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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

VINSKI PRAZNIKI 
IN SALAMIADE

Iz naših krajev, 
str. 7

Prireditve na 
Sremiču, v Bistrici 
in Kostanjevici

ČASTITLJIVI 
JUBILANTKI

JUBILEJ BIG BANDA

Posavska panorama,
str. 19

Zadnja stran, 
str. 24

Stoletnici Milka 
Šonc in Amalija 
Češnjevar

Za 35 let Big banda 
Krško glasbena 
poslastica

Naslednja številka bo izšla 
8. maja 2014!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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PRI NAKUPU OKEN VAM
PODARIMO KOMARNIKE
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 IZ VSEBINE

2 V dveh mesecih 
več kot 30 tur

4  Jože Ciuha 
na pragu 
devetdesetih

5  O časih, ko se je 
še vriskalo 
v mlado jutro …

7  Šempetrski 
praznik vina in 
salam

9  Zdravi in vitalni
10  Praznični maj
17  Kam v Posavju
23  Mali oglasi

nadaljevanje na str. 2

Naš pogovor,
str. 3

SREČKO OCVIRK,
župan občine 
Sevnica:

Projekti izhajajo iz 
potreb v prostoru

MALKOVEC – V vasi Malkovec je bila 13. aprila tradicional-
na proslava ob dnevu upora proti okupatorju in v spomin 
na odhod prve skupine Malkovčanov v bojne vrste Duleto-
ve čete 1. dolenjskega partizanskega bataljona. Zbrane na 
spominski slovesnosti sta uvodoma nagovorila Vladka Blas v 
imenu Krajevne skupnosti Tržišče in  sevniški župan Srečko 
Ocvirk, slavnostna govornica pa je bila dr. Ljubica Jelušič.

Nekdanja obrambna ministrica in sedanja poslanka v Držav-
nem zboru dr. Ljubica Jelušič je v svojem govoru poudarila 
pomen upora slovenskega ljudstva proti fašizmu, nacizmu, 
okupatorju in njihovim kolaborantom v času druge svetovne 
vojne. »Ko pomislimo, koliko žrtev je bilo potrebnih, koli-
ko ubitih partizank in partizanov, koliko preganjanih in mu-
čenih civilistov, koliko izgnanih z domov, koliko za vselej iz-
nakaženih duš otrok, da bi iz upora izšli kot zmagovalci nad 
okupatorjem; ko si torej prikličemo v spomin vse njihove žr-
tve, se moramo pokloniti pogumu in predanosti naših pred-
nikov. Z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo stojimo danes 
tu, na Malkovcu, sredi pomladno obsijanih dolenjskih gri-
čev. Tu smo še po 72 letih, čeprav so tedaj okupatorji naši 
zemlji in narodu namenili drugačno usodo! Tu smo, na svoji 
zemlji, v samostojni državi, izbojevani tudi s trmo in vztraj-
nostjo naših veterank in veteranov osamosvojitvene vojne,« 
je dejala v uvodu svojega govora ter nato nanizala nekate-
ra dejstva iz obdobja polpretekle zgodovine, katere del je 
tudi požig vasi leta 1942, potem ko je bila vas Malkovec za 
nekaj kratkih mesecev osvobojeno ozemlje. V zaključnem 
delu svojega govora je zastavila še nekaj retoričnih vpra-
šanj: »Dragi tovariši in tovarišice, bomo  zmogli ideološke 

Jelušičeva: Naj mladi znova 
zaženejo kolo zgodovine!

Predsednik KO ZB za vrednote NOB Tržišče Ivan Lenič je 
položil venec k spomeniku padlim na Malkovcu.

BREŽICE, KRŠKO – Na predvelikonočni petek so najprej Brežice, nato pa še Krško, obi-
skali udeleženci teka miru, globalnega teka, ki že od leta 1987 povezuje evropske dr-
žave ter spodbuja prijateljstvo, sodelovanje in harmonijo med narodi, državljani in 
krajani (na fotografi ji ob prihodu na igrišče pri OŠ Jurija Dalmatina Krško). Naj se nji-
hovo miroljubno sporočilo „prime“ tudi v naših krajih, hkrati pa velja kot poziv, da se 
v bližnjih prazničnih dneh čim večkrat odpravite na svež zrak in v gibanje. P. P.

Regionalni center za razvoj 
iz Zagorja kot glavni partner 
je namreč podpisal tako po-
godbo z Ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, ki skupaj 
z Evropskim socialnim skla-
dom projekt fi nancira, kot 
partnerske pogodbe z enaj-
stimi slovenskimi regionalni-
mi razvojnimi agencijami, ki 
izvajajo projekt na svojih ob-
močjih, v Posavju je to Re-
gionalna razvojna agencija 
Posavje. Cilj vsakega udele-
ženca projekta PVSP naj bi 
bil, da najkasneje v enem 
letu po zaključku usposablja-
nja ustanovi lastno podjetje, 
se samozaposli ali zaposli pri 
drugem delodajalcu, projekt 
pa je na državnem nivoju 
vreden 4,76 milijona evrov, 
pri čemer je delež sredstev 
Evropskega socialnega skla-
da 85-odstoten. V letu 2014 
bo tudi nekaj sprememb – v 
vsaki izmed agencij se bodo 
zvrstile tri skupine mladih 
podjetnikov po deset ude-
ležencev, prav tako se bo 
usposabljanje iz petih skraj-
šalo na štiri mesece, po uspe-
šnem zaključku pa lahko pod-
jetniki pridobijo tudi nagrado 
v višini 3500 evrov. 

In katerih deset mladih si 
želi stopiti na podjetniško 

POSAVJE – V počastitev dneva upora proti okupatorju in pra-
znika dela bodo v različnih koncih Posavja potekale številne 
prireditve in srečanja. Že nocoj ob 19. uri bo proslava v ra-
deškem Domu kulture, jutri ob 18. uri bo na dvorišču Galeri-
je Božidar Jakac osrednja kostanjeviška slovesnost ob dnevu 
upora, združena z otvoritvijo razstave likovnih del 25. otro-
škega extempora, v soboto ob 8. uri se prične 12. spomin-
ski pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji 1941-1945 
od Murnc do Telč, kjer bo ob 15. uri potekal še kulturni pro-
gram, prav tako v soboto ob 10. uri bo pri lovskem domu v 
Gradnju tradicionalna proslava ob dnevu upora proti okupa-
torju, v nedeljo ob 11. uri pa bodo praznik, skupaj s 70. oble-
tnico ustanovitve Kozjanskega odreda in 2. bataljona brigade 
VDV, počastili še pri Domu krajanov na Sromljah.
Na predvečer praznika dela bodo marsikje zagoreli kreso-
vi, med drugim tudi na tradicionalnem 31. kresovanju pri lo-
vskem domu na Trški gori, ki se začenja ob 18. uri, v Dolenjem 
Boštanju, kamor vabijo ob 20. uri, ter po prvomajskem sre-
čanju na mostu Gmajna-Kunšperk v bistriški občini, ki bo ob 
17. uri. Na Blanci bodo že dopoldne ob 10. uri pričeli z roč-
nim postavljanjem mlaja. V prazničnem jutru bodo zadonele 
prvomajske budnice, najbolj znane prireditve pa se bodo ob 
11. uri pričele na Planini nad Podbočjem, pri cerkvi sv. Vida 
na Šentvidu in na Lisci, kjer bo naslednjega dne še cilj gor-
skega teka s štartom na Orehovem. P. P.

Nova skupina mladih Posavcev, 
ki želijo postati podjetniki
KRŠKO – Tako kot v drugih slovenskih regijah je tudi v Posavju znova stekel 
projekt Podjetno v svet podjetništva (PVSP) 2014, namenjen spodbujanju 
podjetništva med mladimi in njihovemu zaposlovanju. 

pot pod okriljem PVSP 2014 
v Posavju? Včeraj, 23. apri-
la, so se s svojimi poslovni-
mi idejami na sedežu posa-
vske RRA v Mencingerjevi hiši 
v Krškem javnosti predstavi-
li: Gregor Bračun, Jasmina 
Čater, Tamara Junkar, Aleš 
Ožvald, Rino Zakšek, Lea 
Štampek, Mateja Rešeta, 
Urška Renko, Bojana Lekše 

in Nejc Pozvek. Njihovo pot 
bomo spremljali tudi naprej 
in na njej jim želimo čim več 
uspeha, prav tako pa bo zani-
mivo čez čas pogledati, kako 
gre dandanes na podjetniških 
poteh dosedanjim udeležen-
cem in s kakšnimi priložnost-
mi in ovirami so se srečali.  
 Maruša Mavsar, 
 foto: B. M.

Deseterica novih udeležencev projekta PVSP

KRŠKO - Župan občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik 
uprave družbe Kostak sta 18. aprila podpisala pogodbo za gra-
dnjo kompostarne za predelavo in obdelavo bioloških odpad-
kov v Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu. 
Slednja bo zgrajena do konca letošnjega leta, po testiranju 
opreme pa namenu uradno predana v aprilu prihodnje leto. 
Več na str. 14. B. M. 

Praznične prireditve vabijo

Do kompostarne v letu dni
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viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku 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 
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e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
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vilk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, v 
Evropski uniji – 33 EUR.
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SI56 0298 0025 4398 083
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Ljubljana
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Naslednja številka (10/2014) bo izšla v 
četrtek, 8. maja 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
30. april.

nadaljevanje s str. 1
razprtije postaviti na stran? Bomo  zmogli pokopati vse mr-
tve svoje zgodovine, ker je danes ne moremo več popraviti? 
Bomo zmogli še enkrat zagnati svoje gospodarstvo, kot smo 
ga že v več krizah v svoji zgodovini? Bomo zmogli zmanjšati 
‚ešalon‘ brezposelnih, zlasti mladih? In ko gre za mlade, naj 
se vrnem na začetek današnje  zgodbe. Partizansko gibanje 
so vodili mladi ljudje. Partizanski poveljnik Dule je imel 27 
let, ko je s 30. divizijo osvobajal Trst. Naj mladi znova zaže-
nejo kolo zgodovine!«

Slavnostnemu govoru je sledila položitev venca k spomeni-
ku padlim, ki jo je opravil predsednik Krajevne organizacije 
borcev za vrednote NOB Tržišče Ivan Lenič. Kulturni program 
so poleg Godbe Sevnica obogatili še Marjana Slemenšek in 
Peter Žuraj s krajšim recitalom, moška vokalna skupina Lira 
in Kvintet policijskega orkestra. Spominske slovesnosti so se 
udeležili s starimi vojaškimi vozili iz 2. svetovne vojne člani 
društva Hrast iz Tržišča, ki sledijo izročilu Duletove čete ter 
članice in člani Gorjanske čete. 
 Smilja Radi

Jelušičeva: Naj mladi znova 
zaženejo kolo zgodovine!

Na Malkovcu je potekala slovesnost ob prihajajočem dne-
vu upora in v spomin na odhod prve skupine Malkovčanov 
v Duletovo četo 1. dolenjskega partizanskega bataljona. 

SEVNICA/VRANJE - Nad vasjo 
Vranje severovzhodno od Sev-
nice leži na podolgovatem 445 
metrov visokem kopastem gri-
ču Ajdovski gradec, ena naj-
bolj raziskanih starokrščan-
skih naselbin na Slovenskem. 
Naselbina velja za enega naj-
večjih starokrščanskih središč 
na območju Alp in Podonavja in 
je urejena kot arheološki park. 
V letošnjem letu je KŠTM Sev-
nica v sodelovanju z Zavodom 
za kulturo Slovenska Bistri-
ca kot vodilnim partnerjem 
v projektu, Razvojno agenci-
jo Kozjansko in Muzejem pri-
gorja Sesvete, Zavičajni muzej 
Varaždinske Toplice pripravil 
projekt »Ponovno prebujena 
arheološka najdišča – sodobna 
interpretacija dediščine kot 
temelj kulturnega turizma« 
pod skupnim naslovom Roj-
stvo Evrope. Celoten projekt 
je vreden 480 tisoč evrov, pri 
čemer bo Evropska unija sofi -
nancirala delež v višini 95 od-
stotkov. Podpis pogodbe med 
partnerji v projektu bo predvi-
doma konec maja 2014. 
 S. R.

Festival, s katerim želijo orga-
nizatorji, kot je na novinarski 
konferenci v Kostanjevici na 
Krki 16. aprila povedala Kse-
nja Kragl iz CPT Krško, poskr-
beti za oživitev in promocijo 
številnih obstoječih pohodni-
ških in kolesarskih poti v Po-
savju (skupno naj bi jih bilo 
blizu 100), se bo uradno pri-
čel 3. maja s pohodom po bre-
staniški Poti trapistov, zaklju-
čil pa 28. junija s pohodom po 
Emini romarski poti v Kozjan-
skem parku. Kot je dejala Kra-
glova, so v okviru LAS projekta 
„Posavske poti prijetnih doži-
vetij“ vzpostavili in opremili 
tudi šest novih poti, ki so prav 
tako del festivala: brestani-
ško Pot trapistov, kostanjevi-
ško Uskoško pot, pot Azale-
ja Vrhek v Tržišču, sromeljsko 
Pot vina in sonca, pohod na Tk 
Pav v Šentjanžu in Učno pot 
Savus v Radečah, kjer bo 21. 
junija uradni zaključek festi-
vala. Na poziv k sodelovanju v 
festivalu so se odzvala številna 
turistična, planinska in osta-
la društva ter organizacije, 
poti pa so tematsko zelo raz-
lične in primerne za vse gene-
racije. Večina je pohodniških, 
pet jih je namenjenih kolesar-
jem (S kolesom po sledeh po-
savske pite, 19. sevniški kole-
sarski maraton, kolesarjenje 
po peščenih gričih – repnicah, 
brestaniška kolesarska pot in 
vzpon na Čelovnik), dve pa 
konjenikom (konjeniški po-
hod po Krekovih stezicah in 

Posavski festival tematskih poti

V dveh mesecih več kot 30 tur 
KOSTANJEVICA NA KRKI, POSAVJE – V maju in juniju bo v Posavju, od Kostanjevice na Krki do Bizeljske-
ga in Kozjanskega parka, od Čateža na Savi do Zagrada v radeški občini, potekal Posavski festival temat-
skih poti, ki ga v sodelovanju s partnerji pripravlja Odbor za tematske poti Posavje, koordinirata pa CPT 
Krško in KTRC Radeče. Del festivala, ki ga sestavlja 37 pohodniških, kolesarskih in konjeniških tur, bo 
tudi srečanje evropopotnikov, ki bo 10. maja v Kostanjevici na Krki.

tridnevni konjeniški pohod po 
mejah občine Sevnica), pope-
strili pa jih bodo tudi s kuli-
narično ponudbo in zabavnim 
programom. „Želimo privabi-
ti tudi turiste iz drugih regij in 
tudi iz tujine ter jim predsta-
viti našo gostinsko in nastani-
tveno ponudbo, od zidanic do 
hostlov. Posavje želimo pred-
staviti kot zdravo, zanimivo 
in zeleno regijo,“ je pouda-
rila Kraglova. Nekatere ture 
bodo brezplačne, na nekate-
rih pa bo potrebno plačati 5 
do 10 evrov štartnine.

10. maja srečanje 
evropopotnikov
V okviru festivala bo v sobo-
to, 10. maja, v Kostanjevici 
na Krki potekalo tudi srečanje 
evropopotnikov, ki bo sledilo 

pohodu po evropski pešpoti 
E7 iz Krškega skozi Krakovski 
gozd do gostilne Žolnir. Kot je 
povedal predsednik Komisije 
za evropske pešpoti v Sloveniji 
Jože Prah, obstaja 12 evrop-
skih pešpoti, skupaj dolgih kar 
60.000 km, dve izmed njih, 
E6 oz. Ciglarjeva pot (od Dra-
ve do Jadrana) in E7 oz. Na-
prudnikova pot (od Soče do 
Mure), pa prečkata tudi Slo-
venijo ter jo v dolžni 1.000 km 
povežeta tako od severa proti 
jugu kot od zahoda proti vzho-
du. Zgodovina evropskih peš-
poti sega več kot 40 let nazaj 
v Nemčijo, kjer so jih zače-
li vzpostavljati gozdarji, ki so 
jih pripeljali tudi v Sloveni-
jo, njihovo glavna tema pa je 
povezovanje ljudi, še zlasti v 
času, ko so v Evropi obstajale 
meje, širjenje ideje o hoji v 
naravi, spoznavanje naravnih, 

etnoloških, kulturnih in zgodo-
vinskih znamenitosti, popula-
rizacija gozdov in njihovega 
pomena za turizem, varova-
nja narave, okolja in lastnine 
v naravnem okolju, sodelova-
nje z namenom sožitja, spora-
zumevanja in miru itd. Po njih 
se vsako leto odpravi tudi 20 
do 30 popotnikov iz Sloveni-
je, ki se tradicionalno sreča-
jo vsako drugo soboto v maju. 

Precej izkušenj s pohodni-
štvom ima tudi kostanjeviški 
župan Mojmir Pustoslemšek, 
ki je že leta 1988 ustanovil 
Resslovo pešpot skozi Krako-
vski gozd (poimenovano po iz-
umitelju ladijskega vijaka Jo-
sefu Resslu, ki je v začetku 19. 
stoletja služboval v Kostanje-
vici na Krki in v Krakovskem 
gozdu opravljal prve meritve 
hrastovih gozdov). Vsako dru-
go soboto organizirajo pohod 
po tej 8 km dolgi poti in sku-
pno jo je prehodilo že oko-
li 1.000 pohodnikov. V obči-
ni sicer potekajo tudi številni 
drugi pohodi: v okviru festi-
vala bosta potekala že ome-
njeni pohod po Uskoški poti in 
pohod po poti vil Čestitk, ob 
občinskem prazniku pripravijo 
pohod po cvičkovi poti, jese-
ni pohod po čebularski poti iz 
Kostanjevice na Rako, občina 
pa je lani izdala tudi novo kar-
to pohodniških in kolesarskih 
poti, saj so pomemben del tu-
ristične ponudbe v občini.
 Peter Pavlovič

Mojmir Pustoslemšek, Ksenja Kragl in Jože Prah ob ze-
mljevidu evropskih pešpoti

Prebuditi 
arheološka 
najdišča

SEVNICA – Za včeraj, 23. aprila, je bila sklicana 28. redna seja 
sevniškega občinskega sveta, ki je med 20 točkami dnevnega 
reda med drugim obravnaval revidirano letno poročilo JP Ko-
munala za leto 2013, poslovno in fi nančno poročilo JP Plino-
vod Sevnica za minulo leto ter fi nančni in poslovni načrt za le-
tošnje leto. Predstavljeno je bilo tudi poročilo o delu KŠTM za 
leto 2013. Svetnice in svetniki so obravnavali in se opredelili 
do pripomb in predlogov z javne razgrnitev in javne obravna-
ve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za sevniški stadion s spremljajočimi objekti. Občina pri-
čakuje, da bo v letih 2014–2020 uspela od Evropske unije pri-
dobiti namenska sredstva za vlaganja v športno infrastrukturo. 
V nadaljevanju je potekala tudi  obravnava predloga odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju sevniške 
občine ter predloga odloka o oskrbi s pitno vodo, ravnanju z od-
padki ter odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih od-
padnih voda na območju občine Sevnica.  Podrobneje pa v na-
slednji številki Posavskega obzornika.  S. R.    

V znamenju poročil in načrtov

Ne glede na vsesplošno tež-
ko situacijo mag. Miran Stan-
ko ocenjuje minulo dvoletno 
obdobje kot uspešno, četudi 
je, kot pravi, prevzel mandat 
v času, ko se je začela vse-
splošna kriza odražati tudi pri 
načrtovanju in realizaciji in-
vesticij, izvedenih s sredstvi 
občinskega proračuna. Ob-
dobje je sovpadlo tudi z iz-
tekajočim obdobjem ugodne 
evropske fi nančne perspektive 
in zaključevanjem nekaterih 
investicij, ki so bile zastavlje-
ne in začete že v času župa-
novanja Franca Bogoviča. Kot 
je dejal, je bila kljub navede-
nemu več kot polovica prora-
čunskih sredstev še vedno na-
menjena za  investicije, kot so 
nadaljevanje izgradnje infra-
strukture, hidravlične izbolj-
šave vodovodnega sistema, 
dokončanje del na krški obvo-
znici, kanalizacijske sisteme 
in čistilne naprave v Podbo-
čju, Kremenu, Spodnjem Sta-

»Kljub krizi minuli leti uspešni«
KRŠKO - Za mag. Miranom Stankom, ki je bil 25. marca 2012 na nadomestnih volitvah 
izvoljen za župana občine Krško, zatem pa mu je 12. aprila mandat soglasno potrdil še 
krški občinski svet, je dvoletno županovanje. Kot je dejal pred kratkim, resno razmišlja 
o vnovični županski kandidaturi, a namerava dokončno odločitev sprejeti in sporočiti v 
maju, ko bodo v krškem odboru stranke SLS že izoblikovali listo kandidatov za volitve 
članov v občinski svet na letošnjih lokalnih volitvah. 

rem Gradu in Dolenji vasi, ve-
liko časa in prizadevanj pa so 
vložili tudi v energetsko sana-
cijo javnih objektov, da so zni-
žali njihove dnevne obratoval-
ne stroške. „Tako smo se lotili 
tudi sanacije javne razsvetlja-
ve, katere stroške smo znižali 
že za polovico in se že povsem 
približali evropskim ciljem, ki 
znašajo 44 kWh porabe na 
prebivalca. To obdobje je 
bilo zaznamovano tudi z ak-

tivnim iskanjem trajnostnih 
rešitev na področju prometa, 
po obstoječem delu obvozni-
ce vlagamo veliko naporov še 
v izgradnjo južnega kraka ob-
voznice in tretjega mostu. Iz-
postavil bi tudi izgradnjo sor-
tirnice v Sp. Starem Gradu, 
načrtovano kompostarno in 
celovito reševanje področja 
ravnanja z odpadki. Na kme-
tijskem področju smo se lotili 
izgradnje druge faze namakal-
nega sistema Kalce-Naklo, na 
področju šolstva pa energet-
ske sanacije osnovnih šol, ki 
pa so v celoti projekt zadnjih 
dveh let. V tem obdobju iz-
vedene ali začete investicije 
bodo rezultirale šele v priho-
dnjih letih, kljub temu pa ob-
dobje ocenjujem kot uspešno, 
tudi z vidika tvornega dela in 
sodelovanja z občinskim sve-
tom, ki je lahko zgled marsi-
kateri drugi občini,“ je dejal 
Stanko.

Bojana Mavsar

Mag. Miran Stanko
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V Šentjanžu si želijo nove te-
lovadnice. Kdaj bo čas za to? 
Tako kraj kot šola potrebujeta 
ureditev telovadnice in špor-
tnih objektov ob šoli. V ta na-
men je bilo v preteklih letih 
odkupljeno dodatno zemlji-
šče, tako da je sedaj površin 
za uresničitev teh ciljev do-
volj. Z namenom pridobitve 
površin za izvajanje športne 

vzgoje v letošnjem letu na-
črtujemo prestavitev odse-
ka javne poti pri osnovni šoli. 
V naslednjem letu bo OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž v sklo-
pu energetskih sanacij javnih 
stavb dobila energetsko učin-
kovitejšo preobleko. Hkrati bo 
potrebno poiskati primerno 
rešitev za ureditev telovadni-
ce oziroma dodatnih prosto-
rov, ki jih še potrebuje šola.

Ali že lahko govorimo o datu-
mu postavitve temeljnega ka-
mna za novo OŠ Tržišče?
Po terminskem planu bo raz-
pis za izbor izvajalca odprt v 
začetku maja. Po načrtih, v 
primeru, da ne bo zapletov 
pri izboru, načrtujemo podpis 
pogodbe sredi poletja in nato 
pričetek gradnje. Pripravlje-
ni smo na to, da bo v novem 
šolskem letu 2014/2015 pouk 
delno potekal v nadomestnih 
objektih, za kar je bil odku-
pljen tudi objekt v Tržišču. 

Ena od razvojnih usmeritev je 
urejanje t. i. vaških središč. 
Katera središča so že ureje-
na, katera na to še čakajo? 
Občina Sevnica strateško pri-
stopa k celovitemu urejanju 
krajevnih središč. Rdeča nit 
pri tem je ustvariti prijetno 
in hkrati praktično bivanjsko 
okolje, cilj pa doseči sodob-
no in funkcionalno urejenost 
krajev. Posodobitve običajno 
vključujejo več ureditev, ki jih 
je smiselno celovito povezati 
– od prometnic, pločnikov in 
javne razsvetljave do kanali-
zacije. Po tovrstnih ureditvah 
v Boštanju, Tržišču, na Studen-
cu in na Blanci so v načrtu še 
ureditve vaških jeder v Gabri-
jelah, Pijavicah, Loki pri Zida-
nem Mostu, Bregu in drugih. 

Kakšno je zanimanje za po-
slovne cone v občini?
Možnosti za poslovno gradnjo 
je v občini Sevnica v okviru 

sprejetih prostorskih načrtov 
kar precej, med njimi poslov-
ne cone pri HE Boštanj, na Sa-
vski cesti, na Radni, v Krme-
lju, na Blanci ... Površine so 
povečini v zasebni lasti, le ob-
močje poslovne cone Blanca, 
za katero je že sprejet tudi 
OPPN, je v lasti občine. In-
vestitorjem sledimo s spreje-
manjem prostorskih načrtov 

in komunalnim opremlja-
njem, kjer je za to izražen in-
teres, saj se zavedamo, da je 
gospodarstvu potrebno nuditi 
podporno okolje. Bolj kot za 
povsem nove investicije je za-
nimanje za širitev obstoječih 
dejavnosti in s tem povezanih 
dodatnih poslovnih površin.

Skrb za enakomeren razvoj 
krajev v občini, ki ima povr-
šino 272 km2 in je imela ob 
zadnjem popisu 17.726 pre-
bivalcev, je zahtevna …
Pri vodenju občine je potrebno 
biti povezan z vsemi, ki delu-
jejo v dobrobit krajev in ljudi, 
zato je prepoznavanje potreb 
ena izmed najpomembnejših 
nalog odgovornih v vodstvu ob-
čine. Ocenjujem, da smo v sev-
niški občini vzpostavili dobro 
komunikacijo na celotni rav-
ni, od občana preko krajevne 
skupnosti do občinske uprave 
in župana ter občinskega sve-
ta. Projekti izhajajo iz potreb 
v prostoru, vendar je potreb-
no posamezne ideje za dosego 
realizacije oblikovati celovito. 
V krajih so potrebe različne in 
skušamo jih uresničevati sko-
zi pripravo različnih razvojnih 
projektov. Želimo, da se ob-
čina Sevnica s svojimi naselji 
razvija kot prepoznaven in pri-
vlačen prostor za bivanje lju-
di, z možnostjo uresničevanja 
tako gospodarskih hotenj kot 
skupnih družbenih potreb. Sre-
dišče občine razvijamo kot sti-
čišče kulturnega, gospodarske-
ga in družbenega življenja, ki 
ima pomembno vlogo v širšem 
posavskem prostoru. 

V zadnjem času veliko vlaga-
te v turizem. Kakšni so rezul-
tati teh prizadevanj?
Turizem je kompleksna dejav-
nost, ki se navezuje na druge 
dejavnosti – kmetijstvo, kul-
turno dediščino, naravno bo-
gastvo itd. To je hitro razvija-
joča se gospodarska panoga, ki 

Peter Toporišič, Dobova: Mislim, da je v bre-
žiški občini kar dobro urejeno za rekreativ-
ce, zlasti v okolici Brežic, denimo v Vrbini in 
pri mladinskem centru, v okolici Term Čatež 
je na voljo tudi kolesarska steza. Možnosti za 
rekreiranje je dovolj, ljudje pa jih tudi če-
dalje bolj izkoriščajo, saj se ozaveščenost na 

tem področju zvišuje. Sam se ukvarjam predvsem s tekom, 
trikrat do štirikrat na teden, če utegnem.

Franc Škaler, Župeča vas: Imamo veliko mo-
žnosti za gibanje v naravi. Športna društva 
so aktivna, veliko je rekreativnih dogodkov, 
organizirane vadbe in tudi igrišč za različne 
športe. Z izgovorom o pomanjkanju časa pre-
večkrat teh možnosti ne izkoriščam dovolj. 
Pogrešam kolesarski stezi med brežiškim in 

krškovaškim mostom ter med Črešnjicami in Drnovim. Pozi-
mi zaradi otrok manjka smučišče na Planini.

Alojzija Škafar, Krško: Menim, da imajo vse 
generacije dovolj možnosti za rekreativno 
udejstvovanje, le da jih ljudje ne znajo iz-
koristiti. Upokojenci se v večjem številu ude-
ležujemo organizirane vadbe in koristimo ob-
stoječe površine, denimo pešpot od HE Krško 
do Brestanice, slabost pa vidim, v kolikor ni-

maš osebnega prevoza, v dostopnosti do igrišč in ostalih vad-
benih površin na različnih koncih mesta.

