta,�
Jernej�Žnidaršič�in�mag.�Nataša�Avšič�Bogovič
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Leona Gošek
kandidira v Brežicah in Sevnici

Dušan Šiško
kandidira v Krškem  

in Kostanjevici na Krki

Jelka Rostohar Božič
kandidira v Radečah

Mislili so, da bom tiho, pa ne bom.
Mislili so, da me lahko kupijo, pa me ne morejo.
Mislili so, da bom samo prikimaval, pa ne bom.

Ker bom vedno delal 

ZA SVOJE LJUDI, ZA SLOVENCE!
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Za oblikovanje prihodnje vlade bodo  
ključne stranke na 3., 4. in 5. mestu. 

Zato je pomembno, da ta mesta zasedejo 
učinkovite in v prihodnost usmerjene stranke, 
ki bodo temelj prihajajoče vlade. Delo in 
rezultati naših ministrov so najboljši  
dokaz stabilne in odločne stranke.

Glas za NSi 
je glas ZA gospodarsko močno,  
zeleno, varno in v prihodnost  
usmerjeno Slovenijo. 
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ANANUŠASOMRAK
»S svojim znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in zagnanostjo 
želim pospešiti in pomagati izkoristiti neverjeten potencial, 
ki ga imata naši čudoviti občini Kostanjevica na Krki in 
Mestna občina Krško na področju energetike, gospodarstva, 
kmetijstva in turizma. Na državni ravni bom nadaljevala 
tudi delo na področjih sociale, okolja in prostora ter zaščite 
in reševanja, ki so mi že sedaj prioriteta v lokalnem okolju.«

• s prostorskim 
razvojem poskrbeti 

za površine 
namenjene novi 
stanovanjski 
gradnji.
 

Prioritete na 
področju razvoja 

turizma:
• razvoj zelenega 

trajnostnega butičnega 
turizma;

• obnova Gradu Šrajbarski Turn 
in umestitev turističnih in 
gospodarskih dejavnosti vanj;

• regijska povezava kolesarskih in 
tematskih poti;

• promocija in razvoj naše 
vinorodne dežele v povezavi  
s kulinariko.

Prioritete na področju 
gospodarstva: 
• spodbujanje razvoja in 

delovanje inovativnih 
podjetniških okolij 
preko podjetniških 
inkubatorjev;

• investicije v 
industrijske cone;

• razbremenitev 
plač zaposlenih.

Prioritete 
na področju 
energetike:
• ureditev 

partnerskega 
odnosa med 
odgovornimi v 
slovenski energetiki 
in občino Krško, 
Posavjem;

• krepitev drugega stebra 
slovenske energetike - GEN 
energija s sedežem v Vrbini;

• izgradnja skladišča za iztrošeno 
jedrsko gorivo v okviru 
NEK;

• izgradnja 
odlagališča 
NSRAO v Vrbini;

• krepitev ARAO 
v Krškem in 

preselitev agencije 
v obnovljen Šrajbarski 

turn;
• aktivno sodelovanje pri 

umeščanju drugega bloka NEK.

Prioritete na področju 
kmetijstva: 
• spodbujanje razvoja in 

nadgradnja družinskih kmetij;
• pridelava varne in kakovostne 

hrane, kratkih zelenih verig, 
povečanje deleža ekološkega 
kmetovanja, povečanje lokalne 
hrane v javnih zavodih;

• izgradnja namakalnega 
sistema na Krškem polju;
• podpora mladim 
prevzemnikom kmetij;
• podpora dopolnilnim 
dejavnostim na kmetijah

• krepitev povezovanja 
kmetij, vinarjev in gostincev. 

Skupaj povežimo Kostanjevico 
na Krki in Krško, Ana Nuša 

Somrak

Ana Nuša Somrak je prve korake 
v politiko naredila kot svetnica 
Občinskega sveta občine Krško, 
od leta 2003 pa si kot podžupanja 
prizadeva za razvoj in boljše 
življenje občanov. To je tudi njeno 
glavno vodilo političnih prizadevanj 
– Prenos izkušenj iz lokalnega 
prostora na državno raven. 

Prioritete na področju lokalne 
samouprave:
• ustanovitev pokrajine Posavje s 

sedežem v Krškem;

• decentralizacija 
Slovenije in prenos 
institucij in pristojnosti 
skupaj s finančnimi sredstvi z 
države na nižjo raven - pokrajine 
in občine; 

• deliti bogate izkušnje dolgoletne 
podžupanje in prispevati k bolj 
učinkovitemu delu v Državnem 
zboru RS, kjer manjka politikov z 
izkušnjami iz lokalne ravni.

Prioritete na področju 
dolgotrajne oskrbe starejših: 
• podpora vsem ukrepom, ki 

omogočajo starostnikom, da 
ostanejo doma;

• izgradnja Pametne srebrne vasi 
na Senovem;

• krepitev domske oskrbe.

Prioritete na področju 
stanovanjske politike:
• oblikovanje ukrepov za 

pospešeno gradnjo javnih 
najemniških stanovanj;

na volitve v okviru liste Povežimo Slovenijo – pod zaporedno številko 4
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63-letna krška kandidatka Ana 
Somrak, doma iz Leskovca pri 
Krškem, je že 24 let članica ob-
činskega sveta v Krškem, od 
leta 2003 pa tudi podžupanja 
zdaj Mestne občine Krško. »S 
svojim znanjem, dolgoletnimi 
izkušnjami in zagnanostjo že-
lim pospešiti in pomagati iz-
koristiti neverjeten potencial, 
ki ga imata naši čudoviti me-
stna občina Krško in občina 
Kostanjevica na Krki na po-
dročju energetike, gospodar-
stva, kmetijstva in turizma. Na 
državni ravni bom nadaljeva-
la tudi delo na področjih socia-
le, okolja in prostora ter zašči-
te in reševanja, ki so mi že zdaj 
prioriteta v lokalnem okolju,« 
je izjavila Somrak, ki je drugi 
mandat tudi na čelu Gasilske 
zveze Krško in predsedujoča 
gasilski regiji Posavje. Njeno 
glavno vodilo političnih priza-
devanj je prenos izkušenj iz lo-
kalnega okolja na državno ra-
ven. Sevniški kandidat 59-letni 
Janez Kukec, doma iz Tržišča, 
ki je že tretji zaporedni man-
dat občinski svetnik in tudi 
podžupan Občine Sevnica, se 
je predstavil na daljavo, saj je 
bil ta dan še vedno pozitiven 
na covid-19. Kot je poudaril, 
zna kot nekdanji predsednik 
KS Tržišče in aktiven član raz-
ličnih društev prisluhniti po-
trebam krajanov in občanov. 

Želijo delovati z roko v roki
BUKOŠEK – Na predstavitvi kandidatov iz Posavja, ki bodo na volitvah v DZ za-
stopali gibanje Povežimo Slovenijo, so se 8. aprila v Kmečkem hramu Hervol v 
Bukošku predstavili Ana Somrak, Rok Capl in Janez Kukec.

»Z znanjem in izkušnjami pri 
delu v lokalnem okolju, dob-
rim prepoznavanjem potreb 
in priložnosti ter delavnostjo, 
vztrajnostjo in odgovornostjo 
želim interese domačih krajev 
in ljudi zastopati v Državnem 
zboru RS,« je dejal Kukec, ki je 
bil pred upokojitvijo zaposlen 
na Generalni policijski upravi v 
Ljubljani, in dodal, da bo kan-
didiral na listi Povežimo Slove-
nijo, »ki trdno zastopa stališča 
sodelovanja in povezovanja«. 
Brežiški kandidat Rok Capl je 
nedavno že imel samostojno 
predstavitev, o čemer smo že 
poročali. Prav tako so zavrte-
li videopredstavitev Bože He-
rek, ki za gibanje Povežimo 

Slovenijo kandidira v volilnem 
okraju Laško.

Na predstavitvi kandidatov 
so bili med drugimi tudi pod-
predsednik Vlade RS, predse-
dnik stranke Konkretno ter 
minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Poči-
valšek, predsednik Državnega 
sveta Alojz Kovšca in evropski 
poslanec Franc Bogovič. V gi-
banju Povežimo Slovenijo so si 
enotni, da morajo delati z roko 
v roki z vsemi 90 poslanci v DZ, 
in sicer za gospodarstvo, ljudi 
in naravo, ter zagovarjajo ena-
komeren, skladen razvoj Slo-
venije, so še dodali.
� R.�Retelj

Rok�Capl�in�Ana�Somrak
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Rok, vstopate v politiko. Zakaj? 
Skozi svoje delovanje v gospodarstvu sem spoz-
nal, da je za uspešno delovanje pomembno sode-
lovanje, povezovanje, dialog, timsko delo, odgo-
vornost do dela in odgovoren odnos do lokalnega 
okolja. Želim si podjetniške kulture na vseh ni-
vojih družbe. Nikakor ne smemo dopustiti, da bo 
glavnina našega prebivalstva skoncentrirana v šti-
rih večjih slovenskih mestih. Zato mora življe nje v 
manjših krajih in na podeželju postati prednost in 
ne ovira, mladi morajo imeti priložnost in mož-
nost zaposliti se in ustvariti si družino v svojem 
domačem kraju, da se ne bodo izseljevali in iskali 
priložnost zgolj v mestih ali celo v tujini.
Sem ZA Razvoj in Prihodnost, ZA Mlade, ZA 
Šport, ZA Turizem, ZA Podjetništvo in Vedno 
ZA Brežice!

Ste predsednik KS ZBT. Kaj so prioritete tu-
kaj in kakšni so cilji za naprej?
Kot predsednik KS ZBT se bom še naprej za-
vzemal za maksimalno urejenost naše krajevne 
skupnosti iz naslova infrastrukturnih projektov, 
ki bodo izboljšali kvaliteto življenja našim kra-
janom. Predvsem je pomembno, da se projek-
ti izvajajo decentralizirano in s tem po celotni 
občini Brežice.

Poslovno ste bili vedno zelo povezani s turiz-
mom. Kako bi opisali svoj poslovno pot?
Kot oseba, ki si želi uspeti v poslovnem svetu, 
sem bil vedno postavljen pred nove izzive. In ver-
jamem, da iz razloga, ker se nikoli nisem, kljub 
mladosti, ustrašil novih projektov. Moja poslovna 
pot v turizem se je pričela pred 11 leti, ko sem kot 
vodja gostinstva prestopil vrata Gradu Mokrice. 
Kaj kmalu sem spoznal, da si želim napredova-
ti in dokazovati. Kariero sem nadaljeval kot po-
močnik izvršnega direktorja za termalno riviero 
in kamp, produktni vodja, vodja kontrolinga, ko-
nec leta 2013 pa prevzel zame takrat enega naj-
težjih projektov in odšel v Sarajevo v Termalno 
riviero Ilidža kot pooblaščenec uprave Term Ča-
tež. Po uspešnem zaključku reorganizacije pod-
jetja sem se konec leta 2014 vrnil domov in pre-
vzel vodenje hotelov in zdravstva Term Čatež in 
s tem vodenje več kot 200 ljudi. Izkušnje, ki sem 
jih z leti pridobival v turizmu, v gospodarstvu, so 
mi dale podjetniške vrednote, katere želim pre-
nesti v vse nivoje naše družbe. 

Februarja letos ste prevzeli vodenje javne 
agencije SPIRIT. Kakšna je vaša vizija delo-
vanja tukaj?
Prevzem vodenja javne agencije SPIRIT je meni 
predstavljajo izjemno čast, a hkrati velik izziv, saj 
je agencija SPIRIT, kot največja izvajalska agen-
cija Ministrstva za gospodarstvo, eden ključnih 
partnerjev slovenskega gospodarstva. S funkcijo 
predstavljanja, promoviranja in zagotavljanja po-
moči gospodarstvu SPIRIT zagotavlja, da pod-
jetniki in gospodarstvo ne ostanejo sami, kljub 

številnim težavam, ki se pojavljajo na medna-
rodnem trgu.
Moja vizija delovanja agencije SPIRIT je, da 
moramo v sožitju s podjetniki pomagati ustvar-
jati okolje za njihovo delovanje tako doma kot v 
tujini, hkrati pa moramo skozi vsebinske in fi-
nančne spodbude malim in srednjim podjetjem 
pomagati pri preboju na trg ter spodbujati nji-
hov razvoj in inovativnost.
Na tej funkciji bom pomagal tudi brežiškim pod-
jetjem in inštitucijam. Preko razpisov in gospo-
darskih pobud iz tujine lahko povežemo zain-
teresirano poslovno in ostalo javnost ter tako 
direktno pomagamo Brežicam z jasnim ciljem 
višje dodane vrednosti.

Kandidirate na listi gibanja Povežimo Slove-
nijo. Zakaj ste izbrali to gibanje?
Gibanje Povežimo Slovenijo temelji na povezo-
vanju, sodelovanju, dialogu in odgovornem pri-
stopu do vseh akterjev naše družbe. Skozi svojo 
poslovno in osebno pot sem spoznal, da zgolj s 
takšnim pristopom lahko premikamo »gore« in 
delujemo enotno. Ne zanima me levo ali desno, 
temveč VEČ in BOLJE za Brežice. In ker si že-
lim, da smo tako v družbi kakor v politiki enot-
ni in povezani, sem se odločil, da kandidiram na 
listi gibanja Povežimo Slovenijo. 

Katere so ključne točke vašega programa in 
kakšne novosti lahko pričakujemo v Brežicah?
• Postavitev replike paviljona EXPO Dubaj 

za potrebe turistično informacijskega centra, 
start-up lokacije/pisarne, podjetniškega inku-
batorja ter turistične atrakcije občine Brežice.

• Postavitev paviljona ob vodovodnem stolpu 
s ponudbo lokalnih pridelovalcev kmetijskih 
ter vinogradniških pridelkov (kmetijstvo – vi-
nogradništvo LOKALNO).

• Delno zaprtje starega mestnega jedra ter so-
financiranje storitveno-gostinskih dejavnosti 
v mestnem jedru.

• Pospešitev ureditve več nivojskega križanja na 
lokaciji Brezina–Brežice.

• Ureditev kolesarske steze ter poti za pešce 
na relaciji Brežice–Bizeljsko za varnost ob-
ča-nov.

• Pomoč MSP za večjo konkurenčnost ter 
razvoj podjetij (še bolj prilagojeni razpisi za 
podporo in razvoj MSP, debirokratizacija in 
digitalizacija razpisov, več sredstev usmerje-
nih in namenjenih za MSP, več sredstev za 
obmejna območja).

• Postavitev fontane penin in vin lokalnih po-
nudnikov na lokaciji Bizeljsko.

• Zagotovitev sredstev za prestrukturiran-
je kmetijstva v proizvodnjo novih sodobnih 
kultur, kot je na primer soja, legalizacija in-
dustrijske konoplje za medicinske potrebe. 

• Večje ter intenzivnejše sodelovanje med 
izobraževalnimi institucijami ter podjetji in 
državo. Vpeljava obveznih praks, poveča nje 
števila mentorstev, manjša obdavčitev štu-
dentskega dela. Večja konkurenčnost mladih 
pri nastopu na trgu dela.

• Več sredstev lokalnim skupnostim za potrebe 

spodbujanja in sofinanciranja športnih dejav-
nosti in delovanjem društev.

Zaključna misel. Bi morda želeli kaj sporoči-
ti našim bralcem? 
Vem, kaj pomeni vztrajnost in požrtvovalnost v 
poslu, kako s trdim delom lahko uresničiš vizi-

je in cilje. Vem, kako je, ko se v življenju znajdeš 
pred novimi izzivi in se moraš prilagoditi čez noč, 
če želiš ponovno uspeti. Vse to bom prenesel v 
politiko. Najprej kot v. d. direktorja Spirit Slo-
venija in kot kandidat liste Povežimo Slovenijo.
Garant za to je #PovežimoSlovenijo! 24. aprila 
obkrožite POVEŽIMO SLOVENIJO!

ČAS JE ZA ROK & ROLL CAPL 
Rok Capl je v prvi vrsti mož, oče dveh otrok, uspešen slovenski menedžer in dober prijatelj. Želi si Slovenije, kjer bomo 
vsi imeli enake možnosti. Zato meni, da je pravi čas za Rok 'n' roll Capla – glas prihodnosti.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, predsednik Državnega 
sveta RS, gospod Alojz Kovšca, župan Mestne občine Krško, gospod Miran Stanko in gospod Franc 
Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu so se udeležili novinarske konference in izkazali svojo 
podporo najboljšim posavskim kandidatom gibanja Povežimo Slovenijo. V petek, 8. 4. 2022, se so se v 
Brežicah na novinarski konferenci predstavili posavski kandidati gibanja Povežimo Slovenijo: Ana 
Nuša Somrak (Krško), Rok Capl (Brežice), Janez Kukec (Sevnica), Boža Herek (Radeče). 

Življenje v manjših krajih in na podeže-
lju mora postati prednost in ne ovira, mladi 
morajo imeti priložnost in možnost zaposli-
ti se in ustvariti si družino v svojem doma-
čem kraju, da se ne bodo izseljevali in iska-
li priložnost zgolj v mestih ali celo v tujini. 
Sem ZA Razvoj in Prihodnost, ZA Mlade, 
ZA Šport, ZA Turizem, ZA Podjetništvo in 
Vedno ZA Brežice!

KONKRETNO ZA BREŽICE – postavitev 
replike paviljona EXPO Dubaj za potrebe tu-
ristično informacijskega centra, start-up lo-
kacije/pisarne, podjetniškega inkubatorja ter 
turistične atrakcije občine Brežice.

ZAKAJ ROK?
Zdravko Počivalšek, predsed-
nik stranke Konkretno 
Rok je človek “akcije”. Svoje delo 
opravlja predano, odgovorno in 
strastno. Ne ustraši se izzivov, 
zato vedno daje v ospredje željo 
po ustvarjanju dodane vrednos-

ti podjetja in zaposlenih, kjer deluje. Želi ostati člo-
vek, ki mu ni težko reči oprosti in hvala. Ekipo, s 
katero sodeluje, želi vedno navdihovati in jo jemlje 
enakovredno sebi. Verjame, da je vsak posameznik 
del celote delovnega procesa in uspeha.

Alojz Kovšca, podpredsenik 
stranke Konkretno
Rok je človek, ki ima zelo do-
ber odnos do lokalnega okolja in 
vedno deluje v skupno dobro. 
Želimo konkretne ljudi v parla-
mentu, zato ima mojo podporo.

Jure Pezdirc, podžupan Obči-
ne Brežice
Rok je vrhunski gospodarstve-
nik, prijatelj v pravem pomenu 
besede, družinski človek in po-
nosen Brežičan. In točno takšne 
ljudi potrebujemo v Ljubljani  
 za Brežice.

Sašo Vaš, lastnik Fight Clu-
ba Shony
Da je Rok človek z vizijo in 
zelo uspešen gospodarstvenik, 
je znano dejstvo. Kaj ga loči 
od večine drugih? Veliko srce, 
čvrsta hrbtenica, sposobnost di-

aloga in čut za sočloveka. 

Uroš Škofljanec, direktor dru-
žinskega podjetja Fomes grad-
beništvo d.o.o.
Roka poznam že kar nekaj let. 
Konkretno je pravi izbor za 
kandidata za poslanca, saj je 
zelo uspešen v vsem, česar se loti.

Goran Mohorko, lastnik Go-
Far d.o.o.
Z Rokom sva dolgoletna prijate-
lja. Poznam ga kot uspešnega po-
slovneža in družinskega človeka. 
Ponosen sem na to, da dano bese-
do vedno tudi drži.

Davor Krošelj, lastnik Geo-
Tech d.o.o.
Roku želim uspešen preboj na 
politični parket. Poznam ga kot 
osebo, ki ima vizijo in cilje, ki jih 
tudi vedno zelo uspešno zaključi. 

Frenk Les, lastnik Pensiona 
Les
Z Rokom se poznava že kar ne-
kaj let. Zelo sem vesel, da se je 
odločil za kandidaturo, verja-
mem, da s svojimi izkušnjami 
lahko veliko naredi za Brežice.

Gianni - Ivan Kostevc, lastnik 
GMT Events d.o.o., 
Rok je uspešen poslovnež. Ima 
jasno vizijo in se je tudi drži. 
Vidim ga kot družabno osebo, 
odprt je za nove izzive, vztra-
jen in vedno optimističen.

Anika Kostevc, Plus rešitve, 
svetovanje podjetjem in posa-
meznikom, s.p. 
Rok je človek, ki dela v korist go-
spodarstva in za ljudi. Sposoben 
je opravljati zahtevne naloge in 
se ne ustraši izzivov.

Rok Urek, podjetnik
Rok je moj dolgoletni prijatelj. 
Vidim ga kot uspešnega človeka, 
ki svoje delo opravlja zelo odgo-
vorno. Vem, da je iz pravega te-
sta za poslanca. Želim mu veli-
ko uspeha.
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Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

13

Dejan Cesar

Darko Martinc

Jelena Ilišević Gramc

Od kod sem: Razbor pod Lisco.

Zakaj kandidiram za poslanca DZ: Verjamem v sodelovanje med različnimi generacijami in poklici. 
Zagovarjam drugačno politiko, ki ne temelji na ideologijah, temveč na skupnem prizadevanju 
za dobro vseh ljudi. Mladi imamo dolžnost, da poskrbimo za starejše, zato se bom v svojem delu 
posvetil predvsem reševanju problematike prenizkih pokojnin ter izzivom, s katerimi se najpogosteje 
soočajo starejši. Obenem pa moramo poskrbeti, da smo mladi deležni novih priložnosti, na katerih 
bomo gradili svojo in našo skupno prihodnost.

Z dobro voljo, sodelovanjem in vztrajnostjo gremo pogumno naprej – hvala za vaš glas!

Dejan Cesar

Od kod sem: iz Armeškega, Brestanica, Mestna občina Krško.

Moje kompetence: 35 let delovnih izkušenj v gospodarstvu.

Zakaj kandidiram za poslanca DZ: Sem človek konkretnih dejanj. Delam in pomagam drugim.  
V politiki pa sem prepoznal možnost, da s svojimi delovnimi in življenjskimi izkušnjami še bolj 
aktivno pripomorem k izboljšanju pogojev za mlade, za medgeneracijsko sodelovanje ter za 
uspešno gospodarstvo, starejšim pa dostojno in aktivno življenje. 

Zavzemal se bom, da Posavje, kot samostojna pokrajina, postane zgodba o gospodarskem uspehu 
ter prostor, kjer bodo mladi dobili mnogotere priložnosti.

Vabim vas na volitve!

Vaš glas, namenjen meni, bo glas #ZaLjudi

Od kod sem:  Z družino živim na majhni kmetiji v hriboviti vasici Čedem nad Cerkljami ob Krki.

Moje kompetence: Kot predsednica KS Cerklje ob Krki sem se soočala z različnimi izzivi s področja 
komunalne in prostorske problematike kot tudi problematike s področja šolstva in sociale.

