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PRODAJALEC/KA DELIKATESE IN ŽIVIL

Vloge pošljite na email naslov: kadri@trgovinejager.com ali osebno poslovodji v trgovino.

SEZONA SLOVENSKEGA KROMPIRJA  str. 2

Včeraj izkopan, jutri že na polici
Jerica Lipec, direktorica Prevzgojnega
doma Radeče:

Človek se mora
znati tudi pobrati
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BOGOVIČ O NAČRTU ZA OKREVANJE  str. 5

Ključna bo odločitev glede JEK2
OBISK MINISTRA HOJSA 
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Rezilne žice na meji ne bo več
NAČRTI ZA POZIDAVO 
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Sončni gaj vse manj sončen
ŠPORTNI DUH ŽIVI – V teh športno obarvanih dneh, ki so zaznamovani tako z uspehi naših odličnih
športnikov (omenimo samo tenisačico Tamaro Zidanšek) kot dogajanjem na mednarodni sceni (jutri
se začne EP v nogometu), je za še več športnega in olimpijskega duha tudi v Posavju poskrbel projekt
Slovenska bakla, ki je pred julijskim začetkom olimpijskih iger v Tokiu prišla tudi v Radeče, Kostanjevico
na Krki, Sevnico, Krško in Brežice. Nosili in predajali so si jo mladi in perspektivni športniki, športniki
invalidi ter tudi (nekdanji) olimpijci iz Posavja (fotografija je z atletskega stadiona v Brežicah). Dogajanje
v posavskih mestih je bilo neke vrste generalka za jutrišnji povsem kolesarsko obarvan dan, ko se bo
tretja (posavska) etapa slovenske pentlje začela v Brežicah in zaključila v Krškem.  Foto: Rok Retelj

Krško ambiciozno
v prihodnost
Občina Krško je že drugo leto zapored občinski
praznik obeležila v koronskih razmerah, a zato z
nič manj ambicioznim pogledom v prihodnost, v
kateri se, kot je poudaril župan mag. Miran Stanko,
vidi kot mestna občina, močan center Posavja in
pomemben akter v državi, ključen projekt pa bo
gradnja drugega bloka jedrske elektrarne.
Stran 3

Kultura inoviranja
Kar osem strani smo namenili približevanju gospodarskih prebojev in osrednji temi – kulturi inoviranja. Prožnost misli, kreativnost in odločno spodbujanje iskanja rešitev, ki bodo uglašene z okoljem in
deležniki, namreč vidimo kot izjemno pomemben instrument za okrevanje po krizi, v kateri se nahajamo.



Strani 13–20

Predstavite svojo dejavnost
v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam
več zanimivih možnosti oglaševanja.
Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info

BREŽIŠKA PODEŽELSKA MLADINA  str. 25

Ustvariti moč podeželja
PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE  str. 31

V sobi srca s Slavico Jarkovič
Naslednja številka Posavskega obzornika
bo izšla v četrtek, 24. junija.
AKTUALNO

Petek v znamenju kolesarstva
POSAVJE – Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Jan
Polanc, Diego Ulissi, Rafal Majka, Ilnur Zakarin, Matteo
Trentin ter še številni drugi znani slovenski in tuji kolesarji se bodo jutri vozili po posavskih in kozjanskih cestah na 3. etapi letošnje kolesarske dirke po Sloveniji in se potegovali za
unikaten pokal na fotografiji, ki ga bo dobil
zmagovalec etape. Med 11. uro, ko bo štart
etape v Brežicah, in nekaj pred 15. uro, ko
bodo najhitrejši predvidoma na cilju v Krškem oz. na Vidmu, bodo prevozili dobrih
160 km, tako da bo kolesarsko karavano
možno ujeti v številnih posavskih krajih. Ni
odveč opozorilo, da bodo na trasi dirke potrebne kratkotrajne
zapore cest, zato previdno v prometu, pa seveda ne pozabite
spodbujati kolesarjev, zlasti slovenskih! Več na str. 28.  P. P.
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Posavje spet na vrhu po okužbah,
odmevalo cepljenje v Krškem
POSAVJE – Naraščajoče število okuženih, predvsem v občini
Brežice, je na začetku junija našo regijo spet »izstrelilo« na
sam vrh najbolj okuženih slovenskih statističnih regij, saj
imamo po slabih štirih mesecih oz. po 12. februarju spet najvišjo 14-dnevno incidenco na 100 tisoč prebivalcev (približno 250), že nekaj dni smo na vrhu tudi po dnevnem povprečju novih okužb na 100 tisoč prebivalcev v zadnjem tednu.
Februarja je bila incidenca seveda trikrat višja.
Število okuženih zdaj že kak teden počasi spet narašča in se znova približuje dvestotici, najnižje je bilo 28. maja (141). Največ potrjeno okuženih je glede na podatke covid sledilnika, objavljene v torek, v brežiški občini (čez 70), najmanj v bistriški (le ena
oseba). Brežiška občina je tudi najtemneje obarvana med posavskimi, kar pomeni, da ima najvišjo incidenco (prek 300), drugo
najvišjo ima sevniška (265), višjo od 200 ima tudi še krška. Slovenska je približno 170 in dosti nižja od omenjenih posavskih
občin, skoraj identično slovenskemu povprečju ima radeška,
medtem ko imata kostanjeviška in bistriška veliko nižje povprečje okužb v obdobju dveh tednov (na 100 tisoč prebivalcev).
Medtem ko smo v Posavju na vrhu po okuženosti, smo med najmanj precepljenimi proti covidu-19. Delež cepljenih s prvim odmerkom cepiva se v nekaterih regijah približuje 40 %, z vsemi
odmerki pa 25 % (na Koroškem znaša že skoraj 28 %), v Posavju pa sta ta deleža še dokaj nizka – dobrih 32 % s prvim (24.530
občank in občanov) in dobrih 22 % z vsemi odmerki (16.896
občank in občanov). Še vedno precej izrazito izstopa precepljenost v občini Radeče (skoraj 42 % s prvim in dobrih 30 % z vsemi odmerki), v občinah Sevnica, Brežice, Krško in Kostanjevica
na Krki so deleži cepljenih dokaj podobni (31–33 % s prvim ter
21–23 % z vsemi odmerki), najnižja pa je precepljenost v bistriški občini (26 % s prvim in 15 % z vsemi odmerki).

»Pol Slovenije« v Krškem

Zdravstveni dom Krško je 3. junija organiziral cepljenje proti covid-19 s cepivom Janssen tudi za nenaročene osebe, ki je potekalo pod šotorom na parkirišču, pod katerim sicer izvajajo drive-in testiranja na koronavirus. »Za takšno cepilno akcijo smo
se odločili, ker nam je ostal del cepiva zaradi odpovedi vabljenih oseb ali zavrnitve cepljenja s ponujenim cepivom. Nekaj cepiva je ostalo na voljo tudi na račun podjetij, ki še niso dostavila

Kolona čakajočih na cepljenje se je vila vse okoli stavbe ZD
Krško.
seznamov za cepljenje svojih zaposlenih. Odločili smo se, da cepiva ne hranimo, temveč ga poskusno ponudimo za nenaročeno
cepljenje. Odziv na cepljenje je presegel naša pričakovanja, saj so
družbeni mediji informacijo ponesli daleč naokoli. Na cepljenje
so prišli ljudje iz krajev po vsej Sloveniji, zato je cepljenje potekalo nekoliko počasneje,« je pojasnila direktorica ZD Krško Tatjana Fabjančič Pavlič. Ljudje z vseh koncev Slovenije so se začeli zbirati že okoli 12. ure, zaradi pripeke so iskali koščke sence
pod krošnjami tamkajšnjih parkovnih dreves. Mnogi med njimi
so prejšnji dan (neuspešno) čakali na cepljenje na podobni akciji v Celju in so se v upanju na več sreče pripeljali v Krško. Do
konca cepilne akcije v večernih urah so cepili skupno 395 oseb
(med njimi 81 iz občine Krško, 64 iz občine Brežice, sedem iz občine Kostanjevica in šest iz občine Sevnica, ostali so bili iz drugih slovenskih občin), od tega 334 s cepivom Janssen, ostale pa
s cepivom AstraZeneca.
Podobno akcijo so minuli torek, 8. junija, izvedli tudi v Zdravstvenem domu Brežice, kjer so imeli na voljo 195 odmerkov cepiva
Janssen in še 50 odmerkov cepiva AstraZeneca. Množičnega cepljenja brez predhodnega naročanja se je po navedbah direktorja
Dražena Levojevića udeležilo 79 oseb, ki so bile vse cepljene s
cepivom Janssen. Cepljeni so bili večinoma iz občine Brežice, nekaj tudi iz sosednjih posavskih občin. Cepljenje je potekalo tekoče, je še dodal.
Včeraj, 9. junija, je cepljenje za nenaročene osebe potekalo tudi
v Športnem domu Sevnica v organizaciji Zdravstvenega doma
Sevnica, in sicer s cepivom AstraZeneca, ponovili pa ga bodo še
jutri, 11. junija, od 10. do 16. ure. V cepilnem centru Zdravstvenega doma Krško oz. v šotoru na parkirišču bodo tudi nenaročene osebe znova cepili v ponedeljek, 14. junija, od 13. do 17. ure.

P. Pavlovič, R. Retelj
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Včeraj izkopan, jutri že na polici
BROD V PODBOČJU – Na tamkajšnji kmetiji Turk so minuli torek z novinarsko konferenco odprli sezono
slovenskega krompirja. Na tem zelenjadarskem območju so letos izkopali in na trg oddali že okoli 200 ton
krompirja, ki je na voljo v vseh večjih trgovskih verigah v Sloveniji.
Kot je povedal gostitelj Andrej Turk, je na njihovi zelenjadarski kmetiji, na kateri obdelujejo 60 hektarjev površin,
zgodnji krompir v zadnjih letih
glavna kultura, saj ga pridelajo
okoli 800 ton letno. Z izkopom
krompirja v plastenjakih, ki so
ga prodajali le v lastni trgovini, so začeli po prvem maju,
na odprtih površinah, za potrebe veletrgovcev, pa pred tednom dni. Letos zaradi neugodnega vremena z izkopom sicer
zamujajo za 14 dni. Potem ko
je bilo lansko leto za pridelovalce krompirja težko, saj jim
ga je precej ostalo, letos upajo, da bo prodaja bolje stekla.
»Pridelek je povprečen, kvaliteta se kaže kot dobra, tudi
povpraševanje je dobro in
imamo dovolj naročil,« je še
povedal Turk. Na vprašanje, v
čem je prednost slovenskega
krompirja pred tistim iz uvoza, je odgovoril: »Ta krompir je
bil včeraj skopan, danes spakiran, jutri bo na trgovski polici.
Nima za sabo tisočev kilometrov na ladjah in tovornjakih
in ni bil zalit z zastrupljeno
vodo.«

Predsednik Gospodarskega
interesnega združenja (GIZ)
pridelovalcev krompirja Mirko Jenko je povedal, da so se
površine krompirja v zadnjih
20 letih zmanjšale za kar 67 %,
hkrati pa se je povprečni pridelek zvišal za 47 %, za kar
pripisujejo zasluge genetiki in
tehnologi. »Te površine za Slovenijo niso samooskrbne oz. v
zadnjih letih ne pridelamo dovolj krompirja, zato nas včasih
preseneti, da se naš krompir
ne proda oz. so z njim težave,«
je poudaril. Po njegovih bese-

rom pri prodaji hrane na stojnicah ob slovenskih cestah, v
naslednjem tednu pa še poostren nadzor nad aditivi v
t. i. žar programu.

Pridelovalec Andrej Turk (desno) je predstavil pakiranje
krompirja za trgovske verige, levo minister Podgoršek.
dah kupec krompir ocenjuje
predvsem z očmi, a je njegova kakovost tudi znotraj. »Kje
je bil pridelan, koliko kemije je
bilo uporabljene, kakšni ostali
tehnološki procesi so bili izvedeni na njem – tukaj je slovenski krompir gotovo zmagovalec v primerjavi z lepoto,« je
menil.

Prvi mož Evrosada Boštjan
Kozole je pojasnil, da so leta
2019 začeli sodelovati s pridelovalci zelenjave in krompirja z
območja ob Krki ter izpostavil
pomen sodobnih načinov pakiranja krompirja in dogovorov s trgovci, ki želijo imeti na
policah vsak dan svežo ponudbo. »Treba je poudariti, da gredo cene surovin strmo navzgor
in da so stroški dela vsako leto
višji, zato tudi hrana ne more
temu ubežati,« je nadaljeval,
zato je pričakovati, da bo cena
kilograma sadja, zelenjave ali
krompirja vsako leto enaka,
po njegovih besedah nerealno in tega se mora potrošnik
zavedati. »Prepričan sem, da
lahko na krožnike slovenskih
gostiln in javnih zavodov ter

na trgovske police ponudimo
več slovenske zelenjave, sadja
in krompirja, našo samooskrbo pa dvignemo iz res prenizkih 40 % na višje številke,« je
zaključil.

Čeprav je bila lanska sezona
pridelave krompirja ena najboljših doslej, je situacija z epidemijo panogo spravila v resne izzive, je poudaril minister
za kmetijstvo dr. Jože Podgoršek, zato naj bi bila danes na
seji vlade sprejeta podlaga za
pomoč pridelovalcem v višini 1200 evrov na hektar posevkov z omejitvijo največ 20
tisoč evrov na kmetijsko gospodarstvo, v poletnih mesecih pa je napovedal razpis za
naložbe v zbirne centre. Ker je
bil dan pred tem svetovni dan
varne hrane, je zagotovil, da v
Sloveniji jemo varno hrano, ne
glede na to, od kod prihaja. »Si
pa upam trditi, da jemo bistveno bolj kvalitetno hrano, če jo
kupujemo v lokalnem okolju,«
je dodal. Omenil je še, da v teh
dneh Uprava za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
začenja s poostrenim nadzo-

V nadaljevanju so Kozole ter
Kristina Ogorevc Račič in
Ksenja Kragl s Centra za podjetništvo in turizem Krško
predstavili projekt »Sveže –
Okusno – Lokalno«, v katerem
želijo vzpostaviti kratke verige med kmetijami in gostinci,
o čemer pa več v naslednjem
časopisu. Kuharski mojster
Jure Tomič iz Ošterije Debeluh Brežice je pripravil pogostitev z zgolj jedmi iz krompirja: hrustljavo krompirjevo

Jure Tomič je pripravil štirihodni meni jedi iz krompirja.
kožo s peno iz krompirja in
dehidriranim prahom krompirjevega zelenja, krompirjevo juho s hrustljavim krškopoljcem, krompirjevo terino s
kremo iz krompirja in oljčnega olja ter 'mousse' iz krompirja in bele čokolade s karamelizirano čebulo in hrustljavim
krompirjem.

Peter Pavlovič

Obeta se pester občinski praznik

BISTRICA OB SOTLI – Na 17. redni seji, ki je 4. junija potekala na podstrešju »Sušilnice« v Bistrici ob Sotli, je tukajšnji občinski svet potrdil letošnje nagrajence ob občinskem prazniku konec junija. Razglasili jih
bodo na slavnostni seji, ki bo na dan državnosti, po njej pa bo sledila še uradna predaja namenu novega
večnamenskega doma v kraju.
Kot je v imenu Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predstavila svetnica Breda Kovačič,
so prejeli dva predloga za občinsko priznanje ter po enega
za denarno nagrado in občinsko plaketo. Priznanje Občine
Bistrica ob Sotli bosta prejeli Irena Černelč (predlagatelji: KD in MD Bistrica ob Sotli
ter župan Franjo Debelak) in
Katarina Debelak (predlagatelj: Društvo upokojencev Bistrica ob Sotli), denarna nagrada Občine Bistrica ob Sotli
gre Športnemu društvu Bistrica ob Sotli (predlagatelj je župan), prejemnica plakete Občine Bistrica ob Sotli pa je Špela
Drašler (predlagateljica: Darija Hohnjec). Bistriški župan je pri vsakem občinskem
nagrajencu tudi predstavil ar-

gumente, zakaj bodo šle nagrade v prave roke. Za Černelčevo
je dejal, da je iz bistriške knjižnice, kjer dela kot bibliotekarka, naredila veliko več kot
samo knjižnico. Debelakovo je
označil kot zelo aktivno tajnico
DU. Športnemu društvu, ki je
letos organizator že 40. nočnega nogometnega turnirja, bodo
po njegovem dodatna sredstva
prišla še kako prav. Pri Drašlerjevi, predsednici KD in zborovodji bistriškega zbora, pa
je izrazil prepričanje, da je 40
let MePZ posebna zgodba, ki si
vsekakor zasluži plaketo.

Telovadnica in vrtec
z državnim denarjem?

Debelak je v nadaljevanju naštel tudi prireditve ob občinskem prazniku, ki jih bo v pri-

merjavi z lanskim letom, ko jih
sploh ni bilo, letos spet zelo veliko in bodo bolj kot ne strnjene v konec tedna med 25. in
27. junijem. V petek, na državni praznik, se bodo odvijali pohod po poti ljubezni, turnirja
v košarki in odbojki na mivki,
občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško in kolesarjenje po Oransovi kolesarski
poti. Ta dan bo v dvorani kulturnega doma slavnostna seja
občinskega sveta (ob 16. uri)
in po njej otvoritev novega gasilskega oz. kar večnamenskega doma v Bistrici, zvečer pa še
tradicionalni BoSorok. V soboto bosta potekala jubilejni nočni turnir v malem nogometu in
koncert MePZ ob 40-letnici na
Svetih gorah, pevci bodo kasneje nastopili tudi na nočnem
turnirju. V nedeljo sledi še Pe-

trov sejem, za katerega upajo,
da ga bodo lahko izpeljali brez
nekih posebnih omejitev, kar
bo še en dokaz več, kot je dejal Debelak, da se življenje počasi le normalizira. Dodal je še,
da jih že v bližnji prihodnosti
čaka nekaj pomembnih projektov, in sicer hidravlične izboljšave vodovodnega sistema,
ki je skupen projekt z brežiško
občino, ter nova telovadnica in
vrtec, za katera že imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po
županovih besedah imajo vse
pogoje, da se ta projekt uvrsti
med strateško pomembne državne projekte, za kar so tudi
že podali vlogo. Če bo prišlo do
tega, jim bo MIZŠ sofinanciralo celotno vrednost investicije,
zaenkrat ocenjene na dobrih 5
milijonov evrov.

Rok Retelj
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Razvoj v smeri mestne občine in drugega bloka
KRŠKO – Župan mag. Miran Stanko je v zaključku govora zbranim na slavnostni akademiji v počastitev občinskega praznika poudaril prepričanje, da bo občina v
prihodnjih letih postala mestna občina, močan center Posavja in pomemben akter v državi: »Znamo, zmoremo, si zaslužimo!«
Uvodoma se je župan mag. Miran Stanko navezal na razvoj
občine in mesta Krško, ki ga je
zaznamovalo več prelomnih
pridobitev, od železnice, prvega lesenega mostu, ki je povezal kranjski in štajerski predel
mesta, gradnje tovarne celuloze in jedrske elektrarne, v zadnjem desetletju pa gradnje savskih elektrarn in spremljajoče
infrastrukture, ki so zaznamovale celotno Posavje za naslednjih 100 let, lokalna skupnost
pa je z vlaganji v infrastrukturo in programe prispevala k
višjemu standardu, boljšim pogojem za življenje in delo občanov. A pred lokalno skupnostjo
je novo prelomno obdobje, je
dejal župan, ki ga bo gotovo generirala gradnja drugega bloka
jedrske elektrarne: »Če samo
prezrcalimo razvoj lokalnega okolja, ki je sledil gradnji
prvega bloka, potem je jasno,
da moramo že zdaj razmišljati
širše in dlje. Predvsem o tem,
kako bo gradnja vplivala na lokalno skupnost v smislu generiranja novih podjetij in novih
delovnih mest, posledično potreb po dodatnih stanovanjih,
šolah, vrtcih, do komunalne in
cestne infrastrukture … Uspemo lahko le z dobro zastavljeno strategijo, v kateri smeri
bomo začrtali razvoj.« V zaključku slavnostnega nagovora se je župan navezal tudi na
30-letnico samostojne države,
v kateri smo dosegli marsikateri napredek, a smo pričakovali več: »Pot do samostojnosti vsekakor ni bila enostavna.
Zahtevala je pogumne odločitve, odločne in pogumne ljudi, ki so tvegali svoja življenja.
Ponosni smo lahko, da imamo svojo državo. A zdi se, da
se premalo zavedamo dejstva,
da smo le mi sami odgovorni
za to, kakšnih bo prihodnjih
30 let. Marsikateri neuresničen cilj nam bo uspelo doseči
le, če bomo dosledno spoštovali in živeli vrednote, katerim
smo se zavezali pred 30 leti. To
so enotnost, sodelovanje in zaupanje.«

Prihodnost mora temeljiti
na enotnosti in zaupanju

Slavnostni govorec na svečanosti v počastitev občinskega
praznika, upokojeni generalmajor Stanislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne
za Slovenijo, je najprej izpostavil pomen občinskega praznika, posvečenega spominu na
prve krške žrtve in vrnitev
izgnancev, kar nas tudi v novodobnem obdobju opominja,
da ne smemo pozabiti na grozodejstva vojne in njene posledice, hkrati pa nam lahko ta
tudi služijo za navdih, da lahko
obstane le tisti narod, ki ljubi
svojo zemljo, svojo rodno grudo in svojo domovino! »Takrat
se je zgodil upor, ki nas je postavil na pravo stran zgodovine, na stran zmagovalcev druge svetovne vojne. In pred 30
leti se je zgodovina ponovila,

ponovno smo se uprli, čeprav
v bistveno drugačnih okoliščinah in tako sklenili zgodovinski lok, ki nam je omogočil
zgodovinski dosežek – imeti
lastno, samostojno državo. A
okrogli jubilej nam ne sme služiti zgolj za proslavljanje in veselje, temveč tudi za razmislek,
kaj smo dosegli in predvsem,
kako naprej v prihodnost, ki bi
morala temeljiti na enotnosti
in zaupanju: »In danes je naloga političnih voditeljev, da to
zaupanje povrnejo! Naloga javnosti in vojnih veteranov nasploh pa je, da pri tej zahtevi
vztrajamo!« V nadaljevanju je
Lipič izpostavil tudi današnjo
usodnost trenutka zaradi bolezni, ki je namesto potrebe po
fizični bližini le še vzpostavila nekakšno socialno distanco,
»kakor da bi pozabili na rek, da
je lepše slišati besedno zvezo,
da je kozarec napol poln kot
pa napol prazen. Namesto da
bi nas nevarnost bolezni združevala, nas je očitno dokončno
ločila.« Zaradi tega, kot je izpostavil, bi morali na politične voditelje, predvsem tiste
na najvišjih državnih položajih, nasloviti poziv, da s svojimi
besedami in predvsem ravnanjem storijo vse za dvig kakovosti življenja državljank in
državljanov, njihovi zaposlitvi
in izobraževanju, zdravstveni
oskrbi, dostopnosti do kulture in predvsem krepitvi sožitja: »Vsako kršenje zakonov in
predvsem ustave je podiranje
temeljev, na kateri neka skupnost stoji ali pade. Zato ne rušite tega, kar je slovenski narod z delom svojih pridnih rok
ustvarjal desetletja samo zaradi ideologije in zgodovine, ki
vam ni všeč, vendar ste v njej
živeli, se izobraževali in tudi
ustvarjali. Zavedajte se, da se le
nesamozavestni ljudje sramujejo svoje zgodovine; samozavestni se iz nje učijo in njenih
napak ne ponavljajo, ampak
gradijo na njenih dosežkih.«
Slavnostni govornik je izpostavil še nujnost enotnega pogleda na dogodke iz časa osamosvajanja in na nepotvarjanje
zgodovinskih dejstev: »Zločinov nam ne more podtikati
nihče, z napisanimi knjigami in
zborniki, v katerih so dejstva
podkrepljena z dokumenti, pa
tudi potvarjanja ne.«

Kemokovini najvišje občinsko
priznanje

Ob kulturnem programu, ki so
ga oblikovali Bernarda Žarn
s povezovanjem prireditve, z
glasbenimi nastopi pa Godalni kvartet učiteljev Glasbene
šole Krško in Rajhenburški
oktet, je župan Stanko podelil letošnja priznanja in plakete Občine Krško. Jubilejna priznanja za delovanje so prejela
prostovoljna gasilska društva:
PGD Krško ob 150-letnici, PGD
Podbočje ob 120-letnici, PGD
Zdole in PIGD Termoelektrarne Brestanica ob 70-letnici,
PGD Smednik ob 60-letnici ter

družba Kemokovina. Ustanovila sta jo Alojz in Terezija Unetič, danes pa podjetje vodi njuna hči Nataša Unetič Tomše.
V prvih letih je storitev protikorozijske zaščite kovin v podjetju temeljila zgolj na lastnem
znanju zaposlenih in poznavanju zahtev kupcev, z rastjo njihovega števila in dobaviteljev
pa so v letih 2000, 2012 in
2015 izvedli pomembne posodobitve tehnologije, s katerimi s kakovostnimi storitvami
in inovativnim pristopi ustvarjajo višjo dodano vrednost, ki
se odraža na konkurenčnosti in razvoju podjetja. Družba
uspešno posluje na področju
celotne Slovenije, predvsem
v strojegradnji, gradbeništvu,
prevozništvu, ladjedelništvu in
železniški industriji.
Letošnji nagrajenci Občine Krško z županom
PGD Rožno ob 40-letnici; ob
40-letnici delovanja tudi Kozjanski park, za 20 let delovanja Zavod Neviodunum, družbi
GEN energija in SIPRO inženiring ter Kulturno društvo Leskovec pri Krškem, za 10 let
delovanja pa Posavski odbojkarski klub. Priznanje Občine

Krško je prejela Helena Španovič za prispevek h krepitvi zdravja občank in občanov,
Znak Občine Krško pa Mirjana Marinčič za uspešno delovanje na številnih področjih
ljubiteljske kulture, Jože Kodela za razvoj vinogradništva
in vinarstva v Vinorodnem

okolišu Bizeljsko – Sremič ter
Branko Strgar za prispevek
k razvoju športa in šolstva v
lokalni skupnosti. Najvišjega
priznanja, Velikega znaka Občine Krško, je bila za 30 let zelo
uspešnega gospodarskega razvoja na področju protikorozijske zaščite kovin deležna

V imenu sosednjih občin je
letos na nagrajence in občane naslovil čestitko ob občinskem prazniku brežiški župan
Ivan Molan, ki je izpostavil dosedanje tvorno sodelovanje in
doseganje še močnejšega napredka v prihodnje skozi oblikovanje in uradno priznano
Posavsko regijo.


Bojana Mavsar

Podmornica priplula izpod gladine
KRŠKO – Ob prisotnosti ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja
je bil 8. junija s simbolično predajo ključa, ki ga je krški župan mag. Miran Stanko predal direktorici Doma
starejših občanov Ani Nuši Masnik, namenu predan Dnevni center Podmornica na Vidmu.
Gre za investicijo, ki je bila
izvedena v dveh fazah. Prvo
fazo so predstavljala pogajanja in zatem nakup zgornje etaže nekdanje blagovnice Podmornica na Vidmu od
družbe Mercator v vrednosti okoli 270.000 evrov, druga
faza, ki je zajemala spremembo namembnosti in prenovo
celotne etaže v dnevni center
pa je znašala okoli 220.000
evrov, od tega je bil projekt v
višini 180.000 evrov financiran s pridobljenimi evropskimi sredstvi. »S tem smo pridobili okvirno 400 m2 površin,
urejenih na način, da bodo lahko služile potrebam dnevnega centra oziroma za dnevno
varstvo in oseb, ki sicer bivajo doma, a v času odsotnosti svojcev potrebujejo dnevno
varstvo,« je ob otvoritvi povedal župan mag. Miran Stanko.
Ani Nuša Masnik je poudarila, da dnevni center predstavlja veliko pridobitev v lokalni
skupnosti, saj predstavlja vmesno točko do nastanitve posameznika v institucionalno oskrbo. Po predvidevanjih bo
dnevni center začel opravljati svoje poslanstvo do konca
letošnjega poletja: »Upamo,
da bomo k sodelovanju uspeli
pritegniti prostovoljce za delo
v centru, člane društev upokojencev in vse tiste, ki bi bili

kajšnji dom starejših, ki ima
še večje število 3- do 5-posteljnih sob, ki ne predstavljajo več
primerne namestitve po sodobnih standardih oz. starejšim osebam v domovih ne zagotavljajo tistega dostojanstva,
ki so si ga zaslužili z aktivnim
delom skozi njihovo življenjsko pot.« Direktorica DSO Krško je v zvezi s tem povedala,
da računajo, da bodo lahko iz
tega naslova pridobili 16 dodatnih sob.
Minister Janez Cigler Kralj, direktorica DSO Krško Ani Nuša
Masnik in župan mag. Miran Stanko pred Dnevnim centrom
Podmornica
pripravljeni obogatiti življenje
uporabnikov v dnevnem centru, za katere bodo sicer skrbeli zaposleni iz DSO, saj bo v
dnevnem centru poskrbljeno
tako za njihovo zdravstveno
nego kot tudi za ostalo oskrbo.« Dnevni center, ki je oblika institucionalnega varstva,
se od domske oskrbe razlikuje
le po tem, da bodo uporabniki v dnevnem centru nastanjeni največ do 10 ur in se zatem
vračali na svoje domove. Cena
oskrbe bivanja v dnevnem centru bo znašala 70 % oskrbe, ki
bi jo sicer imeli uporabniki, če
bi bili nameščeni v domsko
oskrbo. Tudi ta storitev bo v
primeru nezmožnosti plačila

tega oproščena, je še povedala Masnikova.

Dom starejših občanov Krško se bo prijavil tudi na razpis resornega ministrstva za
sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč
deinstitucionalizacijo. Kot je
povedal minister Janez Cigler
Kralj, je razpis 'React' za namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj
vreden 93 milijonov evrov:
»Sredstva bodo namenjena
dvigu nivoja namestitev v domovih za starejše občane. Zanje je zainteresiran tudi tu-

Ob investiciji v ureditev
Dnevnega centra Podmornica, ki je prvenstveno namenjen varstvu oseb z demenco,
je Občina Krško vložila tudi
sredstva v obnovo okolice
DSO, do katerega je bila preplastena glavna dostopna cesta
in razširjene pohodne površine za lažje gibanje gibalno oviranih oseb ali oseb na invalidskih vozičkih, hkrati pa je bil
urejen tudi park ob domu, namenjen starejšim osebam, njihovim obiskovalcem in ostalim
prebivalcem mesta. Spremljajoči kulturni program na obeh
lokacijah so oblikovali Maruša Juvanc in Mitja Simončič,
zaposlena v DSO Krško, učenec kitare v Glasbeni šoli Krško in srednješolci iz ŠC Krško-Sevnica.


Bojana Mavsar
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Boste jutri spremljali kolesarje?
Jutri, 11. junija, bo skozi naše kraje peljala karavana letošnje kolesarske dirke po Sloveniji. Vam je to znano oz. si
jo boste morda kje ogledali v živo, se vam zdi to pomemben dogodek za naše kraje in ali tudi sicer spremljate nastope in uspehe naših kolesarjev, nas je zanimalo tokrat.
Gregor Bučar, Globočice pri Kostanjevici: Že
takoj ob predstavitvi letošnje trase dirke po Slovenije mi je bilo zanimivo, da bo trasa končno zavila v Posavje. Zagotovo bo zanimivo spremljati
dirko ob trasi pa tudi po TV (SLO2/Eurosport),
kjer bodo zagotovo prikazali vse lepote Posavja.
Kot kolesarski entuziast spremljam bolj ali manj
vse kolesarske dirke in tudi uživam v uspehih naših kolesarjev.

Ernest Sečen, Brežice: Da bo start 3. etape kolesarske dirke Po Sloveniji ravno v Brežicah, mi
predstavlja veliko čast in si ga bom seveda ogledal, ker me kolesarstvo kot šport že od nekdaj
zelo zanima. Skoraj nimam besed, kaj dela slovensko kolesarstvo, da imamo trenutno na svetovnem vrhu kar dva Slovenca. Verjamem, da bo
po tej dirki za kolesarjenje navdušenih še več Posavcev.

Kaja Šetinc, Sevnica: Kolesarske dirke bolj malo
spremljam, a vem za uspehe dveh naših izjemnih
kolesarjev Rogliča in Pogačarja. Kolikor mi je
znano, naj bi bil med kolesarji, ki bodo vozili skozi nekatere posavske kraje, tudi Tadej Pogačar.
Sam dogodek je mogoče izkoristiti za turistično
promocijo in lahko bi z zanimivi ponudbami privabili ne samo domače gledalce pač pa tudi od drugod.

Ariana Srpčič, Krško: Če bom le utegnila, bom
v živo spremljala kolesarje na kakšnem odseku
dirke po občini Krško, saj imamo občani le redko takšno priložnost. Kolesarske dirke svetovne
serije občasno spremljam tudi po TV, najmanj,
kar je, pa vselej preberem rezultate uvrstitev in,
seveda, navijam za naše kolesarje. Kolesarstvo
imam kot šport rada, četudi sama več ne kolesarim.

kronika
PADALEC PADEL IZ SEDIŠČA V SMRT – 28. 5. je nekaj po 17.
uri po vzletu z vzletišča na Lisci 49-letni jadralni padalec iz
okolice Celja padel iz sedišča padala z višine okoli 50 m, padca
na strmo brežino pod vzletiščem pa ni preživel. Po njegovem
padcu je padalo s praznim sediščem letelo naprej in pristalo na
drevju v naselju Lokavec pri Rimskih Toplicah. Z višine približno 20 m so ga s pomočjo gorskih reševalcev in gasilcev sneli, nakar so ga zaradi nadaljnje preiskave, kakor tudi padalčevo opremo, zasegli policisti. Preminulega padalca so v dolino
prepeljali s helikopterjem.

Z VOZILOM ČELNO V DRUGO VOZILO – 6. 6. je malo pred 12.
uro umrl na kraju nesreče 67-letni voznik iz Boštanja. Slednji je
med vožnjo proti Tržišču v desnem ovinku iz neznanega razloga zapeljal na drugo stran ceste in čelno trčil v nasproti vozečo
voznico, ki je pravilno pripeljala po svoji strani proti Boštanju.
Voznica je utrpela hude telesne poškodbe, vendar po podatkih
iz bolnišnice ni v življenjski nevarnosti. Zaradi prometne nesreče je bila cesta Boštanj–Tržišče zaprta tri ure.

VLOM V ŽUPNIŠČE – V nočnih urah iz 27. na 28. 5. je bilo vlomljeno v župnišče na Veliki Dolini. Vlomilci so odnesli okoli 200
€ denarja ter naredili še dodatnih 200 € škode na vratih. V naselju Površje so storilci 30. 5. izkoristili triurno odsotnost domačih in iz hiše odnesli harmoniko, vredno okoli 5.000 €, in še
nekaj gotovine. Brežiški policisti so 7. 6. na Borštu obravnavali tatvino 15 m električnih vodnikov vodnih črpalk separacije
asfaltne baze in poškodovanje elektro omarice.
PO STRELJANJU ŠE ZASLEDOVALNA VOŽNJA – Brežiški policisti so 4. 6. prejeli obvestilo o streljanju in zasledovalni vožnji
vozil z več osebami v Novi vasi in Ponikvah. Po prvih ugotovitvah naj bi mimo družbe, ki je imela zabavo v Ponikvah, pripeljalo vozilo Megane, iz katerega so odjeknili streli v zrak, nakar
je voznik s štirimi mlajšimi osebami v vozilu z veliko hitrostjo
odpeljal stran. Za vozilom so se s Passatom pognali udeleženci zabave in ga skušali dohiteti in ustaviti, med vožnjo pa so v
bežeče vozilo metali različne predmete. Vratolomno vožnjo so
prekinili policisti, ki so vozilo Megane zasegli zaradi nadaljnje
preiskave, na kraju streljanja pa so zavarovali različne sledove, tudi tulce nabojev. Akterji dogodka naj bi bili iz novomeške in brežiške občine.
Zbrala: B. M.
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Jerica Lipec, direktorica Prevzgojnega doma Radeče:

Človek se mora znati tudi pobrati

RADEČE – Prevzgojni dom Radeče, v katerega že skoraj sedem desetletij prihajajo na prevzgojo mladoletnice in mladoletniki po sklepu sodišč iz vseh slovenskih sodnih okrožij zaradi storjenih kaznivih dejanj,
zadnja štiri leta vodi univ. dipl. socialna pedagoginja Jerica Lipec. Pri delu se srečuje z mladimi osebami, ki
niso spoštovale družbenih norm in imajo različne izkušnje z življenjem na robu družbe. V nekdanjem dvorcu ob Savi na prostranem hotemeškem polju trenutno preživlja čas za tesno zaprtimi vrati in zamreženimi
okni 17 mladoletnikov in ena mladoletnica; njihova starost se giba od 14 do 23 let.
Varovanke in varovanci vašega doma imajo za seboj
zelo težke življenjske zgodbe, kaj je najpogostejši
vzrok njihovega prestopniškega vedenja? Kakšen vpliv
imajo zgodbe na vas?
Zgodbe mladih so različne in
so pomembne za razumevanje mladostnikovih ravnanj
in za samo strokovno obravnavo, hkrati so tudi motivacija, da vzgajamo k spoštovanju,
samostojnosti in odgovornosti. To so tri temeljne stvari. V
našem zavodu se trudimo tudi
za razvoj občutka varnosti ter
zaupanja.
Več kot 90 odstotkov fantov in
deklet, ki prestopijo prag našega prevzgojnega doma, edine takšne institucije v Sloveniji, je bilo že prej nameščenih
v vzgojnih zavodih. To pomeni, da se je odvijala obravnava prestopniškega vedenja že
pred prihodom v prevzgojni
dom, a ker posameznik oziroma posameznica nista prenehala s kaznivimi dejanji, sta
prišla k nam. To je v bistvu najstrožji vzgojni ukrep, ki ga lahko sodišče izreče mladoletnim
osebam za storjeno in dokazano kaznivo dejanje.
Vsi mladi, ki so pri nas, so izvršili določeno kaznivo dejanje, a to dejanje je vedno manifestacija nekih težav, ki so v
ozadju. V večini primerov gre
za premoženjske delikte, kot je
kraja, vlom, poškodovanje tuje
lastnine; manjši delež mladostnikov je obsojenih za kazniva dejanja preprodaje psihoaktivnih snovi in tudi za uboj,
a običajno so razlogi kompleksni – gre za različne družinske zgodbe, razvojne potrebe
in nihanja pri otrocih ter kasneje mladostnikih – od socialnih do čustvenih in vedenjskih
težav ter motenj ter navsezadnje tudi do psihiatričnih
obravnav in diagnoz. Naj pojasnim – otrok, ki je odraščal v
družini brez občutka varnosti,
je bil prepuščen samemu sebi
in svojim čustvom in razvil je
neko strategijo preživetja, ki se
je lahko razvila v izvrševanje
kaznivih dejanj.
Prihajajo mladostnice in
mladostniki iz 'problematičnih' družin, ki jih zaznamujejo socialna stiska, nasilje, alkohol, ali morda tudi
iz na videz 'dobrih' družin,
kjer pa le ni vse v redu?
To je precej stereotipna misel,
da imajo težave in stopajo na
’kriva pota’ le otroci iz ’razbitih družin’, da so v ozadju socialne težave in še kakšne druge stiske. Tudi otroci staršev,
ki imajo popolnoma običajne
vloge ter pozicije in funkcije
v družbi, so v našem zavodu,
kar pomeni, da je bila mor-

da družina disfunkcionalna v
skrbi in vzgoji otroka. Družina,
ki je zadolžena, da skrbi za razvoj otroka, mladostnika, mora
upoštevati in spoštovati marsikaj, a včasih, predvsem za-

giene in higiene prostora. Imamo mlade, ki te izkušnje nimajo, tako da pogosto začnemo
pri osnovah, temeljih – z rednim umivanjem zob, tuširanjem, pospravljanjem oblačil,

Jerica Lipec
radi pomanjkanja časa in nepozornosti, prepozno spozna
napačna ravnanja, ki imajo seveda posledice.

Včasih so takšnim ustanovam, ki jo vodite, rekli 'poboljševalnica' in otroke so
strašili z njo, da bodo odšli
vanjo, če bodo poredni, je to
vzgojno?
Nikakor ne, že sam izraz je popolnoma neprimeren, vzgojen
pa sploh ni. Kdor ima svojega
otroka resnično rad, ga ne skuša prestrašiti s takšno izjavo.
Ob njej otrok izgublja občutek
varnosti, ki je zelo pomemben
pravzaprav v vseh življenjskih
obdobjih.
Naš zavod ima izraz prevzgojni in beseda prevzgojiti je kar
precej močna, tako da bi zadostoval izraz vzgojni. Gre namreč za vzgojo v najširšem
pomenu, kajti v našem zavodu želimo mladostnike in mladostnice usmeriti, vzgajati tudi
na tistih področjih, kjer vzgoje
morda v preteklosti ni bilo ali
je bila nefunkcionalna. Skušamo nadoknaditi, kar je bilo zamujeno v primarni družini. Ali
nam uspeva, težko rečem, to je
tako relativno. Vzgojni uspeh
je že, če pri enem mladostniku ali mladostnici dosežemo,
da ne vzroji za vsako besedo, ki
mu ni všeč, ali da je pripravljen
pogledati sogovorniku v oči ali
pozdraviti, ko nekoga sreča.
Uspeh je tudi, da jih naučimo
osnovnih življenjskih navad,
kot je vzdrževanje osebne hi-

vzdrževanjem reda v prostoru
in tako dalje.

Kako poteka sprejem v prevzgojni dom, kakšna so pravila bivanja, kdo skrbi za
stanovalke in stanovalce?
Ob prihodu v prevzgojni dom
je mladostnik nameščen v
sprejemni oddelek. To pomeni, da v času sprejemne faze, ki
traja približno tri tedne, mladostnik spozna zavod, pravila in vse različne službe. Po
zaključenem sprejemnem obdobju se skupaj z njim oblikuje
osebni načrt, ki vključuje bivanje, izobraževanje, delo ter odnos do ostalih stanovalcev in
zaposlenih.
V zavodu delujejo tri službe
– pravosodni policisti skrbijo za red in varnost ter izvrševanje dnevnega reda, učitelji
in delovni inštruktorji skrbijo
za izobraževanje ter praktično usposabljanje mladostnikov za pridobivanje delovnih
navad, strokovni delavci pedagogi v vzgojnih skupinah
strukturirajo prosti čas mladostnikov, usmerjajo dejavnosti,
opravljajo razgovore in vodijo
tudi vse specialne obravnave.
Vseh zaposlenih skupaj s splošnimi službami je 50. Ob trenutni številki mladostnikov v
domu je število zaposlenih optimalno, kajti pomembno je, da
ima vsak stanovalec oziroma
stanovalka možnost konstantnega stika s strokovnimi delavci. En mladostnik potrebuje tako pedagoga kot učitelja

in inštruktorja. Vsi zaposleni
imajo poleg strokovnih kompetenc tudi določene osebnostne značilnosti in lasten vrednostni sistem, ki pa mora biti
enak vrednotam institucije.
Pri delu z mladostniki je velik poudarek na komunikaciji,
na asertivni komunikaciji, na
poslušanju, čeprav imajo pravosodni policisti pooblastila,
da lahko, če je potrebno, uporabijo tudi telesno silo, a to je
res skrajna možnost, za katero morajo biti izpolnjeni določeni pogoji.

V Prevzgojnem domu Radeče imate tudi oddelek brez
drog …
Omenjeni oddelek je eden izmed nivojev obravnave mladostnika, ne gre za samostojno
enoto, ki se ne bi povezovala z
ostalimi, ampak gre za drugi
nivo v obravnavi. Po sprejemnem obdobju gre mladostnik
v matično vzgojno skupino in
zatem, ko že doseže neke cilje,
ko izpolnjuje osebni načrt na
več področjih, ima možnost
premestitve na drugi nivo in to
je ravno ta oddelek brez drog.
Pogoj za premestitev je dokazovanje abstinence od prepovedanih substanc, kajti ko mladostniki pridejo v prevzgojni
dom, se jim jasno predstavi, da
je treba vzdrževati abstinenco,
ne smejo posegati po psihoaktivnih snoveh. Seveda lahko
pridejo do droge na ilegalen
način, naj bo to v času prostih
izhodov, ko odhajajo v domače okolje, ali pa drogo pretihotapijo po nekih svojih skritih
kanalih. Pravosodni policisti
to sicer preprečujejo, a mladi
so iznajdljivi. V domu imamo
tudi odprti oddelek, to je tretji nivo, kjer že potekajo priprave na odpust.
Omenili ste, da mladostnikom omogočate šolanje in
vključevanje v delovni proces, kar je verjetno pomembno zaradi kasnejše lažje
vključitve v življenje po odhodu iz prevzgojnega doma.
Dan v prevzgojnem domu je
strukturiran, del dneva so
mladostniki v delavnici oziroma v šoli, drugi del dneva so
z vzgojitelji pedagogi. Izmeni
se menjata, tako da en teden
poteka izobraževalno delo in
delovno usposabljanje v dopoldanskem času in je popoldanski čas namenjen prostočasnim aktivnostim, drugi teden
je obratno.
Mladostniki so vključeni v izobraževalni program po individualnem izobraževalnem
načrtu v matičnih šolah izven prevzgojnega doma, tako
so nekateri vključeni v program osnovne šole za dokončevanje, drugi v nižje poklicno
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Ključna bo odločitev glede JEK2
KRŠKO – V majskem pogovoru z evropskim poslancem Francem Bogovičem smo se posvetili področju kmetijstva in proizvodnje hrane, tokrat pa je z nami delil nekaj misli o obsežnih načrti za okrevanje po epidemiji covida-19, natančneje, na katera področja bi se po njegovem mnenju morali usmeriti in fokusirati v
Posavju pri črpanju teh sredstev in kje vidite našo priložnost v post-kriznem obdobju.
»Evropska komisija je s
predstavitvijo Evropskega zelenega dogovora in cilja podnebne nevtralnosti do l. 2050
že pred pandemijo koronavirusa nastavila smer prihodnjega razvoja EU, torej zeleno,
trajnostno in digitalno gospodarstvo. Pandemija je k tem
ciljem dodala še pomen odpornosti EU, tako zmanjšanja
odvisnosti glede ključnih strateških industrijskih surovin
kot tudi odpornosti na bodoče
pandemije,« pravi Bogovič. Rezultat spremenjenih okoliščin
je rekordni večletni finančni
okvir 2021–2027 in paket za
okrevanje po pandemiji koronavirusa v skupni višini prek
1800 milijard EUR, pri čemer
je okrog 60 % sredstev namenjenih za trajnostni prehod in
digitalizacijo.
Kako torej ta sredstva porabiti v Posavju? »V tistih delih
Posavja, kjer še manjkajo kakovostne širokopasovne povezave, moramo te urediti s
pomočjo EU sredstev, saj je to
osnova za digitalno družbo.
Koronakriza je pokazala tudi
veliko pomanjkljivosti v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi
starejših, zagotavljanje novih
kapacitet v negovalnih bolni-

izobraževanje različnih smeri, tretji so vključeni v poklicni program ali celo tehnični
program. Skušamo jih vpisati v programe, ki jih veselijo in
povezujemo se z različnimi šolami. Pred dvema letoma smo,
na primer, vpisali mladostnika v program frizer, ki ga izvaja srednja šola v Sevnici, ker je
bil izražen interes. S šolo smo
se dogovorili glede vpisa, katere predmete lahko poučujemo v zavodu in katere preizkuse znanja mora opraviti na šoli.
Želimo si, da bi vsak pridobil
v času bivanja pri nas neko
šolsko izobrazbo, ker je
to pomembno za kasnejše
samostojno življenje.

