
Že v ponedeljek obisk 
z Ministrstva za zdravje

BREŽICE - V ponedeljek, 18. maja, bo v okviru javne razprave 
o predlogu Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Bre-
žice obiskala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje 
Nada Pirnat s sodelavci. Kot smo poročali že v prejšnji števil-
ki časopisa, je v skladu s pravilnikom predvideno, da bo v Po-
savju ob brežiškem urgentnem centru v Sevnici vzpostavljen 
t. i. satelitski urgentni center, v Krškem pa bo ostala le mobil-
na reanimacijska enota. Ravno zaradi slednjega je pričakova-
ti, da bodo Krčani ministrici predstavili svoje nezadovoljstvo 
s predlagano ureditvijo. »Delovno gradivo pravilnika ne od-
raža pričakovanj in zahtev Občine Krško, torej da se obstoječi 
standard nujne medicinske pomoči v občini Krško ne spremi-
nja. Pravilnik v tej obliki bistveno znižuje nivo nujne medicin-
ske pomoči v naši občini, čemur ostro nasprotujemo,« so nam 
v zvezi s tem sporočili z Občine Krško.  P. P.

Marinka Preskar, dolgoletna 
sekretarka Zveze borcev Krško:
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Za praznik gledališka predstava

Z glasbo do številnih uspehov

Samo poligon ali tudi dirkališče?

POHAR PREVOZIL DOS EXTREME - Radečan Iztok Pohar (na fotografiji desno) je minulo nedeljo 
uspešno zaključil vzdržljivostno preizkušnjo DOS Extreme, v sklopu katere je prekolesaril Slovenijo. 
Ultramaratonsko dirko, dolgo kar 1250 km, je kljub vmesni krizi zaključil v dveh dneh, 17 urah in 9 
minutah, medtem ko je bil najhitrejši Erik Rosenstein s časom 47 ur 26 min in 4 s. Kot je povedal član 
njegove ekipe Boštjan Župevc, so bili prelomni trenutki od Kočevja dalje, ko je bila ekipa primorana 
narediti tri postanke in je bil že napovedan Iztokov odstop, nato pa odobreno, da 36-letnik prekolesari 
še preostalih 22 km do cilja. In uspelo mu je! Poharja so navijači skoraj vso dirko spremljali preko 
videoprenosa, pa tudi osebno vse od Koroške do Postojne in z vrhuncem ravno v Posavju - v Podsredi, 
Senovem in Brestanici. V Radečah so ga v nedeljo zvečer pričakali domačini – več kot 200 se jih je 
zbralo pred občinsko stavbo, med njimi pa je bil tudi župan Tomaž Režun.  Foto: Adi Jager

Denar za »mehke« 
projekte, ne pa za 
infrastrukturo
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 
bodo v novi finančni perspektivi namenjena 
prvenstveno urbanim območjem, njihov namen 
pa je spodbujanje povezovanja in aktiviranja 
prebivalstva, ne pa vlaganje v infrastrukturo. A 
kako doseči ta cilj brez infrastrukturnih projektov, 
se sprašujejo posavski župani.
 Stran 6

Občinski proračuni 
pod streho
Vsi občinski sveti posavskih občin so do sredine 
aprila prižgali zeleno luč letošnjim proračunom. 
Večina jih je zastavljenih z vnaprejšnjim 
proračunskim primanjkljajem, vse občine pa so 
tudi zadolžene med 100 in 700 evri na prebivalca, 
kljub temu pa njihov dolg v primerjavi z mnogimi 
občinami zaenkrat še ne povzroča sivih las. 

 Stran 3

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Privoščite si sladoled 
na poletni terasi.
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povedali so - o delovanju humanitarnih organizacij

Anita Šiško, Raka: Zelo podpiram delovanje 
humanitarnih organizacij, saj je pomoči po-
trebnih v naši državi žal čedalje več. Sloven-
ci smo solidarni in znamo stopiti skupaj, tudi 
ko gre za nesreče večjih razsežnosti, sploh pa 
darujemo, če smo prepričani, da bodo naši 
prispevki prišli v prave roke. Podpiram in iz-

vajam tudi denarne prispevke preko mobilne telefonije, saj je 
to zelo enostavno izvesti in se ljudje radi odzovejo na to.

Melita Čopar, Krško: Z delom humanitarnih 
organizacij, predvsem Rdečega križa in Kari-
tas, sem zadovoljna. V delo teh organizacij je 
vključenih veliko požrtvovalnih prostovoljk 
in prostovoljcev, ki z občutkom do sočlove-
ka v stiski izvajajo najrazličnejše aktivnosti, 
s katerimi omogočajo boljši jutri mnogim lju-

dem. Do plač funkcionarjev v posameznih organizacijah se sicer 
težko opredelim, ker ne poznam njihovega ustroja delovanja.

Mag. Hrvoje Teo Oršanič, Brežice: Spre-
mljam delo humanitarnih organizacij in jih 
tudi zaradi njihovega poslanstva zelo spoštu-
jem. Upam, da bomo nekega dne vsi zaslužili 
dovolj za preživetje in bomo te organizacije 
potrebovali le ob naravnih nesrečah, ki se jim 
žal ne bomo mogli izogniti. Glede plač zapo-

slenih v teh organizacijah pa velja univerzalno pravilo - dobro 
plačilo za dobro opravljeno delo, seveda v predpisanih mejah.

PROJEKT NI V SKLADU Z 
UREDBO

O tej temi je bilo v zadnjem 
času že veliko napisanega in 
predstavljenega v medijih, pa 
vendar so sklicatelji seje želeli 
dobiti konkretnejše odgovore 
o načrtovanem projektu na ob-
močju Gaja pri Cerkljah ob Krki 
oz. bivšega Mobikroga. Seje so 
se udeležili tudi vsi povabljeni, 
predstavniki investitorja, Zve-
ze za avto šport Slovenije - AŠ 
2005, na čelu z njenim pred-
sednikom Antonom Anderli-
čem, predstavniki Ministrstva 
za obrambo, med drugim mag. 
Željko Kralj, generalni direk-
tor Direktorata za logistiko, in 
Jože Lacko, vodja projekta le-
tališča Cerklje ob Krki, seji pa 
so prisostvovali tudi nekateri 
krajani iz okolice Gaja, kjer naj 
bi stal načrtovan objekt, in di-
rektor podjetja Pagrat d.o.o., ki 
upravlja s poligonom varne vo-
žnje Raceland v Vrbini, Tomo 
Staut. Kot je v uvodu dejal 
Aleksander Gajski (SDS), so 
okoliški prebivalci resno za-
skrbljeni nad idejo, da se tovr-
sten objekt umesti v njihovo 
neposredno bližino, kot da ak-
tivnosti, ki se izvajajo v sklopu 
vojaškega letališča, ne povzro-
čajo dovolj negativnih vplivov. 
»S to umestitvijo se lahko oko-
liški krajani nadejajo dodatnih 
negativnih vplivov na okolje in 
konkreten padec kakovosti bi-
vanja,« je poudaril in dodal, da 
negativna naravnanost izvira 
iz preteklih negativnih izku-
šenj, saj krajani že vrsto živijo 
z letališčem, sprejetih je bilo že 
nešteto dogovorov, a malo re-