Zakaj kandidiram za poslanko DZ: Moja energija in poslanstvo bosta usmerjena v reševanje izzivov,  
s katerimi se danes soočajo mladi in mlade družine, prav tako pa tudi k ohranjanju in razvoju 
majhnih kmetij v Republiki Sloveniji.

VI in Jaz = Skupaj smo močnejši

Jelena Ilišević Gramc,

diplomantka evropskih študij (UN)

Volilni okraj Brežice

Volilni okraj Krško

Volilni okraj Sevnica

OGLASNO SPOROČILO

OBKROŽITE
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POSAVJE – Na novinarski konferenci stranke Naša dežela, 
na kateri je sodelovala tudi predsednica dr. Aleksandra Pi-
vec, so se predstavile strankine kandidatke in kandidati za 
poslance v Državnem zboru v 6. volilni enoti, med njimi tudi 
kandidati iz Posavja Jelena Ilišević Gramc, Darko Martinc in 
Dejan Cesar.

Predsednica dr. Aleksandra Pivec je uvodoma poudarila, da 
»prihaja čas za novo in drugačno politiko, ki bo s pogumom, spo-
štovanjem, solidarnostjo in srčnim povezovanjem ljudi, od zaho-
da do vzhoda, od juga do severa, iz vseh slovenskih dežel, skrbe-
la za enakopraven razvoj celotne Slovenije. Prišel je čas za Našo 
deželo, ki spoštuje tradicijo, kot temelj graditve moderne priho-
dnosti, ki bo delala z ljudmi in za ljudi in ki bo namesto ideolo-
gije postavljala v ospredje vsebine in razvoj naše družbe za nas-
lednjih 30 let.«

Sevniški kandidat Dejan Cesar je povedal, da kot strokovni so-
delavec v Državnem zboru dobro ve, da je bilo v zadnjem man-
datu veliko narejenega posebej za upokojence. Izvedli sta se dve 
izredni uskladitvi, trije solidarnostni dodatki za upokojence z 
nižjimi pokojninami, ne nazadnje tudi turistični boni in v zad-
njem času tudi digitalni in energetski boni, veliko pa je k temu 
prispevala ravno dr. Aleksandra Pivec. »Ne nazadnje so naši upo-
kojenci tisti, ki so našo državo postavili na noge,« je dejal, »mladi 
pa imamo to moč in se moramo postaviti za starejše in za ranlji-
ve skupine. Velik pokazatelj je tudi to, kdo je te dobre predloge 
podprl in kdo se je vzdržal. Ravno tisti, ki sami sebe imenujejo 
zagovorniki pravic upokojencev in ki pred kamere hodijo z grafi 
in tabelicami, naj se tu pogledajo v ogledalo,« je dejal. Po njego-
vem prepričanju je bilo veliko narejenega tudi za občine z dvi-
gom povprečnin, pa tudi za tiste, ki prejemajo minimalno plačo 
s sprejetjem zakona o dohodnini. »Ponosen sem, da sem del te 
ekipe in želim si, da bo bila v naslednjem mandatu v Državnem 
zboru zastopana tudi Naša dežela,« je poudaril.

Krški kandidat Darko Martinc je opozoril, da se bo pri svojem 
delu »boril za vsak meter slovenske kmečke zemlje in zato, da 
bo poklic kmeta ponovno spoštovan. Trdo delo na kmetiji mora 
kmetu prinašati spodoben dohodek, za potrošnike pa zdravo in 
kakovostno hrano. Nikoli ne bom dopustil izigravanja zakonoda-
je, da bi izkoriščali delavce. Deloval bom na način, da se zmanj-
šajo davki na osebne prejemke delavcev in tudi na dohodke vi-
sokega izobraženega kadra. To bo v vsakem podjetju prineslo 
večje dohodke zaposlenih in zmanjšalo odliv izobraženega ka-
dra v tujino. Zavzemal se bom za temeljno podjetništvo, za pod-
jetnike in obrtnike pa bom zagovarjal, da se jim za vse investicije 
v ljudi, izobraževanje kadra, razvoj in osnovna sredstva, za celo-
ten znesek, vložen na območju RS, prizna popolna davčna olaj-
šava na dobiček, brez amortizacijskih stopenj.« Zavzemal se bo 
tudi za mlade in jih spodbujal k vpisu v tehnične, naravoslovne 
in IT-fakultete s pomočjo različnih bonitet.

Kandidatka v brežiškem volilnem okraju Jelena Ilišević Gramc 
je poudarila, da se bo kot mlada diplomantka evropskih študij 
»zavzemala za mlade in za izzive mladih družin. Mladi se sooča-
mo s številnimi težavami pri zaposlovanju, kar je neposredno po-
vezano z zastarelim izobraževalnim sistemom, v katerem je pre-
malo praktičnega dela in to je treba nujno spremeniti.« Kot bivša 
predsednica krajevne skupnosti Cerklje ob Krki dobro pozna iz-
zive lokalnih skupnosti, je dejala, zato kot poslanka ne bo pozabi-
la na izzive svojega domačega kraja, predvsem na nujnost ohra-
nitve majhnih kmetij, promocije lokalnih kmetijskih pridelkov in 
zmanjšanje birokratskih težav za kmete. »Vse vabim, da se nam 
pridružite in da s skupnimi dejanji naredimo nekaj za naš bolj-
ši jutri,« je zaključila. 
� Peter�Pavlovič

V ospredju vsebine, 
ne ideologija

Kandidati�Naše�dežele�v�6.�volilni�enoti�s�predsednico�stranke

www.levica.si

46-letnemu Petru Dirnbeku, 
kantavtorju iz Cerkelj ob Krki, 
ki je zadnja tri leta zaposlen v 
Levici kot koordinator dela s 
članstvom in se tretjič podaja 
v boj za poslanca, so pred šti-
rimi leti na volitvah zmanjkali 
pičli trije glasovi. »S takimi so-
kandidati je kandidatura veli-
ko lažja, ker vemo, da ne služi-
mo lobistom, kapitalu, ampak 
smo edini pravi zagovornik de-
lavcev, prekarcev, študentov, 
upokojencev in narave,« je po-
vedal. Nadalje je omenil, da de-
luje na področju urejanja raz-
mer romske skupnosti, za kar 
se zelo zavzema tudi kot ob-
činski svetnik. »V primerjavi s 
Prekmurjem smo tukaj pri nas 
na tem področju zamudili svo-
je priložnosti in bomo morali 
krepko pljuniti v roke, da bomo 
ta razkol in zaostanek nadok-
nadili,« je pristavil ter kot eno 
od strankarskih zavez navedel 
zmanjšanje razlike med bogati-
mi in revnimi. Prav tako tretjič 
je kandidat 49-letni Krčan Aleš 
Suša, profesionalni glasbenik, 
zaposlen v Big Bandu RTV Slo-
venija, vodja Big Banda Krško 
in tudi občinski svetnik v Kr-
škem, ki je izjavil, da kandidi-
ra zato, da Slovenija dobi novo 
vlado, v kateri mora po nje-
govem biti Levica, »če hoče-
mo povrniti demokracijo, oh-
raniti socialno državo in vrniti 

»Levica mora biti v novi vladi«
BREŽICE – V prostorih Levice Posavje so se 6. aprila predstavili štirje kandidati te stranke na volitvah v DZ. V 
VO Brežice kandidira Peter Dirnbek, v VO Krško Aleš Suša, v VO Sevnica Sašo Jejčič in v VO Laško, kamor spa-
da tudi občina Radeče, Tina Kolar. Vsi so bili kandidati Levice tudi že na zadnjih volitvah pred štirimi leti.

kulturni dialog«. Izpostavil je, 
da so pred Slovenijo in celim 
svetom hude preizkušnje, od 
okoljskih sprememb, vojne v 
neposredni bližini do social-
nih problemov v državi, »ki jih 
aktualna oblast rešuje tako, da 
še povečuje razkorak med pe-
ščico bogatih in vsemi ostali-
mi, npr. z zadnjo dohodninsko 
reformo, ki najbolj koristi pre-
možnim«. Suša je še omenil, da 
bo Levica v tej volilni kampa-
nji porabila najmanj sredstev 
od vseh strank, saj ne bo pos-
tavljala jumbo plakatov in se 
vozila naokoli z avtobusi.

67-letni Sevničan Sašo Jejčič, 
upokojeni kriminalist in pred-
sednik sevniškega društva Uni-
verza za tretje življenjsko ob-
dobje, ki se na volitve v DZ 

podaja že četrtič, se bo zavze-
mal in ukvarjal s področjem, ki 
ga najbolj pozna – gospodar-
sko kriminaliteto (12 let je vo-
dil tudi sektor kriminalistične 
policije na nekdanji PU Krško 
in bil dve leti po upokojitvi tudi 
zunanji sodelavec protikorup-
cijske komisije). Ravno zaradi 
tega se bo posebej angažiral na 
področju boja proti korupciji, 
gospodarskemu kriminalu in 
odpravi politizacije policije. V 
primeru Sevnice je omenil dva 
večja problema – nujno bi pot-
rebovali nov dom upokojencev 
in da bi z določenimi programi 
mlade skušali obdržati doma 
ter s tem preprečili beg možga-
nov. Drugič pa kandidira 45-le-
tna Radečanka Tina Kolar, za-
poslena na Upravi za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin v Novem mestu ter dol-
goletna aktivistka v Radečah, ki 
je med ključnimi točkami pro-
grama naštela boj za dvig mini-
malne plače, odpravo prekar-
nosti, boj za ohranitev javnega 
zdravstvenega sistema, ki je po 
njenih besedah prežet s korup-
cijo in netransparentnimi jav-
nimi naročili, bolj ambiciozno 
naslovitev podnebnih in okolj-
skih problemov. Omenila je, da 
so se v Levici Radeče ukvarja-
li predvsem s transparentnim 
delovanjem občinskih insti-
tucij, pod drobnogled so vze-
li ZD Radeče, kjer so ugotovili 
netransparentnost poslovanja 
in druge nepravilnosti.

Kandidate je prišla podpret 
tudi poslanka Levice Nata-
ša Sukič, ki je izpostavila, da 
je »Levica edina socialistična 
stranka pri nas in z izrazito ze-
leno noto, se pravi rdeče-ze-
lena stranka. Kot veste, smo 
vedno dosledni, držimo svoje 
obljube, ne izdajamo naših vo-
livk in volivcev ter tudi nismo 
bili nikdar vpleteni v nobeno 
afero ali korupcijo. Takšni smo 
in takšni bomo tudi naprej, na 
to se lahko zanesete.« Ome-
nila je še, da so okrepili tudi 
program stranke pod imenom 
Prihodnost za vse, ne le za pe-
ščico.
� Rok�Retelj

Z�leve:�Sašo�Jejčič,�Tina�Kolar,�Peter�Dirnbek�in�Aleš�Suša

PosavskiObzornik foto: M. Mirt
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Po besedah Dušana Vodlana 
iz Krškega, ki se bo za izvolitev 
v Državni zbor RS potegoval v 
mestni občini Krško, se bo tako 
na območju matične občine kot 
Posavja in na slovenskem ni-
voju kot dolgoletni športnik, 
športni funkcionar in kultur-
nik boril za boljše sistemske re-
šitve financiranja športa in kul-
ture. Tako Vodlan kot njegova 
kolega Metka Modic v Sevnici 
in Jože Prah, ki bo kandidiral 
v Brežicah, nameravajo dosle-
dno slediti programu stranke 
Dobra država, v kateri se za-
vzemajo za pravno in socialno 
državo, ki bo učinkovito pos-
krbela za »malega« človeka, za 
izkoreninjenje korupcije in ne-
potizma ter za transparentno 
delovanje organov odločanja, 
pri čemer si bodo »z enim kli-
kom do vseh podatkov« priza-
devali vzpostaviti preglednost 
nad porabo javnih sredstev.

Med prioritetami Vodlan iz-
postavlja še brezpogojno 
zavzemanje za svobodo govo-
ra, ki je neposredno povezana 
z medijsko svobodo, saj brez 
njiju demokratična družba ne 
more delovati: »Slovenija pot-
rebuje novo medijsko zakono-
dajo, saj smo bili predvsem v 
zadnjih dveh letih priča raz-
ličnim poskusom tako omeje-

Za rešitve v kulturi in športu
KRŠKO/POSAVJE – Za izvolitev v Državni zbor RS na državnozborskih volitvah 
v 6. volilni enoti na skupni listi stranke Dobra država in Naša prihodnost s pod-
poro SOS in Zveze za Dolenjsko se bodo z območja Posavja potegovali Dušan 
Vodlan (Krško), Metka Modic (Sevnica) in Jože Prah (Brežice).

vanja kot onemogočanja delo-
vanja medijev s šikaniranjem 
novinarjev in različnimi priti-
ski nanje, kadrovanju in usta-
vitvi financiranja ter nakupu 
domačih medijev s strani do-
mačih in tujih zaveznikov aktu-
alne vlade. Treba je pripraviti 
in sprejeti takšno zakonodajo, 
ki bo preprečila medijsko kon-
centracijo, zaščitila novinarje 
in jim omogočila nepristransko 
medijsko poročanje.« Veliko 
bo treba postoriti tudi na re-
organizaciji zdravstva, pre-
glednosti delovanja, zmanjša-
nju čakalnih vrst in pravočasni 
obravnavi občanov na primar-
ni in sekundarni zdravstveni 
obravnavi, med prvimi naloga-
mi pa oceniti stanje in povzro-

čeno škodo zaradi večletne-
ga osredotočanja zdrav stva 
na covid-19 in preprečiti na-
daljnje trošenje denarja v ta 
namen, pravi Vodlan. Name-
rava se zavzemati tudi za po-
spešeno gradnjo najemniških 
neprofitnih stanovanj za mla-
de družine na območju mestne 
občine, za vzpostavitev de-
janskega brezplačnega osnov-
nega šolstva, večjo oskrbo šol 
z lokalno pridelanimi pridelki 
in živili posavskih prideloval-
cev in nasploh večjo kmetij-
sko samooskrbo ter za skrb-
no ravnanje z vodo in vodnimi 
viri, med katere sodi tudi sana-
cija vodnega črpališča Beli breg 
na Krškem polju.
� B.�Mavsar�

Dušan� Vodlan� (četrti� z� leve)� na� novinarski� konferenci� s�
predstavniki�strank�Naša�prihodnost,�Dobra�država,�Zveza�
za�Dolenjsko�in�Gibanje�SOS

GLOBOČICE/BREŽICE – Na 
pogovornem večeru z Lojze-
tom Peterletom na turistič-
ni kmetiji Pri Martinovih v 
Globočicah se je predstavila 
brežiška kandidatka Nove 
Slovenije na bližnjih držav-
nozborskih volitvah Katja 
Berk Bevc.

Gre za magistrico tolmače-
nja za slovenščino, anglešči-
no in nemščino, ki se je, kot 
pravi, skozi delovanje v pod-
mladku Nove Slovenije zače-
la vedno bolj zanimati za poli-
tiko. Trenutno je predsednica 
podmladka Mlade Slovenije, 
zaposlena pa kot strokovna 
sodelavka v poslanski skupi-
ni NSi v Državnem zboru. Na 
vprašanje, zakaj kandidira na 
državnozborskih volitvah, od-
govarja: »Kandidiram zato, da 
Slovenija postane dežela mož-
nosti in priložnosti za mlade. 
Mladi ne potrebujemo držav-
ne miloščine, temveč spodbud-

no okolje, 
v katerem 
bomo lah-
ko razvi-
jali svoje 
talente – 
pridobili 
dobro izo-
brazbo, se 
z njo hitro 

zaposlili na kakovostnem de-
lovnem mestu, si v domačem 
kraju ustvarili dom in družino. 
Pri tem je ključna decentrali-
zacija in skladen razvoj celotne 
Slovenije, saj zlasti v manjših 
krajih potrebujemo nova, ka-
kovostna delovna mesta, dob-
re cestne in železniške pove-
zave, možnosti za ohranjanje 
in razvoj kmetij. Le tako bodo 
lahko ljudje ostali v domačih 
Brežicah in okoliških vaseh, 
tukaj dobro živeli in pomladili 
lokalne skupnosti.«

Zavzemala se bo za čimprejšnje 
nadaljevanje projekta hidro-

elektrarne Mokrice v sožitju 
z naravo in urejanje obrežja 
Save, da bodo domačini var-
ni pred poplavami. »Zelo po-
membno se mi zdi nadaljeva-
nje gradnje vzhodne brežiške 
obvoznice in izgradnja mostu 
prek Save ter rekonstrukcija 
in obnova tudi manjših pove-
zovalnih cest. Prizadevala si 
bom za razvoj civilnega dela 
letališča v Cerkljah ob Krki in 
nadaljevanje projekta Feniks. 
Spodbujati pa želim tudi poso-
dabljanje in razvoj kulturne ter 
športne infrastrukture v Breži-
cah, vključno z izgradnjo kole-
sarskega omrežja,« pravi bre-
žiška kandidatka NSi. Kot še 
dodaja, bodo Brežice z njeno 
izvolitvijo dobile poslanko, ki 
si bo prizadevala za to, da se ne 
bo razvijala le Ljubljana, tem-
več tudi Brežice in podeželje 
– da bodo tudi tu dobre mož-
nosti za razvoj podjetništva, 
kmetij in življenje družin. 
 P. P. 

Razvija naj se tudi podeželje

Katja�Berk�Bevc

BOGDAN
PALOVŠNIK
vaš kandidat za poslanca v
5. volilnem okraju - Brežice

SENTA JELER
vaša kandidatka za poslanko v
6. volilnem okraju - Krško

ANA
JELANČIĆ
vaša kandidatka za poslanko v
7. volilnem okraju - Sevnica

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

SEVNICA – 11. aprila se je v 
novih prostorih družinske-
ga podjetja, kjer po upo-
kojitvi ostaja prokuristka, 
predstavila kandidatka na 
listi SD na prihajajočih dr-
žavnozborskih volitvah v 
sevniškem volilnem okraju 
Ana Jelančić. 

»Življenje me je vodilo tako, 
da razumem mlade, podjetni-
ke, zaposlene in upokojence. 
V času, ko je Slovenija na ve-
liki prelomnici, želim poma-
gati, da jo bomo s pametnimi 
odločitvami spremenili v dr-
žavo, na katero bomo ponos-
ni. Čas je, da stopimo skupaj,« 
je dejala Ana Jelančić, za kate-

ro je uspešna podjetniška kari-
era, a še vedno ostaja aktivna 
v lokalnem okolju. V pogovoru 
s strankarskim kolegom Deja-
nom Kraljem je izpostavila, za 
kaj se bo kot dolgoletna članica 

stranke SD v primeru izvolitve 
zavzemala – za kakovostnej-
še življenje vseh generacij, od 
najmlajših do najstarejših. Ob 
tem je izpostavila skrb za sta-
rejše in ranljivejše skupine, ki 
jim je treba pomagati z različ-
nimi socialnovarstvenimi pro-
grami, da bodo čim dlje časa 
samostojni in neodvisni ter 
prisotne seznanila z novico, 
da bo v Sevnici kmalu zaživel 
dnevni center za starejše. Na 
vprašanje v povezavi s stanjem 
v gospodarstvu je opozorila 
na previsoke davke, kajti Slo-
venija ima eno najvišjih obre-
menitev plače na svetu. Več na 
www.posavskiobzornik.si. 
 S.�R.

»Čas je, da stopimo skupaj«

Naročnik: Dobra država, Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana

Ana�Jelančić
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

LOTI (22014B) je psica več-
je rasti, stara cca. dve leti. Je 
zelo živahna in ima veliko ener-
gije, zato išče lastnika, ki ji bo 
posvetil veliko časa in se bo z 
njo aktivno ukvarjal. Je zelo pri-
jazna, željna pozornosti in člo-
vekove bližine. 

Svoj dom išče MILA (21337B). 
Mila je štiriletna psica v tipu 
staforda. Je zelo prijazna do lju-
di, zaupljiva in nežna. Išče od-
govoren dom in lastnika z iz-
kušnjami z dotično pasmo. Ni 
združljiva z drugimi psi. 

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na  
www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

Sredstva za projekte participativnega proračuna so namenjena za 
uresničitev tistih projektov, ki jih krajani sami prepoznajo kot po-
memben prispevek pri izboljšanju kakovosti življenja v kraju. V letih 
2022 in 2021 je občina v sodelovanju z občani uresničila 15 projek-
tov, ki so bili v veliki večini namenjeni ureditvi prostorov za dru-
ženje in rekreacijo krajanov. Dva od 15 projektov participativnega 
proračuna sta bila izvedena v krajevnih skupnostih Pečice in Križe.

REHABILITACIJSKI IN REKREACIJSKI STUDIO V STARI OŠ V 
PEČICAH 

V sklopu projekta je bila kupljena oprema za prostore v stari šoli v 
Pečicah. Z izvedbo projekta v vrednosti 14.913 evrov je omogoče-
na vaščanom bistveno lažja rehabilitacija poškodb, ostalim pa opre-
ma v urejenih prostorih ponuja različne možnosti rekreacije na vad-
benih napravah. 

VEČGENERACIJSKA IN VEČFUNKCIJSKA UREDITEV OKOLICE 
DOMA KRAJANOV V KRIŽAH

Projekt je obsegal nakup in postavitev otroških igral ter naprav za 
ulično vadbo za odrasle, poleg tega pa tudi nakup košev in cvetlič-
nih korit ter projektorja in zvočnikov za letni kino oz. predstavitve 
za krajane (vrednost 10.951 evrov).

OBVESTILO
Občina Brežice najavlja, da je bil dne 8. 4. 2022 na spletni strani 
Občine Brežice (www.brezice.si) objavljen javni razpis za sofinan-
ciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hi-
šnih črpališč na območju občine Brežice za leto 2022. 

Razpis je bil objavljen tudi v Uradnem listu RS, št. 49/22.

KOLESARSKA POVEZAVA 
BREŽICE–DOBOVA: POTEKA 
ZASADITEV DREVES OB 
TRASI

Gradnja kolesarske povezave ob 
R2-420 Brežice–Dobova poteka 
po načrtih, zaključek gradbenih 
del je predviden do konca mese-
ca junija 2022. Rok za predajo in 

prevzem pa je do konca meseca 
avgusta 2022. Ureditve kolesar-
ske povezave v skupni dolžini 4,6 
km bodo izboljšale prometno 
varnost in zagotovile infrastruk-
turo za povečanje trajnostne 
mobilnosti oziroma rabe oko-
lju prijaznih prevoznih sredstev.

Na območjih, kjer kolesarske po-
vezave potekajo preko urbane-
ga prostora, se ob kolesarski po-
vezavi sadi enoredni drevored. 
Kjer se kolesarske povezave izve-
dejo kot površine za kolesarje na 
vozišču, se drevored sadi vzdolž 
obstoječe ceste, tako so že zasa-
jena drevesa ob trasi kolesarske 
povezave Brežice–Dobova.