Anita Jazbec, Sevnica: Vsakdo lahko najde 
ustrezen prostor za rekreacijo, kjer mu je 
dana možnost, da se napolni z energijo, ki 
jo potrebuje pri vsakodnevnih opravilih. Po-
membno je, da si vsak dan vzamemo vsaj pol 
ure časa zase in za rekreacijo, včasih je do-
volj sprehod ali tek. V Sevnici pogrešam pro-

stor, kjer bi se vrtela glasba, na katero bi lahko plesali v paru 
standardne in latinsko ameriške plese, salso itd. 

Zavest o pomenu rekreacije za naše zdravje in dobro po-
čutje raste, s tem pa tudi potrebe po sprehajalnih, teka-
ških in kolesarskih stezah, vadbenih poligonih, telovadni-
cah itd. Kakšne so možnosti za rekreativno udejstvovanje 
v vašem kraju oz. občini in v kolikšni meri jih izkoriščate?

anketa

Imamo možnosti za rekreacijo?

Srečko Ocvirk

Kako bi ocenili mandat, ki se 
izteka? Kateri so največji do-
sežki in kaj je morda ostalo 
neuresničeno?
Oceniti mandat je precej zah-
tevno, ker je življenje in delo 
v občini težko razmejiti na 
mandate. Razvoj je kontinui-
ran proces in presega sosledje 
posamičnih, enkratnih odloči-
tev. Ponosen sem na kar ne-
kaj pomembnih in z vidika ra-
zvoja občine velikih projektov, 
ki so bodisi uspešno zaključe-
ni bodisi še potekajo. Za infra-
strukturni razvoj okolja veliko 
pomenijo v zadnjih letih zgra-
jeni javni vodovodi in optično 
omrežje, na katerega se upo-
rabniki dnevno priključujejo. 
Pomembna je urejenost kra-
jevnih središč s sodobnejšo in-
frastrukturo, ki krajem ne daje 
le lepšega videza in večje ure-
jenosti, temveč tudi ustrezno 
prometno varnost. K večjim 
ureditvam prispevajo tudi ure-
ditve ob izgradnji hidroelek-
trarn, ki so v zaključni fazi. 
V poseben ponos so veliki do-
sežki na področjih predšolske 
in šolske vzgoje – zgradili smo  
nova vrtca v Sevnici in Krme-
lju, predšolsko varstvo smo 
omogočili tudi na Blanci in na 
Studencu. Letošnje in nasle-
dnje leto bosta v znamenju več 
energetskih sanacij. Od skupno 
osmih projektov so se nedav-
no pričele energetske sanaci-
je OŠ Sava Kladnika Sevnica z 
enoto vrtca Kekec, telovadnice 
pri sevniški šoli in Zdravstvene-
ga doma Sevnica, medtem ko 
smo „hišo zdravja“ v Krmelju 
že energetsko prenovili. 
Nekateri projekti, ki jih pri-
pravljamo za izvedbo in jih 
želimo čim prej uresničiti, so 
v veliki meri vezani na sode-
lovanje z državo in različnimi 
ministrstvi. Na ureditev tako 
čaka nadvoz v Šmarju, most 
na Logu, državna cesta Šen-
tjanž-Glino, cesta skozi Loko 
in Breg ter širše območje sev-
niške železniške in avtobusne 
postaje s parkiriščem in spo-
menikom. Občina Sevnica pri-
čakuje aktivnejšo in odloč-
nejšo vključenost države pri 
realizaciji navedenih državnih 
projektov. 

Omenili ste nadvoz v Šmarju 
in most na Logu. Ideji sta že 
nekaj časa prisotni v prosto-
ru, kdaj bosta uresničeni?
V letošnjem letu je po zago-
tovilih Direkcije RS za ceste 
v okviru intervencijskih ukre-
pov načrtovana obnova nadvo-
za v Šmarju, ki je zelo kritič-
na prometna točka na vstopu 
v mesto. Načrtovana je obno-
va obstoječega nadvoza z obo-
jestranskima pločnikoma. 
Projekt izgradnje mostu na 
Log je uvrščen v državni načrt 
razvojnih programov, Občina 
Sevnica pa je kot svoj vložek 
v projekt sprejela prostorski 
načrt, ki je usklajen z vsemi 
deležniki v prostoru, vključ-
no z Direkcijo RS za ceste in 
Slovenskimi železnicami. Z iz-
gradnjo mostu na Logu bodo 
ukinjena tri nivojska križa-
nja ceste z železnico, bistve-
no se bo izboljšala prometna 
varnost, staro sevniško me-
stno jedro pa bo dobilo pove-
zavo z desnim bregom Save in 
razbremenitev mestnega pro-
meta.

v Sevnici nudi še veliko možno-
sti. Razvoj zagotovo ne more 
iti v smeri množičnega, pač pa 
v smeri sonaravnega turizma: 
v povezavi z reko Savo, kole-
sarskimi potmi, turističnimi 
kmetijami, zidaniškim turiz-
mom, urejenimi vinskimi ce-
stami … Še posebno vrednost 
ima sevniški grad z obnovlje-
no oskrbnikovo hišo in novou-
rejenim grajskim parkom, ka-
terega otvoritev bo 16. maja. 
Zadovoljen sem, da smo s Pla-
ninskim društvom Lisca Sevni-
ca in Planinsko zvezo Sloveni-
je našli skupen jezik s ciljem 
kakovostnejšega razvoja Lisce 
kot širšega območja, privlač-
nega za razvoj različnih turi-
stičnih dejavnosti. 

Razvojne priložnosti so tudi v 
kmetijstvu. 
Kmetijstvo je v občini Sevnica 
zelo pomembna gospodarska 
dejavnost z veliko pozitivnimi 
učinki, saj predstavlja pomem-
ben vir dohodka številnim ob-
čanom. V veliki meri prispeva k 
sorazmernemu razvoju obmo-
čja celotne občine. Ključni or-
ganizator kmetijstva v občini 
je sevniška kmečka zadruga. 
Kot podporo lokalno pridela-
ni hrani želimo dodatno razvi-
ti kmečko tržnico, podporo lo-
kalno pridelani hrani izražamo 
tudi s spodbujanjem prodaje v 
lokalne javne zavode.
Uspešno smo izpeljali prvo ko-
masacijo, in sicer na Arškem 
polju. Občina je tudi partner v 
projektu izgradnje namakalne-
ga sistema na Blanci, katerega 
izvedba je načrtovana v leto-
šnjem letu, z vodo iz akumula-
cijskega jezera HE Arto-Blanca 
pa naj bi namakali sadovnjake 
na Čanju in Arškem polju.

Določen napredek bi pripelja-
la tretja razvojna os …
V današnjem času so avtoce-
ste eden od pomembnih spod-
bujevalcev razvoja. Izgradnja 
tretje razvojne osi, ki je pro-
jektno ime za štiripasovnico in 
hitro cesto, bi pomenila moč-
no razvojno spodbudo za sev-
niško občino. Tretja razvojna 
os je za občino Sevnica zelo 
pomembna, ker pa ta projekt 
še ne bo tako kmalu uresni-
čen, si vzporedno prizadeva-
mo za posodobitev državnih 
cest, ki nas povezujejo z av-
tocestnim križem.

Kaj je pridobila sevniška ob-
čina in celotna posavska regi-
ja z izgradnjo hidroelektrarn 
na spodnji Savi? 
Hidroelektrarne na spodnji 
Savi so v naš prostor prinesle 
pomembne spremembe, od 
katerih je večina zelo pozitiv-
nih. Poleg energetske oskrbe 
je na prvem mestu za lokal-
no okolje zagotovo pomemben 
dobro delujoč sistem protipo-
plavne zaščite. Velik dopri-
nos je tudi celovito urejeno 
obrečno okolje, ki je vablji-
vo za občane in nudi možno-
sti preživljanja prostega časa, 
možnosti za šport in rekreacijo 
… Pričakujemo pa, da se bodo 
v prihodnjih letih uresničile 
tudi nekatere še nedokonča-
ne ureditve, ki so opredeljene 
v državnih prostorskih načrtih.

Kdaj bo mogoča plovba po 
Savi?

Nemotorna plovba oziroma 
veslanje je na Savi že dovo-
ljena. Plovba s plovili na mo-
torni pogon pa je v pristojno-
sti  Vlade Republike Slovenije. 
Vladna uredba je v usklajeva-
nju že več let. Ker verjame-
mo, da bo ta uredba spreje-
ta v doglednem času, je letos 
v načrtu tudi ureditev prista-
na Orehovo. 

Se obetajo spremembe pri 
prejemanju jedrske rente?
V vladni proceduri je Ured-
ba o merilih za določitev na-
domestila zaradi omejene 
rabe prostora in zaradi načr-
tovanja interventnih ukrepov 
na območju jedrskega objek-
ta, ki iz nam neznanih razlo-
gov še ni potrjena. Pričakuje-
mo, da se bo to zgodilo in da 
bo sevniška občina dobila na-
zaj del te rente, ki nam je bila 
odvzeta leta 2008. 

Šolsko ministrstvo zahte-
va vračilo dobrega milijona 
evrov evropskega denarja, 
ki je bil porabljen za gradnjo 
optičnega omrežja …
Občina Sevnica se je v konzor-
ciju s še šestimi občinami prija-
vila na razpis za gradnjo odpr-
tega širokopasovnega omrežja. 
V času, ko je imela občina od-
prt razpis za izbiro izvajalca 
oziroma zasebnega partner-
ja, je tik pred zaključkom iz-
bora na podlagi zakona o ele-
ktronskih komunikacijah prišlo 
do povečanja t. i. belih lis, ki 
jih je izbrani izvajalec dolžan 
opremiti s priključki. Zara-
di tega je v času izbora prišlo 
do povečanja obsega belih lis s 
600 na 2442 ter s tem do pove-
čanja obsega ocenjene vredno-
sti projekta. Po zaključenem 
izboru zasebnega partnerja se 
vrednost projekta ni več spre-
minjala. Projekt je bil večkrat 

revidiran že v času prijave, iz-
vedbe kot tudi po zaključku. 
Izpolnil je vse zahtevane cilje, 
tako da priključevanje na zgra-
jeno omrežje poteka tekoče in 
do sedaj je priključenih že čez 
1000 uporabnikov. Vsaj še to-
liko jih načrtujemo priključiti 
tudi v tem letu. Očitajo nam 
nepravilnost v tem, da ko je 
vrednost projekta zaradi pove-
čanja števila belih lis narasla, 
javnega razpisa nismo objavi-
li na Uradu za uradne objave 
Evropskih skupnosti; ne gle-
de na to, da je pogoje zaradi 
spremembe zakona spremeni-
lo ministrstvo. Žal s tem na si-
cer zelo uspešen projekt, ki je 
tako fi zično kot fi nančno za-
ključen in je v sevniško obči-
no prinesel sodobno komuni-
kacijsko avtocesto, pomembno 
za prihodnost, pada slaba luč. 
Občine očitano napako v celo-
ti zavračamo.

Kakšno prihodnost napove-
dujete domači občini in regi-
ji Posavje?
Prihodnost tako občine kot re-
gije je zelo odvisna od priho-
dnosti države, vendar imata 
sevniška občina in Posavje ne-
katere specifi ke, ki jih moramo 
izkoristiti kot prednosti. Posav-
je je energetska regija in lo-
kalne skupnosti sledimo mode-
lu sorazmernega prostorskega 
razvoja - tako z vidika ustvar-
janja pogojev za poslovno in-
vestiranje kot za individualno, 
stanovanjsko gradnjo. Menim, 
da sevniška občina v obstoje-
čem obsegu dobro uresničuje 
razvojne cilje. Tega si v okviru 
posavske regije kot ene od bo-
dočih 12 slovenskih regij želim 
tudi v bodoče. Občine Posav-
ja, tako statistične kot razvoj-
ne regije, zelo dobro sodeluje-
mo in razvijamo regijske cilje. 
 Smilja Radi

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica:

Projekti izhajajo iz potreb v prostoru
SEVNICA – Jeseni leta 2008 je krmilo sevniške občine na predčasnih nadomestnih županskih volitvah 
prevzel Srečko Ocvirk, inženir agronomije, ki je bil pred tem tri mandate član sevniškega občinskega 
sveta na listi SLS ter dobro leto in pol pred izvolitvijo za župana tudi podžupan. V času njegovega vode-
nja občine so se zaključili nekateri večji in odmevni projekti, v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi pa 
tudi številni manjši. Načrtov je še vedno veliko, zato bo letošnjo jesen ponovno kandidiral za župana.
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KOSTANJEVICA NA KRKI - V tamkajšnji Osnovni Jožeta Gorjupa 
so 4. aprila pripravili jubilejni deseti Gorjupov literarni ve-
čer. Kot je uvodoma povedala ravnateljica Melita Skušek, gre 
za tradicionalno prireditev kostanjeviške šole v aprilu, ko se 
je rodil in umrl slikar kipar in grafi k Jože Gorjup (20.4.1907-

30.4.1932), po katerem šola nosi ime. Ustvarjajo ga učen-
ci šole, ki s svojimi prvimi pesniškimi poskusi stopajo v svet 
poezije in marsikdo je na šolskem odru doživel svoj pesni-
ški krst. Na jubilejni prireditvi so predstavili izbor desetle-
tnega ustvarjanja, ki ga je pripravila profesorica slovenščine 
Metka Povše, in ga domiselno dopolnili z igralskimi, glasbe-
nimi, pevskimi in plesnimi nastopi. Ob tem so pripravili še 
razstavo ilustracij z naslovom Kostanjeviški akvareli, ki so 
pod mentorstvom Damjane Štrovs Stopar nastali na podla-
gi literarnih izdelkov.
Sicer pa kostanjeviška šola jutri, 25. aprila, ob 18. uri vabi 
na dvorišče Galerije Božidar Jakac na otvoritev razstave li-
kovnih del jubilejnega 25. otroškega extempora, ki bo letos 
potekal na temo Tipični kostanjeviški čolni. P. P.

KRŠKA VAS – 12. aprila je v dvorani krajevne skupnosti v Krški 
vasi potekalo 5. srečanje pevskih prijateljev, ki je bilo v pr-
vih štirih izvedbah znano še kot „srečanje Vinkovih pevcev“. 
Gre namreč za zdaj že tradicionalno srečanje vseh pevskih 
zborov, ki jih je še do lanskega leta vodil zborovodja Vin-
ko Žerjav iz Arnovega sela. Slednji je s svojo soprogo Marti-

no tako prvič sedel med občinstvom in prisluhnil svojim bi-
všim zborom. Nastopili so Moški pevski zbor KD Ivan Kobal 
Krška vas, Ženski pevski zbor KD Orlica Pišece, Moški pevski 
zbor Bizeljsko in Moški pevski zbor Sromlje. Bizeljske pevce 
od lanske jeseni vodi Niko Ogorevc, ostale tri Vinkove zbo-
re pa je prevzel Franc Vegelj. Za pevke in pevce je bilo sre-
čanje tudi generalka za majsko revijo pevskih zborov Pesem 
Posavja. Ob koncu se je predsednik KD Ivan Kobal Krška vas 
Franc Jurečič v prvi vrsti zahvalil Žerjavu, ki je dolga leta 
vodil naštete zbore, ŽPZ iz Pišec recimo kar 27 let. Srečanje, 
ki ga je povezoval Marjan Piltaver, se je zaključilo s skupno 
pesmijo En hribček bom kupil, pri kateri je pevkam in pev-
cem takte dajal Žerjav.  R. R. 

BRESTANICA - V poklon častitljivim devetim desetletjem, 
ki jih bo krški rojak, akademski slikar in pisatelj Jože Ci-
uha dopolnil 26. aprila, je Občina Krško zanj 7. aprila na 
gradu Rajhenburg pripravila sprejem. 

Pogovor z Jožetom Ciuho z naslovom Podobe časa, ki se je na-
vezoval na odraščajoča in mladostna leta v Krškem, spomine 
na babico in dedka, ki je bil upravitelj imetja trapistov na raj-
henburškem gradu, šolanje, vojna in študentska leta, zatem 
pa o popotovanjih po svetu, s katerih se je vračal fi lozofsko in 
duhovno obogaten, je ob tej priložnosti vodila publicistka dr. 
Manca Košir. Ciuha si je pred več kot tremi desetletji za svoj 
dom izbral francosko prestolnico, v kateri se je, kot je pove-
dal, seznanil in spoprijateljil z Alainom Bosquetom, ki je kot 
priznan likovni kritik in pesnik ne le pomembno vplival na nje-
govo likovno ustvarjanje, temveč mu še dodatno odprl vrata 
na umetniško sceno. Je prejemnik številnih nagrad, Levstiko-
ve nagrade za književno delo, v svojem bogatem življenjskem 
opusu je namreč spisal štiri knjižna dela, peto pa je v nastaja-
nju, na likovnem področju med drugim Jakopičeve nagrade in 
nagrade Prešernovega sklada, v Franciji so mu podelili naslov 
Viteza lepih umetnosti in literature, v Avstriji Državno nagra-
do, v Moskvi pa  članstvo v Ruski akademiji umetnosti. Nanizal 
je prek 300 samostojnih in sodeloval na več kot 500 skupinskih 
razstavah, na gradu Rajhenburg pa je bila njegova razstava 
odprta februarja lani. Ciuha meni, da svoje najlepše slike si-
cer še ni ustvaril, si pa želi za Krško kot kraj svojega odrašča-
nja ustvariti še eno mozaično delo. Po pogovoru se je Ciuha ob 
zdravici še dolgo zadržal v pomenku z znanci in drugimi obisko-
valci prireditve.   Bojana Mavsar 

Vinko Žerjav prvič med občinstvom

Jože Ciuha na pragu devetdesetih Deseti Gorjupov literarni večer

Izbor literarnih izdelkov so kostanjeviški šolarji vpletli 
v skeč o življenju večgeneracijske družine.

Spomini na odraščanje, rodbinske in prijateljske vezi sli-
karja Jožeta Ciuho še danes povezujejo s Krškim. Na gra-
du je v sproščenem vzdušju z mnogimi znanci poklepetal, 
med drugim z Alenko in Miranom Koritnikom. 

Vinko Žerjav med vodenjem združenih zborov

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

VSE ZA POROKO
Ob naročilu kompletne dekoracije 

10 % popust!

Dostop do cvetličarne je možen 
tudi s spodnje strani!

AKCIJA!

Balkonsko cvetje

BRESTANICA - Na Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica so 17. 
aprila izvedli šesto dobrodelno prireditev „Zame - zate - za nas“, 
s prodajo vstopnic in podporo donatorjev pa se je v šolski sklad 
nateklo skupno 747 evrov. Z zbranimi sredstvi bodo po besedah 
ravnateljice Martine Ivačič obogatili šolske programe, del sred-

stev pa namenili tudi za pomoč učencem iz socialno šibkejših dru-
žin. Nastopajoče zasedbe - D‘Palinka, Fantje izpod Lisce, Rajhen-
burški oktet s Stanko Macur in učenci šole - so na šolskem odru 
izvedle razgiban plesni in glasbeno bogat program, osrednji go-
stji, pevka slovenske zabavne glasbe Nuša Derenda in uveljavlje-
na televizijska voditeljica Bernarda Žarn, ki je gulila osnovnošol-
ske klopi prav v brestaniški šoli, pa sta pred zbranimi obiskovalci 
strnili svoje spomine na šolanje, prve nastope in delo.  B. M.  

Brestaničani za šolski sklad

Bernarda Žarn in Nuša Derenda sta se tako kot ostali na-
stopajoči odpovedali honorarju. 

ZDOLE - Zdolski in okoliški griči so že dobro pozeleneli in 
zdolsko hortikulturno društvo ponovno vabi na jurjevanje. 
Kot običajno bodo v sobo-
to pobirali jajca po vaseh 
KS Zdole, že drugič pa bo 
Športno društvo Zdole or-
ganiziralo Jurjev tek. Pra-
znična nedelja se prične ob 
5. uri z budnico, ob 10. uri 
bo sveta maša in ob 11. uri 
prihod zelenega Jurija (pra-
znik KS Zdole). Poskrbljeno 
bo za najmlajše z mini de-
lavnicami, popoldne bodo kuhali znano zdolsko gobovo juho 
po Ivačičevem receptu, manjkala ne bo niti razstava in pro-
daja domačih dobrot zdolskih gospodinj. V poznopopoldan-
skih urah bo obiskovalce zabaval Ansambel Saša Avsenika. 
Zdolani se nadejajo toplemu vremenu in obljubljajo dobro 
razpoloženje.

Zdole vabijo na jurjevanje

Ob dnevu še noč knjige
POSAVJE - Svetovnemu dnevu knjige, ki ga že nekaj let obele-
žujemo 23. aprila oz. na dan, ko sta umrla William Shakespea-
re in Miguel de Cervantes, se je letos pridružila še Noč knjige, 
ki so jo v minuli noči, s 23. na 24. april, pripravili v Valvasor-
jevi knjižnici Krško in v Knjižnici Sevnica, s prireditvijo v Ka-
varni pri Občini Brežice pa so jo obeležili tudi člani literar-
ne sekcija Beseda pri KD Franc Bogovič Dobova in LU Krško.
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jemno znanje z mnogimi, na-
zadnje pa se je to prijelo pe-
kov v Pekarni Grosuplje, kjer 
imajo posebno skrben odnos 
do naše kulturne dediščine. 
Za to priložnost je Ladislav 
Košiček posnel fi lm „Izdela-
va srčeve pletenice Marjan-
ce Dobnikar“, ki ga je glasbe-
no opremil Luka Dobnikar, 
montaža je delo Urške Pe-
trič, oblikovanje pa Nike Fi-
lipič Počkar; po predvajanju 
fi lma množici je Dobnikarje-

Srci v vitrini sta za nekaj 
časa dobili ugledno mesto 
pred prostoroma za poroke 
– Viteško dvorano in sveča-
no poročno sobo. V register 
žive kulturne dediščine je 
bilo v Sloveniji doslej vpisa-
nih 33 enot - iz naših krajev 
godbeništvo (oz. Pihalni or-
kester Kapele) in kostanje-
viška šelmarija, moščanski 
brod in ženitovanjska plete-
nica v obliki srca pa naj bi 
bila vanj uvrščena še letos. 
Kot je v predstavitvi razsta-
ve dejala dr. Ivanka Počkar, 
je ženitovanjska pletenica 
v obliki srca izrazit dosežek 
ustvarjalnosti, dragoceno 
prispeva h kulturni raznoliko-
sti in je vrhunec pekovskega 
mojstrstva rokodelke, avto-
rice src Marjance Dobnikar, 
ki se je te veščine naučila od 
svojih tet v rodnih Artičah. 
Nesebično je delila svoje iz-

Kruh je simbol blaginje, srce je 
simbol ljubezni

kosilnicA, vrtalnik, ŠKROPILNICA

kosilnicA, vrtalnicA vrtalni

KRŠKO - V Kmečki zadrugi Krško so 12. aprila pripravili dan od-
prtih vrat vinske kleti z vodenim ogledom in velikonočno tržni-
co. Kot je povedal direktor Janez Živič, so na ta način kot del 
lokalne in slovenske ljudske dediščine združili v skupno priredi-

tev velikonočne običaje in pridelavo cvička, obenem pa dali pri-
ložnost tudi drugim lokalnim pridelovalcem za predstavitev. Tako 
so se z izdelki in promocijskim materialom na stojnicah predsta-
vile kmečke zadruge iz Novega mesta, Krškega in Sevnice, Dru-
štvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca, Društvo kmetic 
Krško, Kmetija Metelko, Center za podjetništvo in turizem Kr-
ško, Zveza prijateljev mladine Krško je za najmlajše udeležen-
ce pripravila ustvarjalno delavnico izdelovanja in barvanja veli-
konočnih pirhov, obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi razstavo 
košar in še nekaj drugih velikonočnih aranžmajev. B. M. 

Velikonočna tržnica krške kleti 

Članice Društva kmetic Krško so stojnico obložile z več vr-
stami kruha, pletenicami, gnezdi, poticami in še z neka-
terimi drugimi simboličnimi jedmi velikonočnih praznikov.

Marijo Sušnik je uvodoma 
predstavila direktorica knji-
žnice Tea Bemkoč ter pou-
darila avtoričino ljubezen in 
naklonjenost do nekdanjega 
življenja na podeželju in po-
deželskih značilnosti, ki jih s 
skrbnimi zapisi ohranja mlaj-
šim rodovom. Kot je Sušniko-
va dejala v pogovoru, ki sta 
ga vodili etnologinji Alenka 
Černelič Krošelj in dr. Ivan-
ka Počkar, sta ji prav slednji 
dajali smernice, kako pisati o 
naši premični in nepremični, 
o snovni in nesnovni kulturni 
dediščini. Zapisuje čas svo-
je mladosti in načine življe-
nja, ki so se temeljito spre-
menili v odnosu do sedanjega 
časa. Zbrano gradivo so spo-
mini generacij, ki so pomr-
le, in tistih v odhajanju. Dr. 
Počkarjeva daje ob tem po-
men temu, da so etnologi 
pozorni zlasti na njeno gra-
divo, izpričano po ustnih iz-
ročilih in ob tem ugotavlja, 
da z nostalgijo in obžalova-
njem zapisuje, česa vsega ni 
več – ne vriska se več v mlado 
jutro, pozabili smo hojo po 
rosni travi v komaj prebuje-
nem poletnem jutru, mehke 
poti med njivami in travniki 
so že zdavnaj pozabljene, ne 
občutimo več narave, dekli-
ce ne krožijo več z rokami po 
rosnem cvetočem grmičevju, 
da bi se jim izpolnila želja po 
srčnem izbrancu - pa bi bilo 
prav, da bi se ohranilo vsaj 
nekaj tega, čeravno tudi rosa 

LIBNA – Kulturno društvo Lib-
na je v svojih prostorih na li-
benski železniški postaji 12. 
aprila pripravilo 14. veliko-
nočno razstavo, ki je nasta-
jala pod vodstvom dr. Ivan-
ke Počkar. Članice so se pod 
mentorstvom 90-letne Ange-
le Slak iz Krške vasi (na foto-
grafi ji) poizkusile tudi v ple-
tenju košar in tako razstavo 
tudi obogatile še z njimi. 
Zbrane je ob otvoritvi nago-
vorila predsednica društva 
Antonija Žener, ogledu pa jo 
je predala kustosinja krške-
ga Mestnega muzeja Alenka 
Černelič Krošelj. V kultur-
nem programu so nastopili 
Jože Sotelšek, David Laznik, 
Julija Laznik, Eliška Škalar, 
Maša Mladkovič ter Alenka 
Laznik. M. H. 

O časih, ko se je še vriskalo 
v mlado jutro in hodilo po rosi ...
BREŽICE – Knjižnica Brežice in Društvo za oživitev mesta Brežice sta 10. 
aprila v dvorani Savice Zorko pripravila predstavitev knjige »Kosci in žanji-
ce« domačinke Marije Sušnik.

ni več, kar je bila, pravi Su-
šnikova.

Na 108 straneh opisane pri-
vlačne, nostalgične davni-
ne, opremljene z dragoce-
nim slikovnim gradivom in z 
izročili prednikov, je Sušniko-
va na najvišje mesto knjige 
„Kosci in žanjice“ postavila 
nosilca dejavnosti dveh pra-
zničnih opravil, ki sta pred-
stavljali varnost za preži-

vetje, tretja pa je trgatev. 
Ročna košnja in žetev se da-
nes obujata le še z občasni-
mi predstavitvami kot zani-
mivost. Za veščine in znanje 
na področju žetve danes ni 
več ne povpraševanja ne za-
nimanja; kosci - dober ko-
sec je imel tudi najlepše de-
kle - pa, ki znajo kositi še po 
starem, ročno, so še vedno 
zaželeni in iskani, saj se je 
to znanje prenašalo iz roda 
v rod. »Počasi se poslavlja-
mo od koscev in žanjic, kajti 
nastopil je čas motorizirane-
ga dela s kosilnicami. Nado-
mestile so kosce in žanjice, 
uničile pa živ svet in lepoto 
travnikov,« zapiše Sušniko-
va. Kar je izginotje žive de-
diščine v vseh pogledih, pravi 
dr. Počkarjeva in vpraša, ali 
karkoli še lahko enakovredno 
nadomesti izginulo?
 Natja Jenko Sunčič

Marija Sušnik z direktori-
co brežiške knjižnice Teo 
Bemkoč

BREŽICE – Posavski muzej Brežice je 26. marca pripravil odprtje razstave, ki 
jo je dr. Ivanka Počkar naslovila »Posavska muzejska vitrina – Ženitovanjska 
pletenica v obliki srca – živa dediščina«. 

va strnila: »Kruh je simbol 
blaginje, srce je simbol lju-
bezni!«

Nad »toploto« razstave so 
bili navdušeni direktor mu-
zeja dr. Tomaž Teropšič, ki 
je Marjanci Dobnikar pode-
lil grafi čno mapo za zasluge, 
župan Ivan Molan in pred-
stavnica Pekarne Grosuplje 
Mojca Mlakar. Za „ptičji 
prigrizek“ - testene ptičke 
kot posnetke okrasja s sr-
čeve pletenice – so prijazno 
poskrbeli: Društvo kmetic 
Brežice, Mira Podgoršek iz 
Pišec, Ivanka Potokar z Go-
renjih Skopic, Suzana Mar-
getič Deržič z Velikega Obre-
ža in Tonka Jankovič z Viher, 
Olga Vene iz Sevnice pa je 
ob delovni mizi prikazovala 
izdelavo testenih okraskov še 
na drugačen način.
 Natja Jenko Sunčič 

Marjanca Dobnikar in Ivan-
ka Počkar

format 154 x 216 mm, 156 strani,
 trda vezava, cena: 15,00 €, 

Jubilejni 
10. Slofolk
POSAVJE - Od danes do 29. 
aprila poteka jubilejni 10. 
mednarodni folklorni festival 
Slofolk, na katerem se bodo 
predstavile folklorne skupi-
ne iz Portugalske, Bolgarije, 
Makedonije, Črne gore in Slo-
venije. Festival bo v nedeljo, 
27. aprila, gostoval tudi v Po-
savju s prireditvami na Mo-
stecu, Impoljci in zvečer (ob 
19. uri) na gala koncertu v 
Prosvetnem domu v Artičah.  

by lagea.com 

na brežiški obvoznici, Mladinska c. 15

O P R E M A  V A Š E G A  D O M A
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KRMELJ - 12. aprila so se na rednem letnem občnem zbo-
ru srečali člani KO DIS Krmelj-Tržišče, ki šteje 109 rednih 
članic in članov ter 27 pridruženih. Njihova povprečna 
starost je 80 let. 