Samo poligon ali tudi dirkališče?
BREŽICE - Brežiški občinski svet se je 4. maja sestal na 3. izredni seji, ki jo je sklicalo deset svetnikov na čelu 
s prvopodpisanim Aleksandrom Gajskim. Seja je bila sklicana zaradi predvidenega projekta izgradnje proge 
za hitrostne preizkušnje in poligonov za šolo varne vožnje na območju Gaja, znotraj letališča Cerklje ob Krki.

aliziranih. Piko na i po njego-
vih besedah predstavlja zgod-
ba o bivšem Mobikrogu, ki je 
prinesel še več nevzdržnega 
hrupa in neorganiziranih de-
janj. Gajski je omenil še en ka-
men spotike, in sicer nepravo-
časno obveščanje lokalnega 
prebivalstva. Kot je še povedal, 
so izredno sejo sklicali, ker bi 
radi iz prve roke dobili vse in-
formacije o projektu in se ak-
tivno vključili v postopek še 
pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja, ki je predvidena do kon-
ca maja. Ob tem velja poudari-
ti, je dejal Gajski, da je projekt 
predviden znotraj območja, ki 
je urejeno z Uredbo o DPN za 
letališče Cerklje ob Krki. »Ta 
projekt, kakor je bil predsta-
vljen članom sveta KS Cerklje 
ob Krki in medijem, nima pod-
lage v sprejeti uredbi za to ob-
močje,« je še izjavil Gajski. Po-
leg neusklajenosti projekta z 
uredbo sta bila kot razloga za 
sklic izredne seje navedena še 
neustreznost odlaganja - na-
voz večje količine odpadnih 
gum na območju Gaja ter ob-
sežen posek dreves - golosek 
na območju Gaja. 

»MORS IZPOLNIL VSE 
OBVEZNOSTI«

V nadaljevanju je sledila ob-
širna razprava, v kateri so se 
kresala mnenja tako občin-
skih svetnikov kot povablje-
nih na sejo. Staut je projekt 
označil kot političen, s stra-
ni investitorja je bilo še en-
krat več obljubljeno, da bodo 
preučili vse vplive na okolje, 
da imajo vse potrebne doku-

mente za izgradnjo te investi-
cije in da je projekt skladen z 
uredbo. Mag. Kralj je dejal, da 
je MORS izpolnil vse obvezno-
sti na podlagi dogovora z Ob-
čino Brežice iz leta 2007, in 
zanikal očitke glede obvešča-
nja javnosti. »Resnično smo se 
potrudili, da smo posredovali 
čim več informacij tako občini 
kot krajanom, s slednjimi smo 
imeli tudi dva sestanka in jim 
predstavili projekt širitve leta-
lišča. Definitivno smo se drža-
li dogovora med MORS in obči-
no glede obveščanja javnosti,« 
je zatrdil. Velja omeniti, da so 
vaščani Črešnjic in Zasapa vse 
udeležence izredne seje sezna-

nili tudi z dopisom, v katerem 
med drugim navajajo, da se za-
deve v zvezi z letališčem Cer-
klje ob Krki kot tudi aktualna 
glede načrtovanega projekta 
na območju Gaja vedno odvija-
jo mimo njih, na »skrivnosten 
in netransparenten način«, se 
zanje zelo pomembne odloči-
tve sprejemajo brez njihovega 
vedenja in sodelovanja ter za 
vse to izvejo preko medijev, ko 
je zadeva tik pred realizacijo. 
Omenjeni vaščani zato želijo in 
zahtevajo, da se jih obvešča in 
aktivno vključi v vsa dogajanja, 
ki se nanašajo na spremembe 
njihovega bivanja in poseganje 
v zadovoljevanje osnovnih ži-
vljenjskih pravic, prav tako pa 
zahtevajo, da se spoštujejo in 
izvajajo določbe uredbe.

SPREJELI PET SKLEPOV

Na koncu so svetniki sprejeli 

tudi pet sklepov. Med drugim 
občinski svet MORS kot lastni-
ka letališča Cerklje ob Krki po-
ziva, da naj v celoti upošteva 
sprejeto Uredbo o DPN za le-
tališče Cerklje ob Krki in naj ne 
dovoli izvajanja nobenih dru-
gih dejavnosti, ki bodo kakor 
koli vplivale na okolico oz. pre-
bivalce okoliških krajev; MORS 
naj takoj pristopi k realizaciji 
vseh zavez iz uredbe in dogo-
vora o medsebojnem sodelo-
vanju v zvezi s projektom po-
sodobitve vojaškega letališča 
Cerklje ob Krki, sklenjenega 
med Občino Brežice in MORS-
-om v letu 2007; MORS naj v 
prihodnje sproti obvešča obči-

no in javnost o vseh projektih, 
ki jih namerava izvajati na ob-
močju letališča Cerklje ob Krki, 
ter redno izvaja monitoringe, 
določene v uredbi, in o njih se-
znanja občino in javnost; inve-
stitor projekta - AŠ 2005 - naj 
projekt uskladi tako, da bo 
vključeval izključno dejavno-
sti, ki so določene z uredbo; 
MORS naj uredi zadeve tako, 
da bodo lahko civilna leta-
la pristajala na letališču Cer-
klje ob Krki s takojšnjo najavo 
(sedaj z 48-urno najavo) - za-
dnji sklep je dodatno predlagal 
odbor za gospodarstvo. Svetni-
ki so na seji sprejeli še odlok 
o ustanovitvi Javnega gospo-
darskega zavoda Letalski cen-
ter Cerklje ob Krki in potrdili 
investicijski program projek-
ta »Rekonstrukcija in dozida-
va OŠ Cerklje ob Krki«.