Vrednost pogodbenih del za iz-
gradnjo kolesarske povezave ob 
R2-420 Brežice – Dobova znaša 
2.137.629,69 evrov, projekt sofi-
nancira Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj 
v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014 – 2020.

KOLESARSKA POVEZAVA 
BREŽICE–KRŠKA VAS: DO 
30. 6. DELNA ZAPORA CESTE 
ZARADI DEL

Na trasi kolesarske povezave 

Gradnja kolesarskih povezav Brežice–Dobova 
in Brežice–Krška vas

Brežice–Krška vas se trenutno 
ureja križišče pri ŠRC Grič, po-
tekajo tudi pripravljalna dela 
za postavitev pilotov ob breži-
ni reke Krke (odstranitev ograje, 
rastja, priprave za postavitev od-
rov za mehanizacijo). Od četrt-
ka, 7. 4., od 7.00 do četrtka, 30. 
6. 2022, do 17.00, je zaradi del 
na gradbišču delna zapora dr-

žavne ceste R2-419 na območju 
med železnim mostom in vključ-
no s križiščem pri ŠRC Grič. Pro-
met je urejen izmenično eno-

smerno s semaforji.

V okviru projekta bo Občina Bre-
žice zgradila 1,6 km novih kole-
sarske poti ob državni cesti R2-
419 od območja gostilne Grič 
pri starem mostu čez Krko, čez 
naselje Velike Malence do Kr-
ške vasi. Dodatni del kolesarske 
povezave se bo izvedel z vode-
njem po obstoječih javnih poteh 
in lokalnih cestah. Tako bo celot-
na dolžina kolesarske povezave 
ob zaključku projekta znašala 
najmanj 4,3 kilometra, in sicer 

od gradu Brežice preko starega 
mostu čez Savo in Krko do Čate-
ža ob Savi in do Krške vasi. Pove-
zava je sofinancirana s sredstvi 
Evropskega sklada za regional-
ni razvoj. 

Pogodbena vrednost za izgra-
dnjo kolesarskih povezav ob 
državni cest R2-419/1206 Kr-
ška vas–Čatež ob Savi znaša 
2.272.268,59 evrov. Zaključek 
gradbenih del je predviden do 
konca meseca marca 2023.

Sajenje dreves ob kolesarski povezavi Brežice–Dobova

Urejanje kolesarske povezave Brežice–Krška vas – križišče pri Griču

Spoštovani občanke in občani občine Bre-
žice, bralke in bralci Posavskega obzornika,

pred nami je čas velike noči, ki naj vsem prinese mir in upanje 
ter da novih moči za prihodnost. 

Želim vam blagoslovljene in vesele velikonočne praznike ter 
vse dobro!

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci 

Srečanje z duhovniki in redovnicami
Tradicijo vsakoletnih srečanj žu-
pana Občine Brežice Ivana Mo-
lana z duhovniki in redovnicami, 
ki delujejo na področju občine 
Brežice, je v preteklih letih pre-
kinila epidemija. Letošnje raz-
mere pa so omogočile izvedbo 
srečanja. To je konec meseca 
marca potekala na Bizeljskem, 
udeležence je v župnijski cerkvi 
sprejel domači župnik Vlado Le-
skovar, ki je predstavil svoje de-
lovanje v župniji Bizeljsko in Ka-
pele. Župan Ivan Molan se je v 
svojem nagovoru najprej vsem 
zbranim zahvalil za sodelova-
nje, saj vse druži skrb in želja za 
skupno dobro vseh prebivalcev 
brežiške občine. Župan je zbra-
nim predstavil delovanje občine 
v preteklih dveh letih in načrte 
občine za prihodnje. Po ura-
dnem delu je sledilo druženje 
in pogovor ob skupnem kosilu. 
Udeleženci so se strinjali, da je 
vsakoletno srečanje priložnost 

za pogovor o dosedanjem delu, 
sodelovanju in načrtih za priho-
dnost. 

Srečanja z županom Ivanom 
Molanom, podžupanjo Milo Le-
vec in direktorico občinske upra-
ve Patricio Čular so se udeleži-
li župnik Janez Zdešar (Župnija 
Velika Dolina), kaplan Gregor 
Majcen (Župnija Pišece), žu-
pnik mag. Janez Žakelj (Župni-
ja Cerklje ob Krki),  župnik Jože 
Špes (soupravitelj Župnije Piše-

ce), župnik Milan Kšela (Župni-
ja Brežice), župnik Matej Užmah 
(Župnija Dobova), župnik Jože 
Pacek (Župnija Čatež ob Savi), 
župnik msgr. France Novak (žu-
pnija Sv. Križ – Podbočje), dekan 
in župnik Roman Travar (Župni-
ji Artiče in Sromlje), župnik Vla-
do Leskovar (Župniji Bizeljsko in 
kapele) ter s. Marinka Prosen, 
s. Ema Podgrajšek in s. Terezija 
Petrič iz redovne skupnosti Hče-
re krščanske ljubezni (Cerklje ob 
Krki).

Udeleženci srečanja

Moja skupnost – sodelujem!
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Vseslovenski akciji Dan za spremembe, ki je pod okriljem Slovenske 
filantropije 9. aprila potekala pod geslom Soustvarjamo skupnost, 
smo se pridružili tudi v Krškem. Potekala je predvsem v znamenju 
sajenja medovitih rastlin.

Podžupanja Mest-
ne občine Krško Ana 
Somrak in podžupan 
Vlado Grahovac sta 
s sodelavci občinske 
uprave ter Jankom 
Božičem kot pred-
stavnikom Čebelarske 
zveze Krško pri objek-
tu Čebelarskega regij-
skega centra v starem 
mestnem jedru posa-
dila sadike češenj in 
jablan. Na območ-
ju cerkve sv. Rozalije 
nad starim mestnim 
jedrom pa je direkto-
rica občinske uprave 
Mestne občine Krško 
Melita Čopar skupaj 
s prostovoljci Zveze prijateljev mladine in njihovim predsednikom 
Vinkom Hostarjem prav tako sodelovala pri zasaditvi okolice cerkve z 
medovitimi rastlinami. Akcija Dan za spremembe je nastala z name-
nom spodbujanja državljanov k aktivnemu odzivu na potrebe skup-
nosti in ustvarjanju priložnosti, da se čisto vsak lahko preizkusi v vlogi 
prostovoljke ali prostovoljca. 

Gradnja kolesarske povezave Krško–
Kostanjevica na Krki na različnih odsekih
Mestna občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki sta februarja začeli s skupnim projektom gradnje kolesarske pove-
zave Krško–Kostanjevica na Krki v dolžini 19,5 kilometra, ki naj bi bila dokončana do maja 2023. Trenutno dela pote-
kajo na odsekih Velika vas–Veliki Podlog, Drnovo–Velika vas, Pristava–-Križaj in Dobe–Kostanjevica na Krki.

Trasa poteka od križišča pri sta-
dionu Matije Gubca Krško, na-
daljuje mimo pokopališča do Ža-
dovinka, skozi Brege in Drnovo 
do Velike vasi, naprej v smeri Ve-
likega Podloga po nadvozu nad 
avtocesto, se v Velikem Podlogu 
priključi na državno cesto Drno-
vo–Križaj, od Križaja do Kostan-
jevice ter se zaključi v Prekopi. 
Na odseku Velika vas–Veliki Pod-
log je že izvedena kompletna vo-
ziščna konstrukcija, prav tako na 
odseku Drnovo–Velika vas, na 
odseku Pristava–Križaj je urejen 
široki izkop, prestavitev nama-
kalnega sistema je zaključena, 
trenutno poteka zaščita obsto-
ječega voda telekomunikacijske-
ga in vodovodnega omrežja, na-
daljujejo se dela izkopa ob cesti 
proti Križaju. Na odseku Dobe–
Kostanjevica na Krki pa je bil iz-
veden široki izkop, trenutno po-
tekajo dela za izvedbo drenaže. Odsek Pristava–Križaj

Odsek Velika vas–Veliki Podlog

ZAKLJUČEK PROJEKTA REKONSTRUKCIJE CESTE OB MLINŠČICI V 
PODBOČJU – Rekonstrukcija ceste ob Mlinščici v Podbočju je v za
ključni fazi. Projekt Mestne občine Krško bo po načrtih zaključen 
konec aprila. V okviru projekta, katerega cilj je izboljšanje prome
tne varnosti, je bila obnovljena cesta v dolžini okoli 260 metrov, 
z minimalnimi odmiki na celotni trasi je bilo vozišče razširjeno na 
4,50 metra. Projekt je obsegal tudi gradnjo novega vodovoda na 
celotni trasi rekonstrukcije ceste, vključno z navezavami odcepov 
in hišnih priključkov, urejena je javna razsvetljava ter kabelska ka
nalizacija za širokopasovne povezave.

Mestna občina Krško s 14. aprilom 2022 objavlja javni poziv za sofi-
nanciranje počitniškega dela mladih z območja mestne občine Krš-
ko, s katerim želi mladim omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj 
in navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev.
Na javni poziv se lahko odzovejo delodajalci z območja mestne ob-
čine Krško, ki bodo med 15. 6. 2022 in 30. 9. 2022 na podlagi napot-
nice študentskega servisa v delo vključili mlade z območja mestne 
občine Krško. Rok za oddajo prijav je 25. 5. 2022. Razpisna doku-
mentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Krško www.
krsko.si, zainteresirani pa jo lahko v času uradnih dni prevzamejo 
tudi na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Krško, CKŽ 
14, 8270 Krško. Dodatne informacije: Anja Bogovič, tel. 07/49 81 
229, e-pošta: anja.bogovic@krsko.si.

Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija leta 2021 v mestni občini Krško
Mestna občina Krško na spletni stra-
ni objavlja javni natečaj za »Naj pro-
stovoljca« in »Naj prostovoljsko or-
ganizacijo« v letu 2021.

Vljudno vabimo k sodelovanju, da predlagate 
kandidate za naj prostovoljke, naj prostovoljce 
in naj prostovoljsko organizacijo leta 2021 v me-
stni občini Krško. 

Prijavljeni prostovoljci se bodo potegovali za na-
ziv v dveh starostnih kategorijah, in sicer DO 30 
let in NAD 30 let. Izmed prijav ljenih kandidatov 
bo na osnovi kriterijev strokovna komisija izbrala 
največ 9 kandidatov, izmed katerih bodo najboljše 

izbrali občani z elektronskim glasovanjem na sple-
tni strani Mestne občine Krško ali preko glasov-
nic v Posavskem obzorniku (28. 4. in 12. 5. 2022). 

Prijavnico (s prilogami) pošljite priporočeno naj-
kasneje do četrtka, 21. aprila 2022, na naslov: 
Mestna občina Krško, Cesta Krških žrtev 14, 8270 
Krško ali po e-pošti: metka.resnik@krsko.si. 

Na podlagi prijav bodo za naj prostovoljca leta 
2021 od 28. aprila do 18. maja 2022 odločali ob-
čanke in občani z glasovanjem. 

Dodatne informacije: Kabinet župana Mestne 
občine Krško, tel. 07 49 81 201.

Javni poziv za sofinanciranje počitniškega dela 
mladih z območja mestne občine Krško

Na javni poziv se lahko odzovejo delodajalci z območja mestne 
občine Krško, ki bodo med 15. 6. 2022 in 30. 9. 2022 na podlagi 
napotnice študentskega servisa v delo vključili mlade z območja 
mestne občine Krško. Rok za oddajo prijav je 25. 5. 2022.

Mestna občina Krško pristopa k pripravi občinskega podrob-
nega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za dom sta-

rejših občanov na Vidmu (del EUP KRŠ 033).

Vabimo vas,da s predlogi in morebitnimi pripombami so
delujete že v najzgodnejši fazi priprave prostorskega akta, 
torej v fazi izhodišč za pripravo OPPN, ki so objavljena na 
spletni strani Mestne občine Krško v rubriki »Obvestila in 

objave – Novice in objave«.

Vaše predloge in pripombe na izhodišča za pripravo OPPN 
nam lahko do vključno 21. aprila 2022 posredujete na nas-

lov: Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elektron-
ski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer navedite: Izho-
dišča za pripravo OPPN za dom starejših občanov v Krškem, 

zadeva št. 3503-17/2021 O502.

Dan za spremembe v Krškem v znamenju  
sajenja medovitih rastlin 



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 8, četrtek, 14. 4. 2022 19IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

Zelo aktivno v teh dneh 
na sevniškem združenju 
Rdečega križa sodeluje-
jo pri zbiranju humani-
tarne pomoči za Ukra-
jino. K zbiranju pomoči 
v občini Sevnica so pred 
dnevi pristopile osnov-
ne šole in vrtci sevniš-
ke občine, pomoč pa je 
zbirala tudi krajevna or-
ganizacija Rdečega kri-
ža Boštanj. Nabor, ki je 
bil resnično številčen, 
so skupaj zbrali, razvrstili, popisali in v škatle razvrstili prostovoljci 
sevniškega in boštanjskega Rdečega križa, palete in folijo za pravil-
no logistično odpremo je zagotovila Občina Sevnica, prevoz v Ukra-
jino pa bo organiziran s strani Uprave Republike Slovenije za zašči-
to in reševanje.

66. skupščina Gasilske zveze Sevnica
Po letu premora zaradi epidemičnih razmer je v torek, 29. marca, v Kulturni dvorani Sevnica potekala 66. skupščina 
Gasilske zveze Sevnica. Programska in finančna poročila za leto 2021 sta navzočim predstavila predsednik zveze Vinko 
Knez in poveljnik Gašper Janežič.

V letu 2021 so gasilska društva 
intervenirala v 176 primerih, pri 
čemer je intervencijsko sodelo-
valo 1300 operativnih gasilcev. 
Gasilci so vse intervencije op-
ravljali strokovno, skladno s pra-
vili in načrti gasilske službe ter z 
razpoložljivo gasilsko tehniko in 
opremo. 

Med tehničnimi posodobitva-
mi minulega leta je bila naba-
va novega vozila za prevoz na 
intervencije in za druge prevo-
ze v okviru delovanja sevniške 
gasilske zveze. Na ravni gasilske 
zveze je bila zaradi poteka upo-
rabne dobe zamenjana večina 
jeklenk za izolirne dihalne apa-
rate. Največja načrtovana inve-
sticija pa bo nabava vozila za re-
ševanje z višin in globin, za kar je 
bila v preteklem letu pripravlje-
na vsa dokumentacija, vključno 

s finančno konstrukcijo, državni 
javni razpis pa je v teku. Gasilska 
zveza Sevnica je k nabavi pristo-
pila skupaj z Občino Sevnica kot 
nosilko in tudi sosednjo Občino 
Radeče. 

Redno strokovno usposabljanje 
in izobraževanje gasilcev je tek-
lo kljub drugačnim pogojem za 
delo. Tekmovanj na nivoju zve-

ze zaradi zdravstvenih razmer ni 
bilo, se je pa pet ekip udeleži-
lo državnega gasilskega tekmo-
vanja, na katerem je ekipa čla-
nov A Prostovoljnega gasilskega 
društva Poklek osvojila 7. mes-
to in se s tem uvrstila na izbirno 
tekmovanje za gasilsko olimpija-
do, ki bo letos v Celju. 

Pregledu preteklih aktivnosti je 

sledila predstavitev programa 
dela in finančnega plana za leto 
2022. Kot delegat Gasilske zveze 
Sevnica za plenum Gasilske zve-
ze Slovenije je bil izvoljen Vin-
ko Knez. Podeljeni sta bili tudi 
dve priznanji oziroma odlikova-
nji. Marjo Gulič je prejel gasil-
sko odlikovanje III. stopnje, po-
veljnik II. sektorja Karel Tomažin 
pa gasilsko odlikovanje – plame-
nico II. stopnje.

Navzoče je pozdravil in se za od-
lično delo celotne gasilske orga-
nizacije zahvalil župan Srečko 
Ocvirk. Za požrtvovalno delo v 
času epidemije se je vsem zah-
valil tudi namestnik poveljni-
ka štaba Civilne zaščite občine 
Sevnica Borut Simončič. V ime-
nu Gasilske zveze Slovenije je 
navzoče nagovoril regijski po-
veljnik Gašper Janežič.

Nagovor predsednika Gasilske zveze Sevnica Vinka Kneza 

Razglasitev gasilske olimpijade v Sevnici

Nagovor namestnika predsednika GZ Sevnica Boruta Simončiča 
Tudi v Sevnici so 8. aprila ob 18. uri predstavniki gasilske organizaci-
je slovesno izobesili zastavo Gasilske olimpijade Celje 2022, kot sim-
bolno dejanje točno 100 dni pred slovesno otvoritvijo s prižigom og-
nja Gasilske olimpijade Celje 2022. Prireditev bo potekala od 17. do 
24. julija, Sevnico pa bo zastopala ekipa članov A Prostovoljnega ga-
silskega društva Poklek. Ob svetovnem dnevu zdravja:

zdravje varujmo z zdravim življenjskim slogom
7. aprila smo obeležili svetovni dan zdravja, letos pod sloganom »Naš planet, naše zdravje«.

Kot poudarjajo na Nacional-
nem inštitutu za javno zdravje, 
ima okolje pomemben vpliv na 
zdravje ljudi, ki ga krepi in va-
ruje zdrav življenjski slog. Zdra-
vo prehranjevanje, redna teles-
na dejavnost in skrb za duševno 
zdravje so ključni dejavniki varo-
vanja in krepitve zdravja, ki pri-
spevajo k večji kakovosti življe-
nja in vzdržnosti zdravstvenih 
sistemov ter na splošno celotne 
družbe, svoje zdravje pa je mo-
goče spremljati tudi z udeležbo 
v preventivnih zdravstvenih ak-
tivnostih in državnih presejalnih 
programih iz različnih področij 
varovanja zdravja.

Prizadevanjem za ustvarjanje 
družbe, ki se osredotoča na dob-
ro počutje svojih prebivalcev, se 
s stalnimi ukrepi pridružuje tudi 
Občina Sevnica in si na raznolike 
načine prizadeva h krepitvi pod-
pornega okolja, v katerem lahko 
vsak posameznik udejanja prvi-
ne zdravega življenjskega sloga. 
Je članica Evropske mreže zdra-
vih mest pod okriljem Svetovne 
zdravstvene organizacije, v kate-
ro se vključujejo mesta, ki s svo-
jimi aktivnostmi dosegajo zahte-
vane kriterije nenehnih izboljšav 
za omogočanje bolj zdravega ži-
vljenjskega sloga.

Dobra praksa oziroma ukrep, s 
katerim se sevniška občina že 
vrsto let uvršča v mrežo zdravih 
mest, je dobro vzdrževana in ši-
roko razvejana športna infra-
struktura z odprtimi in pokritimi 
površinami po območju celot-
ne občine. Številne so površine 
za aktivno preživljanje prostega 
časa, kot so fitnesi na prostem, 
urejene planinske poti in pešpo-
ti. Prav tako je pomembno pod-

piranje športnih programov in 
različnih športnih prireditev, saj 
prav te nosijo pomembno vlo-
go pri promociji zdravega nači-
na življenja. Občina se močno 
osredotoča na množičnost špor-
ta in na krepitev veselja do giba-

nja pri vseh generacijah, z omo-
gočanjem rekreativnega, ne 
zgolj tekmovalnega športnega 
udejstvovanja.

Dolgoletna dobra praksa je tudi 
krepitev lokalne samooskrbe. 

Da je Občina Sevnica uspešna 
pri krajšanju prehranskih verig 
in spodbujanju samooskrbe, še 
predvsem na šolskih krožnikih 
in v vrtcih, prepoznavajo različ-
ne strokovne institucije. S po-
močjo lokalnih pridelovalcev in 
predelovalcev hrane v občini ci-
lje trajnostno pridelane hrane že 
dobro dosegamo, v prihodnje pa 
jih želimo še okrepiti z vključeva-
njem dodatnih količin in še večje 
raznovrstnosti ponudbe.
Sistemska podpora se name-
nja za raznolike programe soci-
alnega in zdravstvenega varstva 
za vse generacije. Stalna skrb 
za okolje, ki je celovita druž-
bena skrb in odgovornost, pa 
se uresničuje skozi številne go-
spodarske javne službe, od ka-
kovostne oskrbe s pitno vodo, 
ustreznega odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda ter odgovornega 
ravnanja z odpadki.

Zunanje rekreacijske površine se nahajajo po vsej občini. 

Študenti višje strokovne šole Šol-
skega centra Novo mesto, sme-
ri Varstvo okolja in komunala, so 
pred kratkim obiskali Sevnico s 
ciljem seznanitve z občinskimi 
pristojnostmi na področju ure-
janja prostora in varstva oko-
lja. Na lokaciji Čistilne naprave 
Sevnica na Logu so predstavitve 
pripravili vodja Oddelka za okolje 
in prostor Roman Perčič, občin-
ski urbanist Dušan Markošek ter 
vodja odvajanja in čiščenja od-
padnih vod na Komunali Sevni-
ca Stojan Žulič.

Med primeri dobrih praks so 
strokovne službe občine in ko-

V Kulturni dvorani Sevnica je 8. aprila, pod okriljem Zveze prija-
teljev mladine Krško in v organizaciji Osnovne šole Blanca, pote-
kal 32. Medobčinski otroški parlament osnovnih šol občin Sevni-
ca in Radeče.
Tokrat so osnovnošolci izmenjali stališča o poklicni prihodnosti in 
številnih izzivih prilagoditve zaposlovanja, ki jih prinašajo družbene 
spremembe, še predvsem v luči digitalizacije. Vsebinsko razpravo 
so oblikovali predstavniki OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ Bo-
štanj, OŠ Krmelj, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Šentjanž, OŠ Tržišče 
in OŠ Marjana Nemca Radeče.
Niti kulturnega programa so uvodoma prepletli učenci Osnovne šole 
Blanca pod mentorstvom prof. Nine Grabenšek Kadilnik. V progra-
mu so se zvrstile tudi delavnice v izvedbi Centra za krepitev zdrav-
ja Zdravstvenega doma Sevnica in Srednje šole Sevnica z vsebinsko 
predstavitvijo poklicev medicinske sestre, mizarja in frizerja.
Spodbudne pozdravne besede so mladim parlamentarcem nameni-
li predsednik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko Hostar, regijska 
koordinatorica za otroški parlament v Posavju Tjaša Rakar Kukovič 
in ravnateljica OŠ Blanca Ksenija Juh, izmed gostov pa tudi župan 
Občine Radeče Tomaž Režun in vodja Oddelka za družbene dejav-
nosti Občine Sevnica Mojca Sešlar. 
Po plenarni razpravi je sledilo glasovanje o izboru kandidatov za 
predstavnika 32. Nacionalnega otroškega parlamenta, to sta posta-
li učenka OŠ Blanca Pia Paulina Pinoza in učenka OŠ Sava Kladnika 
Sevnica Žanin Cesar. Obe sta na nacionalnem Otroškem parlamen-
tu, ki je potekal ta ponedeljek, 11. aprila, v Državnem zboru Repu-
blike Slovenije, odlično zastopali Posavje na temi »Poti do mojega 
poklica« ter »Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine«. 