Ali veste, koliko mladih oseb
po prestani kazni zaživi drugače, koliko jih nadaljuje s
kaznivimi dejanji?
Uradne statistike ni, koliko
mladostnikov in mladostnic
nadaljuje s kaznivimi dejanji.
Po naših povratnih informacijah jih nekje tretjina nadaljuje z izvrševanjem kaznivih
dejanj in se potem znajdejo v
zaporskem sistemu, v kar imamo vpogled. Prijetno pa je slišati in še lepše videti, ko kdo
od bivših mladostnikov ali
mladostnic pokliče po telefonu ali se celo oglasi pri nas in
se pohvali, da ima službo. Zgodilo se je tudi, da so prišli na
obisk z družino. Občutke ob
takšnih srečanjih je težko opisati, kajti vsi, ki bivajo v prevzgojnem domu, pravijo, da jim
ni fajn, ker niso prišli po svoji volji. Kljub temu pa je bil to

gradnji manjših sončnih elektrarn ali prehodu na ogrevanje s toplotnimi črpalkami. EU
namreč pripravlja obsežen paket podpor za obnovo stanovanjskega sklada, saj stanovanja porabijo 40 % vse energije.
Pričakovati je še večje podpore
za lastnike stanovanj pri energetski obnovi hiš in stanovanj,
kot jih je že v preteklosti nudil
stanovanjski sklad.

Franc Bogovič
šnicah in domovih za ostarele je nujno! Veliko priložnost
vidim tudi v oskrbi starejših
na njihovih domovih in v drugih oblikah deinstitucionalne
oskrbe,« poudarja evropski
poslanec. V krški občini tako
načrtujejo kompleks Pametne
srebrne vasi na Senovem, ki bi
poskrbel za starejše bodisi na
njihovih domovih bodisi v stanovanjskih skupnostih bodisi
v varovanih stanovanjih, ki se
jih načrtuje zgraditi v novem
kompleksu na območju nekdanje separacije rudnika na
Senovem, pri tem pa seveda
računajo na EU sredstva.
čas možnosti in priložnosti za
spremembo stila življenja, čeprav smo zaposleni s svojimi
zahtevami in željami na enem
bregu, mladostniki pa na drugem. To je odraščanje, vzgoja
za življenje, klesanje in usmerjanje k odgovornosti.

Kakšen vpliv je imela oz. še
vedno ima epidemija na življenje in delo v domu: ste
sprejeli kakšne posebne postopke in protokole, pravila;
ste imeli kaj okužb in težav?
Epidemija je kar močno zaznamovala bivanje v prevzgojnem
domu, že lansko leto marca v
tem prvem valu, jeseni pa še
bolj in za daljše obdobje. V bistvu smo se popolnoma zaprli
pred zunanjim svetom, prepovedali smo obiske svojcev, mladostniki niso imeli možnosti
prostih izhodov, zadrževali so
se lahko samo v zavodu in njegovi okolici. Ves čas epidemije smo ohranjali dnevni ritem,
pri nas je izobraževanje potekalo nemoteno in tudi delo, saj
ne moremo samo čakati, da bo
epidemije konec. Mladi, ki se
znajdejo v prevzgojnem domu,
imajo že tako ali tako primanjkljaj ali težave na področju zadovoljevanja socialnih potreb
in v domu se pri mladih pojavljajo novi občutki doživetja te zaprtosti in epidemija
je na nek način priložnost za
poglobljeno strokovno obravnavo teh občutkov, ki sicer ne
bi prišli do izraza v običajnih
okoliščinah. Stiska, ki se pojavi
v mladem človeku zaradi zaprtosti, ponudi možnost vpogle-

V občini Krško so bili v preteklosti, nadaljuje Bogovič, uspešni pri črpanju EU sredstev
za komasacije in namakalne
sisteme. »Načrtovana izgradnja namakalnega sistema na
Krškem polju je velika priložnost, saj bo za aktivne ukrepe
prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe na voljo veliko EU sredstev znotraj sklada za razvoj podeželja,« meni.
Na področju gospodarstva moramo vlagati v ukrepe, ki omogočajo prehod v nizkoogljično
družbo. Po njegovih besedah
imamo na tem področju posamezniki veliko priložnosti v
energetski sanaciji stanovanj,

da v preteklost, v odnose, ponudi možnost za ’resetiranje’ v
smislu ’kje sem, kaj sem’. Mnogi so tu spoznali, kdo je tisti,
ki jim resnično stoji ob strani.
Tudi odnos s starši je na preizkušnji. Zaradi vseh teh doživljanj se pojavi kakšna stiska
več ali kakšno spoznanje več o
odnosih. Ključno je bilo in še
vedno je dati smisel zaprtosti s
skrbno strukturiranim časom;
soočali smo se tudi z okužbami med mladoletniki in zaposlenimi, ki pa so izzvenele brez
hujših težav.
V skoraj sedmih desetletjih
obstoja je prevzgojni dom
postal del lokalne skupnosti, ki se je pred leti zavzela za
ohranitev vaših prostorov v
nekdanjem dvorcu, kaj vam
to pomeni?
Zelo veliko. S tem smo dobili potrditev, da je ustanova del
Radeč in da prebivalci sprejemajo drugačnost, ker naši mladostniki so drugačni. V prevzgojnem domu so mladi, ki jih
je družba dala na svoj rob; so
mladi, ki gredo vsem na živce,
a Radečani jim dajejo možnost
in priložnost, da se pokažejo v
drugi luči. Kot zavod se z veseljem vključujemo v različne
krajevne dejavnosti, pa naj gre
za nek dogodek na splavu ali
pa za čistilno akcijo ob bajerju pri ribiškem domu ali karkoli drugega. Naši mladostniki pomagajo pri vseh opravilih,
kar jim daje občutek vrednosti. Mimo doma vodi tudi sprehajalna pot in mnogokrat lepa
beseda polepša dan, kajti ljud-

Na Posavje kot energetsko regijo bo seveda najbolj vplivala odločitev o tem, kako bomo
po zaprtju TEŠ proizvedli dovolj električne energije za
našo državo. »Sam zato podpiram izgradnjo drugega bloka NEK, saj si drugače ne znam
predstavljati zadostne samooskrbe z električno energijo.
Poraba električne energije se
bo namreč bistveno povečala
zaradi elektrifikacije prometa, ogrevanja in hlajenja stanovanj, proizvodnje vodika, ki
bo v tovornem in avtobusnem
prometu ter v industriji nadomestil fosilna goriva. Upam, da
pride na državni ravni čimprej
do odločitev, da se lahko celotna regija pripravi na takšen izziv in izkoristi v ta namen tudi
EU sredstva,« zaključi Bogovič.

Peter Pavlovič
je, ki se sprehodijo mimo, ne
vidijo fanta ali dekle, ki je naredil oziroma naredila neko kaznivo dejanje, temveč vidijo v
njem, njej človeka, osebo, s katero se lahko pogovarjajo. Dober je tudi občutek, ko se naši
varovanci vrnejo s katerega izmed pohodov ali pa nogometne tekme in spremljevalci povedo, da so se lepše obnašali
kot njihovi vrstniki, ki ne prebivajo v prevzgojnem domu.
To je zelo pomembno sporočilo, ki pravi, da znajo in zmorejo. To je pomembno sporočilo
tudi za nas, zaposlene, da se je
vredno truditi in vztrajati.
V enem izmed spletnih predavanj ste dejali, da ima vsak
posameznik svoja močna in
šibka področja delovanja, a
pomembno je, da razvijamo
močna področja, na kakšen
način?
Eno je, da se človek zazre vase
in dela na samem sebi, a pogosto potrebujemo druge ljudi, da nam dajejo potrditev,
kajti s potrditvijo se krepijo močna področja in to potrditev, ki jo nujno potrebujejo,
nekateri mladostniki lahko dobijo šele v prevzgojnem domu.
Občutek, da so vredni, da je
nekomu mar za njih ... Nekateri odkrijejo, da imajo talent
za risanje, drugi so uspešni v
kuhanju. Naj omenim televizijski šov MasterChef, kjer je
nastopila naša nekdanja mladoletnica. Ko je prišla v prevzgojni dom, ni znala kuhati, mi
smo jo vključili v izobraževalni
proces, iz katerega je izšla bo-
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Spreminjajo ureditveni načrt
KRŠKO, SENOVO – Občina Krško je z namenom umestitve Pametne srebrne vasi pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta (v nadaljevanju SDUN) za naselje Senovo.
»Vabimo vas, da s predlogi in morebitnimi pripombami sodelujete že v najzgodnejši fazi priprave spremembe prostorskega
akta, torej v fazi izhodišč za pripravo SDUN, ki so objavljena na
spletni strani Občine Krško v rubriki Obvestila in objave – Novice in objave,« sporočajo. Predloge in pripombe na izhodišča za
pripravo SDUN lahko do vključno 28. junija 2021 posredujete
na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elektronski
naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer navedite: Izhodišča za
pripravo SDUN Senovo – umestitev Pametne srebrne vasi, zadeva št. 3503-2/2021 O502. 
Vir: Občina Krško

23. krška seja bo obsežna

KRŠKO – Župan mag. Miran Stanko je 23. sejo krškega občinskega sveta sklical za 17. junij, nanjo pa uvrstil obsežen dnevni red.
Med prvimi točkami bodo predstavniki družbe Krka predstavili obrat Sinteza v Krškem, predvidevamo pa, da tudi načrtovano izgradnjo obrata Sinteza 2. V nadaljevanju bodo predstavniki
Skupine GEN predstavili še informacijo o energetskih projektih,
ki naj bi vključevala tudi informacijo o nameri izgradnje drugega
bloka NEK. V nadaljevanju seje bodo svetniki sklepali o zvišanju
cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, sistemizaciji delovnih mest v vrtcih po občini, ceni programov in višini dodatnega znižanja plačila, prejeli v potrditev novelacijo investicije OŠ Veliki Podlog in investicijsko dokumentacijo za obnovo
ceste skozi Krško. Pod točko volitve in imenovanja bodo odločali o imenovanju direktorice Kulturnega doma Krško. 
B. M.

Danes se sestanejo Brežičani

BREŽICE – Danes popoldne se bodo brežiški svetniki srečali na
18. seji, na kateri bodo najprej potrjevali nadomestnega člana občinskega sveta v svetniški skupini Levica. Dosedanji svetnik Aljoša Rovan je namreč podal odstopno izjavo, njegovo mesto pa bo
do konca tega mandata zasedel Goran Miljanović. Svetniki se
bodo seznanili s predlogom imenovanja ravnateljice OŠ Velika
Dolina. Kandidatka je Anja Zevnik, ki je Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja prepričala s svojo predstavitvijo, v kateri je poudarila potrebo po ohranitvi OŠ Velika Dolina ter
posledično ohranjanju vpisa otrok iz šolskega okoliša. Na dnevnem redu je tudi sprejem statuta občine in poslovnika občinskega sveta, podaja mnenja k osnutkom pokrajinske zakonodaje, pri
čemer lahko predvidevamo, da bodo tudi v Brežicah enotno podprli predlog o samostojni pokrajini Posavje. Občinski svet bo določil tudi nove cene programov predšolske vzgoje, ki se v vseh
starostnih obdobjih zvišujejo. Občina je zaradi tega sprejela odločitev, da bo sofinancirala 50 % povišanja cene v proračunskem
letu 2021 staršem, ki imajo v vrtec vpisanega enega otroka, če ta
ni že deležen oprostitev države. 
R. R.

gatejša za novo znanje in delovne izkušnje. Skratka, treba
je delati na močnih točkah, ne
na šibkih. Nekdo je na primer
lahko zelo dober avtomehanik,
ker je to delo, ki ga veseli in ga
rad opravlja, a slab v slovenščini. S krepitvijo močnih področij krepimo tudi samozavest,
ker če ima nekdo nizko samozavest, bo to kompenziral z negativnimi vedenji.

Ali ste tako razmišljali tudi
med zaporniki na Dobu, kjer
ste delali kot pedagoginja pred prihodom v radeški
prevzgojni dom?
Delo z odraslimi zaprtimi osebami je bila dragocena izkušnja, ki me je marsičesa naučila.
Na Dob bi se vrnila brez težav
kot pedagoginja ali vodja oddelka. Če primerjam obravnavo z obsojenci ali mladostniki,
moram reči, da je zahtevnejša z mladostniki, ker so mladostniki v drugi razvojni fazi,
so v fazi eksperimentiranja in
tudi bolj predrzni v odnosih.
Obsojencu enkrat postaviš
mejo ali mogoče dvakrat, mladostnik znova in znova preizkuša in poskuša, a to je njegova
razvojna naloga. Biti strokovni
delavec v prevzgojnem domu
je po moji oceni bistveno bolj

zahtevno kot biti strokovni delavec v zaporu. Izkusila
sem oboje, saj sem opravljala
delo pedagoginje tudi v prevzgojnem domu pred nastopom
vodstvene funkcije. Z mladostnikom gradiš odnos in to je
bolj izčrpavajoče kot pri obsojencih, kjer ta odnos ni toliko intenziven, ker je že zgrajena osebnost in ne rabi vedno
znova zrcaliti istih stvari, kot
to počnemo pri mladostnikih.
Kaj vam v življenju prinaša največje zadovoljstvo, kaj
vas radosti, notranje bogati?
Vedno se dobro počutim, ko vidim sadove svojega dela, tako
v službi kot doma. Razveselim se pridelka na vrtu, kjer
se v prostem času rada zadržujem, predvsem pa me osrečujejo iskreni odnosi, za katere se je treba truditi, nič ni
samo po sebi umevno, vedno
so potrebna vlaganja in potem se vse obrestuje večkratno. Dom, družina in prijatelji
bogatijo in dajejo smisel mojemu življenju, a tu je tudi delovno okolje, ki me vsakodnevno
spodbuja h gradnji dobrih odnosov. Včasih tudi ne gre vse
po načrtih, a človek, ki pade,
se mora znati tudi pobrati.

Smilja Radi
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Rezilne žice na meji ne bo več
JESENICE NA DOLENJSKEM – Na zadnji majski petek je minister za notranje zadeve Aleš Hojs obiskal brežiško občino in se v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem srečal z županom Ivanom Molanom, občinsko
upravo, predsedniki vseh obmejnih KS v občini ter predstavniki Direkcije RS za vode (DRSV) in Vodnogospodarskega podjetja Novo mesto d.d. Delovno srečanje je potekalo na temo aktualnih razmer na državni
meji v občini Brežice.

Otroci so bili nad ribjim obrokom navdušeni.

Naročnik: www. krsko.si

Vzgoja postrvi
v ribogojnici

V okviru projekta Ribe na šolskih krožnikih so si mladi obiskovalci in obiskovalke Vrtca Krško skupaj s svojimi vzgojiteljicami ogledali manjšo ribogojnico, ki jo je Ribiška družina Sevnica uredila na Lazah pri Boštanju. Prisluhnili so predstavitvi
življenja rib v ribogojnici – kako jih vzgajajo od iker do odraslih
rib. Spoznali so tudi posebno vrsto školjk, ki živijo v sladkovodnih rekah, ter ugotavljali, da se pod trdo apnenčasto lupino
skriva mehko telo. Kuharski mojster Damjan je pripravil okusen obrok iz razkoščičenega fileja postrvi brez kože v koruznih
kosmičih, ki jim je dodal še testeninsko solato z mladim sirom
in zelenjavo na jogurtovi osnovi, kar je otrokom zelo teknilo.

Projekt »Ribe na šolskih krožnikih« sofinancirata Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna
Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega
programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kot je po koncu sestanka v izjavi za medije navedel minister Aleš Hojs, so obravnavali predvsem tri problematike.
Prva je ureditev ustreznega
dostopa na obrežju rek Sotle
in Bregane, kjer je postavljena
varovalna ograja za preprečitev vstopa migrantov, druga so
bila sredstva, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve v lanskem pa tudi letošnjem letu
predvidelo za obmejne občine v tem delu Slovenije, tretja tema je bilo prehajanje čez
mejne prehode v brežiški občini. »Mislim, da smo se z županom relativno dobro dogovorili. Vse tisto, kar bo država
zagotovila v naslednjega pol
leta oz. letu, sem prepričan, da
bomo tudi izpolnili,« je povedal. Konkretno to pomeni, da
v roku 14 dni določijo dodatno vgraditev vrat na že obstoječi panelni ograji, s čimer je
soglašala tudi DRSV. Minister
verjame, da lahko nekaj vrat
postavijo v roku enega meseca, saj imajo že podpisano
pogodbo za vzdrževanje ograj. Poleg tega je še omenil, da
so predstavili tudi načrte, kje
bodo zamenjali ograjo z rezilno žico s panelno ograjo, pri
čemer računa, da bi z zamenja-

Svoje zgodbe prenašajo mladim
BREŽICE – Pri spomeniku na
Trgu izgnancev v Brežicah je
7. junija, na dan izgnancev,
potekal program, ki so ga
izvedli dijaki Gimnazije Brežice v sklopu 5. Unescovega
nacionalnega projekta »Slovenski izgnanci od 1941 do
1945«, v katerega je vključenih več srednjih in osnovnih
šol iz brežiške občine.
Uvodni nagovor je imel ravnatelj Uroš Škof, ki je povedal,
da je pomembno, da danes živimo v svobodi, tudi zato, ker
smo ljudje. In tak je bil tudi
naslov srečanja – Svoboda.
Dodal je še, da je kriza novega virusa, ki je globoko zarezala v naš vsakdan in prej ustaljeno bivanje s sočlovekom,
pokazala, koliko tudi egoizma
in nepovezanosti se lahko nakopiči v človeštvu. »A kriza je
tudi pokazala, da se je dalo in
se da živeti drugače, v iskreni skrbi za okolje, požrtvovalni skrbi za človeški razvoj ter
seveda v tisti najbolj človečni
skrbi zase in za soljudi. Tudi
'Unescovci' smo/ste dokazali,
da zmoremo živeti in delovati
drugače. Ostanimo zdravi, ostanimo povezani,« je zaključil.
Ob tej priložnosti se je zahvalil
koordinatorici Unescovega nacionalnega projekta na gimnaziji profesorici športne vzgoje
Zdenki Senica Grubič, njeni
ekipi in dijakom, ki vsa ta leta
gojijo vse elemente Unescovih

Ob koncu so gimnazijci z izgnanci tudi zapeli.
šol, predvsem projekt »Slovenski izgnanci od 1941 do 1945«,
ki peto leto zapored ohranja
in tudi predstavlja Gimnazijo
Brežice kot Unesco šolo.
Brežiška podžupanja Mila Levec se je v svojem nagovoru
vsem zahvalila, ker opominjajo in krepijo zavedanje, kako
pomembno je ohranjanje zgodovinskega spomina. Predsednica Društva izgnancev Brežice Emilija Držanič je dejala:
»S culami v rokah smo zapuščali svoje domove, prepuščali okupatorju vse, kar so si z
žuljavimi rokami ustvarjale
cele generacije delovnih ljudi, a zlomilo nas to ni. Gorele so vroče želje, močno upanje 'domov bom šel, pa četudi
čez štiri leta'. Mnogim se te
želje niso uresničile. A kar
nas je dočakalo osvobodilno

leto 1945, smo se vrnili z veliki željami ter počasi doživljali, kar smo si tako dolgo želeli
– mir, delo in zaupanje v prihodnost,« je poudarila. V imenu društev izgnancev Globoko
in Pišece ter ZBV NOB Brežice je nekaj besed spregovoril
Jože Bračun, medtem ko je
direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj vsem hvaležna, da
svoje resnične zgodbe prenašajo naprej, predvsem mladim,
za katere verjame, da jim tudi
ostanejo v zavesti. Program
so s petjem, igranjem na inštrumente, recitali in branjem
pričevanj izgnancev pripravili brežiški gimnazijci, nekaj
pesmi so odpele tudi članice
ženske vokalne skupine UP iz
Društva upokojencev Dobova-Kapele.

R. Retelj

Minister, župan, podžupana in predsednik jeseniške KS na
ogledu stanja ograje ob meji (foto: Občina Brežice)
vo 12 km žičnate ograje lahko
začeli v jesenskih mesecih. Dogovorili so se tudi, kje so še kritične točke za prehod migrantov, kjer bi bilo treba postaviti
panelno ograjo, kar bodo storili skupaj s policijo, ki bo ocenila visoka varnostna tveganja.
»Moja odločitev ob razpisu je
bila, da se vse ograje v bodoče
postavljajo kot panelne in ne
več kot bodeča žica,« je izjavil
Hojs. Glede migrantske problematike in prehajanja t. i. zelene
meje se po ministrovih navedbah kar nekoliko zaskrbljeno
ozirajo v prihodnje mesece,
predvsem ob dejstvu, da epidemija, zaradi katere je bilo v
lanskem letu prihodov migran-

tov manj, pojenja. Dodal je,
da so se prehodi zelene meje
spremenili do te mere, da gre
zdaj za organizirane kriminalne združbe tihotapljenja ljudi,
velik del nezakonitih prehodov
se izvaja z vozili ter ne več klasično preko polj in rek. »Če bo
migrantski val večji, slovenska
policija potrebuje pomoč bodisi Slovenske vojske bodisi tujih
policistov, s čimer smo že začeli,« je še navedel Hojs.

Pobuda za še en prehod meje
za dnevne migrante

Župan Ivan Molan je dejal, da so tako on kot predsedniki obmejnih KS zadovolj-

ni s srečanjem z ministrom,
kajti nastala je velika težava predvsem z ograjami, ki
onemogočajo dostop domačinom do vode ter redno čiščenje in vzdrževanje brežin,
problem je predvsem v Slovenski vasi, kjer reka Bregana tudi poplavlja. »Dogovorili
smo se, da se bodo na določenih mestih postavila dodatna
vrata, ki bodo omogočila redno čiščenje brežin. Zelo me
tudi veseli, da se bo ob Sotli,
kjer je največ ograje z rezilno
žico, ta zamenjala s panelno,
kar bo bistveno bolj prijazno
tako do okolja kot tudi do ljudi in živali,« je izjavil. Omenil
je, da je v načrtu DRSV redno
vzdrževanje vodotokov, zato
upa, da bodo za to zagotovljena tudi sredstva. Dodal je še,
da so se dotaknili tudi problema prehajanja meje, saj v poletni sezoni spet pričakujejo
velike zastoje. »Zato smo ponovno opozorili, da se o tem,
kako bodo te zadeve reševali, dogovorijo tudi z Darsom.
Prišla je tudi pobuda, da bi se
ob hudi gneči na cesti vzpostavil dodaten maloobmejni prehod predvsem za dnevne migrante,« je še navedel župan.

Rok Retelj
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Leskovški kulturni dom ima gradbeno dovoljenje
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Z manjšo svečanostjo, ob udeležbi članov sveta Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, letošnjih prejemnikov priznanj in izvajalcev
kulturnega programa, so 1. junija počastili krajevni praznik v Leskovcu pri Krškem. Ob pregledu izvedenih in načrtovanih projektov so podelili krajevna priznanje, najvišje, zlato priznanje so podelili Jožetu Arhu, dolgoletnemu športnemu delavcu.
Leskovčanke in Leskovčani
praznik obeležujejo na prvi
junijski dan v spomin na vrnitev izgnancev po 2. sv. vojni na
svoje domove, v novodobnem
času pa gre hkrati za hvalnico življenju, praznik upanja in
pridobitev, ki prispevajo k razvoju skupnosti in dvigu kakovosti življenja na območju
krajevne skupnosti in znotraj nje prebivalstva v 12 naseljih. Teh pa je bilo v obdobju
od lanskoletnega do letošnjega krajevnega praznika, če tudi
je življenje dodobra ohromila,
dinamiko izvajanja investicij
pa nekoliko upočasnila epidemija, kar lepo število, je povedal zbranim predsednik sveta KS Leskovec Jože Olovec:
»Zaključili smo dela na igrišču v Kobilah, začeli in skoraj že zaključili z deli na novem igrišču; prav tako smo,
skupaj z VDC Krško – Leskovec, obnovili igrišče pri nekdanji šoli v Leskovcu. Tudi v
Žadovinku smo po nekaj desetletjih na tamkajšnjem igrišču zamenjali uto, v tem mesecu pričakujemo še nova igrala,
dodatne klopi, ograjo ob cesti
in novo ograjo okoli ekološkega otoka. Podobne pridobitve
smo izvedli tudi v Veliki vasi,
v kateri smo označili parkirni prostor, preko participativnega proračuna občine so bile
nameščene fitnes naprave na
prostem, v mesecu juliju pričakujemo dobavo dodatnih klo-

pi in igrala za na igrišče, nove
mreže za nogometne gole, sanirali pa smo tudi razpoke na
asfaltnem igrišču. Na ureditev
čaka le še igrišče Gaj na leskovški Gmajni, na katero gravitira
največ otrok v našem okolju, ki
pa bo po predvidevanjih deležen obnove v mesecu maju prihodnje leto. Nabavili smo novoletno praznično okrasitev za
naselji Leskovec in Velika vas,
sanirali tudi nekaj makadamskih povezav v Kobilah, Libelju in Tršljavcu, v prihodnjih
dneh bo prenovljena dostopna
pot do modelarskega letališča
v Žadovinku.« Med pridobitvami je predsednik Olovec med
drugim omenil še nadkritje avtobusnega postajališča v
Leskovcu, namestitev tabel s
poimenovanjem ulic, v sodelovanju s Slovensko vojsko ureditev nekdanje vojaške pešpoti
v Vejerju ter označevanje pohodnih poti, teh je kar 60 km
po območju KS, ki jih želijo v
prihodnje še nadgraditi in povezati s sosednjimi krajevnimi
skupnostmi.
Gostja na krajevni slovesnosti, direktorica občinske uprave Melita Čopar, je zbranim
dejala, da si Občina Krško prizadeva za uravnotežen razvoj
območij krajevnih skupnosti, saj te predstavljajo njen pomembni člen: »Če pogledamo
obdobje med dvema krajevnima praznikoma, smo v krajev-

Letošnji nagrajenci KS Leskovec pri Krškem z Jožetom Olovcem (levo), Jože Arh na sredini
ni skupnosti Leskovec izvedli dernizacijo in obnovami cest nej Starc), prav tako za 30 let
kar nekaj pomembnih projek- po območjih krajevne skup- izvajanja poslovne dejavnotov. Eden večjih, ne samo v kra- nosti.« Kot je še med drugim sti v kraju Cvetličarni Lilija
jevni skupnosti Leskovec, pač poudarila, KS in občina zelo (zanjo nosilki dejavnosti Jopa tudi v občini, je ureditev dobro sodelujeta, kar je razvi- žici Žabkar), za 50 let uspeUlice Anke Salmičeve, na kate- dno tudi iz naštetih preteklih šnega poslovanja ter podporo
ri smo poleg posodobitve 600 in načrtovanih investicij, v za- pri soustvarjanju razvoja krametrov dolgega odseka ceste ključku slavnostnega nagovo- ja in občine pa podjetju Žarn
izvedli tudi vso potrebno os- ra pa čestitala vsem prejemni- Krško, prevozi in nizke gradtalo infrastrukturo. V lanskem kom letošnjih priznanj, ki jih je nje iz Žadovinka (zanj ustanoletu smo uredili parkirišča in v nadaljevanju tudi podelila v vitelj in prokurist družbe Jerokolico gasilskega doma, letos družbi Jožeta Olovca.
nej Žarn).
pa bomo nadaljevali aktivnosti. Namreč ravno v teh dneh Najvišje krajevno priznanje
Bronasti priznanji KS Lesmo pridobili gradbeno do- Jožetu Arhu
skovec pri Krškem sta prejevoljenje za izgradnjo kulturla Andrej Kerin, predsednik
nega doma na tem območju, Najprej sta podelila štiri jubi- Kluba borilnih veščin Dren,
v zvezi s tem pa je treba spre- lejna priznanja, in sicer Kul- ki se odlikuje kot inštruktor,
jeti še sporazum o sofinanci- turnemu društvu Leskovec mednarodni sodnik, strokovranju naložbe. Prav tako so v pri Krškem za 20 let delova- ni mentor mladih karateistov
proračunu zagotovljena tudi nja, priznanje je prevzel pred- ter podpredsednik zveze JKA
sredstva za izgradnjo parki- sednik Filip Černelč, druž- zveze, ter Alojz Salmič, gasirišča pri pokopališču, ob tem bi Segrad za 30 let uspešnega lec, športnik, pevec in predan
pa bomo nadaljevali tudi z mo- delovanja (zanjo direktor Jer- aktivist na različnih področjih,

predvsem pri urejanju naselja
Velika vas; srebrno priznanje
KS je prejel Borut Arh, profesor športne vzgoje, dolgoletni
trener mlajših kategorij v Rokometnem klubu Krško, rokometni sodnik, ki je dva mandata tudi tvorno sodeloval kot
član svet KS Leskovec, še posebej pa izstopa njegovo delo
v PGD Leskovec, ki ga vodi kot
predsednik, hkrati pa je tudi
poveljnik GZ Krško. Najvišje,
zlato krajevno priznanje, je
letos prejel Jože Arh, ki je bil
na športnem področju aktiven
polnih 55 let, najprej kot rokometaš, nakar je leta 1973 pri
tedanjem TVD Partizan v Leskovcu ustanovil strelsko sekcijo, kasneje preoblikovano v
strelsko društvo. Pod njegovim vodstvom so mladi strelci
in strelke dosegli vidne rezultate tako na državnih tekmovanjih kot na svetovnih prvenstvih ter paraolimpijskih
igrah. Jože Arh je bil tudi aktiven član Združenja rezervnih
starešin, udeleženec osamosvojitvene vojne za Slovenijo,
tri mandate pa je bil tudi član
sveta KS Leskovec pri Krškem.
Slovesnost je povezovala Mirjana Marinčič, s kulturnim
programom pa sta jo popestrila Janez Bizjak z recitaloma ter z zapetimi pesmimi Jan
Arh iz Velike vasi, učenec solo
petja v Glasbeni šoli Krško.

Bojana Mavsar

Brestaniški Dom svobode za danes in jutri ...
BRESTANICA – V prenovljenem Domu svobode so člani sveta KS Brestanica, nagrajenci ter gostje 4. junija s
Termoelektrarni za razumeslovesnostjo počastili krajevni praznik. Na njej je slavnostni govorec Anton Petrovič dejal, da je moč naroda vanje in podporo tako izvajajočim projektom kot društvev medsebojnem spoštovanju, sodelovanju, podpiranju, v priznavanju različnosti in enakosti.

»Leto 2021 budi v spominih
Brestaničanov dosti dogodkov in okroglih obletnic. Pred
140 leti so se na rajhenburški
grad naselili menihi trapisti,
pred 130 leti je začela z delom
Čitalnica, pred 115 leti se je na
Gorici pri Raztezu rodil legendarni zeliščar pater Simon
Ašič,« je v uvodu dejala predana kulturna delavka Margareta Marjetič, v nadaljevanju pa je slavnostni govorec
Anton Petrovič, predsednik
Združenja za vrednote NOB
Krško, izpostavil še nekaj pomembnih zgodovinskih mejnikov: »Letos praznujemo kar tri
pomembne obletnice: 80 let
upora proti okupatorju, 75 let
vrnitve izgnancev in 30 let samostojne Slovenije. Prebivalci
naše doline smo lahko ponosni, da smo v času narodnoosvobodilnega boja prispevali
pomemben delež k zmagi nad
okupatorjem. O tem priča blizu 70 spomenikov in spominskih obeležij, od tega jih je na
našem območju 25.« Ob tem
je prisotne spomnil, da je bilo
zaradi nacistične raznarodovalne politike iz zbirnega ta-

nemu življenju: »Želim, da bi
še naprej dobro sodelovali in
da bi temni oblaki, ki so se
zgrnili nad nas, a se ponovno
nekoliko razpirajo, ne jemali optimizma, temveč da bi še
naprej pozitivno razmišljali o
svetli skupni prihodnosti. Živimo življenje polno, kolikor se
da. Srečno, Brestanica!«

borišča pri gradu Rajhenburg
izgnanih v tujino okoli 45.000
ljudi, med njimi so bili iz brestaniško-senovske kotline izseljeni domala vsi učitelji in
duhovniki.

Največja pridobitev –
prenovljen Dom svobode

Krajevno praznovanje je tudi
čas za pregled pridobitev, ki
jih je povzel predsednik sveta
KS Brestanica Vlado Bezjak.
Nedvomno se največja zrcali
v prenovljenem Domu svobode, ob tem pa so uspeli iz krajevnega proračuna in v sodelovanju z Občino Krško izvesti
še nekaj vidnejših projektov.
Med drugim sta bila zgrajena mostova čez Lokovški potok na Armeškem in Stolovniku, v slednjem je bil asfaltiran
tudi odcep Kovačič, izvedli so
ureditve na pokopališču, opremili igrišče v Brestanici z igrali
in namestili fitnes naprave na
prostem, izvedena je bila regulacija Dovškega potoka ob Šolski ulici in nova brv čez potok
pri Bračunovih idr. Med prihodnjimi načrti in željami za iz-

Srebrna plaketa Kerletovi

Krajevni nagrajenci v družbi Vlada Bezjaka in mag. Mirana
Stanka (manjkata Nejc Cehte, v njegovem imenu je priznanje
prevzela mama, in Karmen Kerle)
boljšanje kakovosti življenja je
Bezjak poudaril ureditev prehoda za pešce pri gasilskem
domu, obnovo pločnika od
Ceste prvih borcev 12 do odcepa za grad Rajhenburg, zamenjavo peš brvi čez Dovški
potok, celovito obnovo cestišča, pločnika in zelenih površin v centru Brestanice, nadaljevanje rekonstrukcije ceste
do ribnika, še vedno pa čakajo, je dejal Bezjak, da bo podjetje DS Smith zgradilo priklju-

ček do objekta.

Župan mag. Miran Stanko je v
svojem nagovoru poudaril, da
je KS Brestanica med aktivnejšimi krajevnimi skupnostmi in
da je bilo v devetih letih njegovega mandata z dobrim medsebojnim sodelovanjem izvedenih veliko projektov, ki
so bistveno prispevali k boljši kakovosti življenja. Pri tem
je, tako kot pred njim Bezjak,
namenil še posebno zahvalo

Ob zaključku slovesnosti, ki
so jo z glasbo obogatili pevci MoPZ Svoboda Brestanica,
Rajhenburški oktet, duet Nina
Pisek in Marko Železnik in z
vezno besedo Margareta Marjetič, je predsednik Bezjak
podelil letošnja krajevna priznanja. Pisno priznanje KS
Brestanica so prejeli Primož
Mešiček, rokometaša Klemen
in Nejc Cehte ter Nina Pisek in
pevci MoPZ Svoboda. Mešiček
za trud pri razvoju prostovoljne gasilske dejavnosti v kraju
in predano usposabljanje mladih gasilcev PGD Brestanica;
brata Cehte za vrhunske dosežke v rokometni reprezentanci Slovenije in za dosežke
v tujini, Piskova in pevci zbo-

ra pa za predanost zborovskemu petju, ki ima v Brestanici
že 75-letno tradicijo. Bronaste plakete so prejeli Irena
Kožuh za vodenje skupine za
ročna dela Pridne roke Rajhenburga in razširjanje znanj
med mladimi, hkrati pa je aktivna v več društvih; Štefka
Vutkovič, aktivistka Rdečega
križa Brestanica, ki predano
sodeluje pri obiskovanju bolnikov in starejših krajanov, pri
izvedbi srečanj starejših krajanov ter skrbi za izvajanje sosedske pomoči, in Jože Čuber,
že od otroških let predan gasilstvu, voznik gasilskega vozila, gasilski častnik 2. stopnje in že 23 let poveljnik PGD
Brestanica. Srebrno plaketo
kot najvišje podeljeno priznanje so v odsotnosti namenili
Karmen Kerle, že več kot 40
let amaterski igralki v gledališki skupini KD Svoboda Brestanica, leta 2016 na festivalu
v Pekrah prejemnica laskavega naziva »komedijantka festivala«. Kerletova je tudi dolgoletna pevka cerkvenega zbora,
25 let opravlja tajniška opravila v kulturnem društvu, aktivna je tudi v turističnem društvu in na drugih področjih.


Bojana Mavsar
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Sončni gaj vse manj sončen
SEVNICA – Na ponovnem javnem posvetu o oblikovanju izhodišč pred pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v naselju Šmarje se je 2. junija v sevniški kulturni dvorani zbralo lepo število krajank in krajanov, ki se z gradnjo večstanovanjskih objektov ne strinjajo.

Interaktivno doživljanje rečnega ekosistema
za najmlajše
V sklopu operacije Posavski ribji krog, sofinancirane iz Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo in iz proračuna Republike Slovenije, smo v začetku junija 2021 v sodelovanju z Vrtcem Radeče reko
Savo spoznavali malce drugače.

Otroci so z aktivnostjo Interaktivno učenje na plovilih dobili možnost
širjenja obzorij na dinamičen, interaktiven in zabaven način izven zidov učilnic. Spoznavali so floro in favno, ki bogati obsavski prostor,
pa tudi radeški splav in dejavnost splavarjenja. Skozi učno doživetje
na radeškem splavu je na plan prikukala otroška vedoželjnost, zavzetost in želja po aktivnem sodelovanju. Na foto safariju so se najmlajši učili osnov digitalne fotografije, skozi lečo fotoaparata radovedno pokukali v naravo in tako spoznavali življenje v in ob reki Savi.
Skupina iz Vrtca Radeče se je sprehodila tudi po Didaktičnem krogu ob bajerju in pobližje spoznala novo učilno na prostem z interpretacijskimi vsebinami na temo rib. Aktivnosti sta najmlajšim poskusili približati vlogo in pomen rib in ribjega življa znotraj rečnega
ekosistema in vodnega kroga ter jim še bolj približati naravno okolje, ki jih obdaja v domačih krajih.

Slovenska bakla v Radečah

Občina Radeče in KTRC Radeče sta se z veseljem odzvala na povabilo Olimpijskega komiteja Slovenije in se 4. junija 2021 pridružila
poti Slovenske bakle po slovenskih občinah. Slovenska bakla je svojo pot po radeški občini atraktivno pričela s padalskim poletom. V
skrbno izrisanih olimpijskih krogih na Stadionu Radeče so njen pristanek navdušeno pričakali osnovnošolci. Pot je nato s tekači iz različnih radeških društev nadaljevala od hotemeškega bajerja po najlepši ribolovni trasi v Evropi vse do lesenega stola na obrobju Parka
Dvor. Tu so jo prevzeli mladi atleti in jo v družbi znanega posavskega atleta, olimpijca Jureta Rovana, ponesli do radeškega splava. V
družbi predstavnikov Olimpijskega komiteja Slovenije je baklo na
rajžo s splavom ponesel nagrajenec SKB banke, lokalni aktivni športnik Janez Kužnik. Zadnji del trase od splavarskega pristana do prizoriščnega prostora je ob glasbeni in plesni spremljavi orkestra in
mažoretk z baklo v rokah odtekel župan občine Radeče Tomaž Režun, z olimpijcem Juretom Rovanom in nagrajencem SKB banke Janezom Kužnikom.
Iskreno se zahvaljujemo vsem društvom, klubom ter ostalim organizacijam, ki so srčno pristopili k sodelovanju: Atletski klub Radeče, Društvo invalidov Radeče, Društvo upokojencev Radeče, Javni
zavod Komunala Radeče, Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Karate klub Radeče, Klub mažorete RAP, KD Pihalni orkester radeških papirničarjev, Kondor Radeče, Krosmintonski klub
Radeče, Namiznoteniški klub Radeče, Nogometni klub Radeče, Planinsko društvo Radeče, PGD Radeče, Rokometni klub Radeče Papir
Nova, Rokometni klub Radeški gamsi, Športno društvo Partizan Sevnica-Radeče, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in ZŠAM Radeče.

Zasebni investitor želi na območju nepozidanih stavbnih zemljišč med Kozjansko
in Krulejevo ulico ter obstoječo večstanovanjsko pozidavo na Planinski cesti v Šmarju, ki je del Sevnice, zgraditi
tri večstanovanjske objekte z
zunanjimi zelenimi površinami in s pripadajočo komunalno, prometno ter energetsko
infrastrukturo. Stanovalke in
stanovalci individualnih stanovanjskih hiš na omenjenem
območju predlogu niso naklonjeni, čeprav je investitor po
lanskem prvem javnem posvetu zmanjšal število načrtovanih objektov in etaž (namesto gradnje petih blokov bi
gradil tri, objekti bi imeli etažo manj).
Po uvodni predstavitvi priprave prostorskih aktov ter prostorskega načrtovanja Oddelka za okolje in prostor Občine
Sevnica je potekala predstavitev dopolnjenega idejnega

osnutka pozidave območja, ki
meri slabih 14 tisoč m2. Poročilo o sestavi tal je podala prisotna geologinja, ki je omenila,
da je »območje ob pravilnem
posegu sprejemljivo za gradnjo«.

Urbanistični načrt izdelan
že leta 1987

Prisotni stanovalci in stanovalke že omenjenih ulic so v
razpravi, ki je sledila predstavitvi zazidalnih načrtov za ureditev nove stanovanjske soseske Sončni gaj, podali svoja
mnenja ter zastavili tudi nekaj
vprašanj. Eno se je nanašalo
na urbanistični načrt iz leta
1987 in zakaj ni realizirana
gradnja po tem načrtu, ko naj
bi se na omenjenem območju
gradili individualni stanovanjski objekti. Nekateri so izrazili
zaskrbljenost zaradi povečane
prometne obremenitve območja, kjer poteka tudi šolska pot;
nekateri so izpostavili igralne

Medena tura prijetnih doživetij

SEVNICA – Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga praznujemo 20.
maja na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, se je odvijal
»premierni« pohod po novi poti, poimenovani Medena tura,
saj je med drugim namenjena tudi okušanju medenih izdelkov ter spoznavanju življenja čebel.
Medena tura se je pričela v
parku ob Savi v starem delu
Sevnice ter se pod vodstvom
lokalne turistične vodnice
Carmen Klepej, ki je skupaj
z Annemarie Culetto pobudnica omenjene pohodne
poti, nadaljevala z ogledom
spodnjega sevniškega gradu.
Celoten stavbni kompleks, ki
je zgrajen v obliki črke U, je
odprt proti Savi, nekoč plovni
reki z živahnim brodarstvom.
V delu stavbe, ki stoji ob glavni cesti, so spodnji prostori lično obnovljeni in v dveh Tjaša Mesinger pri predstavitvi
prostorih sta urejeni dve stal- izdelkov iz čebeljega voska
ni razstavi – ena je na temo rib, druga o sevniških obrtnikih.
V obnovljenem veznem hodniku
nekdanje grajske stavbe sta pohodnice in pohodnike pozdravila ter
predstavila vsak svojo dejavnost
Tjaša Mesinger in Aljaž Novšak,
ki pri pripravi svojih izdelkov uporabljata tudi čebelji vosek in med.
Tjaša je avtorica zanimivega produkta, ki ga je poimenovala Čeberol'ca. Narejen je iz naravnih materialov za ovijanje vseh vrst živil
in še za marsikaj drugega. Aljaž
je kuharski mojster, ki je v eni izmed meščanskih stavb v starem
Aljaž Novšak je pripravil delu Sevnice odprl pekarno in
medeni posladek, ki je šel v njej oživlja staro peko kruha z
v slast.
drožmi, ki so najstarejše vzhajalno sredstvo, znano tudi pod imenom kislo testo.
V nadaljevanju je pot vodila v farno cerkev, kjer je med naslikanimi svetniki tudi zavetnik čebelarjev – sv. Ambrož. Po ogledu notranjosti cerkve, ki je posvečena zavetniku brodarjev in ribičev sv.
Nikolaju, je sledil krajši vzpon do čebelnjaka v bližini Lutrovske
kleti. Za čebelje družine v desetih panjih skrbi čebelarka Nevenka Strnad in ob napovedanem obisku je obiskovalkam ter
obiskovalcem predstavila življenje čebel, čebelarsko opremo in
pribor. Dobri dve uri trajajoč pohod se je zaključil na sevniškem
gradu, s pogledom na lepotico Savo, v atriju sevniškega gradu, pri
grajskem vodnjaku, pa je potekalo še okušanje domače medice.

Smilja Radi

Ponovna razprava o načrtovani gradnji večstanovanjskih
objektov na območju Šmarja je v kulturno dvorano privabila
lepo število občank in občanov.
in športne površine, za katere bi bilo treba prav tako najti
primerno mesto itd. Upokojeni
metalurg Marjan Krapež se je
dotaknil geološkega poročila, v
katerem je omenjenih 11 opravljenih vrtin na bodočem območju gradnje. Menil je, da je
prostor geološko izredno zahteven, zato bi bilo priporočljivo izsledke raziskav podrobno

pregledati, da bi se ne zgodilo, kar se dogaja s stadionom.

Zaradi neusklajenosti stališč o
načrtih bodoče večstanovanjske ureditve Sončnega gaja je
bil sprejet predlog, da se čas
javne razgrnitve podaljša za
najmanj tri mesece.


Smilja Radi

Posebno priznanje gozdarju,
pohodniku in naravovarstveniku
MOČILNO – Pri Gašperjevem kostanju na Močilnem v občini
Radeče je 18. maja predstavnik Slovenske filantropije, združenja za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij inženirju gozdarstva, pohodniku in naravovarstveniku Jožetu Prahu iz Sevnice predal
posebno priznanje za izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju turizma ter razvoja slovenskega podeželja.
»Delam prav tisto, kar si želim. Verjamem v dobro ljudi, narave in gozda,« je dejal ob prejemu posebnega
priznanja Jože Prah, ki je s
prostovoljskim delom začel leta 1974 v Planinskem
društvu Lisca Sevnica in se s
tem vključil v Planinsko zvezo Slovenije, kjer je danes
član UO in predsednik Meddruštvenega odbora planinskih društev Zasavja in Posavja ter predsednik komisije
za Evropske pešpoti v Sloveniji. Je tudi soavtor več raJože Prah
zvojnih usmeritev na širšem
slovenskem območju ter ustanovni član Društva za razvoj slovenskega podeželja. Sodeloval je pri projektih Pametne vasi, Les je
lep, Posavske poti prijetnih doživetij, Pohodniški festival in drugih, ki načrtno posegajo v razvoj okolja. Je pobudnik turističnih
in drugih prireditev, kot so Oglarski dnevi, Splavarjenje na Savi,
Pohod po poti oglarjev, Teden gozdov, Klepet na naj poti … Je tudi
predsednik Društva oglarjev Slovenije in predstavnik naše države v Evropski zvezi oglarjev. Pri Turistični zvezi Slovenije aktivno deluje od leta 2002 in je eden od ustanoviteljev Turističnega društva Ostrovrharji Svibno. V okviru projekta Moja dežela
– lepa in gostoljubna je pobudnik tekmovanja in ocenjevanja za
naj tematske poti v Sloveniji ter član ocenjevalnih komisij mladinskih projektov TZS. Še posebej je ponosen na delo mentorja v Študijskih krožkih, ki delujejo pod okriljem Andragoškega
centra Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, kjer je zaposlen,
in KTRC Radeče. 
S. R./vir: Slovenska filantropija

Dopolnitev

Članek »Staro šolo in vilo bodo porušili«, objavljen v pretekli
številki PO, dopolnjujem s podatkom, da so vedno pripravljeni
pomagati pri reševanju ljudi in premoženja tudi članice ter
člani PGD Telče, ki prav tako delujejo v KS Tržišče, v kateri so
aktivni tudi skavti z imenom Žlahtni grozdi. 
S. R.