 Rok Retelj

Župani proti javnemu financiranju
KRŠKO - Problematiko t. i. Mobikroga je na seji 7. maja obrav-
naval tudi Svet regije Posavje. Tomo Staut je posavskim žu-
panom predstavil svoje videnje načrtovanega projekta v Gaju 
pri Cerkljah ob Krki, ki je le pet km zračne linije oddaljen od 
obstoječega poligona v Vrbini. Ker je svoj poligon zgradil z la-
stnimi sredstvi in posojili, smatra projekt zveze AŠ 2005, ki naj 
bi ga (so)financiral tudi MORS, torej javna sredstva, za »nelo-
jalno konkurenco«. »MORS nima za škornje in uniforme vo-
jakov, tukaj bodo pa investirali 36 milijonov evrov. Mi plaču-
jemo davke, oni pa bodo s tem denarjem gradili,« je dejal in 
dodal še, da bo šlo v tem primeru za »druge Stožice«. Brežiški 
župan Ivan Molan je znova poudaril, da je potrebno spošto-
vati sprejet državni prostorski načrt, izpostavil pa še bojazen, 
da v projektu ne gre za poligon, ampak za dirkališče. Krški žu-
pan mag. Miran Stanko je izpostavil večplastnost problema, 
kjer gre med drugim tudi za konkuriranje zasebnemu podvi-
gu z javnimi sredstvi. Sevniški župan Srečko Ocvirk je menil, 
da Svet regije nima pristojnosti glede gospodarske plati tega 
spora, je pa po njegovem mnenju skrb zbujajoče, če gre za so-
financiranje s strani MORS in DRSC, ki na drugi strani denimo 
nima denarja za popravilo dotrajanih mostov. Župani so na 
koncu sprejeli sklep, da ne podpirajo financiranja tržne de-
javnosti z javnimi sredstvi.  P. P.

BISTRICA OB SOTLI – Župan Franjo Debelak je na 6. redni 
seji seznanil občinski svet, da je z 20. aprilom za podžupa-
na imenoval v tem mandatu novinca v občinskem svetu Du-
šana Berkoviča. V nadaljevanju seje so svetniki kot glavno 
točko dnevnega reda obravnavali zaključni račun proraču-
na za lansko leto. 

Za razliko od prejšnjih sej ob-
činskega sveta v Bistrici ob So-
tli tokratna seja ni bila tako vse-
binsko obsežna. Še najdlje so se 
svetniki ustavili pri obravna-
vi zaključnega računa proraču-
na za lansko leto, ki razen nekaj 
vprašanj večjih vsebinskih pri-
pomb ni bil deležen, je pa ob-
činski svet zanimalo, zakaj so 
zaključni račun dobili v obrav-
navo še preden ga bo obravna-
val Nadzorni odbor. Župan Fra-
njo Debelak je pojasnil, da po 
priporočilih, ki jih za svoje delo 
dobi Nadzorni odbor, ni potreb-

no, da bi bili obravnavi usklajeni in jo lahko v Nadzornem odbo-
ru opravijo po svojem načrtu dela, direktorica občinske uprave 
Ana Bercko pa je podala obrazložitev, da gre za zaključni doku-
ment, narejen po navodilu ministrstva in se več ne bo spremi-
njal. Po besedah Debelaka zaključni račun proračuna za lansko 
leto kaže na eno izmed uspešnejših let, v katerem je Občini Bi-
strica ob Sotli uspelo realizirati skoraj vse načrtovane projekte, 
odstopali so le pri posodobitvi vodovodnega omrežja na obmo-
čju občine, ki je niso uspeli realizirati, ker zanjo še niso uspeli pri-
dobiti sredstev z razpisov. Na prihodkovni ravni je občini uspe-
lo realizirati 95 odstotkov oz. 2,3 milijona evrov, pri odhodkih 
so od načrtovanih 2,3 milijona evrov uspeli udejaniti dobrih 1,9 
milijona evrov, kar predstavlja 83-odstotno realizacijo. Med ob-
sežnejšimi investicijami lanskega leta so bile ureditev prostora 
za trženje lokalnih produktov v prostorih nekdanjega Čepinove-
ga gospodarskega poslopja, dokončanje obnove poslovilne veži-
ce, dokončanje obnove lokalnih cest Hrastje – Črešnjevec in lo-
kalnih cest sv. Križ, pričeli so s projektom "Ne pozabimo vasi", 
namenjenem izboljšanju javne infrastrukture na območju vasi 
Kunšperk in okolice ter promociji za razvoj turizma na območju.

Med drugim so svetniki potrdili skupno listo kandidatov - pred-
stavnikov v Razvojni svet regije Posavje. Zaradi vse večjega pov-
praševanja po uporabi prostorov v objektu sušilnica je župan po-
zval občinske svetnike, naj pripravijo osnutek oblikovanja cen za 
najem obeh prostorov, predavalnice in prostora za družabne pri-
reditve. Seznanili so se tudi s problematiko gasilcev, ki načrtu-
jejo obnovitvena dela na stopnišču gasilskega doma, a bi s tem 
posegali na občinsko zemljo, zato so na občino naslovili pobu-
do, da skupaj poiščejo najustreznejšo rešitev. 
 Emilija Šterlek

Obravnavali zaključni račun

Novi podžupan občine Bistri-
ca ob Sotli je Dušan Berkovič.

SEVNICA - 24. aprila je bila 
na delovnem obisku v Sevni-
ci evropska poslanka Roma-
na Tomc.

Sevniški poslanec v DZ RS in 
občinski svetnik Tomaž Lisec, 
župan občine Sevnice Srečko 
Ocvirk in direktor občinske 
uprave Zvone Košmerl so ji na 
delovnem kosilu, na katerem 
je bila prisotna tudi podpred-
sednica OO SDS Sevnica in ob-
činska svetnica Tanja Novšak, 
predstavili občino, predvsem 
pa vse pomembnejše projek-
te, ki so bili v preteklosti so-
financirani tudi s pomočjo 
evropskih sredstev. Prisotni 

Evropska poslanka obiskala Sevnico

so se strinjali, da je problem, 
ker država zamuja s projekti 

iz evropske perspektive 2014 
- 2020, kajti če bi imela vlada 

natančno definirane priorite-
te, bi se lahko lokalne skupno-
sti bolj intenzivno pripravlja-
le na razpise s svojimi projekti. 
Sledil je obisk podjetja Siliko 
d. o. o. na Radni, kjer je goste 
sprejel direktor Janez Kopri-
vec, v podjetju Tanin d. d. di-
rektor Ivan Mirt, v novem ra-
stlinjaku v Orešju nad Sevnico, 
ki je bil zgrajen tudi s pomočjo 
evropskih sredstev, pa direk-
tor podjetja Terraplant d. o. o. 
Jože Šturbej. Zaključek se je 
odvijal v Vinski kleti Mastnak 
v Krakovem, kjer se je evrop-
ska poslanka srečala s člani IO 
SDS Sevnica. 
 K. Š./S. R.

Evropski poslanki Romani Tomc je sevniški župan Srečko 
Ocvirk podaril posebno spominsko sliko.
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Višina občinskih proračunov je 
odvisna predvsem od velikosti 
posamezne občine, števila pre-
bivalcev in premoženja, s kate-
rim razpolagajo. Sredstva obči-
ne pridobivajo iz lastnih virov, 
s strani države in s predho-
dnim soglasjem finančnega 
ministrstva z namenom (so)in-
vestiranja večjih eno- ali več-
letnih investicijskih projektov 
tudi z zadolževanjem. Občine 
so pri oblikovanju proraču-
nov sicer avtonomne, vendar 
pa morajo upoštevati veljavne 
predpise s področja javnih fi-
nanc. Zato v nadaljevanju pri-
kazujemo, s kakšnimi prihodki 
in odhodki upravljajo posame-
zne posavske občine v leto-
šnjem letu, katere večje inve-
sticijske projekte bodo izvedle, 
pa tudi njihovo zadolženost.