O dobrih praksah s področja varstva okolja

munale izpostavile celoten sis-
tem čiščenja in odvajanja odpa-
dnih voda, aktualne investicije 
gradnje kanalizacije, še poseben 
poudarek pa je bil namenjen so-
naravnemu čiščenju. V občini na-
mreč dobro delujejo kar štiri ra-
stlinske čistilne naprave, med 

njimi na Lisci, na Studencu, Baz-
ga v Gabrijelah in v naselju Ka-
menica. Študenti so se seznani-
li s procesom delovanja sevniške 
centralne čistilne naprave, na ka-
teri se izvaja čiščenje odpadne 
vode z osrednjega poselitvene-
ga jedra občine.
 
Navedena ekskurzija je ena v 
nizu rednih sodelovanj Višje 
strokovne šole Šolskega centra 
Novo mesto z Občino Sevnica, ki 
študentom smeri varstva okolja 
omogoča tudi praktično izobra-
ževanje ter mentorsko sodeluje 
pri pripravi seminarskih nalog in 
diplomskih del. 

Ogled ČN Sevnica na Logu

32. medobčinski parlament osnovnih šol občin 
Sevnica in Radeče

Prostovoljci Rdečega križa skupaj s šolami 
in vrtci za humanitarno pomoč Ukrajini
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KRŠKO 

Le veselje naj nam velika noč prinaša,
z njim pa razumevanje, ljubezen, složnost, mir.
Lučka božja v srcih nikdar naj ne ugaša,
naj bo vsem nam sočutje do sočloveka vir.

VEČ KOT LOGISTIČNI CENTER
www.grieshaberlog.com

Veliko veselja, lepih in srečnih trenutkov 
ob velikonočnih praznikih Vam želi 

Grieshaber logistika d.o.o.

Sporočamo Vam,  da so novi skladišno-proizvodni prostori pripravljeni, 
zato vabimo v prijetno delovno okolje več sodelavk in sodelavcev za 
enostavna proizvodna dela in komisioniranje.
Pričetek zaposlitve v začetku junija 2022. Delo je dvoizmensko. 
Prijave sprejemamo na: infoslo@grieshaberlog.com

Vsem bralkam, bralcem, 
sodelavkam in sodelavcem ter vašim družinam 

želimo vesele velikonočne praznike.

PREIS SEVNICA d. o. o., Savska cesta 23, 8290 Sevnica, Slovenia
office.slovenia@preisgroup.com www.preisgroup.com

TRKANJE PIRHOV

Pri tej igri tekmovalca trkata 
pirh ob pirh – špico (ozki vrh 
pirha) ob špico ali peto (širši 
vrh pirha) ob peto. Komur se 
pirh razbije, ga izgubi. Zma-
govalec je tisti, ki ubije več 
nasprotnikovih pirhov. Za 
igro so izbirali jajca s trdno 
lupino, ki so jo prepoznali 
po zvoku, ki je nastal, ko so 
z jajcem potrkali po zobeh. 
Pri igri je včasih prihajalo 
tudi do goljufij, saj so večjo 
trdnost jajca lahko dosegli 
tako, da so ga izpihali in na-
polnili s smolo.

PRENAŠANJE PIRHOV

Igro, ki jo lahko pripravimo 
na zunanjem ali v notranjem 
prostoru, pripravimo v obli-
ki štafetnih iger. Pirhe pre-
našamo na žlici in tekmuje-
mo v času. Kdo bo torej prvi 
in najhitreje prinesel jajce 
varno od starta do cilja? 

TRKLJANJE PIRHOV 

Pri tej igri tekmovalci pisa-
nice spuščajo po klančini, 

Zabavne igre v času velike noči

največkrat po nekoliko nag-
njeni deski, in skušajo zade-
ti jajca sotekmovalcev, ki so 
položena na tleh. Če tekmo-
valčev valeči se pirh zadane 
nastavljenega, je zadeti pirh 
njegov. Zmagovalec je seveda 
tisti, ki zadene največ pirhov.

SEKANJE (CILJANJE) PIRHOV

Tekmovalci pri tej igri meče-
jo kovance v pirh. Dogovor 
med tekmovalci nada lje do-

loča, ali mora kovanec pre-
biti lupino in obtičati v pir-
hu, se skriti pod lupino ali 
na drugi strani pokukati iz 
lupine. Pirhe, ki so jih cilja-
li, so položili na tla, na pod-
stavek ali pa so jih držali v 
roki. Igralec dobi pirhe, ki 
jih uspešno preseka, v nas-
protnem primeru pa mora 
dati soigralcu kovanec. Po-
nekod so ciljali tudi poma-
ranče, redkeje jabolka.
� S.�R.

Vsak prazničen čas naš vsakdanjik naredi drugačnega, zanimivega, prijetnega, 
privlačnega in polnega pričakovanj. Tokrat je pred nami praznovanje velike noči, 
praznika, ki izvira iz starodavnih obredov ob slavljenju pomladi. To je čas, ko se 
v naravi začne novo obdobje – obdobje, ko nas rast mladega rastlinja po dolgem 
zimskem spanju opozarja na nov življenjski ciklus. V času velike noči, ki ima še 
mnogo drugih čarov, se lahko posvetimo družini tudi  preko zabavnih velikonočnih 
iger. Poznate katero izmed iger, ki vam jih predstavljamo? 

V�starem�sevniškem�mestnem�jedru�že�več�desetletij�poteka�na�
velikonočno�nedeljo�sekanje�pirhov�(foto:�arhiv�PO).
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Želimo vam mirne in lepo 
preživete velikonočne praznike!

Vesele in blagoslovljene 
velikonočne praznike!

MLADI
za Posavje

KATJA BERK BEVC 
VOLILNI OKRAJ BREŽICE

ALEN LENIČ 
VOLILNI OKRAJ KRŠKO

MAŠA BRULC 
VOLILNI OKRAJ SEVNICA
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ŽELIMO VAM VESELE 
IN BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!

KRŠKO – Po dveh letih zaprtja zgornje etaže videmske tržnice za-
radi ukrepov za zajezitev okužb so slednjo na Centru za podjet-
ništvo in turizem Krško, v katerem so organizator spremljajočih 
prireditev, 9. aprila z organizacijo Velikonočne tržnice odprli tako 
za ponudnike kot tudi za kupce. Tako je bilo mogoče ponovno na 

obeh etažah tržnice kupiti neposredno od kmetij in drugih lokal-
nih pridelovalcev mesnine in ribe, mlečne izdelke, moke in izdelke 
iz moke, zelenjavo, sadje, mazila in napitke iz zelišč, nakit, pleteni-
ne, kvačkane in šivane izdelke, obenem pa so eno redkih priložno-
stnih za večji stik z volivci pred skorajšnjimi državnozborskimi 
volitvami izkoristile tudi politične stranke za predstavitev svojih 
kandidatov in programov strank. Uporabniki Varstveno-delov-
nega centra Krško - Leskovec so ob tej priložnosti pripravili de-
lavnico izdelovanja velikonočnih butar, članice Skupine za ročna 
dela pri Društvu upokojencev Brestanica so obiskovalcem prika-
zale izdelovanje in okraševanje velikonočnih pisank in nastajanje 
drugih izdelkov iz različnih materialov, v družbi Kostak so izved-
li delavnico izdelovanja sveč iz odpadnega olja, v Društvu rejcev 
malih živali iz Brežic pa so na ogled postavili različne pasme pe-
rutnine. Po podatkih CPT Krško je tematsko Velikonočno tržnico 
obiskalo več kot 1.500 občank in občanov. B. M.

Tržnica ponovno na dveh etažah

Veliko�obiskovalcev�si�je�izdelalo�velikonočne�butarice.

Ali ste vedeli, da lahko velikonočna jajčka pobarvate z na-
ravnimi barvami in se ob tem poigrate skupaj z otroki? Od-
lično barvo dajejo čebulni olupki, a pred postopkom bar-
vanja najprej na travniku naberite rožice in različne oblike 
listov, ki bodo čudovita dekoracija na pobarvanih pirhih. 

Tradicijo barvanja jajc 
naj bi poznali že pred 
3000 leti v Perziji, kjer 
so z obarvanimi jajci po-
vezovali perzijsko novo 
leto, a barvanje in kraše-
nje jajc so poznale tudi 
številne druge kulture. V 
krščanstvu jajce simboli-
zira vstajenje Jezusa Kristusa, ponovno rojstvo in upanje. Tradi-
cionalno so v rdeči barvi, saj ponazarjajo Kristusovo kri, a v so-
dobnem času pisanice, pisanke ali pirhi niso zgolj rdeče barve, 
pač pa jih lahko barvamo z različnimi barvami (naravna barvila 
se vedno pogostejša) in krasimo z različnimi tehnikami.
Za barvanje pirhov s čebulnimi olupki (na fotografiji) potrebu-
jemo: rdeče čebulne olupke, jajca, najlonske nogavice, sukanec, 
spomladansko cvetje, travo in različno zelenje. Jajca pred kuho 
operemo in osušimo, da odstranimo morebitno umazanijo. Po 
navdihu nanje položimo izbrano rastlinje. Z razrezanimi delč-
ki najlonskih nogavic objamemo jajce in rastlinje ter vse sku-
paj zavežemo s sukancem. Okrašena jajca damo v veliko posodo 
z vodo, ki je predhodno že napolnjena s čebulnimi olupki (več 
olupkov, kot jih damo v posodo, bolj intenzivno barvo dobimo). 
Kuhamo približno do pol ure, nato počakamo, da se jajca ohladi-
jo. Najlonske nogavice in rastlinje na koncu sčistimo z jajc, tako 
da je na barvni jajčni lupini viden samo odtis. Za večji sijaj lahko 
pirhe premažemo z navadnim ali olivnim oljem.  S.�R.

Pirhi v naravnih barvah



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 8, četrtek, 14. 4. 202222 OBVESTILA, POSAVSKA PANORAMA

Rezervirajte termin. Poklilčite nas:
+385 1 3703 498 ali +385 99 4803 700

na
roč

en
a o

bja
va

Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygona All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

V stomatološki kliniki Ortoimplant Dental Spa so pacientom do-
stopne naslednje terapije:

 → metoda All-on-4 – gre za sistem hitrega reševanja problema izgu-
be zob s pomočjo štirih implantatov,

 → metoda Zygoma All-on-4 je namenjena tistim pacientom, pri ka-
terih je v zgornji čeljusti prišlo do znatnega odstopanja čeljustne 
kosti, 

 → pterigoidni implantati – uporaba preostale čeljustne kosti kot sid-
rišče za implantate,

 → subperiostalni implantati – implantata ne vgrajujejo neposredno 
na čeljustno kost, ampak na kortikalno kost vsadijo titanski okvir, 
pritrjen s pomočjo vijakov iz titana, 

 → popoln vseživljenjski monitoring* – strokovno vzdrževanje vseh 
struktur implantoiprotetičnega izdelka.

 → * Za dolgoživost implantoprotetičnega izdelka je treba enkrat na 12 
mesecev obiskati kliniko Ortoimplant Dental SPA za redni kontrol-
ni pregled.

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

Pozabite na bolečino, prespite poseg na zobozdravstvenem sto-
lu in se prebudite z novimi zobmi.

Za številne je obisk zobozdravnika neprijetna obveznost, ki se ji je tre-
ba za vsako ceno izogniti. Na kliniki Ortoimplant Dental SPA pa je to 
lahko izkušnja brez misli na strah in bolečino.

Čeprav se zobozdravstveni posegi vedno izvajajo v lokalni anestezi-
ji, je pacientom glede na indikacije in želje na voljo tudi sedacija. Se-
dacija je stanje zmanjšane zavesti, ki se doseže z dajanjem zdravil, ki 

učinkujejo na centralni živčni sistem, pod popolnim nadzorom aneste-
ziologa. Uporablja se pri večjih in težjih zobozdravstvenih posegih, ki 
trajajo več kot dvajset minut, pri čemer gre najpogosteje za radikalnej-
še in bolj boleče posege, zlasti pa implantološke in druge kirurške po-
sege, pri katerih mora biti pacient miren. 

Postopek se zlasti priporoča pri pacientih, ki kažejo izrazit strah pred 
zobozdravstvenimi posegi, tudi če je prisoten v manjši meri. S sedaci-
jo se dosežeta večja varnost in udobnost za pacienta.

Dr. Trampuš, DDS, iz zagrebške stomatološke klinike Ortoimplant Den-
tal Spa, je svojo strokovno kariero posvetil inovativnim implantološkim 
metodam in ustvarjanju dobrega občutka pri svojih pacientih. Znan 
je po nenehnem iskanju ter predstavljanju in uvajanju najsodobnej-
ših zobozdravstvenih tehnologij in metod v zobozdravstveno prakso.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantolo-
gije, diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, do-
datno se je strokovno izpopolnjeval v stomatoloških klinikah v ZDA, 
na Portugalskem in v Italiji. Izjemno pozornost si je pridobil zlasti z 
uvajanjem najsodobnejših stomatoloških tehnologij in metod v svo-
jo stomatološko prakso, svojo strokovno kariero pa je posvetil zlasti 

vračanju nasmeha brezzobim pacientom ter tistim ljudem, ki so že 
popolnoma izgubili upanje, da bodo še kadarkoli blesteli s prekras-
nim nasmehom. 

„Največje zadoščenje zame je, ko vidim pacienta, ki se po dolgi 
vrsti let, ki jih je preživel s protezo ali brez zob, lahko znova na-
smehne.“
 Dr. Zdenko Trampuš, DDS

DENTAL SPA SE ODLIKUJE S SVOJIM KONCEPTOM,  
KI DELUJE PO NAČELIH EPIGENETIKE

Koncept vrhunske stomatološke klinike Dental Spa, ki ga je dr. Tram-
puš razvil v skladu z načeli epigenetike, poudarja ustvarjanje kar 
najugodnejšega okolja in dobrega občutka pri pacientih v celotnem 
obdobju terapije. V ustvarjanje tega dobrega občutka in v uspeš-
no premagovanje stresa je vključenih več dejavnikov – med drugim 
analgosedacija, prijetno okolje, sproščujoča glasba, posebne stoma-
tološke obdelave, ki spominjajo na terapije s pomočjo arom in lim-
fne drenaže ter terapije s kisikom. Vsemu temu je treba prišteti še 
dodatno medicinsko obdelavo, ki uspešno poskrbi za kar najhitrejše 
okrevanje pacientov, s pomočjo intravenoznega postopka nadome-
ščanja vitaminov, mineralov in aminokislin, ter postopek avtotrans-
fuzije krvi, ki je obogatena z ozonom. 

„Odločil sem se, da bom svojim pacientom zagotovil kar najprijet-
nejše okolje, ki s pomočjo posebnih metod, kakršne so sicer zna-
čilne za najboljša zdravilišča, deluje izjemno učinkovito in zago-
tavlja kar najhitrejše celjenje in okrevanje.“

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

Tel.: +385 1 3703 498
Tel.: +385 99 4803 700

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!

www.nalgesin.si

Učinkuje v
15 minutah (1)

in deluje do 12 ur (2).

1. Sevelius H et al. Bioavailability of Naproxen Sodium and Its Relationship to Clinical 
Analgesic Effects. Br J Clin Pharmacol 1980; 10: 259–63. 

2. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Nalgesin S.
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Nalgesin® S. 
Hitro opravi z bolečino.

Bolečina 
 je nadloga.
Obvladajte jo, preden postane neznosna.

(1)

in deluje do 12 ur (2).

Sevelius H et al. Bioavailability of Naproxen Sodium and Its Relationship to Clinical 

Hitro opravi z bolečino.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! 
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

BREŽICE – Društvo za pre-
prečevanje osteoporoze 
Posavje (DPOP) je 23. marca 
v Restavraciji Štefanič v Bre-
žicah na popoldnevu posav-
skih osteoporotikov opravi-
lo letni občni zbor, ki je bil 
tudi volilni. Dosedanji pred-
sednici Mileni Jesenko so 
zaupali nov mandat vodenja 
društva.

Občni zbor je vodila Ana Ku-
pina. Kot je v poročilu o delu 
DPOP v letu 2021 predstavila 
Milena Jesenko, je društvo ob 
koncu lanskega leta štelo 261 
članov, največ jih prihaja iz ob-
čine Brežice. Tudi lani so kljub 
neprijetnostim zaradi korone 
izvajali predavanja, imeli do-
ločeno število ur terapevtske 
in hidroterapevtske vadbe, se 
gibali, hodili, merili mineral-
no kostno gostoto in FRAX, 
dvakrat organizirali t. i. dneve 
zdravja v Radencih in Strunja-
nu ter izvedli še nekatere dru-
ge pomembne dogodke. Kot je 
še navedla Jesenko, so sploh 
prvič izvedli mali Osteotlon v 
Sevnici in Osteotlon v Brežicah. 
Terapevtska vadba je potekala 
v štirih skupinah, vanje je bilo 
vključenih 58 članic in članov, 
kar je precej manj, kot so bili 
vajeni, največja skupina je bila 
v Sevnici. Hidroterapevtsko 
vadbo oz. vadbo v vodi so izva-
jali v dveh skupinah v Termah 
Čatež. Tri skupine so imele gi-
banje za zdravje in so opravile 
skupaj 52 pohodov, pri čemer 

Popoldne osteoporotikov

je sevniška skupina s koncem 
leta 2021 po več kot desetih le-
tih prenehala z delovanjem.

Predsednica DPOP je poimen-
sko izpostavila prostovoljke v 
društvu: Marijo Lorenčič, Jel-
ko Gričar, Marijo Grm, Dragi-
co Požek, Jožico Obradovič, 
Ljubico Roguljić, Meri Žni-
deršič, Slavko Kuhelj, Maj-
do Staut, Jožico Gašperin 
in Danijelo Zupančič, pod-
predsednico in tajnico Metko 
Žlak ter računovodkinjo Ani-
co Pavlin. Po strokovni plati so 
tudi lani zelo dobro sodelova-
li z ZD Brežice oz. CKZ Breži-
ce in ZD Sevnica ter ZC Aristo-
tel, v logistično podporo so jim 
bili tudi SB Brežice, KS Breži-
ce in ZD Brežice. Med gosti je 
pozdravne besede namenila 
predsednica Društva diabe-
tikov Posavje – Brežice Dar-
ja Mandžuka, ki je sicer tudi 
članica DPOP, Ana Kupina pa 

je spregovorila tudi kot vod-
ja brežiške podružnice Šole 
zdravja. Slišati je bilo tudi po-
ziv s strani Metke Žlak k več-
ji udeležbi terapevtske vadbe 
v brežiški skupini. Izvedli so 
tudi volitve upravnega in nad-
zornega odbora za mandatno 
obdobje 2022–2026. Predse-
dnica bo tudi v naslednjih šti-
rih letih Milena Jesenko, pod-
predsednica bo Marica Grm, 
vlogo tajnice bo opravljala Eri-
ka Bibič. Jesenko se je še po-
sebej zahvalila dolgoletni raču-
novodkinji DPOP Anici Pavlin, 
ki je za finance skrbela od vse-
ga začetka delovanja društva 
v letu 2003 in izrekla dobro-
došlico novemu računovod-
ji Jerneju Zorku. Ob koncu je 
sledilo še glasbeno preseneče-
nje, za katerega sta poskrbela 
Maja Weiss in Robert Petan. 
Še več o občnem zboru pa na 
naši spletni strani.
� R.�Retelj

Milena�Jesenko�(desno)�se�je�zahvalila�dosedanji�računovodkinji�
Anici�Pavlin�in�pozdravila�njenega�naslednika�Jerneja�Zorka.
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POPRAVEK
V Posavskem obzorniku, ki je izšel 31. marca, so v članku 
Šport na osebnost leta je Drobne na str. 22 netočne navedbe: 
Estera Savič Bizjak, ki je dejavna v športu ter v Športnemu 
društvu Partizan Sevnica že pol stoletja, je na slavnostni prire-
ditvi Športnik leta 2021 v občini Sevnica prejela samo jubilej-
no priznanje v imenu omenjenega društva ob njegovi 110-le-
tnici delovanja. Podeljena priznanja so športnice in športniki 
prejeli na podlagi predloga športnega društva, kluba ali posa-
meznika. Žal na naslov Športne zveze Sevnica ni prispel pred-
log za mladega in perspektivnega kolesarja Kristijana Hoče-
varja.  Smilja�Radi

BREŽICE – Po dveh tekem 
sušnih koronskih letih so se 
člani Posavskega alpinistič-
nega kluba (PAK) ponovno 
zbrali in v soboto, 26. mar-
ca, organizirali in izvedli 2. 
tekmo Vzhodne lige 2022. 
Dogodek je bil eden večjih 
v Brežicah, saj se je tekme 
udeležilo kar 254 tekmo-
valcev iz 24 klubov vzhodne 
Slovenije, zraven pa je navi-
jalo še približno dvakrat to-
liko obiskovalcev. 

Veliko se jih je po tekmi odpra-
vilo pokušat kulinarične dob-
rote bližnjih restavracij, tis-
ti z manjšimi otroki pa so se 
podali doživljajem naproti, ki 
jih okolica Brežic ponuja res v 
izobilju. Verjamemo, da smo z 
odlično organizacijo tekme in 
pogostim oglaševanjem turi-
stične ponudbe veliko storili 
za prepoznavnost občine Bre-
žice v širšem delu Slovenije.

Pri organizaciji in izvedbi tek-
me je sodelovalo 28 članov 
kluba in pet zunanjih izvajal-
cev. Tekmovanje je poteka-
lo po sistemu 'vsi plezajo vse 
balvanske probleme', se pravi 
šest balvanov in šest skupin v 
vsaki kategoriji, ki so bile zdru-
žene po spolu. Vsak tekmova-
lec je imel na voljo tri poizku-
se in eno minuto časa za vsak 
poizkus. Sistem tekmovanja je 
dobro premišljen, tekma je po-
tekala tekoče, starši pa teore-
tično lahko za svojega otroka 

Velik plezalni praznik v Brežicah

navijajo kar 18-krat. Vzdušje 
na tekmi je bilo fenomenal-
no do samega konca. Otroci 
so ponovno pokazali zagrize-
no in borbeno plezanje, starej-
ši pa še atraktivne gibe in sko-
ke. Vsi smo uživali v njihovih 
predstavah. 