Aktivnosti v preteklem letu je predstavil predsednik KO DIS 
Krmelj-Tržišče Janez Repše. Ustanoviteljica in prva pred-
sednica KO DIS Krmelj-Tržišče Milka Senčar je med drugim 
izrazila ogorčenje nad odkritjem spomenika v Grahovem 6. 
aprila letos - na dan obletnice, ko so Nemci brez vojne na-
povedi napadli bivšo državo Jugoslavijo in z bombardiranjem 
Beograda ubili 20.000 civilistov. Predsednik Koordinacije KO 
DIS občine Sevnica Vinko Zalezina je poročal o pripravlje-
nosti župana za pomoč pri obnovi opreme za zaščito ekspo-
natov v muzejski zbirki, ki jo je KO DIS Krmelj-Tržišče odpr-
la leta 2005 v prostorih krmeljske graščine, članice in člani 
pa so sprejeli sklep o zbiranju prostovoljnih prispevkov v ta 
namen. Pomoč pri realizaciji programa je napovedala tudi 
predsednica sveta KS Krmelj Slavica Mirt. Podporo in po-
hvalo delovanju Društva izgnancev Slovenije (DIS) je izrazil 
Alojz Rupar, član IO DIS, aktiven pri obnovi zbirnega tabo-
rišča Rajhenburg in predsednik KO DIS Boštanj. Med gosti je 
bila tudi predsednica Društva izgnancev Slovenije Ivica Žni-
daršič, ki je v svojem govoru opozorila na dosedanje priza-
devanje društva za pravično obravnavo žrtev vojnega nasi-
lja in uspehe pri tem. Žal še vedno ni pripravljenosti države 
za izterjavo odškodnine od Nemčije za materialno škodo, ki 
je bila povzročena zaradi prisilnega izgona z naših domov. 
V kulturnem programu, ki ga je povezovala Gusta Mirt, so 
učenke in učenci OŠ Krmelj pod mentorstvom Marjana Dirn-
beka v petju, recitacijah in igri predstavili utrinke iz izgnan-
stva, kakor so ga doživljali izgnanci in izgnanke pred 70 in 
več leti. Sevniški podžupan Janez Kukec je po nastopu iz-
razil zadovoljstvo, da obujajo spomin na žalostne dogodke 
med 2. svetovno vojno in tako skrbijo, da se zgodovina ne 
pozablja in potvarja. Predsednica KO DIS Šentjanž Rezi Re-
povž pa je prisotne povabi-
la na 12. pohod od Murnic do 
Telč, ki bo 26. aprila. 
 A. Hočevar/S. Radi Septembra bodo zgrajena nova

OSKRBOVANA STANOVANJA V BREŽICAH
V Brežicah, v neposredni bližini starega mestnega jedra in gradu Brežice, se septembra 

končuje gradnja prvih oskrbovanih stanovanj in novega doma starejših občanov.

Udobna, varna stanovanja v prelepem okolju 
so namenjena vsem tistim, ki se tudi v tretjem 
življenjskem obdobju ne želijo odpovedati ak-
tivnemu in samostojnemu slogu.
Ohranjajo vse prednosti bivanja v lastnem 
domu, kot sta avtonomnost in zasebnost, 
hkrati pa ponujajo varnost bivanja z možnostjo 
hitre pomoči v nujnih primerih.

Dvanajst novih oskrbovanih stanovanj je v ne-
posredni bližini doma starejših, kar je bistve-
nega pomena za kakovostno življenje stano-
valcev teh stanovanj.

Neposredna bližina doma starejših namreč 
omogoča vrsto pomoči in storitev po meri 
vsakega posameznika glede na njegove po-
trebe, na voljo sta na primer zdravstvena oskr-
ba in gospodinjska pomoč, med najpogostej-
še storitve v obliki ponudbe doma starejših pa 
spadajo: 
-  dnevno prinašanje obrokov hrane, gospo-

dinjska pomoč, čiščenje, pranje, likanje …
-  zdravstvena nega in storitve, 
-  klic v sili vseh 24 ur,
-  pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Stanovanja so grajena tako, da omogočajo bi-

vanje tudi gibalno oviranim osebam (dvigalo, 
širši prehodi, prilagojena oprema).

V objektu je 12 stanovanj, namenjenih za 
prodajo, velikosti od 52 do 58 m2, vključno 
z balkonom in shrambo. Vsakemu stanovanju 
pripada eno parkirno mesto.

Stanovanja so zgrajena po visokih standardih 
kakovosti, ob upoštevanju velike energijske 
varčnosti. Dobra razporeditev prostorov, veliko 
svetlobe in prekrasni razgledi na bližnjo okoli-
co dajejo stanovanjem še dodatno vrednost, 
poleg že vseh naštetih, ki jih omogoča neposre-
dna bližina doma starejših.

Vse informacije o prodaji 
in podrobnejši opisi so na voljo 

na spletni strani: 
www.oskrbovanastanovanja.si 

ali po tel. 041/667-234

Na voljo so še 

4 stanovanja, katerih 

ogled je možen v objektu.

NOVA

OSKRBOVANA STANOVANJA V BREŽICAH
V Brežicah, v neposredni bližini starega mestnega jedra in gradu Brežice, 

je zaključena gradnja prvih oskrbovanih stanovanj in novega doma starejših občanov.

SEVNICA - Nevladna humanitarna organizacija Ozara, ki de-
luje v javnem interesu na področju socialnega in zdrav-
stvenega varstva, nudi ljudem v stiski in s težavami v du-
ševnem zdravju različne oblike pomoči in podpore. V 
Sevnici deluje enota Ozare, ki jo vodi Darinka Kozole, od 
leta 2005. Število članic in članov društva se vsako leto 
povečuje.

»Ozara mi pomeni zelo veliko. Vsak dan grem na pogovor. Po-
čutim se sprejetega in spoštovanega. Ozara je svetel žarek, 
ki vsako jutro posije v moje srce. Zelo sem zadovoljen z za-
poslenima, z Darinko in s Simono, ki me vedno spravita v do-
bro voljo,« je pripovedoval 58-letni Ivan Zupanc v torkovem 
dopoldnevu, ko je v večnamenskem prostoru sevniškega mla-
dinskega centra potekala ustvarjalna delavnica. »Velika želja 
in vse večja je potreba po dnevnem centru. Ljudje si želijo 
daljših druženj, več časa za ustvarjanje in za klepet,« pa je 
pojasnjevala Darinka Kozole, ki upa, da se bo ideja uresni-
čila v prihodnjem letu.

V sevniški Ozari poleg osnovnega programa, ki obsega infor-
miranje in individualno svetovanje za ljudi s težavami v du-
ševnem zdravju ter za ljudi v stiski, izvajajo tudi dopolnilni 
program. »Imamo kreativne delavnice, uspešna je skupina za 
ročna dela, dobro deluje likovna delavnica, kuharska delav-
nica pa je tako obiskana, da bomo zaprosili za pomoč sevni-
ško osnovno šolo, če bi nam bila pripravljena za nekaj uric 
v tednu odstopiti gospodinjsko učilnico. Vsak četrtek deluje 
tudi skupina za samopomoč. To je pogovorna skupina, kjer 
skozi pogovor izmenjujemo izkušnje, mnenja, rešujemo te-
žave itd. Na željo naših članic in članov imamo v načrtu tudi 
ustanovitev pohodne skupine,« je pripovedovala vodja sevni-
ške enote Ozara in dodala, da vse omenjene aktivnosti lepo 
potekajo tudi zaradi prostovoljk in prostovoljcev. Sevniška 
Ozara vsako leto izda tudi svoje glasilo Simfonija svetlobe. 

S. Radi

Ozara prepoznavna v okolju

Vodja sevniške enote društva Ozara Darinka Kozole, član 
društva Ivan Kozole in zaposlena Simona Topole (od le-
ve proti desni)

Skrb za muzejsko zbirko v graščini

Predsednica KO DIS Šentjanž Rezi Repovž, predsednik KO 
DIS Sevnica Vinko Zalezina in predsednik KO DIS Boštanj 
Alojz Rupar

Na območnem selekcijskem ogledu mladinskih gledaliških 
skupin JSKD celjskega območja je regijski selektor Miha Go-
lob tri mladinske predstave iz občine Radeče uvrstil na re-
gijsko srečanje mladinskih gledaliških skupin s celjskega 
- GLEDALIŠKE VIZIJE 2014. Srečanje se je 14. aprila v dopol-
danskem času odvijalo na I. Gimnaziji v Celju, popoldan pa 
so se radeški gledališčniki predstavili v domačem Domu kul-
ture. Uvrščene so bile: Mladinska gledališka skupina PD Vr-
hovo s predstavo Matjaža Zupančiča ̋ RAZRED˝ v režiji Urške 
Klajn, Skuliranci Gledališkega društva Radeče z Molière/Vil-
dracovim ˝PRILOŽNOSTNIM ZDRAVNIKOM˝ v režiji Katje Čeč 
in Vesne Močilar ter Žaba gleda&išče Prosvetnega društva 
Vrhovo s predstavo Katarine Klajn ̋ INSTANT – KOMEDIJA Z DVE-
MA OBRAZOMA˝ tudi v režiji Katarine Klajn.
Predstave si je strokovno ogledala Ana Ruter, selektorica dr-
žavnega srečanja Festival VIZIJE – Festival mladinskih gleda-
liških skupin Slovenije 2014, ki bo v Novi Gorici od 16. do 18. 
maja 2014. Uvrstitve skupin na državno srečanje za enkrat 
še niso znane, ker regijska srečanja še potekajo.
Igralskim zasedbam in vsem, ki jih pri ljubiteljskem gledali-
škem delu podpirajo, iskreno čestitamo! 

Občina Radeče objavlja Javni poziv za 
posredovanje podatkov ali spremembo 

podatkov za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Z razveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine morajo 
tudi letos skladno z določili Odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnih zemljišč v občini Radeče (Uradni list RS, št. 
5/04, 16/05, 2/10) neposredni uporabniki stavbnega zemlji-
šča oziroma stavbe plačati nadomestilo za uporabo stavb-
nega zemljišča. 

Pozivamo vse zavezance, pri katerih je prišlo do kakršnih-
koli sprememb, da nam najkasneje do petka, 9. 5. 2014, 
oddate napoved za odmero nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča. Poziv se nanaša predvsem na zavezance, ki:

• ste na Geodetski upravi RS kakorkoli spreminjali podat-
ke, vezane na premoženje, in Občini Radeče niste ja-
vili sprememb za ažuriranje baze NUSZ in 

• nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stano-
vanjsko hišo/stanovanje, garažo, poslovni prostor do 
sedaj niste plačevali (razen v primeru, če je šlo za opro-
stitev plačila). 

Skladno z določili Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nih zemljišč v občini Radeče je v primeru, če se na poziv ne 
odzovete in ne posredujete podatkov, potrebnih za izračun 
NUSZ, predvidena denarna kazen.
Obrazec za napoved za odmero NUSZ je na voljo na www.
radece.si in na vložišču Občine Radeče. Dodatne informa-
cije dobite na tel. št. 03 56 80 806.

 Občina Radeče

Tri radeške mladinske predstave 
na regijsko srečanje

RADEČE - Gasilska zveza Ra-
deče je pripravila 18. skupšči-
no, ki so se je udeležili tudi 
predstavniki sosednjih gasil-
skih zvez, zbrane pa sta na-
govorila predstavnik Gasilske 
zveze Slovenije in regijski 
poveljnik Bojan Hrepev-
nik ter direktorica občinske 
uprave Brigita Stopar. Sle-
dnja je izrazila zadovoljstvo 
ob nenehnem večanju član-
stva in vestnem izobraževa-
nju ter dejala, da »izobraže-
ni na vseh področjih znamo 
in zmoremo delovati na bolj-
ši, tudi drugačen način«. Po-
udarila je tudi, da je gasilska 
organizacija na nivoju občine 
uspešno realizirala svoj pro-
gram, zlasti glede na dejstvo, 
da je razpolagala s 15 % manj 
sredstvi kakor leto poprej. 

Občnega zbora radeške ga-
silske zveze se je udeležilo 
sedem delegatov iz Prosto-
voljnih gasilskih društev Ja-
gnjenica (Jože Šunta, Franc 
Zahrastnik), Radeče (Andrej 
Čeč, Janez Sonc), Svibno 
(Benjamin Žonta) in Vrhovo 
(Drago Klanšek, Roman Re-
mih). Pregled dela minulega 
leta je vodilo delovno pred-
sedstvo v sestavi Anita Klju-
čevšek, Janez Sonc in Leon 
Žlajpah ter zapisnikar Karl 
Klembas. Sprejet je bil plan 
dela, ki zajema preventivne 
naloge, organizacijske aktiv-
nosti in dela strokovne služ-
be GZ Radeče ter nabavo in 
vzdrževanje zaščitne opreme 
in tehnike. Predsednik GZ Ra-
deče Rado Mrežar je v svo-
jem poročilu izpostavil pestro 

minulo leto, ko so bili radeški 
gasilci predsedujoči celjski 
regiji, in zadovoljstvo ob po-
novni realizaciji mladinskega 
tabora na Magolniku, povelj-
nik GZ Radeče Karl Klembas 
pa je strnil izobraževalni del 
in intervencije. Nadaljeval-
ni tečaj je uspešno zaklju-
čilo 37 gasilcev, pridobili so 
novousposobljenega vodjo 
enote, 21 posameznikov pa 
se je udeležilo različnih izo-
braževanj na Igu. V letu 2013 
se je GZ Radeče spoprijela s 
17 intervencijami, med kate-
rimi je bilo sedem požarov na 
objektih, trije v naravi, šti-
ri posredovanja v povezavi z 
močnim vetrom, dvakrat je 
bilo potrebno tehnično pri-
skočiti na pomoč in enkrat v 
primeru poplave.  D. Jazbec

Skupščina Gasilske zveze Radeče

SEVNICA – Študentski klub 
Sevnica poziva ljubitelje fo-
tografi je k sodelovanju na 
Sevnica Vintage Foto Fra-
me natečaju. Fotografi je na 
temo »social life« v občini 
Sevnica sprejemajo še do 1. 
maja na naslovu sksevnica@
gmail.com. Po zaključku na-
tečaja bodo izbrali dva na-
grajenca; enega po izboru 
strokovne žirije in drugega 
po številu ‚všečkov‘ na Fa-
cebooku. 

Foto natečaj 
ŠK Sevnica
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Komisija v sestavi mag. An-
ton Vodovnik, Igor Horvat, 
Tadeja Vodovnik Plevnik, 
Andrej Berkovič in Miha 
Balon je ocenila 105 vinskih 
vzorcev v 24 zvrsteh. Zaradi 
napak je izločila 13 vzorcev, 
vsi ostali so si prislužili zla-
te, srebne ali bronaste diplo-
me, najboljši pa so se okiti-
li z nazivom prvak sorte. Pri 
belih zvrsteh je slavilo do-
mače Vinogradništvo Kunej 
Zvonko in Danica, najbolj-
ši laški rizling je pridelal do-
mačin Franci Debelak ml., 
najboljši chardonnay Vino-
gradništvo Kralj iz Črešnjev-
ca pri Bistrici ob Sotli, prvo 
mesto pri modri frankinji 
je osvojila družina Balon iz 
Drenovca, pri rdečih zvrsteh 
je slavil Blaž Černelč iz Hra-
stja pri Bistrici, pri sauvigno-
nu pa družina Pečnik iz Se-
dlarjevega. Najvišjo oceno, 
18,73 točke, je prejel sauvi-
gnon - izbor iz kleti Zorenč – 
Hohnjec iz Bistrice ob Sotli. 

Mnogo zanimanja je letos 
požela 14. šempetrska sala-
miada, saj se v Bistrici ob So-

tli že pospešeno pripravlja-
jo na organizacijo 18. fi nala 
slovenskih salamiad. Na lo-
kalno ocenjevanje salam v 
Šempetru se je prijavilo kar 
47 salamarjev. Vsi so si pri-
služili priznanja, predse-
dnik ocenjevalcev Jože Hu-
dina pa je menil, da s tako 
kvalitetnimi izdelki dviguje-
jo raven kakovosti priredi-
tve. Poleg njega so ocenje-
valno komisijo sestavljali še 
Stane Krnc, Jože Zorenč, 
Braco Miroševič, Rudi Ivan-
čič in Franc Štritof. Zmago 
so dodelili Romanu Kraglu 
iz Sevnice, drugo mesto je 
osvojil Silvo Vide iz Šentjer-
neja, tretje Marjan Koprivc 
iz Artič, tik za njimi sta se 
uvrstili še kmetija Marof in 
družina Zorenč iz Bistrice ob 
Sotli. Vseh pet naštetih bo 

sodelovalo na fi nalu sloven-
skih salamiad, ki ga 17. maja 
po osmih letih znova prireja 
šempetrsko društvo vinogra-
dnikov in kletarjev.

Šempetrski praznik vina in 
salam pritegne mnogo obi-
skovalcev z vzdušjem, ki so 
ga med obiskovalce prenesli 
Pihalna godba Orlica, ljud-
ski pevci Fantje z vrhov in 
gledališka skupina osnovno-
šolcev iz Bistrice ob Sotli, 
za nadaljnjo dobro voljo je 
poskrbel ansambel Kozjanski 
zven, obiskovalci pa so lahko 
ugibali težo šunke, ki sta se 
ji najbolj približala obisko-
valec iz Trebnjega in Boris 
Vahtarič, ki sta si tako na-
grado morala razdeliti.

 Emilija Šterlek/P. P.

Kot je povedal predsednik dru-
štva Damjan Golob, vinogra-
dniki vsakoletni praznik željno 
pričakujejo, saj je ocenjeva-
nje vzorcev vin pokazatelj 
dela, znanja in napredka vi-
nogradnikov tako pri delu v 
vinogradu kot v kleti. Tako so 
16. marca organizirali pobira-
nje vzorcev vin in jih 119 štiri 
dni kasneje predali v ocenje-
vanje sedemčlanski komisiji, 
ki je v nadaljevanju izločila 
deset odstotkov prejetih vzor-
cev. Po besedah vodje ocenje-
valne komisije Sama Hudokli-
na iz KGZ Novo mesto, „je bila 
kakovost grozdja letnika 2013 
tako po dozorelosti kot tudi 
po zdravstvenem stanju slab-
ša kot v preteklih letih, pred-
vsem zaradi neugodnih vre-
menskih razmer, zaradi česar 
je bilo kletarjenje tega letnika 
zahtevnejše“. Leto je bilo si-
cer ugodno za pridelavo vin za 
masovno uporabo, medtem ko 
je bilo nenaklonjeno pridela-
vi posebnih vin. Naziv šampion 
prireditve je prejelo vino Vin-
ske kleti in vinotoča Kodela za 
laški rizling - jagodni izbor, pri-
znanje Bakhus sta prejela za 

beli bizeljčan Franc Stopar in 
za rdeči bizeljčan Vinska klet 
Martina in Janko Matjašič. 
Prvaki so postali še roze Vina 
Dular, modra frankinja Vero-
nike Krstič, modri pinot Vin-
ske kleti Kodela, modra fran-
kinja - barik Mitje Valentinca, 
bela zvrst Vinske kleti Golob, 
laški rizling Marjane in Slavka 
Mavsar, rumeni muškat Vilija 
Bosteleta in dišeči traminec - 
izbor Janeza Cerjaka.  

Sicer pa so pred objavo re-
zultatov v Društvu vinogra-
dnikov Sremič, v katerega je 
vključenih 120 vinogradnikov, 

izvedli tudi letni zbor član-
stva, na katerem so pregle-
dali aktivnosti minulega leta 
in sprejeli plan dela za leto-
šnje leto, ki bo prioritetno te-
meljil na izobraževanju. Lani 
so izvedli tri strokovna preda-
vanja ter strokovni ekskurzi-
ji na Madžarsko in v Avstrijo. 
Ob tem bodo letos že tretje 
leto zapored postavili „orja-
ški“ društveni klopotec, kate-
rega vetrnice merijo v dolžino 
kar štiri metre, po Sremiču in 
Kremenu pa naj bi letos kra-
sil enega izmed vinogradov na 
Libni ali Kostanjku. 
 Sven Mavsar

BUKOŠEK - V soboto, 12. aprila, je bilo že od jutranjih ur ži-
vahno dogajanje okoli Kmetijske trgovine Cerjak v Bukošku, 
saj so skupaj s številnimi kupci in naključnimi obiskovalci slo-
vesno proslavili odprtje nove dovozne poti in večjega števi-
la parkirnih mest, kar jim bo omogočilo nadaljnji razvoj in 
lažje vsakodnevno delovanje trgovine. Vodja trgovine Polo-
na Cerjak Brod je poudarila pomen skupnega dela družine 
Cerjak in vseh zaposlenih. Novi pridobitvi sta odprla njena 

starša, začetnika trgovine Cerjak. Zbrane je pozdravil tudi 
župan občine Brežice Ivan Molan, novo pridobitev pa je bla-
goslovil brežiški župnik Milan Kšela. V zabavnem programu 
so sodelovali Ansambel Lojzeta Ogorevca, ki je z glasbo tudi 
začel tokratno praznovanje, Brigita Šuler, bratje in sestre 
Ogorevc, pišečka Mica in vokalna skupina Aria. Na stojnicah 
pa so se predstavila lokalna turistična in vinogradniška dru-
štva, društva kmečkih žena, pridelovalci lokalne hrane in tudi 
znani zeliščar Jože Majes. Družina Cerjak je za prijetno po-
čutje obiskovalcev poskrbela tudi s pijačo in golažem, ki so 
ga skuhali udeleženci golažijade.  P. Brenčič

BRESTANICA - V tamkajšnjem Gostišču Allegro so se 13. aprila 
na rednem letnem občnem zboru sestali člani Kmečke zadru-
ge Bohor iz Koprivnice, ki jo kot predsednik vodi Ivan Kožar. 
V 22. letu delovanja 
je vanjo vključenih 
47 članov, polovi-
ca članov (23) pa je 
proizvajalcev mle-
ka. Sedem med nji-
mi (največji so Ivan 
Bogovič, Ivan Kožar 
in Neža Koren) je v 
lanskem letu od-
dalo v odkup prek 
100.000 litrov mle-
ka. Skupno so člani 
zadruge oddali 2.179.655 litrov mleka, od tega ga je bilo 91,96 
odstotkov najboljšega E (ekstra) razreda, kar pomeni, da je 
imelo vsebnost skupnega števila mikroorganizmov do 50.000 
SC/ml mleka, medtem ko je bilo 94,32 odstotka oddanega 
mleka E kakovosti tudi na podlagi kontrolirane vsebnosti so-
matskih celic (izpod 400.000 SC/ml mleka). Poleg navedene-
ga so člani zadruge dali v odkup 236 kom mladega pitanega 
goveda (biki), 65 telet, 166 krav in 54 telic. Zadruga Bohor je 
minulo poslovno leto zaključila z dobičkom, kljub temu pa na-
meravajo v letošnjem letu zaradi že nekaj let upadajoče pro-
izvodnje mesa in posledičnega odkupa le-tega povišati (300 
kom mladega pitanega goveda, 100 telet, 150 krav), prav tako 
odkup mleka na 2.300.000 litrov. B. M. 

V KZ Bohor je večina oddanega 
mleka ekstra kvalitete

DA VAS BO VAŠ

PEUGEOT
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Včlanite se v brezplačni program Moj Peugeot, ki vam prinaša številne ugodnosti in promocijske ponudbe, odvisne od 
starosti vašega Peugeota. Pokličite 080 26 24 in poslali vam bomo prijavnico ali obiščite www.peugeot.si.

www.peugeot.si

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

Nova pridobitev Kmetijske 
trgovine Cerjak

Družina Cerjak na otvoritvi

Bakhus Stoparju in Matjašičevim

Skupinska fotografi ja nagrajencev

KRŠKO - Na Turistični kmetiji Glas na Sremiču je 4. aprila v organizaciji Dru-
štva vinogradnikov Sremič potekal tradicionalni, že 19. praznik vinogradnikov, 
ki pridelujejo vinsko kapljico na bizeljsko-sremiškem vinorodnem območju.

Šempetrski praznik vina in salam
BISTRICA OB SOTLI - V Društvu vinogradnikov in kletarjev Šempeter so izpe-
ljali tradicionalni Praznik vina in salam. Slovesnega dogodka v Bistrici ob So-
tli so se udeležili številni kmetje, vinarji in salamarji. 

Nagrajenci za najboljša vina in salame z županom Fra-
njem Debelakom 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Društvo domače koline, ki ima sedež v 
Kostanjevici na Krki, je po januarskem prazniku domačih kolin 
11. aprila v gostilni Žolnir pripravilo še tradicionalni praznik vina, 
kruha in „suhega sadja“. Na jubilejno 15. društveno prireditev 
so pridelovalci prinesli kar 130 vzorcev domačih dobrot. Kot je 
povedal predsednik društva Franc Kovačič, so bili vzorci kljub 
neugodnim vremenskim razmeram za zorenje suhomesnatih iz-

delkov dokaj kvalitetni, zadovoljni pa so tudi s številom sodelu-
jočih. Zmagovalci v posameznih kategorijah so postali: Milena 
Raztresen iz Škocjana pri salamah, kjer je drugo mesto osvojil 
Franc Štritof iz Brežic, Janez Tršinar iz Grobelj pri šinkih, Bo-
štjan Sintič iz Dolenje Pirošice pred Romanom Molanom iz Gor-
njega Lenarta in Janezom Tršinarjem s Prekope pri dimljenih 
špehovkah, Drago Leskovšek z Gorice pri Slivnici pred Nino in 
Laro Zorič iz Šutne pri domačih klobasah, Edo Kos iz Smolenje 
vasi pri slanini, Franc Štokar z Orehovca pri vinu ter Mihaela Bla-
tnik iz Ledeče vasi pred Boštjanom Sintičem pri kruhu. Zmago-
valec kombinacije kruha, slanine in vina oz. t. i. „vinogradniške 
malice“ je bil Edo Kos pred Mileno Raztresen in Boštjanom Sinti-
čem. Prireditev so popestrili še z licitiranjem teže špehovke-ve-
likanke in dimljene krače.  P. P.

Vino, kruh in „suho sadje“

Ugotavljali so težo salame-velikanke. Zbora članov KZ Bohor se udeležuje 
tudi poslanec v DZ Franc Bogovič.
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Rajhenburški menihi trapi-
sti, lastniki gradu Rajhenburg 
med letoma 1881 in 1947, so 
imeli velik vpliv na različne go-
spodarske panoge – od vzgoje 
žit, sadjarstva, čebelarstva, go-
vedoreje, sirarstva, vinogradni-
štva (prvi so škropili z modro 
galico, prvi so pridelovali pe-
neče vino) do izdelovanja čo-
kolade in likerjev. Imeli so tudi 
svojo tiskarno, ukvarjali so se s 
krojaštvom, mlinarstvom, mi-
zarstvom idr. Za svoje potrebe 
so gojili različno sadno drev-
je in cvetje. Bili so izredno sa-
mooskrbni na vseh področjih, 
tudi pri peki kruha, sušenju sad-
ja, čebelarskih izdelkih, zeliščih 
idr. Delovali so na vseh podro-
čjih, ki še danes opredeljujejo 
območje, imeli so prvo hidro-
elektrarno, prvi vodovod, prvi 
telefon, fotoaparat in tudi prvi 
traktor (1929). Njihovo življe-
nje in delo predstavlja stalna 
razstava na Gradu Rajhenburg, 
avtorice Irene Fürst, Muzej no-
vejše zgodovine Slovenije, Eno-
ta Brestanica, ki je odprta od 21. 
aprila 2013.