KRŠKO 

Občina Krško kot edina iz-
med posavskih občin že nekaj 
let sprejema dvoletni prora-
čun, s čimer si preko izdela-
nega razvojnega programa, ki 
je zastavljen za štiriletno ob-
dobje, omogoči dolgoročnej-
še načrtovanje predvsem ti-
stih investicij, ki jih ni mogoče 
realizirati v enem proračun-
skem letu. Proračun je za leto-
šnje leto zasnovan na 36.611 
mio € skupnih prihodkov in 
37.084 mio € skupnih odhod-
kov, kar pomeni proračunski 
primanjkljaj ali t. i. deficit v vi-

šini 472.464 € (primanjkljaj 
se lahko v bilancah proraču-
na načrtuje v primeru preno-
sa presežka oz. ostanka sred-
stev iz prejšnjih let, v primeru 
prodaje kapitalskih deležev v 
podjetjih, v katerih je občina 
(so)lastnik, in v primeru naje-
ma kreditov). 

V proračunu je planiranih za 
14.268 mio € investicijskih 
vlaganj, od tega v novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije 
11.121 mio € ali 38,5 % od-
hodkov proračuna. Nekatere 
načrtovane investicije so več-
letne in že v teku, največ sred-
stev pa bo namenjenih za iz-
gradnjo hidravličnih izboljšav 
vodovodnega sistema, in sicer 
dobrih 1,6 mio €, 1,4 mio € 
za celostno prenovo OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško, skupno 
1,1 mio € za ureditev pločni-

kov na Sremiški ulici in Zdolah, 
915 tisoč za modernizacijo in 
obnovo občinskih cest, 911 ti-
soč za objekt kompostarne, 
455 tisoč za izgradnjo komu-
nalne infrastrukture v PC Dr-
novo-zahod (1. faza), 379 tisoč 
za energetsko sanacijo OŠ Ko-
privnica, dobrih 333 tisoč za 
izgradnjo kanalizacije in osta-
le spremljajoče infrastrukture 
v Dolenji vasi in Starem Gradu, 
med 271 in 200 tisočaki pa za 
obnovo prostorov na videmski 
tržnici, stadion Matije Gubca in 
dvonivojsko parkirišče na Dal-
matinovi ulici v Krškem 

Ob tem je v proračunu, ki ga 
je 5. februarja kot najvišje za-
konodajno telo občine sprejel 
krški občinski svet, načrtova-
nih tudi okoli 2 mio € preje-
tih sredstev iz državnega pro-
računa iz sredstev EU, sicer pa 
je skupna zadolženost Obči-
ne Krško na dan 31. 12. 2014 
znašala 17.985.783 evrov, kar 
pomeni, da dolg občine na 
prebivalca (zadnji statistični 
podatek o številu prebivalcev 
z dne 1. 7. 2014 je 25.833) zna-
ša 696 €. Iz tega naslova obči-
na na letni ravni obročno vra-
ča po 1,5 mio € dolga.

SEVNICA

Sevniški občinski svet je viši-
no občinske blagajne potrdil 
na seji 25. februarja. Skupni 
prihodki v njem so ocenjeni 

na 15.783 mio €, odhodki na 
16.309 mio €, vnaprej upošte-
van proračunski primanjkljaj 
v višini 526.301 € pa bodo po-
krili s stanjem na računu z dne 
31. 12. 2014, deloma pa tudi z 
neto zadolževanjem. V letu 
2015 se bodo zadolžili za 1.2 
mio € za obdobje 15 let odpla-
čevanja, saj je, kakor poudar-
jajo na Občini Sevnica, v teku 
izgradnja OŠ Tržišče, ki pred-
stavlja največjo investicijo v le-
tošnjem letu. V letošnjem pro-
računu bo izvedenih del za 1.8 
mio €, poleg tega načrtujejo 
tudi drugi sklop energetskih 
sanacij šolskih objektov. 

Zadolženost občine - gre za še 
neodplačane dolgoročne kre-
dite, občina drugih dolgoroč-
nih obveznosti namreč nima - 
je na zadnji dan minulega leta 
znašala 3,4 mio € ali 196 € na 

prebivalca (17.504 prebival-
cev), po letošnji dolgoročni 
zadolžitvi pa bo skupna zadol-
ženost ob koncu leta znaša-
la dobrih 3,5 mio € ali po tre-
nutnih vrednostih EURIBOR 
204 €/prebivalca. Po tem iz-

računu je zadolženost še ve-
dno nizka glede na slovensko 
povprečje.

Skupne investicijske odhodke 
s transferji imajo načrtovane v 
višini 5,7 mio €, priliv za inve-
sticije v višini 907.617 € pri-
čakujejo iz državnega proraču-
na, iz naslova EU pa 761.401 € 
sredstev. Poleg že omenjene 
investicije v izgradnjo šole v 
Tržišču se med večje investi-
cije uvrščajo še energetske sa-
nacije osnovnih šol: PŠ Loka 
58.931 €, Boštanj 601.974 €, 
Šentjanž 332.368 €, Krmelj 
s telovadnico 356.681 €, te-
lovadnica pri OŠ Šentjanž 
561.271 €. 

RADEČE

Radeški občinski svet je na 
isti dan kot sosednji v Sevnici 
sprejel okoli 5,2 mio € zajeten 
proračun na prihodkovni stra-
ni, medtem ko so skupne od-
hodke ovrednotili na okoli 5,1 
mio €, kar pomeni proračun-
ski presežek v višini 110 ti-
soč €. V sklopu investicijskih 
odhodkov in transferjev v sku-
pni višini okoli 2,2 mio € so po 
zneskih najzajetneje ovredno-
teni projekti: v energetsko sa-
nacijo OŠ Radeče, ki znaša 
154.226 €, od tega bo zne-
sek državnih sredstev znašal 
18.908 €, evropskih 107.145, 
razliko do skupne višine in-
vesticije (28.175 €) pa bodo 
krili iz občinskega proraču-
na; v CEROZ Hrastnik, in sicer 
bodo v izgradnjo kompostar-
ne II. faza vložili 336.979 € 
(od tega 32.633 € državna 
sredstva, 184.921 € sredstva 
EU, občina 119.425 €); v cen-
tralno čistilno napravo Rade-
če 350 tisoč (23.856 € država, 
135.183 € EU, 190.961 € obči-
na), v projekt Posavska špajza, 
kateri letos namenjajo skupna 
vlaganja v znesku 215.692 €, 
pa bo občina vložila 86.685 €, 
v znesku 129.007 € pa bodo 
v ta namen pridobili državnih 
sredstev.