Žal je opazna slabša pripravlje-
nost tekmovalcev iz spodnjega 
dela lestvice, saj so imeli klu-
bi med koronskimi ukrepi zelo 
omejene pogoje dela. V tekmo-
valni sezoni 2022 je navkljub 
težavam udeležbo najavilo 29 
klubov iz vzhodnega dela Slo-
venije. Le nekaj klubov je v 
dveh letih ostalo brez kadrov in 
tekmovalcev, a že zavzeto dela-
jo, da nadoknadijo zamujeno.

Klubske barve je zastopalo 26 
tekmovalcev. Najmlajšo kate-
gorijo, mlajše cicibane in cici-
banke, so zastopali Maša Der-
žič, Anastasia Ivanič, Manca 
Meserko in Miha Sobotič. Za 
svoje plezanje so si prav vsi v 

tej kategoriji prislužili zlato 
medaljo, saj so s svojim nasto-
pom na tekmi pokazali veliko 
mero poguma. V starejših ka-
tegorijah so se najbolj izkaza-
li Bor Klenovšek pri st. cici-
banih in Jure Knez pri kadetih 
s 4. mestom, Eva Sluga s 7. in 
Julija Geršak z 10. mestom 
pri starejših deklicah kot tudi 
Sven Klenovšek z 12. mes-
tom pri starejših dečkih in Ka-
tja Mešiček s 13. mestom pri 
mlajših deklicah.

V PAK-u smo ponosni, da smo 
uspešno izpeljali tako velik do-
godek, kot je tekma Vzhodne 
lige. Seveda smo poskrbeli tudi 
za tekmovalce in obiskovalce, 
da nihče ni ostal lačen ali že-
jen. Tekma je trajala od 9. ure 
zjutraj vse do 21. ure zvečer, za 
organizatorje še dve uri pred 
začetkom in dve uri po koncu, 
a PAK-ovci smo znani, da vse 
ovire premagamo z nasmehom 
na obrazu in obilo dobre volje.
� Vir:�PAK

Tekmovalo� je� kar� 254� tekmovalcev� iz� 24� klubov� vzhodne�
Slovenije.

Pestra ponudba na enem 
mestu, prihranek časa in 
daljši odpiralni/delovni čas. 
Vse to in še več so prednos-
ti, ki jih Pošta Slovenije in 
njeni pogodbeni sodelavci 
zagotavljajo svojim stran-
kam. Pogodbena pošta Po-
šte Slovenije je namreč ena-
kovredna ostalim oblikam 
poštnih poslovalnic, saj za-
gotavlja pestro ponudbo 
storitev na enak način kot 
ostale pošte. 

V nekaterih evropskih drža-
vah delež pogodbenih pošt 
že presega 90 odstotkov, 
v Sloveniji pa je zaenkrat 
30-odstoten. Tudi v Sloveni-
ji se je že kar nekaj podjetni-
kov odločilo za prevzem po-
godbene pošte. 

Kot poudarja ga. Silva Šeko-
ranja iz pogodbene pošte 
8259 Bizeljsko, ki v samem 
centru kraja uspešno posluje 
od oktobra 2017, je zelo po-

membno, da svojo osnovno 
dejavnost oz. ponudbo, ki jo 
imaš poleg poštnih storitev, 
prilagodiš potrebam strank 
in ponudiš tisto, česar v kra-
ju primanjkuje. 
Silva: »Smo družinsko pod-
jetje. Naša osnovna dejav-
nost je poslovno svetovanje, 
smo pa tudi prodajno mesto 
ponudnika A1, peto leto za-
pored pa delujemo tudi kot 
pogodbena pošta. S sinom 
sva uspešno zaključila vsa 
izobraževanja, ki jih za po-
godbenike izvaja Pošta Slo-
venije, tako lahko strankam 
zagotavljamo enako kako-
vostne storitve kot na osta-
lih poštah.« 

Od oddaje in prevzema 
pošiljk do plačila položnic

Enako kot na ostalih poštah 
lahko na pogodbeni pošti 
oddate in prevzamete po-
štno pošiljko, plačate po-
ložnico, dvignete gotovino, 
kupite znamko, kuverto, pa-
ketno embalažo itd. Na ne-
katerih pa prodajajo tudi 
srečke in sprejemajo stavne 
listke za loto. 

Več ponudbe na enem 
mestu

Pogodbene pošte pravilo-
ma delujejo v središču na-
selja, v pritličju stavbe, imajo 
urejen dostop za invalide ter 

parkirne prostore za stranke 
pogodbene pošte. Pogodbe-
na pošta je za delo s stranka-
mi odprta vseh pet delovnih 
dni v tednu (od ponedeljka 
do petka), lahko pa je odpr-
ta tudi v soboto. Minimalni 
tedenski delovni čas je 22 ur.  

Kar nekaj pogodbenih pošt 
posluje v prostorih Pošte 
Slovenije, ki jih pogodbeniki 
lahko najamejo ali odkupijo. 
V najetih poštnih prostorih  
poleg poštnih storitev op-
ravljajo tudi svojo osnovno 
dejavnost (trgovina, bencin-
ski servis, trafika, cvetličar-
na, občina, kmetijska zadru-
ga, turistično-informacijska 
pisarna …), saj je bistvo po-
godbene pošte vzporedno 
izvajanje poštne in osnovne 
dejavnosti.  

Visoka kakovost 
opravljanja poštnih 
storitev

Zaposleni na pogodbe-
ni pošti se pred začetkom 
opravljanja poštne dejavno-
sti udeležijo izobraževanja 
in praktičnega usposabljanja 
na učnih poštah, kasneje pa 
so jim za morebitno pomoč 
vedno na voljo tudi zaposle-
ni v Pošti Slovenije. Po zad-
nji anketi iz leta 2021 je več 
kot 80 odstotkov pogodbe-
nih pošt zadovoljnih s po-
močjo, ki jo pri izvajanju sto-

ritev na pogodbenih poštah 
dobijo od zaposlenih v Pošti 
Slovenije. 

Zadovoljstvo strank

Strankam so na pogodbe-
nih poštah na voljo enako 
kakovostne storitve kot na 
ostalih poštah, zato zado-
voljstvo, ki ga izražajo obi-
skovalci pogodbenih pošt, 
ne preseneča. S pogodbe-
no pošto v svojem kraju so 
zelo zadovoljni tudi prebi-
valci Bizeljskega in okoliš-
kih krajev. »Stranke prihaja-
jo v našo poslovalnico tako 
iz domačega kraja kot tudi 
od drugod, saj smo locirani 
ob regionalni cesti, tako da 
nas obiščejo tudi tranzitne 
stranke,« pove naša sogo-
vornica. 

Možnost razvoja 
lokalnega gospodarstva 

Ta organizacijska oblika 
predstavlja tudi podporo lo-
kalnemu gospodarstvu, saj 
podjetjem omogoča opra-
vljanje poštne dejavnosti 
kot dodatno storitev. V zad-
nji raziskavi iz leta 2021 je 
kar 42 odstotkov pogod-

benikov odgovorilo, da se 
je s širitvijo njihove ponud-
be s poštnimi storitvami po-
večalo tudi število strank v 
osnovni dejavnosti. Poleg 
tega dodatnega zaslužka ter 
konkurenčne prednosti pred 
tekmeci pa samo izvajanje 
poštne dejavnosti mesečno 
zagotavlja tudi stalno plači-
lo za upravljanje pogodbe-
ne pošte. 

Tudi naša sogovornica vsem, 
ki razmišljajo, da bi odpr-
li pogodbeno pošto, pred-
laga, da to nedvomno stori-
jo. »Na začetku, seveda tako 
kot pri vseh ostalih stvareh, 
prihaja do izzivov pri uskla-
jevanju osnovne in dodatne, 
poštne dejavnosti, prilagodi-
ti je treba organizacijo dela, 
izobraziti zaposlene ... Ven-
dar so to samo začetne teža-
ve, ki pa jih kmalu premagaš 
in pozabiš,« zaključi ga. Sil-
va iz pogodbene pošte 8259 
Bizeljsko.

V Sloveniji uspešno posluje že 160 pogodbenih pošt Pošte Slovenije

Če želite tudi vi postati del uspešne poštne zgodbe in bi 
želeli odpreti pogodbeno pošto, nam pišite na e-naslov 
PGP.mnenje@posta.si. Iščemo poslovne partnerje za pošte 
8261 Jesenice na Dolenjskem, 8273 Leskovec pri Krškem, 
8275 Škocjan, 8282 Koprivnica in 8350 Dolenjske Toplice. 

V Pošti Slovenije vam bomo svetovali, kako organizirati delo 
pogodbene pošte, da bi dosegla optimalne rezultate.

Seznam vseh pošt, za katere iščemo poslovne partnerje, je 
objavljen na spletni strani www.posta.si.

Pošta Slovenije. Zanesljivo z vami!
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KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Kostanjeviškim odbojkar-
jem je minulo soboto na 
odločilni tekmi dodatnih 
kvalifikacij na krilih izje-
mnih navijačev uspel zgodo-
vinski uspeh – z zmago s 3:0 
proti ekipi Hoč so se uvrsti-
li v 1. B državno odbojkar-
sko ligo!

Pred odbojkarji iz Kostanjevi-
ce na Krki je bilo sklepno de-
janje dolge in zanimive sezo-
ne. V dvorani domače osnovne 
šole sta se na povratni tekmi 
dodatnih kvalifikacij za uvrsti-
tev v 1. B državno odbojkarsko 
ligo pomerila domača ekipa in 
ekipa iz Hoč, ki je bila na prvi 
tekmi na Štajerskem boljša z 
rezultatom 3:1. Tako Kostanje-
vičanom pred povratno tekmo 
v domači dvorani ni ostalo nič 
drugega kot brezkompromi-
sen napad in prepričljiva zma-
ga, ki bi jih vodila v 1. ligo. To 
jim je na krilih izjemnih navija-

Kostanjevičani v 1.B ligo

čev ter vzdušja, ki je vladalo na 
ta zgodovinski večer, tudi uspe-
lo in slavje se je lahko začelo.

Vtise po zmagi je naprej strnil 
trener članske ekipe Boštjan 
Tomazin: »Velika zmaga za 
kostanjeviško odbojko. Fantje 
se niso ustrašili, ampak ravno 
nasprotno. Zaigrali smo spro-
ščeno in bili boljši nasprotnik 
skozi celotno srečanje ter se 

zasluženo uvrstili v prvo ligo.« 
Za odbojkarski klub Kostanje-
vica na Krki, ki neprekinjeno 
deluje že 16. leto, je to največ-
ji uspeh. Vodja kluba Ervin Fe-
licijan, ki je nepogrešljiv člen 
že od samega začetka, je ob od-
mevnem uspehu dodal: »Gle-
dati naše fante, kako so le-
teli po igrišču in si prigarali 
zmago, je nekaj najlepšega in 
neprecenljivo. Vse delo in od-
rekanja so se danes poplačala. 
Vzdušje, ki ga imamo na doma-
čih tekmah od sprostitve pro-
tikoronskih ukrepov naprej, je 
neverjetno, Kostanjevica diha 
z odbojko in to se vidi na vsa-
kem koraku.«

Strokovnemu vodstvu kluba 
misli že uhajajo v naslednjo se-
zono, ki bo za klub velik korak 
naprej tako v tekmovalnem kot 
organizacijskem smislu.
  P. P./
vir:�OK�Kostanjevica�na�Krki

Veselje�Kostanjevičanov�po�zgodovinski�zmagi
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KRŠKO – V Mencingerjevi hiši v starem mestnem jedru Kr-
škega je 30. marca v počastitev 12. obletnice Mestnega mu-
zeja Krško potekalo odprtje fotografske razstave Branka 
Benčina in Stojana Škode.

Kustosinja razstave Nina Sotelšek je vse zbrane popeljala v svet 
umetniške fotografije s kratko predstavitvijo obeh avtorjev, ki sta 
sicer zmagovalca fotografskega natečaja z naslovom Neznana kra-
jina. Na kratko je tudi orisala zgodovino in pomen Mencingerje-
ve hiše, kjer je potekalo odprtje razstave, ter spregovorila o po-
menu Mestnega muzeja Krško. 
Branko Benčin se s fotografijo ukvarja že od srednje šole in je 
od ustanovitve član DLF Krško. Tokrat se predstavlja s fotograf-
sko serijo Balerina; gre za studijske ženske akte, posnete v histo-
ričnem ateljeju Josipa Pelikana v Celju. »Benčin se s predstavlje-
nimi deli kaže kot zrel ustvarjalec in presenetljivo prepriča tako 
s svojim tehničnim znanjem kot tudi z izrazno drznostjo,« je de-
jala Sotelšek.
Tudi Stojan Škoda se z ustvarjanjem v fotografskem mediju 
ukvarja že vrsto let. Po njegovem mnenju je beleženje narave s 
fotoaparatom eden od načinov, da zaustavimo čas in pokažemo 
drugim, kako vidimo svet skozi svoje oči. Sotelšek je še razložila: 
»Škoda se predstavlja s serijo fotografij, ki jo je naslovil Popoln 
stik. V naravi odkriva herojske trenutke, značilne za romantič-
no ustvarjalno obdobje, ter jo skuša prikazati v njenem najlep-
šem momentu.«
Nekaj besed je na odprtju razstave spregovorila tudi direktorica 
Kulturnega doma Krško Darja Planinc, kustosinja Nina Sotelšek 
pa je ob koncu poudarila, da so takšni projekti mogoči le s pove-
zovanjem. Sledila je še zahvala Mestni občini Krško za podporo 
in ustvarjalni ekipi Mestnega muzeja Krško.  A.�Kališnik

Razstava ob obletnici muzeja

Umetniška� fotografa� Branko� Benčin� in� Stojan� Škoda� s�
kustosinjo�razstave�Nino�Sotelšek

Številni spomini na kraje in lju-
di ter dogodke s potovanja, ki 
je trajalo mnogo dlje, kot je na-
črtovala Anja Kovačič, so opi-
sani v njenem knjižnem prven-
cu s pomenljivim naslovom 
Ujeta v svobodi. In kaj je mla-
do deklo vodilo v oddaljeno 
Avstralijo? Omenjena dežela je 
bila na njenem seznamu iz več 
razlogov. Eden od njih je bil av-
stralski mladenič Beau, ki ga je 
spoznala pred več kot desetle-
tjem na potovanju po Tajski. Z 
njim je bila v stiku vse do leta 
2019, ko se je podala na dol-
go in neznano pot, da bi dobi-
la nekaj odgovorov. Ulovila je 
»zadnji vlak«, kajti turistič-
no-delovni vizum za bivanje 
v Avstraliji dobiš le do dopol-
njenega 31. leta. Novinarka in 
svetovna popotnica je oddala 
vlogo dva tedna pred svojim 
rojstnim dnevom, ki je postal 
prelomnica v njenem življe-
nju. V Avstralijo je odpotovala 
za krajši čas od načrtovanega z 
dva tisoč evri prihrankov, a za-
radi pandemije in odpovedi le-
talskih letov je ostala 15 mese-
cev ter si poiskala tudi začasna 
dela – bila je natakarica, čistil-
ka, učiteljica ... »V odsotnos-
ti od geografske navezanosti 

Z Ujeto v svobodi v novo sezono
posavskega bralnega projekta
SEVNICA – Življenje je potovanje, k sebi in ljudem. Življenje je pot, ki prinaša nova spoznanja in izkušnje. 
Vse to in še mnogo več je mogoče najti v potopisnem romanu Ujeta v svobodi mlade celjske novinarke Anje 
Kovačič, ki je v Avstraliji ter na Fidžiju in Salomonovih otokih preživela 15 mesecev različnih doživetij. 

sem začela v miru spoznavati, 
kdo zares sem, kaj me osreču-
je, kaj želim početi, kdo so ljud-
je, ki me dopolnjujejo in jih že-
lim ob sebi, kaj je tisto, kar me 
duši in je odveč,« je povedala 
v pogovoru z novinarsko ko-
legico Barbaro Gradič Oset 
in med drugim opisala, kako 
je doživela avstralske požare, 
spoznavala življenje tamkaj-
šnjih domorodcev Aboriginov, 
se potapljala z morskimi psi, 

uživala pod tisočerimi zvez-
dami neskončnega neba sredi 
avstralske divjine, se zaljubi-
la, preživela tropski ciklon na 
Salamonovih otokih … Vse to 
in še mnogo več lahko doživi 
tudi bralec skozi branje poto-

pisnega romana Ujeta v svobo-
di, ki je na letošnjem bralnem 
seznamu skupnega bralnega 
projekta treh posavskih knji-
žnic in potujoče knjižnice. 

Bralni projekt Posavci beremo 
skupaj, ki se je začel 24. mar-
ca z omenjenim pogovorom in 
se bo zaključil 20. novembra, je 
predstavila direktorica sevniš-
ke knjižnice Anita Šiško. »Tudi 
letos bralkam in  bralcem po-
nujamo raznovrsten, kritičen 
ter aktualen izbor gradiva, ki 
upošteva različne bralne oku-
se, a s skupnim imenovalcem: 
kakovostno branje. Izbor bra-
nja obsega 40 leposlovnih del 
domačih in tujih avtorjev, od 
tega 30 proznih del, pet pesni-
ških zbirk, tri esejistična dela 
ter dva risoromana oz. stripa,« 
je povedala gostiteljica in nav-
zočim zaželela mnogo bralnih 
užitkov na popotovanju skozi 
slikoviti svet besed. 

� Smilja�Radi

Direktorica�Knjižnice�Sevnica�Anita�Šiško�je�predstavila�bralni�
projekt�Posavci�beremo�skupaj,�vsebino�potopisnega�romana�
je�predstavila�avtorica�Anja�Kovačič�v�pogovoru�z�Barbaro�
Gradič�Oset�(desno).

#selimo valvasorjevo_3

APRIL
 velike priprave na selitev

 pripravite si zalogo dobrega 
branja za pomladne dni

(vabimo vas, da si izposodite čimveč gradiva  
in nam tako olajšate selitev)

MAJ 
 selimo knjige 

(prostovoljce vabimo k pomoči)
 3. maj 2022

ZAPIRAMO  osrednjo knjižnico
 23. maj 2022

ZAPIRAMO  mladinski oddelek
 POMEMBNO 

Izposojevališča na Vidmu, na Senovem in 
v Kostanjevici na Krki bodo odprta. 
V maju gradiva iz osrednje knjižnice 

ne bo mogoče dobiti.  

JUNIJ
 otvoritev nove knjižnice

Veseli bomo vašega odziva 
in se vam zahvaljujemo za strpnost,  

pomoč in sodelovanje. 

Vaši knjižničarji

RADEČE – 1. aprila se je v radeškem Domu kulture odvi-
jal prijeten klavirski dogodek, na katerem so se predstavi-
li učenke in učenci klavirja ter njihovi učitelji in učiteljice z 
zasavskih glasbenih šol ter posavske gostiteljice, GŠ Laško-
-Radeče, ob jubileju skladatelja Bojana Glavine.

Skladatelj, pianist, klavirski pedagog,  predavatelj, publicist Bo-
jan Glavina poučuje klavir v Glasbeni šoli Koper, podružnici Pi-
ran, živi pa v Sečovljah. V začetku novembra 2021 je pri glasbeni 
založbi Astrum izšel seznam njegovih  skladb, posvečen  60-le-
tnici in hkrati ob 30-letnici njegovega ustvarjanja. Njegov skla-
dateljski opus je izrazito bogat in raznovrsten – največ skladb  je 
posvečenih klavirju in najrazličnejšim komornim skupinam, nato 
zborom, drugim solistom in orkestrom (več kot polovico svoje-
ga opusa je posvetil otrokom in mladini).
Primorski skladatelj je skozi pogovor z Dejanom Jakšičem ob-
činstvu predstavil Klavirske kratkice: zakaj in kako so nastale, 
zanimive anekdote ob nastajanju in kako pozitivno so njegovi 
učenci klavirja sprejeli kratkice ter sami vzpodbujali skladate-
lja, da jih še komponira in tako jih je v času epidemije nastalo kar 
200. Na odru se je sogovornikoma pridružil še Gal Gros, učenec 
8. razreda klavirja (učitelj Dejan Jakšič), in vprašal skladatelja 
o načinih komponiranja, kajti tudi Gal se, poleg igranja na kla-
vir, preizkuša v komponiranju, s skladateljem pa se je pred leti 
prvič srečal na tekmovanju Tartini v Piranu, kjer je izvajal svojo 
lastno skladbo Pomladna.
Prijeten glasbeni večer je privabil lepo število obiskovalk in obi-
skovalcev ter prinesel mnogo radostnih občutkov. 
� S.�R./vir:�GŠ�Laško-Radeče,�foto:�Regina�Jakšič

BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 7. aprila odprli 
gostujočo medmuzejsko razstavo »Ženske zgodbe: Mitske 
podobe in realnost skozi muzejske predmete«, na kateri je 
predstavljenih 12 zgodb, ki jih je soustvarilo 12 avtoric in 
avtor iz skupno devetih muzejev.

»Razstava je zasnovana kot skupna predstavitev izbranih mu-
zejskih predmetov, ki so interpretirani skozi mitološke teme in 
s sodobnimi 'pripovedmi'. Osrednja tema je namenjena ženskim 
zgodbam, ki skozi različne družbene vloge (kneginja, soproga, lju-
bica, mati, delavka, sužnja …) odpira vprašanja o položaju žensk v 
sodobni družbi in vodi h kritičnemu razmisleku o sodobnih žen-
skih gibanjih,« je na odprtju povedal kustos pedagog v Posavskem 
muzeju Brežice Boštjan Kolar. Med soavtoricami razstave sta 
tudi kustosinji v brežiškem muzeju Oži Lorber in Jana Puhar, 
ki sta predstavili vsaka svoj del razstave. Prva je pripravila mit-
sko zgodbo o ugrabljeni Evropi z zrcalnega oboka Viteške dvora-
ne brežiškega gradu, ki je del freske Frančiška Karla Remba iz leta 
1703, druga pa zgodbo o grobu na obsežnem grobišču Keltov oz. 
Tavriskov iz časa mlajše železne dobe na nekdanjem brežiškem 
sejmišču, v katerega so poleg bojevnika k večnemu počitku polo-
žili tudi najverjetneje žrtvovano Keltinjo.
Razstavo, ki je do 17. maja na ogled v prvem prostoru Galerije Po-
savskega muzeja Brežice, je odprla direktorica občinske uprave 
Občine Brežice Patricia Čular. Kot je povedala, se tudi sama veli-
kokrat znajde v prostoru, kjer je kot ženska v manjšini in ima ob-
čutek, da jo drugi merijo, ali je dovolj dobra v primerjavi z njimi. 
»Ugotavljam, da nima smisla težiti k enakosti in razmišljati o tem, 
kako postati enak v tej tekmi, temveč je čar te tekme, da sem dru-
gačna, ker dejansko ne morem biti enaka. Skupaj lahko zgradimo 
boljšo zgodbo ravno s prepoznavanjem in upoštevanjem drugač-
nosti,« je dejala. Otvoritveni dogodek je z glasbo popestrila mla-
da citrarka Ana Jagrič.� P.�Pavlovič

Na ogled je 12 ženskih zgodb 

Med� avtoricami� razstavljenih� ženskih� zgodb� so� tudi� Oži�
Lorber,�Jana�Puhar�(obe�Posavski�muzej�Brežice)�in�Petra�
Stipančić�(Dolenjski�muzej�Novo�mesto).