Bogata dediščina je 

služila za izhodišče 

sodobnega projekta 

Da bi dediščino raziskali, obu-
dili in v moderni obliki prene-
sli naslednjim generacijam, so 
za 4. javni poziv za nabor pro-
jektov Lokalne akcijske skupine 
Posavje, upravičenih do nepo-
vratnih sredstev Leader iz kvo-
te za leta 2011, 2012 in 2013, 

moči in ideje združili partner-
ji z različnih področij. Kulturni 
dom Krško kot vodilni partner 
je skupaj z Regionalno agen-
cijo Posavje, Hišo trt, vina in 
čokolade, Kunej Aleš, s. p. in 
Gostilno Šempeter, Srečko 
Kunst, s. p. na omenjeni razpis 
uspešno prijavil projekt Vpliv 
trapistov na posavsko po-
deželje, z akronimom  „Tra-
pistin“. 

Čokolada za vse okuse

Projekt zagotavlja oblikovanje 
kakovostnih novih produktov 
in rekonstrukcijo enega izmed 
najbolj prepoznavnih produk-

tov iz preteklosti in eno prvih 
regionalnih blagovnih znamk 
– čokolado Imperial oz. trapi-
stovsko čokolado ter drugih iz-
delkov, povezanih z vplivom, ki 
so ga na posavskem podeže-
lju pustili trapisti. Z inovativni-
mi pristopi in dvigom dodane 

vrednosti lokalnih proizvodov 
in storitev smo povezali go-
spodarsko dediščino trapistov 

s sodobnimi smernicami traj-
nostnega razvoja. Ob tem smo 
zagotovili zgodbo regije, ki je v 
pomoč lokalnim rokodelcem in 
pridelovalcem pri promociji ter 
trženju izdelkov in pridelkov. 
Po odprtju čokoladnice na Gra-
du Rajhenburg konec septem-
bra 2013 je rekonstruirana čo-
kolada postala eden najbolj 
prepoznavnih regionalnih pro-
duktov različnih oblik in okusov.

Cilji in rezultati projekta

V projektu, ki je bil izveden v 
dveh fazah in je trajal 16 mese-
cev (januar 2013 do april 2014), 

smo izpolnili načrtovane cilje in 
dosegli zadane rezultate. Anali-
zirali smo vpliv trapistov na po-
deželje za razvoj novih izdelkov 
z dodano vrednostjo, obujeno 
in rekonstruirano je znanje iz-
delovanja čokoladnih in drugih 
izdelkov trapistov. Pomemben 
del je tudi povečana dosto-
pnost do kakovostnih rokodel-
skih izdelkov v Posavju, v dveh 
že obstoječih prodajnih mestih 
Kulturnega doma Krško: muzej-
ski trgovini Mestnega muzeja 
Krško in muzejski trgovini Gra-
du Rajhenburg ter v dveh no-
vih: Gostilni Šempeter Bistrica 
ob Sotli in od 8. maja 2014 tudi 
v Hiši trt, vina in čokolade Ku-
nej Aleš, s. p. v Brestanici, ki sta 
bili v sklopu projekta tudi opre-
mljeni. 

Skozi aktivnosti in prodaj-
na mesta, predvsem pa s ka-
talogom izdelkov in pro-

dajnih mest je povečana 
prepoznavnost rokodelskih iz-
delkov, povečano je število 

novih registriranih rokodelcev 
in 10 novih ponudnikov vklju-
čenih v organizirano skupno 
trženje in promocijo, v sklopu 
katere je bilo izvedenih 8 pro-
mocijskih dogodkov.  
Katalog kot eden ključnih re-
zultatov projekta prizadevan-
ja vseh partnerjev in cilje vseh 
aktivnosti projekta združuje v 
publikaciji. Ta je tudi pomem-
ben del njegove trajnosti. Pro-
dajna mesta, ki so vključena ali 

pa ustvarjena v sklopu projek-
ta, so pomembna tržna pot za 
odlične izdelke, ki jih ustvarja-

Dediščina menihov trapistov 
posodobljena za sedanjost in prihodnost

Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin: 

jo ljudje na področju regije Po-
savje, povezujejo preteklost in 
dediščino s sedanjostjo, predv-
sem pa omogočajo dostopnost 
do tovrstnih izdelkov, ki nasta-
jajo v manjših količinah, pretež-
no ročno in kot del dopolnilnih 
dejavnosti, ki omogočajo bolj-
šo kakovost življenja in nove 
priložnosti tako za izdelovalce, 

še bolj pa za vse, ki potrebuje-
te to dostopnost za lastne po-
trebe, za darovanje, za užitek, za 
doživetje lepote in uporabnosti.

Pri vodilnem partnerju je v eno-
ti Grad Rajhenburg odprto eno 
novo delovno mesto, pridoblje-
na pa sta tudi dva nova izdelka 
z mnenjem Obrtne zbornice o 
izdelku domače in umetnostne 
obrti .

Rokodelske odprte 

delavnice

Skupaj s partnerji in izvajalci iz 
celotnega Posavja smo izvedli 
20 Rokodelskih odprtih delav-
nic, ki so bile med najbolj vidni-
mi in odmevnimi aktivnostmi 
obeh faz projekta. Številni obi-
skovalci so spoznavali znanja in 

veščine, ki so se ohranjale iz roda 
v rod, velik vpliv na njihov razvoj 
pa so imeli tudi menihi trapisti. 

Menihi trapisti pri delu v čokoladnici. Fotografi jo hrani Muzej 
novejše zgodovine Slovenije, Enota Brestanica.

Odprtje čokoladnice, 28. september 2013. Foto: Arhiv PO.

Rekonstrukcija embalaže za 
tabličke. Foto: Arhiv Hiša trt, vi-
na in čokolade, Kunej Aleš, s. p. 

Čokoladna tablica z lešniki, 
rekonstrukcija trapistovske 
tablice v sodobni embalaži. 
Foto: Arhiv Hiša trt, vina in čo-
kolade, Kunej Aleš, s. p. 

Tiskovna konferenca ob začetku projekta, 25. 3. 2013, Grad Raj-
henburg. Foto: Kulturni dom Krško.

Delavnica Vpliv trapistov na so-
dobno kuhinjo, Gostilna Šem-
peter, Bistrica ob Sotli, 5. 5. 
2013. Foto: Kulturni dom Krško.

Delavnica Čebelarstvo, prostori Čebelarskega društva pod Gra-
dom Sevnica, 9. 4. 2014. Foto: Kulturni dom Krško.

Enaindvajsetega aprila 1881 so na grad Rajhenburg prišli prvi trapisti, člani meniškega reda, zavezanega geslu ora et labora (moli in delaj). Iz Francije so pripel-

jali številna znanja in si za novo domovanje izbrali grad z rodovitno planoto ter okolico, ki jim je nudila številne gospodarske dejavnosti. Zavedali so se pome-

na razvitosti podeželja in znali sobivati z njim, njihovo delo pa je navdihnilo zanimiv projekt Vpliv trapistov na posavsko podeželje, z akronimom  „Trapistin“.

V 1. fazi smo ustvarjali v kro-
jaški delavnici, ročno izdelovali 
embalažo, v mizarski delavnici 
izdelali grablje ter ročno zaši-
li/izdelali knjigo. Poučili smo se 
o čokoladi in vinu, žitih, moki 
in mlevskih izdelkih, mleku in 
mlečnih izdelkih, spoznali in 
degustirali vina s trapistovskih 
leg, okušali domače mesni-

ne in spoznavali jedi, znane iz 
preteklosti, prilagojene sodob-
ni kuhinji.

V 2. fazi smo pekli medenjake, 
sušili sadje in pekli kruh v Men-
cingerjevi hiši, ročno izdelova-
li lesene magnete, izdelovali 
naravna mila in iz šipka izde-
lali presno marmelado. Poučili 
smo se o pridelavi zdrave hra-
ne kot podjetniški priložnosti, 
o spodbujanju trajnostne lo-
kalne preskrbe ter spoznali po-
men čebelarstva v vsakdanjem 
življenju, okušali živila in 
jedi, znane iz preteklosti, 
prilagojene načelom sodobne 
kuhinje, ter degustirali čokola-
do in vino.

Trajnost projekta

Projektne dejavnosti so pote-
kale na območju celotnega ob-
močja LAS Posavje in vključe-
vale vseh šest posavskih občin. 
Prav tako je projekt namenjen 
različnim ciljnim skupinam na 
celotnem območju LAS Posav-
je. Neposredne koristi od pro-
jekta imajo rokodelci, kme-
tijska gospodarstva in ostali 
ponudniki, ki so s projektom 
lahko nadgradili svojo ponud-
bo. Predvsem pa je projekt 
združil štiri partnerje, priva-
bil več kot 1000 udeležencev 
raznovrstnih aktivnosti in je 
del trajnostnega razvoja vseh 
vključenih, javnih in zasebnih 
institucij, ter celotnega obmo-
čja Posavja.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

Projekt je sofi nanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner Kulturni dom Krško. 
Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Delavnica Izdelovanja mil, Grad Rajhenburg, 11. 4. 2014. Foto: 
Kulturni dom Krško.

Pripravili:
Alenka Černelič Krošelj, vodja projekta, Kulturni dom Krško, alenka.cernelic.kroselj@mestnimuzejkrsko.si
Anita Radkovič, koordinatorka projekta, Kulturni dom Krško, anita.radkovic@mestnimuzejkrsko.si
Darja Planinc, vodja projekta pri partnerju, Regionalna agencija Posavje, darja.planinc@rra-posavje.si
Aleš Kunej, vodja projekta pri partnerju Hiša trt, vina in čokolade, Kunej Aleš, s. p., ales@kunej.com 
Srečo Kunst, vodja projekta pri partnerju Gostilna Šempeter, Srečko Kunst, s. p., sem5er@siol.net
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GOSTEJŠE IN VEČJE OBRVI

Obrvi dajejo obrazu velik pečat. Ponovno se vračajo gostejše 
in večje obrvi, ki naj bi bile od nosu odmaknjene le 1,5 cm. Z 
metodo japonskega vrisovanja obrvi se z vsako dlako 
posebej povrnemo obrvem bogastvo in urejenost s 
trajnejšim učinkom. Naraven in optimalen rezultat je 
dosežen s tem, da ostaja pigment le na povrhnici kože.

ČVRSTA KOŽA IN TELO BREZ MAŠČOBNIH BLAZINIC

Za oblikovanje telesa je odlična kombinacija KAVITACIJE in 
TRIAKTIV LASERJA. Kavitacija učinkovito topi maščobne 
blazinice in celulit. Že v enem tretmaju lahko s kavitacijo 
zmanjšamo obseg maščobnega tkiva od 1,5 do 3 cm. 
Kavitacija poteka na izbranem predelu telesa – trebuhu, 

bokih, stegnih ali kolenih. 
Maksimalen in trajen učinek 
pa se ob tretmajih doseže s 
premišljeno prehrano, fizično 
aktivnostjo in zadostno 
količino popite vode ali 
nesladkanega čaja. Kavitacijo 

je učinkovito zamenjala kirurška liposukcija, vendar žal ni 
primerna za ljudi, ki imajo nekatere resnejše zdravstvene 
težave, zato se velja pred tretmajem pogovoriti tudi o 
omejitvah. Laser Triaktiv odlično dopolnjuje uspešno 
kavitacijo, saj koža po izgubi maščobe postane ohlapnejša, ki 
kožo učvrsti in izboljša tonus. Z laserjem Triaktiv lahko 
odstranimo celulit, zmanjšamo brazgotine, zgladimo gube 
in odstranimo drobne kapilare.

PORJAVELOST BREZ UV ŽARKOV

Porjaveti brez UV žarkov in hkrati še 
pomlajevati kožo – to omogoča 
Versa-spa postopek za svilnato in 
gladko kožo, ki z DHA sestavino 
reagira na vrhnjem sloju kože. 
Porjavelost traja sedem dni in po 
mnenju dermatologov ne škoduje 
zdravju.

www.ateljeb.si

JOB CENTER Krško, tel: 07/48 81 614

PREJ POTEM

Poletje je pred vrati, zato si ne grenite življenja s svojo 

samopodobo, raje se (o)lepšajte!

ZDRAVA IN LEPA KOŽA
S soncem si utrjujemo zdravje. Znanstveniki ugotavljajo, da 
skoraj ni procesa v našem telesu, v katerem vitamin D ne bi 
imel pomembne vloge. Skrbi tudi za učinkovit imunski sistem, 
normalo absorpcijo kalcija in fosforja, delovanje mišic, itd. 
Zdravo je postopno privajanje na sonce in sočasno gibanje. 
S pravilno prehrano kožo učinkovito pripravljamo na sončne 
žarke, jo zaščitimo in obnavljamo. Priporočamo, da uživate 
raznoliko hrano, bogato s karotenoidi, veliko zelene listante 
zelenjave, orehov in hladno stiskana olja, bogata z omega 3. 
Navajam nekaj koristnih super živil za uživanje: MSM-mi-
neral lepote skrbi za čvrsto kožo, topi celulit, gladi gube, va-
ruje kapilare pred pokanjem ... Kokosova maščoba obvaruje 
lase in kožo pred poškodbami sonca, je odlična za maske in 
obloge. Kokosova voda nas hidrira, oskrbi z aminokislinami 
in minerali. Zagotavlja mladostnost kože in idealno telesno 
težo, odplakne zastalo limfo in je odlična proti celulitu. Goji 
jagode imajo ogromno vitamina A in E ter mineralov, ki skrbi-
jo za lepoto kože in enakomerno porjavelost. Alga Spirulina 
vsebuje ogromne količine klorofi la, beljakovin, mineralov in 
vitaminov, varuje našo kožo pred soncem, in omogoča zdra-
vo porjavelost. Za najboljši učinek je z nego kože idealno 
začeti dva meseca pred izpostavljanjem soncu. Hladno sti-
skana olja in masla so odlična izbira za pripravo kože na po-
letne sončne žarke. Med njimi so najboljša kakavovo maslo, 
sezamovo olje, lešnikovo olje, orehovo olje, avokadovo olje 
in olje navadnega rakitovca. To je le nekaj splošnih smer-
nic, veliko več izveste v HIŠI NARAVE, kjer se Vam vedno 
posvetimo osebno in individualno.

Upokojenci imate vsak prvi in drugi delovni dan v mese-
cu 10 % gotovinski popust. Nataša Doberšek

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, 
T: +386 7 49 20 694, 

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si

www.lekos-kozme ka.si

  

 

 

KAJ STORITI, 
KO NE ZMORETE VEČ 
ČASOVNO, FIZIČNO 

IN STROKOVNO SKRBETI 
ZASE ALI ZA SVOJE SVOJCE?

Vsaka življenjsko obdobje  prinaša plodove, ki jih je treba zna   
uživa  . Zrela leta so  lahko tudi veselje in dobra volja, hkra   pa 
lahko predstavljajo številne težave in izzive. 

Za nami so dolgoletne izkušnje na področju zdravstvene nege, 
prehospitalne oskrbe ter zdravstvene nege. Zato vam bomo znali 
pomaga   pri vseh težavah in vprašanjih, ki se vam bodo pojavile 
pri oskrbi sebe ali svojega najbližjega.

Preprosto, pokličite nas in pomagali vam bomo reši   težave kot 
so 
• inkon  nenca, pomoč pri pripravi obrokov in hranjenju, pomoč 

pri gibanju, skrb za vašo osebno higieno, prevezi ran, aplikaci-
ja injekcij, odvzem materiala za laboratorijske preiskave, do-
stava zdravil

• prevozi, spremstvo in družabništvo, učenje, varovanje na domu, 
nočno varstvo

• izvedba vaj za fi zično moč s kinezioterapevtom, sprehodi  in iz-
le   v naravi, skupinsko druženje in rekreacija v naravi,

• masaže, medicinska pedikura, …

Smisel zdravstvene nege in pomoči na domu je ostarelim, 
obolelim osebam in invalidom nudi   pomoč, da ohranijo smisel 
in kakovost življenja na njihovem domu, ter ohrani   človekovo 
dostojanstvo.

V življenju  ni pomembno zgolj žive  , ampak dodajanje življenja 
letom, ne pa let življenju.

Informacije in naročila na telefonski številki 
040 687 771 (ga. Bernarda)  oz. na  49 03 000

BRESTANICABRESTANICA
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www.vita-marin.com

POPOLNA NEGA OBRAZA
diamantni pilling, laser, naravna kozmetika

POPOLNA NEGA TELESA 
savna BLAZINA z blatom, kavitacija, anticelulitni program

07 49 64 635

V juniju vam nudimo:

1. - 30. junija - vsaka stranka ob barvanju las 
prejme darilni bon v vrednosti 5 €, ki ga lahko 
uporabi pri naslednjem obisku

5. junija - dan odprtih vrat - poskrbljeno bo za 
veliko presenečenje - o tem vec v majski stevilki

9. junija - brezplačna delavnica: Bodi lepa

Naučili vas bomo, kako se pravilno naličiti in urediti 
lase. Prijave sprejemamo do 5. junija.

10. - 20. junija - Lux. zlata nega obraza 40 €  30 €

Dragi bralci in bralke! Pa smo zopet z vami.

V juniju naš salon praznuje 20 let svojega 
delovanja, zato smo za vas pripravili kar nekaj 
posebnih  ponudb, da se vam približamo in 
podrobneje predstavimo, hkrati pa izkažemo 
zahvalo vsem tistim, ki nam že vrsto let 
sledite in zaupate v naše delo.

V maju vam nudimo: 

1. - 31. maja - finska savna za dve osebi 

 (napitek, sadje, 2x brisača) 15 €  10 €

6. - 16. maja - žensko oblikovanje in sušenje las 

 20 € 15 € (ne velja v kompletu z barvanjem)

20. - 30. maja - moško oblikovanje las 10 €  7 €

Nekateri ste že začeli s pomladanskim razstrupljanjem, drugi to počnete spontano, tako da v teh dneh 

pojeste še več svežega sadja, zelenjave, prav tako povečate količino in kvaliteto časa, ki ga preživite na 

prostem in v gibanju. Nekatere postopke za vitalnost resda poznamo bolje, o drugih marsikaj slišimo, 

a še vedno ne dovolj, da bi se zanje opogumili. Ravno temu je namenjeno zbiranje koristnih informacij 

na vsakoletnih straneh Zdravi in vitalni v Posavskem obzorniku in prva takšna stran je tudi tokratna. 

Preglejte, o čem pišejo posavski strokovnjaki na tej strani, oziroma se nanje obrnite za več informacij 

o posamezni temi ali postopku, naj vam ljudje, ki imajo za sabo že leta izkušenj, povedo, kaj je najbolj-

še za vas. Različne nege obraza, telesa, lasišča, priprava kože na sončne žarke, skrb za telo in um v zre-

lih letih – več informacij boste pridobili z obiskom ponudnikov, ki se predstavljajo, ali klicem na njiho-

ve dežurne številke. Naj se ohranjanje vitalnosti začne z radovednostjo!  M. M.

Čeprav je vreme muhasto, so ra-
zlogi za „aktivacijo“ več kot do-
bri: zdravje, zdravje, zdravje! Iz-
koristite te zadnje aprilske dni 
in prvomajske za kak dan po-
čitka, ko boste glavo dali malo 
na pašo, prav tako pa dajte te-
lesu priložnost za premik: na-
dihajte se svežega zraka, vsak 
dan pojdite vsaj na daljši spre-
hod, če pa želite iz prostih tre-
nutkov potegniti še več, obujte 
tekaške copate in stecite v nara-
vo. Tudi kolo, plavanje, tenis, vse, 
kar vas bo premaknilo, prekrva-
vilo vaše telo, ga napolnilo s kisi-
kom in hkrati umirilo um, bo več 

Izkoristimo pomladne dni zase
kot dobrodošlo. Po velikonočnih 
družinskih srečanjih, ki so obte-
žila naše organe z večjimi količi-
nami hrane živalskega izvora, pa 
bi bilo dobro očistiti telo z lažjo 
hrano, ki vsebuje čim več zele-
njave in sadja. Seveda, vitalno-
sti se resda ne da pridobiti čez 
noč, a ravno dnevi, ko narava 
brsti in cveti, so menda najbolj 
naklonjeni spremembam. Teo-
rijo že dobro poznate in veste, 
da je najtežja ravno odločitev za 
drugačen življenjski slog in za-
četek vsake dejavnosti – a vsak 
nov dan je darilo in te dni, ko bo 
še več dela prostih, pa jih le od-

ločno zgrabite za premagovanje 
vseh klancev, ovir na krožniku in 
najrazličnejših strahov zunaj in 
znotraj vas. M. M. 
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Ob mednarodnem prazniku dela - 1. maju,
vam iskreno čestitamo!
Prijetno praznovanje!

KRAJEVNI SKUPNOSTI

PODBOČJE in CERKLJE ob KRKI
ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO ŠUTNA

TER OSTALA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE KS

SKUPAJ Z VETERANSKIMI ORGANIZACIJAMI

IN ČASTNIŠKO ORGANIZACIJO OBČINE KRŠKO

VABIJO OB PRAZNIKU DELA NA

1. maj ob 11. uri

NAD PODBOČJEM PRI SMUČARSKI KOČI

SLAVNOSTNI GOVORNIK:

državna sekretarka v Kabinetu predsednice vlade Tamara Vonta

POHOD:
ZBOR POHODNIH ENOT:
- pred OŠ Podbočje ob 7.00 uri
- Cerklje ob Krki (pri Dejaku)  ob 7.00 uri

Drage bralke, spoštovani bralci 
Posavskega obzornika!

Prvi maj -  mednarodni praznik dela 
predstavlja simbol solidarnosti vseh delavcev.

TURISTIČNO HORTIKULTURNO DRUŠTVO
IN KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE

vabita ob prazniku krajevne skupnosti 
na 19. tradicionalno

JURJEVANJE NA ZDOLAH
SOBOTA, 26.04.2014
• 10.00 - Zeleni Jurij s spremstvom pobira jajca in klobase po 

vaseh KS Zdole
• 17.00 – Start »2. Jurjevega teka« v organizaciji ŠD Zdole 

NEDELJA, 27.04.2014
• 5.00  - potrkavanje z zvonovi
• 5.30  - budnica s Pihalno godbo iz Krškega
• 6.00  - začetek pečenja jajc
• 7.00  - začetek in nadaljevanje kulturnega programa 
• 9.00  - nastop ansambla Jerneja Kolarja
• 10.00  - svečana maša v cerkvi svetega Jurija
• 11.00  - prihod Zelenega Jurija in podelitev priznanj KS Zdole 
• 12.00  - nastop ansamblov Totter Midi Sotošek in Šakali 
• otroške delavnice in »ptičja svatba« v bližnjem gozdu 
• 15.00  - kuhanje »Zdolske gobove juhe« 
• 16.00  - nastop kvinteta Naokrog
• 18.00  - nadaljevanje programa in zabava z ansamblom 

Saša Avsenika

Razstava in prodaja dobrot zdolskih gospodinj. Za vse bo 
dovolj dobre hrane in pristnega zdolskega vina! Prireditev 
bo v vsakem vremenu, ker bo pod šotorom! Vstopnine ni! 

Prisrčno vabljeni!

Krajanom KS Zdole čestitamo ob krajevnem prazniku,
vsem občanom in bralcem pa želimo lepe praznike!

POTAPLJAŠKO DRUŠTVO KRŠKO 
SE PREDSTAVI – otvoritev razstave in pogovor

Odprtje razstave o delovanju društva in druženje z nji-
hovimi člani. Večer bodo popestrili s fotografi jami, vi-
deo posnetki in izpovedjo o pestrosti in barvitosti mor-
ja kot tudi o zasvojenosti od potapljanja. Razstava bo 
na ogled v maju in prvi polovici junija.

NAČRT ZA OSEBNI USPEH – 
tematsko predavanje

• četrtek, 8. maj, ob 19. uri – 
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Izberite cilj, ki ga želite resnično doseči, bo tema delav-
nice z domačinko Zdravko Abram, izkušeno, optimistič-
no mentorico, vodjo projekta Znanje za zaposlovanje.

TRAVMA IN ZASVOJENOST OTROK – 
tematsko predavanje

• torek, 13. maj, ob 17. uri – 
Mladinski oddelek v Krškem

Srečanje z dr. Sanjo Rozman, zdravnico, psihoterapev-
tko in avtorico knjig s področja zasvojenosti.

NARAVNE REŠITVE ZA TEŽAVE S KLOPI – 
tematsko predavanje

• sreda, 14. maj, ob 19. uri – Gostilna Žolnir 

Sabina Topolovec, sodelavka projekta Skupaj za zdrav-
je človeka in narave, soavtorica priročnika Uživajte v 
naravi brez strahu pred klopi ter knjig Ščepec rešitve in 
Ščepec védenja bo z nami delila kopico dragocenih pre-
verjenih naravnih rešitev, kako klope odgnati, kako jih 
varno odstraniti in kako preprečiti (oz. zdraviti) bole-
zni, ki jih lahko povzročijo.
  

 GRENKI KRUH IN IVANKA MESTNIK – 
literarni večer

•  sreda, 21. maj, ob 19. uri – 
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

Pisateljica Ivanka Mestnik, ki bo maja praznovala osem-
desetletnico, bo v pogovoru z Alenko Žugič Jakovina 
spregovorila o svoji življenjski zgodbi in zelo branem 
romanu iz dolenjskega okolja Grenki kruh.

MIRO TIČAR IN POPOTNIK – 
literarni večer  »MOJEMU POSAVJU« 

• petek, 23. maj, ob 19. uri – 
Osrednja knjižnica v Krškem

V okviru bralnega projekta Posavci beremo skupaj vas 
tokrat vabimo na druženje s posavskim pesnikom Mi-
rom Tičarjem in njegovo prvo pesniško zbirko Popo-
tnik. Z njim se bo pogovarjala voditeljica in pisatelji-
ca Carmen L. Oven.

PREDSTAVITEV 
ELEKTRONSKIH BAZ PODATKOV

• vsak četrtek od 12. do 13. ure 
(oziroma po dogovoru) – Osrednja knjižnica v Krškem

Z individualno predstavitvijo vam želim predstaviti upo-
rabo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica omogo-
ča dostop. Za izobraževanje je potrebna predhodna pri-
java (07 490 40 00).  

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V MAJU

SOBOTA, 26.04.2014
• 10.00 - Zeleni Jurij s spremstvommmmm ppop bira jajca in klobase po 

vaseh KS Zdole
• 17.00 – Start »2. Jurjevega teeekkka« v organizaciji ŠD Zdole

NEDELJA, 27.04.2014
• 5.00  - potrkavanje z zvonovvvi
• 5.30  - budnica s Pihalno goooodbo izz KKKKKrškega
• 6.00  - začetek pečenja jaaajjcjcjcj
• 7.00  - začetek in nadaljeeeeevanje kulturnegggagg progggrgg ama 
• 9.00  - nastop ansambla Jerneja Kollarjaaaa
• 10.00  - svečana maša v ccerkvi sveteggga JJJJurija
• 11.00  - prihod Zelenega Juuru ija in podeeelitevvv priznannnnnj jjj KS Zdole 
• 12.00  - nastop ansamblovvv v Totter Midddi Sooootošek in Šakali

p g j p p jjjj

• otroškkkkkeeee e ddedellalavnvniicicee iinin » tptptičičičjjajaa svatba« v bliižnjem gozddzdzddu
• 15.0000000  - kuhanje »Zdolske gobove juhhhe«««««
• 16161666.00  - nastop kvinteta Naokrog
• 1811 .00  - nadaljevanje programa in zaabbbabb va z ansssssamblom 

SSSaša Avsenika

Raaazstava in prodaja dobrot zdolskih gospodinj. Zaaa vvvse bo
doovolj dobre hrane in pristnega zdolskega vina! Prireditevevvv 
boooo vvv vvvsasasakekekemmm vrvrvremememenenenuu,u, kkkererer bbbooo popopoddd šošošotototorororom!m!m! VVVstststopopopninininenene nnni!i!i!
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Strankam, poslovnim partnerjem 

in bralcem Posavskega obzornika 

čestitamo ob prazniku dela.

poslovnim partnerjem

Posavskega obzornika

b prazniku dela.
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Ansambel Jerneja Kolarja
petek, 2. maj, od 16. ure dalje

Gostilna Ribnik Dular
Raztez 1a, Brestanica

j

Odlikuje nas prelep ambient z možnostjo ribolova, 
sprehodov v naravi, otroška igrala, okusna hrana in živa glasba.

Vabljeni!

Gostilna Ribnik je odprta vsak dan, 
tudi med prazniki. 