Skupno bodo na Občini Rade-
če v letošnjem letu za investi-
cije namenili 2,1 mio €, med-
tem ko je skupna zadolženost 
občine nekoliko višja in je 31. 
12. 2014 znašala dobra 2,2 
mio € ali 493 €/prebivalca, 

če bi upoštevali dobo odpla-
čevanja pa dolg na prebivalca 
(4.307) znaša 40,90 €. V leto-
šnjem letu načrtujejo odplači-
lo dolgoročnih kreditov v zne-
sku 254 tisoč €.

KOSTANJEVICA NA KRKI

Letošnji kostanjeviški občin-
ski proračun, po kar nekaj za-
pletih sprejet šele sredi aprila, 
predvideva 2,3 mio € prihod-
kov in 2,4 mio € odhodkov, od 
tega naj bi jih bilo dobrih 700 
tisoč (29 %) namenjenih za 
investicije. Največje načrtova-
ne investicije v novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije 
v letošnjem letu so izgradnja 
in obnova javnih poti (156 ti-
soč €), ureditev JP Kočarija - 
Velike Vodenice (25 tisoč €), 
parkirišče z AP pri zdravstve-
nem domu (106 tisoč €), fekal-
na kanalizacija Globočice - Sli-
novce (29 tisoč €), hidravlične 
izboljšave vodovodnega sis-
tema (193 tisoč €), investici-
je iz najemnin za komunalno 
infrastrukturo (102 tisoč €) … 
Iz naslova prejetih sredstev iz 
državnega proračuna iz sred-
stev proračuna EU (Kohezijski 
sklad) imajo načrtovanih 148 
tisoč € sredstev. 

Dolg občine na dan 31. 12. 
2014 je znašal 501.465 € (do 
12/2021), dolg pravnih oseb 
– javnih zavodov (Galerija Bo-
židar Jakac) pa 6.743 € (do 
11/2017). Skupen dolg na 
dan 31. 12. 2014 je torej znašal 
508.209 €, kar pomeni 203 € 
na prebivalca (2500 prebival-
cev).

BISTRICA OB SOTLI 

Proračun, ki ga je sprejel ob-
činski svet Bistrica ob So-
tli v začetku februarja, znaša 
na prihodkovni strani dobrih 
1,6 mio €, na odhodkovni 2,1 
mio €, proračunski primanj-
kljaj pa 447.287 tisoč €. V 
sklopu proračuna znaša po-
stavka načrtovanih prejetih 

sredstev iz državnega prora-
čuna iz sredstev proračuna 
EU 108.366 €, višina letošnjih 
načrtovanih investicijskih vla-
ganj pa 465.542 €. Kakor nava-
jajo na tamkajšnji občini, pred-
stavljajo zanje v letošnjem 
letu najpomembnejša oziro-
ma največja investicijska vla-
ganja v projekte »Ne pozabimo 
vasi« v višini 130.354 €, izgra-
dnja kanalizacijskega omrež-
ja - 76.714 € in posodobitev 
vodovodnega omrežja v viši-
ni 217.031 €. Skupna zadolže-
nost občine je konec minule-
ga leta znašala 150.915 €, kar 
predstavlja višino zadolženo-
sti na 1.502 prebivalca 100 €, 
letni obrok odplačila dolga pa 
znaša 18.643 €. 

BREŽICE

Skupni prihodki brežiške-
ga občinskega proračuna, ki 
je bil sprejet 9. aprila, znaša-
jo 24.990 mio € in odhodki 
27.950 mio € oziroma 28.920 
mio €, kar vključuje račune fi-
nanciranja, finančnih terjatev 
in naložb ter odhodke Krajev-
nih skupnosti. Rezultat bilance 
prihodkov in odhodkov je to-
rej primanjkljaj v višini dobrih 
2,9 mio €, povečan za odpla-
čilo glavnic pa je skupen pri-
manjkljaj dodatno povečan še 
za slab mio € in znaša približno 
3,9 mio evrov. Kar zajeten pri-
manjkljaj nameravajo, kot so 
nam sporočili z občine, pokriti 
s prodajo kapitalske naložbe v 
družbi KOP d. d. Brežice v višini 
750 tisoč €, najemom kredita v 
višini 1 mio € ter s stanji na ra-
čunih, sestavljenih iz sredstev 
KS v višini 162 tisoč €, in pro-
računskim presežkom iz minu-
lega leta v višini dobra 2 mio €. 

Proračuni posavskih občin

Teža in zadolženost posavskih občinskih malh
POSAVJE - Med 5. februarjem in 15. aprilom je vseh šest občinskih svetov posavskih občin sprejelo odloke o proračunih. Gre za temeljne akte občin, v katerih so za-
jeti vsi načrtovani prihodki in odhodki, pripravljavci pa jih pričnejo pripravljati že v drugem polletju tekočega leta za prihajajoče leto ali celo za dvoletno obdobje. 

Zadolženost Občine Brežice je 
na dan 31. 12. 2014 znašala do-
brih 6,1 mio € ali 250 € na pre-
bivalca.

Občina predvideva v letu 2015 
investicije na različnih po-
dročjih, in sicer na področju 
oskrbe s pitno vodo med ve-
čje spadajo projekti hidravlič-
ne izboljšave vodovodnih sis-
temov (Glogov Brod, Cerklje 
ob Krki, Križe in ostali manj-
ši projekti) v višini dobrih 3,7 
mio €, na področju odpadnih 
voda in reševanja kanalizacij-
skih sistemov po občini načr-
tujejo za 1,2 mio € vlaganj, v 
vzdrževanje cest in urejanje 
cestnega prometa skupno oko-
li 1,2 mio €, za razvoj malega 
gospodarstva 796.400 €, sko-
raj polovico od tega v urejanje 
obrtne cone Dobova. Po obno-
vi Prosvetnega doma Artiče in 
Večnamenskega doma Bizelj-
sko nameravajo v drugi polo-
vici leta začeti z obnovo večna-
menskega doma na Jesenicah 
na Dolenjskem (50 tisoč €) in 
doma krajanov v Pečicah (20 
tisoč €), v okviru sredstev, na-
menjenih za upravljanje ob-
činskega premoženja, v viši-
ni 555.853 € pa je predvidena 
tudi nujno potrebna energet-
ska sanacija občinske stavbe, 
v okviru katere bo obnovlje-
na nova kotlovnica v vredno-
sti 150 tisoč €. Na področju 
šolske infrastrukture so pred-
videne investicije v višini 1,6 
mio €, zaključuje se investici-
ja športnega parka pri OŠ Do-
bova (444 tisoč €), za rekon-
strukcijo OŠ Cerklje ob Krki pa 
je trenutno v fazi pridobivanja 
gradbeno dovoljenje (1 mio €). 