IZ NAŠIH KRAJEV
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Stergarjevi se želja uresničuje
DOBOVA – 7. junija so s svečano sejo sveta krajevne skupnosti v Dobovi počastili krajevni praznik. Predsednica sveta KS Branka Stergar je poudarila, da so veseli, da so lahko letos svečanost spet izpeljali tako kot
v preteklih letih, s podelitvijo priznanj posameznikom in najlepše urejenim vasem v KS.
Dobovski krajevni praznik je
posvečen srečni vrnitvi izseljenih in izgnanih v drugi svetovni
vojni na svoje domove. Branka Stergar je v nagovoru dejala, da se glede na izvedena dela
od lanskega do letošnjega praznika sploh ne pozna, da je bil
vmes 'lockdown'. Omenila je
podpis pogodbe za nov vrtec
v Dobovi, katerega dela potekajo po planu, tako da se bodo
lahko Najdihojčki v prvih mesecih naslednjega leta preselili v udoben in prostoren vrtec.
Po ukinitvi poslovalnice NLB v
kraju zdaj enkrat mesečno Dobovo obišče potujoča banka.
Naštela je izvedene investicije po posameznih programih,
npr. postavitev osvetljenega
napisa Kulturni dom Dobova na samem domu, ureditev
prostora za občasne razstave
v zgornjem nadstropju kulturnega doma itd.; sanacijo fasade na objektu mrliške vežice
v Dobovi s pomočjo občinskih
sredstev, odstranitev kontejnerja pri pokopališču, saj so ga
krajani pridno polnili tudi z gospodinjskimi in kosovnimi odpadki, ki tja ne sodijo, namesto tega bodo stali zabojniki za
ločeno zbiranje odpadkov; sofinanciranje sanacije meteorne kanalizacije v Mihalovcu;
sanacijo mostička in prepust

Hitro do
pregleda,
posega in
fizioterapije.

Dobovski krajevni nagrajenci
meteornih voda v Selah; sofinanciranje obnove sakralnega
objekta (križa) na Malem Obrežu itd. »V letu 2021 smo se
kljub epidemiji trudili, da delo
ne bi preveč zastalo. Pripravili smo in objavili še tri razpise
za izbiro izvajalcev del, in sicer
hortikulturno urejanje zelenic
in javnih površin v središču Dobove in na pokopališču, za ureditev platoja pri mrliški vežici
in pred kulturnim domom,« je
navedla in med večjimi predvidenimi investicijami za letos omenila nujna vzdrževalna
dela na cestah, hortikulturno urejanje zelenic, vzdrževanje obcestnih jarkov, arheološke raziskave za pridobivanje
gradbenega dovoljenja in prip-

Specialisti+

ravljalna dela za izdelavo parkirišč na lokaciji hiše Supančič.

Stergarjeva je še izpostavila, da
je v lanskem poročilu zapisala
željo, da bi praznovanje krajevnega praznika v 2021 spet potekalo po ustaljenih tirnicah
»in želja se mi letos uresničuje. Danes poteka svečana seja,
podeljena bodo priznanja KS
in TD, želja pa še vedno ostaja,
da se vrnejo tudi prireditve«. V
nadaljevanju je skupaj s krajevnim svetnikom Jožetom Šavričem podelila letošnja priznanja KS Dobova. Prejeli so jih:
Anton Hotko z Velikega Obreža, Drago Iljaš iz Rigonc,
Jože Rožman in Zdenka Petelinc, oba iz Sel pri Dobovi,

ter dobovsko podjetje BV Maziva d.o.o. (priznanje je sprejela Eva Homan). Priznanje TD
Dobova za najlepše urejeni vasi
sta prejela Mali Obrež (manjše vasi, prevzel Jože Šavrič)
in Gabrje (večje vasi, prevzel
Jože Kelhar). Stergarjeva je
dodala, da bo Mali Obrež ocenjen tudi na občinski ravni, posebej pa je izpostavila še lepo
urejeno okolico podjetja SŽ
oz. »mašinhausa«, kar bo tudi
še naknadno ocenjeno. KS Dobova sta čestitali tudi brežiška
podžupanja Mila Levec in ravnateljica dobovske šole Ivana
Baškovič. Kulturni program v
uvodu svečane seje so pripravile učenke šole.

Rok Retelj
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Spoštovane občanke in občani!
Ob prihajajočem prazniku naše domovine želimo vsem občanom
posavskih občin in v celotni naši domovini Sloveniji srečno! Naj
sreča pomeni vse tisto, kar je potrebno, da bo (kot vedno poudarimo
in je zapisano v našem programu ROK-a) »kakovost življenja
slehernega občana merilo in osnova za srečo«.
Srečno, Slovenija, »naša dežela«, v letih, ki so pred nami, z željo, da
bolj složni, kot smo, izkoristimo zgodovinsko priložnost, da nam
domovina postane še boljša mati. Dokazali smo, da enotni zmoremo
v vseh vojnah za obstoj slovenskega naroda kakor tudi v boju za osamosvojitev Slovenije. Zmagovit je tudi »boj« proti skupnemu in nevidnemu sovražniku človeštva, koronavirusu, katerega posledice so
terjale človeška življenja tudi v naši domovini.
Naj velja velika zahvala vsem, ki ste se v vseh teh izrednih
zgodovinskih trenutkih še posebej izpostavili. Pa vendar naj si nihče
ne dovoli lastiti si »tudi teh zmag«, kajti le skupaj, z zaupanjem smo
bili in smo sposobni premagovati še tako težke ovire in težave.
Čestitke občini Krško oziroma vsem občankam in občanom, ki v začetku junija praznujejo občinski praznik, posvečen žrtvam iz časa
druge svetovne vojne. Čestitka za krajevni praznik naj velja tudi krajevni skupnosti Podbočje.
Kot prispevek k praznovanju našega skupnega praznika, dneva osamosvojitve Slovenije, pa stranka ROK organizira tradicionalno
srečanje občank in občanov NA PLANINI NAD PODBOČJEM.
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI, PRIJATELJI
IN DOMOLJUBI VSEH OPREDELENJ IN NAZOROV,
VZEMITE SI ČAS V PETEK, 25. 6., IN PRIDITE
NA PLANINO NAD PODBOČJEM, DA V PRELEPI,
NEOKRNJENI NARAVI SKUPAJ OBELEŽIMO
NAŠ PRAZNIK.
DOBIMO SE OB 11. URI PRI LOVSKEM BIVAKU.
ŽAL TOKRAT BREZ VELIKEGA ČLOVEKA, NAŠEGA
PREDSEDNIKA MARIJANA ŽIBERTA. ČLOVEKA, KI
MU JE SKUPNOST PA TUDI STRANKA ROK
HVALEŽNA ZA NJEGOV NEIZMEREN PRISPEVEK K
RAZVOJU NAŠE SKUPNOSTI.
VLJUDNO VABLJENI!

CPB 43, Brežice

V imenu stranke ROK: predsednik David Imperl,
podpredsednica Mateja Zupan, tajnik Ivan Urbanč,
občinski svetnik v občini Krško Luka Gramc ter
občinska svetnica v občini Brežice Zdenka Mirtek.

Ocenjevali so divjačinske salame
STOJANSKI VRH – Na zadnjo majsko soboto so na Stojanskem Vrhu v Gadovi peči
nagradili najboljše salamarje, ki so se aprila udeležili
prvega mednarodnega lov
skega ocenjevanja izdelkov
iz divjačinskega mesa.
Vinogradniško, turistično in
kulturno društvo Gadova peč
ter Društvo ljubiteljev divjačinske kulinarike sta pripravila dogodek, aprila ocenjevanje,
zadnjo soboto v maju pa slove-

ze salamarjev Slovenije Mirjanu Kulovcu, ki je bil eden od
stebrov dogodka.

»Odzivi so pozitivni. Tokratna
salamijada je bila prva, drugo
leto bo že tradicionalna. Vsi so
lahko upravičeno ponosni, saj
so bile salame zelo dobre,« je
bil nad salamijado, predvsem
pa nad kvaliteto salam navdušen Mirjan Kulovec, ki je vodil strokovno komisijo. V strokovni komisiji, ki je ocenila 56
salam in tri klobase, so sedela

Podelitev priznanja zmagovalcu Davidu Flajniku
sno podelitev zlatih in srebrnih sama eminentna imena iz svekolajn. Gostitelja dogodka sta ta salamijad: Dubravka Viduč,
bila Zdenka Mirtek, predse- Janez Tršinar, Peter Verstovdnica Vinogradniškega, turi- šek, Dušan Lipej in Braslav
stičnega in kulturnega društva Miroševič. Letošnje salame so
Gadova peč, ter Ivan Urbanč, prišle iz Slovenije, Hrvaške, Avpredsednik organizacijske- strije in Srbije.
ga odbora »prve mednarodne
lovske salamijade«. Da je bila Prvo in drugo mesto sta šla v
kredibilnost prve mednarodne Podčetrtek, saj je najboljši salalovske salamijade še večja, gre mi naredil 44-letni David Flajzasluga tudi predsedniku Zve- nik iz Podčetrtka, zaposlen na

Najboljša salamarja
Občini Brežice. Salame dela že
pet let, nikoli sam oz. vedno s
prijatelji. Enako število točk za
drugo mesto je dobil tudi Andrej Košmrlj z Malega Slatnika, več kot 50 točk je zbral tudi
tretjeuvrščeni Franc Polovič
iz Sel pri Dobovi, potem pa so
si do 10. mesta sledili: Alfonz
Komatar, Janez Tršinar, Petra Kralj Košmrlj, Peter Cvetkovič, Mihael Strahinić in Jurij Pesjak.

Pečat tekmovanju in razglasitvi
so dali tudi številni gostje. Med
njimi je bil tudi Boštjan Sintič
iz Dolenje Pirošice, ki je pred
dobrim mesecem in pol postal zmagovalec mednarodne
salamijade v Samoborju na t.
i. Zlatni šajbi Samobora. Nagrado mu je podelil sam predsednik države Zoran Milanović. Podprvak »Zlatne šajbe«
je postal znani mesar iz Brežic
Miloš Krošelj, tretje mesto pa
je osvojil Ivan Urbanč s Stojanskega Vrha.

Vir: VTKD Gadova peč
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Salon »pohištva s karakterjem«
KRŠKO – V prvem nadstropju trgovskega centra, znanega kot »Šoping« (na CKŽ 132a v Krškem), so 2. junija
odprli Salon pohištva iz ponovne uporabe oz. »pohištva s karakterjem«. Projekt je nastal v sodelovanju Zavoda KNOF s komunalnim podjetjem Kostak.

Gradiva so tudi na spletu
KRŠKO – Pred kratkim sta bili v organizaciji SPOT svetovanje
Posavje – Centra za podjetništvo in turizem Krško skupaj s partnerji izvedeni dve spletni delavnici na temo sprememb DDV in
interventnih ukrepov ter na tematiko zakonodajnih novosti glede embalaže in odpadkov. Izobraževanja so bila za udeležence
brezplačna, udeleženci so prejeli tudi e-gradivo. Organizatorji
vse podjetnike oz. podjetja, ki se izobraževanj niso mogli udeležiti obveščajo, da so gradiva s teh delavnic na voljo tudi na njihovi spletni strani www.cptkrsko.si. 
Vir: CPT Krško

Kot je poudarila direktora
KNOF-a Mojca Žganec Metelko, projekt prinaša sistemske
rešitve na področju izbiranja
in ponovne uporabe predmetov iz kosovnih odpadov. »Naši
viri so iz kosovnega odpada,
torej iz sistema Kostaka, iz donacij direktno od fizičnih oseb,
pa tudi iz odkupov vrednejših,
dizajnerskih kosov pohištva
po Sloveniji,« je še dodala. Pohištvo, ki so se ga lastniki naveličali ali zavrgli zaradi manjših poškodb in bi sicer končalo
na deponijah, v njihovih delavnicah očistijo, obnovijo ali 'apciklirajo', torej še nadgradijo,
nato pa v salonu čaka na novega lastnika. Nudijo tudi popravilo in obnovo pohištva
naših strank. Vse to prispeva k podaljševanju življenjske
dobe izdelkov in hkrati osvešča potrošnike o pomenu krožnega gospodarstva in trajnosti. »V okviru tega projekta
smo izvedli tudi nekaj raziskav, kateri so naši potencialni kupci. Gre predvsem za ljudi, ki cenijo trajnostni vidik,
ljudje, ki si želijo unikatnih
in posebnih kosov pohištva z
zgodbo,« je povedala Polona
Hrovat Mavsar, vodja projektov in marketinga na KNOF-u.
Salon sicer deluje že nekaj mesecev, a ga zaradi covid ukre-

čin odložili le 160 ton odpadkov, vse ostalo so bodisi snovno bodisi energetsko predelali,
s čimer dosegajo ene najboljših rezultatov v Sloveniji. Odprtje salona je pozdravil tudi
župan Občine Krško mag. Miran Stanko, pri tem pa opozoril, da v današnjem času ljudje za svoje vsakdanje življenje
porabimo preveč resursov, posledično pa proizvedemo preveč odpadkov.
Simbolično odprtje salona z vijačenjem stola
pov še niso uradno odprli. V
njem sta nastali dve novi delovni mesti, še dve načrtujejo
do konca leta. Žganec Metelko
je kot zanimivost povedala, da
je bil prvi kupec kosa obnovljenega pohištva (dizajnerske
mizice) znani glasbenik Vlado Kreslin.

Vodja Sektorja komunale na
Kostaku Jože Leskovar se
je zahvalil Zavodu KNOF za
partnerstvo in Občini Krško
za podporo pri projektu. »Sestavni del sistema ravnanja z
odpadki je tudi ponovna uporaba. Ta salon dopolnjuje ta
sistem in upam, da bomo še
dolgo sodelovali,« je dejal in
izrazil upanje, da bi ta kon-

Na svečanem odprtju salona so
ob glasbi dueta MaryJane tudi
praktično prikazali postopek

Kolektiv Zavoda KNOF
cept dobro zaživel. Poudaril je še, da iz gospodinjstev v
občinah Krško in Kostanjevica na Krki zberejo že več kot
70 % odpadkov ločeno, skupaj
z industrijo pa 67 %, tako da
so v lanskem letu iz obeh ob-

obnove pohištva iz ponovne
uporabe, s simbolično vijačenjem rabljenega stola pa so ga
odprli Stanko, Leskovar in Žganec Metelko.


Peter Pavlovič
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Z e-Gradovi razvijajo
edinstveno turistično doživetje

TRENUTNE PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE
DELODAJALCEV ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022
V OKVIRU POSAVSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME
RRA Posavje vabi vse dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, ki niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju, da kontaktirajo delodajalce v zvezi s spodaj navedenimi razpisanimi mesti za pridobitev kadrovske štipendije.
Stopnja
izo
brazbe

Št. razpisanih
štipendij

Orodjarstvo Pečnik
d.o.o., Veliki Kamen 21a, Strojni tehnik
8282 Koprivnica

4

3

Antonija Pečnik
toncka@orpe.si
T: 07 49 76 500

PREIS Sevnica d.o.o.
Savska cesta 23, 8290
Sevnica

4

3

Mojca Zakošek
mojca.zakosek@preisgroup.com
T: 07 81 61 853

Strojništvo

6/1

1

Mehatronika

6/1

1

TPV AUTOMOTIVE d.o.o. Strojništvo
Mehatronika
Kandijska cesta 60,
8000 Novo mesto
Informatika

6/2

1

6/2

1

7

1

Elektrotehnika

7

1

Strojništvo

7

2

Orodjarstvo - orodjar
strugar

4

1

MK TEAM d.o.o. Raka
120, 8274 Raka
Kmečka zadruga Sevnica
z.o.o. Savska cesta 20c,
8290 Sevnica

I.H.S. d.o.o.
Cesta 4. julija 84 d,
8270 Krško

NUMIP d.o.o., Cesta
krških žrtev 135 e,
8270 Krško

RESISTEC UPR d.o.o. &
Co. k.d.
Krška cesta 8, 8311
Kostanjevica na Krki

Smer izobraževanja

Orodjarstvo - oblikovalec
kovin orodjar

Ključavničarstvo

4

1

Mesar

4

2

Kmetijsko podjetniški
tehnik

5

2

Strojni tehnik - Monter
industrijskih strojev

5

1

Elektrotehnik Elektromonter

5

1

Elektrotehnika ali
strojništvo - Inženir
avtomatizacije
(programer)

6/2 ali 7

1

Računalništvo in
informatika - Informatik

6/2

1

Strojništvo (VS)

6/2

1

Strojništvo (UN)

6/2

1

Strojništvo

7

1

Tehnik mehatronike

5

1

Elektrotehnik

5

1

Strojni tehnik

5

1

6/2

1

Elektrotehnika

7

1

Strojništvo (VS)

6/2

1

7

1

Elektrotehnika (VS)

Strojništvo
Mehatronika (VS)

ATHOS Elektrosistemi
d.o.o. Krška cesta 8,
8311 Kostanjevica na
Krki

6/2

1

Mehatronika

7

1

Tehnik mehatronike

5

1

Elektrotehnik

5

1

Strojni tehnik

5

1

6/2

1

Elektrotehnika (VS)
Elektrotehnika

7

1

Strojništvo (VS)

6/2

1

7

1

6/2

1

7

1

Strojništvo
Mehatronika (VS)
Mehatronika

Kontaktna oseba

Janja Ivanetič Novinec
j.ivanetic-novinec@tpv-si
T: 07 39 18 648

Andreja Dreo
info@mkteam.si
T: 041 667 442

BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je 28. maja potekalo srečanje v okviru operacije e-Gradovi Posavja, ki jo vodi
Regionalna razvojna agencija
Posavje. Prisotni so bili predstavniki gradov, ki so vključeni v digitalno inoviranje
kulturne dediščine gradov Posavja, predstavniki občin regije Posavje, izvajalci aktivnosti
digitalizacije – podjetje Arctur, agencija Luxury Slovenia,
ki razvija 5-zvezdično doživetje gradov Posavja, ter predstavniki RRA Posavje. Udeležence
srečanja je uvodoma pozdravila mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje, srečanja
pa sta se udeležili tudi Nataša
Šterban Bezjak, vodja operacije e-Gradovi Posavja in vodja
službe za projektno sodelovanje, ter sodelavka Ana Jurečič
Martinčič.

3D modelov, notranjih zajemov gradov v obliki oblakov
točk, 360-stopinjskih posnetkov in videa s 3D modeli in
prikazi ponudb vključenih gradov. Gradovi, ki so predmet digitalnega inoviranja, so grad
Rajhenburg, grad Brežice, samostan Kostanjevica na Krki,
grad Sevnica, grad Mokrice ter
grajski ruševini Svibno in Kunšperk. Slednji bosta zajeti v obliki poskusa 3D rekonstrukcije.

Vsebine bodo na ogled preko
atraktivnih in sodobnih digitalnih medijev, kot so hologrami
in VR očala – v t. i. interpretacijski sobi v Termah Čatež. Omenjena soba bo vzpostavljena
kot skupen doživljajski prostor gradov Posavja, obiskovalci pa jo bodo lahko obiskali

Dogodek je bil namenjen
predstavitvi digitaliziranih
vsebin kulturne dediščine gradov Posavja, ki bo prezentirana na atraktiven način preko

Irena Klenovšek
irena.klenovsek@k-sevnica.si
T: 07 816 36 05

Klima

naprave

od 30. junija dalje. Namen interpretacijske sobe bo navdušiti obiskovalce nad kulturno
dediščino gradov Posavja ter
jih motivirati za obisk gradov.
V sklopu operacije se razvija
tudi spletna aplikacija, s katero bodo uporabniki lahko potovali po vseh sedmih gradovih
in raziskovali njihove skrivnosti ter legende.

Za tiste, ki si bodo želeli izkusiti dediščino gradov na bolj butičen nepozaben način, preko
gastronomije in ostale povezane ponudbe, bo na voljo novo
in edinstveno 5-zvezdično doživetje, ki bo turistično ponudbo destinacije Čatež in Posavje
prikazalo v povsem novi, atraktivnejši luči.

Vir: RRA Posavje

Toplotne

Tatjana Starc
tatjana.starc@ihs.systems
T: 07 491 41 00

črpalke

bibo.si

Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja

EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

Nejka Grabnar
nejka.grabnar@numip.si
T: 07 49 12 424

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

Bibo Inženiring d.o.o., Ulica stare pravde 32, Brežice

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

Delodajalec
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Brezplačen ogled | 051 240 100 | prodaja@bibo.si
Maša Lileg Senica
M.lileg-senica@resistec.si
T: 07 48 10 119

CPB 18, 8280 Brestanica

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA
PROIZVODNJA – MAJ 2021

Maša Lileg Senica,
M.lileg-senica@resistec.si,
T: 07 48 10 119

Proizvodna enota

Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3,
PB5 in PB6

211.786

9

6

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

Vse zainteresirane delodajalce, ki bi želeli dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo za šolsko/študijsko leto 2021/2022, pa obveščamo, da se lahko prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki je objavljen na spletni strani www.rra-posavje.si/
aktualni-razpis. Rok za prijavo je od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022.

Proizv.
enota

Za več informacij kontaktirajte RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, Simona Hostar, e-mail:
simona.hostar@rra-posavje.si, tel. št. 07 488 10 48 ali obiščite spletno stran www.rra-posavje.si
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

NOx
mg/m3

SOx
mg/m3

Gorivo

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

CO
mg/m3

Dimno število Bacharach
/ celotni prah (mg/m3)

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

-

1

-

-

-

353

-

10

ZP

-

-

348

-

36

-

2

-

ZP

-

-

225

-

7

-

-

-

PB 1*

TG

PB 2*
PB 3*
PB 5*

ZP

0

-

178

-

12

-

3

-

PB 6

ZP

<1

-

48

50

2

100

2

-

ZP
TG
*

- zemeljski plin
- tekoče gorivo (D-2)
- za obratovanje pod 500 ur letno ni predpisanih mejnih vrednosti.
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Priložnost posavskih vinarjev so penine in roseji
BRESTANICA – V atriju gradu Rajhenburg v Brestanici je na zadnje majsko popoldne potekal poslovni dogodek, na katerem je 16 vinarjev iz Vinorodne dežele
Posavje (iz bizeljsko-sremiškega, dolenjskega in belokranjskega vinorodnega okoliša) gostincem predstavilo nova vina, ki so prišla na trg od lanske jeseni.
Dogodek je organiziral Sevničan Rok Petančič, ki se s podjetjem Pro vino ukvarja s storitvami za vinarje in trgovino
izbranih posavskih vin. »S temi
skupnimi dogodki se trudimo
dvigniti prepoznavnost vinske

sektor bolj spoznajo in vključijo v svojo ponudbo.

Potem ko je uspešna cvičkova
zgodba zašla v krizo, posavski
vinarji iščejo priložnosti tudi v
drugih zvrsteh vina in zmanj-

tili. Zdaj ima tudi v Posavju že
skoraj vsak vinar svojo penino,
nekateri jih še preizkušajo, nekateri pa so z njimi že na zelo
visoki ravni in so med vodilnimi v Sloveniji pa tudi širše.«
Dogodek je potekal kot sproščeno druženje ob stojnicah,
na katerih so izbrani vinarji
predstavili svoje vinske novosti, spodaj pa še razmišljanja
nekaj posavskih vinarjev.

Marjan Jelenič, Jablance:
Mislim, da vsi gostinci še ved-

dogodki res zelo zaželeni. Dolenjska ima, kar se tal in vremenskega vpliva tiče, predispozicije za sveža bela vina, pa
seveda tudi za cviček in penine, s spreminjanjem klime pa
je možno narediti tudi drugačna, bolj bogata, ekstraktna
vina. Vsekakor pa mislim, da
so sveža, mlada vina z nekoliko manj alkohola danes svetovni trend.
David Kozinc, Dolnje Impolje: Povezovanje vinarjev
z gostinci se mi zdi zelo po-

Organizator Rok Petančič (desno) z obiskovalci ob stojnici
Kleti Krško
regije na višjo raven, namen
tega dogodka pa je predvsem,
da gostinski ponudniki spoznajo te vinarje, saj je še vedno
žalostno dejstvo, da mnogi gostinski ponudniki ne poznajo
dovolj dobro vinske ponudbe
v Vinorodni deželi Posavje,«
je pojasnil Petančič, ki je bil
zadovoljen z odzivom gostincev. Prepričan je, da se je v zadnjem desetletju in pol kakovost vin zelo izboljšala, zato je
prav, da jih gostinci in poslovni

šujejo svojo odvisnost od cvička. Poleg modre frankinje Petančič izpostavlja predvsem
penine in roseje: »Pri nas imamo takšne klimatske razmere,
ki omogočajo pridelavo bolj
svežih vin, s čimer imajo na
zahodu države, recimo v Brdih in Vipavski dolini, težave.
To je največja prednost, ki bi
jo lahko vinarji z neko skupno
zgodbo in stili vin, ki so priljubljena po svetu, denimo sveža
bela vina, penine ipd., izkoris-

David Kozinc
membno. V času korone tega
ni bilo in smo takšne dogodke zelo pogrešali, zato si želim,
da bi se zdaj lahko večkrat takole družili in ljudem pokazali tisto, za kar se med letom
trudimo. Zagotovo so v trendu penine, zanimanje za pe-

KRŠKO – Sejemska sobota na
Tržnici Videm je 29. maja tematsko potekala v znamenju
ribiškega dneva, preko katerega si upravljavec Agro Posavje,
spodbujevalec podjetništva in
turizma CPT Krško in Občina Krško kot sodelujoča v več
projektih, povezanih z ribami
(Ujemi ribo in doživi energijo
Save, Okusi posavsko ribo, Riba

skovalcem v degustacijo in nakup ponudila ribogojca, ki sta
sicer dnevno na tržnici prisotna s svežo ponudbo rib v ribomatih, in sicer Ribogojnica
Colarič z Dobrave pri Kostanjevici ter podjetje Akval z Blance, s pripravljenimi jedmi in rujno kapljico pa so se s ponudbo
na tematskem dnevu pridružili tudi v Turističnem društvu

Janez Pirc, Ravni: Mislim,
da gostinci čedalje bolj poznajo vinarje v svoji okolici in
da nam dajejo večji poudarek.
Pred leti so bila moderna le
vina s Primorske in Štajerske,
zdaj pa tudi lokalne vinarje v
večji meri vključujejo v svojo

Janez Pirc s soprogo
lali le sveža vina, v naši kleti
ni barika, in danes predsta-

Atrij gradu Rajhenburg že dolgo ni bil tako poln.
ponudbo. Gotovo bi se na tem
dalo narediti še več in takšen
dogodek je zagotovo korak v
pravo smer. Mi smo se dolgoročno odločili, da bomo de-

vljamo dve novi, sveži penini.
Tudi pri modri frankinji dajemo poudarek svežini in sadnosti, trend je pač v tej smeri.

Peter Pavlovič

Ribiški dan na videmski tržnici

Ribe v prehrani

Naročnik: www. krsko.si

V okviru projekta
’Ribe na šolskih krožnikih’ so se v Vrtcu
Krško odločili, da
za otroke pripravijo
predstavitev vključevanja rib v prehrano ter jim v kuharski
delavnici pokažejo,
kako se pripravi ribji namaz s fižolom.
Organizatorica prehrane je otrokom,
ki so bili razdeljeni v sedem skupin,
v posebnem pro- Otroci so z zanimanjem sodelovali v
storu, urejenem kot kuharski delavnici.
ribja soba, predstavila pomen rib v prehrani ter jih z vprašanji, zakaj je dobro jesti ribe, kje živijo ribe, katere ribe poznajo in tako naprej, spodbudila k sodelovanju. Pogovoru je sledil pregled surovin ter priprava ribjega namaza, pri čemer so
kuharicam po posameznih skupinah pomagali tudi otroci. Po
izdelavi namaza so si otroci umili roke, sedli za mize ter okušali namaz, ki so si ga sami ponosno mazali na kruh, ter uživali v prijetnem ambientu, ki ga je dopolnjevala še nežna glasba. Za zaključek kuharske delavnice so otroci na roko dobili
štampiljko v obliki ribice.

Projekt »Ribe na šolskih krožnikih« sofinancirata Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna
Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega
programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Marjan Jelenič
no niso seznanjeni s tem, kaj
vinarji v teh krajih delamo. Na
tem območju je ta pestrost kar
velika, veliko je pridelovalcev
in stili vin so precej različni
– nekateri imamo bolj sveža,
drugi bolj zorjena vina, tretji
spet bolj penine. Zato so takšni

neča vina se je zelo povečalo,
tako da krepimo zgodbo na
tem področju, po drugi strani pa rabimo tudi mirna vina.
Glede prepoznavnosti Posavja
na vinskem zemljevidu bomo
morali še veliko delati, saj
imamo veliko za pokazati in
je to treba ljudem na nek način približati, skozi promocijske dogodke in degustacije v
vinskih kleteh.

Ribje jedi in izdelke so v degustacijo in nakup ponudili v
ribogojstvu Akval z Blance …

Prigrizke in namaze iz rib so na videmski tržnici v degustacijo
nudile tudi članice Turističnega društva Sromlje.
je IN, PoSava in Ribe na šolskih
krožnikih), prizadevajo pri občanih povečati interes za oskrbo z ribami in s tem dvigniti
raven zdravega prehranjevanja, predvsem z izdelki domačih ponudnikov. Tako sta ribje
jedi, izdelke in polizdelke obi-

Sromlje v sodelovanju s tamkajšnjo Okrepčevalnico Kranj
čevič, Aktivom kmečkih žena
Podbočje in Društvom vinogradnikov Sremič. Poleg tematsko obarvane tržnice so na njej
tradicionalno sodelovali s paleto svežih kmetijskih pridelkov

… in Colarič z Dobrave pri Kostanjevici na Krki.
in izdelkov tudi lokalni pridelovalci ter različni rokodelci, četudi je obratovanje tržnice za-

radi epidemioloških ukrepov
še vedno omejeno zgolj na eno
etažo.
B. Mavsar

PODJETNO
POSAVJE
komentar
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Odporni zaradi
inovativnosti
Piše: Maruša Mavsar

Beseda »odpornost« je zaznamovala prehod v novo desetletje.
Uporaba te besede bo eskalirala ob promociji sredstev za
okrevanje, a dejanska odpornost na izredne situacije, s kakršnimi
je privihrala epidemija, bo odvisna od stopnje inventivnega,
odprtega razmišljanja in posledično konkretnega inovativnega
naboja našega gospodarstva.

Te m a t s ke s t ra ni Pos avs kega o bz o rnik a, 1 0 . ju nij 2 0 2 1

Lansko leto je bilo težko, a so
nekateri poslovali celo bolje
KRŠKO – Tako gospodarske družbe kot samostojni podjetniki v Posavju v letu 2020 rezultatov poslovanja
niso bistveno poslabšali, je glavni poudarek pregleda lanskega poslovanja posavskega gospodarstva, ki so
ga 28. maja predstavili na novinarski konferenci krške izpostave AJPES. V naši regiji se prihodki in čisti dobiček v primerjavi z drugimi regijami niso pretirano zmanjšali. Posavske zadruge pa so v ’koronaletu’ poslovale celo pozitivno.

Posavske družbe poslovale
bolje od slovenskih

električno energijo, plinom in
paro. Njihovi prihodki so bili
za 1 % nižji, a je bilo znižanje
nižje kot v Sloveniji, kjer so bili
prihodki nižji za 3 %. Skoraj
16 % prihodkov so ugotovile
družbe v predelovalni dejavnosti, katerih prihodki so bili
za 4 % nižji kot 2019 (v Sloveniji 5 %). Sledi področje trgovine, vzdrževanja in popravil
motornih vozil s skoraj 9-odstotnim deležem med prihodki, pri čemer so se njihovi lanski prihodki zmanjšali za 4 %,
na ravni države pa za 7 %. Pri
gradbeništvu zaznavajo povečan delež prihodkov tako v Posavju kot tudi drugje po državi, in sicer za 4 %. Malusova je
omenila še gostinstvo, ki ima
v Posavju minimalen delež
med prihodki, vendar je treba poudariti, da so se na državni ravni prihodki v tej dejavnosti znižali za kar 30 %,
v Posavju pa za 23 %. Po podatkih SURS je bil izvoz v letu

Povprečna plača (vse v bruto
zneskih) je v Posavju znašala 1806 evrov in je bila za 90
evrov oz. 5 % višja kot 2019.
Povečanje je bilo večje kot v
Sloveniji, kjer je povprečna
plača znašala 1774 evrov in
se je povečala za 3 %. Po dejavnostih so povprečne plače zelo različne. Najvišje so v
dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro
– 3720 evrov, v predelovalnih dejavnostih 1738 evrov
in v gradbeništvu 1376 evrov.
Med posavskimi občinami
povprečno slovensko plačo
presegajo le družbe v občini
Krško, in sicer za okoli 18 %
(2094 evrov). Družbe v drugih
občinah so zaostajale nekje
med 12 in 16 %, še precej več
pa v najmanjši občini Bistrica
ob Sotli, kjer je bila povprečna plača nižja od slovenske
kar za 36 %. Kar se tiče poslovanja družb po posavskih
občinah, je delež v prihodkih
družb iz občine Krško 80-odnadaljevanje na str. 14
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2020 v Posavju nižji za 1 %.
Kar tri četrtine prihodkov na
tujem trgu je bilo doseženih
z oskrbo z električno energijo, plinom in paro. Prihodke
na tujem trgu je izkazala približno tretjina posavskih družb
oz. 507, od tega je bilo 214
takšnih, ki so na tujem dosegle
večje prihodke od prodaje kot
pa na domačem trgu. Odhodki družb so znašali 4 milijarde evrov, kar je 1,7 % manj kot
leto prej. Neto dodana vrednost je znašala 42 milijonov
evrov in bila za 8 % višja kot
leto prej. To je precej boljši podatek kot za Slovenijo, kjer je
neto dodana vrednost ostala
približno na ravni predlanskega leta oz. se je celo znižala za
0,3 %. Neto dodana vrednost
na zaposlenega je v Posavju
znašala nekaj več kot 54 tisoč
evrov, prav tako se je povečala za 8 %, medtem ko je bila v
Sloveniji dobrih 47 tisoč evrov.
»Tako da je podatek za Posavje
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Povprečna plača v posavskih občinah 2020 (vir: AJPES)

Kostanjevica na Krki

Povprečna plača SLO

Bistrica ob Sotli

Povprečna plača

Sevnica

Radeče

Skupaj so posavske družbe
dosegle 4,1 milijarde evrov
prihodkov, kar je 1,5 % manj
kot leta 2019. Skoraj tri četrtine prihodkov so ugotovile
velike družbe. Glede prihodkov je Posavje izrazito izvozno usmerjeno, kar 59 % je
bilo doseženih na tujem trgu
in 39 % na domačem. Gledano po dejavnostih so skoraj
dve tretjini prihodkov dosegle
družbe na področju oskrbe z

Marijana Malus (levo) in Martina Radej

Krško

Paradni konj še naprej
oskrba z elektriko

Povprečna plača višja
kot leta 2019

Brežice

Vodja izpostave AJPES Krško Marijana Malus je uvodoma dejala, da je bilo lansko
leto zaradi nastanka epidemije kar težko, a so kljub temu
nekatere dejavnosti poslovale bolje kot leto prej. Konec
leta 2020 je bilo v poslovni
register vpisanih 1682 družb
s sedežem v Posavju, od tega
novoustanovljenih 89, izbrisanih pa je bilo 77 (v letu 2019 je
bilo ustanovljenih 120, izbrisanih 85). Med letom se je
nad 43 družbami začel stečajni postopek, nad eno družbo
pa postopek prisilne poravnave. Od skupno 1524 družb,
ki so predložile letna poročila, je bilo 14 velikih in 17 srednje velikih, preostalih dobrih
97 % pa je bilo majhnih ali mikro. Hiter pogled na osnovne
ekonomske kategorije, kot so
prihodki, neto dodana vrednost, neto čisti dobiček in število zaposlenih, kaže, da so posavske družbe v lanskem letu
sicer poslovale nekoliko slabše kot leto prej, vendar bolje
v primerjavi s Slovenijo. V gospodarskih družbah je bilo
zaposlenih 28 manj kot leto
prej, gibanje zaposlenosti po
dejavnosti je bilo precej različno. Gostinstvo je zmanjšalo
število zaposlenih v povprečju
za 80, predelovalna dejavnost
za 52 in trgovina za 39 zaposlenih, medtem ko sta gradbeništvo in oskrba z električno
energijo dodatno zaposlovala,
saj se je število zaposlenih pri
prvem povečalo za 95, pri drugi pa za 49.

kar ugoden, pri čemer najbolj
izstopa oskrba z električno
energijo, plinom in paro, kjer
so družbe dosegle kar dobrih
194 tisoč evrov neto dodane
vrednosti na zaposlenega,« je
navedla Malusova. Neto celotni dobiček družb Posavja, tj.
dobiček, ki ga ugotovijo pred
obdavčitvijo, je znašal 131 milijonov evrov oz. 3 % več kot
2019.

Zmotno je prepričanje, ki je žal v javnosti zelo razširjeno, da
so inovacije plod nekega presežka časa ali sredstev. V mnogih
panogah so se že desetletja nazaj inovacije ali vsaj invencije
pretvorile v osnovno sredstvo konkurenčnosti in s tem sploh
obstoja na zahtevnih globalnih trgih. Za to miselnost smo krivi
oboji – podjetja in tisti, ki javno mnenje oblikujemo. Strah pred
razkrivanjem procesov v »zaodrju«, strah pred potencialno krajo
idej, precejšnja nespretnost pri komuniciranju o inovacijah so
privedli do tega, da zunaj gospodarstva ne prepoznamo vrednosti
inoviranja. Na naslednjih straneh Podjetnega Posavja zato še
odločneje, z združenimi močmi z različnimi akterji, (p)odpiramo
nujen dialog o inovacijah v naši družbi. V kriznem upravljanju
tega trenutka inovacijska kultura namreč ne ostaja le na ravni
ohranjanja dejavnosti, temveč postaja najdragocenejše orodje
odpornosti na vsakršne globalne pretrese.
Odpornost gospodarstva mora sloneti na temeljih pripravljenosti
in usposobljenosti, hipne odzivnosti, prilagodljivosti in nenehnega
učenja. Če se je še pred nekaj leti odpornost gospodarskih družb
tudi v predstavi direktorjev in nosilcev državnih funkcij zvedla
na elemente kriznega komuniciranja (ki ga, mimogrede, očitno
obvlada le malo ljudi v državi), na okostenele, copy-paste
krizne načrte in nekaj ponovljenih rutinskih vaj za navidezno
apliciranje ukrepov, nam bi morala epidemija nujno razbliniti te
miselne konstrukte. Inovativnost je spoj kreativnosti in veščin za
odpornost, kar si lahko preberete tudi v pogovorih z inovatorjema
iz Posavja Vinkom Avguštinom in Urošem Srpčičem.
V ospredje vseh sprememb, pa četudi nas želijo nekateri odvrniti
od tega načina razmišljanja in težijo k sliki tehnološkega
determinizma, namreč stopa prav človek s svojo domišljijo in
prožnostjo razmišljanja. V ospredje vstopajo miselni prostori, kjer
je dovoljeno poskušati z inoviranjem, a tudi narediti napake. Kjer
so poskusi, da bi končni izdelki postali najboljša možna rešitev za
kupca, cenjeni in podprti s pravimi načini ozaveščanja okolice o
tem. Šele s tem, ko družba podpre sposobnost posameznika za
iskanje rešitev in ga podjetje za to nagradi, se pomen človeške
iznajdljivosti krepi in lahko prihaja v stik z razvojem, kakršnega
bi si želeli.
Iz dolgoletnega sodelovanja s podjetji in institucijami, ki se
sistematično ukvarjajo z inovativnostjo (npr. GZS), ugotavljam, da
se stimulativno okolje za inovacije znotraj podjetja razvije, ko so s
pomenom inovativnosti seznanjeni (na pravi način) vsi deležniki
– od najvišjih menedžerjev pa vse do delujočih v proizvodnem
procesu. Takrat se vzpostavlja dejanska kultura inoviranja.
Nujna je hitra povratna informacija na invencijo, da ta lahko
sploh gre v postopek za inovacijo. Usklajen sistem podjetja (šole,
družbe), kjer najdemo na vrhu vrednot zaupanje, je izjemnega
pomena. Tokrat smo se o razvojnih prebojih pogovarjali v Ino
Brežice, Muflon in Radeče papir nova ter DS Smith – inovacije
so zanje tudi neposreden most do osveščenih končnih kupcev.
Kako tudi manjša podjetja iskrijo od inovativnosti, združitev
visokotehnoloških rešitev pa se zlije v za uporabnika udobno
bivanje, lahko preberete v prispevku o hostlu »brežiškega
porekla« Dragon Dreams.
Čas je pravi. V kolikor bomo ostali pri predkoronskih miselnih
okvirjih v smislu izpuščene priložnosti za poudarjanje pomena
inovacijam naklonjene kulture, bodo vse »odpornosti« ostale le
floskule za črpanje evropskih sredstev. S slednjim nikakor ne bo
učinkov v gospodarstvu. Takšni scenariji pa so nam že predobro
znani, zato tokrat ukrepajmo drugače.
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Lansko leto je bilo težko, a so nekateri poslovali celo bolje
nadaljevanje s str. 13
stoten, v neto dodani vrednosti 63 %, v neto čistem dobičku
73 % in v zaposlenih 50 % oz.
zaposlovale so polovico zaposlenih v Posavju.

Čisto izgubo zabeležilo 11 %
več posavskih družb

Čisti dobiček je ugotovilo 926
družb (5 % manj kot 2019),
sam dobiček je znašal 135 milijonov evrov in bil večji za optimističnih 15 %, je predstavila Malusova. Več kot milijon
evrov čistega dobička je imelo
17 družb, leto prej 20. Čisto izgubo je na drugi strani zabeležilo 507 družb, to je kar 11 %
več kot 2019 (370), kar je zaskrbljujoč podatek. Izguba se

je tudi močno povečala, za več
kot dvakrat, in je znašala 29
milijonov evrov. Izgubo, večjo kot milijon evrov, so imele
tri družbe, leto prej pa ena. V
družbah, ki so v letu 2020 poslovale z izgubo, je bilo 1800
zaposlenih, leto prej pa 998
oz. 82 % manj. Oskrba z električno energijo, plinom in paro
je edina dejavnost, ki je neto
čisti dobiček povečala (z 49 na
66 milijonov evrov), vse ostale dejavnosti so rezultate poslovanja poslabšale. Najbolj so
rezultate poslovanja izboljšale
velike družbe – neto čisti dobiček je bil povprečno večji za
7 %, srednje in majhne družbe so jih zmanjšale za približno desetino, najbolj, za 26 %,
pa so svoje rezultate poslova-

Pot do samooskrbe z električno energijo
Enkratna priložnost, da si zagotovite skoraj brezplačno električno energijo in hkrati prispevate k čistejšemu okolju. Brez strahu, da izgubite
pokojnino, da postanejo dodatni prihodki breme plačam ali da morate
odpreti podjetje (razen za poslovne odjemalce – podjetja). Vse to in še
več vam omogoča JB ENERGIJA z večletnimi izkušnjami z obnovljivimi viri energije in učinkovito rabo energije.
JB energija d.o.o je podjetje z večletnimi izkušnjami in strokovno podkovanimi ljudmi na področju energetike, ki z
znanjem in z izkušnjami doma in v tujini
prinašajo inovativne pristope za učinkovitejšo izrabo energije.
Kaj vse nudi podjetje?
• izgradnja sončne elektrarne na ključ;
• prodaja, dobava in montaža komponent
za sončne elektrarne;
• izdelava finančne konstrukcije (pomoč
pri pridobivanju sredstev);

• svetovanje, prodaja in montaža toplotnih
črpalk preizkušenih znamk;
• nadstrešnice za avtomobile s sončno
elektrarno;
• inženiring in meritve;
• vzdrževanje in servis (15MW obstoječih
elektrarn v upravljanju).
Za vse ostale informacije so vam na voljo na:
+386 41 560 005
info@jb-energija.si
www.jb-energija.si
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Poslovni izid po občinah 2020 (vir: AJPES)
nja poslabšale mikro družbe,
kar po besedah vodje krške izpostave AJPES ponovno kaže,
da so te družbe posledice epidemije najbolj prizadele.

Prihodki in čisti dobiček
v Posavju nižji le za 2 %

V Sloveniji so družbe lani
skupaj ugotovile 98 milijard
evrov prihodkov, kar je skoraj

nije (65 %), takoj za njimi pa
sledijo že družbe iz Posavja
(59 %). Neto čisti dobiček je
bil na ravni Slovenije 2,8 milijarde evrov in kar 38 % nižji
kot leto prej. Tu je podatek za
Posavje precej boljši, saj je bil
nižji le za 2 %. Neto čisti dobiček se je zmanjšal v vseh regijah, razen v Zasavski. Rezultate so v tem primeru najbolj
poslabšale družbe Savinjske

Posavsko gospodarstvo v 2020

• 1682 gospodarskih družb, 18 zadrug in 3031 samostojnih
podjetnikov
• Družbe: 4 milijarde prihodkov, od tega skoraj 60 % na tujem trgu
• Najvišje številke v družbah oskrbe z električno energijo, plinom in paro
• Čisto izgubo je zabeležilo 507 družb oz. 11 % več kot 2019.
• S. p.-ji: 218 mio prihodkov in 206 mio odhodkov
• 77 več izbrisanih s. p.-jev iz registra kot 2019
• Prihodki v gostinstvu so se znižali za 23 %.
• Povprečna plača zaposlenih v družbah je znašala 1806
evrov, nadpovprečna je bila edino v krški občini.
• Povprečna plača delavcev pri s. p.-jih je bila za 34 % nižja od
plače zaposlenih v družbah.
• Krške družbe so zaposlovale polovico vseh delovno aktivnih Posavk in Posavcev.

6 % manj kot 2019, od tega
je bilo 39 milijard doseženih na tujem trgu. Največ prihodkov so ugotovile družbe
Osrednjeslovenske, Savinjske
in Podravske regije. Prihodke so najbolj zmanjšale družbe Obalno-kraške regije, najmanj pa družbe Savinjske in
Posavske regije (za 2 %). Največ prihodkov na tujem trgu
so dosegle družbe JV Slovewww.kovis-group.com

Električne
polnilne
postaje

Postavke poslovnega izida
(v mio EUR)

Kovis je mednarodno inovativno podjetje za razvoj
in proizvodnjo visokokakovostnih proizvodov za
železniško industrijo in druge industrijske sektorje.
Z nenehnim razvojem in inovativnostjo ustvarjamo
nove poslovne priložnosti, izdelujemo izdelke z višjo
dodano vrednostjo, sodelujemo kot razvojni partner
s številnimi podjetji ter udejanjamo naš slogan –
DOBRE IDEJE USTVARJAJO PRIHODNOST.
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(skoraj 100 % nižji neto čisti
dobiček) in Koroške regije (za
62 %), najmanj pa so jih poslabšale ravno v Posavski regiji (2 %).