Informacije: 041 606 728

OTVORITEV POLETNE SEZONE
Ljudje smo ujetniki svojega tu-zemeljskega časa, smo ujetni-
ki tu-zemeljskih praznikov in smo ujetniki tu-zemeljskih vsa-
kodnevnih mednarodnih obeležitev tega ali onega svetovnega 
dneva, denimo zdravja, pravic, družine, svoboščin, svobode, 
voda, jezika, knjige … Pa kaj bi naštevali! To ali ono svetovno 
obeležje se trajnostno dotakne le borne peščice življa. Deni-
mo, spet, svetovnega oziroma mednarodnega dneva dela. Ki 
je nekaj korakov in noči pred nami.

Zaradi nepremakljivosti človeškega duha, narcisoidnosti člo-
veškega žitja in bitja, človeške betonske zagledanosti v sa-
mega sebe, vsak po svoje »pehamo konje« okoli velikonočnih 
praznikov, ki so s pehanjem že zdavnaj izgubili svoj smisel, 
pomen in namen velikega tedna. Pa vendar – mlada druži-
na z otročkom, radovednim, a mirnim, v posavskem naku-
povalnem središču. »Ne bova kupila več, kot mi trije lahko 
pojemo,« sta sklenila mlada starša. Še majhna košarica in 
čokoladka več za malega in za blagoslov. Rečeno, storjeno, 
brez cepetanja pred mano v vrsti. In en hvala Bogu v moji 
srži, še ob misli, kaj in koliko si smejo ali lahko privoščijo 
naši Posavci?

Še en praznik, 27. april. Menda dan upora proti okupatorju. 
Besede sicer res lepo zvenijo. Zvenijo domoljubno, a s pomanj-
kanjem zavedanja, kdo je okupator? Kdo je bil okupator na 
slovenski, posavski zemlji? Nekateri, ki bi okupatorja s svoje 
zemlje pregnali, se mu uprli. Mu s silo dopovedali, da je naš 
dom naš, da naša dvorišča, travniki, gozdovi, gore, ne more-
jo in ne smejo postati njihova lastnina in naj ne strežejo po 
življenjih tistih, ki dom in domovino in svoj jezik branijo za 
ceno lastnega življenja. Pa smo ljudje postali in ostali ujetniki 
neke vsiljene in potvorjene zgodovinske slike. Ovčice sloven-
ske, hlapci (samim sebi) pa ne morejo in ne morejo odrasti. 
Ne moreš odrasti, če si sam sebi okupator. Oholost pa taka!

V časih (bili so!), ko so na posavskih gričih goreli kresovi in 
so se postavljali mlaji v čast delu, si prav zares nisem mogla 
predstavljati, da bomo še kdaj morali doživeti množice mo-
ških in žensk pred zaprtimi tovarnami, kjer so jim kapitali-
sti, prevaranti na najbolj krut način odtujili vsakršno dosto-
janstvo. Naš današnji sovražnik je enak kot sovražnik pred sto 
leti – kapital. Ki so ga fi lmski producenti nazorno prikazovali 
v fi lmih. Kot opozorilo! Danes pa je spet resničnost! Ni mi še 
dano vedeti, v kakšnem zelenju se bodo na dan praznika dela 
prebudili posavski griči. Lahko samo slutim. Ali pa je že sama 
slutnja preveč? Poslušanje puhlic, če bo zanje sploh kdo toli-
ko pogumen in samozavesten, da jih bo izrekal!

Narava res puhti od mladega zelenja, a skozenj še bolj puhti 
sivina, namesto prešernosti žalost in obup. Ženske, moški, za-
dnji čas je, da damo delu spet čast in oblast! Kričimo mestu in 
svetu: nočemo biti ujetniki kapitala in vsakršnih prevarantov!  

 Natja Jenko Sunčič    

Nočemo biti ujetniki NA PREDVEČER 1. MAJA 
Za razliko od prejšnjih let je 
bilo letos vreme naklonjeno 
že tradicionalnemu kreso-
vanju na predvečer praznika 
dela, saj so širom po Posav-
ju ob prvem mraku vzplam-
teli kresovi tako na gričih kot 
v dolinah. Veliko Brežičanov, 
ki so zahajali vsa leta predv-
sem na že tradicionalno kre-
sovanje na Šentvid nad Ča-
težem, se je tokrat odločilo, 
da ostanejo v mestu, saj je 
MPZ Viva poskrbel z glasbo, 
jedačo in pijačo, da je bilo 
tudi na mestnem prizorišču, 
nedaleč od brežiške bolniš-
nice, veselo. Tovrstno prizo-
rišče so po dolgih letih or-
ganizirali tudi v Sevnici na 
Florjanski ulici, Krčani pa 
so se spričo lepega vremena 
številneje kakor leta nazaj 
podali na Trško goro. A nič 
manj veselo ni bilo tudi po 
okoliških krajih, kjer so pri-
zorišča in 1. maj obeleži-
li tudi s postavitvijo visokih, 
bogato okrašenih mlajev. 
Enega takšnih smo videli v 
Pavlovi vasi pri Bračunovem 
hramu, vendar ga zaradi vi-
šine 18 metrov nismo mog-
li ujeti v fotografski objek-
tiv, zato pa smo bili priča 
dobremu razpoloženju, pri 
tem pa so nam domačini po-
vedali, da je bil lanski mlaj 
še višji, saj je meril 24 met-
rov. Tako kot še na številnih 
krajih so tudi v Pavlovi vasi 
organizirali pravo "fešto", ki 
jo je poleg srečelova, dob-
re domače pijače in jedače, 
spremljala tudi glasba v živo.

Za 1. maj pa je bila najbolj 
množično obiskana prilju-
bljena izletniška točka Li-
sca, na katero so se tradici-
onalno peš povzpele številne 
družbe, družine in obiskoval-
ci tako iz Posavja kakor tudi 
iz drugih slovenskih krajev. 

  (PO, št. 18, maj 1999)

Kaj smo pisali 
pred 15 leti?

kolumna
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14048B 
Prijaznega lastnika in varen 
dom išče prisrčna črnobela 
muca. 

14056B 
Toplega doma si želi prijazna 
psička  pa in velikos   
jazbečarke, zdrava, stara cca. 
leto in pol, navezana na ljudi, 
najdena skupaj z mladiči v 
gozdu v Trebežu. 

BREŽICE – Občina Brežice nadaljuje z izvajanjem strategi-
je investicij na področju izobraževanja. V skladu z načrti 
potekajo aktivnosti za urejanje prostora Osnovne šole Cer-
klje ob Krki. V letošnjem letu Občina zagotavlja proračun-
ska sredstva za pripravo dokumentacije do pridobitve grad-
benega dovoljenja in za izvedbo arhitekturnega natečaja, v 
naslednjem letu je predviden začetek del. Občina želi z na-
tečajem pridobiti strokovno najustreznejšo rešitev za ure-
ditev šolskega prostora, saj bo stroka predlagala, ali je smi-
selna delna ali celotna rušitev obstoječih stavb oz. sanacija 
obstoječih in dograditev. 

Občina Brežice se je odločila za arhitekturni natečaj, čeprav 
je zakon zaradi ocenjene vrednosti investicije k temu ne za-
vezuje, saj želi s pomočjo zamisli in znanja strokovnjakov 
poiskati najboljšo rešitev, kako urediti prostor OŠ in vrtca v 
sodobno, uporabno ter otrokom in zaposlenim prijazno oko-
lje, ki bo v naslednjih sto letih pomemben del podobe vasi 
Cerklje ob Krki in eden izmed povezovalnih prostorov lokal-
ne skupnosti. V naslednjih letih bodo v skladu s prednostnim 
načrtom investicij na področju šolstva, ki ga je potrdil Ob-
činski svet Občine Brežice, potekale tudi ureditve šolskih 
objektov OŠ Artiče in OŠ Globoko. 

Natečajno gradivo in pogoji sodelovanja so objavljeni na 
spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 
(www.zaps.si), natečajne naloge lahko sodelujoči oddajo do 
24. 4. 2014 do 16. ure. Pri natečajnih nalogah bo petčlan-
ska strokovna komisija iskala kakovostno in premišljeno re-
šitev, pri kateri je ob primerni arhitekturni obliki, ki se smi-
selno vključuje v okolje, upoštevana predvsem uporabnost in 
ekonomičnost objekta, da bo ugoden za upravljanje in vzdr-
ževanje. Komisija bo izid natečaja in zaključno poročilo o 
natečaju objavila predvidoma do konca meseca maja 2014, 
v juniju pa bodo vsi ocenjevani elaborati tudi razstavljeni.

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 

IN PRIREDITEV V LETU 2014

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VE-
TERANSKIH IN DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ 

• za delovanje veteranskih in domoljubnih organiza-
cij in izvajanje njihovih programov (npr.: obelež-
ja, komemoracije, srečanja članov s statusom žr-
tev vojnega nasilja itd.)

 
 Rok za oddajo prijav: 13.5.2014

2. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POLETNIH PRI-
REDITEV IZVEN MESTA BREŽICE 

• športne, kulturne, turistične, humanitarne, stro-
kovne in družabne prireditve, organizirane izven 
območja krajevne skupnosti Brežice, ki se bodo 
odvijale v času od 1.6. do 30.9.2014. 

 Rok za oddajo prijav: 15.5.2014

Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošiljko 
po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Brežice, Ce-
sta prvih borcev 18, 8250 Brežice. 

Vsa navodila o načinu predložitve vloge ter odpiranju in 
ocenjevanju o vlogah določa besedilo javnega razpisa. 

Razpisi bodo objavljeni na spletni strani Občine Breži-
ce www.brezice.si v rubriki »Objave - razpisi«, in sicer 
z dnem 28. aprila 2014. 

Kontaktna oseba: Vesna Kržan, tel. 07/ 62 05 508, e-na-
slov: vesna.krzan@brezice.si

Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospo-
darske zadeve, v poletnem času zaznava večje število vlog 
za izdajo različnih dovoljenj, kot so zapore cest, prekomer-
ne obremenitve s hrupom, soglasja za uporabo javnih po-
vršin, prodaja na stojnicah, dovoljenja za obratovalne čase 
gostincem in podobno. Vse potencialne vlagatelje prosimo, 
da svoje vloge oddajajo pravočasno. Občinska uprava odgo-
varja za vsa izdana dovoljenja, zato potrebuje za kakovostno 
delo ustrezen čas za pregled in preverbo potreb vlagateljev, 
dovoljenja pa morajo biti izdana v skladu s predpisi.

Pomembno!
Zapora ceste – vlogo potrebno oddati najmanj 15 dni pred 
predlaganim rokom za zaporo ceste. Vlogo za dovoljenje za 
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je potreb-
no oddati najmanj 30 dni pred začetkom prireditve. Vlogo 
za prijavo/spremembo obratovalnega časa gostinskih obra-
tov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, je 
potrebno oddati 15 dni pred začetkom novega koledarske-
ga leta za naslednje koledarsko leto, pred začetkom obra-
tovanja ali pred spremembo obratovalnega časa.

V teh in v drugih primerih, ko je za vložitev vloge dolo-
čen rok, pa vloge ne bodo vložene v predpisanem roku, 
bo upravni organ v skladu s 3. točko prvega odstavka 
129. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – 
uradno prečiščeno besedi-
lo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13) pre-
pozne vloge s sklepom za-
vrgel, kar za vlagatelja po-
sledično pomeni, da na dan 
predvidene zapore, priredi-
tve ali spremenjenega obra-
tovalnega časa vlagatelj ne 
bo razpolagal z vsemi po-
trebnimi dovoljenji. Več o 
predpisih, ki določajo prido-
bitev dovoljenja ali soglasja 
in tudi rok za vložitev vloge, 
na www.brezice.si. 

BREŽICE – Uspešno zaključen razpis za oddajo tržnih sta-
novanj v najem je sedmim mladim družinam in posame-
znikom polepšal praznike, saj so z županom Ivanom Mo-
lanom podpisali najemne pogodbe za obdobje naslednjih 
petih let in prejeli ključe svojih novih domov.  

S ponudbo tržnih stanovanj želi Občina aktivno pomagati pri 
reševanju pomanjkanja najemniških stanovanj za mlade dru-
žine. Občina Brežice je uredila in obnovila stanovanja (pre-
gled instalacij in zamenjava dotrajanih, zamenjava stavbne-
ga pohištva, tlakov, obnova kopalnic ...), ki jih je prejela iz 
fonda Stanovanjskega sklada RS in jih preko razpisa oddala v 
tržni najem. Zainteresirani so se lahko do 19. 3. 2014 prija-
vili na razpis. Prednost pri dodelitvi v najem so imeli občani 
občine Brežice in mlade družine. Na voljo za najem je bilo 
ponujenih devet stanovanj različnih velikosti - od garsonjere 
do trosobnega stanovanja, sedem stanovanj je dobilo nove 
najemnike, neoddani pa sta ostali dve enosobni stanovanji. 

V zaključni fazi je tudi razpis Občine Brežice za dodelitev 
13 neprofi tnih stanovanj v najem (od tega deset stanovanj, 
ki jih je Občina Brežice pridobila od Ministrstva za obram-
bo RS), rezultati in oblikovana prednostna lista upravičen-
cev bodo predvidoma znani do konca meseca aprila. Občina 
Brežice ima sicer 150 stanovanj, od tega kar 118 neprofi tnih, 
25 tržnih in sedem službenih. 

BREŽICE – Udeležence svetovnega Teka miru, ki so 18. apri-
la prispeli v Slovenijo, so najprej sprejeli v občini Brežice. 
Plamenico miru, ki simbolizira mir in prijateljstvo med na-
rodi, je v imenu občine sprejel župan Ivan Molan. Otroci pr-

vih, drugih in tretjih razredov Osnovne šole Brežice so sode-
lovali s kulturnim programom, predstavili so se s folklorno 
skupino in plesno skupino Jelly.  Sprejem je potekal v prije-
tnem okolju mestnega parka, otroci so spoznali udeležence 
teka, ki prihajajo  iz različnih držav sveta - Portugalske, An-
glije, Slovaške, Urugvaja, sosednje Hrvaške, Bosne, Avstri-
je. S tekači so se pogovarjali o pomenu miru in prijateljstva. 
Tek za mir, globalni štafetni tek z namenom promocije sve-
tovnega miru, bo v Evropi potekal kar 8 mesecev, s plameni-
co miru bodo tekači obiskali 47 držav.

PGD Sobenja vas v sodelovanju z Občino Brežice vabi na
Tradicionalno prvomajsko srečanje na jasi pri Sv. Vidu,

ki bo v četrtek, 1.5.2014, ob 11. uri.

Program:
• Gasilski pihalni orkester Loče, 
• Klub esperan  stov Posavja – Esperanto-klubo Posavje

Vljudno vabljeni tudi na prvomajsko budnico v mestno jedro Bre-
žice, 1.5.2014 ob 7. uri. Na prvomajski budnici sodelujejo:
• Pihalni orkester Kapele
• Mladi harmonikarji KD Ivan Kobal Krška vas
• Društvo ročnih možnaristov Rogatec – Rogaška

POIŠČIMO JIM DOM
Zave  šče 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. – 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

Spoštovani delavke in delavci, občanke, obča-
ni občine Brežice, bralke in bralci!

Ob mednarodnem dnevu dela vam želim, da vam vaše 
delo prinaša zadovoljstvo, uspeh, pa tudi zaslužen počitek. 

Verjamem, da se bomo pogosto srečevali ob uspešnih 
projektih in skupaj ustvarjali prihodnost.

Želim vam, da prvomajske praznike preživite v prijetnem 
razpoloženju in v družbi vam dragih ljudi.

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Pred prazniki do novega doma S pomočjo natečaja do najboljše 
rešitve za OŠ Cerklje ob Krki

Poziv k pravočasni oddaji vlog za 
pridobitev dovoljenja za izvedbo 
prireditev v občini Brežice

200 osnovnošolcev pozdravilo 
tekače mednarodnega Teka miru
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Kompostarna v Spodnjem Starem 
Gradu v gradnjo
Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 18. aprila s predsednikom uprave družbe Kostak Krško Miljen-
kom Muho podpisal pogodbo za gradnjo kompostarne v okviru Centra za ravnanje z odpadki v Spodnjem 
Starem Gradu, strokovni nadzor bo izvajal MV Biro. Vrednost celotne investicije, s katero bo bistveno 
izboljšan proces dosedanjega odprtega načina kompostiranja, znaša 1,4 milijona evrov, od tega izvedba 
1,3 milijona evrov. 
Obstoječa kompostarna v 
Spodnjem Starem Gradu se 
razprostira na odprtem pla-
toju, na katerem poteka pri-

prava, mletje in komposti-
ranje bioloških odpadkov. 
Izgradnja zaprtega objekta 
nad obstoječo kompostarno 
v velikosti 2160 m2 in kapaci-
teto 10.000 ton odpadkov na 

leto bo po besedah župana 
omogočila uvedbo sodobnega 
načina kompostiranja ločeno 
zbranih biološko razgradljivih 

odpadkov in biološko razgra-
dljivih sestavin mehansko ob-
delanih mešanih komunalnih 
odpadkov. Poleg tega objekta 
bo zgrajen še objekt biofi ltra 
s strojnico v izmeri 300 m2. 

Posodobljen postopek oko-
lju bolj prijazen in bistve-
no hitrejši
K tovrstni investiciji je Obči-
na Krško pristopila s ciljem 
zmanjšati učinke onesna-
ževanja z emisijami snovi v 
zrak, saj bodo odpadki pre-
delani v zaprtem prostoru, 
zrak pa bo pred izpustom v 
okolje očiščen v biofi ltru, s 
čimer se bodo tudi bistveno 
izboljšali pogoji bivanja pre-
bivalcev v bližini centra za 
ravnanje z odpadki. Posodo-
bljen postopek kompostira-
nja bo zaradi zaprtega tipa 
kompostarne in vpihovanja 
zraka tudi bistveno hitrejši.

Z izgradnjo kompostarne, ki 

bo obratovala 24 ur na dan, 
bo ravnanje z odpadki rešeno 
celovito na enem mestu, hkra-
ti pa bo obdelava odpadkov po-
tekala v bližini vira nastanka. V 
Centru za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad bodo lahko 
sprejeli in obdelali večje koli-
čine bioloških odpadkov, cena 
obdelave v lastni kompostarni 
pa bo nižja v primerjavi z od-
dajo v obdelavo v druge kom-
postarne. 

Vrednost investicije, ki jo bo 
Občina Krško delno krila tudi 
iz naslova okoljskih taks, znaša 
1,4 milijona evrov, kompostar-
na pa bo predvidoma do aprila 
prihodnje leto zaključila s po-
skusnim obratovanjem. 

Z novo investicijo bodo odpadki predelani v zaprtem pro-
storu, zrak pa bo pred izpustom v okolje očiščen v biofi ltru.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik uprave 
družbe Kostak Miljenko Muha in Marija Vlahušič, MV Biro, 
ki bo izvajal strokovni nadzor nad gradnjo kompostarne

Od 1. januarja 2015 dalje bo potrebno vsem proračunskim 
uporabnikom (Občini Krško, krajevnim skupnostim, šolam, 
drugim zavodom, agencijam ...) v skladu s spremembami in 
dopolnitvami Zakona o opravljanju plačilnih storitev za pro-
računske uporabnike pošiljati račune in spremljajoče doku-
mente za opravljeno delo oz. dobavljeno blago izključno 
v elektronski obliki. Fizične in pravne osebe bodo e-račune 
proračunskim porabnikom lahko pošiljale preko bank, vklju-
čenih v medbančno izmenjavo e-računov, preko ponudnikov 
procesne obdelave podatkov, s katerimi ima Uprava RS za jav-
na plačila sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov ali pre-
ko spletnega portala UJP e-račun. Uprava RS za javna pla-
čila bo v sodelovanju z Nacionalnim forumom za e-račune v 
letu 2014 organizirala posvete za proračunske uporabnike ter 
sodelovala na posvetih za izdajatelje e-računov ter jim nu-
dila vso potrebno pomoč in informacije glede postopkov 
vključitve v sistem za pošiljanje in prejemanje e-računov.

Z 2015 računi le elektronsko

Teku miru, največjemu mednarodnemu globalnemu štafetne-
mu teku, ki spodbuja prijateljstvo, sodelovanje in harmonijo 
med narodi, med državljani in med krajani, smo se 18. apri-
la pridružili tudi v občini Krško. Župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko je skupaj z osnovnošolci OŠ Jurija Dalmatina na 
igrišču pri šoli v Krškem sprejel ekipo tekačev iz različnih dr-
žav, ki je do 23. aprila plamenico miru ponesla po Sloveniji. 

Gre za pobudo, ki povezuje ljudi v skupni želji po harmoniji in 
prijateljstvu, sodelujoči tečejo v skupini s plamenico, ki gre iz 
roke v roke ter tako na simboličen način prenaša sporočilo miru. 
Plamenico miru so tekači predali županu občine Krško Miranu 
Stanku, ki je pobudo pozdravil ter tekače pozval, da želje miru 
in dobrega medsebojnega sodelovanja iz Krškega ponesejo na 
nadaljnjo pot po Evropi. Tekačem so se s pesmijo, plesom in mi-
slimi o miru predstavili tudi osnovnošolci. "Sonce se je potopilo 
v nebo, ptice so utihnile, moje misli pa so zbrane, kri mi valo-
vi po žilah. Živim, uživam vsak trenutek, ki mi ga je dano pre-
živeti v tekaških copatih, raziskujoč bližnjo in daljno okolico," 
so zapisali osnovnošolci v sporočilu tekačem. Nekateri med nji-
mi so se tekačem pridružili na poti, ki so jo iz Krškega nadalje-
vali ob Savi do Brestanice in naprej do Senovega proti Štajerski.
Letos Tek miru, ki poteka že vse od leta 1987, povezuje evrop-
ske države od Lizbone do Beograda, tekači iz različnih držav pa 
bodo skupaj pretekli 24.000 kilometrov dolgo pot skozi 47 evrop-
skih držav do zaključne slovesnosti, ki bo 7. oktobra v Beogradu.

12. aprila je oko-
li 60 motoristov 
sodelovalo v tra-
dicionalni akci-
ji Motorist, ki jo 
že šest let v za-
četku motoristič-
ne sezone v Cen-
tru varne vožnje 
Raceland v Vrbini 
pripravljajo Sveti 
za preventivo in 
vzgojo v cestnem 
prometu posavskih občin. Motoristi so si lahko izmenjali izku-
šnje, osvežili znanje s področja osnov varne vožnje, vožnje 
na poligonu, si ogledali prikaz korekcijske vožnje, zaščitne 
opreme in nudenja prve pomoči ob zdrsu vozila.

Po odmevnih in uspešnih konservatorsko-restavratorskih 
delavnicah v letih 2012 in 2013 vas med 19. in 23. ma-
jem 2014 vabimo na nov teden spoznavanja strokovnih 
ravnanj z dediščino. 

Letošnji program je sestavljen iz štirih sklopov, v katerih se 
dopolnjujeta teoretični in praktični del. Pod vodstvom stro-
kovnjakov bodo udeleženci sodelovali pri načrtovanju konser-
vatorsko-restavratorskih posegov na spomeniku. Kot »model« 
bo služila cerkev sv. Petra v Brestanici. Na gradu Rajhenburg 
bodo potekala vzdrževalna dela na različnih segmentih kul-
turnega spomenika. Udeleženci pa bodo sodelovali tudi pri 
vzpostavitvi in skrbi za zeliščni vrt na gradu Rajhenburg, ki 
je del projekta Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, akronim Ze-
lišča Posavja.
Novost leta 2014 je vključitev skrbi za premično dediščino – 
zbirke Vladimirja Štovička, ki je pomemben del slovenske 
likovne dediščine in je ena ključnih zbirk Mestnega muzeja 
Krško ter prikaz restavriranja urnih mehanizmov v izvedbi 
Samuela Kukovičiča. 
Delavnice so posvečene mednarodnemu dnevu muzejev, ki 
ima letos naslov in temo Muzejske zbirke povezujejo. V spre-
mljevalnem programu vas vabimo tudi na prikaz peke kruha 
v Mencingerjevi hiši, v sodelovanju z OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja, Magdo Mežič in Matjažem Sotlerjem. 
Brezplačnih delavnic se lahko udeležite kot aktivni udele-
ženci ali poslušalci in spremljevalci. Podroben program je na 
voljo na www.gradrajhenburg.si, prosimo pa za vaše prija-
ve na: e-naslov: alenka.cernelic.kroselj@mestnimuzejkrsko.
si in na tel. številki 051 475 675 (Alenka Černelič Krošelj).

Galerija vin Gradu Rajhenburg 
- povabilo vinarjem

Grad Rajhenburg, enota Kulturnega doma Krško, skladno s 
svojim poslanstvom ohranja in predstavlja dvanajst stoletij 
pestre zgodovine v ponos lokalne skupnosti s skrbjo za vse 
obiskovalce. Ob tem s svojimi vsebinami sooblikuje seda-
njost in opravlja nalogo stične turistične točke občine. V ta 
namen odpiramo novo galerijo vin, ki bo postala zakladni-
ca okusov pridelanih na s soncem obsijanih pobočjih in do-
polnjenih z vrhunskim znanjem ljudi. Vabimo vse vinarje z 
območja občine Krško, ki imajo registrirano dejavnost ste-
kleničenja vin, da se nam pridružijo pri vzpostavljanju ga-
lerije vin. Skupaj bomo vzpostavili reprezentativni prostor, 
namenjen promociji lokalnih vin. Prvi del galerije odpira-
mo 3. maja 2014, ob 15. uri, galerijo pa bomo ves čas do-
polnjevali in tudi z vašo pomočjo razvijali. Informacije: 07 
62 04 216 ali marko.groselj@gradrajhenburg.si. Prijazno va-
bljeni k sooblikovanju pestre ponudbe Gradu Rajhenburg.

Konservatorsko-restavratorske 
delavnice na gradu Rajhenburg 
in v Mestnem muzeju Krško

Plamenica miru tudi v Krškem

Delavnice 2013. Foto: Arhiv KDK, enota Grad Rajhenburg.

Akcija Motorist uspela

Tekače miru je župan občine Krško mag. Miran Stanko 
sprejel v družbi osnovnošolcev OŠ Jurija Dalmatina Krško.

Acija Motorist je potekala že šesto leto.

Moj samooskrbni urbani vrt
V okviru vseslovenske akcije Moj samooskrbni urbani vrt 
klub Gaia v sodelovanju z Občino Krško vabi na brezplač-
ne delavnice. V torek, 6. maja 2014, ob 18. uri bo v sejni 
sobi A Občine Krško potekala delavnica z naslovom »Kaj se 
dogaja z mojo rastlino?« V soboto, 10. maja 2014, pa bo 
na dveh lokacijah potekala brezplačna delavnica »Sajenje 
plodovk in koristnih rastlin«, prva ob 10. uri na vrtu pri 
mladinski točki na Senovem, druga pa ob 12. uri na vrtu 
za hotelom City v Krškem. Vsi, ki vas zanimajo nasveti o 
vrtnarjenju, vabljeni, da se nam pridružite.
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Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, 
ki je v lanskem letu obeležilo prvo desetletje delovanja, 
je tudi v letošnji urnik vključilo srečanje z županom obči-
ne Sevnica Srečkom Ocvirkom. Srečanje je potekalo 15. 
aprila v prostorih sevniške kulturne dvorane.

Uvodnemu pozdravu ženskega pevskega zbora Utrinek, v kate-
rem prepevajo članice društva, je sledil pozdrav predsednice 
Marije Jazbec, ki je besedo v nadaljevanju predala županu Sreč-
ku Ocvirku. V sliki in besedi je predstavil delo lokalne skupnosti 
na številnih področjih, od prostorskega načrtovanja, infrastruk-
turnih in okoljskih ureditev do aktualnih projektov energetskih 
sanacij javnih stavb. Župan je ob tem odgovoril na vprašanja 
članic in članov društva, vezanih na delo občine.
Srečanje z županom sodi v sklop celoletnega študijskega pro-
grama, ki traja od oktobra do začetka maja. Prek 200 članic 
in članov poleg rednih torkovih predavanj skozi študijsko leto 
izvaja še številne druge aktivnosti - krožke s področja likov-
nega in pesniškega izražanja, fotografi ranja in učenja tujih 
jezikov, do rekreacije in planinskih izletov.

Sevniška območna izposta-
va Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti je 8. aprila 
v Kulturni dvorani Sevni-
ca pripravila pevsko revi-
jo predšolskih, otroških in 
mladinskih pevskih zborov 
občine Sevnica z naslovom 
»Poj z menoj«. Predstavilo 
se je kar 280 mladih pevk 
in pevcev v desetih pevskih 
sestavih.