 Bojana Mavsar 
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POSAVJE - Na Gospodarski zbornici Slo-
venije so aprila potekale volitve v orga-
ne GZS, na katerih so bili izvoljeni tudi čla-
ni Upravnega odbora (UO) GZS Območne 
zbornice Posavje, Krško in predstavniki 
posavskega gospodarstva. Novoizvoljeni 
UO sestavljajo Franjo Boh (Elmont), Maj-
da Androjna (Duropack), Boštjan Kozo-
le (Evrosad), Martin Novšak (GEN ener-
gija), Zdenka Kunej (HESS), Branko Kos 
(INO Brežice), Miljenko Muha (Kostak), 
Alen Šinko (Kovis), Dejan Marcola (Metalna Senovo), Rudolf 
Mlinarič (NEK), Peter Žigante (Savaprojekt), Jurij Colarič (TEB) 
in Jožica Stegne (Vipap Videm Krško). Izmed navedenih so bili za 
predstavnike posavske zbornice v skupščino GZS izvoljeni Martin 
Novšak,  Zdenka Kunej in Jožica Stegne, 11. maja pa so na konsti-
tutivni seji UO GZS OZ Posavje člani izvolili tudi svoje vodstvo. Za 
predsednika so vnovič izvolili Martina Novšaka, na podpredse-
dniška mesta pa Boštjana Kozoleta, Zdenko Kunej in Branka Kosa. 
Vnovičen štiriletni mandat so potrdili tudi dosedanjemu direk-
torju območne zbornice Darku Gorišku. Vir: GZS/B. M.

Novo vodstvo GZS OZ Posavje

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

Darko Gorišek
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PADEC OTROKA S SENIKA - Brežiški policisti so 7. 5. zvečer 
obravnavali nesrečo 7-letnega otroka, ki je v gospodarskem 
poslopju padel z višine 2,4 metra skozi odprtino, namenjeno 
spravilu sena. Zaradi hudih poškodb glave je bil prepeljan v 
brežiško bolnišnico.

PROMETNE NESREČE - 29. 4. je ob 5.30 na cesti Bukošek–Žu-
pelevec voznik osebnega vozila zadel visoko divjad in zapeljal 
s cestišča. Poškodovan voznik je bil prepeljan na brežiški ur-
gentni center, kakor tudi v popoldanskih urah istega dne laž-
je poškodovani osebi v trku dveh vozil v naselju Gunte.  V noči 
na 3. 5. je 29-letni voznik osebnega vozila zaradi neprilagoje-
ne hitrosti pri naselju Gornje Brezovo zapeljal z vozne površi-
ne na železniške tire. Odnesel jo je brez poškodb, ostal pa za-
časno brez vozniškega dovoljenja, saj je imel v litru izdihanega 
zraka 0,74 mg alkohola (1,54 g/kg). 4. 5. popoldan je občan-
ka na relaciji Velike Malence-Dolenja Pirošica z osebnim vozi-
lom zapeljala v globlji obcestni jarek, kjer se je vozilo naslonilo 
na drevo. Sevniški policisti so 7. 5. obravnavali padec 14-let-
nega kolesarja pri Boštanju, ki je s kolesom zapeljal na ban-
kino, zatem pa padel. Oskrbeli so ga v celjski bolnišnici. Sicer 
pa udeleženci v navedenih prometnih nesrečah na srečo niso 
utrpeli težjih poškodb.

RDEČI PETELIN ZAKIKIRIKAL V PIŠECAH - 29. 4. nekaj čez 
15. uro je pregret lonec na štedilniku botroval požaru v Piše-
cah. Četudi so ogenj, ki se je razširil s štedilnika na lesen strop, 
še pred prihodom gasilcev pogasili domačini, je ta poleg  stro-
pa uničil tudi pohištvo v kuhinji in dnevni sobi, zaradi česar je 
nastalo za nekaj tisoč evrov škode. 

PRIDRŽALI GLASBENEGA NAVDUŠENCA - Brežiške policis-
te so 2. 5. zvečer poklicali na pomoč iz okolice Brežic, kjer naj 
bi kršitelj s predvajanjem glasne glasbe motil javni red in mir. 
35-letnega moškega, ki se pod vplivom alkohola tudi po pri-
hodu policistov ni umiril, so prisilno ukrotili in ga odpelja-
li v prostore za pridržanje, treznemu pa zatem izdali plačil-
ni nalog.

NAŠLI MRTVEGA OBČANA - 4. 5. so krški poklicni gasilci s 
tehničnim posegom omogočili reševalcem vstop v stanovanj-
sko hišo v Venišah, kjer so našli mrtvega moškega. 
 Zbrala: B. M.

Branko Kavšek, Zagrad pri Radečah: Družina 
ne more delovati sproščeno, če so starši obre-
menjeni s finančnimi in drugimi skrbmi. Zapo-
sleni starši preživijo tudi premalo časa z otroki, 
na sobotni izlet pa jih odpeljejo v nakupovalna 
središča, kar je popolnoma zgrešeno. Člani  naše 
družine skušamo ponuditi aktivno preživljanje 

prostega časa za zelo malo denarja, vendar z veliko veselja. 

Tinka Vukič, Brežice: Vloga družine se je zelo 
spremenila. Mnogim ni več vrednota. Osebno 
mi je sicer družina še vedno na prvem mestu. 
Glede na to, da sem že v vlogi matere, ugota-
vljam, da mi službene obveznosti ne dopuščajo, 
da bi lahko še več časa preživela s svojo družino. 
Ne glede na vse bi si morali za družino vzeti več 

časa, saj je še vedno zatočišče v dobrem in slabem.

Janez Gunde, Male Vodenice: Vrednote v dru-
žinah so se v zadnjih letih zaradi pomanjkanja 
časa in tudi spričo razvoja tehnologij in vzpo-
stavitve različnih socialnih omrežij zelo spre-
menile, saj so ta v mnogih primerih nadomesti-
la medsebojne stike, pristna druženja in iskrene 
pogovore. Na srečo smo v naši družini še tesno 

povezani in si poleg ostalega tudi medsebojno pomagamo. 

Dana Bošnjak, Libna: Odraščanje v veliki dru-
žini je imelo name vpliv, tako da sem si jo ustva-
rila tudi sama. Včasih so bili starši avtoriteta, 
danes pa na vzgojo in želje otrok vpliva družbe-
no okolje. Težko se je odločiti za več otrok. Gle-
de na trenutno stanje se bo problematika nada-
ljevala tudi v prihodnje. Vzgoja otrok je najtežja 

služba, če pa jo opravljaš z ljubeznijo, je ta trud poplačan. 