Posavske zadruge lani
poslovale pozitivno

Malusova je navedla še nekaj
podatkov o poslovanju zadrug
Posavja v 2020. V naši regiji jih

je poslovalo 18, njihovi prihodki so ostali skoraj na ravni
iz leta 2019, pri čemer so neto
čisti dobiček precej izboljšale,
saj so ugotovile 55 tisoč evrov
neto čistega dobička, medtem
ko so v 2019 poslovale negativno in imele 103 tisoč evrov
čiste izgube. V posavskih zadrugah je bilo lani 163 zaposlenih oz. dva več kot predlani.

Več kot polovica subjektov
v Posavju je s. p.-jev

Poslovanje samostojnih podjetnikov v letu 2020 je predstavila področna svetovalka Martina Radej. Konec lanskega
leta je bilo v Poslovnem registru Slovenije vpisanih 3031
samostojnih podjetnikov iz
Posavja, ki so predstavljali
3 % vseh s. p.-jev v Sloveniji. V 2020 je bilo 413 na novo
ustanovljenih s. p.-jev, glede na prejšnje leto se je število zmanjšalo za 47, izbrisanih pa je bilo 442 oz. 77 več
kot 2019. Uvedeni so bili tudi
štirje stečajni postopki. Poslovanje so zaključili s pozitivnim
poslovnim izidom. Ugotovili so 12 milijonov evrov neto
podjetnikovega dohodka, ki se
je glede na prejšnje leto znižal
za 10 %. V primerjavi z vsemi
slovenskimi s. p.-ji je bilo v
Posavju ustvarjenih 4 % neto
podjetnikovega dohodka. Podjetniki so ugotovili 218 milijonov evrov prihodkov oz. 4,6 %
manj kot leto prej, izkazali pa
so 206 milijonov evrov od-

hodkov, kar je 4,3 % manj kot
2019. Na ravni Slovenije so se
prihodki in odhodki s. p.-jev
prav tako znižali za 5 %. S. p.-ji iz Posavja so zaposlovali
2011 delavcev, ki predstavljajo 5 % vseh delavcev, zaposlenih pri podjetnikih v Sloveniji.
Njihova povprečna bruto plača je znašala 1193 evrov in je
bila v primerjavi s povprečno
bruto plačo zaposlenih v družbah iz Posavja nižja za 34 %.
Več kot polovico (55 %) gospodarskih subjektov v Posavju predstavljajo s. p.-ji, ki
so v 2020 zaposlovali 17 %
delavcev, pri čemer je treba
poudariti, da v tem primeru
podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni
v število zaposlenih, ustvarili
so 10 % neto podjetnikovega
dohodka in 9 % neto dodane
vrednosti Posavja. Lani je največ prihodkov, kar več kot četrtino, ustvarilo 320 s. p.-jev v
dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.
Njihov neto podjetnikov dohodek je predstavljal 15 % podjetnikovega dohodka v regiji. Tisti, ki so ugotovili še več
neto podjetnikovega dohodka, so bili podjetniki gradbeništva (kar 26 % neto podjetnikovega dohodka v regiji),
imeli pa so tudi največ zaposlenih delavcev. Dobrih 18 %
neto podjetnikovega dohodka
je izkazalo 276 podjetnikov v
predelovalnih dejavnostih.

Rok Retelj
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Inovacija ni samo ideja, ampak je veliko več
KRŠKA VAS – Podjetje INO je podjetje z dolgoletno tradicijo razvoja in proizvodnje kmetijske in komunalne mehanizacije. Njihova politika je zasnovana na inovativnosti, kakovosti in podjetnosti. Posebej inovativnost je tista, na katero dajejo velik poudarek, saj je brez nje težko biti konkurenčen na vedno bolj neizprosnem
evropskem in svetovnem trgu. O inovativnem naboju podjetja sta spregovorila direktor Aleksandar Cvetanovski in vodja laboratorija za elektroniko Jurij Žnideršič.
»V podjetju INO je v centru pozornosti končni kupec, ki določa tudi obliko strategije, na kak
način se bodo tehnične izboljšave in inovacije implementirale,« je uvodoma dejal Aleksandar Cvetanovski, dipl.
inž. rač. in inf., mag. posl. ved,
in nadaljeval, da mora inoviranje njihovih izdelkov slediti predvsem reševanju težav
pri delu njihovih kupcev predvsem s področja komunale in
kmetijstva. »Inovacije in izboljšave morajo biti odgovor
vsem težavam in problemom, s
katerimi se srečujejo naši kupci. Mednje spadajo tudi tisti, ki
se bodo v prihodnosti čedalje bolj ukvarjali tudi z ekološko pridelavo sadja in zelenjave. Naš večinski napor in tudi
sredstva, ki jih vlagamo v inovacije in tehnične izboljšave,
so strateško postavljeni v ekološko pridelavo sadja in zelenjave ter na vzdržno in neinvazivno obdelavo raznih zelenic,
parkov itd.,« je pojasnil. Po njegovih besedah imajo že vrsto
let usklajen pravilnik o tehničnih izboljšavah in inovacijah, s
katerim želijo vzpodbuditi vse
zaposlene, da so inovativni.
Imajo lasten razvojni oddelek,
ki sicer ni podvržen pravilniku,
le-ta je namenjen predvsem
tistim, ki so dnevno vpeti v

proizvodnjo in vidijo, na katerem področju se dá izdelek
tehnično še izboljšati. Njihove
predloge dobivajo tedensko, če
že ne kar dnevno. Izberejo jih
na podlagi ocene, ali se določena izboljšava splača in ima
tržni potencial. »Inovativne
predloge obravnavamo čez vse
leto, pri tem izračunamo neto
gospodarsko korist, in če tehnično izboljšavo ali inovacijo
sprejmemo, s predlagateljem
podpišemo dogovor in mu izročimo nagrado v finančni obliki,« je opisal Cvetanovski in
omenil, da so lani kljub epidemiji imeli tri uspešne predloge
direktno iz proizvodnje, ki so
bili tudi nagrajeni. »Mislim, da
smo s tem pravilnikom postavili temelje za naprej, in upam,
da bo pri mladih, ki jih zaposlujemo, spodbudil željo po
inoviranju,« je še dodal.

Lanske inovacije in izboljšave

Jurij Žnideršič, mag. inž. el., je
izpostavil, da inovacija ni samo
ideja, ampak celotna pot od
ideje do brezhibnega delovanja stroja, gre torej za dolgotrajen proces. Da se ideja o inovaciji ali izboljšavi realizira, je
potrebno vsaj leto, če ne celo
dve. Predstavil je nekaj zadnjih
inovacij v podjetju INO. Ena od

Cvetanovski in Žnideršič pri eni od lanskih inovacij podjetja INO – mulčerjem z brezpogonskim
usmerjevalcem mase
teh je pletvenik za medvrstno
obdelavo v kombinaciji z bočnim diskom, kar je odgovor
na omejevanje škropiv za zatiranje plevela. Druga je elektronski odmik bočne kosilnice, s čimer so povečali spekter
njene uporabe tudi za bolj občutljive rastline (npr. grmičevje). Naslednja v vrsti inovacij je
elektronska inovacija INO operation control, za katero so pridobili tudi evropska sredstva
in izhaja iz predhodnega pro-

Vodja računovodstva (m/ž)
Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), javni gospodarski zavod, s sedežem na Litostrojski cesti
58a v Ljubljani, v svojo ekipo vabi vodjo računovodstva (področni podsekretar).
Zaposliti želimo osebo, ki je komunikativna, zna delati v timu in bo vodila računovodstvo.
Opis delovnega mesta
Naloge in odgovornosti: postavitev internih računovodskih procesov v organizaciji in nadzor nad
njimi, izkazovanje zanimanja za poslovanje organizacije in vsebinsko razumevanje, seznanjanje,
sledenje in izvajanje sprememb skladno z veljavno zakonodajo na vseh področjih, zanimanje za
poslovanje organizacije in vsebinsko razumevanje računovodskih izkazov, sodelovanje pri izdelavi
letnih in obdobnih poročil, sodelovanje in svetovanje pri pripravi finančnih načrtov, spremljava
mesečne realizacije, pripravljanje obračunov plač in opravljanje ostalih del finančno-računovodske
službe.

izvoda INO vibration control,
s pomočjo katerega se spremlja tehnična brezhibnost stroja, kajti pri nekaterih strojih so
vibracije kritičen element, ki
lahko stroj tudi uničijo. Z INO
operation control lahko nadzorujejo tudi druge parametre
stroja, kot so delovni obrati, lokacija, temperatura, vibracije
itd. »V našem podjetju imamo tudi inovacije, ki znižujejo
ceno strojev, ki jih konkurenca
že ima, a smo z našo inovacijo
ceno še znižali. Lani smo tako
inovirali brezpogonski usmerjevalec mase, ki le-to meče na
stran, direktno k rastlinam oz.
nasadu. Ta stroj je bil razvit za
potrebe v Južnoafriški republiki,« je izpostavil Žnideršič. Poleg inovacij so tu še tehnične
izboljšave, ki pomenijo določene prihranke in izboljšujejo
kvaliteto, a jih kupec neposredno ne zazna. Zadnji takšni
sta optimizacija proizvodnje
rotorjev z inovativnim robotskim programom, kar pomeni,
da bo proizvodnja rotorjev po-

tekala veliko hitreje, ter sistem
za poravnavo kardanov, ki ima
nižje težišče od vseh ostalih in
je bolj enostaven za uporabo.
Za ta zadnji izum, katerega
avtorja sta Žnideršič in njegov sodelavec Tone Vogrin, je
podjetje dobilo tudi generalni
evropski patent. Pa tudi sicer
je INO lastnik več patentnih
pravic v njihovi profesionalni
liniji strojev.

Ni pravega zavedanja, kaj
pomeni biti inovativen

Kot sta še povedala sogovornika, inovacije spremljajo na
sejmih in demonstracijah, kjer
so prisotni tudi konkurenčni
stroji, z ogledom posnetkov na
YouTube kanalih ipd. »Pri nas
sicer velja pravilo, da iz spoštovanja do drugih podjetij njihovih inovacij, tudi če niso patentirane, ne kopiramo, ampak
skušamo najprej ugotoviti, kaj
je namen inovacije, kaj je prinesla in zakaj je stroj boljši, ter
na podlagi tega na drug način

doseči isti namen,« je poudaril Žnideršič. Informacije o inovacijah sicer širijo po različnih
kanalih, vedno bolj intenzivno
uporabljajo socialna omrežja in YouTube, prisotni so tudi
v lokalnih medijih, če ocenijo,
da je to potrebno. Podjetje INO
je zaradi mednarodno certificiranih strojev član največjega
združenja za kmetijsko mehanizacijo DLG s 40 tisoč člani, kar je tudi zelo dober kanal
za informiranje o inovacijah.
»Ključno je, da danes ljudje želijo videti stroj v eksploataciji in prav iz tega razloga
smo zdaj že dve leti prikrajšani, ker ni predstavitev v živo,«
je Cvetanovski potrdil dejstvo,
da je ravno vizualizacija delovanja stroja tisti jeziček na
tehtnici za odločitev za nakup. Kot proizvajalci profesionalnih strojev, ki jih med 75 in
80 % večinoma pod lastno blagovno znamko izvozijo na tuji
trg, niti ne zaznavajo, da se širša javnost zaveda, kaj pomeni
to, da si prepoznan s končnim
produktom v Evropi. »Najbolj
vesel sem, ko prodamo stroje
v Švico, Nemčijo in druge države. Na teh trgih je boj neizprosen, saj se iščejo specialni stroji, tako da s povprečnim
strojem, ki bo zadostno kvalitetno deloval, nimaš tam kaj
početi. Treba je biti inovativen
na sto in en način,« je ob koncu
še poudaril vodilni mož podjetja INO in dodal, da se lokalno
okolje ne zaveda tega, kaj pomeni biti inovativen v podjetju: »Iz tega sledijo nagrade,
posledično boljši osebni dohodki in vse, kar je s tem povezano. Želim si delati v podjetju in živeti v okolju, kjer bodo
imeli ljudje dostojne plače. Če
želimo vse to zagotavljati, moramo biti ves čas inovativni,
aktivni in iskati priložnosti.«

Rok Retelj

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

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusim delom, gibljiv delovni čas, prijetno
delovno okolje, možnost osebnega in strokovnega razvoja ter možnost izobraževanja.
Zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba
ekonomske ali druge ustrezne smeri.
Od kandidata pričakujemo:
• 7. stopnjo izobrazbe
• najmanj 8 let izkušenj na področju računovodstva
• izkušnje z materialnim knjigovodstvom
• izkušnje z obdelavo plač zaposlenih
• knjiženje poslovnih dogodkov
• poznavanje predpisov o izvrševanju proračuna
• poznavanje SRS, zakonodaje s področja dela, davčne zakonodaje
• napredna uporaba računovodskega programa
• znanje angleškega jezika
• uporaba MS Office orodij
Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti: obvladovanje za delovno področje pomembnih
računalniških programov, znanje angleškega jezika in vozniški izpit B kategorije.
Rok za prijavo: do vključno 30. 6. 2021, na zgornji naslov ali po e pošti na gp.arao@arao.si.
Vaše prijave bodo obravnavane diskretno.

Smo podjetje z več kot 20-letno tradicijo. Delamo s široko paleto metod in
proizvodov na področju varjenih konstrukcij ter pri tem uporabljamo najnaprednejšo tehnologijo. Z nedavnimi vlaganji v posodobitev in širitev proizvodnih kapacitet smo eden izmed najbolje opremljenih proizvajalcev tovrstnih
konstrukcij v Evropi.
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Do izvirnih rešitev z inovativnim razmišljanjem
BEGUNJE – Poletje je čas oddiha v katerem od obmorskih krajev, a za poletjem pride jesen in potem zima, ko ljubitelje belih strmin vabijo smučarska središča. Za
dobro smuko potrebujemo kakovostne smuči in v podjetju Elan so razvili zložljive smuči, ki zavzamejo zelo malo prostora. Pri inovaciji, ki je pritegnila celotno
svetovno javnost, je sodeloval posavski rojak Vinko Avguštin, direktor razvoja v edinem slovenskem podjetju, v katerem izdelujejo smuči.
Leta 1963 rojen Vinko Avguštin je odraščal v Sevnici,
kjer je po zaključeni osnovni
šoli nadaljeval šolanje na srednji šoli v Krškem ter diplomiral na strojni fakulteti v Ljubljani. Ljubezen ga je nato iz
Posavja odpeljala na Gorenjsko, prijeten manjši kraj Smokuč, ki je tri kilometre oddaljen od Begunj, kjer je sedež
podjetja Elan, v katerem se je
zaposlil.
»Pri zaposlovanju v razvojnem oddelku iščemo kadre,
ki znajo inovativno razmišljati. Ideje se kristalizirajo skozi
tako imenovane idejne sestanke. Zbrane ideje potem predstavimo širši vodstveni ekipi,
kjer ocenimo njihov potencial
z vseh zornih kotov – ekonomskega, tehničnega, tržnega itd.
Skozi različne razvojne faze
potem projekte večkrat pretehtamo. V sam proces je vpeta celotna Elanova ekipa, tako
nas v razvoju kot tudi tehnologija, produktno vodenje, mar-

Inovacije so del prihodnosti

keting in proizvodnja,« pojasni, kako v podjetju analizirajo
posamezne inovacije in kako
jih vključujejo v proizvodni
proces. Pri skoraj vseh inovacijah, za katere je begunjsko
podjetje prejelo že več kot
deset priznanj Gospodarske
zbornice Slovenije, ki so bile
večinoma zlate, je sodeloval
tudi naš sogovornik – in sodeloval je tudi pri ideji o zložljivih smučeh, ki je doživela zanimanje svetovne javnosti.

Zložljive smuči Voyager

»Moram priznati, da smo se
ideje o zložljivih smučeh lotili precej naivno, ker smo v začetni fazi podcenjevali njeno
zahtevnost. Najprej smo idejo predstavili Slovenski vojski.
Vojak z običajnimi smučmi,
privezanimi na nahrbtnik,
težko teče skozi gosto poraščen teren, se plazi po trebuhu
ali recimo skoči iz helikopterja. Ko smo leta 2015 s Slovensko vojsko podpisali pogod-

Radanovičeva v upravo GEN-a

KRŠKO – Kot so zapisali na spletni strani
GEN energije, je bila 1. junija na seji Nadzornega sveta GEN za novo članico poslovodstva družbe GEN energija d.o.o. oz.
za finančno direktorico imenovana mag.
Gordana Radanovič, trenutno direktorica
brežiške občinske uprave. Radanovičeva,
ki se bo v upravi GEN energije pridružila
generalnemu direktorju Martinu Novšaku in poslovnemu direktorju Danijelu LeMag. Gordana Ra- vičarju, bo štiriletni mandat nastopila s 1.
danovič (foto: ar- julijem. »V Skupini GEN smo v preteklem
hiv PO)
letu dosegli izjemne poslovne rezultate in
verjamemo, da bo razširjeno, po novem tričlansko poslovodstvo
tudi v prihodnje uspešno uresničevalo ambiciozno zastavljene
strateške načrte, s katerimi v skupini dolgoročno zagotavljamo
zanesljivo in konkurenčno oskrbo slovenskih porabnikov z nizkoogljično električno energijo in se obenem odločno uvrščamo
med najuspešnejše poslovne skupine v Sloveniji in širši mednarodni regiji,« so zapisali. 
P. P.

Vinko Avguštin, vodja razvojnega oddelka v Elanu,
poimenovanega Zimska divizija, z inovacijo – zložljivimi
smučmi (foto: osebni arhiv)
bo o razvoju zložljive vojaške
smuči, se je pravi razvoj šele
začel. Hitro se je izkazalo, da
je problem mehansko gledano
mnogo zahtevnejši, kot smo si
to predstavljali. Skozi razvojni proces smo za vse probleme našli tudi rešitve in tako je
nastala prva zložljiva vojaška
smučka. Nad idejo so bili navdušeni najbolj zahtevni turni smučarji, ki s smučmi na
nahrbtniku preplezajo najbolj
zahtevne ture. Naš tester je bil
pokojni Davo Karničar, ki se je
s to smučko odpravil na K2.
Vrha sicer ni dosegel, smučka
pa je prestala svoj krst v najbolj zahtevnih pogojih,« oriše
začetke nastajanja produkta.
»Opogumljeni od prvih uspehov smo se leta 2018 prijavili na projekt RRI2 za razvojna
sredstva Evropskega sklada
za regionalni razvoj z idejo,
da izdelamo zložljivo ’carving’
smučko. Na razpisu smo uspeli in čakala so nas tri leta trdega dela. Naš končni rezultat
je smučka Voyager, ki smo jo
letos februarja predstavili na
trgu. Osnovna prednost te
smučke je mobilnost – je enostavna za transportiranje z

vsemi prevoznimi sredstvi, od
kolesa, motorja in avtomobila do aviona, ker potrebuje izredno malo prostora za shranjevanje,« opiše inovativen
izdelek, za katerega so prejeli
mnoge mednarodne nagrade,
a, kot pravi Vinko Avguštin, je
največja nagrada presenečen,
nasmejan in zadovoljen kupec.

»Do izvirnih rešitev lahko
pridemo z izvirnim oziroma
inovativnim razmišljanjem.
Glavni motiv za inovativno razmišljanje je, da si na trgu boljši
od konkurence, da nudiš kupcu nekaj več. Samo na ta način
lahko na trgu, ki se krči, obstaneš oziroma še povečuješ tržni
delež,« spregovori še o pomenu inovacij, ki so pomembne
tudi za obstoj podjetja. »Če je
bilo na svetovnem smučarskem trgu okoli leta 2000 prodanih 6,5 milijona parov smuči letno, se je leta 2019 prodaja
skrčila na približno 3,75 milijona letno, zadnji dve zimi pa
ga je še dodatno prizadela korona kriza. Elan se seveda bori
za svoj prostor pod soncem.
Če, kot blagovna znamka iz
zgodovinskih razlogov ne moremo biti največji, če ne moramo biti najcenejši, ker ne proizvajamo na Daljnem vzhodu,
pač pa v Sloveniji, smo pa lahko najbolj inovativni. In to je

naše vodilo, iskati izvirne rešitve za vse probleme smučanja, z osredotočenostjo na
našega ciljnega kupca. Naše
osrednje razmišljanje je želja, kako narediti našemu ciljnemu kupcu smučarsko izkušnjo čimbolj zabavno – pa ne
samo zgolj smučanje, pač pa
celoten dan, vključno s pripravo na smučanje, prihodom na
smučišče in odhodom s smučišča. Do izvirnih rešitev lahko pridemo z izvirnim oziroma
inovativnim razmišljanjem,«
predstavi pomen inovacij sogovornik, ki je tudi sam velik
ljubitelj belih strmin.

Na vprašanje, ali meni, da se
javnost dovolj zaveda pomena
inoviranja, odgovori: »V resnih
podjetjih, ki razmišljajo dolgoročno in gradijo svojo blagovno znamko, vedo, da s kopiranjem ne bodo prišli daleč.
Mislim, da smo Slovenci inovativen narod in da znamo razmišljati s svojo glavo.«

Smilja Radi



   


   
  
  
    
  



     
       

Z Ekogradnjo do boljših bivalnih pogojev
BREŽICE – V podjetju Koop
trgovina d.o.o. iz Brežic so
pred kratkim oblikovali
nov prodajni program Ekogradnja. V okviru tega programa ponujajo okolju in
zdravju prijazne gradbene materiale, narejene iz
100 % naravnih materialov, ki v celoti zadoščajo
zahtevam trajnostne gradnje. Trajnostna gradnja pomeni ekološko prijaznost,
majhno porabo energije v
predelavi in proizvodnji ter
na koncu možnost recikliranja ob majhni porabi energije.
Eden od unikatnih materialov v ponudbi Ekogradnje je
toplotnoizolacijski omet na
osnovi plute, ki zagotavlja odlično prepustnost za difuzijsko
vlago (omogoča »dihanje« fasade), za razliko od klasičnih

rej pestra paleta gradbenih
materialov za ekološko ozaveščene uporabnike.

fasad iz stiroporja ali stirodurja. Na osnovi plute je na voljo
tudi omet za izsuševanje, ki se
pojavlja na zidovih brez izoliranih temeljev.

Ponudbo dopolnjujejo tudi visoko kvalitetni premazi za hidroizolacijo in talne barve na
vodni bazi, nadalje HPL fasadne plošče, tanke plošče iz naravnega kamna in tesnilno-lepilni materiali brez agresivnih
kemikalij, kot so izocianati, kisline in topila. Na izbiro je to-

V prodajo ekoloških gradbenih materialov se je podjetje podalo, ker želi izboljšati bivalne pogoje z ekološko
prijaznimi materiali. Živimo
namreč v času, ko vse bolj
prihaja v ospredje ekološka
in ekonomska sprejemljivost
gradbenih materialov, njihova energetska varčnost, trajnostna gradnja in dolgoročno
varovanje okolja, obenem pa
tudi zagotovitev in ohranitev
zdravih in prijetnih bivalnih
pogojev. Vse to zahteva skrbno izbiro gradbenih materialov, ki morajo, poleg že omenjenih pogojev, omogočati
kreativno svobodo oblikovanja in estetskega izražanja ter
enostavno uporabo.

Vir: www.koop.si

PODJETNO POSAVJE

Posavski obzornik - leto XXV, številka 12, četrtek, 10. 6. 2021

17

Inovacije so del njihovega delovnega procesa
RADEČE – Skozi več kot 280-letno tradicijo papirništva sta gospodarski družbi Muflon d.o.o in Radeče papir nova d.o.o rasli ter se spreminjali. Vizija, ki temelji na
tradiciji in je sedaj vodena s proaktivno dinamično prilagodljivostjo ter inovativnostjo, ju združuje v skupnem cilju in strategiji rasti, ki dodaja vrednost življenju
ljudem na majhen, ampak pomembnem način.
Kakovost izdelkov in storitev
ter ravnanje z okoljem so sestavni deli procesa vodenja
obeh družb, ki prispevata vsaka svoj delež k splošnemu razvoju lokalne ter širše družbe.
Pri tem upoštevajo temeljna
načela odgovornega ravnanja
na področju okolja in se zavezujejo, da bodo odgovorno
uporabljali naravne vire ter varovali okolje, da bo le-to v korist in dobro današnjim ter jutrišnjim generacijam.

Vodstvo obeh družb se tudi zaveda pomena inovacij, ki niso
pomembne samo z vidika dolgoročne konkurenčne prednosti podjetja, pač pa dobro
vplivajo na motiviranost zaposlenih v podjetju. Dobra organizacijska struktura, dobri odnosi med zaposlenimi,
jasno izraženi cilji in strategije, inovacijska naklonjenost
ter motivacija zaposlenih dolgoročno vodijo do rezultatov.
»Zavedamo se, da so ljudje tisti, ki s svojim znanjem, izkuš-

njami, voljo in trdim delom bistveno vplivajo na delovanje
družbe. Zaposlene vzpodbujamo h kreativnemu ustvarjanju
novih produktov in čeprav je
danes na trgu tudi težko prodreti z novimi izdelki, se vseskozi odpirajo vrata novih priložnosti,« pravijo in dodajajo, da
trenutno še nimajo vzpostavljenih mehanizmov za ocenjevanje, stimuliranje in vrednotenje inovacij, so pa inovacije
na posameznih procesih zaželene in nagrajene.

V radeški papirnici izdelujejo tudi zaščitni papir za bankovce.

V obeh gospodarskih družbah
so preko poslovnega procesa,
poimenovanega Razvoj in raziskave, kjer gre za produktni razvoj, v nastajanju novi izdelki,
ki so bili v preteklih letih plasirani na tržišče. V preteklih
letih so se tudi odločili za patentiranje izdelkov, in sicer za
raztopino za obdelavo papirja
ter postopek površinske ob-

»Vsi omenjeni patenti so priznani pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, kjer smo oddali tudi PCT
prijavo za optično zaščito papirja,« nadaljujejo in dodajajo, da so inovacije v podjetju
Radeče papir nova v zadnjem
letu povezane z bojem proti
epidemiji koronavirusa. Njihova najnovejša inovacija je izde-

Med patentiranimi izdelki
tudi antibakterijski papir

delave papirja, samolepilne
modularne tapete in za optično zaščito papirja ter tiskovin
z uporabo NIR fluorescentnih
barvil in/ali pigmentov ter postopka za njeno izvedbo. Samolepilne modularne tapete,
s katerimi je omogočeno enostavno kreiranje in dekoriranje sten, so bile navdih za izdelavo kolekcije »Piši-briši
tapet«, ki dodatno omogočajo,
da lahko po zidovih pišemo s

flomastri in kredami.

lava antibakterijskega papirja,
ki je rezultat sodelovanja in
povezovanja raziskovalno-razvojne skupine papirniške industrije z mikrobiološkimi laboratoriji doma in na tujem.
»Antibakterijski R Copy papir
je obdelan s protimikrobnim
sredstvom, ki že ima poznane
antibakterijske in fungicidne
lastnosti in se uporablja predvsem v tekstilni industriji. Rezultati testiranj so pokazali, da
je naš papir zaščiten proti bakterijam in koronavirusu. Zaščiten papir vpliva na izboljšanje
kakovosti življenja ljudi, saj
lahko zmanjša širjenje virusa
s papirjem v vsakdanjem življenju. Prehajanje dokumentov
in s tem papirja iz roke v roko,
pomeni tudi prenos mikrobov,
zato priporočamo uporabo antibakterijskega papirja na primer v zdravstvenih ustanovah,
šolah, pisarnah, bankah, pošti
itd. Sam papir se prodaja kot
pisarniški papir, lahko pa se
uporablja za različne produkte, kot so kuverte, zvezki, bloki

in pa tudi produkti iz samolepilnih papirjev,« teče opis inovacije proizvoda, ki pomeni korak naprej v papirni industriji
in tudi v boju proti širjenju koronavirusa. »Za potrebe izdelave higienskih mask smo v
družbi Radeče papir nova razvili tudi bombažni papir brez
vsebnosti klejiv in polnil,« opišejo še en nov produkt, medtem ko so v hčerinski družbi
Muflon razvili inovativne higienske samolepilne maske, ki so
navite na rolici in jih uporabnik
po potrebi trga z nje.
Z nadaljnjim raziskovanjem in
izboljšavami bodo nadaljevali in prav tako bodo še naprej
spremljali inovacije v njihovi
branži preko seminarjev, konferenc in spleta. V preteklem
letu so spremljali inovacije na
področju razvoja antibakterijskega papirja in kmalu po njihovem plasiranju papirja, so na
trgu zasledili nekaj novih ponudnikov. 
Smilja Radi,

foto: Radeče papir nova

DS Smith prejemnik oskarjev za embalažo

BRESTANICA – V razvojnem centru družbe DS Smith se embalažnih rešitev lotevajo skupaj s kupci. Predhodno se zaposleni embalažni specialisti in dizajnerji seznanijo s kupčevimi procesi, načinom pakiranja, nakar po potrebi zanje organizirajo še dodatna izobraževanja, povezane s proizvodnjo embalaže.
Kot pojasnjuje vodja oblikovanja in inovacij Alenka Knez,
se embalažnih rešitev lotevajo
s celovitim pristopom, ki presegajo okvire zgolj vizualne podobe embalaže, njene funkcije
zaščite izdelka in v nadaljevanju njegove prodaje. Namreč,
kot pravi, se inovativne rešitve
ne zgodijo same po sebi, temveč so zanje potrebna znanja,
izkušnje, inovativnost, orodja
in predvsem širše videnje, pri
čemer so bistvenega pomena dobro poznavanje kupčeve
dobavne verige in potreb trga
ter tesno sodelovanje s kupci:
»Gre za inovativen pristop, ki
prinaša našim kupcem povečanje prodaje, zmanjševanje stroškov in tveganj. S trajnostnimi
rešitvami jim pomagamo pri
prehodu na krožno gospodarstvo, pri čemer nas vodijo načela: zaščita blagovnih znamk
in izdelkov, optimiziranje materialov in strukture, vzdrževanje in obnova materialov,
povečanje učinkovitosti oskrbe in iskanje najbolj optimalne poti za doseganje cilja.« Kar
pomeni, da si prizadevajo materiale obdržati dlje v uporabi, da jih oblikujejo za ponovno uporabo in s tem povečujejo
učinkovitost oskrbovalnih verig, v kar vključujejo tudi varen
transport, optimizacijo embalažnega materiala in strukture. Ključno pa je, pravi Knezova, da si pri tem prizadevajo
zmanjševati tudi CO2 emisije
ter vpliv na okolje. Slednje potrjuje tudi pridobljen certifikat
DS Smith Slovenija o 100 % reciklabilnosti embalaže, in sicer

ja Value Tool, ki je plod znanja
in izkušenj skupine DS Smith
in omogoča pregled vrednosti,
prihrankov ter stroškovno, cenovno primerjavo embalažnih
rešitev. Se pravi, da pri kupcu
nastopamo argumentirano in
z dejanskimi številkami. V lanskem letu smo na ta način svojim kupcem prihranili 270.700
evrov, največ na fazah zaščite
izdelka in izhodne logistike.«

V DS Smith ugotavljajo, da ljudje še nikoli niso bili tako okoljsko
osveščeni kot sedaj. Najnovejše raziskave kažejo povečano
povpraševanje kupcev po pakiranju iz popolnoma recikliranih
materialov ali bolj trajnostnih embalažnih rešitvah za spletno
prodajo. Kar 46 % Evropejcev trdi, da želijo več embalaže iz
kartona ali papirja namesto embalaže iz plastike, kar 58 % pa
si jih želi, da bi bili izdelki pakirani v manj embalaže.
za proizvodnjo na vseh treh lokacijah: Brestanici, Logatcu in
Rakeku.

Izboljšave pomenijo tudi
prihranek za kupce

V DS Smith dajejo največji poudarek trajnostnim embalažnim rešitvam, ki zajemajo optimizacijo posameznih
faz kupčeve dobavne verige,
vhodne in izhodne logistike,
to je pletizacijo, skladiščenja
in distribucijo, načine pakiranja, zaščito izdelka med transportom, ob navedenem pa
morajo upoštevati tudi prodajne police, na katerih embalaža prevzame pomembno vlogo, ter v končni fazi tudi njeno

reciklažo. Na letnem nivoju izdelajo okvirno 2700 različnih
embalažnih prototipov, od tega
jih realizirajo 36 % na področju embalaže iz valovitega kartona in 95 % na področju embalaže iz polnega kartona ter
laminirane embalaže. Na navidezno manjšo realizacijo prototipov iz valovitega kartona
vpliva dejstvo, pojasnjuje vodja oblikovanja in inovacij, da
kupcu za pakiranje istega izdelka praviloma ponudijo več
opcij. »Kar pa zares šteje,« dodaja, »je število projektno izpeljanih trajnostnih embalažnih rešitev, v smislu za kupca
kreiranih prihrankov. Tako
vrednotenje projektov nam
omogoča edinstvena aplikaci-

Skupini DS Smith predstavljajo inovativnost, skrb za zaščito modelov in patentov eno
izmed najpomembnejših prioritet, pri čemer je 700 oblikovalcem v veliko pomoč
aplikacija oz. neke vrste baza
podatkov, v kateri zbirajo in
spremljajo inovativne emba-

lažne rešitve in pristope na
dnevni bazi ter jih skupaj nadgrajujejo. »Naša ekipa je udeležena v regularnih regijskih tekmovanjih »PackRight Award«,
kjer se posvečamo trem kategorijam projektov. Od tega sta
dve povezani s sodelovanjem
s strankami in kreiranju prihrankov, tretja kategorija pa
je tako imenovan »Innovation Challenge«. Med nizanjem
vidnih rezultatov in dosežkov
Knezova tudi pove, da je bil njihov PackRight center v minulem letu absolutni prvak tekmovanja, kreacija njihovega
strokovnjaka s področja oblikovanja in inovacij Mihe Krnca, in sicer embalaža za spletno prodajo, pa je osvojila prvo
mesto. Dober uspeh so pono-

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica,
E: info@teb.si, T: (07) 481 60 00, F: 492 22 62

vili tudi letos, ko so nedavno,
s poudarkom na trajnosti, na
področju inovacij prejeli drugo nagrado: »Šlo je za embalažo, namenjeno spletni prodaji
steklenic, katere notranjost je
prilagodljiva različnim tipom
le-teh in nadomesti potrebo
po polnilih iz manj trajnostnih
materialov.« Dve leti zapored
so bili prejemnik oskarja za
embalažo in prejeli še nekaj
drugih visokih priznanj v okviru sejma AGRA. »Najpomembneje je,« zaključi Alenka Knez,
»da naš inovativni pristop prepoznajo naši kupci, vedo, kaj je
tisto več, kar jim lahko ponudimo, kar se odraža v uspešnosti
našega podjetja.«

Bojana Mavsar,

foto: DS Smith

Z zanesljivo energijo
v prihodnost.
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Njihovo vodilo je zadovoljna stranka
BOŠTANJ – Začetki podjetja Termoglas, ki je danes eden izmed najvidnejših in vodilnih proizvajalcev kakovostnih PVC oken in vrat v Sloveniji, segajo
v leto 1980, ko je podjetnik Franc Mlakar pričel svojo poslovno pot v majhni steklarski delavnici, ki jo je postavil v Dolenjem Boštanju.
Rezanje stekla v majhni steklarski delavnici pred 40 leti je pote
kalo ročno, materiali so bili skromni. Trdo delo, ki se je včasih za
vleklo tudi pozno v noč, se je pričelo obrestovati in leta 1985 je
bil v Dolenjem Boštanju zgrajen prvi proizvodni steklarski obrat
v velikosti 750 m2. V njem se je začela proizvodnja izolacijskega
stekla s prvo obstoječo steklarsko tehnologijo; obseg dela se je
razširil in zaposlitev je dobilo oko
li 15 delavcev. Leta 1991 je sledila
selitev na novo lokacijo s površino
1.500 m2 in leta 1993 je podjetnik
Franc Mlakar ustanovil podjetje
Termoglas d.o.o. Proizvodnja je
postajala vse bolj sodobna, v pro
izvodni program so bile vključene
nove tehnologije ter novi programi.
Leta 1995 so začeli z novo proizvo
dnjo plastičnih oken in vrat. Leta
1997 so objekt dogradili ter ga po
Ustanovitelj in direktor večali na 2.200 m2, zaposlovali so že
podjetja Termoglas
45 delavcev. Leta 2005 je bil zgra
Franc Mlakar
jen nov objekt z 2.800 m2 površine
in vanj so preselili celotno steklarsko dejavnost; izbor izdelkov iz
stekla se je razširil še na varnostna stekla: na kaljenje, laminira
nje in ognjevarno steklo Lamiflame. V letu 2007 je proizvodnja
požarno odpornega stekla začela delovati v novem, dozidanem
objektu na površini 1.000 m2. V letu 2008 so razširili poslovne
prostore in komercialno-razstavni objekt.

LJUDJE SO ’DUŠA’ PODJETJA
Vlaganj v objekt, razpoznaven in dobro viden zaradi velikih ste
klenih oken, je bilo v minulih 40 letih veliko. Podjetje se je ves čas
razvijalo, tehnološko nadgrajevalo, preizkušalo in uvajalo nove
produkte ter vlagalo tudi v svoje zaposlene. »Ljudje so duša pod
jetja,« povedo. V Termoglasu, ki ima svoje poslovne enote še v
Škofljici pri Ljubljani ter v Štorah, je vsak zaposlen za svoje delov
no mesto najbolje usposobljen. »Vsi Termoglasovi monterji pre
morejo dolgoletne izkušnje in po natančnosti, doslednosti ter
kakovosti vsak monter dosega Termoglasov standard kvalitet
nega monterja. Zaposleni se tudi ves čas izpopolnjujejo na po
dročju novitet pri vgradnji oken. Le tako lahko stranki zagotovi
mo dolgoročno zadovoljstvo pri uporabi naših izdelkov,« pravi
vodstvo podjetja, kjer je kakovost tako v proizvodnji kot v sami
izvedbi na prvem mestu.
In kako je s potrebo po kadrih? »Skladno z razvojem dejavnosti
in obsegom imamo vedno znova potrebe po novih kadrih. Tre
nutno potrebujemo kadre na področju montaže stavbnega po
hištva,« odgovorijo na vprašanje in dodajo, da je trenutno v bliž
nji okolici malo težje pridobiti določene kadre, pogrešajo pa tudi
bližino avtoceste, saj bi jim bili objekti na bolj oddaljenih lokaci
jah hitreje in lažje dostopni.

KAKOVOSTNI IN TRPEŽNI IZDELKI
Od skromnih začetkov do današnjega prepoznavnega in uspeš
nega podjetja s 55 zaposlenimi ter obsežno lastno proizvodnjo
oken in vrat ter steklarsko dejavnostjo se je marsikaj spremeni

Podjetje Termoglas v Dolenjem Boštanju trenutno zaposluje 55 oseb.
lo. Pošteno, vztrajno in odgovorno delo, srčnost, zagnanost, de
lavnost in jasna vizija so postopoma vodili v razvoj sodobnega
družinskega podjetja, prepoznavnega po zanesljivosti ter kako
vostni ponudbi. Steklarstvo v sodobnem času ni več namenjeno
zgolj zasteklitvi, temveč z različnimi oblikami, barvnimi niansa
mi, varnostnimi, protihrupnimi ter izolacijskimi lastnosti pripo
more k nadgradnji arhitekture prostorov in stavb kot takih, zato
ponudba podjetja Termoglas obsega:
• proizvodnjo PVC stavbnega pohištva ter vgradnjo skupaj s
senčili in dodatnimi deli (demontaža, odvoz in popravilo špa
let);
• proizvodnjo izolacijskega, kaljenega, varnostnega in ognje
varnega stekla.
»Povpraševanje po naših izdelkih raste, saj se povečuje število
novogradenj kakor tudi število adaptacij,« poudarijo in dodajo,
da se moderne novogradnje vedno bolj nagibajo k energetski
učinkovitosti, saj želijo lastniki na dolgi rok privarčevati pri ogre
vanju oziroma hlajenju. Pri tem igrajo zelo pomembno vlogo
okna, saj so tu lahko največje energetske izgube in Termoglaso
va okna so izjemno energetsko učinkovita, zato tudi večje stekle
ne površine ne bodo prinesle večjih toplotnih izgub. Naročniki
PVC stavbnega pohištva so najpogosteje fizične osebe »v radiu
su 150 kilometrov«, določen delež stavbnega pohištva izvažajo
v Nemčijo in Avstrijo.

OD LASTNE PROIZVODNJE
DO VGRADNJE IN MONTAŽE
V podjetju Termoglas so ponosni, da so njihovi izjemno kakovo
stni in trpežni izdelki z dolgo življenjsko dobo izdelani v lastni
proizvodnji in so eden izmed redkih ponudnikov, ki lahko stran
ki ponudijo vse na enem mestu – od lastne proizvodnje oken,
vrat, stekla in senčil po meri do vgradnje in montaže, ki jo opra
vijo monterji podjetja.
»Vsa proizvodnja je podprta z visoko dodelano tehnološko opre
mo, s katero sledimo najnovejšim tehničnim izboljšavam na po
dročju stekla in stavbnega pohištva,« pojasnjujejo in nadaljujejo,
da se vse več strank odloča za PVC stavbno pohištvo, ki je kva
litetno, vzdržljivo in cenovno ugodno v primerjavi z lesenim ali
ALU stavbnim pohištvom. »Prednost je v izbiri različnih dekor
jev na zunanji ali notranji strani, prav tako za popolno dovrše
nost lahko poskrbimo z zunanjimi senčili, z roletami ali žaluzija
mi,« teče predstavitev.

POMEMBNO JE ZAUPANJE
Večje steklene stene v novogradnjah s Termoglasovimi
okni nudijo veliko naravne svetlobe in izjemno energetsko
učinkovitost.

»Smo družinsko podjetje in največ nam pomenijo kvaliteta izdel
ka, odnosi z zaposlenimi ter zadovoljna stranka. Lahko bi rekli, da
gre za zaupanje, ki ga gradimo že 41. leto. Gre za zaupanje na vseh

ravneh: med zaposlenimi, do dobavitelja in med našimi stranka
mi, da v celoti opravičimo njihovo zaupanje. Največ strank prido
bimo na podlagi priporočil in dolgoletnega zaupanja v našo bla
govno znamko,« izpostavijo in nadaljuje, da v domačem kraju, v
katerem jih stranke zelo dobro poznajo in vedo, kaj lahko priča
kujejo od sodelovanja s podjetjem Termoglas, ravno ne občutijo
hude konkurence. »Stranke nam zaupajo, saj vedo, da smo za njih
izbrali le najboljše materiale; zaupajo v naš način izdelave in na
čin vgradnje. Cena je sicer pomembna, vendar bolj kakor cena je
pomembno, da je stranka z izdelanimi in vgrajenimi izdelki zado
voljna še desetletja. Naše vodilo je zadovoljna stranka in za to se
trudimo že od prvega kontakta dalje,« opišejo pomen kakovost
nega dela in korektnega stika z naročniki storitev.

NAČRTI
Podjetje Termoglas je danes eden vodilnih proizvajalcev kakovo
stnih PVC oken in vrat v Sloveniji, ki slovi po zanesljivosti, izvrstni
kakovosti in odličnih referencah. Ves čas delovanja beležijo sta
bilno rast, ki jo želijo ohranjati tudi v prihodnjih letih. Ponosni so,
da imajo v lokalnem okolju in tudi širše pomembno družbeno ter
okoljsko vlogo. Na področju varovanja okolja upoštevajo načela
okolju prijazne proizvodnje ter skrbijo za racionalno rabo suro
vin, večjo produktivnost in boljšo kakovost izdelkov. So tudi eden
večjih delodajalcev v regiji in prepričani so, da bodo s svojim od
nosom, vztrajnostjo in vrednotami še naprej razvijali uspešno
zgodbo ter širili odličen ugled in sloves podjetja tako doma kot
v tujini. Ob tem poudarijo: »Naša srčnost, zagnanost, delavnost
in jasna vizija ostajajo jasno začrtani tudi v prihodnosti.«

IŠČEMO MONTERJA

Če se želite pridružiti ekipi izkušenih, natančnih Termoglasovih monterjev, se javite na njihov zaposlitveni oglas, ki ga
najdete na njihovi spletni strani termoglasokna.si. Dodatne
informacije na: janez.omerzel@termoglas.si ali 031 319 087.

www.termoglasokna.si | 07 81 61 950 | info@termoglas.si
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Prva rezervacija delovne mize
še pred otvoritvijo prostorov
BREŽICE – Na lokaciji Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Brežice na Cesti prvih borcev 3 sta 27.
maja brežiški župan Ivan Molan in direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice
Mateja Gerjevič uradno odprla nove »coworking« prostore za podjetnike.
Omenjeni prostori se nahajajo
v pritličju in so namenjeni subjektom s pravno-formalnim
statusom, ki imajo registrirano tržno dejavnost. »Coworking« prostori Brežice na 60
m2 ponujajo devet ločenih delovnih enot in imajo štiri ločene prostore – galerijo s petimi
delovnimi prostori, sestankovalnico, delavnico s štirimi delovnimi prostori ter večnamenski prostor – čajno kuhinjo z
družabnim kotičkom. Rezervacijo razpoložljivega prostora subjekt lahko opravi preko spletnega rezervacijskega
sistema, ki se nahaja na strani www.pcbrezice.si, z rezervacijo delovnega prostora pa
član pridobi tudi pravico do
brezplačne souporabe skupnih prostorov in poleg članarine nima drugih manipulativnih stroškov. S »coworking«
prostori bo upravljal Podjetniški center Brežice, ki deluje v
okviru ZPTM Brežice in ga večina pozna po organizaciji vsakoletnih Dnevov podjetniških
priložnosti. Kot nam je povedala direktorica Mateja Gerjevič,
so z občino prepoznali potrebo
po dodatnih prostorih za pod-

Nove prostore sta si med drugim ogledala tudi brežiška
podžupanja Mila Levec (sedi) in predsednik OOZ Brežice
Janko Hrastovšek.
jetnike. »Najprej smo razmiš- ve čim bolj avtomatizirati, tako
ljali o inkubatorju in ga povezo- da so se odločili za rezervacijvali z vsebinami mladinskega ski sistem preko spletne strani,
centra, a smo nato ugotovili, na katerem si bo lahko zainteda za mlade podjetnike potre- resiran podjetnik avtomatsko
bujemo tudi določene prosto- naredil tudi ključe za nove prore, ki jih bodo lahko uporablja- store in jih bo lahko kadar koli
li in jim bodo na voljo po dokaj uporabljal.
ugodni ceni. Manjši in mladi
podjetniki, na katere ciljamo, Ena od idej sodobnega
ne potrebujejo velikih prosto- podjetništva
rov, ampak manjše, s kakšno
mizico za sestanke. In »cowor- Župan Ivan Molan je med druking« prostori s t. i. sistemom gim povedal, da zadnja leta inmenjajočih mizic so ravno tenzivno delajo na razvoju
pravšnji zanje,« je poudarila podjetništva. »Zelo pomembno
in dodala, da so skušali zade- je, da tudi podjetnikom na po-

deželju omogočamo razne aktivnosti,« je izjavil. Nove oblike
podjetništva zahtevajo drugačne vsebine, saj se je izkazalo, da
mladi podjetniki na začetku
svoje podjetniške poti potrebujejo prostore. »Veliko podjetnikov je še posebej v času korone
začelo delovati preko interneta, na daljavo, v svojih stanovanjih, pri čemer pa so se pokazale težave npr. pri organizaciji
sestanka s poslovnim partnerjem. Zato je prišlo do pobude,
da se vzpostavijo takšni skupni prostori za podjetnike, s katerimi bomo predvsem mladim
podjetnikom in tistim, ki delujejo preko interneta, omogočili skupne prostore, s katerimi
bo upravljal ZPTM Brežice,« je
dejal in ob koncu še poudaril:
»Občina je vedno pripravljena
prisluhniti novim idejam in to
je ena od idej sodobnega podjetništva.« V prihodnjih mesecih bodo s prvimi uporabniki
organizirali tudi dneve odprtih vrat »coworking« prostorov. Prva rezervacija delovne
mize je bila dan pred otvoritvijo že opravljena s strani mlade podjetnice z Velikih Malenc.