Med nastopajočimi so bili: 
otroška pevska zbora OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž in OŠ 
Krmelj z zborovodkinjo Su-
zano Tratnik Umek, otroški 
pevski zbor OŠ Boštanj pod 
vodstvom zborovodkinje Ta-
deje Krnc, otroški in mladin-
ski pevski zbor OŠ Blanca z 
zborovodkinjo Jelko Gregor-
čič Pintar, vokalna skupina 
A vista OŠ Boštanj, ki jo vodi 
Mateja Repovž Lisec, ter 

Ob svetovnem dnevu Zemlje 
in simboličnem zaključku či-
stilnih akcij po sevniški občini 
je vsako leto na drugi lokaciji 
zasajena občinska lipa. Letos, 
že deseto leto zapored, je 
bila lipa zasajena v Boštanju. 
Priložnostni dogodek, ki so ga 
z nastopi obogatili učenci in 
učenke OŠ Boštanj, so sku-
paj pripravili Turistična zveza 
Občine Sevnica, Krajevna sku-
pnost Boštanj, Zavod za goz-
dove Slovenije, Občina Sevni-
ca in KŠTM Sevnica. 

Ajdovski gradec v Rojstvu Evrope
KŠTM Sevnica je na Gradu Sevnica 14. aprila pripravil novinarsko konferenco s predstavitvijo projek-
ta »Ponovno prebujena arheološka najdišča – sodobna interpretacija dediščine kot temelj kulturnega 
turizma«, akronim projekta: Rojstvo Evrope. Gre za čezmejni projekt, ki ga je KŠTM Sevnica zasnoval 
skupaj s štirimi partnerji, Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica in Razvojno agencijo Kozjansko ter še 
dvema hrvaškima, Muzej prigorja Sesvete in Zavičajni muzej Varaždinske toplice. 

Skupni cilji projekta so oži-
vitev arheološke dediščine s 
pomočjo sodobne interpre-
tacije dediščine, s pomočjo 
regionalnega in čezmejnega 
sodelovanja povezati lokal-
no znana najdišča in krepi-
tev kulturnega turizma – obo-
gatitev turistične ponudbe z 
novimi vsebinami. KŠTM Sev-
nica v projektu sodeluje z 
arheološkim biserom, Ajdo-
vskim gradcem. Arheološki 
park Ajdovski gradec, ki se 
nahaja na območju krajevne 
skupnosti Zabukovje v občini 
Sevnica, velja za enega naj-
večjih starokrščanskih središč 
na območju Alp in Podonavja. 

Za oživitev in dopolnitev vse-
bin na tem območju sta sev-
niški zavod za kulturo in ob-
čina kot lastnica v preteklih 
letih že izvajala več aktivno-
sti, ki privabljajo tako posa-
mične goste kot organizirane 
skupine. Z navedenim pro-
jektom pa je načrtovano ob-
močje vsebinsko še obogatiti 
in s tem širše prispevati k na-
daljnjem razvijanju kulturne-
ga turizma.
V okviru projekta KŠTM Sev-
nica načrtuje izvedbo nasle-
dnjih aktivnosti: izobraže-
valne delavnice za otroke in 
mladino, vezane na interpre-
tacijo dediščine, izobraže-

valne delavnice za turistične 
vodnike in interpretatorje de-
diščine, izdelavo replik in spo-
minkov, ogled primera dobre 
prakse interpretacije dedišči-
ne, interpretacijsko tablo na 
arheološkem najdišču, ma-
keto arheološkega najdišča 
in infomat ob dostopni poti. 
Za projekt so partnerji pogoj-

no uspešno pridobili sredstva 
Evropske unije, instrumenta 
za predpristopno pomoč. Tre-
nutno še čakajo na podpis po-
godbe, ki bo predvidoma ko-
nec maja 2014, aktivnosti pa 
že potekajo od sredine me-
seca aprila. Projekt se bo za-
ključil v mesecu marcu priho-
dnje leto.

Novinarska konferenca KŠTM Sevnica Ena od aktivnosti projekta je bilo sobotno usposablja-
nje animatorjev za vodenje izobraževalnih delavnic na 
Ajdov skem gradcu, ki je potekalo na Gradu Sevnica. Uspo-
sabljanja se je udeležilo 20 bodočih animatorjev (pred-
vsem turističnih vodnikov, študentov arheologije, zgodo-
vine in ostalih zainteresiranih).

Srečanje župana in U3 Sevnica

Srečanje je bilo, kot vsako leto, dobro obiskano.

Uvodni pevski pozdrav pevskega zbora Utrinek, ki ga vo-
di Franc Bastardi

Revija predšolskih, otroških in 
mladinskih pevskih zborov

mešana pevska zbora OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž z zbo-
rovodjem Marjanom Dirnbe-
kom in Osminke iz OŠ Sava 
Kladnika Sevnica z zboro-
vodkinjo Natašo Vidic. Zbra-
ne sta z nastopom navdušila 
tudi najmlajša pevska zbo-

ra, in sicer iz Vrtca Ciciban 
Sevnica pod vodstvom Meli-
te Železnik in Bernarde Ša-
vli ter predšolski pevski zbor 
vrtca Blanca z zborovodkinjo 
Sašo Martinčič.
Prireditev, ki jo je povezoval 
Vili Zupančič, se je zaključi-

la s skupno pesmijo vseh so-
delujočih sestavov. Pevske 
zbore je strokovno spremlja-
la Katja Gruber. Med gosti 
prijetne glasbene prireditve 
je bil tudi podžupan občine 
Sevnica Jožef Žnidarič.
 Foto: LIJAmedia

Deseta občinska lipa bo krasila Boštanj

Lipo sta zasadila predse-
dnik KS Boštanj Jože Udo-
vč in župan Srečko Ocvirk v 
družbi učencev OŠ Boštanj. 
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Kam v Posavju?
Četrtek, 24. 4.

• ob 10.00 v knjižnici Voja-
šnice Jerneja Molana Cer-
klje ob Krki: odprtje raz-
širjenih prostorov oddelka 
Knjižnice Brežice v Cerkljah 
ob Krki „Mavrična soba 2“, 
sledi predstavitev slikani-
ce EŠU iz zbirke Sile nara-
ve avtorice Alenke Urbanč z 
ustvarjalnico za otroke

• od 13.00 do 16.00 v Gale-
riji Božidar Jakac – Grafi č-
nem kabinetu Bogdana Bor-
čića v Kostanjevici na Krki: 
regionalno srečanje pred 
letošnjimi Dnevi evropske 
kulturne dediščine

• ob 17.00 v MC Brežice: pri-
tapkaj si srečo z metodo 
EFT, cena: 5 €

• ob 18.00 v Gostilni Šempe-
ter v Bistrici ob Sotli: ku-
linarični večer „Lokalno 
je modro – izbrane lokal-
ne jedi z vrhunskimi modri-
mi frankinjami: cena: 30 €/
osebo, info in prijave: 051 
680 289, rok.petancic@
kstm.si

• ob 19.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predstavitev progra-
ma Obzorje 2020 – EU sred-
stva za inovacije

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava ob dne-
vu upora proti okupatorju 
in prazniku dela

• ob 20.30 v Mestni hiši Bre-
žice: zaključek meseca sau-
vignona – večerno druženje 
ob glasbenem programu z 
vinarji Jankom Matjašičem, 
Simonom Varlecem in Bog-
danom Dularjem ter degu-
stacija medenih izdelkov in 
pijač čebelarstva Oder

Petek, 25. 4.

• od 11.00 dalje v Megadomu 
Krško: 2. hišni sejem – dan 
za poslovne partnerje (več 
na str. 24)

• ob 15.30 v knjižnici v Bi-
strici ob Sotli: pravljično 
popoldne za najmlajše - 
Zajček Pablo išče jajčka

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: o zdravi prehrani

• ob 18.00 na dvorišču Ga-
lerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: otvoritev 
razstave likovnih del 25. 
otroškega extempora z na-
slovom „Tipični kostanjevi-
ški čolni“ ter osrednja ob-
činska slovesnost ob dnevu 

upora proti okupatorju
• ob 18.00 v MT Raka: igre 

na igrišču
• ob 18.30 v MT Podbočje: 

večer pokra
• ob 19.00 v dvorani Glasbe-

ne šole Krško: dobrodelni 
koncert marimbista Aristela 
Škrbića za podiplomski štu-
dij na Royal College of Mu-
sic v Londonu

• ob 19.00 v Mestni hiši Bre-
žice: uradna razglasitev re-
zultatov izbora „Županovo 
vino za leto 2014“

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: premiera plesne 
predstave Ka‘bavidas pele-
ra „Kratek stik“

• ob 20.00 v KD Krško: avto-
biografski muzikal v 20 pri-
zorih in 19 hitih „Tabu: od-
prto!“, za izven

Sobota, 26. 4.

• ob 8.00 v Murncah nad Šen-
tjanžem: 12. spominski po-
hod ob nemško-italijanski 
okupacijski meji 1941-1945 
od Murnc do Telč, ob 15.00 
na Telčah: kulturni program

• ob 9.00 v OŠ Sava Kladnika 
Sevnica: Pozdrav pomladi

• ob 9.00 v MT Veliki Kamen: 
igra z najmlajšimi

• ob 9.30 v MT Raka: igre na 
prostem

• ob 10.00 pri lovskem domu 
v Gradnju: proslava v poča-
stitev dneva upora proti 
okupatorju

• od 10.00 dalje v Megadomu 
Krško: 2. hišni sejem – dan 
za nakup (več na str. 24)

• od 10.00 dalje v Vitovcu: 
jurjevanje, ob 10.00: peka 
jajc, ob 16.00: prihod ze-
lenega Jurija, blagoslov vi-
nogradov in žegnanje konj, 
druženje

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delava magnetkov

• ob 10.30 v MT Senovo: iz-
delava svečnika iz ploče-
vinke

• od 11.00 do 14.00 v Me-
stni hiši Brežice: delavnica 
himalajskih pojočih skled, 
obvezne prijave na ivan-
sek.toni@gmail.com

• ob 17.00 na Zdolah: 2. Jur-
jev tek na 9 km in 3,5 km, 
teki za najmlajše (300 m in 
600 m) in pohod; prijave do 
16.45, prijavnina: 10 €, do-
datne informacije: www.
sdzdole.si

• ob 19.00 pod kozolcem 

Okrepčevalnice Arh v Le-
skovcu pri Krškem: zaključ-
na prireditev praznika su-
homesnatih dobrot in prve 
leskovške salamijade

• ob 19.00 v Domu Svobo-
de Brestanica: plesni večer 
Tower pancers night

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija „39 stopnic“, za modri 
abonma in izven

• ob 20.00 v MC Brežice: 
swing plesni večer s skupi-
no The Swingtones

Nedelja, 27. 4.

• od 5.00 dalje na Zdolah: 
jurjevanje; ob 6.00: zače-
tek peke jajc, ob 10.00: 
svečana maša, ob 11.00: 
prihod zelenega Jurija in 
podelitev priznanj KS Zdo-
le, od 12.00 dalje: zabav-
ni program, ob 15.00: ku-
hanje zdolske gobove juhe 
(podrobneje na str. 10)

• ob 9.30 na parkirišču Vile 
Istenič v Stari vasi na Bi-
zeljskem: 10. pohod po 
pešpoti k repnicam, štar-
tnina: 7 €

• od 10.00 dalje v Megado-
mu Krško: 2. hišni sejem 
– dan za družinski nakup 
(več na str. 24)

• ob 11.00 v Slomškovem 
domu v Brežicah: predsta-
vitev knjige „Korenine cer-
kljanske fare“ avtorja Da-
vida Smukoviča

• ob 11.00 pri Domu kraja-
nov na Sromljah: proslava 
ob 70. obletnici ustanovi-
tve Kozjanskega odreda, 
70. obletnici ustanovitve 
2. bataljona brigade VDV 
in 73. obletnici ustanovi-
tve Osvobodilne fronte

• ob 13.00 na Orehovem: 
pohod po vinskih goricah

• ob 13.00 pri lovskem 
domu  v Hrastju pri Bistri-
ci: jurjevanje

• ob 14.00 pri brodu na Savi 
na Mostec: Slofolk 2014 - 
10. mednarodni folklorni 
festival

• ob 15.00 v cerkvi Marijine-
ga imena v Dobovi: veliko-
nočni koncert

• ob 18.00 v Domu kraja-
nov Čatež ob Savi: pev-
ski koncert „Zapojmo s 
pomladjo“ glasbenih za-
sedb MoPZ Planina Cerklje 
ob Krki, Ivan Kobal Krška 
vas, Slavček Velika Dolina, 
MePZ Anton Kreč Čatež ob 
Savi in skupine Trta 

• od 18.00 do 20.00 na Fa-
kulteti za turizem Brežice: 
javna vodstva po razstavi 
„Kolnarji, trgovci, obrtni-
ki“ 

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: Slofolk 2014 
- 10. mednarodni folklorni 
festival – gala koncert

Ponedeljek, 28. 4.
• od 8.00 do 16.00 v MC 

Krško: počitniške aktivno-
sti za osnovnošolske otro-
ke, prijave na karmen.
abram@mc-krsko.si, cena: 
8 €/dan (do srede, 30. 4.)

• ob 17.00 na Žigrskem Vrhu 
8a: predavanje „Kompost, 
gnojenje, škodljivci“

Torek, 29. 4.

• od 17.00 do 19.00 v Lon-
čarskem ateljeju Bernhard 
manufaktura v Mencinger-
jevi hiši v Krškem: delav-
nica „Od gline do šalč-
ke“; cena: 15 €, prijave 
na info@bernhard.si

• ob 20.30 v MC Krško: Bar-
bara bye bye party

Sreda, 30. 4.

• v MC Krško: dan odprtih 
vrat mednarodne mladin-
ske izmenjave »Hip hop 
construction«

• ob 10.00 na Blanci: ročno 
postavljanje mlaja

• ob 17.00 na mostu Gmaj-
na-Kunšperk: prvomajsko 
srečanje na mostu prija-
teljstva s kresovanjem

• od 18.00 dalje pri lovskem 
domu na Trški Gori: 31. 
tradicionalno prvomajsko 
kresovanje

• ob 20.00 v Dolenjem Bo-
štanju: kresovanje

Četrtek, 1. 5.

• ob 7.00 v mestnem jedru 
Brežic: prvomajska budni-
ca

• ob 11.00 na Planini nad 
Podbočjem: prvomajsko 
srečanje s kulturnim pro-
gramom, slavnostna govor-
nica: državna sekretarka v 
kabinetu predsednice vla-
de Tamara Vonta

• ob 11.00 na jasi pri cerkvi 
sv. Vida na Šentvidu: tra-
dicionalno prvomajsko sre-
čanje

• ob 11.00 na Lisci: prosla-
va v sklopu tradicionalne-
ga prvomajskega srečanja

Petek, 2. 5.

• ob 10.00 na Orehovem: 
štart gorskega teka na Lisco

• ob 21.00 v MC Krško: za-
ključek mednarodne mla-
dinske izmenjave »Hip hop 
construction«

Sobota, 3. 5.

• ob 9.00 s Trga v Brestani-
ci: Posavski festival temat-
skih poti 2014 – Pot trapi-
stov, info: Anton Zakšek 
(031 663 319)

• ob 15.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: otvoritev 
galerije vin

• ob 16.00 izpred MC Breži-
ce: z Gvidom na pravljični 
sprehod skozi Brežice, ob-
vezne predhodne prijave 
do petka, 2. 5., do 15.00 
na info@visitbrezice.si ali 
07 49 36 757 (Sandra)

• ob 17.00 v cerkvi sv. Roka v 
Brežicah: koncert Mešanega 
pevskega zbora Bistrica ob 
Sotli z gosti, v sklopu pra-
znovanja 250-letnice cer-
kve sv. Roka

Nedelja, 4. 5.

• ob 8.15 na dvorišču župni-
šča Brežice: orientacijska 
igra in iskanje skritih točk 
po mestu

Torek, 6. 5.

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje slikarske razstave 
Mateje Kavčič „Gozdni duh“

Sreda, 7. 5.

• ob 17.00 v Domu kultu-
re Brežice: regijsko sreča-
nje otroških folklornih sku-
pin Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: tečaj „Oblikovanje, 
krojenje in šivanje obla-
čil“; cena celotnega teča-
ja je 150 €, info in prijave 
na 041 809 535 ali aleksan-
dra.sepec@siol.net

Brežiški skavti v nedeljo, 4. maja, ob 8.15
vabimo na orientacijsko igro za vse ljudi 

vseh starosti, ki bi se želeli preizkusiti 
v iskanju skritih točk po mestu. 

Igra se bo začela 
na dvorišču župnišča Brežice 

(dostop zadaj) in končala ob 11.30. 
Prijavnine ni!

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

TABU: ODPRTO!
Avtobiografski muzikal

Songi: Tabu
Nastopajo: Tina Marinšek – vokal, 

– bobni,  - kitara, 
 – bas kitara, Aleš Beriša - klaviature

velika dvorana KD

39 STOPNIC
komedija

Jaša Jamnik  
Igrajo: Uroš Smolej, , 
Gojmir Lešnjak - Gojc in

ZA MODRI ABONMA in izven

Mednarodna mladinska izmenjava 
»HIP HOP CONSTRUCTION«

25. 4. 2014 se v Krškem pričenja mednarodni projekt »Hip 
hop construction«, ki ga v sodelovanju s petimi tujimi in 
enim domačim društvom organizira lokalno Društvo FAM. 
Projekt »Hip Hop Construction« je mednarodna mladinska 
izmenjava, pri kateri bo poudarek na spoznavanju in razisko-
vanju raznolike hip hop urbane kulture. V projektu bo sode-
lovalo 24 mladih, starih med 18 in 25 let, iz 6 držav (Slove-
nija, Portugalska, Malta, Španija, Romunija in Francija) ter 
6 mladinskih voditeljev. Glavni del projekta se bo odvijal v 
prostorih Mladinskega centra Krško, kjer bodo mladi iz tujine 
tudi nastanjeni, posamezni deli delavnic pa se bodo odvija-
li tudi zunaj na prostem. Mladi bodo pod vodstvom 4 men-
torjev skupaj preživeli 10 dni, v tem času pa se bodo odvile 
številne zanimive delavnice (delavnice risanja grafi tov, uče-
nja osnov break dance plesa, DJ-janje, produciranje in spo-
znavanje hip hop glasbe in kulture, organizacija kulturnih ve-
čerov itd.). Projekt želi spodbuditi kakovostno preživljanje 
prostega časa, hkrati pa vsem, ki jih zanima hip hop kultu-
ra, omogočiti pridobivanje novih znanj in veščin. 
Za vse, ki vas projekt zanima, bo 30. 4. 2014 organiziran tudi 
dan odprtih vrat. Ta dan se boste lahko preizkusili v izdelavi 
grafi tov, plesanju break dance-a, vrtenju plošč na gramofo-
ne in izdelavi  glasbenih podlag. Če ste torej tudi vi eden iz-
med tistih, ki želite svoj prosti čas preživeti aktivno in kvali-
tetno ter vas zanima hip hop kultura, potem tega dogodka 
gotovo ne gre zamuditi! Zaključni del projekta »Hip Hop 
Construction« se bo odvil v petek, 2. 5. 2014, ob 21.00 
v prostorih Mladinskega Centra Krško. Vabljeni, da se nam 
pridružite!

Izvedba tega projekta je fi nancirana s strani Evropske ko-
misije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno od-
govornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja sta-
lišč Evropske komisije.

DOLENJA VAS – Kulturno društvo Žarek iz Dolenje vasi je 12. 
aprila v domačem večnamenskem domu pripravilo skupno 
druženje štirih pevskih zasedb, ki je postalo že tradicional-
no, le lokacija koncerta je vsako leto v drugem kraju. Letos 
so bile gostiteljice pevke Ženskega pevskega zbora Prepeli-
ce, ki so prepevale z zborovodkinjo Miro Dernač Hajtnik. Iz 
Kapel je na gostovanje prispel Moški pevski zbor pod zboro-

vodsko palico Mihaele Komočar, zborovodja Miha Haler pa 
je na nastop pripravil članice in člane Mešanega pevskega 
zbora KUD Oton Župančič Artiče. Letošnja novost pevskega 
druženja so bile pevke Vokalne skupine Barbara iz Globoke-
ga, ki prepevajo pod vodstvom Anite Veršec. Prireditev je 
vodila Irena Janc, ki je za zaključek napovedala še skupno 
pesem, ki so jo pod taktirko Dernač Hajtnikove ubrano za-
peli vsi prisotni.  M. H.

Pomlad je v deželo prišla

Skupen nastop vseh sodelujočih pevk in pevcev

Kultura v Posavju
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1.A SRL
Rezultati 1.–6. mesto – Sevnica 
: Trebnje 20:31, Velenje : Sev-
nica 40:26 
Lestvica - 1. Gorenje Velenje 50, 
6. Sevnica 17
Rezultati 7.–12. mesto - SVIŠ : 
Krško 34:25, Krško : Izola 27:29;
Lestvica - 7. Ormož 22, 12. Kr-
ško 12

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Dobova : Gorišnica 
27:24, Radeče : Slovenj Gradec 
22:23
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 33, 
3. Dobova 28, 8. Radeče 17

ČLANI – 2. SRL
Rezultat – Brežice : Jadran 26:21
Lestvica – 1. Koper 46, 4. Bre-
žice 35

MLADINCI – 1. SRL
Rezultat – Slovenj Gradec : Kr-
ško 33:29
Lestvica - 1. Celje 36, 6. Krško 19

MLADINCI – 2. SRL za 1.-6. me-
sto
Rezultat – Brežice : Ormož 32:25
Lestvica – 1. Brežice 18, 4. Sev-
nica 6

KADETI
Rezultat – Krško – Ormož 32:28;
Lestvica – 1. Krško 24

ČLANICE – 1.B SRL
Rezultati – Branik : Brežice 
19:20, Brežice : Ljubljana 21:25
Lestvica – 1. Ljubljana 34, 3. Bre-
žice 30

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Krško : Dob 1:2 (Bla-
žinčič), Radomlje : Krško 0:0, 
Krško : Aluminij 3:0 (Dvorančič, 
Vrčko, Blažinčič)

Lestvica – 1. Dob 54, 7. Krško 29

MLADINCI / KADETI 2. SNL
SKL – Krško : Malečnik 3:1, Dra-
va : Krško 1:1, 1. Veržej 46, 2. 
Krško 44
SML– Krško : Malečnik 1:1, Drava 
: Krško 1:5, 1. Krško 46
Skupna lestvica : 1. Krško 90

STAREJŠI DEČKI 1. SNL - VZHOD
Rezultat – Dravograd : Krško 1:1
Lestvica – 1. Maribor 67, 2. Kr-
ško 61

MALI NOGOMET
ČLANI – 1.SFL 
za 3. mesto - Sevnica : Puntar 
0:1, Puntar : Sevnica 2:5 (Krnc 2, 
Kranjčevič, Brkić (ag), Kopriv-
njak) – skupaj 5:3 za Sevnico

MLADINCI U21
Finalni tekmi DP – Stripy Škofja 
Loka : Sevnica 2:3, Sevnica : Stri-
py Škofja Loka 6:0; Sevnica dr-
žavni prvak z 9:2

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL – liga za prvaka
Rezultati – Globus : Krško 74:69, 
Krško : Medvode 79:72, Krško : 
Ajdovščina 97:99
Lestvica – 1. Celje 40, 5. Posav-
je Krško 32

Uspešen preskok iz druge v 
prvo ligo je Sevničanom uspel 
po zaslugi pametnega dela v 
preteklih sezonah, ko so za-
vestno, pod vodstvom trener-
ja Mitje Jonteza, pričeli iz-
datno podpirati mlade. Lani 

so dobili veliko priložnosti za 
igro v glavnem fantje iz mla-
dinske ekipe, kar je letos še 
dodatno obrodilo sadove. Že 
po rednem delu je KMN Sev-
nica zasedala tretje mesto 
prvenstvene lestvice. V konč-
nici so v četrtfi nalnem obra-
čunu v treh tekmah dvakrat 
premagali KMN Dobovec in si 
priigrali polfi nale proti Opla-
stu iz Kobarida. Dolga sezo-
na je terjala svoj davek in 
po treh porazih jim je osta-
la borba za bron, kjer so si 
na gostovanju v Tolminu pro-
ti KMN Puntar že priigrali ne-
ulovljivo prednost. 

Uvrstitev na zaključni tur-
nir pokalnega tekmovanja 

Še ena sanjska sezona za KMN Sevnica
SEVNICA - Sevniški malonogometaši so izdatno nadgradili rezultate iz zadnje sezone. Po lanski uvrstitvi 
v 1. slovensko futsal ligo so presenetili slovensko malonogometno javnost. Že v uvodnih krogih so poka-
zali svojo kvaliteto, ki so jo ohranjali skozi celotno sezono. Z osvojenim tretjim mestom v ligi in uvrsti-
tvijo v fi nale pokala so izdatno presegli cilje uprave pred sezono.

je pomenila izpolnitev za-
črtanih ciljev. Borbena igra 
jim je prinesla uvrstitev v fi -
nale preko favorizirane eki-
pe KMN Oplast iz Kobarida. 
Na tej tekmi so dokazali, da 
se lahko kosajo z najboljšimi 

klubi v državi. V fi nalu so mo-
rali priznati premoč FC Litiji.

Še posebej pa se v Sevni-
ci veselijo ponovnega uspe-
ha s svojo mlado ekipo do 21 
let. Če je bilo v lanski sezo-
ni za koga še presenečenje, 
da so sevniški mladinci prvič 
postali državni prvaki, se je 
letos to od njih že pričako-
valo. Do izraza je prišlo ka-
kovostno delo z mladimi pod 
taktirko Mitje Jonteza, ki je 
celo tekme v 1.SFL pričenjal 
z mladinsko četvorko. Kilo-
metrina težkih preizkušenj je 
doprinesla k premočni zmagi 
v dveh fi nalnih tekmah, kjer 
so Stripyju iz Škofje Loke na-
suli kar devet golov in kape-

tan Domen Krnc je še drugič 
zapored zmagoslavno dvignil 
pokal državnih prvakov U21.

Po sezoni, polni sladkih 
uspehov, sledi za igralce ne-
kaj počitka. Uprava bo mo-
rala v tem času zavihati ro-
kave, da bo lahko zagotovila 
dobre pogoje za delo še na-
prej. Iz številnih malonogo-
metnih okolij prihajajo po-
hvale na račun organizacije 
dela v sevniškem klubu, ki jih 
bo potrebno upravičiti tudi v 
prihodnje. V mestu ob Savi 
računajo še na izboljšanje 

rezultatov njihove članske 
ekipe v prihodnje na račun 
njene mladosti, prav tako 
pa želijo širiti bazo igralcev 
med mlajšimi kategorijami. 
Zahvala za uspehe gre tudi 
vsem sponzorjem, donator-
jem in podpornikom kluba, 
ki so pripomogli k odličnim 
dosežkom posavskega futsal 
kluba. Na koncu gredo velike 
pohvale šestemu igralcu do-
mače zasedbe - njihovim zve-
stim navijačem, ki so na do-
mačih tekmah skozi sezono 
ustvarjali peklensko vzdušje.
 Luka Šebek 

Slavje po osvojitvi 3. mesta v 1. SFL

KRŠKO – Na velikonočni pone-
deljek naj bi se na stadionu 
Matije Gubca pomerili najbolj-
ši slovenski in hrvaški spidve-
jisti na uvodni dirki letošnjega 
skupnega državnega prvenstva 
posameznikov Slovenije in Hr-
vaške. Organizatorji in vozni-
ki žal niso imeli sreče z vreme-
nom, saj so morali dirko zaradi 
dežja odpovedati.

LAŠKO, POSAVJE - Posavske 
strelke in strelci so se z dr-
žavnega prvenstva v strelja-
nju z zračno pištolo in puško, 
ki je potekalo v dvorani Tri li-
lije v Laškem ob udeležbi 707 
tekmovalcev iz 65 slovenskih 
strelskih klubov, vrnili s še-
stimi odličji. Državni prvaki-
nji sta postali mladinka Anu-
ša Kovačič (Marok Sevnica) v 
streljanju z zračno pištolo ter 
cicibanka Albina Marinčič iz 
Leskovca v streljanju z zračno 
puško. Kovačičeva je kot prva 
v zgodovini državnih prvenstev 
naslov mladinske prvakinje osvojila trikrat zapored. Srebro so 
osvojili lanska državna prvakinja pri članicah s pištolo Moj-
ca Kolman (Marok Sevnica), brežiška ekipa kadetinj z zračno 
pištolo v postavi Urška Gmajnič, Tjaša Erban in Teja Erban 
ter ekipa leskovških mlajših pionirjev v postavi Aljaž Kerin, 
Timotej Možgan in Simon Kovačič. Bron je pripadel breži-
ški mlajši pionirki Maruši Rus.