Jutri, 15. maja, bomo obeležili svetovni dan družine, zato 
smo naše sogovornike tokrat povprašali, kateri so po nji-
hovem mnenju največji problemi družin v današnjem 
času, kako se je spremenila njihova vloga glede na prete-
klost, pa tudi, kakšna je njihova družinska izkušnja?

anketa

Težave in pomen družine

Vaša družina je bila pred 
vojno med bolje stoječimi v 
svojem okolju. Kako to, da 
ste se, za razliko od nekate-
rih drugih, pridružili uporu 
proti okupatorju?
Pri nas smo bili pred vojno na-
ročeni na časopis Slovenec, ki 
ga je zlasti mama rada prebi-
rala. Tako smo lahko spremlja-
li, kaj se dogaja v svetu, med 
drugim tudi, da je Hitler na-
padel Poljsko. Otroci smo ne-
kaj domoljubja pridobili tudi 
v šoli. Ko se je vojna pri nas 
začela, sem hodila v 4. razred 
meščanske šole v Krškem in 
matura je odpadla. Otroci smo 
se takrat zbrali doma. 
Mnoge moje vrstnice so po 
okupaciji pripravljali za delo 
v Nemčiji, v tako imenovanem 
Arbeitsdienstu. Jaz sem mami 
rekla, da ne grem služit nem-
škim oficirjem. Da bi se temu 
izognila, me je poslala v Gra-
dec k teti na tečaj nemškega 
jezika. Spomladi leta 1942 pa 
se je pri nas oglasila prvobor-
ka in kasnejša narodna heroji-
nja Tončka Čeč, ki je domačim 
naročila, naj pridem domov. 
Kako je izvedela zame, ne vem, 
vendar sem se v mesecu maju 
res vrnila in že naslednji me-
sec se je spet oglasila. Posta-
la sem njena kurirka in tako 
sem do avgusta, ko je bila za-
jeta, trikrat odšla v Sevnico k 
Marjanu Jerinu, kasnejšemu 
komandantu Kozjanskega od-
reda. 

Ali so bili vaši tako naro-
dno zavedni in napredni, da 
so tedanji aktivisti prišli k 
vam?
Verjetno so nas tako oceni-
li, drugače ne bi prišli. Že leta 
1941 so borci brežiške čete 
prišli do očeta, če bi našel ka-
kšno primerno skrivališče za 
njih. Prav bi prišla pečina v 
hribu nad nami, ki je imela 
naraven skalni previs, vendar 
do realizacije ni prišlo, ker je 
bila četa potem uničena. Oče 
je bil aktivist, ostali člani dru-
žine pa smo se v upor vključe-
vali, kakor smo odraščali. Se-
stra Ivanka je bila na primer 
članica mladinske organizaci-
je, brat Tonček pa je kot parti-
zan padel malo pred svobodo, 
marca 1945, tudi brat Karel je 
bil partizan.

Vi ste potem nadaljevali z 
ilegalnim delom?
Vodila sem okrajni odbor AFŽ 
Krško od leta 1943 do konca 
vojne, predsednica okrajnega 
odbora OF sem bila pa od leta 
1944, do jeseni, ko je vodstvo 
prevzel ilegalec Tinko Černe-
tič.

Vaša družina ni bila izgna-
na?
Ne, se je pa v tistem času po-

večala z 12 na 22 članov, saj je 
zaradi napovedanega izselje-
vanja prišlo k nam veliko so-
rodnikov. Mi smo bili pregnani 
s svojega doma kasneje, febru-
arja 1945, ko so Nemci odkri-
li ilegalni radio, ki so ga akti-
visti nabavili in priključili na 

našo enofazno elektriko, da bi 
lahko poslušali radio London. 

Ko so prišli Nemci in vaju 
s sestro odpeljali v rajhen-
burško župnišče, ste bili 
zelo pogumni?
Ko so naju odpeljali, nisem v 

kovček, ki sem ga vzela s seboj, 
dala nobene stvari. Bil je pra-
zen. Veste, čutila sem, da se bo 
dobro izteklo. Čeprav sem bila 
vsa zatečena, ko me je vojak s 
pištolo udaril po očesu ... Ve-
ste, sreča je bila v tem, ker so 
bili takrat nemški vojaki že z 

vseh vetrov in so se vsako uro 
menjali. Že prej sem opazila, 
da v čuvajnici ni vojaka, bila 
pa je bodeča žica. Ko je bilo ju-
tro, sta prišla paznika in ene-
mu sem rekla, da moram ven 
na potrebo, zraven pa sem za 
rokav potegnila še Anico. Ko 

sva pritekli do žice, sem jo toli-
ko razprla, da je šla sestra sko-
zi, jaz pa sem jo preplezala, če-
prav še danes ne vem, kako mi 
je to uspelo. Vem le, da sem si 
plašč raztrgala. Medtem ko so 
naju oni iskali po cerkvi, sva 
bili že pri potoku.

Kako ste izvedeli za prve kr-
ške žrtve?
Na Banovem hramu v Ravnah 
je bil obešen plakat. Za nas 
je bilo to grozno. Pogovarjali 
smo se, kako je to mogoče. V 
tistem času je nemška oblast 
organizirala neki shod v Breži-
cah in tam so bile razstavljene 
puške ter slike ustreljenih. Jaz 
sem trikrat šla tam okoli, po-
tem pa me je oče potegnil za 
rokav, naj ne gledam. Po voj-
ni so dolgo govorili, da so bili 
prve krške žrtve, jaz pa sem 
vseskozi trdila, da je to bila 
borbena skupina, saj so bili 
oboroženi. Žrtev je bil tudi 
kdo, ki ga je slučajno bomba 
zadela, ki ni bila njemu name-
njena. Dolga leta je trajalo, da 
so to priznanje dobili.

Kako se spominjate zadnjih 
dni vojne?
Hudo nam je bilo, ko smo izve-
deli za smrt brata Tončka. Pre-
tresljivo je bilo tudi, ko je pre-
ko naših krajev bežala ustaška 
vojska. Pa tudi civili so beža-
li z njimi. Niso poznali terena, 
niso imeli kart, kar na pamet 
so bežali tudi skozi Ravne na 
Kostanjek, tam pa je bilo ko-
nec. Ni bilo več kam iti. To je 
bilo kričanja, to je bilo divja-
nja, to je bilo grozno. In tisti 
konji, ki so ostali za njimi, obr-
njeni na hrbet. Orožje, kamio-
ni, to je bilo grozno za pogle-
dat. V Ravnah so vdrli v našo 
zidanico in spustili rafale v 
sode, da je po tleh steklo vino, 
ki je bilo še edino, kar nam je 
do takrat ostalo. 

Kako ste izvedeli, da je ko-
nec vojne? 
Sestra Ivanka je bila v Po-
točah in je pritekla v Kosta-
njek, da mi je povedala. Bila 
sem pri prijateljici Angelci 
Robek, ker smo bili pregna-
ni z doma. To je bilo tako iz-
nenada, da niti ne morem po-
vedali, kakšno veselje je bilo, 
sproščeno vzdušje, pletli smo 
vence, obešali zastave. Ko je v 
naš kraj prišla svoboda, nam je 
bilo toplo pri srcu, kar vzplam-
telo je v nas. 