Rok Retelj

Hostel, kjer lahko sanjate o zmaju
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Specialisti za energetske inovacije
POSAVJE – Posavska gospodarska zbornica Krško vsako leto
objavi razpis, na katerega inovatorji prijavijo svoje inovacije, nato pa jih pregledajo in ocenijo člani Komisije za inovacije pri zbornici.
Kot pravi večletni član in tudi predsednik omenjene komisije
doc. dr. Tomaž Žagar, sicer vodja Službe za storitve in razvoj v
GEN energiji, po individualnem pregledu sledi še zagovor inovacijskih prijav pred celotno komisijo, ki poda skupno oceno vseh
članov. Prejete prijave ocenijo v skladu s pravilnikom o podeljevanju priznanj GZS za inovacije v Posavski regiji, v procesu ocenjevanja se za vsako inovacijo opredelijo do 21 različnih meril
na devetih področjih, s katerimi merijo odličnost in učinek inovacije, pojasnjuje Žagar. Pri inovacijah iščejo preplet obeh kvalitet – odličnosti in učinka: »Odlična inovacija rešuje konkreten
problem na nov način in pri tem spodbuja inovativnost in sodelovanje v podjetju. Učinkovita inovacija prinaša prednost za
uporabnika in podjetje na trgu, ima pozitiven finančni učinek in
konkretno izboljšuje trajnost okolja. Najvišja priznanja dobijo
samo inovacije, ki so hkrati učinkovite in odlične.«
Seveda inovacije niso samo novi tehnični izumi v produkciji,
čeprav ob besedi inovacija običajno pomislimo prav na to, pač
pa v Posavju že dlje časa poleg prijav produktnih inovaciji sprejemajo tudi procesne, trženjske, organizacijske in družbene inovacije. »Torej vse inovacije v skladu s pravili OECD, kjer inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek
ali storitev oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček,« dodaja Žagar. Lani so inovacije prvič ocenjevali po prenovljenem regijskem pravilniku, ki je sedaj povsem usklajen s pravilnikom GZS na državni ravni.
Na vprašanje, ali je Posavje na inovacijskem področju v čem specifično v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami, Žagar odgovarja, da so za posavsko regijo značilne relativna majhnost, mednarodna usmerjenost in seveda energetika. »Ker smo majhna in
obmejna regija, imajo skoraj vse prijave zelo močno izražen mednarodni vidik, kar je dobro. Glede na to, da smo z jedrsko elektrarno in hidroelektrarnami na Savi središče trajnostne energetike v Sloveniji, pa ne preseneča tudi nadpovprečno velik delež
inovacij z energetskega področja. Prijavljene inovacije so na visoki ravni, kar potrjuje, da je posavska energetika razvojno in trajnostno usmerjena.« Posavska regionalna komisija je v zadnjih letih postala že pravi specialist za inovativne energetske projekte,
tako da sodelujejo in svetujejo tudi nacionalni komisiji pri ocenjevanju energetskih projektov iz drugih regij.

P. Pavlovič

BREŽICE, LJUBLJANA – Podjetja Camac Space, Robotina, Viviot ter 3PORT so združila komplementarne tehnologije, lastne rešitve in izkušnje ter na globalnem tekmovanju za najbolj tehnološko inovativen prostor,
ki stoji v slovenski prestolnici, osvojila prvo mesto.
Ljubljana je bogatejša za hostel, ki so ga partnerji v projektu poimenovali Dragon Dreams (Zmajeve sanje), snovalci
pa so z njim na mednarodnem
natečaju ’Future Proof’ – za
globalno najpametnejšo stavbo 2021 – osvojili prvo mesto.
Gre za preplet zadnjih tehnologij upravljanja s prostorom
in inovativnosti v smeri dobre uporabniške izkušnje gosta, kar je omenjenemu projektu najprej omogočilo preboj
med 15 najpametnejših stavb
na svetu, nato pa še osvojitev
najvišjega mesta. V omenjenem projektu so podjetja Camac Space, Robotina, Viviot ter
3PORT združila komplementarne tehnologije, lastne rešitve in izkušnje, kar je omogočilo holističen pristop pri
upravljanju stavbe ter dosego zastavljenega cilja - ustvariti popolnoma avtonomen in
digitaliziran nastanitveno-turistični objekt, ki v celoti deluje preko digitalnih ključev ter
skozi avtomatizacijo dosega
najvišje standarde energetske
učinkovitosti.
Objekt, ki stoji blizu ljubljanskega gospodarskega razstavišča, je imel pred ureditvijo
prostorov v hostel, neizkori-

bljena najsodobnejše tehnologija, je trajala leto in pol. Lično
urejene bivalne prostore (spalne in skupinske) krasijo umetniške slike argentinskega slikarja, na njih pa je upodobljen
zmaj, kajti celoten prostor je
vpet v zgodbo o zmaju, ki z velikim zanimanjem obišče nekatere slovenske kraje (Bled,
Ptuj …). Skupen dnevni prostor v hostlu je urejen v stilu
»zmajevega gnezda« in tako

Skupen dnevni prostor v stilu »zmajevega gnezda«
je, na primer, sedežna garnitura del velikega zmajevega repa.
»Zelo smo ponosni na to, kar
nam je uspelo narediti. To je

Partnerji v projektu so se razveselili prvega mesta na
mednarodnem tekmovanju za »najpametnejšo stavbo«.
ščen kletni del na površini 300
m2. Investitor, Brežičan Gregor Borošak, ki je želel spremeniti namembnost prostora,
v katerem je videl potencial za
uresničitev lastne vizije, je povabil k sodelovanju visokotehnološka podjetja, ki so skupaj
prišla do inovativne rešitve v
smeri digitalizacije upravljanja prostora. »Ta projekt je
eden prvih na svetu, ki je zasnovan tako, da stavba ne potrebuje človeka, ki bi upravljal
s prostorom – prostor lahko
upravlja sam s sabo. Za vstop
v stavbo ne potrebujete ključa,
samo pameten telefon in kodo,

ki vam jo pošlje gostitelj. Hostel nima recepcije, kajti v ’pametni stavbi’ uporabnik skoraj
vsa opravila opravi z digitalnim ključem, nekatera pa senzorji in avtomatika sistemov.
Pametna stavba na primer tudi
sama ve, kdaj poklicati zunanji čistilni servis ali sobarico,
kot tudi mnogo drugih stvari,«
pojasni David Oštir, solastnik
podjetja Camac Space, ki je bil
odgovoren za zasnovo, koordinacijo in implementacijo ideje
v realnost.
Obnova in ureditev kletnih
prostorov, v katerih je upora-

Protikorozijska
zaščita kovin:
•
•
•
•

strojegradnja
gradbeništvo
ladjedelništvo
železniška industrija
www.kemokovina.si

postal mejnik za vse nadaljnje
projekte,« zaključi sogovornik.

Smilja Radi,

foto: D. Oštir
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Inovator Uroš Srpčič

Cilje si zastavlja višje, kot misli, da zmore
KRŠKO – Da inovativnost še zdaleč ni omejena le na podjetja, ki jih pri iskanju novih zamisli in rešitev žene (predvsem) ekonomski interes, dokazujejo tudi posamezniki, ki se na tem področju angažirajo in odlikujejo povsem samoiniciativno in iz nekega 'notranjega vzgiba'. Eden takšnih je 33- letni Krčan Uroš Srpčič, po izobrazbi
magister elektrotehnike in na delovnem mestu v Nuklearni elektrarni Krško zadolžen za električno zaščito in regulacije, v prostem času pa 'ljubiteljski inovator'.
Kot pravi Uroš Srpčič, mu je
bilo že od malih nog zanimivo
opazovati očeta, kako popravlja njegove avtomobilčke. »In
kakor radi pravijo, jabolko ne
pade daleč od drevesa. Praktične uporabe osnovnih električnih strojev (vrtalnik, kotna
brusilka, varilni aparat …) sem
se tako priučil od staršev pri

Uroš Srpčič na električnem
izdelave
vsakodnevnih hišnih opravilih okoli hiše. Kmalu sem tudi
jaz začel s popravljanjem hišnih aparatov, cilji ter želja po
znanju in izkušnjah pa so se

stopnjevali. Tako sem se odločil investirati v svoje praktično
znanje. Namesto da sem stvari popravljal, sem raje preučil
različne tehnike in si 'igračke'
začel sam izdelovati,« pove o
svojih inovatorskih koreninah.

V stremenju k višjim ciljem
si je težavnost projektov vedno poskušal
zastaviti nekoliko višje, kot je mislil, da zmore,
s tem pa so se
njegovo znanje in izkušnje
bogatile. Kot
pomembnejša projekta, ki
sta vplivala na
njegov ustvarjalni razvoj,
izpostavlja izdelavo karbonskega cestnega kolesa
in električskiroju lastne nega skiroja.
»Pri teh dveh
projektih sem opazil, da sem
tehnično precej omejen, ker
doma nismo imeli strojev za
obdelavo kovin, zato je bilo
velikokrat potrebno eksperi-

Sam je izdelal tudi karbonsko
cestno kolo.
mentirati za dosego zastavljenih ciljev. To je bil tudi povod,
da sem se odločil investirati v
material in opremo za izdelavo domačega CNC stroja. S tem
pa se mi je širina ustvarjanja
močno povečala,« dodaja.

Z leseno uro do priznanja
za inovacijo

V okviru popestritve delovnega okolja in testiranja zmožnosti doma izdelanega CNC
stroja je razvil postopek izdelave lesene ure. Njena posebnost je 3D relief infrastrukture
podjetja (NEK) znotraj njegovega logotipa. »Izdelek je skupek treh vrst lesa – oreha, češ
nje in jesena, ki z medsebojno
razporeditvijo nadomeščajo
barve logotipa in tvorijo obliko. Z uporabo brezbarvne epo-

ksidne smole se je model zaključil v celoto. V leseni logotip
sem s CNC strojem izrezkal 3D
reliefno podobo podjetja, katerega najvišja zgradba predstavlja središče ure in mesto
za montažo kazalcev. Izdelek
je funkcionalen in služi svojemu namenu – popestritvi pisarne in skupno temo za pogovor s sodelavci.« Leseno uro
je lani pod naslovom »Razvoj
procesa spajanja naravnih in
umetnih materialov za potrebe izdelave poslovnih daril«
prijavil na natečaj posavske
gospodarske zbornice za inovacije in prejel bronasto priznanje. »Na podelitvi priznanj
GZ za inovacije sem spoznal,
da je inovativnost v posavskih
podjetjih zelo razširjena. To
je vsekakor velik prispevek
k napredku in prepoznavnosti podjetja ter navsezadnje tudi regije,« opiše to izkušnjo. Kljub temu meni, da je
inovacijam vseeno posvečeno
premalo pozornosti, kajti sam
proces od raziskave problema,
implementiranja rešitve do izdelave prototipa in končnega
izdelka zahteva veliko znanja,
truda in časa ter posledično
tudi finančnih sredstev. Sam
uspeh pa velikokrat ni v za-

Lesena 3D ura z reliefom NEK
dostni meri predstavljen širši publiki, da bi se bolj zavedali, kako inovativna podjetja in
posameznike imamo v regiji.«

Trenutno je njegovo inovacijsko ustvarjanje bolj ljubiteljsko, vendar bi v prihodnosti
želel iz tega tudi kaj iztržiti,
»da hobi ustvarjanje ne bi bilo
finančno odvisno izključno od
mojih prihodkov«. Na splošno svoje ustvarjanja deli na

dve skupini. V prvi želi znanje
usmeriti v izdelke, med katerimi se prepletata strojništvo
in elektrotehnika: »Trenutno
načrtujem dizajn električnega
motorja za posodobitev e-skiroja. Za ta namen sem izdelal
talilno peč in gorilnik za reciklažo odpadnega aluminija, iz
katerega se bo s CNC strojem
izrezkalo ohišje motorja.« V
drugo skupino pa sodi obdelava masivnega lesa, »ob katerem resnično uživam, ker je
to naravni material in s svojo edinstveno strukturo letnic daje vsakemu produktu
unikaten značaj«. Zato bo njegovo ustvarjanje v prihodnje
bolj usmerjeno v dizajniranje lesenih izdelkov, primernih za darila, otroške igrače
ali za vsakdanjo uporabo. Stikov z drugimi inovatorji sicer
nima oz. se ob pojavu problema običajno zateče na splet,
kjer je ogromno informacij in
skoraj vedno se najde nekdo s
podobno težavo, tako da na to
doslej niti ni pomislil. »Mogoče bi se kdaj tudi s povezovanjem lahko našle skupne rešitve,« še doda.



Peter Pavlovič,
foto: osebni arhiv
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Delovno srečanje župana s predstavniki Direkcije
RS za infrastrukturo o skupnih projektih v občini
Konec meseca maja se je župan Občine Brežice Ivan Molan s sodelavci udeležil delovnega srečanja s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: DRSI), in sicer z direktorjem Sektorja za investicije v ceste
Tomažem Willenpartom in njegovimi sodelavci.
Delovno srečanje so začeli z
obravnavo Vzhodne obvoznice
Brežic. Najprej so obravnavali
prvo fazo, ki obsega gradnjo novega in hkrati najdaljšega mostu
čez Savo, ki bo potekal od Trnja

ležnikov. Za nadvoz v Brezini je z
DRSI in Občino Brežice usklajena
projektna naloga, ki jo mora potrditi Komisija za nivojske prehode, nato sledi javni razpis za izbiro projektanta.

Štart 3. etape 27. kolesarske dirke Po Sloveniji
bo v Brežicah
Jutri, v petek, 11. junija, bo ob 11. uri štart 3. etape dirke Po Sloveniji, cilj pa bo v Krškem. Po besedah organizatorja se bo dogajanje
na prizorišču na Cesti prvih borcev pred občino začelo ob 10. uri.
Vabljeni k ogledu dirke!
Več o dirki na https://tourofslovenia.si
Zožitev v Podgračenem

Delovno srečanje s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo
do rondoja Čatež ob Savi (z navezavo na avtocesto), in nato
drugo fazo Vzhodne obvoznice, ki vključuje več nivojsko križanje Brezina (nadvoz pri Intermarketu). Za obe fazi je že izbran
izvajalec inženirskih storitev, ki
bo spremljal celoten projekt, od
pridobivanja dokumentacije do
zaključka gradnje in pridobitve
uporabnega dovoljenja. Temu
sledijo odkupi zemljišč in postopki za pridobivanje gradbenega dovoljenja. V juniju letos
je predvidena sklenitev Sporazuma o sofinanciranju, kjer bodo
opredeljeni deleži sofinanciranja Občine Brežice in ostalih de-

Občina Brežice je letos pridobila evropska kohezijska sredstva
za dve kolesarski povezavi – kolesarsko povezavo Dobova–Brežice in Brežice–Krška vas. Investicija v izgradnjo kolesarskih
povezav bo potekala sočasno
z investicijo DRSI, ki bo rekonstruirala ceste ob trasi kolesarskih stez. Objavljeno je že javno
naročilo za izbiro izvajalca za izgradnjo kolesarske povezave in
rekonstrukcijo ceste za investicijo na trasi Brežice-Dobova, temu
bo v prihodnjih tednih sledila še
objava javnega naročila za izbiro
izvajalca za kolesarsko povezavo
Brežice-Krška vas.

Ravno tako sta v pripravi investiciji za obnovo ceste v Podgračenem in Ribnici. Za rekonstrukcijo ceste v Podgračenem je izbor
za izvajalca del v zaključni fazi,
tako se bo z deli lahko pričelo že
v juliju letos, če bodo uspešno
rešena še zadnja lastniška vprašanja. Po zaključku rekonstrukcije ceste v Podgračenem sledi rekonstrukcija ceste v Ribnici, kjer
poteka razširitev usklajevanja
projektne dokumentacije.
V Kapelah potekajo odkupi zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika.
V primeru, da bodo odkupi zemljišč zaključeni do jeseni, bo
takrat objavljeno javno naročilo za izvajalca del in po zaključku postopka javnega naročanja
tudi začetek del.

Coworking
Brežice

POPOLNA ZAPORA CEST V MESTNEM JEDRU
Občina Brežice obvešča, da bo zaradi izvedbe štarta 3. etape kolesarske dirke Po Sloveniji v času od četrtka, 10. 6. 2021, od 22. ure
do petka, 11. 6. 2021, do 13. ure veljala popolna zapora v mestnem
jedru, istočasno bodo zaprta tudi parkirišča ob cesti Pod obzidjem,
koristile jih bodo spremljevalne ekipe kolesarjev. Prebivalce mestnega jedra in zaposlene prosimo za razumevanje in upoštevanje spremenjenega prometnega režima.
KDAJ?
Od četrtka, 10. 6. 2021, od 22. ure do petka, 11. 6. 2021, do 13. ure
KJE?
• Cesta prvih borcev od križišča pri občini do gradu oz. križišča s
Prešernovo in Dobovsko cesto
• Bizeljska cesta od križišča z Gubčevo cesto (pri tržnici) do križišča
s Cesto prvih borcev (pri občini)
• Ulica Stare pravde – levi krak ulice od križišča z Bizeljsko cesto do
uvoza k stavbi Pošte in desni krak ulice od križišča z Bizeljsko cesto do gradu
• Za potrebe dirke bosta zaprti tudi parkirišči ob cesti Pod obzidjem.
Dirka Po Sloveniji v živo na TV zaslonih
27. izvedbo dirke bomo lahko spremljali preko malih zaslonov, in sicer na Eurosportu in Televiziji Slovenija (obe hiši nudita tudi možnost predvajanja preko spletne aplikacije).
V živo bodo prenašali zadnji dve uri vsake izmed etap, ko se bodo
pričakovano dogajale najbolj zanimive stvari.
Prva etapa s ciljem v Rogaški Slatini se bo zaključila okoli petih, kar
pomeni prenos od tretje ure dalje. Vse ostale etape se zaključujejo
do tretje ure, zato se bo prenos začel ob enih. Vabljeni k gledanju
in navijanju 'na daljavo'.

KS Cerklje ob Krki objavlja
javno zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnine v Župeči vasi h. št. 1.

Komu so namenjeni? Subjektom s pravno formalnim statusom, ki imajo registrirano tržno
dejavnost. Za uporabo je potrebno skleniti dogovor o članstvu z ZPTM Brežice.

Članarina v coworking prostoru

Delovno srečanje se je zaključilo s pogovori o navezovalni cesti Brežice–Krško. Predstavniki
direkcije so zatrdili, da če bodo
pridobljena vsa potrebna soglasja, bo javna razgrnitev projekta septembra letos.

Najava javnega
zbiranja ponudb
za prodajo
nepremičnine

Lokacija: Prostori se nahajajo v
Brežicah na Cesti prvih borcev
3, vsak dan med 7. in 22. uro.

Članarina: mesečna 30 EUR,
polletna 150 EUR in letna 250
EUR.

Občina Brežice ima izdelano
tudi projektno nalogo za ureditev večnamenske poti na trasi Šentlenart–Spodnja Pohanca.
Skladno s sklepi delovnega srečanja bo projektna naloga razširjena še z ureditvijo ceste, saj je
sočasna investicija z DRSI nujna.
Občina Brežice bo po uskladitvi
projektne naloge z DRSI tudi objavila javno naročilo za izbiro izvajalca, sofinanciranje investicije pa bo skupno. Gre za izjemno
nevaren odsek ceste, zato si tako
občina kot direkcija prizadevata
za čimprejšnjo ureditev.

vključuje: uporabo ﬁksnega delovnega prostora, ki vključuje
mizo in stol; geslo za dostop do
WiFi povezave; geslo za uporabo AirKey aplikacije z dosto-

pom do prostorov; souporabo
skupnih prostorov; pogovor s
svetovalcem ob vnaprejšnjem
dogovoru.

Vse podrobnosti so objavljene na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.
si/sl/krajevne-skupnosti/
cerklje-ob-krki/
Rok za oddajo ponudb je
30. 6. 2021 do 10. ure.

Start 3. etape: staro mestno jedro Brežic
petek 11. junij 2021, ob 11.00 uri

POIŠČIMO JIM DOM

Stran pripravlja Občina Brežice

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.
KIK (21104B)
je na Bojsnem najden dolgodlaki muc, samček, star cca. eno
leto. Prijazen in cartljiv, nekastriran. Lastnik naj pokliče v zavetišče na 07 496 11 56. V primeru,
da se lastnik ne najde, bo muc
po kastraciji iskal nov dom.

TIGI (21103B)
je razigran, cartljiv in zdrav mačji
mladiček, ki bo kmalu iskal čisto svoj notranji domek. Išče dom
pri odgovornih lastnikih, ki mu
bodo nudili obilo ljubezni in igre.

CHILI (21092B)
je eno leto in osem mesecev
star prijazen kuža, ki je prišel v
zavetišče, ker lastniki niso imeli
več časa zanj. Občutno presuh,
a poln življenja in energije. Kljub
negativni izkušnji je vesel in živahen. Išče svoj za vedno dom pri
odgovornih ljudeh.

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse.
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Krški praznik v znamenju začetka gradnje
OŠ in vrtca Veliki Podlog
Na področju zaščite in reševanja
je leto 2021 predvsem v znamenju obnove in gradnje prizidka
gasilskega doma PGE Krško in
PGD Videm ob Savi. Naložba,
vredno 3,2 milijona evrov, bo
po terminskem planu zaključena konec leta. Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško,
vredna 4,4 milijona evrov, naj bi
bila zaključena v letu 2022, sledi obnova samostanskega dela.

Prejemniki jubilejni priznanj za leto 2020
Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 1. junija podelil jubilejna
priznanja devetnajstim društvom in drugim organizacijam domače
občine za leto 2020. Ob lanskem občinskem prazniku jim namreč zaradi ukrepov ob epidemiji priznanj niso mogli podeliti. Jubilejna priznanja za leto 2020 so prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Senovo (90 let), Društvo upokojencev Krško (70 let), Radioklub Krško (60
let), Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja (40 let),
Modelarski klub Krško (40 let), Poklicna gasilska enota Krško (40 let),
Športna zveza Krško (40 let), Varstveno delovni center Krško – Leskovec (40 let), Planinsko društvo Videm (30 let), Policijsko veteransko
društvo Sever Posavje (30 let), slaščičarna Jagoda (30 let), Mladinski center Krško (20 let), Judo klub Krško (10 let), Lijamedia, zavod za
medijsko produkcijo in izobraževanje (10 let), Lutkovna skupina DKD
Svoboda Senovo (10 let), Mažoretni klub Baton Krško (10 let), Mest
ni muzej Krško (10 let), Nogometno društvo Posavje Krško (10 let)
in Športno društvo Sporti (10 let). Župan jim je ob jubileju čestital in
poudaril, da so društva in organizacije pomemben člen skupnosti, ki
skupnost povezujejo. »Če smo dovolj povezani, potem je tudi družba
kot celota močna,« je dodal in se zahvalil vsem jubilantom za njihovo delo in njihov prispevek lokalni skupnosti. Dogodek je povezovala
Klavdija Mirt, s pesmijo pa ga je popestrila Urška Pečnik pod mentorstvom Mateje Arnež Volčanšek in ob spremljavi Martina Šušteršiča.

OŠ Raka z novim učilnicama

Potem ko je Občina Krško v letu 2011 zaključila s prizidavo in rekonstrukcijo osnovne šole na Raki in novogradnjo vrtca je v lanskem letu
zaradi prostorske stiske pristopila k nadkritju dveh atrijev. Pridobili
so dve novi učilnici, ki so ju v okviru občinskega praznika tudi uradno
odprli. Kot je na krajši slovesnosti pojasnil župan mag. Miran Stanko,
je naložba, vredna okoli 366.000 evrov, ki jo je Občina Krško v celoti financirala iz občinskega proračuna, obsegala nadkritje dveh atrijev, sanacijo dela strehe, vgradnjo strešnih oken, ureditev elektroinstalacij in tlakov ter nabavo nove opreme. Osnovna šola Raka je
tako pridobila dve novi učilnici površine 35 in 54 kvadratnih metrov.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema
prireditvenega šotora v občini Krško za leto 2021
Občina Krško je objavila Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v občini Krško za leto 2021, in sicer za
razpisno obdobje od 2. 9. 2020 do 1. 9. 2021 ter v višini 10.000
evrov. Rok za prijavo je petek, 3. 9. 2021.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani Občine Krško ali v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti.
Dodatne informacije: Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta:
irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Področje predšolske vzgoje in
šolstva bo zaznamovala predvsem gradnja novega objekta
podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu. S to naložbo, ki jo
bo občina v višini okoli treh milijonov evrov financirala v celoti iz
občinskega proračuna, se bodo
izboljšali bivalni, učni in delovni pogoji za otroke in zaposlene.
Občina ima v načrtu tudi energetsko sanacijo Doma XIV. divizije na Senovem. Na področju
športa bo največji zalogaj v prihodnjih letih gotovo gradnja bazena v Krškem. V sodelovanju s
Plavalnim klubom Celulozar Krško Občina Krško trenutno pripravlja izhodišča za pripravo idejne zasnove za nov pokrit bazen
(25 x 30 m).
Na področju prometne infra-

Krško–Sotelsko–Brestanica. Za
kolesarsko povezavo do Kozjega sočasno z načrtovano rekonstrukcijo ceste skozi Koprivnico
DRSI pripravlja projektno dokumentacijo.

Župan Občine Krško mag. Miran Stanko in direktorica občinske
uprave Melita Čopar
strukture nadaljujemo s 1. fazo
obnove ceste in pločnika skozi
naselje Stolovnik (skozi naselje
Gorica), obnovo ulic na Vidmu
(Stermeckijeva ulica) in v mestu Krško (Humekova), ureditvijo ceste in mostu Belo v KS Senovo, občina sodeluje z DRSI
pri načrtovanju novega mostu
na Brodu v Podbočju, zaključili smo z ureditvijo parkirišč na
Kovinarski ulici in okolice doma
za starejše. V sodelovanju z DRSI
se v letošnjem letu začne celovita obnova ceste G1- 5 Drnovo–
Krško, in sicer v treh fazah. Obnova prve faze se bo začela že v
letošnjem letu, in sicer od stare-

Veliki Podlog z urejeno komunalno
infrastrukturo

Otroci iz Velikega Podloga so s simbolično vožnjo s skiroji odprli novo pridobitev.
Župan občine Krško mag. Miran Stanko in predstavniki sveta KS
Veliki Podlog so 2. junija simbolično namenu predali urejeno komunalno infrastrukturo v samem naselju Veliki Podlog. Naložba, ki
jo je Občina Krško v višini 1,6 milijona evrov v celoti financirala iz
občinskega proračuna, je obsegala izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 2.068 metrov, izgradnjo novega omrežja cestne
razsvetljave, obnovo vodovoda ter novega širokopasovnega omrežja, sočasno z izgradnjo glavnih kanalizacijskih kanalov so bili izvedeni tudi sekundarni priključki do obstoječih greznic pri posameznih
uporabnikih. Odpadne komunalne vode iz naselja se preko novega
kanalizacijskega omrežja odvajajo do biološke čistilne naprave v Jelšah, nova kanalizacija za naselje Veliki Podlog pa obsega deset glavnih gravitacijskih kanalov (v dolžini 1.669 m), dve črpališči in tlačni
vod v dolžini 399 m. Dela so potekala od lanskega poletja do letošnje pomladi, uporabno dovoljenje pa je bilo pridobljeno v začetku
maja. Za sekundarne priključke lahko občani s prijavo na razpis Občine Krško za leto 2021 pridobijo sofinancirana sredstva do višine
70 % upravičenih stroškov.

ga mostu do križišča pri pokopališču Krško, delež Občine Krško
za leto 2021 je 534.000 evrov.
Načrtujemo tudi obnovo ulice
CKŽ 55–69 (od policije do Zatona), za kar je v letošnjem proračunu zagotovljenih 90.000
evrov, pa rekonstrukcijo lokalne ceste Videm–Brestanica–
Cesta 4. julija z izgradnjo krožišča pri videmski cerkvi v skupni
vrednosti okoli 680.000 evrov,
rekonstrukcijo in gradnjo ceste
ob Mlinščici v Podbočju ter ureditev avtobusne postaje in ceste
Gornje Pijavško, pripravo dokumentacije za izgradnjo avtobusnih postaj in pločnika v naselju
Veliko Mraševo.
Na področju trajnostne mobilnosti načrtujemo več novih,
tudi medmestnih kolesarskih
povezav, kot je kolesarska povezava Krško–Kostanjevica na Krki,
katere vrednost je ocenjena na
5,6 milijona evrov (od tega v občini Krško 3,2 milijona evrov in
občini Kostanjevica na Krki 2,3
milijona evra; predvideno je
sofinanciranje skupno v višini
4,6 milijona evrov iz evropskih
sredstev). S pomočjo evropskih sredstev smo letos zaključili projekt kolesarske povezave

Občina Krško je pri stadionu
Matije Gubca zaključila z gradnjo postajališča za avtodome
z 12 parkirnimi mesti v višini
180.000 evrov. V teku je javni
razpis za izbor izvajalca za peš
most čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra Krškega.
Gradnja mostu, katerega vrednost je ocenjena na 2,5 milijona
evrov, bo potekala v letih 2021
in 2022.
Na področju kmetijstva nadaljujemo s programom namakanja
Kalce – Naklo. Zaključuje se agromelioracija Veliki Podlog in s
tem zaključek vseh postopkov
komasacije kmetijskih zemljišč
Krško polje.
Občina bo nadaljevala z ureditvijo komunalne infrastrukture oz.
povečanje stopnje priključenosti na obstoječe ČN, letos bodo
etapno urejene ulice v KS Senovo. Dela bodo po fazah na posameznih odsekih trajala do junija
2023. Skupna vrednost projekta
znaša 1, 2 milijona evrov, od tega
bo nekaj več kot 65 % sofinanciranih iz evropskega kohezijskega
sklada in države.
Nadaljujejo se aktivnosti ureditve trga na Raki. Do konca aprila je na širokopasovne povezave
priključenih 3018 uporabnikov,
v naslednjih letih bo občina
mrežo širila, saj ima na leto v
proračunu za ŠOEK namenjenih
po 200.000 evrov.
Na področju skrbi za starejše
Občina Krško nadaljuje z dolgotrajno oskrbo v skupnosti MOST.

Javni razpis za sofinanciranje turističnih
prireditev v občini Krško za leto 2021
Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje turističnih
prireditev v občini Krško za leto 2021, ki je namenjen sofinanciranju izvedenih turističnih in drugih prireditev v občini Krško,
katerih cilj je promocija občine in povečanje turističnega obiska
v občini Krško ter vplivajo na turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine in so potekale ter bile plačane v razpisnem
obdobju od 16. 7. 2020 do 15. 7. 2021. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev, je 15.000 evrov.
Rok za prijavo je ponedeljek, 19. 7. 2021.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stani Občine Krško www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali pa v času uradnih
ur na oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije: Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta:
irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Stran pripravlja Občina Krško

Podelili priznanja krškim jubilantom leta 2020

Ob prazniku občine Krško, posvečenem spominu na prve padle krške borce in vrnitvi izgnancev, sta župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktorica občinske uprave Melita Čopar na novinarski konferenci predstavila zaključene naložbe in aktualne projekte v občini. Leto 2020 so v občini Krško zaključili z realiziranimi 40,5 milijona evrov prihodkov in 39,6 milijona evrov odhodkov. Leto 2021, v katerem je v proračunu za naložbe zagotovljenih 22,8 milijona
evrov, je predvsem v znamenju gradnje OŠ in vrtca v Velikem Podlogu, gradnje prizidka osrednje krške knjižnice ter
gradnje in obnove gasilskega doma PGE Krško.

IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
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Sevnici priznanje za najbolj varno občino
Občina Sevnica uspešnost dela preverja na različnih področjih, tudi v sklopu raznih ocenjevanj. Že drugič v zadnjih
petih letih je postala prejemnica prestižne »Slovenske velike nagrade varnosti« oziroma »Slovenian Grand Security
Award«, in sicer nagrade za najbolj varno mesto v letu 2020 v kategoriji majhnih in srednje velikih občin.
Nagrade za dosežke s področja korporativne varnosti vsako
leto podeljuje Institut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti. Kot
so sporočili organizatorji, gre za
prestižno nagrado s področja
varnosti v Sloveniji, ki se pode-

ljuje izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni
prispevek na področju razvoja in
uveljavljanja varnosti.
Uradna podelitev nagrad je potekala konec meseca maja v Ljubljani, v okviru Dnevov korporativne varnosti 2021. Priznanje je
bilo vročeno županu Srečku Ocvirku, ki se je konference udeležil skupaj s poveljnikom štaba
Civilne zaščite občine Sevnica
Mitjo Udovčem.
»Med ključnimi vidiki varnosti je
socialna varnost in povezanost
občanov, hkrati pa tudi povezanost različnih služb in organizacij, ki v lokalnem okolju skrbijo
vsaka za svoje področje varnosti
– od policije, gasilcev, zdravstvenih delavcev in drugih služb v sistemu zaščite in reševanja. Zaradi izjemno hitrega tehnološkega

Novo igrišče je pomembna pridobitev za Blanco
in občino Sevnica

razvoja se v ospredje javne varnosti vse bolj prebija pomen kibernetske varnosti. Prejeto priznanje je pohvala in hkrati zelo
odgovorna zaveza, da se vsak
dan znova povezano trudimo
omogočati varno bivanje, življenje in delo. Ocenjujem, da je
prav medsebojna povezanost
in izmenjava ključnih informacij med odgovornimi službami
za varnost enako pomembna,
kot sta pomembna dobra infrastruktura in nadzor,« je po prejemu nagrade povedal župan
Občine Sevnica.

na varnost). Z investicijami občina dosega neposredne in posredne učinke, ki se odražajo
na varnosti. Promovira varnost
in osvetljuje varnostno problematiko z dogodki, prireditvami
in predstavami, kot so lutkovne
predstave o varnosti v prometu
za otroke, izvaja dobre medijske prakse obveščanja o pomenu varnosti. V občini deluje socialno-varnostni sosvet kot primer
dobrega sodelovanja med vsemi ustanovami, kar pomembno
prispeva k skupni varnosti v širšem sistemu varnosti in zaščite.

IZPOSTAVLJENA PODROČJA
OCENJEVANJA
Med projekti na področju lokalne varnosti v občini Sevnica so
podeljevalci nagrade izpostavili aktivnosti na področju zagotavljanja večje varnosti z vključevanjem različnih družbenih
struktur (šole, vrtci, starejše,
aktivno prebivalstvo) in obravnavo raznolikih področij izvajanja aktivnosti (med njimi osebna varnost, varne šolske poti,
promet, socialna in zdravstve-

S področja izvajanja občinskega programa varnosti so podeljevalci v obrazložitvi priznanja
Občini Sevnica izpostavili zagotavljanje večje cestno-prometne
varnosti, razširitev javne mreže
defibrilatorjev, upravljanje z varnimi točkami, vse šole v občini
so veliko pozornosti posvečale varnosti na področjih prometne varnosti, varnosti na spletu,
v šoli in skrbi za zdravje. Izpostavili so tudi uporabo slogana »Ostanite zdravi in povezani na da-

ljavo«, ki ga je občina skupaj s
sloganom za splošno varnostno
tematiko izpred nekaj let »Mislimo varno, ravnajmo varno, bodimo varni« uporabila za dodatno spodbujanje prebivalcev pri
spoštovanju ukrepov proti širjenju covida-19. Izpostavili so tudi
pomen zavedanja o pomenu informacijske varnosti za zaposlene v občinski upravi z izobraževanjem zaposlenih o izpostavljenih
in aktualnih kibernetskih nevarnostih. Še posebej pa tudi izkazano solidarnost v času epidemije
in v silovitem neurju s točo, ki je
prizadelo občino.
Nagrajenci so bili letos sicer
izbrani v petih kategorijah, poleg najbolj varnega mesta in
občine pa so izbirali še najbolj
varno podjetje, korporativno
varnostnega menedžerja leta,
najbolj inovativno varnostno rešitev in inovativno medijsko promocijo varnosti, podeljeni pa sta
bili tudi nagradi za življenjski prispevek na področju korporativne varnosti.

Foto: ICS institut

Obisk junaka Deželaka in sprejem olimpijske bakle
V sevniški občini so se v ponedeljek povezale najlepše športno-humanitarne vrednote. Najprej Blanco in nato Sevnico je obiskal junak
Deželak, ki v okviru svoje dobrodelne akcije zbira sredstva za letovanje otrok iz socialno šibkih družin. Župan Srečko Ocvirk mu je ob
tej priložnosti izročil donacijo Občine Sevnica.
Z velikim ponosom pa smo na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, v družbi organizacij, športnih društev in šol, v Sevnici sprejeli
tudi slovensko olimpijsko baklo s plamenom na poti do olimpijskega Tokia. Bakla je vnesla obilo olimpijskega duha z upanjem in svetlobo, povezovanjem in pozitivno energijo. Sevnica je s tem postala
že 78. slovenska občina od skupno 212, ki se pridružujejo tej akciji.


Nova pridobitev na Blanci, investicija podjetja Infra v sodelovanju
z lokalno skupnostjo, je nogometno igrišče z umetno travo. Poimenovali so ga »Rekreacijske površine Alojzija Lenčka Blanca«, po nekdanjem županu takratne občine Blanca in pomembni politični osebnosti Alojziju Lenčku, ki se je z izjemnim prispevkom pri družbenem
napredku za vedno zapisal v zgodovino kraja.

Prvi športni dogodek, ki je ob upoštevanju epidemioloških meril za
organizacijo potekal prejšnji petek, je bil nogometni turnir z udeležbo predstavnikov podjetja Infra, Občine Sevnica in veteranov Športnega društva Blanca. Sledil je še tradicionalni turnir v malem nogometu za pokal Krajevne skupnosti Blanca.

Vir: Športno društvo Blanca

Skrb za ustrezno urejanje zemljišč ob cestah
Seštevek aktualnih vremenskih razmer, ki združujejo obilico sonca in
vlage, je močna in bujna rast. Zato je še toliko bolj pomembna stalna skrb za ustrezno obrezovanje dreves in grmovja na zemljiščih ob
cestah. Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali druge javne površine, so dolžni svoje nepremičnine urejati in vzdrževati tako, da so urejenega videza, da morebitno
drevje ali žive meje ne motijo preglednosti ceste in se ne razraščajo
na občinske ceste ali dele cest ali javne površine, da na njih ni smeti
ali drugih odpadkov, ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od
standarda urejenosti sosednjih površin.

KŠTM Sevnica in Občina Sevnica

Stran pripravlja Občina Sevnica

Sprejem junaka Deželaka v Sevnici …

Cepljenje proti covidu-19
za nenaročene osebe v ZD Sevnica

Sprejem olimpijske bakle. Obsežno fotogalerijo si lahko ogledate
na naših družbenih omrežjih.

… in na Blanci.

Zdravstveni dom Sevnica obvešča o organizaciji cepljenja proti covidu-19 za nenaročene osebe (odrasle osebe, ne glede na občino prebivališča). Poleg včerajšnjega termina bo cepljenje za nenaročene potekalo še jutri, v petek, 11. 6. 2021, od 10. do 16. ure.
Cepljenje bodo izvajali na lokaciji Športnega doma Sevnica (pri
bazenu), in sicer s cepivom Astra Zeneca. Predvideni termini so
samo za nenaročene osebe. Zainteresirane osebe naj imajo s seboj zdravstveno izkaznico in osebni dokument.

Zdravstveni dom Sevnica
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na muhi ...

Znani bizeljski vinar Bojan Berkovič (Vinska klet Molipachi)
je vedno zanimiv in iskriv sogovornik, zato ob njegovi stojnici
na raznih prireditvah ni nikoli dolgčas. Tudi na nedavni
predstavitvi vinskih novosti Posavja na gradu Rajhenburg
ni bilo nič drugače, med drugim sta z njim pokramljala in
nazdravila tudi znana podjetnika in gostinca Andreja in Igor
Zorko, lastnika Treh lučk na Sremiču. (P. P.)

Ob letošnjem prazniku KS Brežice so se pred vodovodnim
stolpom, ki je tik pred začetkom prenove in je bil rdeča nit
krajevnega praznovanja, zbrali predstavniki Brežic in Kranja,
dveh članov Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki se še
edina ponašata z ohranjenima vodovodnima stolpoma. Ker
je začelo deževati, so se bili primorani »poparčkati« pod
dežnikom. Levo na fotografiji sta direktorica Posavskega
muzeja Alenka Černelič Krošelj in sekretarka združenja
Mateja Hafner Dolenc, v sredini je »brežiška zasedba«,
direktorica občinske uprave mag. Gordana Radanovič in
podžupanja Mila Levec, desno pa kranjski župan Matjaž
Rakovec in predsednik kranjske mestne KS Vodovodni stolp
Bor Balderman. Pod dežniki jim sicer ni bilo treba dolgo
stati, saj so si hitro našli pravo streho – ogledali so si namreč
notranjost simbola mesta Brežice. (R. R.)

Boštanjski oktet, ki nosi ime po protestantskem piscu Juriju
Dalmatinu, nemoteno deluje tudi v času epidemiji. Pevske
vaje so nekaj mesecev imeli prek video spletne povezave,
v zadnjem času pa tudi ’v živo’ in po vaji se prileže, tako
pravijo pevci, okusna malica. Članom Okteta Jurij Dalmatin
bo mogoče prisluhniti na koncertu »Sloveniji - doma in po
svetu« ob 30. obletnici samostojnosti, in sicer 18. junija ob 19.
uri v grajskem parku na sevniškem gradu. (S. R.)

Svetlolasa Nina Radi, ki jo trenutno lahko spremljamo v
resničnostnem šovu Sanjski moški, se je za sodelovanje v
omenjeni oddaji odločila iz radovednosti. Ali je na koncu
izbranka »sanjskega moškega«, nam ni smela zaupati, a
potrdila je, da že dalj časa živi v Mariboru, vendar se pogosto
vrača v Sevnico, kjer ima očeta in mater ter mlajšega brata
in sestro, s katero še posebej rada preživlja prosti čas – tudi
ob sprehodu v naravo. 154 centimetrov visoka 31-letnica, ki
ima za seboj nekaj težkih življenjskih preizkušenj, se ukvarja
tudi z orientacijskim in gorskim tekom. (S. R.)

Odprtja novih pridobitev, denimo zaključek izgradnje nove infrastrukture v Velikem Podlogu, so tudi priložnost za pogovore
med prijatelji, znanci in poslovnimi partnerji. Na omenjenem dogodku je bilo videti, da je mnogim v času prepovedi javnih
zbiranj takšnega druženja manjkalo, zato so se po uradnem delu kar lep čas zadržali v pomenkih. Izpostavljamo dva: v enem
sta mladi podjetnik na področju gradbeništva Jože Žičkar iz sosednje Gržeče vasi in Robert Ostrelič, v zadnjih letih krajan
Velikega Podloga, sicer nekdanji direktor MC Krško in RRA Posavje, zdaj pa zaposlen v energetskem velikanu Petrolu; v
drugem pa zdaj že dolgoletni predsednik sosednje KS Podbočje Jani Barbič in nadzornik številnih projektov v krški in drugih
občinah Ivan Juvanc, doma na bližnji Gorici. Pogovori so bili najbrž malo prijateljski in malo poslovni oz., kot radi rečemo,
so združili »prijetno s koristnim«. (P. P.)

Prijatelji vedno privabijo nasmeh na lica in tako je bilo tudi na
odprtju razstave sevniške slikarke Jerce Šantej v Mosconovi
galeriji na sevniškem gradu v mesecu maju, kjer se je javnosti
prvič predstavila s svojimi umetniškimi deli pred tremi
desetletji. Prijaznemu povabilu k ogledu razstave se je odzval
tudi humorist in satirik Tone Fornezi Tof, saj ga z umetnico
povezuje dolgoletno prijateljstvo. (S. R., foto: L. M.)

Kako željni s(m)o vsi skupaj povratka v 'normalnost', je v
teh dneh videti na številnih prireditvah v počastitev krškega
občinskega praznika, kjer se obnavljajo in osvežujejo stara
znanstva in prijateljstva, v mesecih medsebojne oddaljenosti
pa se je očitno nabralo veliko neizrečenega … Na odprtju
»Odtisov različnosti« smo tako ujeli dvojni ženski pogovor:
levo sta ravnateljica OŠ dr. Mihajla Rostoharja dr. Barbara
Smolej Fritz in znana TV-voditeljica Bernarda Žarn, na desni
pa direktorica KD Krško Darja Planinc in vodja pravnega
oddelka na krški občini Natalija Geršak. Če ne bi bilo mask,
bi že bilo tako, kot v že skoraj pozabljenih predkoronskih
časih … (M. H.)

Vojaki in simpatična dekleta gredo vedno skupaj. Tako bi
lahko rekli ob pogledu na fotografijo, na kateri smo na
majski slovesnosti v cerkljanski vojašnici ob zaključku prve
faze posodobitve letališča skupaj ujeli Klaro Evo Kukovičič in
podpolkovnika Aleša Zajca. Zelo vsestransko Krčanko Klaro
Evo v zadnjem času pogosto videvamo na TV-zaslonih kot
voditeljico oddaje za mlade Infodrom na nacionalki in kot
povezovalko prireditev – nič drugače ni bilo niti v vojašnici
–, sodeluje tudi na kulturnih dogodkih in recitalih, je tudi
strastna plezalka, hribolazka in še marsikaj. Zajc, doma iz
Sp. St. Gradu, je zaposlen v Vojašnici Jerneja Molana Cerklje
ob Krki in zaslužen za uspešno sobivanje vojašnice z lokalnim
okoljem, kot član krškega občinskega sveta se udejstvuje tudi
politično, še posebej v zadnjem času se odločno zavzema za
samostojno pokrajino Posavje. (R. R.)

Krajevna skupnost Brestanica je letos pisno priznanje
KS namenila bratoma Klemnu in Nejcu Cehtetu za njune
vrhunske dosežke na domačih in tujih rokometnih igriščih.
Medtem ko se 28-letni Nejc, ki igra od leta 2018 za rokometni
klub TSV Hannover–Burgdorf, zaradi oddaljenosti ni mogel
udeležiti slovesnosti v domačem kraju, pa se jo je v spremstvu
soproge in sina sedem let starejši brat Klemen, ki se je v minuli
jeseni iz madžarskega kluba iz Csurgoija preselil bližje, in
sicer v avstrijski klub HSG Remus Bärnbach/Köflach. Ne glede
na to pa se levi zunanji rokometaš dnevno vrača v Celje, kjer
živi z družino. Ko smo ga povprašali, ali vožnje vendarle niso
naporne, se je Klemen le nasmehnil in dejal, da za vožnjo po
avtocesti v eno smer porabi uro in pol, kar je v primerjavi
s tem, da iz Celja do Brestanice potuje eno uro, pravi mačji
kašelj. (B. M.)

Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info | 07 49 05 780
Naročila zahval:
zahvale@posavje.info
| 07 49 05 780
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Pritegniti mlade in ustvariti moč podeželja
BREŽICE – Dandanes je še vedno premalo mladih, ki bi jih zanimalo življenje na podeželju, predvsem pa delo na kmetiji. Da bi se to sčasoma le spremenilo in bi
bili mladi še bolj ozaveščeni o tem, skušajo s svojim poslanstvom in aktivnostmi vplivati v Društvu podeželske mladine Brežice, ki so ga predlani po nekaj letih
zatona ponovno obudili in so v tem času pripravili že kar nekaj omembe vrednih dogodkov.

Neverjeten odziv nad prvo
traktorijado
Za ponovno oživitev Društva
podeželske mladine (DPM)
Brežice je zaslužna zagnana
ekipa na čelu s predsednikom

Predsednik DPM Brežice
Karlo Budič
Karlom Budičem ter »desnima rokama« Davidom Jakolićem in Nikolino Delić. Kot
sta nam slednja zaupala, je bilo
DPM Brežice ustanovljeno že
leta 1990 in je vseskozi delovalo več kot 20 let, predvsem
po zaslugi Jerneja Peterkoviča, ki je vodil društvo, a nato
ni imel pravega naslednika pa
tudi podeželska mladina ni
bila več prav zainteresirana za
organizirano delovanje, zato je
bilo društvo za nekaj let »zamrznjeno«, a povsem ugasnilo ni nikoli. V letu 2019 so ga
ponovno obudili. Trenutno je
vanj včlanjenih okoli 40 mla-

dih pretežno iz brežiške občine, njihova povprečna starost je 20 let. Med njimi je tudi
kar nekaj deklet, kar je vredno pohvale. DPM Brežice je
bilo ustanovljeno z namenom
skupnega delovanja kmečke
mladine, da se ustvari moč podeželja, ob ponovnem zagonu
pred dvema letoma pa so želeli, da se mladi vključijo v kmetijstvo in postanejo bolj ekološko ozaveščeni. »Želeli smo
povezati mlade kmete in vedno bolj delamo na promociji naših članov, kmetij, občine,
kraja …« pravi David. Društvo
spada pod krovno Zvezo slovenske podeželske mladine
(ZSPM), katere poslanstvo je,
da preko druženja, povezovanja, pridobivanja znanj in iz-

Člana UO DPM Brežice David
Jakolić in Nikolina Delić
kušenj krepi samozavest in
ponos v mladih s podeželja.
Poleg vseh administrativnih
zadev, ki so jih morali urediti,
so že na prvem občnem zboru

pozdravili kar 28 članov. Sledile so udeležbe na kmečkih
igrah in organizacija veselic
za kmečko mladino. Lani jim
je marsikateri velikopotezni
načrt, med drugim tudi organizacijo zimskih športnih iger
za podeželsko mladino, pokvarila korona, so se pa dobivali
preko Zooma na sestankih in
izobraževanjih, pripravili so
tudi interne kmečke igre za
člane društva. Vrhunec je sledil ob koncu leta, 26. decembra
jim je namreč uspelo izpeljati
prvo praznično traktorijado
oz. povorko z devetimi okrašenimi traktorji po skoraj celotni
občini, ki je uspela v vseh pogledih. »Še sami smo bili presenečeni nad neverjetnim odzivom. Lahko samo omenim,
da je imel posnetek povorke
v samo enem dnevu kar 30 tisoč ogledov, res neverjetno,«
je dejala Nikolina, David jo je
dopolnil: »Ljudje so nas pričakali ob cestah in nam mahali.
Videlo se je, da že zelo pogrešajo dogajanje, še posebej pa
so bili navdušeni nad nečim
novim, saj na ta način traktorske povorke še ni bilo.« Za konec letošnjega leta načrtujejo
drugo povorko s še veliko več
traktorji in izpeljavo dogodka
na še višjem nivoju.

Vaš pametni paketnik,
za vsakim vogalom!

Več kot

paketnikov
po Sloveniji

Enostavno

Diskretno

24/7

Brez kontakta

www.posta.si/paketnik-direct4me

Za mesto dostave spletnega
nakupa ali paketne pošiljke
izberite vedno pripravljen
paketnik Direct4.me.

UO DPM Brežice na sestanku (foto: arhiv DPM Brežice)
14. maja so s pomočjo DPM
Suha krajina organizirali spletni regijski kviz Mladi in kmetijstvo, na katerem so se ekipe
pomerile v znanju iz treh tem
(zadružništvo, biodiverziteta
in razvoj lisaste pasme). Svoje
znanje je dokazovalo šest ekip
mladih, dve ekipi iz DPM Brežice, po ena ekipa iz DPM Krško,
DPM Suha krajina, DPM Mirna Peč in DPM Metlika. Ekipi
brežiškega društva sta osvojili 3. in 4. mesto. Tretjeuvrščena ekipa v sestavi Anže Turk,
Anže Gramc in Rok Kolić se je
uvrstila na državni kviz, ki bo
19. junija na Ptuju. Drugo brežiško ekipo so sestavljali Ana
Francekovič, Nejc Križančič
in Matjaž Žnideršič. V letošnjem poletju, predvidoma julija, imajo v DPM Brežice v načr-

tu organizacijo kmečke tržnice
s ponudbo domačih pridelkov
in degustacijo na brežiškem
grajskem dvorišču. Med načrtovanimi aktivnostmi David in
Nikolina omenita še strokovno
ekskurzijo članov, udeležbo na
kmečkih igrah, ko se bodo spet
lahko odvijale, zagnali bi radi
spletno stran in ob koncu leta
izdali koledar.

Mlade želijo ozaveščati
o pomenu kmetijstva

Med njihovimi člani so nekateri tudi že mladi prevzemniki kmetij, večina pa jih bo to še
postala, je prepričan David. Po
njegovem mnenju tisti, ki so
odrasli na podeželju, znajo to
ceniti in bodo tudi večinoma
ostali v tem okolju. »Še kakšno

desetletje nazaj je bilo drugače, vsi bi šli radi živet v Ljubljano, nihče ni želel ostati in delati
doma. K sreči se je zdaj to obrnilo in vedno več je takih, ki ostajajo na domačih kmetijah in
jih tudi obdelujejo,« je povedal
in dodal, da opaža, da tudi tisti, ki živijo v mestih, vedno bolj
cenijo, kaj pomeni imeti doma
en hektar zemlje. Nikolina je
dodala svoja opažanja: »Veliko
več je ljudi, ki ne posegajo po
kmečki, bolj zdravi hrani, med
njimi je večina mladih. Še vedno jim je lažje in tudi ceneje iti
po hrano v trgovino kot pa h
kmetu. Opažam tudi, da mladi
sicer pomagajo starejšim pri
kmetovanju, a jih to ne zanima
preveč. Veliko prej posegajo po
tehnologiji kot pa npr. traktorjih in kmečkih opravilih.« Zato
želijo v DPM Brežice po njunih
besedah s svojim delovanjem
ozaveščati predvsem mlade, da
se začnejo zavedati, kaj pomeni kmetijstvo in zdravo pridelana hrana, ter da se udeležujejo
čim več raznih izobraževanj, ki
jih bo društvo organiziralo tudi
v prihodnje. Društvo vabi nove
člane, ki bi se želeli pridružiti, lahko jih kontaktirate na
e-naslov dpm.brezice@zspm.si
ali na njihovem Facebook profilu.

Rok Retelj
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Množičen ’naskok’ na Grmado
KRŠKO, SREMIČ – 6. junija je Planinsko društvo Videm v počastitev praznika občine organiziralo tradicionalen planinski pohod k društveni koči na Grmadi. Medtem ko so odrasli pohodniki z vodnikom Dragom Kramarjem krenili na pot z ribnika v

Ena od večjih skupin pohodnikov na Grmado
Resi po Bojanovi poti, je mladinski odsek društva z mentorjem
Tonetom Zakškom krenil na pohod izpred matične šole proti Grmadi po Dalmatinovi poti. Domala istočasno so s ploščadi
Kulturnega doma zavrteli pedala koles kolesarji JK TRI TEAM iz
Krškega in zasedba kolesarjev LIDL Brežice, ki so pred ciljem na
Grmadi prekolesarili 65 km dolgo traso po obronkih občine Kr-

Kolesarji JK TRI TEAM
ško. Alenka Špan in Matej Mlakar, mentorja in koordinatorja
mednarodnega programa MEPI na Šolskem centru Krško-Sevnica, ki v sklopu PD Videm organizirata mladinski tabor Outsider, sta z vključenimi dijaki v program MEPI po pobočju Sremiča
pripravila mini orientacijo za osnovnošolski mladinski podmladek, nekateri od otrok pa so po prihodu na cilj opravili tudi mini
planinski kviz. Vsem navedenim je bilo skupno, da jih je domala celo pot neusmiljeno ’bičal’ dež, kljub temu pa se je na Grmado z različnih smeri v nedeljskem poznem dopoldnevu zgrnilo
prek 120 udeležencev.

B. Mavsar
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Po stopinjah prvih Bohor(i)čev
SENOVO – V okviru praznika Občine Krško sta Bralni krožek Društva upokojencev Senovo in Valvasorjeva
knjižnica Krško, izposojevališče Senovo, 5. junija organizirala domoznanski izlet z naslovom »Po stopinjah
prvih Bohor(i)čev«.
Udeležence izleta sta pred izposojevališčem Valvasorjeve
knjižnice na Senovem pozdravila direktorica Valvasorjeve knjižnice Urška Lobnikar
Paunović in podžupan Občine Krško Vlado Grahovac, ki
je dejal, da je ta domoznanski izlet »pohvale vredna ideja«, čestital pa je tudi ob občinskem prazniku. Kasneje je
udeležence izleta pozdravila
Boža Ojsteršek iz Bralnega
krožka DU Senovo z besedami: »Ni pomembno, kje točno
je bil Adam Bohorič doma, šteje njegovo delo.«

V prostorih senovške knjižnice
je bibliotekarka Urška Šoštar
predstavila t. i. Biblijo iz Liona,
za katero domnevno velja, da
naj bi jo Adam Bohorič uporabljal za poučevanje v šoli v Krškem. Dipl. geografinja Mojca Zidar je udeležence izleta
z mini avtobusom kot vodička
popeljala od Senovega pa vse
do Ravnega Loga in do cerkve
sv. Jošta. Tam je zbrane nagovorila dr. Helena Rožman iz
Mestnega muzeja Krško. Dejala je, da ima »Adam Bohorič zelo velik pomen za slovenski prostor in jezik, sploh
pa pri tem velja omeniti njegovo delo Zimske urice«. Rožmanova je še izpostavila: »Bohorič je spodbujal k premisleku,
razvoju družbe v slovenskem
in evropskem prostoru. O njem
vemo, da je iz Štajerske, radi pa
bi se dokopali do letnice in kraja rojstva. Bil je zelo karizmatičen po svojem znanju in zelo
izobražen, saj je ves čas pisal,
ni pa se želel izpostavljati, a je
bil kljub temu velika avtoriteta, pomagal je tudi Juriju Dalmatinu.«

Udeleženci izleta Po Stopinjah prvih Bohor(i)čev pred kočo na Bohorju
Domačinka Barbara Ganc je
spregovorila o zgodovini in
pomenu domačije, kjer živi.
Ob koncu je svojo misel navezala na glavno temo izleta in
zaključila takole: »Adam Bohorič si zasluži, da mu damo
hišno številko.« Nato je spregovoril tudi župnik Janez Tu-

rinek, in sicer o cerkvi sv. Jošta, prazniku Rokove nedelje in
dobrotnikih, povedal je nekaj
anekdot, za konec pa je poprijel tudi za kitaro in s pesmijo
razveselil vse zbrane. Ob koncu je pred cerkvijo mežnar Stane Klavžar predstavil zgodovino cerkve.

Po končanem pestrem programu pri cerkvi sv. Jošta so se izletniki z avtobusom odpeljali še na kočo na Bohorju, kjer
se je odvil zaključek z odlično
pogostitvijo, bil pa je to tudi
več kot pravi čas za izmenjavo
mnenj in vtisov.

Andreja Kališnik

Spoštovane občanke in občani, ob
prazniku Občine Krško vam čestitamo in
želimo: vse najboljše danes, za boljši jutri!
Za ljudi, za sodelovanje, za modre
odločitve v lepi občini!

Društvo Modra Smer, CKŽ 59, Krško
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ELEKTRIČNI ŽAR WEBER® Q 1400,
43 x 32 cm, temno siva

314,89 €

ŽAR NA OGLJE OKROGEL
ORIGINAL KETTLE E-5710,
57 cm

BAZEN S KOVINSKO
KONSTRUKCIJO
INTEX PRISM FRAME
300 x 175 x 80 cm

249,90 €

od 11,49 €

319,99 €

NAPIHLJIVI PROGRAM

Darujeva kri :)
Darujte še vi!

Adrian in Gala, brat in sestra

699,99 €
GARNITURA VRTNA
MONTENEGRO
miza + 8 stolov, aluminijasto
ogrodje, imitacija lesa

TEHNIČNO PRODAJNI CENTER KRŠKO
Odprto: Ponedeljek - Sobota: 7.00 - 20.00

127,99 €
BAZEN S KOV. OKVIRJEM
BEACHSIDE,
305 x 76 cm

SPLETNA TRGOVINA

www.inpos.eu
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V treh dneh objezdili občino

KRŠKO – V atriju Mencingerjeve hiše so 7. junija v organizaciji OŠ dr. Mihajla Rostoharja ob 40-letnici posebnega programa vzgoje in izobraževanja v Krškem pripravili fotografsko razstavo »Odtisi drugačnosti«,
katere avtorica je Jasmina Hribar. Na ogled je do 20. junija.
Kot je povedala povezovalka
programa Klara Eva Kukovičič, je osnovna šola dobila
ime po slovenskem psihologu in znanstveniku dr. Mihajlu Rostoharju, ki je zaslužen
za jasno zarisane metodološke
podlage znanstvenega dela v
psihologiji ter tudi za oddelka psihologije na kar dveh univerzah. »Krško se lahko pohvali, da je bil ta veliki človek rojen
prav v naših krajih,« je še dejala Kukovičičeva in poetično
nadaljevala, da sreča ni nekaj,
kar pride naproti. »Sreča je nekaj, za kar se je potrebno truditi vsak dan, vedno in znova. Še
lepša pa je, ko jo delimo z drugimi. Lepoto lahko najdemo v
različnih oblikah. V fotografijah, glasbi, sončnem vremenu, pa v nasmehu, objemu in v
sočloveku,« so slišali prisotni.
Z glasbenim programom so
prireditev dopolnili učenci in
učitelji ter s svojim nastopom
več kot navdušili. Iz krške občinske uprave je spregovorila vodja službe za splošne in
pravne zadeve Natalija Geršak, iz Kulturnega doma Krško je zbrane nagovorila direktorica Darja Planinc, kot
častna pokroviteljica razstave
na željo učencev pa Bernarda Žarn, ki je ob tem izrazila
zahvalo za zaupanje, obenem

Bohorska konjenica je v treh dneh objezdila meje krške
občine.

Odprtje razstave so z glasbenim programom dopolnili učenci in učitelji.
pa izrekla tudi upanje, da nas
kmalu čaka svetlejša in bolj
sproščena prihodnost.

Odtise preteklosti je odstirala ravnateljica šole dr. Barbara Smolej Fritz, ki je izpostavila dolgoletno ravnateljico
Hildo Božič, pod katere ravnateljevanjem je nastal oddelek,
njena naslednika sta bila Andrej Romih in Metka Habinc.
Kot prva učiteljica na šoli se je
v kroniko zapisala Lidija Žnideršič, kot prva varuhinja pa
Vlasta Stopar. »V šolski kroniki lahko na str. 95 preberemo, da je leta 1980 šola sprejela prvih pet učencev v oddelek
delovnega usposabljanja, kot
se je takrat imenoval. Od takrat

Recept za ribji namaz
s fižolom
Za pripravo ribjega namaza s fižolom potrebujemo:
• poširan file postrvi
• kuhan beli fižol
• maslo
• kislo smetano (mileram)
• olivno olje
• jabolčni sok
• sol, poper, drobnjak

pričeli razmišljati, kako obeležiti pomembno obletnico,
so bili naši načrti precej drugačni. Vmes smo se naučili in
vsak dan znova se učimo drug
od drugega ter ne razmišljajmo, česa ne zmoremo oz. česa
se ne da, ampak razmišljajmo,
kaj lahko oz. kaj zmoremo. Namesto prireditve pred polno
dvorano, je nastala razstava, ki
je pred nami. Odtisi v naslovu
razstave pa niso naključje. Odtis je sled, ki jo pustimo,« je povedala ravnateljica.

Marija Hrvatin

Vlasta Stopar je v pogovoru za naš medij dejala, da se je na šoli zaposlila leta 1992, ko so
imeli samo eno skupino. »Nikogar ni bilo na
vozičku, vsi so bili mobilni, mene pa so zaposlili zaradi učenca, ki je imel težave s srcem.
Po poklicu sem medicinska sestra. Od začetka sem se malo učila, kajti okolje mi ni bilo poznano, ker sem prej delala v novomeški bolnišnici. Sedaj včasih
sama sebi rečem, da sem ohranila otroka v sebi, saj se znam z
učenci pohecati, se poigrati in tako obrniti, da nam je vsem prijetno. Ne bi zamenjala službe, ker mi je tukaj všeč. Sama sem
precej pozitivna, dobre volje, smo krasen kolektiv in se dobro
razumemo ter se odlično ujamemo z učenci, kar se tudi pri njih
pozitivno odraža,« je povedala Stoparjeva in dodala, da je zamenjala že sedem učiteljic, pa ni z nobeno nikoli prišla navzkriž.

PRAZNIK

KRAJEVNE SKUPNOSTI

MESTA KRŠKO

2021

KRŠKO – Minuli torek, 8. junija, so se v pričakovanju olimpijske
bakle na igrišču OŠ Jurija Dalmatina v Krškem odvijale prave
male olimpijske igre. Med čakanjem so se otroci igrali različne

Ko mesto spregovori...
... in zgodbe ozivijo!

JUN

19:00

Postopek priprave:
file postrvi poširamo (dušimo v vodi pod vreliščem), ohladimo
in nadrobimo v mešalnik ter dodamo še vse ostale sestavine
(fižol, maslo, kislo smetano, olivno olje, jabolčni sok, sol, poper, drobnjak) in zmiksamo v gladko maso ter postrežemo.

PREDSTAVITEV KNJIGE IVAN STERLE
KRONIKA STAREGA KRŠKEGA
IN NJEGOVIH MEŠČANOV
ORGANIZATORJI

Projekt »Ribe na šolskih krožnikih« sofinancirata Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna
Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega
programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Olimpijska bakla tudi v Krškem
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Otroci Vrtca Krško, ki so sodelovali pri pripravi ribjega
namaza v okviru projekta
Ribe na šolskih krožnikih,
so namaz snedli na kruhu
v obliki ribice.

do danes se je marsikaj spremenilo. Stara šolska stavba je
dobila prizidek, program se je
preimenoval najprej v oddelek
vzgoje in izobraževanja, nato v
posebni program. Iz enega oddelka jih je nastalo devet, ki jih
obiskuje 52 učencev,« je navedla Smolej Fritzeva tudi nekaj zanimivih statističnih podatkov in dopolnila, da je bil
korak, ki je bil narejena pred
štirimi desetletji, zelo pomemben, saj so se lahko učenci izobraževali v domačem okolju.
»Ko smo pred več kot letom

BRESTANICA – 28. maja je na tridnevno jezdenje izpred rajhenburškega gradu po mejah občine Krško krenila Bohorska
konjenica. Z ježo je 14 jezdecev, pot pa jim je na posameznih odsekih krajšalo še nekaj konjenikov iz drugih krajev in občin, na
že tradicionalen in njim svojstven način obeležilo krški občinski
praznik. Da bi jim bilo na poti, na kateri sta jih v podporo spremljali tudi dve vozili z voznikoma, čim bolj naklonjeno, sta jim
pred odhodom zaželela tudi predsednica sveta KS Senovo Vlasta
Moškon in podžupan občine Vlado Grahovac. Kot je ob tej priložnosti za naš časopis povedal predsednik društva Božo Abram, bo Društvo Bohorska konjenica, ki ima sedež v Dolenjem
Leskovcu, v prihodnjem letu dopolnilo 20 let delovanja. Vanj je
vključenih 30 članov, ki se poleg interesnega povezovanja na letnem nivoju srečujejo ob izvedbi še nekaj drugih že utečenih
društvenih aktivnostih, poleg že omenjenega jezdenja po mejah
občine Krško se zberejo še na blagoslovu konj na jurjevo, na konjenici in za prvomajske praznike na dnevu odprtih vrat na »federmausu« (društveni prostor, op. p.), sezono skupinskega jezdenja pa zaključijo ob godu sv. Štefana 26. decembra. 
B. M.

ZAVOD NEVIODUNUM,
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO,
KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO

z glasbenima gostoma:
Nino Pirc in Miho Koretičem
odlomke iz knjige bo bral
Ivan Mirt

park pred Valvasorjevo knjižnico
Časopis za pokrajino Posavje že od 1997

(v primeru slabega vremena
Dvorana v parku)

igre, istočasno pa se je odvijal pester program, v katerem
so se predstavili športniki, ki
so se v preteklosti že udeležili
olimpijskih iger. Eden takšnih
je metalec kladiva Primož
Kozmus, ki se je vpisal v zgodovino športa kot prejemnik
zlate medalje na olimpijskih
igrah leta 2008 v Pekingu in
srebrne medalje leta 2012 v
Londonu. Pridružil se mu je
tudi paraolimpijec Damjan
Pavlin, ki se je paraolimpijskih tekmovanj udeležil že štirikrat. Prisotna sta bila še parašportnika Marko Sintič in
Franci Slivšek iz Društva paraplegikov Dolenjska Posavje.
Ko je naposled ekipa učencev
OŠ Jurija Dalmatina pritekla
v cilj in ravnateljici Valentini
Gerjevič izročila olimpijsko
baklo, je Krško postalo 79. občina v Sloveniji, ki jo je obiskala bakla. Učenki Brini Mijatovič, ki je imela čast, da je v cilj
pritekla z baklo v rokah, bodo
ti trenutki ostali v lepem spominu. Sodelujoče na dogodku
sta pozdravila tudi podžupanja Ana Somrak in podpredsednik Olimpijskega komiteja
Slovenije Janez Sodržnik.


Nika Đođ
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Na prvem pokoronskem turnirju
tudi badmintonisti iz tujine
PIŠECE, BREŽICE – Badminton klub Pišece v soboto, 12. junija, prireja 9. turnir bratstva in enotnosti s pričetkom ob
9. uri v športni dvorani Gimnazije Brežice. Šlo bo za sploh
prvi pokoronski badminton turnir z mednarodno udeležbo
v tem delu Evrope ter prvi v nizu načrtovanih dogodkov ob
20-letnici BK Pišece.
Predsednik BK Pišece Tadej Škof je prepričan, da jim bo tradicionalni turnir, ki bi znal biti tudi edini tak turnir v tem letu, uspelo izpeljati in bo potekal brez kakšnih posebnih težav. »Kljub
temu da se nekatere stvari še ne odvijajo tako, kot si bi želeli, so
svoj prihod že potrdile ekipe iz Gradca, Reke, Koprivnice, Zagreba, Splita, Zadra, Izole, Mengša, Ljubljane, Celja in Brežic. Tem se
bo zagotovo pridružilo še kakšno mesto,« nam je povedal nekaj
dni pred turnirjem in dodal, da bodo morali seveda vsi tekmovalci pa tudi prisotni gledalci izpolnjevati pogoje PCT. Pred dvorano
bo na voljo tudi kombi NIJZ z možnostjo hitrega testiranja. V letošnjem jubilejnem letu za pišečki klub bi radi organizirali slavnostno prireditev, badmintonsko akademijo, dva badmintonska
kampa za otroke in tri močne turnirje, med njimi tudi mednarodno veteransko tekmovanje. »Če bomo uspeli izpeljati četrtino
vsega tega, bomo lahko zadovoljni,« se Škof zaveda, da bo zaradi še vedno trajajočih omejitev organizacija dogodkov zahtevna
in otežena. Zaradi epidemije je izgubljena tudi še druga zaporedna sezona ADA badminton lige. 26. junija BK Pišece že peto leto
zapored načrtuje promocijski turnir na hrvaškem otoku Murter,
med poletnimi počitnicami pa organiziral poletne počitniške delavnice v Pišecah. Prvi termin je od 5. 7. do 10. 7. in drugi od 23.
8. do 28. 8. Namenjene so vsem otrokom brežiške občine. Poudarek bo na badmintonu, izvajali pa bodo tudi druge športne
aktivnosti. Vse dodatne informacije so na spletni strani kluba.
BK Pišece je lani prvič prevzel organizacijo t. i. Slovenske noči
na Murterju in na njihovo pobudo ter z namenom tesnejšega sodelovanja med Brežicami in Murterjem v terminu od 23. do 25.
julija 2021 – letos bo prireditev trajala kar tri dni – načrtujejo
skupno promocijo ponudbe destinacije Čatež in Brežice na tem
hrvaškem otoku. V okviru Slovenske noči imajo društva in pridelovalci ter obrtniki iz brežiške občine priložnost promocije in/
ali prodaje svojih izdelkov in pridelkov. Zato v ZPTM Brežice vabijo vse zainteresirane, da se oglasite pri njih ali svoje želje sporočite po telefonu na 040 242 429.

R. Retelj

Katarina Jančič državna
podprvakinja v cestni vožnji
GABRJE, SEVNICA – V Gabrju na Dolenjskem je minulo nedeljo
v organizaciji KD Papež Podgorje potekala dirka za Pokal Sandija Papeža, ki je za kategorije dečkov, deklic in mlajših mladink
štela tudi za državno prvenstvo v cestni vožnji. Uspešno so nastopili tudi mladi Taninovci iz Sevnice. Trenerja Boruta Pirša je
najbolj razveselila mlajša mladinka Katarina Jančič, ki je v ciljnem šprintu za las zgrešila naslov prvakinje. V kategoriji dečkov B je Grega Muhič zasedel 15. mesto, pri starejših mladincih
sta v izjemno selektivni dirki Grega Podlesnik in Leon Klopčič zasedla 11. in 12. mesto, medtem ko je bil Klemen Jančič 19.

Vir: KD Tanin Sevnica

Pet stopničk za Brežičane

KRANJ, BREŽICE – Brežiški atleti so minuli vikend uspešno nastopili na članskem državnem prvenstvu v Kranju, kjer so petkrat stali na stopničkah za zmagovalce. V metu kladiva je Barbara Špiler z metom dolgim 61,70 m zmagala, Jan Lokar pa je
z osebnim rekordom 58,73 osvojil drugo mesto. V skoku s palico
je bila Nastja Modic s preskočenimi 360 cm druga,
Ula Bohorč pa s
350 cm tretja. Nika
Glojnarič je v teku
na 100 m z ovirami osvojila bron in
z izidom 13,91 potrdila normo za nastop na evropskem
prvenstvu do 23
Kladivaš Jan Lokar
let. Leji Glojnarič
je v metu kopja s četrtim mestom (38,70 m) čisto malo zmanjkalo do medalje. Medalje so osvojili tudi atletinja in dva atleta,
ki trenirajo v Brežicah, a trenutno tekmujejo za druge klube, in
sicer Lara Omerzu s preskočenimi 183 cm v skoku v višino ter
Robert Renner (521 cm) in Ambrož Tičar (470 cm) v skoku s
palico. En vikend prej pa je mladinska ekipa v sestavi Tim Breznikar in Maj Ficko osvojila prvo mesto med mladinci na ekipnem državnem prvenstvu v gorskem teku na Sv. Primož pri Stahovici. 
Vir: AK Brežice
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Kolesarska dirka je priložnost
za turistično promocijo regije
KRŠKO – Včeraj se je na Ptuju začela 27. mednarodna kolesarska dirka Po Sloveniji, njena tretja etapa pa
bo jutri, 11. junija, potekala po Posavju in Kozjanskem. Kot so poudarili župani posavskih občin na ponedeljkovi novinarski konferenci, bo to izjemna priložnost za turistično promocijo regije.
Letošnjo dirko po Sloveniji
in tretjo etapo po Posavju in
Kozjanskem je predstavil organizacijski direktor dirke po
Sloveniji Bogdan Fink. Štart
jutrišnje etape (podrobneje
si jo lahko ogledate na uradni
strani dirke tourofslovenia.si)
bo ob 11. uri pri vodovodnem
stolpu v Brežicah, nato pa trasa poteka preko bistriške, kozjanske, sevniške, kostanjeviške
in krške občine. »Pred kolesarji je malo več kot 160 km, pričakujemo, da jih bodo prevozili v malo manj kot štirih urah
in da bo zadnji del, ki je tudi
tehnično zanimiv, odločil etapo,« je dejal Fink. Na cilju pred
hotelom City v Krškem, ki bo
okoli 15. ure, ni pričakovati množičnega šprinta glavnine, pač pa je bolj verjetno, da
bo pred tem komu uspel pobeg, saj bo to tretji dan dirke
oz. dan pred 'kraljevsko' etapo na Primorskem s ciljem na
Sveti gori pri Novi Gorici. Glavni favorit dirke je seveda lanski
zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, med našimi
kolesarji izpostavimo še Mateja Mohoriča, Jana Tratnika in
Jana Polanca. »Vendar imamo
20 ekip s celega sveta in polno fantov, ki si želijo potrditve,
upamo pa, da bodo na koncu
na zmagovalnem odru Slovenci,« meni prvi mož dirke.

jance in Posavsko hribovje,
gradove, Krakovski gozd ter
ogromno drugih naravnih in
kulturnih znamenitosti. Na področju kolesarjenja ima že razvito in zgrajeno infrastrukturo,
še vedno pa je na tem področju veliko izzivov, so se strinjali ter predstavili vsak svoje načrte na tem področju.

V sodelovanju z občinami
in energetiko
Župani Franjo Debelak, Milenca Krajnc, Ivan Molan, mag. Miran Stanko, Ladko Petretič in Srečko Ocvirk z organizacijskim
direktorjem dirke Bogdanom Finkom. Stanko drži v rokah
unikaten pokal, ki ga bo dobil zmagovalec jutrišnje etape.
zi Posavje. To je priložnost, da
se Posavje promovira kot kolesarska destinacija, kajti tukaj
je bilo v zadnjih letih zgrajenih
veliko kolesarskih stez, poleg
pa trasiranih veliko kolesarskih poti, po katerih lahko popotniki potujejo s kolesom. To
je bistvo vključitve vseh posavskih občin v ta projekt, kajti
na ta način bomo lahko preko
medijev ponesli glas o Posavju
kot kolesarski regiji širom po

svetu in pričakujem, da bo iz
tega naslova tudi nekaj obiskovalcev,« je v imenu županov
posavskih in kozjanske občine
povedal gostitelj, krški župan
mag. Miran Stanko. Tako on
kot njegovi kolegi Ivan Molan,
Srečko Ocvirk, Ladko Petretič, Franjo Debelak in Milenca Krajnc so izpostavili, da je
Posavje za kolesarjenje vrhunska destinacija, saj ima dve zanimivi reki, Savo in Krko, Gor-

Posavje kot kolesarska
destinacija

»Ne bi bilo prav, da bi zamudili priložnost za etapo kolesarske dirke po Sloveniji sko-

V Posavju so na voljo številne kolesarske poti (foto: Občina
Brežice).

Kot je poudaril Fink, je bil
idejni začetnik posavske etape evropski poslanec Franc
Bogovič, zasnovali pa so jo
v sodelovanju s posavskimi
občinami in energetiko, oboji bodo pokrili tudi del stroškov za etapo, ki znašajo 85
tisoč evrov. Prenos dirke bo
vsak dan od 13. ure dalje na
TV SLO 2 in Eurosport 2, tako
da bo šla slika dirke in z njo
tudi posavske pokrajine v 150
držav sveta. Zaradi dirke bodo
seveda potrebne delne zapore
cest, dolge od 20 minut do ene
ure, odvisno od težavnosti odseka, izvedli pa jih bodo policisti in redarji. Fink apelira na
vse, ki se bodo znašli na trasi dirke, naj upoštevajo njihova navodila glede obvozov oz.
počakajo do sprostitve zapor.
Gledalci so dovoljeni povsod
ob trasi dirke, seveda v skladu
z veljavnimi epidemiološkimi
ukrepi, zaprtih bo le zadnjih
50 metrov dirke. »Prepričan
sem, da bomo ob podpori gledalcev v petek imeli lep dan,«
je zaključil Fink.

Peter Pavlovič
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V krstni sezoni že tretji v ligi
KOSTANJEVICA NA KRKI – Mestece na otoku, ki slovi predvsem kot kulturno in turistično središče, se je v
zadnjem desetletju in pol zapisalo tudi na slovenski odbojkarski zemljevid. Tamkajšnja moška članska
ekipa, edina tovrstna v Posavju, namreč igra v 2. slovenski odbojkarski ligi oz. v tretjem rangu slovenskih
ligaških tekmovanj. Za njimi je uspešna sezona, ki so jo končali z domačo zmago proti ekipi iz Žirovnice.
V razburljivo tekmo, polno preobratov, so odbojkarji Kostanjevice vstopili suvereno in si
hitro priigrali prednost z 2:0
v setih. Prevladovali so v vseh
elementih igre in kar »leteli«
po igrišču. Nato pa je nadaljevanje minilo v znamenju gostov, ki so z odličnimi potezami
zaostanek zmanjšali in kasneje
izničili prednost domačih odbojkarjev ter izid izenačili na
2:2. Tako je o zmagovalcu zadnje tekme sezone odločal peti
niz. V njega so bolje vstopili gostje iz Žirovnice, vendar so domači odbojkarji Kostanjevice
kot že velikokrat v minuli sezoni tekmo preobrnili v svojo korist. Tako so si s sedmimi
zmagami na devetih tekmah
zagotovili 3. mesto v 2. državni ligi, kar je glede na premierni nastop v tej ligi odličen rezultat ter odlična napoved za
prihajajočo sezono. Poudariti je treba, da so vsi fantje plod
vzgoje domačega kluba ter za
klubski grb in kraj nastopajo
z vsem srcem in borbenostjo.
Kostanjeviški odbojkarski
klub sicer neprekinjeno deluje že 15 let in skrbno opravlja svoje poslanstvo – skrbeti
za zdrav razvoj otrok v Kostanjevici na Krki in njeni okolici.

Boštjana Tomazina in Erika
Grubarja napredujejo iz dneva
v dan in so konkurenčni v svojih kategorijah.

Kostanjeviška članska odbojkarska ekipa
Vodja OK Kostanjevica na Krki zmagah še toliko bolj žalostno.
Ervin Felicijan je ob tem dejal: Glede na prvo sezono v 2. ligi
»V klubu se trudimo po najbolj- pa smo rezultatsko z dosežeših močeh ter vsako leto dose- nim 3. mestom izjemno veseli
žemo kar veliko vrhunskih re- in ponosni. Vsem fantom velizultatov. Predvsem nas veseli ka pohvala.« Kostanjeviški oddejstvo, da v klubu vzgajamo bojkarji so morali med sezono
domače igralce, ki so sposobni zaradi virusa večkrat prekiniti
konkurirati najboljšim v drža- trenažni proces, kar je še izdavi. To nam je hkrati priznanje tneje vplivalo na dolg seznam
za dobro delo in velik motiv za poškodovanih igralcev tekom
sezone. »Prekinitve med sezonaprej.«
no so nam povzročale dodaPo zadnji tekmi sezone je misli tne težave. Vse več je bilo posklenil tudi glavni trener član- škodb, motivacije za treninge
ske ekipe Jernej Tomazin in na daljavo pa vedno manj,« je
povedal: »Zanimiva in dolga še dodal trener. Kostanjeviški
sezona je za nami. V luči viru- klub poleg članske ekipe nastosa smo bili primorani nasto- pa tudi z mlajšimi selekcijami,
pati pred praznimi tribuna- ki so svetla prihodnost kluba.
mi, kar je ob vseh doseženih Pod budnim očesom trenerja

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – PET: od 8.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO.
ODPIRALNI ČAS
BARA ŠUMICA MC KRŠKO
PET: od 14.00 do 21.00
SOB: od 15.00 do 21.00
NED: od 16.00 do 21.00

Kot o ciljih za prihodnjo sezono
pove Felicijan, se po 3. mestu v
krstni sezoni v 2. ligi spogledujejo tudi z ligo višje, kar bi bil
za klub in kraj prvovrstni dosežek. »Seveda pa je glavni cilj ostati stabilen drugoligaš. Dobri
rezultati članske ekipe so tudi
motivacija mlajšim selekcijam, kjer vidimo veliko potenciala in se nam za prihodnost
kostanjeviške odbojke ni bati.
Želimo si, da bi čim več otrok
prosti čas preživljajo aktivno in
zdravo.« Kostanjeviški odbojkarji bodo tako tudi prihodnjo sezono nastopali v 2. državni ligi, seveda pa upajo, da
se bodo na tribune vrnili tudi
gledalci, s katerimi je vse veliko
lažje. Ob tej priložnosti se zahvaljujejo vsem zvestim navijačem, ki so jih bodrili »na daljavo« preko spletnih prenosov
tekem ter s spodbudnimi mislimi še izdatneje pomagali. Posebna zahvala gre tudi Občini
Kostanjevica na Krki, Osnovni
šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki ter vsem sponzorjem. 
P. P./
vir: OK Kostanjevica na Krki

SENOVO – 29. maja je v organizaciji balinarske sekcije
Društva upokojencev Senovo potekal prvi posavski balinarski
turnir v disciplini četvorke. Na turnir so prišle ekipe iz Radeč,
Sevnice, Krškega ter Senovega. Vse skupaj je potekalo v
pravem tekmovalnem vzdušju. Rezultati so bili naslednji:
Sevnica : Radeče 7:10, Krško : Senovo 10:5; za prvo mesto:
Krško : Radeče 9:8, za tretje mesto: Senovo : Sevnica 13:2.
Za podporo pri izvedbi turnirja se zahvaljujem vodstvu DU
Senovo ter gostinstvu Hego. Miro Četrtič, BS DU Senovo

SEVNICA – Balinarski klub Hrasti Sevnica vsako leto priredi
interni balinarski turnir dvojk, posvečen praznovanju Krajevne skupnosti Sevnica. Letos se ga je udeležilo 16 članov kluba,
za tekmovanja pa se je prijavilo sedem dvojic. Po štirih urah
zanimivih srečanj je prvo mesto osvojila ekipa Dobrava iz KS
Sevnica v postavi Anton Gorišek in Franc Ernestl. Drugo mesto je osvojila ekipa KS Boštanj z igralcema Milošem Matićem
in Silvestrom Percem. Tretje mesto je zasedla ekipa Ribniki iz
KS Sevnica v postavi Bojan Sorčan in Tomislav Jeraj. V klubu
načrtujejo, da bi v prihodnje interni turnir razširili na udeležbo igralcev še iz drugih  KS v občini Sevnica, ki imajo pogoje
za balinarsko igro – KS Blanca, KS Krmelj in KS Šentjanž. F. E.

ŠUMICA ODSTIRA SVOJE VEJE

SEJEM STARIH STRIPOV

Prišlo je poletje in spet je čas za
druženje pod krošnjami Šumice. Mali
gozdiček pod MC Krško vas pričakuje
vsak petek, soboto in nedeljo popoldne z zanimivimi vsebinami in programom!

V MC Krško se vrača sejem starih
stripov, ponovno v sodelovanju s
Striparno Oblaček. Vabljeni ste kot
kupec ali ponudnik svojih starih
stripov, lahko pa le zadovoljite svojo
radovednost!

MC Krško – Šumica, petek, 11. 6.,
od 14.00 dalje.

MC Krško - Šumica, sobota, 12. 6.,
od 10.00 do 13.00..

MC Krško - Šumica, sreda, 16. 6.,
ob 18.00.

FREEDOM POD KROŠNJAMI

ZABAVA V ŠUMICI

OTVORITEV BAZENA BRESTANICA

Dnevni center Freedom tudi letošnje
poletje z vami v Šumici, v zavetju
krošenj. Lepo vabljeni, da se nam
pridružite na tematskih delavnicah od
torka do petka v popoldanskem času.

Organizirate zabavo ob zaključku šole
za razred ali skupino v vrtcu? Bi radi
praznovali otroški rojstni dan z animacijo v posebnem ambientu? Predlagamo najem Šumice!

MC Krško – Šumica, torek – petek,
od 14.00 do 17.00.

Info: amira.basic@mc-krsko.si

Morje ni daleč … bliža se kopalna
sezona 2021, pripravite si kopalke in
brisačo, odpremo 21. 6.! Ugodnejše
sezonske vstopnice na voljo do 20.6.
na prodajnih mestih Eventim-a in na
info točki MC KK.

MC Krško - Šumica, po dogovoru.

POTOPISNO PREDAVANJE:
NOVA ZELANDIJA
Na potovanje po oddaljeni in zanimivi
Novi Zelandiji vas bo popeljala naša
sodelavka Urška Tramte, ki je tam
živela in delala eno leto. Pridružite se
Urški na njeni neverjetni avanturi!

Bazen Brestanica, ponedeljek,
21. 6., od 9.00 do 19.00.
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Nove razstave brežiških likovnic
BREŽICE – V Društvu likovnikov Brežice so pripravili dve novi
razstavi, ki sta na voljo za ogled na dveh lokacijah v Brežicah.
Potem ko je članica DLB Daniela Meke zaključila svojo keramično razstavo v Likovnih vitrinah, je zopet razstavljavka meseca, tokrat s slikarsko razstavo Utrinki lepote, ki jo je postavila
v Kavarni Žagar. V Kavarni Rosca je na ogled že lansko leto najavljena razstava udeležencev Likovne kolonije DLB 2020 z naslovom »Barvna ekspresija poskakujočega virusa«. Obe razstavi
izražata čustva in notranji jaz ustvarjalcev, vendar vsaka na čisto svojstven, edinstven način. Z drugo letošnjo spletno samostojno razstavo DLB se predstavlja še ena članica mlajše generacije,
dijakinja Teodora Damjanić. Ustvarja čudovite, pretežno monokrone risbe in slike, polne simbolike, ki odražajo razmišljanje
odraščajočega dekleta. Vabljeni k ogledu njenih del pod naslovom Svet drugačnosti na Facebook strani DLB. 
Vir: DLB

od 1949

TRIJE ČATEŠKI DVORCI: SPOMENIKI
BREŽIŠKE PRETEKLOSTI,
spletno predavanje
10. junij, 19.30

Z REZBARSKIM DLETOM V LIKOVNI
SVET ALENKE GERLOVIČ, razstava

POSAVSKIMUZEJBREŽICE

od 10. junija do 15. septembra

ČRNO-BELO BOGASTVO S KRŠKEGA
POLJA, delavnica

11. junij, 17.00
Kostanjevica na Krki, pred Lamutovim
salonom

DRAGOTIN FERDINAND RIPŠL
(1820–1887)
Duhovnik, narodni buditelj, kronist,
pesnik, strokovni pisec, sadjar,
odprtje razstave
16. junij, 11.00 do 12. julija
Avla Kulturnega doma Krško

POLETNA MUZEJSKA NOČ

19. junij, 18.00‒00.00: prost vstop
18.00, 19.00, 20.00, 21.00: sprehodi

po muzeju
21.30: ŽIVLJENJE NA PRELOMNICAH,
odprtje razstave
22.00: Ovidove Metamorfoze na
poslikavah Viteške dvorane
23.30: 5. skupni zaključek Poletne
muzejske noči Gradov Posavja na
Gradu Rajhenburg, koncert
AJDOVSKE ZGODBE – OD JAME DO
MITA, predavanje

20. junij, 16.00
Ajdovska jama pri Nemški vasi

DAN POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE

Neprekinjeno pojejo že 45 let
BIZELJSKO – Na Bizeljskem ima organizirano petje že lepo tradicijo, saj so domači fantje in možje s prvimi
vajami začeli že leta 1976, kar pomeni, da v tem letu obeležuje častitljivih 45 let neprekinjenega delovanja.
Zbor se je večkrat preimenoval, od leta 2006 nosi ime Moški pevski zbor Bizeljsko.
Kot je ob jubileju MoPZ Bizeljsko zapisal njegov predsed
nik Slavko Mihelin, se je leta
1976 v gasilskem domu Stara vas na Bizeljskem zbralo 14
fantov in mož ter ob iniciativi
Antona Krošla ustanovilo takrat imenovani Gasilski pevski
zbor Stara vas – Bizeljsko. Že
takoj v začetku so pričeli z rednimi vajami, na katerih jih je
vodil in usmerjal danes žal že
pokojni zborovodja Janez Pinterič iz Kapel, ki je zbor vodil
vse do svoje smrti, celih dvanajst let. Zbor je nato dobra
tri leta nadaljeval s svojim delom pod vodstvom glasbenega pedagoga Vilka Ureka. Junija 1990 je zbor prevzel Vinko
Žerjav iz Artič in ga je uspešno vodil celih 23 let. Od vodenja zbora se je poslovil junija
2013 na koncertu »4. srečanje Vinkovih pevcev«, na katerem so pod njegovo taktirko
zadnjič nastopili vsi trije zbori in oktet, ki jih je takrat vodil. Žal tudi njega ni več med
živimi. Sedaj se za ubrano petje v zboru trudi profesor Niko
Ogorevc iz Brežic, ki je zbor
prevzel septembra 2013. V
celotnem obdobju delovanja
se je zbor večkrat preimenoval. Nazadnje je bilo leta 2006
na občnem zboru sklenjeno,
da zbor dobi ime Moški pevski zbor Bizeljsko.

Že skoraj 900-krat peli
na pogrebih

MoPZ Bizeljsko se redno udeležuje občinskih revij, proslav
in prireditev v domačem kraju in širše. Do konca aprila so
se udeležili 880 pogrebnih slovesnosti. Prirejajo koncerte, na
katerih poleg domačega zbo-

MoPZ Bizeljsko z zborovodjem Nikom Ogorevcem (foto: D. Lipej)
ra sodelujejo še okoliški zbori (ŽePZ Orlica iz Pišec, MoPZ
Sromlje, MoPZ Kapele), pobrateni zbori iz domala cele Slovenije (MoPZ Zagriški fantje
iz Šentlovrenca pri Trebnjem,
Vokalna skupina Kokrčan iz
Kokrice, MoPZ vinogradnikov
Šentrupert, KUD Jurij Vodovnik iz Zreč) in tujine (MePZ Pavao Štoos iz Dubravice, MePZ
KUD Mirta iz Splita, Muški vokalni ansambl »Špansko«). Nekaj skupnih pesmi in nastopov
so izvedli tudi v več TV-oddajah ter s svojim petjem pomagali predstaviti Bizeljsko. Da
državna meja ni ovira za uspešno glasbeno sodelovanje,
so pokazali z več nastopi skupaj s tamburaško skupino Zelenjak iz Klanjca, ki prihaja iz
sosednje Hrvaške. MoPZ Bizeljsko je v dosedanji zgodovini doživel nekaj vrhuncev.
Prav gotovo mednje sodijo

Bonač in Krško
sobota, 19. 6. 2021
Mestni muzej Krško
ob 17. uri
odprtje občasne razstave
ob 20. uri
strokovno vodstvo po razstavi
v sklopu Poletne muzejske noči

26. junij, 10.00‒20.00, prost vstop,
»Srečenosna sporočila«, delavnica

POLETNA GRAJSKA DOGODIVŠČINA
28. – 30. junij, 9.00–13.00

www.pmb.si
Posavski muzej Brežice
Posavski muzej Brežice

T: (07) 620 92 44
info@mestnimuzejkrsko.si
www.mestnimuzejkrsko.si

dve uvrstitvi na zaključno medobčinsko revijo (leta 2000
in 2002), snemanje zgoščenke z naslovom Sem fantič zelenega Štajerja, katere izdaja je
bila obeležena s promocijskim
koncertom novembra 2003, in
snemanje zgoščenke Bizeljski
patroni, katere naslovna skladba je avtorsko delo predsednika zbora Slavka Mihelina. V samozaložbi je bila izdana konec
2018.
Zaradi epidemije covida-19
zbor že več kot eno leto deluje v zelo oteženih okoliščinah.
Nastopov tako rekoč ni, vaje
samo občasne. »V tem letu bi
morali s slavnostnim koncertom obeležiti častitljivih 45 let
neprekinjenega delovanja. Or-

ganizacija koncerta je zaradi
epidemiološke situacije postavljena pod velik vprašaj. Iz
tega razloga smo v cerkvi sv.
Lovrenca na Bizeljskem posneli pet skladb, ki si jih bo
naša zvesta publika lahko ogledala na spletu. Med njimi smo
premierno izvedli tudi skladbo
z naslovom V Martinovi repnici, ki je avtorsko delo moje malenkosti, opisuje pa bizeljsko
turistično znamenitost – rep
nico,« je ob tem še zapisal Mihelin. MoPZ Bizeljsko ima tudi
za prihodnost jasno začrtane cilje. Obdržati in izboljšati
kvaliteto petja, pridobiti čim
več novih pevcev ter na ta način še naprej uspešno predstavljati svoj kraj in ljudi v njem.