60 Klavirskih kratkic za 60 let

Na�klavirskem�recitalu�je�sodelovalo�lepo�število�učenk�in�
učencev�ter�učiteljev�in�učiteljic.
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kam v posavju
Četrtek, 14. 4.

• od 14.30 do 17.30 v MC 
Sevnica: Velikonočne ustvar-
jalnice

• od 18.00 do 20.00 v Baru 
MC Krško: Izkopanine - ve-
čeri, namenjeni druženju in 
poslušanju zanimivih izko-
panin glasbe različnih izva-
jalcev

Petek, 15. 4.

• ob 16.00 v MC Sevnica: Dan 
mladih prostovoljcev

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: romantična drama 
Nejca Gazvode »Jazz«, za 
Zeleni in Modri abonma ter 
izven

Sobota, 16. 4.

• od 11.00 dalje na Prilipah: 
motokros dirka za državno 
prvenstvo Slovenije

• od 15.00 do 16.00 v MC 
Sevnica: Lov na čokoladna 
jajčka

• od 15.00 do 17.00 v MC 
Krško: otroška velikonočna 
predstava »Zajček Sladko in 
zdrava prehrana« ter iska-
nje čokoladnih pirhov, ob 
21.00: koncert Grizl + Ma-
chband + Hard Division

Torek, 19. 4.

• ob 19.30 v Kulturnem 
domu Krško: stand-up ko-
medija »Mali otroci, veliki 
problemi«, nastopata: Uroš 
Kuzman in Aleš Novak

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: Gledališki abonma 
Brežice 2021/2022 – ko-
medija Iztoka Mlakarja »Tu-
tošomato«

Sreda, 20. 4.

• ob 17.00 na Gradu Raj-

• ob 16.00 v Domu Svobode v 
Brestanici: odprtje razstave 
ročnih del skupine Pridne 
roke Rajhenburga

• ob 17.00 v Kulturnem 
domu Krško: sprejem špor-
tnikov občine Krško

• ob 17.00 v MC Krško: ping 
pong turnir

• ob 18.00 v veliki dvorani 
Gradu Rajhenburg v Bresta-
nici: odprtje razstave Irene 
Romih »Vaje iz optimizma«

Sobota, 23. 4.

• od 9.30 do 14.00 v Centru 
varne vožnje Raceland v Vr-
bini: preventivna akcija Mo-
torist

• od 10.00 do 12.00 v MC 
Krško: festival knjig in rož; 
ob 14.00: košarkarski tur-
nir trojk

• ob 15.00 pri Lovskem domu 
Kapele: jurjevanje v Kapelah

• ob 18.00 na Tržnici Vi-
dem: zaključna prireditev 
8. leskovške salamiade – 
degustacija salam, podeli-
tev priznanj in nagrad ter 
družabno srečanje 

• ob 19.30 v Kulturnem 
domu Krško: krška premie-
ra filma »Vesolje med nami« 
in pogovor z režiserko Ra-
helo Jagrič Pirc

• ob 21.00 v Klubu Metulj 
v Bistrici ob Sotli: Razsre-
diščenja BoS: Mojca Zupan-
čič+Gaja Perkošak in Blaž 
Božič+Boštjan Imenšek

Nedelja, 24. 4.

• ob 21.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: SundayNo-
ise is dead: SitiS (Zagreb) & 
Snøgg (Velenje)

Torek, 26. 4.

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: dopolnitev razsta-
ve »Prvi krški borci« – Pe-
ter Jernejec

Sreda, 27. 4.

• ob 9.30 zbor pri vili Istenič 
v Stari vasi na Bizeljskem: 
Pot k repnicam (štart ob 
10.00), obvezne prijave na 
041 970 215 (Vesna)

• od 11.00 dalje na Prilipah: 
motokros dirka za pokalno 
prvenstvo Slovenije

• ob 19.00 v Galeriji Gabron-
ka v Bistrici ob Sotli: razsta-
va fotografinje Petre Molan 
in kiparke Milojke Drobne 
»KonKon ViVi – Soustvarja-
nje v Sobivanju«

henburg v Brestanici: pre-
miera kratkega filma z nas-
lovom »Okusite Posavje«

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: »Knjiga poti« – pogo-
vor z Mirom Tičarjem

Četrtek, 21. 4.

• od 15.00 do 17.00 v MC 
Sevnica: MC nagradni festi-
val mini iger

• ob 17.30 v prostorih Doma 
upokojencev Dobova: zdra-
vstveno predavanje Maje 
Imširović, dr. med., spec. 
interne medicine, na temo 
»Visoke krvne maščobe – 
kako ukrepati?«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: planinski večer na pred-
večer dneva Zemlje

• ob 18.00 na Gradu Podsre-
da: odprtje razstave in po-
delitev priznanj fotografske-
ga natečaja »Biodiverziteta 
– umetnost življenja 2021« 
in zaključek literarnega na-
tečaja na temo opraševalcev 
ob svetovnem dnevu Zemlje

• od 18.00 do 20.00 v Baru 
MC Krško: Izkopanine - 
večeri, namenjeni druženju 
in poslušanju zanimivih 
izkopanin glasbe različnih 
izvajalcev

• ob 19.00 v Malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: Posavje v diplomskih in 
raziskovalnih nalogah – Ko-
renine: Pogled v družinsko 
zgodovino

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje gostujoče 
fotografske razstave Milana 
Dularja z naslovom »V slo-
gi je moč«

Petek, 22. 4.

• od 9.00 do 17.00 na sedežu 
podjetja INO Brežice v Krški 
vasi: INO dnevi odprtih vrat 
(tudi 23. in 24. 4.)

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

3. 
maj

TOREK

GOLEK 11.30–11.50

GORA 12.00–12.30

VELIKI TRN 12.50–13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45–14.15

VELIKI PODLOG 15.00–15.30

GORICA 15.40–16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25–16.55

DRNOVO 17.10–17.40
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4. 
maj

SREDA

VELIKA DOLINA 9.30–10.45

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.40–12.10

ČATEŽ OB SAVI 12.20–12.50

BUKOŠEK 13.05–13.35

DU BREŽICE 13.50–14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45–15.30

5. 
maj

ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.20–10.10

JAGNJENICA  (1) 10.20–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.10–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

6. 
maj

PETEK

BRESTANICA (VRTEC) 10.50–11.20

TRŽIŠČE 12.00–13.00

KRMELJ 13.10–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35

9. 
maj

PONEDELJEK

VRTEC KRŠKO - ENOTA GRIČ 10.45–11.05

DSO KRŠKO 11.15–12.00

DOLNJA PREKOPA 12.30–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.05

10. 
maj

TOREK

VRTEC KRŠKO - ENOTA KEKEC 9.20–9.50

DOLENJA VAS (VRTEC) 10.05–10.50

KRIŽE 11.15–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.30

ZDOLE 15.45–16.15

11. 
maj

SREDA

VRTEC BREŽICE - ENOTA MAVRICA 9.45–11.00

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

PIŠECE 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.15

DOBOVA 15.35–16.20

TRNJE 16.40–17.25

12. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

RAZBOR 11.10–11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10–13.10

16. 
maj

PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15–10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30–11.30

RAKA (OŠ) 12.30–13.30

SMEDNIK 13.40–14.10

VELIKA VAS 14.25–14.55

SENUŠE 15.05–15.35

17. 
maj

TOREK

VRTEC KRŠKO - ENOTA CICBAN 9.30–11.00

IMPOLJCA (DUO  - BREZOVO) 11.20–11.40

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.45

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

18. 
maj

SREDA

VRHOVO (2) 8.20–8.50

SVIBNO  (2) 9.10–9.50

JAGNJENICA  (2) 10.00–10.30

ZABUKOVJE 11.55–12.25

TRNOVEC 12.40–13.00

LONČARJEV DOL 13.15–13.35

19. 
maj

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA 8.25–9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA 9.15–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50
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23. 
maj

PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 13.25–13.55

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.30–16.00

MALI KAMEN 16.10–16.40

ROŽNO 17.00–17.30

24. 
maj

TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.15

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 15.50–16.20

RAKA 16.40–17.10

25. 
maj

SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.30

GLOBOKO (OŠ) 10.50–11.35

MOSTEC 11.55–12.40

KAPELE 13.00–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

26. 
maj

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.40–12.10

VELIKE MALENCE 12.20–12.50

SOBENJA VAS 13.00–13.30

CERINA 13.40–14.10
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T: (07) 488 01 94 
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

Mestno gledališče ljubljansko:
Jazz

romantična drama
za Zeleni in Modri abonma ter izven

petek, 15. 4., ob 19.30 uri

Mali otroci, 
veliki problemi

stand up komedija
torek, 19. 4., ob 19.30 uri

Vesolje med nami
krška premiera �lma z režiserko 

Rahelo Jagrič Pirc in �lmsko ekipo
sobota, 23. 4., ob 19. uri

CELJE� –� Na� 3.� mednaro-
dnem� tekmovanju� Celeia�
2022�so�učenke�citer�Glas-
bene� šole� Brežice� znova�
blestele.�Vse�tri�udeležen-
ke� so� pod� mentorstvom�
Anite�Veršec,�prof.,�osvoji-
le�zlata�priznanja.�Ladeja�
Rožman� je�kot�najmlajša�
tekmovalka�celotnega�tek-
movanja� v� predkategori-
ji� prejela� zlato�priznanje�
s�96,50�%,�prav�tako�je�bi-
la� zlata� Lucija� Pšeničnik�
v�2.�kategoriji�s�96,67�%,�
Ana�Jagrič�pa�je�z�absolu-
tno�zmago�z�99,00�%�sla-
vila�v�3.�kategoriji.�Čestita-
mo�in�se�veselimo�uspeha!�
Vir:�GŠ�Brežice

KRŠKO – Nedavno se je zaključilo 
51. tekmovanje mladih glasbeni-
kov Temsig, na katerem so se od-
lično odrezali tudi učenci Glasbene 
šole Krško. Alja Šinkovec (klavir 
1.b, mentor Branimir Biliško) je 
osvojila zlato priznanje, Ana Ba-
znik (klarinet 1.b, mentor Peter 
Gabrič / korepetitor Branimir Bi-
liško) zlato priznanje in I. nagra-
do, Neva Žnideršič (oboa 1.b) in 
Neja Kržičnik (oboa 1.c), pri obeh 
mentorica Tanja Petrej / korepe-
titor Martin Šušteršič, sta preje-
li srebrni priznanji, trobilni kvin-
tet GŠ Krško v sestavi Tia Štefanič, 
Blaž Krajnc, Nuša Zaman Jelenič, 
Jaka Sotošek in Aljaž Pirc (men-
tor Drago Gradišek) zlato prizna-
nje in III. nagrado, Jan Arh (pet-
je 1.b, mentorica Mateja Arnež 
Volčanšek / korepetitor Lucijan Cetin) zlato priznanje in Nik 
Baškovč (diatonična harmonika 1.a, mentor Stane Cetin) sre-
brno priznanje. 
 P.�P./vir:�GŠ�Krško

Mladi krški glasbeniki uspešni  
na Temsigu

Klarinetistka�Ana�Baznik�
z�mentorjem�Petrom�Gab-
ričem
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Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. Objavljena je 
tudi na internetni strani www.radiosraka.com in na FB strani, 
kjer lahko glasujete in oddate svoj glas.

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. KRAŠKI KVINTET - Slovenka, večna mladenka
 2. (2.) Ans. TONIJA VERDERBERJA - Metlika ti naša
 3. (4.) Ans. FRANCA OCVIRKA - Noč na morju
 4. (6.) Ans. ČUDEŽNI DEČKI - Mlade oči
 5. (5.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Hladen zimski večer
 6. (7.) Ans. ROKA KASTELCA - Dolenjka
 7. (3.) Ans. UTRIP - Za vikend
 8. (8.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA - Kaj mi daš
 9. (10.) Skupina GADI - Natakar'ca
 10. (-.) Ans. NAMIG - Čas pomladi

Predlog tega tedna za glasovanje:
 Ans.  DIREKT – Sanjam, sanjam 

Kupon št. 618
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, 9. 4. 2022, ob 20. uri

1. nagrada:  pedikura v vrednosti 30 €
2. nagrada:  pedikura v vrednosti 30 €
3. nagrada:  pedikura v vrednosti 30 €

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 21. apri-
la, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po 
e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. S 
sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni 
in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakono-
dajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

PEDIKURA NIVI,
LEA PEČNIK S.P., TRG SVOBODE 13A, SEVNICA

Geslo 6/2022 številke:

ZAJČEK TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI
Nagrade, ki jih podarja TRGOVINA ZAJČEK, Andreja Zaljetelj 
s.p., PE Supernova Krško, CKŽ 141, Krško, prejmejo:
1. nagrada:  hrana za živali v vrednosti 20 € prejme  
 Jožica Mirt, Mrtvice
2. nagrada:  hrana za živali v vrednosti 10 € prejme  
 Franci Drenovec, Mali Kamen
3. nagrada:  poslastica za živali v vrednosti 5 € prejme  
 Simon Prebejšek, Blanca

Bistričani na Schoolovision; Matevž Derenda okužen 
s koronavirusom; glasbeni pedagog in knjižničar po-
ziva brežiške glasbenike. Tokrat preberite:  

V Torinu bo 14. maja veliki finale letošnje Evrovizije, dan 
prej pa bo v irskem mestecu Bantry zaključno dejanje 
osnovnošolske različice tega tekmovanja. Na njem bodo 
Slovenijo s skladbo Stiropor / Styrofoam predstavljali čla-

ni skupine Pogrüntey iz Bistrice ob Sotli (na fotografiji). 
Schoolovision, kakor se imenuje evropsko glasbeno tek-
movanje za osnovne šole, je prvič potekalo leta 2009, učen-
ci Osnovne šole Bistrica ob Sotli pa slovenske barve za-
stopajo drugič zapored. Lani so se predstavili s pesmijo 
Prijatelji / Friends, pri avtorski in tehnični izvedbi pa so, 
tako kot letos, pomagali člani Mladinskega društva Bistri-
ca ob Sotli. Za letošnje tekmovanje so bistriški osnovno-
šolci sestavili čisto nov bend. Skupino Pogrüntey sestav-
ljajo pevec Andraž, kitaristki Eva in Julija, bobnar Vid in 
bas kitaristka Zarja. Glasbena ideja je izšla iz Zarjine bas 
linije, mentor benda in vsestranski glasbenik Andrej Čer-
nelč je iz tega glasbenega motiva izpeljal pesem in besedi-
lo za skladbo Stiropor / Styrofoam. »Pesem govori o tem, 
kako nam lahko strah zamegli pogled in da se zares osvo-
bodimo šele, ko spoznamo resnico,« pove Andrej. Za zvočni 
miks je skrbel vodja glasbenega studia MD Bistrica ob So-
tli Damjan Dobrina, pri snemanju in obdelavi videa pa je 
sodelovala še prostovoljka centra Gaja Pekošak. 

V šovu Znan obraz ima svoj glas tokrat ne gre brez posa-
vskega pridiha. V njem se namreč vsak teden z drugo pev-
sko vlogo preizkuša sin naše glas-
bene dive Nuše Derenda, sicer pa 
član fantovske skupine Boom!, Ma-
tevž (foto: POP TV). Preteklo nede-
ljo bi moral nastopiti v prvem due-
tu sezone z Martino Majerle, a je bil 
pozitiven na koronavirus, kar pome-
ni, da slovenske različice Shakire 
in Malume nismo mogli spremlja-
ti. Matevžu je bilo izjemno žal, da je 
zaradi njegove okužbe tudi Martina 
ostala brez nastopa, zato ji je posnel 
video sporočilo. Pevka, ki nas je nekoč zastopala na Evro-
viziji, je bila sprva zelo šokirana in presenečena, a je seve-
da razumela, da gre za višjo silo, in mladeniču zaželela hit-
ro okrevanje. Je pa našemu posavskemu rojaku uspel eden 
boljših nastopov v šovu, ko je imitiral legendo muzikalov, 
igralca Donalda O'Connorja, zaradi česar je imel pri pe-
smi Make 'em laugh še dodatni igralski in koreografski iz-
ziv, ki ga je opravil odlično. Žirantka Ana Maria Mitič pri 
tem ni skoparila s pohvalami: »Matevž, če si si vzel ta na-
stop kot avdicijo, sem prepričana, da si si odprl marsika-
tera vrata. Ti si dokazal, da si res fantastičen v muzikalih.«

V brežiški občini je v nastajanju zanimiva publikacija z nas-
lovom Brežiški glasbeniki in zasedbe skozi čas. Obsežnega 
dela se je lotil glasbeni pedagog in knjižničar Vilko Urek. 
Delo bo zajemalo vse inštrumentaliste, pevce in plesalce, 
ki so in še delujejo v občini Brežice od leta 1955 do danes. 
Avtor publikacije bo glasbenike predstavil v 10 poglavjih: 
1. Znani solistični »muzikanti« in »zabavljači«; 2. Manjše 
glasbene zasedbe, skupine in ansambli; 3. Večje zasedbe in 
ansambli; 4. Druge zasedbe in ansambli; 5. Veliki orkestri; 
6. Folklorne in plesne skupine; 7. Vokalne zasedbe; 8. Pev-
ski zbori; 9. Glasbeni pedagogi in 10. Brežičani izven Bre-
žic. Kljub dejstvu, da je popisovalec kar dober poznavalec 
glasbenega utripa v občini Brežice in je navezal stike že z 
mnogimi glasbeniki, vseeno ugotavlja, da še vedno naleti na 
zasedbe in posameznike, ki jih ne pozna in bi bilo krivič-
no, da ne bi našli svojega mesta v tej res podrobni enciklo-
pediji. Ravno zato prosi vse bralce Posavskega obzornika, 
če s kom, ki pozna kakega glasbenika ali se sam ukvarja na 
kakršen koli način z glasbo, še ni navezal stika, da mu pi-
šejo na e-naslov: vilko.urek@gmail.com.
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

Nudimo:
- medicinsko pedikuro
- klasično pedikuro 
- pedikuro na domu 
031 366 505 /lea@nivi.si

Trg svobode 13a, Sevnica
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Mišel Deržič, Dobova – 
deklico,

• Larisa Vogrinc, Bukošek – 
deklico,

• Nika Motore, Sevnica – 
dečka,

• Valentina Kurnik, Planina 
pri Raki – deklico,

• Urška Kugonič, Boštanj – 
deklico,

• Barbara Kovačič, Svinjsko 
– deklico,

• Izeta Ćasurović, Krško – 
dečka,

• Špela Gubenšek, Črešnjice 
pri Cerkljah – deklico,

rojstva • Gordana Radić, Radeče – 
deklico,

• Franja Povše, Dolenji 
Boštanj – deklico,

• Ana Arnšek, Črnomelj – 
deklico,

• Petra Hervol, Brežice – 
deklico,

• Petra Levičar, Krško – 
deklico,

• Valentina Lamovšek, 
Krško – dečka.

ČESTITAMO!

poroke

• Jožek Novak in Kristina 
Jeršič, oba iz Curnovca.

ČESTITAMO!

DOBOVA – 5. aprila je obeležil častitljiv jubilej, 90. rojstni dan, 
Zvonko Molan iz Dobove. Rodil se je na Zdolah leta 1932 kot 
drugi od osmih otrok Ivanu – Anzeku in Tereziji Molan. Še ved-
no je ponosen Zdolan, kljub temu da je že davno, odkar ga je lju-
bezen do brhke frizerke Cirile z Velikega Obreža zvabila v Dobo-
vo, kjer sta se leta 1964 poročila in zgradila dom. Cirila je imela 
v domači hiši frizerski salon, Zvonko pa je po nekajletnem zače-
tniškem službovanju pri Pionirju nadaljeval z delom v papirnici 
Djuro Salaj v Krškem vse do upokojitve leta 1990. V zakonu sta 
se jima rodila hči Alenka in sin Zvonko. 

Cirilo mu je tri leta po zlati poroki leta 2017 iztrgala huda bole-
zen. Vse do zadnjega dne ji je izkazoval neizmerno ljubezen in 
skrb zanjo. Od takrat dalje jo vsak dan obišče na pokopališču. Ni-
koli ne pozabi na nedeljsko sveto mašo, redno hodi v trgovino, 
rad se druži z upokojenci na pikadu v domu upokojencev. Še ved-
no skrbi za vrt in zelenico okoli hiše, v kateri živi s hčerino dru-
žino. Da ostaja fit, vztrajno vsako jutro telovadi. Do nedavnega 
je s kolesom pogosto obiskal sinovo družino na Velikem Obrežu, 
kjer se zelo rad udeležuje druženj z vaščani Gmajne in njihovih 
tradicionalnih pohodov v Jovse. Prav nikoli mu ni bilo težko pri-
jeti za kakršno koli delo, pa naj si bo v frizerskem salonu, pri zi-
darskih delih ali pa speči potico oz. krofe. Res je človek, vreden 
vsega spoštovanja, ki ga preprosto moraš imeti rad. Ob vsem tem 
pa mu življenje lepšajo štirje vnuki: Aljaž, Anže, Žiga in Žan, ki 
so iz majhnih fantov, ki jih je vozil z vozičkom, zrasli v postavne 
mladeniče, na katere je neizmerno ponosen.
Slavljencu želimo še veliko prelepih trenutkov v krogu vseh tis-
tih, ki ga imajo radi.� V.�M.

Zvonko Molan praznoval 90 let

90-letni�Zvonko�s�hčerko�Alenko�in�sinom�Zvonetom

www.cvetlicarna-kerin.si

 Janko Kerin s.p., CKŽ 65A, Krško, tel.: 07 490 25 60

Delovni čas:
Vrtni center Krško: PON - PET: 7-19, SOB: 7-17

Posl. Senovo: PON - PET: 8-15, SOB: 8-13

 sadike zelenjave in dišavnic
 sadilni in glineni lonci
 zemlja za balkonsko cvetje (70 l) 
 semenski krompir

AKCIJA!

RHODODENDRONI

POPRAVEK
V prejšnji izdaji Posavskega obzornika se nam je na temat-
skih straneh Urejamo dom v članku z naslovom Ograja je po-
memben element našega prostora (str. 17–19) prikradla nelju-
ba napaka, saj smo ob navedbi ene izmed naših sogovornic, 
Mateje Sušin Brence iz podjetja M MUNDUS iz Artič, zapisa-
li, da je krajinska arhitektka namesto pooblaščena arhitektka 
in pooblaščena prostorska načrtovalka. Za nedoslednost se ji 
opravičujemo in obenem zahvaljujemo za sodelovanje.   B. M.