Dirko odplaknil dež

Šest medalj za posavske strelce

Mojca Kolman
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Petra Ereš Malus, Brežice 

– deklico,
• Vanja Jazbec, Zabukovje 

nad Sevnico – dečka,
• Lija Mirković, Koritno – 

deklico,
• Suzana Pikelj, Malkovec – 

dečka,
• Darja Bajc, Podulce – 

dečka,
• Mateja Smiljanić, 

Mihalovec – dečka,
• Andreja Dernikovič, 

Orešje na Bizeljskem – 
dečka,

• Petra Gajski, Krško – 
dečka,

• Liv Bertol, Dobova – 
dečka,

• Silvana Kostanjšek, 
Bizeljsko – deklico,

• Mateja Kiren, Jelše – 
dečka,

• Urška Tomše, Globočice – 
deklico,

• Anita Grm, Vinji Vrh 

rojstva (Šmarješke Toplice) – 
deklico,

• Brigita Resnik, Rožno – 
dečka,

• Tadeja Novšak, Mrtovec – 
dečka,

• Klaudija Frelih, Cerina – 
deklico,

• Sabina Kos, Mali Vrh – 
dečka,

• Alma Bajrektarević, 
Senovo – dečka, 

• Jasna Močnik, Pečice – 
dečka,

• Maja Blaznik, Trška Gora 
– dečka,

• Urša Cunk, Orehovec – 
deklico,

• Martina Volk, Rajec – 
deklico,

• Suzana Kodrič, Dedni Vrh 
– dečka,

• Ivana Krištofi ć, Vrhek – 
deklico,

• Branka Zorko, Ravni – 
dečka,

• Manca Marko, Kladje nad 
Blanco – dečka,

• Simona Kostadinovski, 
Mrzlava vas – dečka.

ČESTITAMO!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Tanji Frank, Kilovče 13, 6255 
Prem. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 

17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. AKORDI - Draga Abrahamka
 2. (1.) Ans. STIL - Čedna mala trmasta
 3. (7.) Ans. SVETLIN - Spomin na ljubezen
 4. (3.) Ans. KOZJANSKI ZVEN - Mi Kozjanci
 5. (6.) Ans. VIHARNIK - Godec za pečjo
 6. (4.) Ans. ROSA - Zlata Tina
 7. (8.) Ans. KRJAVELJ - Ko zvečer ob meni zaspiš
 8. (9.) Ans. ERAZEM - Poletni večer
 9. (10.) Ans. VIHAR - Na sončni strani ulice
10.  (-.)  Ans. NAPEV - Reci mi, da moja si

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Zreška pomlad - Najlepše ime

Kupon št. 203
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 26. april, ob 17. uri

KRŠKO – Milka Šonc z Narpla v Krškem je 16. aprila prazno-
vala svojo 100-letnico v župnijski cerkvi sv. Janeza Evan-
gelista v Krškem s slovesno mašo, pri kateri se ji je pridru-
žilo ožje in širše sorodstvo od blizu in daleč. 

Domači cerkveni pevski zbor je uvodoma zapel slovensko 
himno, nato pa sta mašno daritev opravila domači župnik 
Alfonz Grojzdek ter raški župnik Franc Levičar. Običajno 
mašno pridigo pa sta duhovnika zamenjala z nagovorom sla-
vljenki, ki jo po njunih besedah odlikuje močna vera in tr-
dna volja, prav zaradi tega je dočakala častitljivo starost. 

Njeno življenje se je namreč začelo 16. aprila 1914 v druži-
ni Žigante v Rakitovcu, še pod vladavino cesarja Franca Jo-
žefa v državi Avstro-Ogrski. Po koncu prve svetovne vojne, 
ko je država razpadla, je Rakitovec pripadel italijanski drža-
vi, ki je pričela spodbujati izseljevanje. Oče Anton in mama 
Katarina sta kupila zemljo na Trški Gori, kamor so se prese-
lili 1. novembra leta 1921. Osnovno šolo je zaključila v Kr-
škem in na Mali Loki nadaljevala gospodinjsko šolo. Poročila 
se je z Alojzem Šoncem, zgradila sta si skupen dom in ime-
la šest otrok. Doživela je tudi grozote druge svetovne voj-
ne, vsa srečna pa je dočakala še osamosvojitev Slovenije. 

Vsi zbrani na mašni slovesnosti so ji iskreno čestitali tako za 
kleno prehojeno življenjsko pot kakor za dobro voljo, ki jo 
deli na vsakem koraku ter jo oplemeniti še s svojim petjem. 
Prav petje jo je spremljalo skoraj sedem desetletij, saj je 
pela na koru v župnijski cerkvi, pa tudi v samostanu. S svojim 
glasom in igranjem je oblikovala še razne ljudske igre, saj je 
bila vedno vedra in družabna. Družabni del slavja se je tako 
nadaljeval skupaj s slavljenko še pred cerkvijo ob prigriz-
ku, nato pa tudi na družinskem kosilu v krškem hotelu City.  
 M. Hrvatin

Stoletnica Milka Šonc

Prek 100 domačih se je ob Milki Šonc veselilo njenih 100 
pomladi.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Dober teden zatem, ko je Amali-
ja Češnjevar dopolnila 102. osebni jubilej, so jo obiskale 
aktivistke krajevnih odborov Rdečega križa Krško - desni 
breg in Leskovec pri Krškem, predsednica KS mesta Krško 
Jožica Mikulanc in podžupanja občine Ana Somrak. 

Amalijo Češnjevar namreč med svoje krajane uvrščata obe 
krajevni skupnosti, tako krška, kjer je prebivala pretežni del 
življenja, kot tudi leskovška, kjer živi zadnja leta pri sinu 
Dragu. Slavljenka se je rodila 6. aprila 1912  in odraščala v 
družbi štirih sester in dveh bratov v Kalcah pri Velikem Trnu. 
Sama si kasneje večje družine ni ustvarila, je pa kot samo-
hranilka, zaposlena kot čistilka na občini Krško, požrtvovalno 
skrbela za sina Draga. Slednji jo je s soprogo Silvo razveselil 
z vnukom Urošem, ta pa z ženo Mojco z rojstvom pravnuki-
nje Andreje, ki pa s soprogom Ivom danes resda živi v neko-
liko oddaljenem Slovenj Gradcu, a s sinovoma starše in se-
veda praprababico Amalijo rada obišče. Nasmejana, živahna 
in še vedno zelo zgovorna Amalija, ki se je razveselila pozor-
nosti, daril in cvetja obiskovalk, je povedala, da dolgočasja 
ni poznala ne prej ne danes, da ji zdravje na srečo še dokaj 
dobro služi, da se rada poda na krajše sprehode, poklepeta 
s svojci in obiskovalci, večkrat na teden gre k maši v leskov-
ško cerkev, dneve pa si popestri tudi s poslušanjem radia. In 
da bi tako ostalo tudi v prihodnje, se vsem dobrim željam in 
čestitkam pridružujemo tudi v uredništvu časopisa Posavski 
obzornik. B. Mavsar

KOSTANJEVICA NA KRKI - Bralka nam je poslala utrinek sku-
pinske brezplačne pomladne vadbe na prostem, ki jo je or-
ganizirala Tanja Štokar, udeleženka prve skupine Podjetno v 
svet podjetništva v Posavju, ki ji je ta priložnost omogočila 

uspešen preboj v poslovni svet. Štokarjeva se danes ukvarja 
tudi s turistično dejavnostjo, ravno v okviru programa PVSP 
pa je pridobila uradno licenco za to priljubljeno vadbo ob 
latino ritmih.  N. Č. 

KRŠKO - Mažoretni klub Baton Krško je 6. aprila peto leto 
zapored v Kulturnem domu Krško pripravil plesni večer, na-
slovljen „V ritmu“, nanj pa povabil še gostujoče mažoretne 

zasedbe iz Sevnice, Trebnjega in Dobove. Vrhunec večera, 
sestavljenega iz plesa, glasbe in koračnic, ki ga je povezo-
vala Saša Martinčič, je predstavljal nastop krških mažoret 
ob spremljavi krškega pihalnega orkestra, za še bolj prešer-
no razpoloženje tako nastopajočih kot obiskovalcev pa so po-
skrbele z nastopom članice ansambla Navihanke. Sv. M. 

DOBOVA – Mažoretke Dobova, ki že 14 let delujejo kot sekcija 
Kulturnega društva Gasilski pihalni orkester Loče, so 5. aprila 
v Kulturnem domu Dobova pripravile sploh prvo samostojno 
mažoretno predstavo z naslovom „Pokal prijateljstva“. Zgod-
ba se je vrtela okoli srebrnega pokala, ki so ga mažoretke 

osvojile leta 2009 na mednarodnem tekmovanju v Španiji in 
tako dosegle svoj največji uspeh do sedaj. V glasbeno-ple-
snih točkah so s koreografi jami Laure Pavlović, Lee Jurečič, 
Loriane Bogovič in Maje Frigelj nastopile različne plesne 
skupine dobovskih mažoretk – članice, tri skupine interesne 
dejavnosti Mažoretke OŠ Dobova in ena skupina mažoretne 
interesne dejavnosti Podružnične šole Kapele –, poleg njih pa 
še trobilna sekcija Trobsi ter dve spremljevalni zasedbi – Ga-
silski pihalni orkester Loče in Vokalna skupina Aria.
Dobovske mažoretke, ki jih sestavlja pet skupin oz. 47 mažo-
retk, so najprej delovale pod vodstvom njihovega ustanovi-
telja Bogomirja Bogoviča, nato jih je prevzela Maja Frigelj, 
ki pa je obiskovalce še zadnjič pozdravila kot vodja Mažo-
retk Dobova, saj je zaradi bližajočih se materinskih obvezno-
sti vodenje prepustila, kot je dejala, prihodnosti dobovskih 
mažoretk, Pavlovićevi, Jurečičevi in Bogovičevi, ki že vodijo 
mažoretno interesno dejavnost na OŠ Dobova in OŠ Kapele. 
Dekletom se je za čudovit nastop zahvalila tudi predsednica 
KD Gasilski pihalni orkester Loče Darja Krošelj, povezoval-
ka večera pa je bila Janja Rostohar.
 R. Retelj

102 leti Amalije Češnjevar

Najstarejša občanka občine Krško Amalija Češnjevar ob 
sinu Dragu, snahi Silvi (levo spredaj) in v družbi predstav-
nic RK, KS mesta Krško in Občine Krško. 

Mažoretni Pokal prijateljstva

Maji Frigelj (levo) so se njene naslednice zahvalile s ču-
stvenim govorom in darilom.

V mažortnem ritmu

Glavni namen mažoretnega kluba je izobraževanje in 
vzgoja mladih dekleta za mažoretke, plesalke in špor-
tnice s poudarkom na vrtenju palice. 

Zumbanje na prostem

Šport v Posavju

skozi vaš objektiv

Zakaj bodo padla drevesa? Več bralcev nas je opozorilo na 
načrtovano novogradnjo med hotelom City in stanovanjskimi 
bloki na Vidmu. Sprašujejo se, ali bodo lokalne oblasti (po-
novno) podlegle interesom kapitala in za ceno zelenih povr-
šin dovolile postavitev nove zgradbe, medtem ko je v mestu 
vse več praznih objektov, tudi nekdanjih trgovskih lokalov?

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografi jo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.
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SEVNICA - Prvo sredo v apri-
lu se je na rednem meseč-
nem dogodku Radogost na 
sevniškem gradu s svojimi 
fotografskimi deli predsta-
vil Dejan Mijović, ki je pred 
štirimi leti zaradi nesrečne-
ga padca na spolzki morski 
klančini, poraslimi z alga-
mi, tako hudo padel, da je 
za nekaj časa ostal prikovan 
na invalidski voziček, zdaj 
pa spet hodi in fotografi ra. 

Srečanje s 37-letnim nekda-
njim Sevničanom, o katerem 
se je pred časom veliko go-
vorilo in pisalo zaradi njego-
ve močne volje, da bo kljub 
slabim zdravniškim napove-
dim ponovno shodil, je bilo 
prisrčno. V spremstvu svoje 
družine je v grajski kapeli z 
zanimanjem spremljal kul-
turni program v izvedbi kvar-
teta saksofonistov Glasbene 
šole Sevnica. Gostitelj Rudi 
Stopar ga je nato predstavil 

kot »junaka življenja in opti-
mizma, nezlomljive osebno-
sti in izvrstnega fotografa ter 
velikega ustvarjalca portre-
tne fotografi je«. 
Del Dejanovih fotografskih 
del je na ogled v stari ga-
leriji in v oknu Radogost do 
konca aprila. V njih se zrcali 

življenje v od-
tenkih, ki so 
v naši družbi 
redko videni, 
kajti izkuše-
ni fotograf se 
je lotil poseb-
nega projek-
ta - na OŠ Ana 
Gale Sevnica 
je z dovolje-
njem staršev 
fotograf i ra l 
otroke z mo-
tnjami v du-
ševnem razvo-
ju. Otroke je 
želel predsta-
viti v njihovi 

drugačnosti, da bi jih okolje 
začelo sprejemati kot enako-
vredne člane družbe. Obra-
zi na fotografi jah so srečni, 
zadovoljni, sproščeni. Njihov 
vsakdan v šoli je podoben 
vsakdanu vrstnikov, ki nima-
jo težav v duševnem razvoju. 
 S. Radi, foto: L. Motore

BREŽICE – Območna izposta-
va JSKD Brežice je s sodelo-
vanjem družine Les s Čate-
ža  3. aprila v Domu kulture 
Brežice pripravila otvori-
tev slikarske razstave Ade-
la Seyouna, ki je že skoraj 
osem let umetniški vod-
ja mednarodne kolonije »S 
Francem na Čatežu«. 

Slikar, grafi k in kipar Adel 
Seyoun se je rodil 1. julija 
1956 v Bagdadu, kjer je leta 
1978 končal šolanje na Inštitu-
tu za upodabljajoče umetnosti 
in diplomiral na smeri grafi ka, 
leta 1982 pa je diplomiral na 
Akademiji za likovne umetno-
sti v Sarajevu. V Sloveniji pre-
biva že veliko let – na razno-
likem likovnem prizorišču na 

KRŠKO – Društvo likovni-
kov Krško OKO je 4. aprila 
v Dvorani v parku v Krškem 
pripravilo otvoritev likovne 
razstave Ritem “3+3“. 

18 likovnikov in likovnic (Ma-
rija Klakočar, Alenka Veni-
šnik, Stane Udvanc, Dar-
ja Veljkovič, Branka Benje, 
Roman Blatnik, Anton Kla-
kočar, Franc Češnovar, An-
tonija Žener, Smiljana An-
žiček, Jožica Pavlin, Meta 
Kuplenik, Rafael Andlovic, 
Mitja Grum, Mihaela Prevej-
šek, Jožica Petrišič, Milena 
Mraović in Milena Rošto-
har) je razstavilo 24 slik, ki 
so nastale pod mentorstvom 
slikarja Jožeta Kotarja. Po 
uvodnih besedah predsedni-
ka društva Romana Blatnika 

Razstava Ritem “3+3“  Junak življenja in optimizma

Rudi Stopar je fotografu Dejanu Mijoviću 
podaril posebno rožo in spominsko plaketo. 

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; 
prednostne usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.  

Lokalna  razvojna fundacija Posavja, 
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice
gsm 059 955 046, e-mail info@prstan.eu, www.prstan.eu MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO

INFORMACIJE DELAVNICE

Obdavčitve izplačil v društvih po novem - Zakon o 
dohodnini v 107. členu govori, da se dohodnina ne 
plačuje od prejemkov, namenjenih pokritju doku-
mentiranih stroškov prevoza, nočitev in dnevnic, 
kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki pros-
tovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sode-
luje v društvih zaradi uresničevanja ciljev oziroma 
namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena 
(opravljanje nepridobitne dejavnosti). 

V okviru opravljanja pridobitne dejavnosti, kamor 
sodijo sponzorska sredstva, plačila za nastope in 
podobno,  pa se tovrstna povračila stroškov morajo 
obdavčiti. Več preberite na spletni strani www.
prstan.eu, kjer pričakujemo tudi vaša mnenja, 
vprašanja, komentarje.

Tokrat se bo festival odvijal v sklopu  Mladinskega  
kulturnega festivala v starem mestnem jedru Krškega  
in sicer zadnjo soboto v maju ali prvo v juniju.  
Verjamemo, da bomo tudi tokrat skupaj z vami  
priredili pester in zanimiv program s predstavitvami 
na  stojnicah, delavnice, nastopi, druženje… Vabimo 
vas, da se nam pridružite, pričakujemo pa tudi vaše 
pobude za sooblikovanje dogodka. Spremljajte nas 
še naprej - www.prstan.eu).

Nadaljevalna - poglobljena delavnica za animatorje

11. 5. 2014 ob 8.45 - 12.00, dvorana Gasilskega 
doma Krško (Bohoričeva 18, Krško)

Vsebina: Delavnica o izkušnjah z negativnimi čustvi 
– žalost, jeza, razočaranje, kako reagirati in obvladati 
čustvene reakcije.

Predavateljica bo Nina Babič, univ. dipl. psihologinja, 
šolska svetovalna delavka na OŠ, izvajalka dodatne 
strokovne pomoči za učence s čustveno vedenjskimi 
težavami in psihološkimi stiskami.

Delavnica je brezplačna, prijave sprejemamo na 
tjasa.penev@prstan.eu ali na 070 550 395.

www.prstan.eu - Portal namenjen nevladnim organizacijam Posavja (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam)

Predstavite svojo dejavnost – vsak vaš prispevek na strani je del 
sestavljanke o vas Aktualni evropski, slovenski, občinski in ostali razpisi

Vsi dogodki društev, zavodov in ustanov v Posavju Podajte svoje mnenje, predlog, izkušnje ter se spoznavajte z 
drugimi društvi in organizacijami

Aktualne novice društev, zavodov in ustanov v Posavju, napovedi 
in poročila projektov in dogodkov

Vsaka organizacija ima svojo spletno stran, na kateri se nahajajo 
vaši podatki, novice, dogodki itd.

Ponujate opremo, prostor? Iščete animatorja za otroški tabor?

Vzorci pravilnikov, aktov o ustanovitvi, sponzorskih pogodb ...

Promocija

Razpisi

Dogodki

Strani organizacij

Forum

Novice

Borza

Dokumenti

Kaj najdete na portalu?

6. festival posavskih NVO
(=DRUŠTEV, ZASEBNIH ZABODOV, USTANOV)

je Kotar strokovno pospre-
mil vsako sliko in na koncu 
zaželel vsem ustvarjalcem 
še veliko podobnih likov-
nih stvaritev. Blatnik je med 
drugim dejal še, da je raz-
stava v tem obdobju že tra-

dicionalna, vsakokrat pa ima 
simboličen naslov, tokrat so 
jo poimenovali Ritem, ker 
je rdeča nit nastalih slik gi-
banje. „Gibanje smo izrazi-
li skozi sliko, kar nam je v 
devetih urah skupnega dru-
ženja s slikarjem Kotarjem 
vsekakor zelo uspelo. Mo-
tiv smo izbrali slikarji sami, 
mentor pa nam je ponudil 
korekcije,“ je še pojasnil 
Blatnik in za konec dejal, 
da je v razstavi veliko sim-
bolike, saj je pomlad vidna 
že v vsej svoji lepoti, z njo 
pa prihajajo tudi nove vibra-
cije, ki nas spremljajo sko-
zi vse leto. Glasbeni pridih 
so s svojim nastopom doda-
le učenke Glasbene šole Kr-
ško pod mentorstvom Bran-
ke Žičkar.  M. Hrvatin

Slikar Jože Kotar (levo) in 
predsednik društva Roman 
Blatnik

Adelova eksplozija barv

Primorskem v Rodežu. Ko se 
je odločil za ločitev od arab-
sko–muslimanskega sveta, kjer 
se je pričelo njegovo kulturno 
in umetniško zorenje, se je 
vključil v evropsko umetniško 
okolje. Tu ni nikoli, kot je po-
udaril na brežiškem otvoritve-
nem večeru, zanikal vrednot 
in posebnosti sveta, iz kate-
rega je izšel. Ohranil je spo-

štljiv odnos do tiste-
ga, kar je zapustil, 
in izjemno odprtost 
do aktualnega tre-
nutka in njegovega 
dogajanja. Dva pov-
sem različna sveto-
va s srcem in dušo 
paralelno vodi v 
svojo umetnost, ju 
povezuje in vzpo-

stavlja njuno medsebojno si-
nergijo. Kar je hkrati istočasno 
pot umetnikovih številnih spo-
znanj in dozorevanj. Ob tem 
je izpostavil odprtost in širi-
no članov družine Les, srčnost 
Naste Les ter Francijeve vnu-
kinje Lotti Les, ki je z Anejo 
Ljubič otvoritev zanimivo po-
pestrila s sodobnim plesom. 
 N. Jenko Sunčič 

Adel Seyoun z Nasto Les

BREŽICE – Likovna družina 
KD Franc Bogovič Dobova je 
12. aprila v Kavarni Rosca 
podprla otvoritev prve sa-
mostojne likovne razstave 
njihove dolgoletne članice 
Vlaste Boranič. 

Podporo in vzpodbudo k 
otvoritvi samostojne raz-
stave sta avtorici ob Likov-
ni družini v celoti nudila ce-
lotna družina Boranič, vsi pa 
so na ta način izkazali, da 
Vlasto podpirajo v njenem 
ustvarjanju in slikarskem 
napredovanju. Po besedah 

predsednice LD Dobova Ve-
sne Davidovič se njihova 

članica redno izobražuje na 
likovnih delavnicah, sodelu-
je na državnih tekmovanjih 
JSKD in na državnih tekmo-
vanjih Zveze LD Sloveni-
je. Vlasta Boranič ustvarja 
v akrilu na platnu, najraje 
upodablja naravo, privlači-
jo jo motivi iz vsakdana, je 
poetična slikarka, uporablja 
nežne pastelne barve, njena 
likovna dela so svetla in po-
zitivna. Njena duša je eno-
stavna, iskrena in poštena, 
kar odseva tudi iz njenih del.

 N. Jenko S.

S čopiči in barvami v svetlejši dan

Vlasta Boranič
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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 ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Ma-
tije Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. 
ure, v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti ob-
čine), od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in 
priimek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu zahvale@
posavje.info. Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za od-
dajo za objavo v naslednji številki je do torka pred izidom časo-
pisa, do 10. ure.

Odšel je Niko Keše
V 74. letu starosti je 9. aprila 2014 na Raki umrl Niko Keše. Na 
svojo željo je bil pokopan v družinskem krogu v družinskem 
grobu v Brestanici.  Po rodu je bil iz Krmelja, v mladosti živel 
v Brestanici, kasneje pa na Raki, kjer je tudi učiteljeval. Leta 
1979 je začel v Krškem soustvarjati glasilo Naš glas, pred upo-
kojitvijo je bil urednik Obveščevalca v Tovarni Videm. Že v gi-
mnazijskih letih je objavil svoje pesmi. Z njimi je pod psev-
donimom Franci Jevševar sodeloval tudi v prvem skupinskem 
nastopu krškega literarnega kluba leta 1981, v izredni izdaji 
glasila Naš glas. V kasnejših letih se je veliko posvečal pred-
vsem likovnemu ustvarjanju, vendar pa z redkimi izjemami 
ne poezije ne slik ni predstavljal širši javnosti. Med drugim je 
oblikoval ovitek in z ilustracijami opremil prvenec Silva Mav-
sarja Samobeg, ki je izšel leta 1982 (ponatis 2012).  Ur. 

MARIJA PIRC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala 
pogrebni službi Žičkar, g. župniku Žagarju za lepo opravljen 
obred, ge. Danici za čustven govor, pevkam za lepo zapete pesmi, 
trobentaču in zastavonoši. Hvala ZPM Krško, Rdečemu križu 
Leskovec pri Krškem in Lovski družini Krško. 
Posebna zahvala za vso skrb in nego velja žilnemu in intenzivnemu 
oddelku Bolnišnice Novo mesto, ki sta naši dragi mami olajšala 
zadnje ure življenja.

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep,

kot zvezda na nebu ...

Vse tiho zori,
počasi in z leti,

a kamor že greš,
vse poti je treba na novo začeti.

(Tone Pavček)

V 91. letu je 2. aprila zaspala naša ljuba mama

rojena Matoz, iz Leskovca pri Krškem

CIRIL ŠTEFANIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, sveče, cvetje, denarno pomoč, svete 
maše in darovanje za orgle v Leskovcu pri Krškem. 
Hvala gospodu Žičkarju za opravljene pogrebne storitve, gospodu 
župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen obred, pevcem, 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Veliki Podlog, hvala osebju 
Splošne bolnišnice Brežice, Športnemu društvu Veliki Podlog, 
Društvu izgnancev Leskovec pri Krškem, OŠ Leskovec pri Krškem 
in Veliki Podlog ter kolektivu Urbanč P.I.M.S.O.

V 72. letu starosti nas je mnogo 
prezgodaj zapustil

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

z Jelš.

STANISLAV GRABNAR

ZAHVALA

Zahvaljujemo se DSO Krško za dolgoletno nego, gospodu župniku iz 
Leskovca pri Krškem za lepo opravljen obred, podjetju Kostak za 
organizacijo pogreba, Pevcem z Rake in vsem, ki ste se poslovili od 
našega Staneta.

s Spodnje Libne 2, Krško.

V 92. letu je od nas odšel naš dragi oče, 
brat, stric, svak, dedek in pradedek

Vsi njegovi ANKE ZGOMBA

ZAHVALA

se zahvaljujeva prijateljem in znancem, ki so jo pospremili na 
zadnji poti in darovali cvetje in sveče.

Hvala g. Mirtu za lepe besede, prav tako pevcem.

Hvala zaposlenim v DSO Krško, ki so ji s svojo srčnostjo in 
predanostjo nudili prijeten, topel dom.

Sin Mišo Zgomba z Vesno

Ob izgubi drage mame

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč je.

iz Krškega

MIRICA ŠTIPULA

V SPOMIN

Globoko v sebi čutimo, da je njen angel tik ob nas, da nas vidi 
in sliši, da čuti vso našo bolečino in da nas varuje. Zahvaljujemo 
se vsem, ki obiskujete njen zadnji dom, ji ga krasite s cvetjem 
in prižigate svečke.

roj. Putrih, iz Brežic.

5. maja bo minilo 10 let, odkar nas je 
zapustila naša ljubljena

Žalujoči: vsi njeni

Rada si imela ljudi okrog sebe,
jih razveseljevala in spoštovala,
sovraštva in zlobe nisi poznala.

ALOJZ SLAVKO POLŠAK

V SPOMIN
26. aprila bo minilo 20 žalostnih let, odkar 

nas je zapustil naš dragi ate in stari ate

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

Hčerke Slavica, Marjana in Barbara z družinami, 
sin Uroš s Karmen ter ostalo sorodstvo

Je čas, ki daje, je čas, ki vzame,
je čas, ki celi rane,

in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

iz Leskovca pri Krškem.

MARIJE PLESTENJAK

ZAHVALA

Ob koncu življenjske poti naše

iskrena hvala vsem, ki ste ji v zadnjih dneh življenja skušali 
pomagati, se od nje poslovili in jo ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in vaščanom za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku in sestram, pogrebni 
službi Žičkar, govorniku, gostilni Pohak, praporščaku društva 
izgnancev in vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od 
naše drage mame.

Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi

JUSTINA BUTARA

ZAHVALA
V 86. letu starosti je 14. aprila 

odšla od nas naša draga mamica, babica, 
prababica, sestra in teta

roj. Vrhovšek, iz Cerkelj ob Krki

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

TONČKE PEČNIK

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame

Vsi njeni najdražji

rojene Ašič, z Gorice pri Raztezu

Spomin bo živ na tvojo pesem in smeh,
na tvojo dobroto,

na tvoj dišeč kruh,
na tvojo mehko dlan,

ki si nam jo ponujala sleherni dan.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti stali ob 
strani, izrekali pisna in ustna sožalja, hvala za stiske rok, darovane 
sveče, cvetje in svete maše. Posebna zahvala vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem, krajanom in g. župniku za lepo 
opravljen cerkveni obred, solistu Marku Železniku in pevcem za 
čustveno zapete pesmi, govornici Branki Jenžur za ganljive poslovilne 
besede, praporščakom in pogrebni službi.

Hvala vsem.

ENI ŠIŠKO

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali sveče, 

cvetje in svete maše.

Hvala sodelavcem Willy Stadler, Eurogardna, pogrebni službi 
Blatnik, g. župniku, pevcem, izvajalcu Tišine in vsem, ki ste nam 

ob težkih trenutkih stali ob strani.

Vsem še enkrat hvala.

V 92. letu je od nas odšla naša

Življenje je kot ladja,
ki vse bolj se oddaljuje,

ko ni je več,
onstran obzorja nekdo jo pričakuje.

s Sel pri Raki 24.

Še v zadnjih zahajajočih sončnih žarkih 
  so ti zvonovi in pevci v slovo zapeli, 
da lažje bi počival v hladni zemlji.

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, 
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče.

ANTON JANKOVIČ

V SPOMIN

27. aprila bo minilo pet žalostnih let, odkar nas je zapustil

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo.

(J. W. Goethe)

iz Anž pri Brestanici.

Vsi njegoviFRANCIJA 
HRUŠOVARJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, z nami sočustvovali, 
izrekli tolažilne besede in sožalja ter darovali cvetje, sveče in svete 
maše. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred s sveto mašo, 
pevcem Moškega pevskega zbora Svoboda Brestanica, pogrebcem 
in govornici gospe Marjetič, pogrebni službi Kostak za pogrebne 
storitve, Cvetličarni Kerin in Gostilni Pohle za gostinske usluge. 
Iskrena hvala sodelavcem Termoelektrarne Brestanica in Avtodoma 
Senovo za darovane sveče ter Zdravstvenemu domu Brežice za 
darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nam 
kakorkoli pomagali, a vas nismo posebej imenovali, in ste našega 
Francija pospremili k večnemu počitku.