Rok Retelj, vir: S. Mihelin

www.PosavskiObzornik.si
Tadej Toš v živo!

stand – up komedija
petek, 11. 6., ob 20. uri
atrij gradu Rajhenburg

-----------------------Slovenski oktet

koncert
nedelja, 27. 6., ob 19. uri
atrij gradu Rajhenburg

------------------------

Hudiči pa z angeli plešejo
pripovedovalska predstava
nedelja, 4. 7., ob 20. uri
atrij gradu Rajhenburg
T: (07) 488 01 94
info@kd-krsko.si
www.kd-krsko.si
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V sobi srca s Slavico Jarkovič še v živo
KRŠKO – Potem ko je bila v decembru lani pri naši Založbi Neviodunum izdana pesniška zbirka krške rojakinje Slavice Jarkovič V sobi srca, je bila v januarju deležna virtualne predstavitve, 3. junija pa so Slavičini lirični verzi odzvanjali skozi živo besedo tudi pod krošnjami dreves pri krški knjižnici.
Ne glede na razmere, ki niso
najbolj naklonjene izdajanju
tiskanih publikacij, v Zavodu
Neviodunum še naprej sledimo enemu izmed poglavitnih
ciljev, da poleg obveščanja o
dogodkih lokalnega pomena
v časopisu Posavski obzornik
v sklopu založniške dejavnosti
izdajamo tudi knjige domačih

Slavica Jarkovič
avtorjev. Med drugimi tudi Slavice Jarkovič, kateri smo po
njenem pesniškem prvencu z
naslovom Zajtrk smehljajev
(2008) omogočili po dobrem
desetletju izdajo druge pesniške zbirke V sobi srca. Resda
je bila slednja deležna spletne
predstavitve, a računalniški ekran, kot je v pozdravu obiskovalcem prve prireditve v živo,
ki so jo gostili v Valvasorjevi

knjižnici po mesecu septembru
lani, dejala direktorica knjižnice Urška Lobnikar Paunović,
vsekakor ne more nadomestiti človeške bližine ali pogleda
iz oči v oči. V uvodu je Lobnikar Paunovićeva tudi zbranim
strnila svoje vtise ob prebiranju pesmi krške rojakinje, ki
jih, kot je dejala, pogosto prebira: »To je knjiga, ki jo lahko
vzameš v roke, ko si slabe ali
res dobre volje, imaš preveč
ali premalo misli v glavi, mogoče premalo časa za branje,
ko potrebuješ nekaj pozitivnega, ko razmišljaš, kako rešiti kakšen izziv in ko potrebuješ nekaj, da preusmeriš misli,
skratka, vedno znova in znova ... To so besede, ki te spremljajo skozi delo, izpolnijo trenutke, ko potrebuješ čas zase
ali pa te zazibajo v naročje sanj,
vsekakor pa te vselej napolnijo z upanjem, ljubeznijo in mirnostjo.« Zbrane na prireditvi je
nagovorila tudi Simona Lubšina v imenu Občine Krško, ki
je ob tem poudarila, da ji je v
posebno zadovoljstvo, da sodi
predstavitev pesniške zbirke
Jarkovičeve v sklop prireditev,
s katerimi občina Krško v mesecu juniju obeležuje občinski
praznik, saj gre za domačega
literarnega ustvarjalca, če tudi
ta več ne biva v občini Krško, a
jo nanjo vežejo še mnoge vezi.

Predstavitev pesniške zbirke je pospremil s petjem MePZ Pomlad iz Novega mesta.
Kar predstavljajo tudi vezi občine Krško s polpreteklo zgodovino, kateri se s prazničnimi
dnevi poklonijo občani spominu na prve padle krške borce in
ostale borce, ki so z življenjem
branili svoj dom in domovino
ter na srečno vrnitev prebivalstva na svoje domove po nekajletnem izgonu.

Krško je v njenem srcu

Kot je avtorica povedala v pogovoru z direktorico Zavoda
Neviodunum Marušo Mavsar,
se je Krško za vselej zapisalo v njeno srce: »Priti domov
je vedno lepo, čeprav sem si
ustvarila življenje na Obali. Tukaj sem odraščala, sem del te
narave, te zemlje, ki sooblikuje

Nevidni obiskovalci razstave

Jerca Šantej je slikarka, ki ima
rada žive barve in je znana po
tem, da stvari okoli sebe sprejema strastno ter je v svoji slikarski drugačnosti nagajivo

ki se je pred šestimi leti preselila v Sv. Anton pri Kopru, pred
tem pa je po odselitvi iz Krškega nekaj let bivala v Novem

Slavica Jarkovič: V sobi srca

format 210 x 250 mm
80 strani
trda vezava
cena 10 €
NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM,
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info
040 302 809

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

SEVNICA – Slikarka Jerca
Šantej, ki je svojo strast do
umetnosti odkrivala že v
otroških letih, se je s prvo samostojno razstavo predstavila pred tridesetimi leti v
galeriji na sevniškem gradu in ob jubileju se ponovno predstavlja, a ne samo s
slikami, pač pa tudi z zanimivimi inštalacijami.
Umetnica, ki deluje kot samostojna kulturna ustvarjalka od
leta 1994, se lahko pohvali s
številnimi in odmevnimi razstavami tako v domačem kot tujem okolju in je tudi prejemnica mnogih priznanj ter nagrad.
V intervjuju za naš časopis
pred desetimi leti je med drugim dejala: »Videla in okusila sem mnogo stvari, za mano
je mnogo nepozabnih doživetij. Med drugim so me sprejeli v Maison Royale de Tanna,
Academie des Arts; spoznala
sem lažni blišč Hollywooda in
doživela srečanje z monaškim
princem Albertom, čeprav čisto po naključju ... Spoznala sem
veliko ljudi in ugotavljam, da
mi je bilo in mi je še vedno –
lepo. Rada sem to, kar sem. Če
bi mi bila dana možnost, bi to
pot prehodila še enkrat.«

človekovo osebnost, na Krško
me še vedno vežejo sorodstvene vezi, nekdanji sodelavci,
prijatelji in znanci.« Pisanje
je Slavici predstavljalo zadovoljstvo že v osnovnošolskih
letih, v srednješolskem obdobju, v katerem je več let pisala
tudi dnevnik, pa je ob čustvenih navdihih začutila tudi potrebo po pisanju poezije. A univerzalnega recepta za pisanje
pesmi nima, je še med drugim
povedala: »Vselej najdem kakšen motiv v naravi, ko se mi porodi kakšna besedna zveza ali
se me dotakne dogodek, doživetje, življenjska situacija. Na
ta način se nekako pomirim,
izpovem čustva; lahko rečem,
da mi pisanje predstavlja svojevrstno terapijo.« Jarkovičeva,

mestu, se priložnostno posveča tudi pisanju poezije za otroke, saj je z njimi kot zaposlena
v vrtcu v vsakodnevnih srčnih
stikih, poleg tega pa ljubi tudi
petje. Že med svojim bivanjem
v Krškem je od otroških let dalje prepevala po različnih zborovskih in vokalnih sestavih,
po preselitvi na Primorsko se
je vključila v MePZ Brnistra v
Bertokih, pred tem pa je prepevala v MePZ Pomlad v Novem
mestu. Pevke in pevci Pomladi
pa so z več pesmimi pospremili
tudi Slavičino predstavitev pesniške zbirke v Krškem, medtem ko so pesmi občinstvu prebirale Vidka Kuselj, Maruša
Mavsar in tudi sama avtorica.

Bojana Mavsar

POLETNA MUZEJSKA NOČ
sobota, 19. junij 2021, med 18. in 24. uro
18.00
19.00
20.00
23.00

Medgeneracijska ustvarjalnica: Zgodba o lesu
S kolesom po Kostanjevici na Krki – mestu Forme vive
Dragica Čadež: Zgodba o lesu in glini, vodstvo po razstavi
Skupni zaključek Poletne muzejske noči Gradov Posavja
na Gradu Rajhenburg

POLETJE POD LIPAMI:
Slikarka Jerca Šantej (foto: T. Vučajnk)
provokativna. »Likovna zane- la slikarska platna sevniške lisenost, risarska skicoznost in kovne ustvarjalke umetnostna
barvna eksplozivnost, občutek zgodovinarka in likovna kritiza gradnjo kompozicije, velika čarka Tatjana Pregl Kobe,
sproščenost in življenjska širi- medtem ko so obiskovalke in
na so osnovni izrazni elemen- obiskovalci vedno znova navti slikarke Jerce Šantej. Za vsa dušeni tudi nad samo postavinjena izredno razgibana likov- tvijo in predstavijo slikarskih
na dela je značilno, da jih na- del, saj se Jerca vedno potrudi
paja z optimizmom in vero v za drugačno, atraktivno in izdobro ter lepo. Zaradi vedno virno postavitev. Tokratni razdrugačnih miselnih izhodišč stavi v Mosconovi galeriji na
in zaradi pogostega menjava- sevniškem gradu je dodala še
nja tehnike so njena dela na vi- zanimive umetniške inštalacidez precej različna, vendar jih je, ki dajejo občutek, da si slipovezuje slikarkina neustavlji- ke v razstavnem prostoru ves
va energija, ki predvsem v soč- čas nekdo ogleduje. Ali je morni in močno žareči rdeči barvi da želela umetnica z nevidnimi
napaja cele cikle slik na platnu obiskovalci kaj sporočiti?
Smilja Radi
ali na papirju,« je nekoč opisa- 

izobraževalno-ustvarjalni programi GBJ
Kiparska delavnica za odrasle z Dragico Čadež: Človeška figura v glini
dva torka zapored, 22. in 29. junij, med 17. in 20. uro
Filmska delavnica za mlade, od 28. junija do 2. julija, med 10. in 15. uro
Celotedenska kiparska delavnica za otroke, od 5. do 9. julija, med 9. in 12. uro
Medgeneracijske ustvarjalnice ob občasnih razstavah, vsako soboto v juliju in
avgustu, med 10. in 13. uro
Prijave in informacije: dejavnosti@galerija-bj.si, 07 49 88 140

Vljudno vabljeni!
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 152
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si
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Dremljeve fotografske impresije
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – 15. maja je v tukajšnjem kulturnem domu potekalo odprtje fotografske razstave »Z višine« člana foto sekcije Društva Trg Sevnica Bojana Dremlja, ki se je začel fotografiji posvečati
kot najstnik.

19. 6. 2021
Galerija Krško

Maja Šubic I Nevarna razmerja
18.00 Predstavitev izdelkov delavnice fresk

»Ko sem obiskoval srednjo
šolo me je začelo zanimati nastajanje fotografije in od najstniških let ji na nek način ostajam zvest,« pravi ljubitelj
glasbe in koncertov ter domače pokrajine Bojan Dremelj,
ki se je iz Sevnice preselil v

močjo drona oz. brezpilotnega
letalnika. »Pri fotografiranju z
dronom se odpre nov svet, nov
pogled, ki ga z običajnim fotoaparatom ni mogoče doseči.
Motivi so domači, nekaj sem ji
našel v Loki, nekaj v Zasavju,
en delček pa je s Cresa,« poja-

(14.00 – 18.00 Freske, delavnica ob razstavi)

19.00 strokovno vodstvo kustosinje razstave
mag. Andreje Rakovec
Zasavska skupina Modra frankinja

Mestni muzej Krško

20.00 Bonač in Krško, strokovno vodstvo
po razstavi

Grad Rajhenburg

Ob 140. obletnici prihoda menihov trapistov

18.00 Pater Tomislav Topić:
Samostan Marija Zvezda, predavanje
20.00 Irena Fürst: Gabriel Giraud,
ustanovitelj samostana v Rajhenburgu,
vodstvo
20.00 Mošnjiček za zelišča, delavnica
za otroke
21.00 Zeliščni kruhek, delavnica za otroke
23.00 Zaključek Poletne muzejske noči
Gradov Posavja na gradu Rajhenburg

Bojan Dremelj ob fotografiji, posneti z dronom, na kateri je
v meglo ovita cerkev sv. Lovrenca; na steni so nočni utrinki
z otoka Cresa.  
Loko pri Zidanem Mostu, kjer
živi z družino že dobra tri desetletja. »Vzornika nisem imel,
sem se pa z veseljem vključil v
sevniško foto sekcijo, ki je začela z delovanjem leta 2007,«
nadaljuje in se nato posveti
motivom na razstavljenih fotografijah, ki so nastale s po-

»Ribnik« v avli hrama kulture
KRŠKO – V avli Kulturnega
doma Krško je bila 27. maja
odprta razstava udeležencev delavnice Ex-tempora
Krško 2021, ki so pod mentorstvom mag. slikarstva Nevenke Rušković upodabljali
motive brestaniškega ribnika. Prvo razstavo po večmesečnem zaprtju kulturne
ustanove je odprla direktorica KD Darja Planinc.
Motive lepote narave, barvitost ribnika, obkroženega z
drevesi, je realistično, nekateri
pa tudi abstraktno v tehnikah
olja, akvarela in akrila upodabljalo 20 amaterskih slikarjev,
od tega 16 iz Društva likovnikov OKO Krško ter po dva likovnika iz Likovne družine
Dobova in LKD Mavrica iz Novega mesta, in sicer: Roman
Blatnik, Jožefa Brulc, Rosina
Curhalek, Franc Češnovar,
Branka Čekrlić, Jože Jagrič,
Petra Kampl Petrin, Jožica Petrišič, Andrej Pinterič,
Mihaela Prevejšek, Milena
Roštohar, Vilma Siter, Jože
Šterk, Stane Udvanc, Darja
Veljković, Milena Volk, Jelka Zidarič, Alenka Zupanc,
Suzana Zupančič in Antonija Žener. Kot je v predstavitvi
dejala predsednica Društva likovnikov Krško OKO Branka
Benje, je bistvo Ex-tempora v
tem, da v danem, omejenem
času nastanejo dela v določenem prostoru, mentorica
Ruškovićeva pa jo je opisala

snjuje sogovornik, ko se s pogledom »sprehodi« po izbranih
fotografijah, med katerimi je
posebej izpostavil fotografijo
cerkve sv. Lovrenca na Lovrencu, ovito v megleno belkasto
tančico. Aleš Gulič je fotografiranje z višine, iz zraka, označil kot nekaj, kar »fascinira« in

nudi nek poseben estetski užitek. Ob tem je še izpostavil, da
so fotografijo kot umetnostno
zvrst najprej zavračali, a so
tako slikarji kot fotografi kmalu ugotovili, da je tudi pri fotografiji veliko kreativnosti, kar
se kaže v izboru motivov, kompozicije, svetlobe itd. »Bojanove fotografije so odlične, a med
njimi je tudi kakšna prav dobra,« zaključi mnenje še z ocenama.
Za prijeten glasbeni del je skrbela zasedba Modra frankinja
iz Hrastnika. Člani, ki so začeli
skupaj igrati pred slabimi štirimi desetletji pod raznimi imeni, so se leta 2011 odločili za

ime Modra frankinja (čeprav je
njihovo najljubše vino primorsko, znamke Refošk). Najraje preigravajo staro ameriško
folk glasbo, bluegrass in rock,
tako da so z izbranimi znanimi in malo manj znanimi melodijami (I Ain't Scared of Your
Jail, This Land Is Your Land ...)
navdušili prisotne na odprtju
razstave. Branko Femc igra na
kitaro, mandolino in ukulele.
Najljubši glasbeni inštrumenti Igorja Cerovška so kitara,
béndžo in orglice. Zvesti spremljevalki Borisa Dvornika in
Bojana Sušnika sta njuni kitari, Timi Klen igra na tolkalih.


Smilja Radi

Brezmejna ustvarjalnost mladih
KRŠKO – V Dvorani v parku Krško je na ogled razstava »Brezmejna ustvarjalnost
mladih«, na kateri se tokrat
predstavljajo mlade likovnice in likovniki osnovnih šol
iz občine Krško, ki so sodelovali na istoimenskem likovnem natečaju krške območne izpostave JSKD.

Prva razstava je pritegnila lepo število ljubiteljev slikarstva.
z besedami, da so ustvarjalci
upodabljali motive narave na
podlagi lastnega doživljanja,
domišljije in videnih slikarskih del umetnikov: »Zato so
takoj prešli na drugo raven –
stopnjo lastne predelave. Prikazane prizore so želeli narediti izrazitejše od realnih, jih
prepojiti z mogočnim kolorizmom ter jih skrčiti na bistvo. S
premišljeno izmenjavo svetlih
in temnih ploskev so slikarji s
svojo likovno govorico dosegli veliko izraznost.«
Ob otvoritvi razstave z naslovom »Ribnik« je Darja Planinc sodelujoče ustvarjalce nagovorila z besedami, da
tudi njihova ustvarjalnost šteje: »Tudi vonj vaših slikarskih
barv in dimenzije vaših slikarskih platen pomenijo doprinos k naši kulturi in bogatijo

ta prostor, to mesto, ta košček
raja pod Triglavom.« Že v uvodu pa je poudarila, da je tokratna razstava izstopajoča tudi
po tem, ker je prva »živa« gostujoča razstava v hramu kulture po letu dni: »Pravijo, in iz
lastnih izkušenj vemo, da tisto, kar od nas terja večja odrekanja, praviloma na koncu bolj osreči.« In res je tako,
kot je pritrdila tudi Benjeva:
»Umetnost ni namenjena le
sama sebi. Zaživi in dobi svoj
pomen šele, ko v očeh opazovalca prebudi njegove občutke in čustva. Veseli smo,
da vam po dolgem času lahko v živo pokažemo, kar smo
ustvarili.« Pričujočo razstavo
sta z igranjem popestrili mladi kitaristki Žana Živič in Ana
Lesjak, učenki Mihe Koretiča
v Glasbeni šoli Krško.

B. Mavsar

Virtualno odprtje razstave je
potekalo 20. maja na Youtube kanalu in Facebook strani JSKD Krško. Kot je povedala vodja izpostave Tinka
Vukič, so v začetku leta razpisali omenjeni natečaj, s katerim so k ustvarjalnosti želeli
spodbuditi mlade osnovnošolke in osnovnošolce ter njihove mentorje. Razstava, ki je na

Zmagovalno delo v 3. triadi
ogled od 20. maja do 22. junija, vključuje 42 najboljših izdelkov mladih po izboru njihovih mentorjev, ki so nastali
pri pouku likovne vzgoje ali v
šolskih likovnih delavnicah in
krožkih, v času šolanja na daljavo in v času pouka v šoli.
Izbor del je opravila prof. lik.
pedagogike in slikarka Elena

Razstavo so si dan po virtualnem odprtju v živo ogledali
petošolci OŠ Jurija Dalmatina Krško.
Sigmund. Kot je povedala, je
bila razpisana tema natečaja
zelo široko zastavljena in naj
ne bi omejevala ne vsebin ne
sloga, zato so dobili otroške izdelke, narejene v različnih materialih in tehnikah, tako da se
je razstava izkazala za zelo pestro in izvirno. V vsaki triadi
OŠ so izbrali tri najboljša dela,
pri tem pa so bila upoštevana
naslednja merila: obvladovanje ploskve lista, pravilna razporeditev elementov v sliki in
njihovo sorazmerje, če je bila
slika narejena v barvah, se je
ocenjevalo tudi razumevanje in občutenje barvnih odnosov in barvna harmonija.
Upoštevala se je spretnost in
sposobnost pri delu z izbranim likovnim materialom in
ne nazadnje tudi izbira teme,
izvirnost in sporočilnost slike.
Nagrajeni so bili: v prvi triadi
Teja Lupšina (Vzorčki), Lana

Janković Švajger (Poletna
osvežitev) in Daris Kadić (Na
Krki), v drugi triadi Neža Jelen
(Jesensko listje), Zarja Božič
(Avtoportret) in Maruša Žibert (Pravljična ptica), v tretji
triadi pa Manica Pavlovič (Ne
igraj se s planetom), Petra Fifolt (Pozdrav iz Egipta) in Alina Nia Prevejšek (Grafit); posebno nagrado so dobili učenci
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško. Avtorje najboljših treh del
v posamezni triadi so nagradili
z darilnim bonom za brezplačno udeležbo na likovnih delavnica krške izpostave JSKD.

Razstavo, ki so jo pripravili kot
uvod v Teden ljubiteljske kulture, si lahko v živo ogledate v
odpiralnem času dvorane: ponedeljek od 10.00 do 12.00 ali
v sredo od 16.00 do 18.00.


P. Pavlovič

KULTURA
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kam v posavju
Sobota, 12. 6.

Četrtek, 10. 6.
• ob 16.30 na Stadionu Matije
Gubca v Krškem: Veliki pokal
Nogobikec
• od 17.00 do 22.00 na gradu Sevnica: 11. festival modre
frankinje
• ob 19.00 v atriju gradu Rajhenburg: pogovorni večer
»Boljši odnosi, boljša prihodnost!«
• ob 19.00 prenos na ePosavje
TV ter Facebook straneh Godba Krško, KS mesta Krško, Kulturni dom Krško, JSKD Krško:
koncert mladih glasbenikov
• ob 19.30 spletno predavanje
Lare Oštrbenk v živo (Facebook, Zoom): Posavje v diplomskih in raziskovalnih nalogah –
Trije čateški dvorci: spomeniki
brežiške preteklosti

Petek, 11. 6.

• ob 10.00 v knjižnici Bistrica ob
Sotli: svet fraktalov z mag. Mihaelo Kežman
• ob 11.00 pred občinsko stavbo v Brežicah: štart 3. etape 27.
dirke po Sloveniji; ob 14.30 na
Trgu Matije Gubca na Vidmu:
zaključek etape
• od 14.00 dalje v Šumici pri MC
Krško: druženje pod krošnjami
Šumice (vsak petek, soboto in
nedeljo)
• ob 17.00 pred Lamutovim salonom v Kostanjevici na Krki:
ustvarjalna družinska delavnica »Črno-belo bogastvo s Krškega polja«
• ob 18.00 v atriju Mencingerjeve hiše v Krškem: literarni večer »Ljubezni«
• ob 19.00 v dvorani gasilskega
doma v Leskovcu pri Krškem:
Znani Leskovčani – pogovor z
domačinko, scenaristko in režiserko Rahelo Jagrič Pirc
• ob 20.00 v atriju gradu Rajhenburg v Brestanici (Velika
dvorana Kulturnega doma Krško v primeru slabega vremena): stand up komedija »Tadej
Toš v živo!«

• ob 8.00 z Jablanc: Juriš na Bohor
• ob 9.00 na balinišču v Krškem:
balinarski turnir
• ob 9.00 z zbirnega mesta na
Trgu v Brestanici: S kolesom
okoli Brestanice
• ob 10.00 v Mestnem muzeju
Krško: voden ogled po razstavi
Prvi krški borci
• od 10.00 do 12.00 v Šumici pri
MC Krško: sejem starih stripov
• od 10.00 do 18.00 v parku
pred stavbo Občine Sevnica:
XXI. mednarodni sevniški likovni shod Grad 2021
• ob 11.00 pri spomeniku na Velikih Vodenicah: proslava Vodenice 2021
• ob 18.00 na modelarskem letališču Celina v Žadovinku: tradicionalni modelarski miting Celina 2021

Nedelja, 13. 6.

• ob 9.00 s Planine pri Podbočju: kolesarski poletni spust s
Planine
• od 9.00 do 14.00 pri bivaku LD
Kostanjevica na Krki na Ravneh:
srečanje s krajani pri bivaku
• ob 10.00 na odbojkarskem
igrišču pri OŠ Adama Bohoriča
Brestanica: turnir v odbojki na
mivki – zaključek sezone vseh
generacij

Torek, 15. 6.

• ob 18.00 na ePosavje TV in TV
Vaš kanal: osrednja proslava ob
prazniku Krajevne skupnosti
mesta Krško

Sreda, 16. 6.

• ob 11.00 v avli Kulturnega
doma Krško: odprtje razstave »Dragotin Ferdinand Ripšl
(1820–1887) – Duhovnik, narodni buditelj, kronist, pesnik,
strokovni pisec, sadjar«
• ob 18.00 v Šumici pri MC Krško: potopisno predavanje Urške Tramte o Novi Zelandiji

MAJZELJ
SERVIS KLIMATSKEGA SISTEMA

kolumna

• ob 19.00 v parku pred Valvasorjevo knjižnico Krško: predstavitev ponatisa knjige Ivana Sterleta »Kronika starega Krškega in
njegovih meščanov«

•

Četrtek, 17. 6.

•

• od 17.00 do 19.00 (vsak četrtek do 8. 7.) v prostorih JSKD
Sevnica: delavnica Risba z zaprtimi očmi
• ob 20.00 v veliki dvorani Kulturnega doma Krško: komedija
»Avdicija«, nadomestni termin
za imetnike vstopnic za v oktobru 2020 odpadlo predstavo in
za izven

•

•
•

Petek, 18. 6.

• ob 10.00 v knjižnici Bistrica ob
Sotli: pogovorna delavnica z Lidijo Umek
• ob 18.00 na gradu Rajhenburg v
Brestanici: 140 let pričetka delovanja samostana trapistov (program na str. 32)
• ob 19.00 v Pavlinovem vrtu pri
gradu Šrajbarski turn: Prizori
iz zgodovine gradu Šrajbarski
turn v izvedbi KD Leskovec pri
Krškem
• ob 19.00 v grajskem parku Sevnica: koncert Okteta Jurija Dalmatina »Sloveniji – doma in po
svetu«, ob 30-letnici samostojnosti
• ob 21.30 na gradu Sevnica: večerni obisk pri grofici Matildi
(vstopnina, predhodna rezervacija na 031 344 916)

•

• ob 9.00 na travnatem igrišču v
Velikem Podlogu: veteranski nogometni turnir
• ob 16.00 na jasi pred Ajdovsko
jamo v Brezovski Gori: dan Ajdovske jame ob Evropskih arheoloških dnevih – predavanje »Ajdovske zgodbe – od jame do mita«

Torek, 22. 6.

• ob 17.00 na Gradu Rajhenburg
(v primeru slabega vremena v
KD Krško): predstavitev knjige
»Posavski teritorialci v osamosvojitveni vojni 1991«

• ob 8.00 na Bazenu Brestanica:
pričetek 50. mednarodnega plavalnega mitinga Krško 2021
• ob 9.00 pri gasilskem domu
PGD Leskovec pri Krškem: dan
odprtih vrat PGD Leskovec pri
Krškem
• od 9.00 do 12.30 v Mencingerjevi hiši v Krškem (CKŽ 2):
likovno dopoldne v starem
mestnem jedru Krškega v družbi likovnih pedagoginj Elene Sigmund, Valerije Pegam in Mojce

Sreda, 23. 6.

• ob 18.00 v atriju Mencingerjeve
hiše v Krškem: odprtje razstave
fotografij Mateje Gačnik »Portreti Krškega«
• ob 19.00 v grajskem parku gradu Sevnica: proslava ob 30-letnici samostojne Slovenije
• ob cca. 20.30 v Volovniku pri
Drnaču: Kres kresne noči – Volovnik žari
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dobrih razlogov
ZAKAJ

Plin je hidroskopičen, zato
potrebuje ČIŠČENJE
(priporočeno na 1 - 2 leti)

NADOMESTITEV olja

Klimatski sistem je porozen
za plin, zato vsako leto
IZPUHTI VSAJ 40 g PLINA
(možno pregrevanje sistema
- okvara kompresorja)

PREGLED tesnosti
DEZINFEKCIJA zračnih
kanalov in uparjalnika
DIAGNOZA pravilnega
delovanja

IZOGNEMO se večjim
popravilom

ČIŠČENJE
KONDENZATORJA
(po potrebi)

Pri pravilnem delovanju je
POTROŠNJA GORIVA
NAJNIŽJA

T : 0 4 1 331 751
AVTOELEKTRIKA

SERVIS KLIM

korakov do
ODLIČNE KLIME

OBNOVA starega plina
in po potrebi dodati

S servisom imamo NADZOR
NAD DELOVANJEM
in stanjem sistema
(pravočasna odprava napak)

"Kvaliteta je naša prioriteta!"

Lampe Kajtna
od 14.00 do 18.00 v Galeriji Krško: Freske, delavnica ob razstavi Maje Šubic I Nevarna razmerja; ob 17.00 v Mestnem muzeju
Krško: odprtje razstave »Bonač
in Krško«
ob 18.00 na asfaltnem igrišču
pri POŠ Kapele: nočni nogometni turnir
od 18.00 dalje v Galeriji Krško
in Mestnem muzeju Krško: Poletna muzejska noč (program
na str. 32)
od 18.00 do 24.00 v Posavskem
muzeju Brežice: Poletna muzejska noč (program na str. 30)
od 18.00 do 24.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica
na Krki: Poletna muzejska noč
(program na str. 31)
od 18.00 dalje na gradu Rajhenburg v Brestanici: Poletna
muzejska noč 2021 in 140 let
pričetka delovanja samostana
trapistov (program na str. 32)

Nedelja, 20. 6.

Sobota, 19. 6.
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ČIŠČENJE ODTOKA
kondenčne vode
(po potrebi)

V sistemu zračnih kanalov in
na uparjalniku se razvijajo
mikro organizmi, ki so
ŠKODLJIVI ZDRAVJU

Kako malo je
treba za nasmeh
doc. dr. sc Božidar Veljković

»Predvčerajšnjim sem videla na parkirišču ta prizor. Najstnik je
ob kričanju staršev in metanju žaljivk preko parkiranega avta
na parkirišču vrtnarske trgovine samo slonel na avtu in strmel
predse. Želela sem vzeti nakupovalni voziček, pa ga nisem mogla potegniti iz vrste drugih, ker se je zataknil. Kljub vsemu kričanju sem šla do njega in ga prosila za pomoč. Skomignil je z
glavo in stopil z mano. Starša sta osupla utihnila in čutila sem
njun zmeden pogled. Uspelo mu je, da je voziček osvobodil in mi
ga ponudil. 'Super si, če mi ne bi pomagal, bi spet zemljo za presajanje vlekla po tleh do avta. Še moja zelenjava ti bo hvaležna
...' Nekako tako sem rekla. Malo sem bila res nerodna, a se je široko nasmejal: 'Eh, ni panike ...' Starša sta se začasno skulirala
in sedla v avto. Ko so se odpeljali, se mi je poba komaj opazno
nasmehnil in pomignil z glavo v pozdrav. (M. M.)
Zapis, ki sem ga povzel z družbenega omrežja FB, kaže, da pogosto naletimo na dogodke in početja, za katera nismo ne zaslužni in še manj krivi. Toda težko se jim izognemo, ker kar terjajo, da se kot ljudje odzovemo.
Pa smo tam! Pristopiti in pomagati ali obrniti glavo stran, biti
zagledan samo v svoj popek in ne videti ničesar razen sebe, biti
v miru ali imeti prav, so dileme, ki testirajo človekovo vest. Torej, odreagirati ali ne, čeprav gre v obeh primerih za neko reakcijo? Umakniti se, kar se pogosto razume kot diskretnost, lepa
manira, olika in vrlina, ali poseči v »dogajanje«, kakršno koli je
(dobro ali slabo), narediti, kar misliš, da je dobro? To je zadrega,
v kateri se človek pogosto znajde. Do kod sega meja intimnosti,
zasebnosti in privatnosti, v katero se je sodoben človek zavlekel,
in od kod naprej velja javno in družbeno odgovorno obnašanje
in ravnanje, je skoraj nerešljiva enigma. Kako človek odreagira,
je določeno z njegovo srčno kulturo in s ponotranjenimi vrednotami. Praksa pa kaže, da se ljudje večinoma izmaknemo in gremo po »svojih opravkih«.
Odnosi med ljudmi torej v najosnovnejših okoljih ostajajo razpeti med skrajnostmi »vtikanje nosu v tujo stvar« in »vsako prase
rije zase«. Če izkušnje učijo, potemtakem velja, da lepa beseda
vedno najde pravo pot. Dobro je v vsaki priložnosti »bobu reči
bob« in pri tem sogovornika gledati v oči. Toliko opevana vključujoča družba, ki ponuja lepši jutri, ni stvar političnih institucij
ali evropskih direktiv, ampak dejansko vsakdanje so/delovanje
človeka s sočlovekom. S spontanim in neposrednim komuniciranjem v človeškem vsakdanu se vse skrbi najmanj prepolovijo in radosti podvojijo. Tisti, ki učijo, da so »problemi« samo
naši ali samo stvar okolja ali da so v božjih rokah, ne učijo prav.
»Lastninsko pravico« do problemov, s katerimi človek živi, vedno delita posameznik in socialno okolje. Seveda, točka ločnica
»zaslug« za nastanek »problema« na distančni črti med posameznikom in okoljem nikoli ne stoji na istem mestu. Bolj se bomo
izogibali neposredni, srčni komunikaciji v svojem okolju, več bo
»problemov« in upanje o srečnejšem okolju bo le še Božja volja.
Dobro bi bilo, če bi malo manj obračali glavo stran od realnosti,
ki jo sami ustvarjamo. Umakniti se in ne pomagati drugemu, ne
spregovoriti o nasilju, krivicah, katerim smo priča, je, kot bi sami
počeli te nečednosti. Spregovoriti je treba tudi, kadar so pravice
nekoga kršene, kajti jutri se lahko enako zgodi vsakomur. Blagor tistim, ki znajo začutiti neko sredino ali pravo oddaljenost
tako od ene kot tudi druge skrajnosti. Dejstvo pa je, da je človek
v vsaki situaciji in vseh okoliščinah v odnosu z nekom, v zvezi z
nečim. Če to želimo ali ne, smo vedno člani neke komunikacijske skupnosti – od najožje moško-ženske do nekoliko širše, to je
družine, preko lokalne skupnosti, regij in nacionalnih skupnosti do globalne ravni. Z izmikanjem pogovorom dvigujemo socialne ograje in se odtujujemo tako od okolja, kakor tudi od samega sebe. Nehajmo skrivati svoje asocialne obrazce vedenja za
covidom-19, čeprav ta pri tem ni nedolžen. Javnost terja, da smo
v njej udeleženi, da jo s svojimi stališči sooblikujemo, ne da bežimo pred njo. Dajmo priložnost človeku v nas samih. Človek človeku naj ne bo volk, ampak terapija, upanje in smisel.
Sem pa vesel, da se je fant iz uvodne zgodbe nasmehnil in pokimal v pozdrav.

OPTIMALNO DELOVANJE
klimatskega sistema

AVTOMEHANIKA

VULKANIZERSTVO

AVTO MAJZELJ, Velike Malence 6, 8262 Krška vas - www.majzelj.si

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.
Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Pokošena trava kot gnojilo,
zastirka ali zeleno barvilo
Košnja trave je opravilo, ki se ga lotimo, ko je trava dovolj visoka. To je eno izmed najpogostejših opravil, s katerim začnemo spomladi, ko trava začne rasti in
doseže višino, ki jo je treba pokositi. S košnjo trave zaključimo v zgodnji jeseni, ko se narava počasi pripravlja na zimski počitek. Včasih so travo kosili s koso,
katere rezilo je moralo biti dobro nabrušeno, da je košnja lepo potekala; danes so košnjo trave z dobro nabrušeno koso marsikje zamenjale kosilnice ali motorne
kose na nitko (lakserice), ponekod zeleno trato že kosijo majhne samostojne robotske kosilnice ... V tokratni rubriki VRTOVI POSAVJA se bomo posvetili pokošeni travi in njenim uporabnim namenom, saj jo lahko uporabimo za naravno gnojilo, kot zastirko na vrtu ali organsko zeleno barvilo za tekstil. Prijetno branje!
Travo, ki jo pokosimo, pogosto
odvržemo v zabojnik za biološke odpadke, ki jih nato odpelje
komunalno podjetje – a lahko
bi bilo drugače. Sveža ali posušena pokošena trava je lahko odlično gnojilo za lončnice
v cvetličnih koritih ali posodah,
v katere med presajanjem dodamo pokošeno travo. Postopek je enostaven: v okrasno
posodo najprej stresemo polovico zemlje in jo prekrijmo s
plastjo sveže ali posušene trave ter nato plast trave prekrijemo še z eno plastjo zemlje. V
tako pripravljeni posodi se bo
trava počasi razkrajala in nudila rastlini, ki smo jo posadili, potrebna hranila.

Nekatere dele travnikov je treba še vedno kositi ročno in
takšna košnja postaja del ljudskega izročila.

TRAVA KOT TEKOČE
NARAVNO GNOJILO

Pokošena trava, bogata z dušikom in nekaterimi drugimi minerali, je odlično naravno gnojilo za rastline v vrtu.

Za pripravo tekoče naravnega gnojila uporabimo velik
star lonec, ki ga ne uporabljamo več za pripravo hrane. Vanj
damo travo in jo zalijemo z
vodo – razmerje med količino
trave in vode naj bo 1 : 3. Vodo
s travo zavremo in jo kuhamo
približno od 10 do 15 minut
na zmernem ognju, nato lonec odstavimo in pustimo, da
se vsebina ohladi. Vodo, ki je
dobila zeleno barvo, precedi-

Ko je trava dovolj visoka, se začne košnja.
mo in shranimo v plastenko z ke. Po treh ali štirih dneh vodo
razpršilom.
precedimo in jo shranimo.
Tekoče gnojilo iz pokošene trave lahko pripravimo tudi brez
kuhanja. Za pripravo naravnega gnojila uporabimo vedro, ki
ga napolnimo s travo do dveh
tretjin volumna. Travo nato zalijemo z vodo skoraj do roba
vedra, premešamo in pustimo stati 3 do 4 dni (vmes travo enkrat na dan premešamo).
Vedro pokrijemo, da se v njem
ne bi začeli razmnoževati komarji ali kakšne druge žužel-

Hren - vir zdravih snovi
Hren, ki ga najpogosteje uporabljamo
v kulinariki (predvsem v velikonočnem času), bi bilo
dobro zaradi njegovih številnih dobrih
lastnosti uživati pogosteje, a zmerno.
Uporablja se njegova valjasta korenina, ki ima zaradi vsebnosti močnega
eteričnega olja, oster in pekoč vonj. Preden se nareže ali
nariba, je skoraj brez vonja, potem pa dobi značilen vonj,
ki se ga lahko pri ribanju omili tako, da ga damo pred uporabo za nekaj časa v zamrzovalnik (da nariban hren ne
potemni, se mu doda malo limoninega soka).
Jutranji napitek iz hrena odganja prehlad, ureja prebavo, pospeši prekrvavitev in celo izboljša videz nohtov ter
las. Za pripravo napitka potrebujemo polovico naribanega jabolka, ki mu dodamo sveže nariban hren za srednje
gosto zmes, žlico medu ter deciliter domačega vina. Poseben napitek si lahko pripravimo tudi, če imamo obolele sklepe: naribano korenino hrena prelijemo z malo vode
in jabolčnega kisa, nato skuhamo 2 dl mleka. Ko mleko
zavre, ga prelijemo preko pripravljene mase. Na površini mleka odstranimo sirotko, preostalo pijemo enkrat ali
dvakrat na dan.
Ob tem ne pozabimo – pri uživanju hrena, ki ima številne zdravilne učinke na naše telo, velja pravilo zmernosti, kajti v preveliki količini lahko povzroči draženje želodca, ledvic in črevesja.
Viktorija Senica, cvetličarka

Na ta način pripravljeno tekoče gnojilo lahko uporabimo za
gnojenje rastlin na vrtu ali sadnega drevja. Škropimo ob koreninah, da bodo rastline čim
bolje vpile hranila.
Še nasvet: pokošeni travi lahko dodamo tudi kakšno plevel ali koristne rastline, kot so
kopriva, regrat, njivska preslica, gabez ... Omenjene rastline
so namreč polne vitaminov in
mineralov, ki bodo doma narejeno tekoče gnojilo obogatile.
ZASTIRKA IZ POKOŠENE
SUHE TRAVE

Ali ste vedeli, da lahko pokošeno travo, ki jo najprej na travniku ali domači trati posušimo, uporabimo kot zastirko
za vrtnine na zelenjavnem vrtu
ali za drevesa v sadovnjaku? S
takšno zastirko bomo svojim

je skrivališče najdejo miši. Torej, če posušeno travo uporabimo kot zastirko na vrtu, naj ta
ne bo debelejša od dveh centimetrov.
KOMPOSTIRANJE

Ali pokošena trava sodi v kompostnik? Samo sveže pokošena trava, brez drugih dodatkov,
ni primerna za kompostiranje.
Kompost samo iz trave ima neprijeten vonj in postane masten. Za zrak je neprepusten,
kadar se razprostira po tleh,
zato ga je koristno kompostirati z drugimi rastlinskimi ostanki, kot so brezsemenski rastlinski deli vseh vrst, lahko
razkrojljivo listje, mehki poganjki od rezi drevnin, uvele
rastline iz vaz, zelenjavni odpadki, sadni ostanki, jajčne lupine, smeti iz sesalca za prah
in tudi odrezki papirja in lepenke (a šele potem, ko jih
dobro navlažimo). Kot dodatek dodamo hlevski gnoj, šoto

Dobro je vedeti: pokošeno svežo travo najprej sušite 2 do 3
dni, da bo bo izgubila odvečno vlago in zmanjšala svoj volumen in tako v kompostnik
vržemo že nekoliko suho travo.

Morda niste vedeli: pokošeno
travo lahko pustimo na zelenici. Če namreč redno kosimo, so
ostanki trave zelo kratki in jih
lahko pustimo, saj se bodo hitro razkrojili. Z njimi se bodo
hranili deževniki, ob razkroju drobcev trave pa se bodo
v zemljo vrnile vse hranilne

V kompostniku naj ne bo samo pokošena trava.
snovi, ki bodo zelenici pomagale pri rasti. Sveže pokošeno
travo (če na njej niste uporabljali kakšnih umetnih škropiv) lahko ponudite kuncem,
morskim prašičkom in drugim živalim, ki uživajo rastlinsko hrano, a preden jo postrežete živalim, poskrbite, da je
trava očiščena in da v njej ni
kakšnih kamnov ali drugih neželenih dodatkov.
ZELENO BARVILO

Zastirka iz posušene trave na domačem vrtu
vrtninam dodali hranilne sno- ali zemljo. Na kompostni kup
vi, hkrati pa poskrbeli, da bo ne sodijo koreninski pleveli,
zemlja ob vrtninah zadrževa- ki lahko rastejo naprej (lapuh,
la vodo. Takšna zastirka lahko regačica, pirnica). Prav tako
tudi prepreči rast plevela, a pri tudi ne gnilo sadje, škrlupasto
tem moramo paziti, da zastirka listje, od pepelaste plesni okuni predebela, saj se lahko zač- žene ali druge bolne rastline,
ne razvijati plesen, prav tako debele veje, krpe, črepinje, ospa lahko v večjem kupu svo- tanki kovin in plastike.

Iz sveže zelene trave, ki vsebuje veliko klorofila (naravno zeleno barvilo), dobimo
različne odtenke zelene barve, od rumenkasto-zelenih do
temnejših tonov. Za približno
štiri litre barvila potrebujemo
približno 1,5 litra veliko posodo, v katero položimo sveže pokošeno travo na sredino gaze. Konce gaze združimo
ter tesno zvežemo, da dobimo mošnjiček s travo. V loncu
zavremo 2 litra vode in 2 litra belega kisa, nato v tekočino
potopimo mošnjiček s travo in
pustimo, da vse skupaj rahlo

Če se vrnemo v svoje otroštvo, potem se marsikdo od
nas spomni, kako hitro se je
znašla zelena barva na naših
oblačilih, če smo se igrali na
travniku, naše babice pa so
ves tekstil in prejo barvale z
naravnimi barvami – dobro so
namreč vedele, katera rastlina
je primerna za zeleno barvo,
katera za modro itd.

vre približno 20 minut, dokler
trava v gazi ne zbledi.

Ko je zeleno barvilo pripravljeno, lahko vanj namočimo
kos naravnega tekstila (lan,
bombaž, volno, svilo), ki se je
pred tem nekaj časa namakal
v hladni vodi. Blago (ali prejo) na zmernem ognju kuhamo
v barvilu približno pol ure do
ure (čas kuhanja je odvisen od
tega, kako svetel oziroma temen odtenek želimo). Po določenem času vzamemo tekstil
iz lonca in ga dobro speremo pod hladno vodo, dokler
ne začne teči čista voda. Kos
tekstila posušimo na zraku,
potem ga prelikamo. Z likanjem se bo barva utrdila. Če z
odtenkom barve nismo zadovoljni in si morda želimo tem
nejšega, postopek ponavljamo, dokler ne dobimo želene
barve.

POSAVSKA PANORAMA
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V brežiški in novomeški
porodnišnici so rodile:

• Vesna Brajer, Zgornje
Vodale – deklico,
• Tamara Metelko, Senovo
– dečka,
• Sabina Prah, Krška vas –
dečka,
• Kaja Zakšek, Kompolje –
dečka,
• Sara Ilievska, Leskovec pri
Krškem – dečka,
• Mirjana Janc, Arto – dečka,
• Emica Špoljar, Pristava pri
Mestinju – deklico,
• Leonora Susuri, Krško –
dečka,
• Veronika Roškarič, Kapele
– deklico,
• Simona Pečnik, Male Lašče
– deklico,
• Barbara Rovan, Močilno –
dečka,
• Mateja Cerjak, Arnovo selo
– dečka,
• Špela Pajek, Mali Kamen –
deklico,

• Rebeka Dušak, Golek –
dečka,
• Anja Skubic, Gornja
Prekopa – dečka.
ČESTITAMO!

poroke
• Stanislav Šterk iz Hudega
Brezja in Petra Olovec iz
Kostanjevice na Krki,
• Gregor Urek in Damjana
Jazbec, oba s Trške Gore,
• Anton Kožar in Edita
Švajger, oba s Čedma,
• Aleš Bogovič in Petra
Prešeren, oba iz Pečic,
• Sašo Ključarić iz Brežic
in Valeriia Shevchenko iz
Kijeva (Ukrajina),
• Žiga Forte in Sabina
Vintar, oba iz Bojsnega,
• David Zakšek in Tadeja
Kodrič, oba iz Mrčnih sel,
• Valentin Zorič iz Bukoška
in Patricija Kelhar iz
Cundrovca.