KRŠKO – Upokojena učiteljica Danica Zalokar je svojo po-
klicno kariero začela na Bizeljskem, nadaljevala na Gorenj-
skem, zatem poučevala na Zdolah in se poklicno ustalila v 
Leskovcu pri Krškem. Vsestranska mentorica mnogim ge-
neracijam je obeležila 90. rojstni dan. 

Danica Zalokar iz Krškega živi v sožitju z družino sina Janeza, z 
bogatimi spomini na prehojeno življenjsko pot. Dolgoletna člani-
ca nekdaj zelo aktivnega Društva prijateljev mladine Leskovec, ki 
ga je ustanovila Rezi Pirc, je znala in zmogla uspešno povezovati 
šolo in vrtec s člani prijateljev mladine pri raznovrstnih akcijah, 
od fizičnega urejanja otroških igrišč do mentorskega in organi-
zacijskega dela na športnem in kulturnem področju. Leta njene-
ga prostovoljnega mentorskega dela vzgoje mladih čebelarjev 
na območju krajevne skupnosti Leskovec in vidnih rezultatov 
na tekmovanjih so evidentni prispevek izobraževanju in vzgo-
ji čebelarstva v Sloveniji, za kar je leta 2017 za življenjsko delo 
prejela nagrado Petra Pavla Glavarja Čebelarske zveze Slovenije, 
nekaj let pred tem pa kot ena izmed redkih žensk čebelark odli-
kovanje z redom Antona Janše I. stopnje za posebne zasluge za 
dvig slovenskega čebelarstva. Občina Krško ji je za vsestransko 
delo z mladimi na več področjih leta 2013 podelila Znak občine 
Krško. Leta 2008 je zbrala in uredila zbornik 80 let organizira-
nega čebelarjenja na območju Čebelarskega društva Leskovec pri 
Krškem ter bila leto kasneje soavtorica zbornika 55 let za sreč-
nejše otroštvo Zveza prijateljev mladine Krško. 
Danica Zalokar je učila in vzgojila več generacij mladih, njeno 
delo ima vidne rezultate. Vzorno sodelovanje in povezovanje z 

društvi prijateljev mladine pri 
Zvezi prijateljev mladine Kr-
ško je bilo njeno poslanstvo, 
ki ga nadaljujejo novi rodovi. 
Ob njenem 90. osebnem jubile-
ju, ki ga je 8. aprila praznovala 
v krogu družine, sta jo obiska-
la tudi predsednik in sekretar-
ka ZPM Krško Vinko Hostar in 
Vida Ban, s katero gospo Da-
nico vežejo več kot 40-letno 
uspešno sodelovanje in prija-
teljski odnosi. 

� B.�M./vir�in�foto:�Vida�Ban

90 let Danice Zalokar 

Slavljenka�Danica�Zalokar�z�Vido�Ban�in�Vinkom�Hostarjem

Območno združenje Rdeče-
ga križa Krško obvešča, da bo 
krvodajalska akcija potekala v 
četrtek in petek, 21. in 22. 4., 
od 7. ure do 13. ure v špor-
tni dvorani OŠ Leskovec pri 
Krškem (Pionirska cesta 4a, 
8273 Leskovec pri Krškem). 
Obvezna je predhodna najava 
na tel. št. transfuzijskega od-
delka: 051 389 270, 051 671 
147, 030 716 796. 
Vljudno prosijo, da pokliče-
te na eno od telefonskih šte-
vilk, ki ste jih prejeli v vabilu, 
ali pa na vam najbližji transfu-
zijski center, da se dogovorite 
o dnevu in uri prihoda.
  P. P.

Naslednji teden 
krvodajalska 
akcija

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

ZDOLE – 9. aprila so v Turistično-hortikulturnem društvu Zdole 
izvedli spomladansko čistilno akcijo, v sklopu katere so v med-
generacijski zasedbi članov društva, krajanov in zdolskega pod-
mladka pobrali odvržene odpadke z obcestnih jarkov, vaškega je-
dra, zaselkov in pohodnih poti na območjih Pleterij, Potoč, perišča 
v Grabnu, Kostanjka, Raven, Zg. Pohance, ob Močniku, Križah, Ša-
pol, vaškega jedra Zdol ter v okolici pokopališča, večnamenskega  
doma krajanov in Doma Bena Zupančiča.� �B.�M./vir:�THD�Zdole

Zdolani počistili kraj in okolico
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se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času slovesa stali 
ob strani. Z besedami tolažbe, objemi in sočutjem ste dodajali 
kamenčke v mozaik življenja, ki je neprecenljiv. Zato ne bomo 
nikogar posebej imenovali, saj v mozaiku vsak kamenček šteje. 
Niti posloviti se nisi uspel, ko za vedno od nas si odšel. Med nami 
ljubljen si iz vsega srca, bodi ljubljen tudi tam, kjer si zdaj doma.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Kadar�bom�vandral,�vandral�poslednjič,

ko�bom�zatisnil�trudne�oči,
takrat�prijat'lji�zadnjič�zapojte,

pesem�domača�naj�zadoni.
Pojte�o�tratah�in�o�livadah,

ki�sem�jih�ljubil�vedno�srčno.
Z�vincem�in�šopkom�in�vašim�petjem

lažje�bom�nosil�črno�zemljo.

Ob boleči izgubi našega dragega 

ANTONA VODIŠKA –  
TONIJA

Hvala vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

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

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

8. aprila je minilo 25 let,  
odkar se je poslovil od nas

MARTIN KERN
s Celin 11.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem DS Smith, Novi plamen Kropa iz Gorenjske in Megadom 
Krško za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, svete maše in 
denarne prispevke. 
Hvala pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba, gospodu ka-
planu Gregorju za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalos-
tinke, izvajalcu Tišine in gospe Marjetič za ganljive besede slovesa. 
Hvala bolnišnici Novo mesto in dr. Janji Zorko Kurinčič za zdravlje-
nje ter ge. Maji za obiske na domu. 
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo drago mamo pospremi-
li na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo

ZAHVALA
Za�dobroto�tvojih�rok

ostala�je�beseda�hvala,�
ki�v�srcih�bo�ostala

in�večno�lep�spomin�na�te.

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, babice in prababice

VERE BAN
iz Stolovnika 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna hvala KZ Sevnica in 
Inpletu Dolnje Brezovo za nesebično pomoč in sveče. Hvala pog-
rebni službi Blatnik za pogrebne storitve, hvala za zapete žalostin-
ke in zaigrano Tišino. Hvala vsem za sveče, cvetje, izrečeno sožalje 
in finančne prispevke. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in Vas 
nismo posebej omenili. Vedno boš v naših srcih.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Tam,�kjer�si�ti,�ni�sonca�in�ne�luči,�
le�tvoj�nasmeh�nam�v�srcih�še�živi.

Nihče�ne�ve,�kako�boli,
ko�se�zavemo,�da�te�več�ni.

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka, tasta, 
brata, strica in bratranca

MILANA TOMAŽIČA
z Znojil pri Studencu 3

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečeno sožalje in darovane sveče. Hvala pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo pogreba, izvajalcu Tišine ter gospodu župniku za 
lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
V 96. letu starosti nas je zapustila draga 

mama, stara mama, prababica, tašča in teta

MATILDA 
ROŽMAN

iz Pavlove vasi.

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

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, oz. do zapolnitve prostora.
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure oz. do 
zapolnitve prostora. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

FRANC KOSTEVC
iz Brežic.

SPOMIN

Žena Latinka s svojimi

17. aprila bo minilo žalostno leto,  
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu,  
prižigate sveče in ohranjate spomin nanj. 

Ni�te�pred�hišo,�
kjer�ptički�pojo,

ni�te�na�vrtu,�ne�vinogradu,
kjer�rož'ce�cveto,

samo�sledi�ostale�so�od�dela�tvojih�rok.

ALOJZ PEČAR 
s Stojanskega Vrha. 

SPOMIN

17. aprila bo minilo eno žalostno leto,  
odkar nas je zapustil naš dragi 

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prižigate 
svečke in ohranjate spomin nanj. 

Zelo te pogrešamo: vsi tvoji najdražji

Ni�te�pred�hišo,�kjer�ptički�pojo,�
ni�te�na�vrtu�in�v�vinogradu,�

kjer�rožice�cveto.�
Samo�sledi�ostale�so�od�dela�tvojih�rok.�

MIRO BESKORVAJNI 
iz Sevnice. 

SPOMIN

4. aprila je minilo eno leto,  
odkar nas je zapustil naš dragi 

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite  
ob njegovem preranem grobu. 

Družina Beskorvajni

Življenje�je�potovanje�od�radosti�do�žalosti.�
Na�koncu�ostane�le�solza,�boleč�spomin.�

Vendar�potuješ�naprej� 
kot�večni�sopotnik�v�naših�srcih.�

DAMIR HOVIĆ – NONO

SPOMIN

14. aprila mineva deset let od tvojega odhoda.

Vsi tvoji

Prazen�dom�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,
ni�več�tvojega�smehljaja,

utihnil�je�tvoj�glas,
bolečina�in�samota�sta�pri�nas.

Zato�pot�nas�vodi�tja,
kjer�sredi�tišine�spiš,

a�v�naših�srcih�še�živiš.

SPOMIN
na tri drage osebe: 

očeta JOŽETA, brata JOŽETA,  
mamo JOŽEFO HICTALER 

iz Koprivnice

In spet pomlad – 
osma očetova – 20. 7. 1931–13. 4. 2014,  

peta bratova – 2. 4. 1966–31. 1. 2017,  
prva mamina – 13. 3.1936–17. 4. 2021.

Vi trije ste odšli, zdaj le še molk prekriva naše trate in veter poje ob 
vogalih doma, v vejah stare lipe, v brstečih grmih rož … Pred vhodom 
postojim in slutim drsajoč korak v notranjosti in težek vzdih, odmev, 
ko palica pomaga ti do vrat – zaman čakanje – ostaja le spomin na 
vašo svetlo sled, dokler smo tukaj, dokler sva tukaj …

Helena in Irena z družinama

STANISLAV LEKŠE 
iz Velike vasi. 

SPOMIN

Zelo te pogrešamo. Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižgete 
svečko in postojite ob grobu.

Zelo te pogrešamo: vsi tvoji najdražji

Prazen�dom�je�in�dvorišče,�
oko�zaman�te�išče.�

Srce�trpi,�a�tebe�ni�...

Minilo je žalostno leto,  
odkar smo se poslovili od tebe, 

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu  
in mu prižigate sveče. 

Pogrešamo te: tvoji najdražji

SPOMIN
Veseli�s�teboj�smo�živeli,�
žalostni,�ker�te�več�ni.�
Ostali�so�živi�spomini,�
z�nami�potuješ�vse�dni.�

22. aprila bo minilo žalostno leto,  
odkar nas je zapustil naš dragi 

STANISLAV JURŠIČ 
iz Jablanc 4, Kostanjevica na Krki. 

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, sode-
lavcem in znancem, ki ste nam stali ob strani, darovali cvetje in 
sveče, za svete maše in denarno pomoč ter jo pospremili na zad-
nji poti. Hvala gospodu Jožetu za opravljen obred, Komunali Sev-
nica, cvetličarni ZelenaPika, pevcem za zapete pesmi in trobenta-
ču za zaigrano Tišino.
Posebna zahvala dr. Božidarju Groboljšku in patronažnim sestram 
ZD Sevnica za dolgoletno skrb in zdravljenje.

Žalujoče: hčere Marjana, Danica in Majda z družinami

ZAHVALA
Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,
a�nate�spomin
bo�večno�ostal.

Ob izgubi naše drage mame

TEREZIJE POPELAR
roj. Tomažin, iz Orešja nad Sevnico 4a

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem ter vsem, ki ste nam v dnevih slovesa stali ob strani. Hva-
la Splošni bolnišnici Novo mesto, osebju Oddelka za abdominalno 
kirurgijo in dr. Roku Testenu. Zahvaljujemo se za pomoč, izrečeno 
sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvala tudi pogreb-
ni službi Kostak in gospodu župniku za lepo opravljen pogreb, ge. 
Neni za tople besede slovesa, pevcem Rajhenburškega okteta za za-
pete pesmi. Hvala vsem, ki ga boste imeli v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Končala�se�je�njegova�življenjska�pot� 

na�tem�svetu,�nadaljuje�pa�se�nekje�med�
angeli�in�v�srcih�vseh,�ki�smo�ga�imeli�radi.

Ob boleči izgubi našega dragega 

MARTINA PIRCA
iz Krškega 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v žalosti stali ob strani in sočustvovali z nami. 
Hvala za pisna in ustna sožalja, za vsako lepo misel, za darovane 
sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala JP Komunala Rade-
če, trobentaču in govorniku Branetu Zorcu ter gospodu župniku za 
opravljen obred. Hvala tudi Romanu in Moniki. Hvala vsem in vsa-
kemu posebej. 

Žalujoči: vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

ZAHVALA
Srce�je�omagalo,�tvoj�dih�je�zastal,�

a�nate�spomin�bo�večno�ostal.�

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
babice, tašče, tete, sestre in sestrične 

MAJDE ČEČ 
Čimerno 10, Radeče 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, denarne pri-
spevke in svete maše. Hvala pogrebni službi Žičkar za opravljen po-
greb, pevcem za zapete žalostinke in gospodu župniku za opravljen 
cerkveni obred. Hvala sodelavcem Ektena in Poklicne gasilske eno-
te Krško. Zahvaljujemo se tudi osebju in oskrbovancem Doma 
upokojencev Brežice za prijazno oskrbo. Iskreno se zahvaljujemo 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni

ZAHVALA
Srce�je�omagalo,�tvoj�dih�je�zastal,�

a�nate�spomin�bo�večno�ostal.�

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice  
in prababice 

FRANČIŠKE UNETIČ 
z Gazic 

ki smo ga imeli neizmerno radi. Enako rad je tudi on imel vse vas in 
nas. Vsakemu posebej hvala, ker ste bili z nami in ste bili naša opora.
Z vsemi vašimi darovi, besedami tolažbe, objemi in sočutjem ste 
dodajali kamenčke v čudovit mozaik. In ta je neprecenljiv. Zato ne 
bomo nikogar posebej imenovali. V mozaiku vsak kamenček šte-
je. Vsak je enako pomemben in ima svojo vlogo. Hvala vsem, ki ste 
po skrbeli za lepo opravljeno žalno slovesnost, in vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ni�res,�da�si�odšel�—�nikoli�ne�boš!

Ujet�si�v�naših�srcih�z�najlepšimi�spomini.
Vsak�naš�korak�boš�spremljal�v�tišini.

Dragi naši sorodniki, prijatelji, sodelavci, 
sovaščani in znanci. V minulih dneh smo se 

poslovili od dragega moža, očeta, očima, tasta, 
dedka, bratranca, dobrega soseda in prijatelja

BRANKA TURŠIČA
iz Brezja pri Senušah,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem ter sodelavcem Kremena, d. d., za vse pri-
jazne besede in sočutne stiske rok, izrečena pisna sožalja ter da-
rovane sveče, denarne prispevke in svete maše. Hvala gospodu žu-
pniku Boštjanu Gorišku za obiske na domu in za slovesno opravljen 
pogrebni obred. Hvala pevcem moškega pevskega zbora Raka za 
spremljanje pogrebne maše in zapete žalne pesmi ob odprtem gro-
bu, pogrebni službi Blatnik za izvedbo pogreba, izvajalcu Tišine, 
praporščakoma Društva izgnancev Raka in Društva upokojencev 
Raka. Hvala Juliji za besede spomina. Hvala vsem, ki ste se udeleži-
li pogrebne slovesnosti. Hvala izvajalkam pomoči na domu CSD Kr-
ško in patronažni sestri Majdi Kostrevc za nego in zdravstveno os-
krbo na domu ter Anki Gorenc za pomoč in obiske v času bolezni. 
Vsakemu posebej in vsem skupaj bomo vedno hvaležni.

Žalujoči: sin Tine z družino in družina Rabzelj

ZAHVALA
Vsak�človek�je�zase�svet,

čuden,�svetal�in�lep
kot�zvezda�na�nebu.

(T.�Pavček)

Ob smrti naše drage mame, stare mame  
in prababice

MARIJE TOMAŽIN
z Gmajne 22 pri Raki

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, vaščanom, znancem in stanovskim kolegom za vso pomoč 
in podporo v težkih trenutkih slovesa. Hvala vsem za izrečena so-
žalja, besede tolažbe, darovano cvetje in sveče, svete maše in de-
narne prispevke. Hvala tudi pogrebni službi Žičkar, gospodu žu-
pniku za lepo opravljen obred, pevcem in trobentaču. Zahvala tudi 
vsem, ki jih posebej nismo imenovali, in vsem, ki ste ga pospremi-
li na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ni�te�več�na�vrtu,�ne�v�hiši,
nič�več�glas�se�tvoj�ne�sliši,

če�lučko�na�grobu�upihnil�bo�vihar,
v�naših�srcih�je�ne�bo�nikdar.�

Svojo življensko pot je v 74. letu starosti 
sklenil mož, oče, dedek, brat, bratranec, stric, 

svak in prijatelj

MIRKO CVELBAR
z Malenc pri Kostanjevici.

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, sosedom 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, svete maše in denar-
ne prispevke.
Hvala tudi infekcijski bolnišnici Celje – covid oddelku za neizmerno 
lajšanje bolečin, g. župniku Ludviku za lepo opravljen obred, Obr-
tni zbornici Krško, govorniku Rihardu Kodriču. Posebna hvala tudi 
pogrebni službi Žičkar in pevcem za zapete poslovilne pesmi. Hva-
la kolektivu Resistec, Metaltec in Athos ter PE Lesnina Krško.
Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in kakor koli pomagali ter 
ga pospremili na njegovi zadnji poti in vas nismo posebej omenili.

Žalujoči: žena Nada, hčerka Marijana z Boštjanom,  
vnuka Gašper in Zoya

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta,  
starega očeta, strica 

RAJKA SOTLARJA 
z Gorice 8

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, go-
spe Vidi Kocjan in znancem za denarno pomoč, podarjeno cvet-
je in sveče, svete maše, ustno in pisno sožalje, cvetičarni Lilija za 
prelepe cvetlične aranžmaje, pogrebni službi Kostak za organiza-
cijo pogreba, trobentaču za zaigrano Tišino in gospodu župniku 
za lepo opravljen obred.
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam ka-
kor koli pomagali v teh težkih trenutkih. Hvala še enkrat vsem in 
vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža, dragega očeta, dedka 

in dobrega prijatelja

DRAGUTINA  
MUTAKA

iz Krškega, stanujočega na Aškerčevi ulici,

»V�času�Matije�Gubca�so�imeli�ljudje�do�kruha�spoštljiv�odnos.�
Kaj�pa�danes?�V�Gubčevem�naselju�v�Krškem�sem�od�daleč�
zagledal�kruh,�cel�hlebček,�pobral�sem�še�ostalo,�kar�je�bilo�
narejeno�iz�moke.�K�sreči�imam�doma�zajce.�A�po�drugi�strani�
že�mnogo�let�zbiramo�denar�za�uboge,«�je�ob�fotografiji,�ki�jo�
je�prinesel�na�naše�uredništvo,�zapisal�Alojz�Šribar�iz�Kobil.�

BRESTANICA – 27. marca je v Veliki dvorani gradu Raj-
henburg v organizaciji KD Svoboda Brestanica in ob podpo-
ri Mestne občine Krško potekal koncert z naslovom »Vrača 
se pomlad«, na katerem so nastopili člani Vokalne skupine 
Svobode Brestanica pod vodstvom Marka Železnika. 

Večer je z izbrano besedo povezovala Mojca Kranjec, vse zbra-
ne pa je z zimzeleno pesmijo S. Stingla z naslovom »Vrača se 
pomlad« v svet pomladnih radosti milozvočno popeljal Marko 
Železnik ob klavirski spremljavi izvrstnega pianista Jerneja Fa-
bijana.
Na odru so se z doživeto interpretacijo predstavili tudi preosta-
li pevci in pevke Vokalne skupine Svobode Brestanica, poimen-
sko so to: Jure Klenovšek, Klemen in Jernej Šterk, Jernej Že-
leznik, pa tudi pevki Anja Žabkar in Anja Kozinc – slednja se 
je predstavila tudi s citrami in nastopom v okviru ansambla Dr-
stvenšek, za katerega je vse aranžmaje napisala in pripravila 
Klara Drstvenšek. Sicer pa velja omeniti, da ima Vokalna sku-
pina Svobode Brestanica sedaj tudi novo članico, in sicer je to 
vokalistka Tjaša Primc. 
Ob koncu dogodka je na oder stopila še predsednica Kulturnega 
društva Svoboda Brestanica Margareta Marjetič in se zahvali-
la nastopajočim za lep večer, nato pa so vsi glasbeniki združili 
moči in glasove ter skupaj zapeli na odru, s čimer je bila publika 
v polni dvorani deležna prave glasbene poslastice za zaključek 
imenitnega glasbenega večera.  A.�Kališnik

S pesmijo se je vrnila pomlad

Skupaj�so�zapele�tri�izvrstne�vokalistke�–�Anja�Žabkar,�Tjaša�
Primc�in�Anja�Kozinc.
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Prodam žganje slivovko, sad-
jevec in dve kletki za prepelice. 
Tel.: 041 764 758, 070 825 050

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prav tako prodamo mešana ali 
bukova drva. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri

Prodam sok aronije. 
Tel.: 031 820 773

Prodam trsne cepljenke: ža-
metna črnina, laški rizling, ru-
meni muškat. 
Tel.: 040 419 942

ŽIVALI

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

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

041 659 659

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 
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proizvodnja in montaža
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obzornikova oglasna mreža

Prodam okrogle bale slame. 
Tel.: 031 594 663

Prodam planirno desko, vili-
ce za bale in rotacijski mulčer. 
Tel.: 070 815 003

Prodam drva, kratko žagana, 
kalana, mešana, in železni voz. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino, večje količi-
ne in stekleničeno. Suho: na-
mizno rdeče, mešano belo, 
frankinja. Polsladko: muškat, 
renski rizling, rosé. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 738 843

Prodam vino cviček, mešano 
belo, po 1,5 € za l, modro fran-
kinjo po 2 €/l in tropinovec 5 
€/l. Tel.: 041 809 209 

Prodam domača jajca, koruzo, 
tribrazdni obračalni plug, se-
jalnico za žita. 
Tel.: 041 972 956

NEPREMIČNINE
Prodam gozd površine 1,2 
hektarja, lokacija Lomno – 
Arto. Tel.: 041 635 016 

KMETIJSTVO

Kupim zgrabljalnik za seno in 
traktorski mlin za žito. 
Tel.: 030 998 658

Eko-kurjava d.o.o., peleti s 
certifikatom kakovosti A1. 
Tel.: 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Prodam škropilnico Stihl SR 
420, v odličnem stanju, pri-
merno za uporabo v sadjar-
stvu in vinogradništvu. 
Tel.: 068 174 158

Prodam bukova in mešana 
drva ter krožne brane Olt. 
Tel.: 051 783 425

Prodam ohranjen traktor De-
utz torpedo (48), l. 85, regi-
striran, kompresor; traktor-
sko kosilnico BCS – 180 cm, 
hidravlični dvig, dvojni rez, 
l. 2000. Tel.: 031 893 850
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
TRAKTORJEV IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE, 
gradbene mehanizacije in viličarjev. 
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane, 
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.