3. aprila smo se na pokopališču v Brestanici 
za vedno poslovili od našega dragega
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

g
Odslej pisarna tudi 

obzornikova oglasna mreža

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

BBoodiddidididittee
viviiddnndnni!i!i!!

za boljši vid pokličite

07/499 22 33

za boljši vid pokličite

07/499 22 33

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

Vodenje poslovnih knjig

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 

-  PLESKANJE
-  ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV 
 IN DOMOV
-  POLAGANJE LAMINATOV  
 GIPS PLOŠČ  
 IZOLACIJSKIH FASAD

PLESKARSTVO IN ČISTILNI SERVIS 
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www.pleskar-giodani.si; tel.: 051 308 334

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, pov-
zemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in 
pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lah-
ko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti 
opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fi zične osebe (tudi v primeru institu-
cij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

MALICA  
+  

JUHA  =  4 €

www.restavracija-stefanic.si

 tel.: 07 49 62 139, GSM: 041 619 293

JURJEVANJE v Vitovcu 
sobota 26.4.

 - 10 h peka jajc
 - 16 h prihod zelenega jurija
    Blagoslov vinogradov in   

                                                Vabljeni

Pred kratkim sem iz golega privrženstva in nekdanjega cankarjan-
skega idealizma prevzel vodenje Društva za varovanje maternega 
jezika, naravne in kulturne dediščine „Maksa Pleteršnika“ Pišece 
ali krajše – Društvo Pleteršnikova domačija. Zagotovo se tega ne bi 
lotil, če temu društvu ne bi stal ob strani že od vsega začetka nje-
govega nastajanja oziroma bil tako rekoč tudi njegov soustanovni 
član pred skoraj dvajsetimi leti. 

Ja, „lepi“ so bili tisti časi, ko smo začeli s soglasjem lastnikov (Ple-
teršnikovih dedičev iz Ljubljane) obnavljati to prelepo domačijo sre-
di neokrnjene narave nad slikovito vasico Pišece. Niti slučajno pa 
nisem dal besedice lepi pod narekovaj, ker so to bili v bistvu težki 
(a še vedno polni upanja), naporni, zahtevni – celo mukotrpni časi – 
kot bi nekoč dejal naš rojak Maks Pleteršnik – ustvarjalec velikega 
slovensko-nemškega slovarja, ki je hkrati tudi naš prvi znanstveni 
etimološki slovar s skoraj 110.000 besedami. 

Dvajset let mineva od slovesnega odprtja obnovljene Pleteršniko-
ve domačije z ureditvijo muzejske zbirke o njegovem življenju in 
delu v njej, in kot so slavisti ob takratnem priložnostnem zborova-
nju v Pišecah zapisali, “se domačija ponosno dviga kot bela golo-
bica nad vasjo“. Zares slovesno je bilo takrat pri nas, v eni izmed 
najbolj odmaknjenih slovenskih periferij na obrobju Kozjanskega. 
V sončnem popoldnevu smo imeli v vasi predsednika države, tri mi-
nistre, mariborskega nadškofa, župana s kolegi iz svoje soseščine 
in celo takratnega prestolniškega, manjkale pa niso niti ostale lo-
kalne in državne oblasti. Seveda, kot se spodobi ob takem slučaju, 
smo prejemali čestitke, pozitivne želje o uspešnem nadaljnjem ra-
zvoju kot tudi številne obljube o pomoči in naklonjenosti našemu 
trudu za zgledno vzdrževanje tega kulturnega spomenika v čast Ma-
ksu Pleteršniku, „ki dal narodu je svojemu zaklad, odkril bogastvo 
mu slovenskega jezika“.

Vse to nam je veliko pomenilo – in s prav takim zanosom kot pri 
obnavljanju smo se ob pomoči odgovornih institucij lotili nadalj-
njega rednega vzdrževanja domačije z okolico, da je vredna ogle-
da slehernega obiskovalca in mu dostojno predoči zibelko sloven-
skega besedja. In ne samo to, vseh dvajset let so z nami eminentni 
znanstveniki slovenistike in slavistke, ki na vsaki dve leti organizi-
rajo v Pišecah Pleteršnikove simpozije, na katerih se proučuje nje-
gov še vedno aktualni slovar, obenem pa odkrivajo sodobne zakoni-
tosti slovenskega jezika, kar dokazuje, da je naš materni jezik živ 
organizem, ki ne bo nikoli izumrl; seveda če ga bomo znali negova-
ti, skrbeti za njegov razvoj in imeli spoštljiv odnos do njega. A žal 
naše društvo, ki si kot društvo za varovanje maternega jezika pri-
zadeva za ohranjanje in zgledno vzdrževanje tovrstnih kulturnih 
spomenikov v čast slovenščini, ugotavlja, da v današnjem času eko-
nomske krize ostajamo verjetno skupaj s podobnimi društvi čeda-
lje bolj prepuščeni sami sebi. Ogromno prostovoljnega dela vlaga-
mo, iščemo donatorje, se javljamo na državne in občinske razpise 
... A proračunska sredstva se zaradi hude ekonomske krize v drža-
vi iz leta v leto krčijo, donatorstva tako rekoč več ni mogoče dobi-
ti, ob reševanju prijav na razpise pa je komisijam bistveno razpisno 
merilo nujnosti projekta. Seveda pa smo pri tem najbolj prizade-
ti v odmaknjenih krajih, saj se težko primerjamo z neko dejavno-
stjo, ki se odvija npr. v prestolnici ali večjih mestih. Lahko rečem, 
da smo na periferiji v še bolj mukotrpnih časih kot pred dvajseti-
mi leti, kar se tiče naše kulturne dediščine. Denarja že za osnovno 
vzdrževanje primanjkuje, le prostovoljno delo pa ne zadošča vsem 
takim zahtevam.

A Pleteršnikov kulturni spomenik, na obrobju države ob meji s Hrva-
ško, je velikega nacionalnega pomena za slovensko državotvornost, 
zato nikakor ne more biti njegovo vzdrževanje zgolj na plečih za-
gnanih prostovoljcev in skromni denarni pomoči, ki si jo priborimo 
z razpisi. Tako smo že resno zaskrbljeni, kako bo s Pleteršnikovim 
kulturnim objektom v prihodnje, da ne bo začel propadati. Razve-
seljivo je, kako se šolska mladina rada sprehodi skozi prikazano zi-
belko slovenskega besedja, le vzpodbuditi jo je treba. Tudi Zavod 
za šolstvo RS to šolam toplo priporoča in veseli smo teh mladih obi-
skovalcev kot slehernega ljubitelja maternega jezika. 

Naj omenim še, da so si pred kratkim z navdušenjem ogledali Ple-
teršnikovo domačijo in muzej dijaki celovške gimnazije (naš 7. in 8. 
r. devetletke). Ti mladi zamejski Slovenci so z vso pozornostjo spre-
mljali vodenje skozi muzej in še z vprašanji pokazali zanimanje za 
življenjsko pot Pleteršnika in dolgoletno nastajanje njegovega, po 
mecenu imenovanega Wolfovega slovarja. V kratkem pričakujemo 
dijake 2. letnikov gimnazij Brežice in Novo mesto ter še nekaj dru-
gih šol, ki so naši redni vsakoletni obiskovalci. Tudi mlajšim učencem 
lahko še na posebej zanimiv način predstavimo vsebinsko in tehnično 
nastajanje slovarjev po danem domačem zgledu. Vsak obisk Pleter-
šnikove domačije mladim krepi patriotizem in ljubezen do našega 
maternega jezika, kar je v današnjem času vsesplošne globalizaci-
je, pa tudi anglizacije slovenščine, še kako pomembno.
 
Maks Pleteršnik je odkril bogastvo slovenskega jezika in to, kar je 
France Prešeren za slovensko poezijo in kar je Ivan Cankar za slo-
vensko prozo, je Pleteršnik za slovensko besedje. Zapustili so nam 
dela, ki bodo večno živela in v slovenski zgodovini ostala zapisana z 
zlatimi črkami. Naj bo tako tudi z njihovimi in obenem našimi kul-
turnimi spomeniki, čeprav je kateri na periferiji.

 Martin Dušič, Društvo Pleteršnikova domačija Pišece

S Pleteršnikom na periferiji

1 KUPIŠ 1 DOBIŠ
sončna očala otroška sončna očala

OKULISTIČNI PREGLEDI NA ZDRAVSTVENO KARTICOBREŽICE
070 660 660

Letošnja zima je bila v visoko-
gorju zelo radodarna s snežno 
odejo. Ta je tudi na višku po-
mladi še vedno debela nekaj 
krepkih metrov, kar daje obi-
lo veselja predvsem zagnanim 
turnim in alpinističnim smu-
čarjem. V Posavju so ljubite-
lji te veje alpinizma zbrani v 
okviru Posavskega alpinistič-
nega kluba in vse od februar-
ja, ko so se razmere stabili-
zirale, nizajo številne vzpone 
in spuste.
Med najbolj obleganimi ci-
lji so bili hitreje dostopni vr-
hovi v Karavankah (Stol, Vr-
tača, Begunjščica), ki so jih 

presmučali po številnih lini-
jah in smereh. Svoje sledi so 
pustili tudi v Kamniško-Savinj-
skih Alpah: na Ojstrici, Planja-
vi, Rinkah, Savinjskem sedlu 
nad Okrešljem, v začetku se-
zone tudi na Raduhi. Sezona 
se v teh gorstvih zaradi na-
predovanja pomladi počasi 
končuje, še vedno pa odlič-
ne razmere nudijo višji vrho-
vi Julijskih Alp. Najbolj za-
greti smučarji Franc Škvarč, 
Igor Dular, Silvo Rožman, Bo-
jan Jevševar, Gorazd in Nejc 
Pozvek, Simon Poznič ter Ro-
mana Zorko so opravili s šte-
vilnimi zanimivimi cilji. Od 

Kanina do Jalovca, Mojstrov-
ke, Triglava, vrhov nad Po-
kljuko (Viševnik, Draški vrho-
vi, Tosc), odlična smučarija se 
v pozni pomladi obeta tudi v 
naročju martuljških vršacev – 
na njihovi severni strani. De-
bela snežna odeja je v viso-
kogorju poskrbela, da bodo 
ugodne razmere za turno in 
alpinistično smuko v naših go-
rah držale vsaj še do meseca 
maja. PAK

Vrhunec turnosmučarske sezone

Visoko v grebenih Rink (fo-
to: Nejc Pozvek) mali.oglasi@posavje.info
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Prodam bukova drva, ceplje-
na na meter. Možen razrez in 
dostava. Tel.: 031 895 748

Prodam bukova kalana drva, 
možna dostava, ugodno; ba-
lirko za kockaste bale in tro-
silec hlevskega gnoja. 
Tel.: 031 594 663 

Prodam les, hlodovino: 
hrast, češnja, gaber, kostanj, 
bukva. Tel.: 041 439 288 

Prodam bukova drva. Do-
stava na dom. 
Tel.: 051 758 062

VINOGRADNIŠTVO 

Prodam mešano rdeče vino. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 824 776 

ŽIVALI

Prodam teličko simentalko, 
staro 8 tednov. 
Tel.: 031 346 625

Prodam 3 ovce, 3 jagenjč-
ke, stare 4 mesece, in ovna, 
starega 2 leti. Cena ugodna. 
Tel.: 07 49 70 482

Ugodno prodam oslička. 
Tel.: 031 695 805

Prodam 2 pujska, težka oko-
li 50-60 kg, okolica Sevnice. 
Tel.: 041 390 068

Prodam 3 prašiče, težke 
okoli 100 kg, okolica Dobo-
ve. Tel.: 040 774 468 

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

Prodam kunce za rejo (5 €/
kg) ali meso (7 €/kg) in sa-
mice z mladiči. Tel.: 068 605 
674, 040 517 505

Prodam zelo lepe, doma iz-
valjene peteline za zakol ali 
nadaljnjo rejo. 
Tel.: 051 263 351

Prodam nemške ovčarke, či-
stokrvne, brez rodovnika, 
stare 9 tednov. 
Tel.: 051 345 585

terasa, gril, parkirišče, 200 m 
od morja. Tel.: 041 983 525

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam avto Peugeot 207, 
let. 2008. Tel.: 041 439 288 

Prodam avtomobilsko priko-
lico z nadgradnjo in cerado, 
d/š/v: 153x90x115 cm, no-
silnosti 450 kg. Tehnični do 
14.4.2018, cena 350 €. 
Tel.: 051 602 553

Prodam moped Tomos, letnik 
1970, in malo rabljeno mo-
ško kolo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 982 045

Prodam motor Piaggio X9, 
l. 2007, 136 KW, prevoženih 
15.000 km, lepo ohranjen, 
metalik siv, cena 1.200 €. 
Tel.: 031 464 776

KMETIJSTVO

Prodam enojne in dvojne 
vile za nalaganje bal. 
Tel.: 041 439 288 

Prodam traktorsko kosilnico 
SIP 165 na 2 diska, malo ra-
bljena, odlično ohranjena, 
ugodno. Tel.: 041 923 192

Prodam Gorenje Muta s ko-
silnico, rotacijskim plugom 
in snežno frezo. Ugodno. 
Tel.: 041 667 441

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635 

Prodam koruzo iz koruznja-
ka, prašiče, težke 150 kg, in 
odojke. Tel.: 07 49 67 135

Prodam koruzo v strokih ali 
zrnju, naravno sušeno. 
Tel.: 041 991 555

Prodam koruzo v zrnju. 
Franc Peterkoč, Gabrje 23, 
Dobova. Tel.: 041 581 488 

Prodam koruzo v strokih ali 
v zrnju - iz koruznjaka, ajdo 
in svinjo (180 kg), mesni tip. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Ga-
brje pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam bukova drva v hlodo-
vini in rezana. 
Tel.: 041 758 492 

Prodam metrska drva in 
krmo v kockah, cca. 180 
kom. Tel.: 031 683 708

Prodam bukova metrska 
drva. Tel.: 040 149 247

Prodam bukova drva, razce-
pljena ter razžagana. Možna 
dostava na dom. 
Tel.: 041 717 760 

RAZNO

Prodam novo mizo, oval-
no (152x107 mm), masivno. 
Tel.: 041 226 112

Prodam smrekovino za 
ostrešje, 7-8 m dolžine, na 
kamionski poti, Krško. 
Tel.: 031 794 565 

Opravljamo vsa pleskarska 
dela. Tel.: 031 622 629, GFPS 
Uroš Gračner s.p., Žigrski Vrh 
7, Sevnica

Prodam škarpnike za uredi-
tev okolice in stojalo za ti-
skarske role. 
Tel.: 041 439 288 

NEPREMIČNINE

Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov. ARS Projek-
tiranje, Anton Strniša s.p., 
Gabrovec 1a, 3241 Podplat. 
Tel.: 03 810 4182, 031 393 560 

Projektiranje, legalizacija, 
novogradnja, prenova, ruši-
tev, energetska sanacija, no-
tranja oprema, zunanja ure-
ditev. Aspo biro, Samo Vojko 
Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net, www.
aspobiro.si 

Projektiranje - legalizaci-
ja ali novogradnja vseh vrst 
objektov. PIS biro Damjan Ži-
bert s.p., Glavni trg 27, Sev-
nica, Tel.: 031 431 315, 040 
685 675 

Prodam parcelo v brežiški 
občini, 1300 m2, na sončni 
legi, možnost gradnje. 
Tel.: 040 913 629

Prodam travnik, 10.771 m2, 
Orehovec, Kostanjevica. 
Tel.: 051 411 561

Prodam njivo v izmeri 34 
arov, Veliki Podlog. 
Tel.: 07 49 21 944

Prodam gorco na lepi sončni 
legi z vinogradom, 280 trt, 5 
km iz Brestanice, Presladol. 
Dostop po asfaltirani cesti, 
elektrika, voda, optika. Ure-
jeno ZK in uporabno dovolje-
nje. Tel.: 031 574 670 

Prodam starejšo hišo v Sev-
nici, Florjanska 1. Spodaj so 
poslovni ali stanovanjski pro-
stori, zgoraj je stanovanje. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 802 916

V Dobovi, na iskani lokaci-
ji, prodam primerno vzdrže-
vano dvostanovanjsko, lepo 
opremljeno hišo. Nova stre-
ha, ločeni števci. 
Tel.: 070 827 937

Najamem zapuščeno kmetijo 
ali kmetijsko posest v Posav-
ju. Tel.: 041 846 570

V Brežicah oddam v najem 
delno opremljeno garsonje-
ro za daljše obdobje, 170 € 
+ stroški. Tel.: 068 197 629

Oddam za daljše ali krajše 
obdobje v celoti opremlje-
no garsonjero v centru Pod-
četrtka. Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 759 040

Oddam dvosobno stanova-
nje, 65 m2, v centru Brežic. 
Opremljeno, možna takojšna 
vselitev. Tel.: 051 359 557

Oddam delno opremljeno 
garsonjero v centru Brežic in 
motorni čoln. Tel.: 041 572 
266, 07 49 90 280 

Oddam dvosobni apartma, 
otok Pašman: klima, TV SAT, 

mali oglasi

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po poš  : Posavski obzornik,
• p.p. 288, 8270 Krško
• na Info točki v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• po e-poš  :
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781
Za objavo v naslednji številki morajo 
bi   oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure). 
Cena objave malega oglasa za fi zične 
osebe do 15 besed znaša 6,50 €, vsa-
ka nadaljnja beseda 0,60 €, za okvir 
pa 3,70 €. Cena objave malega oglasa 
za pravne osebe do 15 besed znaša 
13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 1,20 €, 
za okvir pa 7,40 €. Oglas mora vsebo-
va   naziv in naslov naročnika. Cene 
vsebujejo DDV.
Za resničnost in verodostojnost ob-
javljenih oglasov odgovarja naročnik.

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo, 
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnos   (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.



Izdelava nagrobnih napisov 
in druga kamnoseška dela. 
Tel.: 041 493 455, Marko 
Kranjec s.p., Rožno 15a, 
Brestanica

Izkušenim teletržnikom (te-
lefonska prodaja) nudi-
mo delo od doma. BioTech 
d.o.o., Ul. M. Vadnova 19, 
Kranj. Tel.: 05 90 41 575

STIKI

Sem vdova, stara 66 let, 
iščem vdovca ali ločenca. 
Alkoholiki izključeni. 
Tel.: 07 49 21 353 

Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-
vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

Samski moški, star 46 let, si 
želi spoznati resno damo, ki 
bi z njim delila lepote življe-
nja. Tel.: 051 743 901

Samski želi žensko, od 30 do 
50 let, iz okolice Sevnice ali 
Radeč. Tel.: 031 531 297

56-letni upokojeni mizar, do-
bro situiran (imam novo hišo, 
stilno opremljeno, in vikend 
v opremljanju za vinogradni-
ško-kmečki turizem), po tej 
poti iščem prijetno sopotni-
co za nadaljnje skupno ži-
vljenje. Tel.: 051 775 352

56-letni moški bi rad spoznal 
žensko močnejše postave za 
resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

Mlajši upokojenec, 180/85, 
simpatičen, dobro situiran, 
si želim spoznati srčno in po-
šteno osamljeno gospo. 
Tel.: 040 698 428

PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

da bo 

na: 07 49 73 190 ali 031 676 724.

vsak 
 

 
 

 

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

spoštovanim strankam, da bo prodaja 

 pa 

PERUTNINARSTVO 

MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

beli kilogramski piščanci
7. in 8. maja. Rjave in grahaste 

jarkice  tik pred nesnostjo
dobite vsak delavnik po 17. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

Nudimo vam kvalitetno 
posredovanje in svetovanje 

031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 49.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 72.000 €.

Ostala ponudba 

www.oridom.si

TEČAJ VARNEGA DELA 

Z MOTORNO ŽAGO

RESTAVRACIJA ŠTEFANIČ, 
Brežice 

26. april 2014 ob 8. uri

PRIJAVE : 

041 503 675, Tomaž Kosar s.p., 

Rožno 41, Brestanica

VSE JE MOGOČE
VSE JE MOGOČE

www.vzajemna.si

Predvidite nepredvidljivo. Zavarujte se!

080 20 60

Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. 

Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z. 

ZASTOPSTVO KRŠKO

Bohoričeva 9

tel.: 07/488 05 80

POSLOVALNICA BREŽICE

Črnelčeva 3A

tel.: 07/496 39 80

POSLOVALNICA SEVNICA

Trg Svobode 12

tel.: 07/81 62 650

Prodaja in servis vozil CITROEN in ŠKODA

BREŽICE - V galeriji brežiškega gradu so bila do 13. aprila na 
ogled zanimiva umetniška dela izbranih 52-ih slovenskih ustvar-
jalk in ustvarjalcev, ki so ustvarjali na temo Parafraze, ki so jo 
za četrto državno tematsko razstavo izbrali pri JSKD RS. Med 
avtorji razstavljenih del so bili trije iz Posavja – Gordana Do-
briha iz Sevnice z Vztrajnostjo spomina po delu Salvadorja Da-
lija, Janez Klavžar iz Brežic s sliko Umetnik, ribe in model ter 
Ana Mamilovič iz Brežic, ki sta slikala po vzoru Pabla Picassa 
in njegove slike Umetnik in model.
Vsako likovno delo na razstavi je bilo posebna, enkratna in ne-
ponovljiva zgodba s pestrim konglomeratom različnih likovnih 
pristopov, tehnik in zamisli. Več na www.posavje.info. S. R.

Parafraze v 52-ih podobah
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Bojan Zupančič, Lovro Rav-
bar, Branko Žinko, Tit Vo-
glar, Lenart Rožman, David 
Jukič, Jakob Preskar, Jan 
Češnovar, Matic Kovačič in 
eden najstarejših članov Big 
banda Tone Troha so ogre-
vali na saksofonih. Antonio 
Geček, Tomaž Gajšt, Dejan 
Brečko, Damjan Škaler, Kle-
men Knez, Klemen Zupan in 
Marjan Starc so zažigali na 
trobentah, na trombonih pa 
Sašo Vaš, Vid Žgajner, Janez 
Hrastovšek, Florjan Jazbec 
in Jure Urek. Piko na i sta 
dodala Jure Lopatič na basu 
in Miha Koretič na kitarah, 
Rok Lopatič in Dejan Jeron-
čič sta se znova izkazala na 

Za 35 let Big banda Krško 
glasbena poslastica
KRŠKO - Čeprav je Big band Krško svojo 35. obletnico delovanja obeležil že 
lansko leto, posebnega koncerta za to priložnost zaradi obilice velikih pro-
jektov in gostovanj lani niso uspeli pripraviti - spomnimo samo na njihov bri-
ljantni podvig s priredbami Depeche Mode in odmevni nastop na Montreux 
Jazz Festivalu v Švici. A poslušalci koncerta na nedeljski večer 30. marca so 
jim nedvomno oprostili časovni zamik v 36. leto, saj so v velikem slogu prei-
gravali zahtevni repertoar. 

klaviaturah, Janez Gabrič 
pa je kraljeval na bobnih. 
Za zvočne popestritve je skr-
bel tudi Črt Pšeničnik na tol-
kalih, pri in v mikrofonu pa 
so sijale pevke Tadeja Mo-
lan, Tjaša Fabjančič, Mary 
Crnkovič Pilaš in Anja Kra-
mar. Začetek s Take it all in 
solom Lovra Ravbarja, mra-
vljinci ob I want you now in 
vokalu Tadeje Molan ter ele-
ganten Weekend in Mona-
co zasedbe The Rippingtons 
za zaključek prave glasbe-
ne poslastice. Mešanica iz-
zivov, tako žanrskih kot iz-
vedbenih, vse od Massive 
Attacka do Hansa Zimmer-
ja, od legendarnih Radiohe-

ad do pronicljivih Depeche 
Mode, uspešnic temnopoltih 
glasbenih div Emeli Sandé 
in Liv Warfi eld, jazzovskih 
klasik Duka Ellingtona, Mat-
ta Harrisa, Freda Sturma in 
fi lmskih tonov Gordona Goo-
dwina, je iz glasbenikov izti-
snila kar največ. »Ne skrbite, 
ne bo vam žal, da zamuja-
te sončen dan, ker smo za 
vas pripravili res dober pro-
gram,« je uvodoma obljubil 
Aleš Suša, vodja zasedbe Big 
band Krško od leta 1994, in 
njegove besede so se na ve-
selje vseh obiskovalcev več 
kot uresničile.
 Maruša Mavsar, 
 foto: Sven Mavsar

„Organizator tabora je Mreža 
MaMa (mreža mladinskih cen-
trov), ki v zadnjih dveh le-
tih izvaja projekt socialnega 
podjetništva. V sklopu tega so 
se odločili fi nančno podpreti 
omenjeni tabor, ki so ga pred-
videli že v času prijave na raz-
pis, v MC Krško pa smo ide-
jo pilili že od lanskega leta 
dalje, saj smo ob nastajanju 
lanskoletnega lokalnega pro-
grama za mladino ugotavljali, 
da mladi pravzaprav zelo sla-
bo poznajo poklicne priložno-
sti ter zaposlovanje v Posavju. 
V mesecu januarju smo nato 
organizirali večji dogodek za 
učence 9. razredov osnovnih 
šol v Posavju, ki smo ga po-
imenovali Dan poklicev. Ker 
pa je bilo na dogodku prek 
200 mladih, smo seveda pri-
čeli razmišljati o taboru, ki 
bi vključeval do 15 učencev,“ 
nam je povedala Katarina Ce-
glar, vodja mednarodnih pro-
gramov in mladinskega hotela 
v MC Krško. 

Tako je bil cilj omenjenega ta-
bora, da mladi skozi izkustve-
ne delavnice prepoznajo la-
stne veščine, sposobnosti in 
veselje do posameznih pokli-
cev, da razmišljajo o načrto-
vanju lastne učne in poklicne 
poti, spoznajo možnosti šti-
pendiranja in delodajalce ter 
da se jim predstavi predvsem 
defi citarne poklice v regiji, ki 
bodo naše mlade upe zadržali 
doma in jim zagotovili delov-
na mesta. Pri tem so jih vodi-

Tabor poklicev za osnovnošolce
KRŠKO - V Mladinskem centru Krško so med 16. in 18. aprilom organizirali pilo-
tni dogodek, poimenovan Tabor poklicev, namenjen učencem 8. in 9. razredov 
osnovnih šol v Posavju. Poudarek je bil na na zabavnem in neformalnem poda-
janju znanj, ki bodo še kako potrebna pri načrtovanju poklicne usmeritve.

li predstavniki Zavoda za za-
poslovanje, območna enota 
Sevnica, Regionalna razvoj-
na agencija Posavje ter zapo-
sleni na Mreži MaMa in v MC 
Krško. Mirjana Klinec, vod-
ja omenjenega projekta, po-
udarja: „Osnovnošolcem smo 
predstavili različne korake, ki 
so potrebni pri načrtovanju 
poklicne poti. Pri tem je bil 
poudarek na zabavnem in ne-
formalnem podajanju znanj, 
kjer skozi različne interaktiv-
ne dejavnosti sami razmišlja-
jo o potrebnih vprašanjih.“ Da 
pa vse ne bi ostalo le pri teo-
riji, so po koncu vseh delav-
nic, ko so mladi nadebudneži 
že imeli osnovna znanja s po-
dročja poklicev in zaposlova-
nja, preživeli dan na ogledih 
podjetij Kostak, GEN energija, 
Duropack, TIPS in Termoelek-
trarna Brestanica. “Po koncu 
tabora menimo, da bodo mla-
di veliko bolje razumeli pro-
ces pridobivanja formalnega 

in neformalnega znanja z na-
menom poklicne usmeritve. 
Seveda pa bodo po drugi stra-
ni zadovoljni tudi delodajalci, 
ki veljajo v naši regiji za dobre 
zaposlovalce in ki zaposluje-
jo večkrat letno. Izbrana pod-
jetja iščejo predvsem stroko-
ven tehnični kader (strojniki, 
razvojniki ...), ki ga je težje 
najti,“ še dodaja Ceglarjeva. 

In kaj o vsem skupaj meni-
jo udeleženci? „Tabora sem 
se udeležil, da bi utrdil svoje 
znanje o poklicih in da bi se 
lažje odločil za svojo poklic-
no pot. Želim si tudi, da bi ve-
del, kam iti naprej v šolo. Zelo 
se veselim tudi naslednjih de-
lavnic. Tukaj se počutim odlič-
no in se zelo dobro razumem 
z novimi prijatelji,“ je svoje 
misli strnil Said iz OŠ Senovo, 
Pia iz OŠ Dobove pa je doda-
la: „Tukaj se počutim veselo 
in srečno“.
 Simon Uršič

Delavnica, kjer ni manjkalo zabavnih iger in pogovorov