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

Življenje v vodi in ob njej

Ogled ribje steze je bilo posebno doživetje.

Posebno doživetje za najmlajše iz Vrtca Krško v okviru projekta Ribe na šolskih krožnikih je bil ogled ribje steze, ki je del HE
Blanca. Ta umetno zgrajena vodna pot omogoča ribam nemoteno potovanje po reki Savi navzgor in navzdol. Okoli ribje steze so zasajena drevesa, ki nudijo predvsem v poletnih mesecih
senco, ustrezno temperaturo vode in varujejo živelj v vodi. Kadar je voda čista, je mogoče videti ribe, kako potujejo po ribji stezi. Otroci so se ob obisku seznanili z nekaterimi vrstami
rib, ki živijo v reki, in bili navdušeni nad pripovedjo o bobru in
vidri, ki domujeta ob vodi. Bobra, ki je rastlinojedec, prepoznamo po sploščenem repu; vidra, ki je iz družine kun, ima rada
ribe. Otroci so z zanimanjem prisluhnili tudi zgodbam o pticah
- sivi čaplji, čigri in mlakarici, ki so prav tako del obvodnega in
vodnega ekosistema.

ČESTITAMO!

90 let Marije Cizerle

Projekt »Ribe na šolskih krožnikih« sofinancirata Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna
Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega
programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Žiga Forte in Sabina Vintar, oba iz Bojsnega, 29. maj
2021, grad Pišece (foto: Maja Rozman photography)

90-letna Marija Cizerle z domačimi in gosti, ki so ji prišli
voščit za rojstni dan.
Predstavite svojo
POKLEK NAD BLANCO – V vasici, ki leži v sevniški občini in je
del KS Blanca, je v preteklih dneh na svojem dejavnost
domu praznovala
v Posavskem
90. rojstni dan Marija Cizerle. Živi sama
v hiši, ki soobzorniku.
jo zgradili,
Ponujamo
tudi s pomočjo vaščank in vaščanov potem,
ko jim jevam
letaveč
1991
zanimivih
pogorela lesena hiša. Že okoli 20 let je vdova,
vajenamožnosti
trdega dela
oglaševanja.
in še vedno rada dela na njivi, vsako soboto pa
speče vsaj hlebec
kruha v krušni peči. Še vedno vozi avto! Ima tri hčerke, pet vnukov, 14 pravnukov in enega prapravnuka. Vsi imajo babico zelo
radi in jo pogosto obiščejo ter včasih pomagajo tudi pri kmečkih opravilih. Slavljenki so prišli voščit župan Srečko Ocvirk,
predsednik KS Blanca Marjan Ločičnik, podpredsednica in sekretarka OZRK Sevnica Jelka Bec in Mojca Pinterič Krajnc ter
predsednica KO RK Blanca Cvetka Požun. 
S. R., foto: P. P.

Naročnik: www. krsko.si

rojstva
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posavje telovadi za zdravje
Naročila malih oglasov:
mali.oglasi@posavje.info
Obvestila o dogodkih
redakcija@posave.info
Zahvale, spomini
zahvale@posavje.info

Zlata poroka zakoncev Planinc

RADEČE – V soboto, 29. maja,
sta na Občini Radeče 50 let
skupnega življenja proslavila zakonca Zdenka in Franci Planinc. Ob prisotnosti župana Tomaža Režuna, ki je
kot pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez potrdil zakonsko zvezo, sodelavke Katje Čeč, predstavnikov Društva
upokojencev Radeče in svojih
najdražjih sklenila jubilejno
zlato poroko.
Njuna skupna zakonska pot
se je začela ravno na ta dan
pred petdesetimi leti, 29.
maja 1971, ko sta svojo ljubezen okronala s poroko, spoznala pa sta se že štiri leta prej. V
zakonu sta se jima rodila hčerka Cvetka in sin Franci mlajši. Oba zakonca sta se poklicno udejstvovala v kuharskih
oz. pekovskih vodah. Franci
je v Radečah in širše še ved-

Razgibajo telo in dušo
GORICA – Po dobrih sedmih
mesecih oz. lanskem oktobru, ko so tudi njihovo aktivnost ustavili protikoronski ukrepi, nadaljujemo s
predstavitvami t. i. oranžnih
skupin, ki vsako jutro telovadijo na posavskih igriščih
in parkih. Tokrat smo obiskali skupino na Gorici v KS
Veliki Podlog.
Zakonca Zdenka in Franci Planinc z županom Tomažem
Režunom in pričama Francijem ter Cvetko
no poznan kot mojster pekarstva. Zakonca sta izjemno ponosna na vnuke Aljo, Lejo in
Jaša, v prav posebno veselje pa
jima je, ko ju obiščeta pravnuka Enej in Julija. Skupaj z zetom Alešem in snaho Boženo
zelo radi preživljajo skupne
trenutke.

Ob obnoviti zakonske zveze
sta prejela Zlatnik Občine Radeče, Zlatoporočno listino in
šopek. Izrečene so bile tudi
iskrene čestitke vseh prisotnih, kvintet trobil pa jima je s
pesmijo polepšal že tako svečan in resnično lep dan.

Vir: Občina Radeče

Skupina na Gorici je nastala na pobudo domačinke Albine Klešin, ki se je obrnila
na vodjo krških in kostanjeviških skupin Heleno Španovič, slednja pa je z lanskim oktobrom skupino sprejela med
5.300-člansko množico 'oranžnih'. »Ta skupina je zelo mlada, saj je povprečna starost v
našem društvu dobrih 69 let,

tukaj pa bo najstarejša šele letos dosegla to starost, najmlajša pa ni stara še niti 30. To je
najmlajša skupina v Sloveniji,«
je poudarila Španovičeva.

Kot pravi že omenjena Klešinova, njihova skupina šteje že
17 članic in članov (med njimi so tudi trije moški, ki se sicer redko udeležujejo vadbe),
redno se jih na tamkajšnjem
igrišču vsako jutro zbira okoli deset. Kmalu po ustanovitvi
skupine so morali vadbo zaradi ukrepov proti epidemiji prekiniti, takoj, ko je bilo spet dovoljeno, so z njo zopet pričeli,
čeprav v dveh manjših skupinah do največ šest oseb. Zdaj
že dobra dva meseca spet lahko vadijo brez posebnih omejitev, seveda ob že uveljavljenem upoštevanju medsebojne
razdalje. V času zaostrenih

ukrepov so vadbo zelo pogrešali, tako da tudi osipa v skupini niso zabeležili. »To nam res
veliko pomeni, hkrati se razgibamo in družimo,« poudarja Klešinova. Kot doda članica skupine Majda Staut, jih je
vsakodnevno druženje precej
zbližalo. »Znamo se podružiti
tudi po vadbi, skupaj spijemo
kavico in poklepetamo o vsakdanjih opravilih. Razgibamo
tako telo in dušo,« je povedala in dodala še, da za vadbo po
metodi 1000 gibov nista ovira
ne starost ne bolezen, »saj vsaka dala toliko, kolikor lahko«.
Tako kot zadnja skupina, ki
smo jo predstavili lani (z Velikega Kamna), ima tudi goriška
zvestega štirinožnega spremljevalca, ki sliši na ime Bobi.


P. Pavlovič
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OBVESTILA
zahvale, spomin

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način
seznanite o smrti vaših bližnjih.
SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami
tudi kasneje.
ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• 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.
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

SPOMIN
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SPOMIN

ZAHVALA

10. junija mineva žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

Ob boleči izgubi naše drage tete

Vidim tvoj obraz, slišim tvoj glas.
Še korak mi je znan, ko sprašujem zaman …
Zakaj te več ni? Le spomin še živi …

IVAN PROSELC
z Mosteca.

Spomin bo večen, zato iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, ki mu
z ljubečo mislijo namenite svoj trenutek. Zelo te pogrešamo.
Vsi tvoji najdražji

SPOMIN

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

Kako je prazen dom, dvorišče,
oko zaman povsod te išče.
Nikjer ni tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok
za vedno nam ostaja.
18. junija bo minilo 15 let,
odkar te ni več med nami,

JOŽE BUČAR
s Senuš.

Hvala vsem, ki se ga radi spominjate in postojite ob njegovem grobu.
Žalujoči: vsi tvoji

SPOMIN

Slovo je vedno prehitro
in tudi tvoje je bilo.
Nisi odšla v pozabo.
Ni dneva in noči,
povsod si v mislih z nami ti.
So poti, ki jih ne zasuje plaz,
in so spomini, ki jih ne izbriše čas.
11. junija bo minilo eno leto, odkar nas je zapustila

ANICA METELKO
iz Zavratca 4 pri Studencu.

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in prižigate svečke v spomin.
Vsi tvoji, ki te neizmerno pogrešamo

Spletno predavanje o avtizmu

PEPCE – JOŽEFE
VODOPIVEC

iz Brestanice
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem za izrečena in
pisna sožalja, cvetje in sveče. Iskrena hvala g. Juretu Klenovšku za lepo
odpete pesmi, govornici ge. Štefki Vidrih, g. župniku Mitji Markoviču,
pogrebni službi Žičkar in praporščaku združenja NOB Brestanica.
Posebna zahvala osebju DSO Krško za nego in skrb ter dolgoletno
bivanje pri njih. Zahvala tudi internemu oddelku bolnišnice Brežice.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku.
Žalujoči: družina Stopar

ZAHVALA

Bila življenje moje si,
bila si moja sreča, bila si ...

6. junija je minilo 20 let, odkar je za vedno odšel naš dragi

BONO DIVKOVIĆ
iz Brežic.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu.
Vsi njegovi, ki ga pogrešamo

SPOMIN

Na dvorišču spomini so ostali
od tvojih skrbnih pridnih rok.

Tako kot reka v daljavo se izgubi,
odšla si tiho, brez slovesa.
Za seboj pustila si spomin
na naša skupna srečna leta.
Ob nepričakovani izgubi naše

IRENE PETAN
s Senovega

se zahvaljujem vsem, ki ste bili del njenega kratkega življenja, se v
solzah, z besedami in pesmijo poslovili na njeni zadnji poti.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali z izrazi sožalja, podarjenimi svečami,
cvetjem in za denarno pomoč.
Hvala, ker ste za trenutek obstali ob njenem grobu z mislijo, da ne
bo pozabljena.
Žalujoči: mož Miha, sin Blaž in vsi njeni

4. junija je minilo eno leto,
odkar je umrl naš dragi

BOGOMIR ŠTRASER
iz Kapel.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.
Žena Antonija in vsi njegovi

SPOMIN
Nekje daleč na nebu
med zvezdami spiš,
v srcih pa naših
za vedno živiš.

KRŠKO – 27. maja je preko spletne aplikacije Zoom v organizaciji Ljudske univerze Krško in Večgeneracijskega centra Posavje potekalo predavanje mag. Janje Kranjc o avtizmu, ki ga je spremljalo kar 49 udeležencev.
Magistra znanosti in univerzitetna diplomirana psihologinja Janja Kranjc že vrsto let preučuje področje spektroavtistične motnje. Naštela je nekaj uspešnih projektov v slovenskem prostoru,
kot so Skupina za avtizem pri Društvu defektologov, Oddelek za
otroke z avtizmom v okviru Zavoda Janeza Levca, še najbolj pa je
izpostavila zakon iz leta 2013, ki je otroke z avtizmom opredelil
kot samostojno kategorijo. »Sicer pa že eno leto na OŠ Globoko
poteka pouk za nevrotipične učence, kar je tudi svojevrsten dosežek, poleg zakona iz leta 2018, ki opredeljuje socialno vključevanje tovrstnih otrok,« je še dejala.
»Avtizem potrebuje strukturo, da avtist dobi občutek varnosti,«
je še poudarila Kranjčeva in dodala, da je bila leta 2018 sprejeta mednarodna klasifikacija te motnje s strani Svetovne zdravstvene organizacije in bo v veljavo stopila s 1. januarjem 2022.
»Splošna ozaveščenost je drugačna, vzpostavljeno imamo diagnostično mrežo, imamo cel tim za to, želimo pa si tudi regijske
pokritosti,« je povedala glede situacije v slovenskem prostoru.
Kranjčeva je nato razmišljala, da je najbolje, če se v okviru podpore osebam z avtizmom »najdemo na pol poti, kar pomeni, da
mi kot okolje prilagajamo svoj pristop, da se avtisti lahko razvijajo, se pravi, da dobijo diagnozo ter ustrezno podporo«. Po predavateljičinih besedah se torej vse vrti okrog tega, »kako biti srečen in miren, z avtizmom ali brez. Potreben je premik k temu, saj
pozitivni občutki krepijo kognitivno funkcioniranje, fleksibilnost
in sposobnost prilagajanja«.
Svoje razmišljanje je Kranjčeva takole strnila: »Prihaja čas, ko ne
bomo več usmerjeni v primanjkljaje, temveč v to, kako biti srečen; naj bo to naše vodilo pri delu z otroci z avtizmom, saj tudi
če imaš avtizem, si samostojna osebnost.« 
A. K.

Kdor živi v našem spominu,
nikoli ne umre.

14. junija bo minilo žalostno leto,
odkar je odšel naš dragi

ALOJZ LEVIČAR

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu
in mu prižigate svečke.
Vsi njegovi

SPOMIN

Noč, ki ne pozna jutra,
ni tvoja poslednja noč.
Nasledila se je
z zvezdami posuta
v očeh tvojih dragih,
vsem, ki si jih ljubila nekoč.
(T. Pavček)

2. 6. 2021 je minilo 11 let, odkar je od nas za vedno odšla
k večnemu počitku najina ljuba stara mama

NEŽA GORŠAK
iz Žadovinka pri Leskovcu.

V naših srcih vedno boš živela.
Melita in Tina z družinama

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo vedno ostal.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
ata in pradedka

JOŽETA AMERŠKA
iz Žurkovega Dola 15a

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem, sodelavcem iz Kopitarne in Revoza, za izrečena ustna in
pisna sožalja, sveče, svete maše in podarjeno denarno pomoč.
Hvala dr. Pesjaku in sestri Špeli za dolgoletno zdravljenje, organizaciji
pomoči na domu, Domu upokojencev Sevnica in bolnišnici Brežice.
Hvala pogrebni službi Komunale, trobentaču, pevcem Kvarteta Jarica,
cvetličarni Ramovš ter gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste našega ata pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

ZAHVALA

Za marljivost tvojih rok,
za dobroto tvojega srca
ostala je beseda HVALA,
ki v naših srcih bo ostala.

Ob izgubi naše drage

ALOJZIJE – SLAVE VERŠEC
iz Nove vasi na Bizeljskem

se iskreno zahvaljujem vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje,
sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala gospodu župniku za
lep obred in ganljive besede slovesa. Hvala pevki s spremljevalcem
in izvajalcu Tišine. Hvala pogrebnima službama Žičkar in Paurović
ter vsem, ki so srčno pomagali in našo mamo Slavo pospremili na
njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni

OBVESTILA
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ZAHVALA

Za marljivost tvojih rok,
za dobroto tvojega srca,
ostala je premalo beseda HVALA,
ki v naših srcih večno boš ostala.
28. maja smo se poslovili od naše drage žene,
mame, babice, prababice in sestre

ANICE TREFALT
iz Zabukovja 43 (Miškega vrha).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavkam
kolektiva Mavrica, prijateljem in znancem, ki ste našo drago Anico
pospremili ob zadnjem slovesu. Hvala za izrečeno sožalje, za darovane
sveče, cvetje, svete maše in denarne prispevke. Zahvaljujemo se dr.
Ivani Jelovčan, ki jo je dolga leta spremljala, dr. Juriju Pesjaku, ki
je v zadnjih dneh lajšal bolečine, Domu upokojencev Sevnica za
čutno podporo, nego in skrb. Hvala g. župniku za zadnji blagoslov,
predsednici krajevne skupnosti ge. Ani Ivanić, ki jo je pospremila
s toplimi poslovilnimi besedami, kvartetu Jarica, izvajalcu Tišine
g. Dejanu Brečku, cvetličarni Viktorija, pogrebnikom iz Zabukovja,
Gostilni Kregl, Komunali Sevnica in vsem ostalim, ki jih nismo posebej
imenovali.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.

Ob boleči izgubi našega
moža, očeta, dedka in tasta

JOŽEFA JERELETA

iz Veniš
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečena pisna in ustna sožalja, darovane sveče in denarne prispevke.
Hvala tudi govornikoma iz podjetja Izletnik-Nomago in društva Hrast
Tržišče. Zahvala gospodu župniku Ludviku Žagarju in pogrebni službi
Žičkar za ogranizacijo pogreba ter izvajalcu Tišine. Hvala kolektivoma
Nomago in Spar.
Hvala vsem, ki ste se od njega zadnjič poslovili in ga pospremili k
večnemu počitku.
Vsi njegovi

ZAHVALA

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

ZAHVALA

Kadar bom vandral zadnjič v življenju,
ko bom za vedno tiho zaspal,
ko me zasuje zemljica rodna,
zlijte na grob mi vina bokal.
(Slavko Avsenik)
Ob boleči izgubi našega dragega

ANTONA JARKOVIČA
z Broda v Podbočju

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki
so nam ob teh težkih trenutkih stali ob strani. Posebna zahvala
zdravnikom in osebju v UKC Ljubljana, prof. dr. Tomažiču, dr. Mlinšku,
dr. Grošlju in dr. Kovaču. Iskrena hvala tudi osebni zdravnici dr. Ingrid
Kus Sotošek in sestri Vidi iz ZD Krško. Hvala vsem za strokovno
obravnavo in spoštljiv odnos do svojcev.
Hvala gospodu župniku iz Sv. Križa–Podbočje za lepo opravljen obred,
pogrebni službi Žičkar, cvetličarni Colarič, pevcem vokalne skupine
Andante, trobilnemu kvartetu ter Aljažu Božiču za prebran govor.
Hvala vsem za pisne in ustno izrečene besede sočutnega sožalja, sveče
in cvetje ter darovane svete maše.
Hvala tudi tebi, da smo lahko bili del tvojega življenja. Za vedno boš
ostal v naših srcih in mislih.
Žalujoči: njegovi domači

ZAHVALA

Bremena v življenju te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila,
da srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a v srcih boš naših vedno ostal.
Ob nenadomestljivi in boleči izgubi našega
ljubljenega moža, ateka, tasta, dedija,
pradedija, strica, soseda in dobrega prijatelja

ALOJZA KRANJCA
iz Sodarske poti 10 na Bizeljskem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem, ki
ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, nam izrekli ustna in pisna
sožalja, darovali cvetje, sveče in svete maše. Hvala internemu oddelku
II Splošne bolnišnice Brežice za zdravljenje in vzpodbudne besede,
posebej dr. Petelinčevi in Tomažinovi ter vsemu ostalemu osebju, ki
so lepo skrbeli za našega ata.
Hvala g. župniku Vladu za lepo opravljen obred in ganljive besede ob
slovesu. Hvala vokalni skupini Andante za lepo odpete žalostinke, g.
Staniču za zaigrano Tišino, pogrebni službi Žičkar za organizacijo
pogreba ter praporščakoma društev izgnancev in upokojencev.
Hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali, a vas nismo imenovali in ste
nam ob težkih trenutkih stali ob strani ter ga pospremili na njegovi
zadnji poti.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Zelo te bomo pogrešali.
Žalujoči: vsi njegovi

www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka in pradedka,
dobrega prijatelja in soseda

IVANA – VANČA JELERJA
iz Sevnice

se prav vsem, ki ste se še zadnjič poklonili njegovemu spominu, lepo
zahvaljujemo.
Hvala za vsa vaša izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje ter svete
maše.
Z žalostjo: vsi njegovi

ZAHVALA

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

V soboto, 29. 5. 2021, smo se poslovili od

STANISLAVA
GORENCA
iz Podlipe pri Raki.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem za izraženo sožalje, sveče in svete maše. Hvala g. župniku
Francu Levičarju za lepo opravljen obred in mašo zadušnico, g. duhovnikoma Alfonzu Žibertu in Janezu Turinku za prisotnost. Zahvala
osebju ZD Krško, osebju internega oddelka bolnišnice Brežice za skrb
in nego v zadnjih dneh njegovega življenja. Zahvaljujemo se raškemu
pevskemu zboru za tako lepo ubrano petje. Hvala sindikatu, GIP in
kolektivu KOSTAK. Hvala pogrebni službi Blatnik in cvetličarni Lilija.
Posebna zahvala govorniku sosedu Andreju Cemiču za čuteče besede
slovesa. Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega.
Žalujoči: vsi njegovi
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ZAHVALA

Polje, kdo bo tebe ljubil,
ko bom jaz v grobu spal?
Ljubil žar me bo spomladi,
ki nad mano bo sijal.
Jaz pa bom pomlad naprosil,
naj gre mimo tvojih tal.

Ob mnogo prerani in nenadomestljivi izgubi dragega moža, ateta,
starega ateta, brata, strica, botra, svaka in prijatelja

IVANA CURHALEKA
z Mosteca

Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih
trenutkih življenja.
Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga tako številno še zadnjič
obiskali v poslovilni vežici, darovali cvetje, sveče in denarne prispevke ter ga množično pospremili na njegovi poslednji poti.
Hvala za izrečene besede in misli vseh, ki ste nam stisnili roke, pa tudi
tistih, ki ste bili z nami v mislih. Verjamemo, da bodo spomini nanj, na
njegovo življenje in delo ostali večni. Bili ste nam v veliko pomoč in
podporo v tem težkem obdobju.
Vsem res iskrena HVALA!
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Prazna sta dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Žal srce je omagalo in dih je zastal,
a nate spomin bo vedno ostal.
Ob izgubi naše drage

ROZALIJE LEKŠE
iz Smečic

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje,
sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred,
pevcem za zapete pesmi in izvajalcu Tišine. Hvala pogrebni službi
Žičkar in vsem, ki so našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
27. aprila nas je v 71. letu
po kratkotrajni in hudi bolezni zapustil

GABRIEL METELKO

s Kremena.
Hvala vsem za izrečena sožalja in podporo, hvala pogrebni službi
Kostak, hvala pevcem za lepo zapete žalostinke, hvala g. župniku Mitji
Markoviču za izjemno lepo in srčno opravljen pogreb.
Žalujoči: vsi njegovi

skozi vaš objektiv

ZAHVALA

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

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

ZOJE BEDRAČ
iz Florjanske ulice 87 v Sevnici

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče in cvetje ter denarno
pomoč. Zahvala tudi vsem, ki ste se prišli poslovit in jo pospremili
na njeni zadnji poti. Hvala trobentaču za lepo zaigrane poslovilne
melodije in pogrebni službi Komunale Sevnica.
Žalujoči: sin Martin z Aleksandro, sin Milan z Livio, sin Bojan s
Polono, vnuki Matija, Vili, David in Klara ter ostalo sorodstvo

Bralka iz Brežic je na uredništvo naslovila težavo z odpadki
pri skupnih zabojnikih na parkirišču med Bizeljsko cesto 18
in 20, ki naj bi zadostovali za 48 stanovanj v teh dveh zgradbah. »Toda sem odlagajo smeti tudi drugi sosedje oz. tudi ostali, ki ne želijo ločevati na ekoloških otokih, pri tem pa nekateri še vedno smetijo po tleh. Zanima me, ali je Komunala
Brežice zadolžena, da počisti okoli kontejnerjev, ki jih tudi
prazni, saj ji za to plačujemo?« je zapisala.
Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

OBVESTILA
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mali oglasi

NEPREMIČNINE
Oddam mladi pošteni družini
stanovanje v hiši na obrobju
Gorjancev; možnost kasnejšega dedovanja – dogovor.
Tel.: 051 382 118

Prodam vinograd, 3.757 m²,
skupaj z zidanico, v kat. občini 1322, Krško; cena 6.000,00
€. Tel.: 040 787 234
Na podeželju, v okolici Krškega, prodam bivalni objekt in
zidanico z malo vinograda.
Tel.: 031 822 242
Kupimo hišo ali večji bivalni
vikend. Lokacija Krško, Sevnica, Brežice, Kostanjevica.

Tel.: 070 514 886

AVTOMOBILIZEM

Prodam osebni avtomobil
Mercedes Benz A-140, dobro
ohranjen ter redno servisiran
in garažiran. Registriran do avgusta 2021. Tel.: 041 341 992

KMETIJSTVO

Prodam metrska bukova drva.
Tel.: 031 683 708

Prodam traktorsko rotacijsko
koso TAD – LEN, širine 130 cm;
je kot nova; cena po dogovoru.
Tel.: 041 816 147

obzornikova oglasna mreža

Eko-kurjava, peleti s certifikatom kakovosti A1 po poletni ceni že od 3,45 € ter briketi za kurjavo. Tel. 070 665 823,
www.eko-peleti.si
ODKUPUJEMO kostanjeve
drogove (za elektrogospodarstvo), dolžine 9-11 m (tudi neobeljene). SES d.o.o., Opekarska ulica 22, Maribor.
Tel.: 041 865 596
Prodam traktorsko prikolico,
domače izdelave, nosilnost 2
toni, z dvojnimi kolesi, 14 col,
za lahki traktor.
Tel.: 031 711 102
Gozdarstvo Zalokar, nudimo: posek, spravilo, odkup
in prodajo lesa. Obžagovanje dreves, drva. Zalokar
Mitja s.p., Drnovo 74, Leskovec pri Krškem.
Tel.: 040 980 690

Prodam malo rabljeno samohodno kosilnico, profi 55 cm,
in cisterno za vino, 380 l; cena
po dogovoru. Tel.: 041 383 318

Trg 2, 8280 Brestanica
041/760-143, 031/665-614

V trgovini Rajhenburške zanke vam nudimo pestro izbiro
volne, preje, kvačkance in unikatnih kvačkanih izdelkov.
Spletna trgovina: www.rajhenburske-zanke.si
eKnjige: www.rajhenburske-zanke.si/eknjiga
Čistilni servis, domača in umetnostna obrt, Nataša Širić s.p. Trg 2, 8280 Brestanica

Prodam drva za centralno,
možno narezana in dostava v
okolici Krškega.
Tel.: 041 929 830

Prodam rotacijsko kosilnico
SIP 1350 in tračni obračalnik
SIP 220. Tel.: 041 991 555

VINOGRADNIŠTVO,
SADJARSTVO IN
ŽIVILA
Prodam mešana in bukova
drva, možna dostava; traktorski cepilec drv in prašiča, težkega cca. 180 kg.
Tel.: 031 594 663

Prodam bukova – kostanjeva
in brezova drva, kratko žagana; puhalnik na kardan; harmoniko klavirko ter teličko
simentalko, staro 3 mesece,
težko 170 kg. Tel.: 051 477 243
Prodam motokultivator Gorenje Muta Maestral; frezo Muta;
kosilnico BCS bencin petrolej.
Tel.: 040 775 985
Prodam rezervne dele za kosilnico BCS; motor Acme AL
480. Kupim motokultivator s
priključki. Tel.: 040 295 510
Prodam večjo količino zemlje
za vrt ali nasip.
Tel.: 041 842 650

Prodam večjo količino hrastovih drv, različne dimenzije, po
dogovoru, okolica Mokric.
Tel.: 041 782 366
Prodam luščilec koruze in
avtomatsko kljuko za traktor
IMT. Tel.: 070 815 003

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.
Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

proizvodnja in montaža
Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

glogovsek.jernej@gmail.com

OČESNA ORDINACIJA
OPTIKA

PRESKAR

Cesta krških žrtev 112, Krško

H
kak itro
ovo in
stn
o

www.steklarstvo-lekse.si

040 255 244

Jernerj Glogovšek s.p., Ribnica 6, Jesenice na Dolenjskem
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Prodamo vino: rumeni muškat (polsladki in suhi), frankinjo, mešano belo in črnino.
Prodamo tudi drva (bukova ali
mešana), možna dostava.
Tel.: 031 306 559 (po 17. uri)
Prodam ječmen, okolica Krškega. Tel.: 041 755 334

Prodam ječmen cca. 500 kg.
Tel.: 070 386 934

Prodam večjo količino žganja
(sadjevec, slivovka), kupim
vino cviček. Tel.: 07 49 75 334

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 telice za zakol in suhe za dopitanje. Plačilo takoj + davek. Tadej
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pristava pri Mestinju.
Tel.: 040 179 780
Prodam teleta cik-lim, starost
1 do 3 mesece, in vinogradniške betonske stebre, 33 komadov. Tel.: 070 820 330

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

www.geodet-kralj.si

Celovite geodetske storitve
in prodaja nepremičnin

040 753 911

info@geodet-kralj.si
Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

zakoličba
parcelacija
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041 659 659

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Prodamo odojke 25-28 kg in
dva po 40 kg, možna dostava.
Tel.: 07 49 68 348
Prodam bikca simentalca, starega 3 mesece.
Tel.: 040 862 947

Prodam dve telički za rejo, koruzo v vrečah ali rinfuzi in slamo v balah. Tel.: 051 499 355
Prodam 8 mesecev staro osličko ali menjam za 6 m bukovih drv. Tel.: 031 888 689
Prodam prašiče, težke okrog
100 kg, cena 1.8 €/kg.
Tel.: 040 345 693

RAZNO

Ugodno prodam slušni aparat
Widex; podarim zložljivo otroško posteljo. Tel.: 031 611 575

Odkup lesa

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

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

Odslej pisarna tudi
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
izdelava geodetskega načrta
etažni načrt

Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec
Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

031 621 522, 07 49 21 563

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

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

Pooblaščeni zastopnik:

Spoštovani,
obvečamo vas, da si lahko
priskbite mlade rjave in
grahaste jarkice vsak
delavnik, ob 16. uri
(po predhodnem
dogovoru, lahko tudi
v dopoldansekm času).

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

d.o.o.

aluminijaste ograje

Perutnina Rostohar

vris stavbe
ureditev meje

UPS PACKA

Martina Tomažič s. p.
Čiščenje poslovnih in
proizvodnih prostorov
Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec
Tel.: 040 661 883

25 let
d. o. o.

Celovite
geodetske storitve

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

041 726 071
girus@siol.net, www.girus.si

OBVESTILA, POSAVSKA PANORAMA
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s Senovega sporoča, da
vsak torek in petek poteka
prodaja rjavih in grahas�h
jarkic v nesnos� ter težkih
grahas�h petelinov za meso
ali pleme,

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

Vsak delovnik po 18. uri
so na voljo rjave jarkice
v začetku nesnosti
in rjave enoletne kokoši.
Nudimo tudi prašiče za
nadaljno rejo in zakol.

ter vsak četrtek prodaja
enodnevnih belih piščancev.

031 753 325 | www.metelko.si
Izdelava nagrobnih napisov,
slik, nagrobnikov ter obnova.
Tel.: 041 493 455, Marko Kranjec s.p., Rožno 15a, Brestanica
Izdelovanje in popravilo nagrobnih spomenikov, klesanje črk, izdelava
okenskih polic in pultov ter
montaža. Tel.: 041 680 358,
Kamnoseštvo Arh Zvonko
s.p., Selce 6, Leskovec
Čistilni servis Nina, čiščenje stanovanj, hiš in poslovnih prostorov. Ugodno, hitro in čisto! Lisec
Nina s.p., Lukovec 4 c, Boštanj, tel.: 041 722 676

Ugodno prodam zavese.
Tel.: 031 400 950

Perutninarstvo Ivan Ciglar s.p., Kajuhova ul. 3, Senovo

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Naročila sprejemano od
9. do 17. ure na: 031 676 724
ali na 07 49 73 190.

Podarite odvečne knjige, pokličite, pridem z veseljem, jih
odpeljem in ohranim.
Tel.: 030 996 225

POHIŠTVO, OPREMA

Prodam toplotno črpalko za
sanit. vodo M2TR-322/2008;
peč na olje ali plin SELTRON,
tip optima KV32/1999; plinski
gorilnik; expanz. posodo; cena
po dogovoru. Tel.: 031 618 792

PODARIM

hrvaški

srbiji

črni gori

avstriji

slovaški

češki

virtualna pisarna, računovodstvo

delovna dovoljenja, ostale storitve...
za več informacij pokličite: 070 77 77 65
www.agencijaspin.si

TRŽIŠČE, VRHEK – 8. maja
se je v ožji sestavi odvijal že
tradicionalni pohod do rastišča azaleje, ki raste v zaselku Vrhek pri Tržišču. Omenjena pohodniška pot je tudi
del projekta KŠTM Sevnica
pod imenom Lisička giba, ki
spodbuja aktivno gibanje v
naravi.
Izhodišče majskega pohoda je
bil lično urejen prostor pri pletenki velikanki v Tržišču, kjer
sta preko video povezave zbrane nagovorila predsednica TD
Tržišče Milena Knez in podžupan sevniške občine Janez
Kukec. Za dobro razpoloženje je na harmoniko zaigral mladi harmonikar Valentin Knez.
Naslednja točka javljanja je potekala iz Vrhka, kjer azaleja še
ni v polnem razcvetu zaradi

Podarim omaro, ki si jo lahko
pridete sami iskat, prevzem v
Mariboru. Tel.: 041 749 515 ali
070 452 293

ustanovitev podjetij v

sloveniji

Virtualno do rastišča azaleje

ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

hladnega vremena in pozebe,
tako da je v maju še priložnost
za individualni obisk. Ob tem
moramo vedeti, da je azaleja
zavarovana vrsta od leta 1976,

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Eno izmed redkih rastišč azaleje se nahaja v Vrhku pri Tržišču.
zato je prepovedano njeno trganje – lahko samo uživamo ob
pogledu na njene živo rumene in omamno dišeče cvetove v njenem naravnem okolju.

Za rastišče azaleje že leta lepo
skrbijo vaščanke in vaščani
Vrhka, tako
sta pot in
okolica vedno lepo urejeni. V kratkem
bo postavljena tudi lesena klop, na
kateri bodo
lahko obiskovalci posedeli v hladu
bukovega gozda ter poslušali žvrgolenje ptic. Predstavnik
vaščanov Vrhka Miro Povše je
izrazil upanje, da bo naslednje
leto omogočen pohod ter dru-

ženje v živo. Gozdar, naravovarstvenik in predsednik komisije za razvoj turizma pri
Turistični zvezi Slovenije Jože
Prah je poudaril, da je Slovenija izjemna dežela z veliko
avtohtonimi vrstami, bogato in
raznovrstno floro in favno. Ob
tem je izpostavil tudi pomen
okoli 400 turističnih društev v
Sloveniji, ki skrbijo za prepoznavnost naše dežele, urejenost
krajev ter za raznovrstne dogodke. Kljub temu da je tokratni pohod potekal le virtualno,
so v TD Tržišče veseli, da vsaj
na tak način ostajajo v stiku s
pohodnicami in pohodniki. Video, ki ga je posnel Stane Markovič, je na ogled na Facebook strani TD Tržišče, na spletni
strani Turistične zveze Slovenije in KŠTM Sevnica.

S. R./J. Tratar,

foto: S. Markovič


Zagotovite si prijeten dopust na Krku!

Akcijska ponudba v juniju:

Kupon št. 575
Glasujem za:_______________________________________________________________
Moj predlog: ______________________________________________________________
Moje ime in naslov:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt
TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene objave v rednih številkah, na tematskih straneh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovarjamo 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 Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega 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. Fizične in pravne osebe ga lahko naročijo po
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR,
v Evropski uniji – 33 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri NLB: SI56 0298 0025 4398 083

sobota, 12. 6. 2021, ob 20. uri

Predlog tega tedna za glasovanje:
Andreja Zaljetelj in Toni Sotoška z družino –
Srečna s teboj

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

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpolagamo na uredništvu (mali oglasi, zahvale, spomini, ankete, nagradne igre, pisma bralcev, naročniki, moja poroka idr.),
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo
in uporabljamo le za namene, za katere
so bili podani.

SRAKA IMA DOLGI REP

Lestvica tega tedna:
1. (6.) Ans. NEMIR – Slovenska pesem
2. (1.) Ans. PETAN – Vzornik
3. (4.) Skupina GADI – Ko mislim nate
4. (2.) Ans. JUHEJ – Najin Portorož
5. (3.) Ans. BORŠT – Odpelji me na samo
6. (5.) Ans. PREBRISANI MUZIKANTI – Vsi imamo želje
7. (8.) Ans. ZAČETEK – Bilo je nepozabno
8. (7.) Ans. MODRIJANI – Moje slovensko srce
9. (10.) Skupina ČRNA MAČKA & DEJA ČERČEK –
			
Presneta dekleta
10. (–.) Ans. DAR – Še enkrat zapojmo

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

15€/osebi na noč, v apartmaju.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil nagrado (CD ploščo) Dejanu Štojsu, Aškarčeva 2, Krško.
Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.
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Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče,
Ljubljana
Naklada: 27.500 izvodov

     čHrvaška

GSM: 00386 41 617 903 | E-pošta: krk.turist@gmail.com | www.freewebs.com/krk-turist

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• 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
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do
ponedeljka pred izidom časopisa
(do 15. ure). Cena objave malega
oglasa za fizične osebe do 15
besed znaša 6,50 €, vsaka nadaljnja
beseda 0,60 €, za okvir pa 3,70 €.
Cena objave malega oglasa za
pravne osebe, s.p. in druge posameznike, ki opravljajo pridobitno
dejavnost na trgu ne glede na
organizacijsko obliko, do 15 besed
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas
mora vsebovati naziv in naslov
naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Naslednja številka (13/2021) bo izšla v
četrtek, 24. junija 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora
je 17. junij 2021.

NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju
Telefon:

Datum:

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.

Podpis:
Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:
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posavske glasbene novičke
Tokratni evrovizijski finale minil brez slovenske predstavnice, ampak ste vedeli, da smo Posavci na Evroviziji že okusili slast zmage? Tokrat v evrovizijsko obarvanih glasbenih novičkah preberite:
Na finalu 65. tekmovanja za pesem Evrovizije v Rotterdamu so slavili italijanski rockerji Maneskin s pesmijo Zitti
E Buoni. Italija si je zmago priborila z glasovi občinstva, saj
so nacionalne žirije več glasov namenile švicarskemu pevcu Gjon's Tearsu, ki je bil na koncu tretji. Tako po glasovih žirije kot po končnem izidu je bila druga francoska pevka Barbara Pravi. Slovenska predstavnica Ana Soklič je v
prvem evrovizijskem predizboru s pesmijo Amen osvojila
44 točk, kar je bilo dovolj za 13. mesto med 16 udeleženci,
žal pa to ni bilo dovolj za finale. »Vesela sem, da ste bili z
mano, upam, da boste tudi vnaprej! Evrovizija je bila velika zadeva, zdaj pa bo moja pot šla dalje, čimbolj glasbeno,
čimbolj v to, kar si želim delati,« je po koncu nastopa dejala pevka za medije. Najboljši uvrstitvi tako ostajata 7. mesto Darje Švajger s pesmijo Prisluhni mi leta 1995 in pesem
naše posavske rojakinje Nuše Derenda Energy leta 2001,
ki je prav tako zasedla 7. mesto. A Nuša ni bila edina posavska predstavnica na omenjenem tekmovanju, leta 2004
smo v Istanbulu stiskali pesti za Duo Platin, katerega član
je Krčan Simon Gomilšek. Duo, ki se je v prvem predizboru predstavil s pesmijo Stay Forever in tam končal evrovizijsko pot. Bolj kot uvrstitev je v slovenski javnosti odmeval dan po nastopu, saj sta s partnerko Diano Lečnik
na otočku Sveti Lavrent sredi Bosporja izrekla usodni 'da'.
Ne gre pa pozabiti, da smo Posavci na Evroviziji že okusili
slast zmage. Člani legendarne zasedbe Pepel in kri, ki so
takrat k sodelovanju povabili tudi našega posavskega rojaka Mirana Rudana (foto: Facebook), so namreč leta 1990
spremljali evrovizijskega zmagovalca, Italijana Tota Cutugna v skladbi Insieme:
1992. »Na tisti projekt
me spominja kristalna vaza, ki jo tu pa tam
pogledam. Hvaležen
sem za tisto izkušnjo,
a zame je tisti nastop
predvsem lep spomin.
Ne oziram se toliko nazaj, kot razmišljam o
prihodnosti. Rad imam
svoj domači muzej, veliko se je zgodilo v teh
35 letih, a je to predalček, ki ga odprem in
zaprem, preveč pa se z
njim ne ukvarjam. Ne vem, ali sem zmagovalno skladbo Insieme sploh kdaj izvajal kot Miran Rudan, pa bi lahko naredil čisto svojo verzijo,« je nekoč o evrovizijskem uspehu
medijem povedal Rudan.

Skupina Lilith Cage se predstavlja z novim singlom Witches in albumom Shadows, ki vsebuje dvanajst avtorskih
skladb in bonus track in je v celoti delo skupine. Sicer
gre za glasbeno zgodba z dolgoletnim ozadjem, ki sega v
osemdeseta leta, ko sta svoje glasbeno sodelovanje v zasedbi Kuga začela kitarist Vili Domijan ter bobnar in soustanovitelj brežiške zasedbe Demolition Group Matjaž
Pegam. Desetletja potem je v njuno družbo kmalu vstopila ženska z energičnim in ravno prav sanjavim vokalom
Lili Žigo, skupino pa je kmalu
dopolnil še basist Tomi Tršar. »Rezultat
sinergije posavsko-primorske
zasedbe je ezoterika, alternativni
ekskurz v področje meditativnega shoegazea, post punkovske ekstravagance, ki je elegična, kontemplativna in topla, v svojih optimističnih podtonih pa združuje ravno pravšnje odmerke
temačnosti in eskapistične meditativnosti. Alter s pop
podstatjo se spleta v celoto trinajstih skladb, ki uravnotežujejo igrivi spoj analognega in okusno začinjenega digitalnega,« je zapisano o glasbi kvarteta in dodano, da je to
glasba s karakterjem, harmonijo in občutkom za melodičnost. »Morda res ne stavi na decibele in distorzije, ponuja
pa atmosferično poetiko, ki stopnjuje reformo koncepcije preteklosti in nekdanjih vizij glasbe. Igro dokazovanja
zamenjuje igra užitka, željo po ugajanju zamenjuje edina
prava agenda sledenja lastni ideji in želji po ustvarjanju.«



Pripravlja: Simon Uršič
glasbene.novicke@posavje.info

Dva svetova, ena ljubezen
SEVNICA – »Čas je, da se publiki predstavimo ne samo z glasbo, ki jo najraje igramo v živo na koncertnih
odrih, temveč tudi z našim prvim videospotom,« pravijo člani glasbene zasedbe Makadam, ki skozi zapis
na filmski trak predstavljajo svojo najnovejšo skladbo Vagabundova pesem ter upajo, da bo pri občinstvu
naletela na dober odziv.
Skupino Makadam, ki je s svojim delovanjem začela leta
2004 in izvaja predvsem plesno glasbo, sestavljajo Damir
Škerl za klaviaturami, Miran
Kink, Martin Marko in Goran
Škerl na kitari, Miran Štojs za
bobni in vokalistka Marjetka
Pušnik. Slednja se je skupini
pridružila v lanskem letu, prihaja pa iz občine Šentjur, kamor sodi Planina pri Sevnica,
kjer je njen dom. Glasba je njena spremljevalka že vrsto let:
zaključeno ima nižjo glasbe-

ki so ji všeč, so disco, pop, funk
in rock. Skupini Makadam se je
pridružila, ker si želi novih doživetij ter nastopov, na katerih
bo skupaj s člani skrbela za
dobro plesno razpoloženje.

»Naša skupina je znana po
tem, da izvaja predvsem plesno glasbo, a znamo se prilagoditi željam tako organizatorja kot občinstva in včasih
zaigramo tudi na harmoniko.
’Playbecka’ ne poznamo, vse
skladbe zaigramo v živo, po-

... k sodelovanju povabila tudi sevniške graščakinje in
graščake.
ki ima, vsaj po našem mnenju,
zanimivo zgodbo,« pove vodja sevniške glasbene zasedbe
Makadam Miran Štojs.

Vagabundova pesem

Sevniška glasbena zasedba Makadam je svoj prvi videospot
snemala na sevniškem gradu ter ...
no šolo, v kateri se je naučila
igrati klasično kitaro; prepevala je v MePZ Zarja Šentvid pri
Planini in v različnih glasbenih
zasedbah in še vedno je članica skupine Ars Groova iz Dobja pri Planini. Glasbene zvrsti,

sneli smo tudi promocijski CD
s šestimi lastnimi skladbami.
Imamo tudi nekaj novih načrtov, a o njih je še prezgodaj
govoriti. Trenutno se predstavljamo s svojo najnovejšo
skladbo Vagabundova pesem,

KRŠKO – Kot smo pisali v letošnji 7. številki (www.posavskiobzornik.si/arhiv-obzornikov/2021/0721), se je
nekdaj popularna posavska
rock skupina Nuclear po štiridesetih letih odločila za vrnitev na glasbeno sceno. Originalni člani Roman Abram
– Abrams (bas kitara, vokal),
Marjan Jazbec – Gašo (bobni) in Miran Rudan (kitara,
vokal) so ob studijski podpori dveh članov skupine San Di
Ego nekoliko osvežili in ponovno posneli nekaj komadov
iz začetka 80. let 20. stoletja.

zijske postaje, kjer imajo uredniki posluh za rock glasbo v
najboljšem pomenu besede.

V mesecu maju so člani in nova
članica skupine Makadam na
gradu Sevnica v sodelovanju
z društvom Sevniški graščaki
snemali svoj prvi videospot za
skladbo Vagabundova pesem.
Avtor besedila je pesnik, pisatelj, prevajalec in urednik Robert Titan – Felix, ki je tudi
režiser in montažer filmske
zgodbe, tekst je uglasbil Milan Ostojič, aranžma za skladbo je ustvaril Štefko Šarkezi.
Zgodba povezuje dva različna, nezdružljiva svetova. Enega predstavlja grajsko okolje
in življenje na gradu, drugega
sodoben čas in iz dveh popol-

noma različnih svetov se sreča dvoje mladih src – notranji
mir grajski gospodični ukrade
mladenič, ki živi svobodno življenje kot vagabund. Ali mu je
uspelo osvojiti srce mične grajske mladenke, izvemo ob ogledu posnetka, ki ga je na filmski
trak posnel Tomaž Pavkovič, s
fotoaparatom pa je spominske
zabeležke ustvarjal Jože Hvala. »Upamo, da bo občinstvo
skladbo in zgodbo lepo sprejelo. Želimo si, da bi bila Vagabundova pesem pogosto uvrščena na glasbene lestvice,« še
pravijo Makadamovci, ki se želijo najprej predstaviti domačemu občinstvu v okviru Sevniškega grajskega poletja na
gradu, od koder se širi prekrasen pogled na Savo in okoliško gričevje.


Smilja Radi, foto: J. Hvala

Skupina Nuclear na novi poti

Po besedah vodje projekta
Romana Abrama je novica o
vrnitvi najprej vzbudila zanimanje predvsem med nekdanjimi "feni". Zadnje dni pa se
je glas o dobrih in kvalitetno
izvedenih skladbah začel širiti tudi v poznavalskih krogih
vse do Ljubljane, zato bo prva
predstavitev treh skladb in
videa deležna precejšnje pozornosti. V ponedeljek, 28.
junija, ob 19. uri bo skupino Nuclear možno spremljati
na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in YouTube.
Seveda pa bodo skušali prodreti na tiste radijske in televi-

Na fotografijah lahko vidimo
prizora z železniške postaje
v Krškem, kjer je te dni ekipa
Tomaža Pavkoviča snemala
dokumentarni video o skupini Nuclear, katere člani so po
razpadu krenili po različnih življenjskih poteh, že kmalu pa
bomo lahko slišali in videli, kaj
(še) zmorejo.

S. Mavsar