Informacije: tel.: 07/49 73 160, GSM: 041 611 740, 051 812 512

Odkup lesa
BRIN - PODJETJE ZA 
PREDELAVO LESA d.o.o.
Stolovnik 68a
8280 Brestanica

Odkupujemo hlodovino: hrast, bukev, smreka, jelka 
ter ostali sortimenti na panju ali kamionski cesti.

Za vaš les ponudimo najboljše realne cene 
in klase ter hitro plačilo.

V okolici Dobove se prodaja 
težji prašič, cca. 300 kg. 
Tel.: 031 897 928

Prodam mini koze, dve kozi z 
mladičem in kozlička, Zagrad 
pri Otočcu. Tel.: 041 758 958

Prodam tri bikce simentalce, 
stare 2,5 in 5 mesecev, prašiče, 
težke od 30 do 150 kg, možen 
zakol. Cena ob ogledu. 
Tel.: 051 872 179

Ugodno prodam prašiče, mes-
nate pasme, težke 50–70 kg. 
Blanca, Žibert. 
Tel.: 031 751 324

Osem krškopoljcev, težkih od 
35 do 60 kg, ugodno prodam. 
Okolica Krškega. 
Tel.: 031 290 916

Prodam ovna, brejo ovco, ja-
genjčka samčka in samičko, 
kupim zajko. Tel.: 041 598 873

Prodam domačega prašiča, 
težkega cca. 130 kg, za koline 
ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 261 140

Prodam telico lisaste pasme, 
brejo 8 mesecev, vajena paše. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 857 643

Prodam prašiča, težkega okoli 
160 kg. Možnost zakola. Cena 

po dogovoru. Tel.: 041 538 237 

Prodam kravo simentalko, 
brejo 8 mesecev, ter vino cvi-
ček in kraljevino. Kupim alumi-
nijasti 1200-litrski sod za od-
voz gnojnice. Tel.: 051 870 909

Prodamo odojke, 28–30 kg, in 
prašiča za zakol. Tel.: 07 49 68 
348, 041 502 497

KAMNOSEŠTVO GRAMA
• IZDELAVA IN MONTAŽA NAGROBNIH SPOMENIKOV

AKCIJA -30 % POPUSTA NA NAGROBNIKE IZ ZALOGE!

• KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI
• OKENSKE POLICE

• ZUNANJE IN NOTRANJE STOPNICE

Dolenji Boštanj 56e, Obrtna cona Boštanj
www.kamnosestvograma.si
info@kamnosestvo-grama.si

Kontaktni podatki:
031/369 555
031/363 400
07/81 62 080

- Prodaja in šivanje zaves 
- Menjava zadrg (tende za čolne, hlače ...)
- Izdelava prtov, pogrinkov, tekačev
- Izdelava preoblek (kuhinjski stoli, klopi ...)
- Krajšanje (hlač, rokavov ...)

Maja Ameršek, s.p., Mali Kamen 38c, Senovo

031 852 090
siviljstvo.maja0@gmail.com
Šiviljstvo Maja Ameršek

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    
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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja belih kilogramskih piščancev 27. 4. 
2022 pri Alojzu Mirtu na Gmajni 28, Raka, ter 29. 4. 2022 

na Kajuhovi 3, Senovo. Vsak torek in petek so na voljo 
rjave, grahaste, sive, bele, golovrate jarkice pred nesnostjo. 

Vsako sredo si lahko priskrbite enodnevne bele piščance, 
22. 4.,  bele težke kokoši (možno naročilo še do 20. 4.), 

25. 5. enodnevne race in gosi, v sredini maja pa purane. 
Naročila sprejemamo od 9. do 17. ure

na 031 676 724 ali 07 49 73 190.
Želimo vam blagoslovljene velikonočne praznike, 

polne upanja in miru.

031 621 522, 07 49 21 563

Perutnina Rostohar
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emSpoštovani, obveščamo vas, da sprejemamo 

naročila za bele kilogramske piščance, 
ki si jih lahko priskrbite 20. aprila in 12. maja 

popoldan. 
Mlade rjave jarkice si lahko priskrbite vsak 

delavnik med 15. in 16. uro, po predhodni najavi.
Po veliki noči bodo na voljo 10-mesečne in 

enoletne rjave kokoši v nesnosti. 
Naročila so obvezna.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila za bele 
kilogramske piščance, ki bodo 

na voljo 15. 4. in 5. 5. 
Od 20. 4. bodo na voljo 

enoletne rjave kokoši. Vsak 
delavnik, po 18. uri, so na voljo 

tudi rjave in grahaste jarkice.
Nudimo tudi prašiče.
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• mali.oglasi@posavje.info.

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 posa-
meznike, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost na trgu ne glede na 
organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja bese-
da 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


 

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.

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 
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorna urednica: Maruša Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 
Sodelavke in sodelavci: Andreja 
Kališnik, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
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: Tiskarsko središče d.o.o., 
Ljubljana 
Naklada: 27.600 izvodov

 

Naslednja številka (9/2022) bo izšla v 
četrtek, 28. aprila 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 21. april 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

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.

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

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

Nudimo: selitve, prevoze, 
pospravljanje garaž in pod-
strešij, odvoz na deponijo, 
montaža/demontaža pohi-
štva. Selitveni servis Selec, 
Lana Pešec s. p., Erjavčeva 
3, 8250 Brežice. 
Tel.: 070 827 998

Ugodno prodam cisterni za 
kurilno olje, 1.000 in 2.000 l, 
malo kosilnico na nitko – Jon-
sered, generalno obnovljeno, 
in elektromotorje – nove, 0.55 
kW, 1.1 kW, 0.25 kW in 0.25 
Kw, enofazni. Tel.: 041 622 468

Prodam hiško za psa, 
smrekove sušice za fižol 
in okvirje za visoke grede, 
ugodno. Tel.: 041 847 896

Kupim alfa kotel, do 120 litrov. 
Tel.: 031 843 282

Prodam dnevnosobno, rusti-
kalno, hrastovo omaro – 3,50 
x 2,20 m za 80 € in kopalniški 
sestav Gorenje 1,70 x 2,20 m, 
200 €. Tel.: 041 644 663 

Čistilni servis Nina, čiščenje 
stanovanj, hiš in poslovnih 
prostorov. Ugodno, hitro in čis-
to! Lisec Nina s.p., Lukovec 4c, 
Boštanj. Tel.: 041 722 676

Prodam malo rabljen bel šte-
dilnik KVS Moravia na drva. 
Š-60, D-92, veliko šamotno ku-
rišče, dimni priključek levo za-
daj ali postrani. Dobro peče in 
greje. Tel.: 041 449 003

Prodam ribiški čoln s pokrovi, 
kanu Som, nov. 
Info: 041 595 061

Nudimo: izkope, zemeljska 
pripravljalna dela in nizke 
gradnje. Zanesljivo in ugo-
dno. Jakob Ivačič s.p., Veli-
ka vas 58, Leskovec pri Kr-
škem. Tel.: 051 489 435 

STIKI

Želim spoznati žensko, lah-
ko močnejše postave, za res-
no vezo ali občasna srečanja s 
67-letnim gospodom. 
Tel.: 068 936 294

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

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

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

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

PROIZVODNJA – MAREC 2022

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

celotni prah 
[mg/m3]

izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr.

PB4* TG 0 - 41 - 1 - 2 -

PB4* ZP 0 - 176 - 11 - 2 -

PB 5* TG 0 - 83 - 4 - 3 -

PB 6 ZP <1 - 40 50 3 100 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[ura]

Število zagonov
[/]

Plinski bloki
PB4, PB5 in PB6 6.648.574 96 17

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(D-2)
*	 -	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti.
**	 -	pri	uporabi	D-2	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij

Občnega zbora se je udeležilo 
76 članic in članov od skupno 
466 ter predstavniki sosednjih 
veteranskih združenj in druš-
tev, s katerimi sevniški vetera-
ni sodelujejo. Pogled v preteklo 
leto je pokazal, da so v OZVVS 
Sevnica uspeli kljub »korona-
razmeram« organizirati ter 
se udeležiti vrste dogodkov 
ter tekmovanj: štiri ekipe so 
se udeležile 20. veteranskih 
športnih iger v Slovenski 
Bistrici, organizirali so 2. me-
morialni turnir Marka Černiča 
v streljanju z zračno puško in 
pikadu, izvedli proslavo v po-
častitev 30. obletnice obrambe 
samostojne in neodvisne drža-
ve Republike Slovenije s pred-
stavitvijo knjige veterana Mitje 
Teropšiča na sevniškem gra-
du, pripravili spominski pohod 
veterana Kristijana Janca, orga-
nizirali izlet na Primorsko ter 
tradicionalni pohod po poteh 
tajnih skladišč orožja v občini 
Sevnica na Cerovec nad Šent-
janžem. Za letošnje leto ima-

Cajner vodenje predal Golobu
BOŠTANJ – 25. marca je v TVD Partizanu Boštanj potekal redni letni zbor sevniškega Območnega združen-
ja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS), na katerem so podelili priznanja ter izvolili novega predsednika 
združenja, Francija Goloba.

jo sevniški veterani v načrtu 
vrsto tradicionalnih in drugih 
dogodkov ter tekmovanj, pri-
pravljajo se na izid spomin-
skega zbornika o prelomnih 
dogodkih iz časa osamosvojit-
ve Slovenije, ki ga nameravajo 

predstaviti ob dnevu državnos-
ti. Dosedanji predsednik Ivan 
Cajner, ki je združenje uspeš-
no vodil osem let, je vodenje 
predal Franciju Golobu, ene-
mu od ustanoviteljev sevniške-
ga združenja in dosedanjemu 
vodji praporščakov. 

V slavnostnem delu dogodka je 
sedem članov, ki so pripomogli 
k uspešnemu delovanju sevniš-
kega OZVVS, prejelo priznan-
ja. Bronaste medalje 'Obrani-
li Posavje 91' so prejeli Bojan 
Sorčan, Oskar Zoran Zelič in 
Maks Senica, srebrni medalji 
'Obranili Posavje 91' Marjan 
Gracar in Ivan Cajner, zlato 
medaljo 'Obranili Posavje 91' 
Janez Levstik in najvišje vete-
ransko priznanje Posavja, pla-
keto 'Posavje 91', Franci Selak. 
V imenu gostov so zbrane na-
govorili predsednik Pokrajin-

skega odbora ZVVS za Posavje 
Anton Supančič, predstavnik 
OZVVS Krško, predsednica KO 
ZBV NOB Sevnica Jelka Robar 
in predsednik KO Društva izg-
nancev Slovenije Vinko Zale-
zina. 

Dogodek je v uvodu obogatil 
otroški pevski zbor OŠ Boš-
tanj pod vodstvom Tadeje 
Udovč in tradicionalno sveča-
no veteransko dejanje, ki sta ga 
opravila Franci Golob in Dra-
go Slukan. Ob zaključku se je 
dosedanji predsednik Ivan Caj-
ner vsem zahvalil za dobro so-
delovanje ter pozval članstvo 
h krepitvi povezanosti in enot-
nosti, ki je v sedanjem času še 
kako potrebna. Sledilo je dru-
ženje s tradicionalno pogos-
titvijo, ki jo je pripravil Aktiv 
žena Boštanj. 
 S.�R./Vir:�OZVVS�Sevnica

Vodenje�sevniškega�OZVVS�je�
prevzel�Franci�Golob�(foto:�O.�
Z.�Zelič).
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Žiga Vene je že v času šolanja 
na tehnični gimnaziji na Šol-
skem centru Krško – Sevnica 
opozoril nase z izdelavo raču-
nalniške aplikacije simulacije 
delovanja hidroelektrarn na 
spodnji Savi v sodelovanju z 
GEN energijo in mentorji, ki jo 
je leta 2014 predstavil na pri-
reditvi Tehnogenij. »To je bil 
prvi izziv, pri katerem sem lah-
ko izkoristil, kar sem se nau-
čil poleg šole, na neki konkret-
ni zadevi, hkrati pa vstopnica 
v nekaj več,« pravi o svojem 
prvem odmevnejšem projek-
tu, s pomočjo katerega v Sve-
tu energije obiskovalcem še 
danes predstavljajo delova-
nje omenjenih elektrarn. Kot 
srednješolec je denimo izde-
lal še mobilno aplikacijo pro-
jekta Trails2Education, ki se 
je ukvarjal z učnimi potmi, pa 
mobilno igro Mesta Sloveni-
je, ki je v zadnjih osmih letih 
zabeležila okoli 100 tisoč pre-
nosov. »V gimnaziji se šele v 3. 
letniku začneš učiti programi-
ranja, jaz pa sem s tem začel 
že veliko prej,« pojasnjuje svo-
jo zgodnjo uspešnost, »večino 
stvari sem se naučil sam v po-
poldanskem času.« Leta 2016 
je maturiral kot eden izmed 17 
slovenskih maturantov, ki so v 
takratnem spomladanskem 
izpitnem roku dosegli vseh 34 

Danes prehranske, v bodoče informacijske diete
KRŠKO – Eno od podjetij, ki gostujejo v Podjetniškem inkubatorju Krško, je tudi računalniško podjetje Priot, ki ima sedež sicer v Mariboru, a je njegov solastnik 
tudi 24-letni Krčan Žiga Vene. Mladi 'software developer' oz. razvijalec programske opreme je umirjen in nekoliko zadržan sogovornik, a eden tistih, ki dokazuje-
jo, da se mladost in modrost še zdaleč ne izključujeta.

možnih točk, torej se je vpisal 
t. i. zlate slovenske maturante.

Delajo na področju 
smučarskih skokov

V času študija računalništva 
in matematike v Ljubljani je 
začel delati v podjetju Outfit 
7 (gre za podjetje, ki je med 
drugim zaslovelo z aplikaci-
jo My Talking Tom). Po za-
ključenem študiju se je vrnil 
nazaj v Krško, novo prilož-
nost pa je našel skupaj z Bla-
žem Jakopinom in Grego Lo-
garjem v podjetju Priot d.o.o., 
ki se ukvarja z digitalizacijo v 
športu. »Začeli smo s fizičnimi 
merilniki za smučarske sko-
ke – za merjenje daljav, hitro-
sti vetra in odskoka ter s celot-
nim informacijskim sistemom 
za izvedbo tekme, od štartnih 
list do rezultatov in sodniških 
ocen,« pripoveduje, nadaljeva-
li pa so s popolno digitalizaci-
jo tega procesa, da lahko tudi 
manjši klubi celotno tovrstno 
tekmovanje izvedejo v lastni 
režiji, a hkrati na zelo profesi-
onalni ravni. Tako je v sodelo-
vanju s Smučarsko zvezo Slo-
venije in Nordijskim centrom 
Planica nastala spletna plat-
forma HiFlyer, ki se uporablja 
na vseh tekmovanjih v smu-
čarskih skokih pod okriljem 

Smučarske zveze Slovenije na 
nacionalni ravni. Njihov tre-
nutni izziv je, kako njeno upo-
rabo spraviti na mednarodno 
raven, kar pa ni tako enostav-
no. Tekme svetovnega poka-
la imajo namreč velike prora-
čune in močno konkurenco na 
tem področju. »Podjetje Swiss 
Timing pride in izvede celot-
no tekmo. Naš sistem ni name-
njen, da bi nadomestil njih oz. 
je bolj namenjen manjšim tek-
movanjem, ki si ne morejo pri-
voščiti tako celovitega in dra-
gega sistema, lahko pa sami 
izvedejo tekmovanje in se prib-
ližajo temu, kar ponujajo veli-
ke firme,« pojasnjuje. In zakaj 
ravno smučarski skoki? »Gre-
ga je bil smučarski skakalec in 

njegova poznanstva so nas na 
začetku vodila na to področje.« 
Ukvarjajo pa se tudi z drugimi 
stvarmi, tako so izdelali nekaj 
spletnih oz. mobilnih aplikacij, 
večinoma za znane naročnike. 
»Naša usmeritev je, da išče-
mo področje, na katerem smo 
dobri in na katerem bomo lah-
ko razvili nek lasten produkt,« 
pravi mladi programer. 

Odločitev za podjetniško pot 
je zanj predstavljala »prilož-
nost, za katero bi mi bilo žal, 
če se ne bi odločil zanjo«. Gle-
de stereotipne predstave o ra-
čunalničarjih kot malce intro-
vertiranih in socialno neveščih 
karakterjih, denimo v skladu s 
priljubljeno nadaljevanko Ve-

liki pokovci, pravi, da to zanje 
morda drži malce bolj od pov-
prečja, ni pa to nobeno pravi-
lo. »Na vsakem področju je zelo 
velik spekter ljudi, tako da so 
seveda tudi takšni. Večina lju-
di, s katerimi sem doslej delal, 
pa ni tako zelo zaprtih, so dokaj 
odprti in komunikativni. Veliko 
podjetij tudi v računalništvu ne 
išče samo velike strokovnosti 
ali genialnosti, ampak veliko 
pomeni tudi sposobnost sku-
pinskega dela in komunikaci-
je,« poudarja ob tem.

Družbena omrežja? Hm …

A Žiga še zdaleč vsega svoje-
ga časa ne preživi sede pred 
računalnikom, ampak je akti-
ven tudi na športnem podro-
čju, konkretno v Športnem 
društvu Ultimate Krško, ki se 
ukvarja z zanimivo športno di-
sciplino – frizbijem. »Tudi to iz-
haja že iz srednješolskih časov. 
V zadnjih petih letih sem v veli-
ki meri prevzel pobudo na tem 
področju. To se mi zdi pomem-
ben aspekt mesta, v katerem ži-
vim, saj je veliko možnosti na 
področju športa,« pojasnju-
je. Življenje v Krškem mu je 
tudi sicer zelo všeč, zato zanj 
ni bilo dileme, ali se po študi-
ju vrniti domov ali ne, morda 
pogreša le malo več družabne-

ga življenja mladih. Do družbe-
nih omrežij je, morda netipič-
no (ali pa tudi ne) za nekoga, ki 
se profesionalno ukvarja z ra-
čunalništvom, precej zadržan 
in se jih, kot pravi, v zadnjem 
času malce izogiba. »Moje na-
čelo je, da moramo sami sebe 
braniti pred preveliko količi-
no informacij, ki jih puščamo 
na spletu,« pravi, »in mislim, 
da se tega ljudje čedalje bolj 
zavedamo, a tega zavedanja še 
nismo udejanili. Princip delo-
vanja družbenih omrežij je tak-
šen, da poskusijo pridobiti čim 
več tvoje pozornosti in te zadr-
žati čim več časa. To se dela s 
pomočjo umetne inteligence in 
podobnih stvari, zato se je smi-
selno vprašati, ali plusi, ki jih 
dobimo z uporabo omrežij, od-
tehtajo minuse.« Prepričan je, 
da bi moralo biti osveščanja o 
tem več že v šolskem sistemu, 
ki očitno še ni uspel reagirati 
na hiter razvoj na tem področju 
v zadnjem desetletju. »Mislim, 
da bodo tako, kot so zdaj popu-
larne prehranske diete, v pri-
hodnosti obstajal tudi koncept 
informacijske diete, torej kako 
se obvarovati pred nepotrebni-
mi informacijami in kako svo-
jo omejeno pozornost usmeri-
ti v pravo smer,« zaključi mladi 
podjetnik.
� Peter�Pavlovič

Žiga�Vene�na�delovnem�mestu�v�Podjetniškem�inkubatorju�
Krško

četrtka, 14. 4. 2022 in 21. 4. 2022, 18.00 – 20.00:

IZKOPANINE
Večeri v MC Baru, namenjeni druženju 
in poslušanju zanimivih izkopanin glasbe različnih izvajalcev.

Organizacija: MC Krško in društvo Van Lov

petek, 22. 4. 2022, 17.00: 

PING PONG TURNIR
Vabljeni na druženje ob Ping pong turnirju v MC Krško! 
Čakajo vas praktične nagrade!

APRIL 2022
sobota, 16. 4. 2022, 15.00 – 17.00: 

OTROŠKA VELIKONOČNA PREDSTAVA ZAJČEK SLADKO 
IN ZDRAVA PREHRANA  TER ISKANJE ČOKOLADNIH PIRHOV
Najprej si bomo ogledali predstavo Zavoda Enostavno prijatelji, po njej pa bomo okoli Mladinskega 
centra poiskali "skrite čokoladne jajčke"!

21.00:

KONCERT: 
Grizl + MACHBAND 
+ HARD DIVISION
Vabljeni na rock večer!

sobota, 23. 4. 2022, 10.00 – 12.00: 

FESTIVAL KNJIG IN ROŽ
Skupaj z Zairo, prostovoljko iz Španije, se bomo zgledovali po španskem festivalu knjig in rož. 
Izmenjevali si bomo stare knjige in vsem podelili rožice. Prinesi svojo knjigo in jo izmenjaj!

14.00:

TURNIR TROJK
MC Krško skupaj s prostovoljci organizira košarkarski turnir trojk. Pridruži se nam na igrišču!
Več informacij na info@mc-krsko.si.

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

T: 07/488 22 86
INFO@MC-KRSKO.SI

WWW.MC-KRSKO.SI
DELOVNI ČAS INFO TOČKE

PON-PET: 8.00–22.00
SOB: 10.00–22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO

FOTOGRAFSKI NATEČAJ: V POSAVJU SEM 
DOMA

Fotografski natečaj je namenjen mladim do 29. leta starosti. 

Obišči svoj najljubši kotiček Posavja, naredi tri fotografije tega 
posebnega mesta in nam jih pošlji! TRI NAJBOLJŠE FOTOGRAFE 
ČAKAJO BOGATE NAGRADE!

Morda je to mesto Krško, morda je to klopca ob gozdem potočku ali pa 
prostor, kjer s prijatelji srkaš kavo. Napiši, zakaj je to tvoj najljubši 
kraj, in fotografije pošlji do 30. aprila na:

info@mc-krsko.si

SPECIFIKACIJE ZA POSLANE FOTOGRAFIJE: JPG/JPEG, min. 
3000 pikslov po daljši stranici, velikost ene fotografije maks. 5MB.

VEČ INFORMACIJ O NATEČAJU NAJDEŠ NA NAŠEM 
FACEBOOKU IN INSTAGRAMU. 
Lahko nam tudi pišeš na info@mc-krsko.si