Kako je bilo prve dni po 
osvoboditvi?
Naša družina se je vrnila na 
domačijo, ne vem, če je 24 ur 
minilo. Mama je še tisti večer 
vzela mlajšo sestro in neča-
ka Rafaela in s sestro Ivanko 
sta ta dva malčka prinesli gor. 
Posteljo smo nekako odvlekli, 

Marinka Preskar, dolgoletna sekretarka Zveze borcev Krško:

Ko je v naš kraj prišla svoboda,
je vzplamtelo v nas
KRŠKO - Od konca 2. svetovne vojne v Evropi je minilo 70 let in danes je le še malo tistih, ki so vojno preži-
veli. Marinka Preskar, roj. Habinc, je klena 90-letnica, ki ti vedno krepko stisne roko in iz nje odsevata po-
gum ter volja po življenju. Kot takrat, ko je kot mlado dekle sodelovala v uporu proti okupatorju.

Marinka Preskar se je rodila 17. aprila 1925 v Grabnu (vas 
Kostanjek) v zavedni slovenski družini Antona in Eme Habinc, 
v kateri je bilo deset otrok. Prve razrede osnovne šole je obisko-
vala na Zdolah, kjer je bil nekaj časa njen sošolec tudi kasnejši 
slovenski pisatelj Beno Zupančič. Nato je stanovala pri starem 
očetu po materini strani Mihaelu Planincu na Libni in se šolala 
v krški meščanski šoli.

Družina je imela kovačijo, mlin in gostilno. Že pred drugo svetov-
no vojno so imeli tudi lastno elektriko in Marinka je že kot učen-
ka v krški meščanski šoli lahko uporabljala električni likalnik. 
Tudi vodo so imeli že zgodaj speljano do hiše. Ob začetku druge 
svetovne vojne se je družina kmalu aktivno vključila v boj proti 
okupatorju, njihov dom pa je nudil streho mnogim izgnancem, 
borcem in aktivistom. Po vojni se je Marinka leta 1946 poročila 
z borcem in bratom padlih fantov iz krške borbene skupine Jo-
žetom Preskarjem - Ilijo. Težka preizkušnja zanjo je bila, ko je 
bila leta 1949 za 18 mesecev kot politična zapornica zaprta na 
hrvaškem otoku Sv. Grgur.

Po vrnitvi je delala kot administratorka pri Krajevnem ljudskem 
odboru Zdole. Od leta 1959 do leta 2012 je bila sekretarka ob-
činske organizacije ZZB NOV Krško, kjer si je prizadevala za iz-
boljšanje položaja borcev in ohranjanje spomina na partizan-
ski boj ter za priznanje prvih krških žrtev kot borbene skupine. 
Vrsto let je bila aktivna v Zvezi prijateljev mladine. Kot pred-
sednica DPM Krško-levi breg in tudi članica številnih občinskih 
odborov in komisij se je trudila za kvalitetnejše življenje otrok. 
Je kritična do današnjega stanja v družbi in pri ljudeh še vedno 
ceni odkritost in poštenost. Za svoje delo je prejela več priznanj: 
OF Slovenskega naroda s srebrnim znakom (1983), zlato znač-
ko ZPM Slovenije (1983), občinsko priznanje ZPM (1983), sre-
brno plaketo KS mesta Krško (1985), srebrno plaketo ZZB NOV 
(2001), zlato plaketo KS mesta Krško (2003), zlati znak Zveze 
borcev NOV (2009), plaketo Društva vojnih invalidov Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine (2012).



Posavski obzornik - leto XIX, številka 10, četrtek, 14. 5. 2015 5UTRIP REGIJE

BLT d.o.o. PE Brežice, Mladinska ul. 15, 8250  Brežice
alenka.kovacic@blt.si , 051-695-906, www.blt.si

GARAŽNA SEKCIJSKA VRATA

M - vodoravni motiv
woodgrain površina

bela barva

DIMENZIJE:  2375x2000 I 2375x2125 I 2500x2000 I 
2500x2125 I 2500x2250 I 2750X2000 I 2750x2125 I 

2750x2250
Vključen motorni pogon,  montaža in 9,5% DDV. 

V 8 akcijski dimenzijah! Akcija traja od 1.3. do 30.6.2015.

Med kulturnim programom, 
ki so ga izvedli Moški pevski 
zbor Svoboda Brestanica, Pi-
halni orkester DKD Svoboda 
Senovo in učenci tamkajšnje 
šole, sta povezovalca priredi-
tve Vlasta Moškon in Anton 
Petrovič udeležence slovesno-
sti popeljala skozi glavne mej-
nike druge svetovne vojne, v 
kateri je ugasnilo na Sloven-
skem 89.000 življenj, po celem 
svetu pa kar 60 milijonov. Kot 
je v slavnostnem govoru dejal 
krški župan mag. Miran Stan-
ko, so zato 9. maj - dan zmage 
- ljudje pričakali z veseljem in 
optimizmom, saj je 2. svetov-
na vojna s svojimi razsežnost-
mi prvič v zgodovini povzro-
čila več žrtev med civilisti kot 
vojaki, holokavst in nepredsta-
vljivo trpljenje milijonov ljudi 
po svetu. »Zgodovina piše, da 
so Krško in širše območje Po-
savja v tistih dneh osvobodile 
enote 4. Krajiške udarne divi-
zije in enote 10. divizije naro-
dnoosvobodilne vojske Jugo-
slavije. Po osvoboditvi Zagreba 
je štab 2. armade usmeril 4. 
Krajiško divizijo vzdolž Save 
čez Brežice in Krško, 3. divizijo 
pa čez Novo mesto proti Zida-
nem Mostu. Ker se je sovražnik 

Za svobodo je potreben pogum
SENOVO - Na predvečer 70-letnice zmage nad fašizmom in nacizmom so krška združenja borcev za vre-
dnote NOB, veteranov vojne za Slovenijo 1991 in slovenskih častnikov, Policijsko veteransko društvo Sever, 
društvu izgnancev ter Občina Krško na Senovem pripravili osrednjo občinsko proslavo.

umikal po desnem bregu Save, 
je 3. divizija prišla v Novo me-
sto že 8. maja, 10. divizija pa 
naslednji dan v Krško. Sevnici 
je svobodo 12. maja priborila 
10. divizija 2. armade s pomo-
čjo 2. bataljona Kozjanskega 
odreda. Tudi v naših krajih je 
tako zavel veter svobode, olaj-
šanja, zaplapolale so zastave v 
znak, da smo na svoji zemlji le 
mi gospodar. Počasi so se v Po-
savje in Krško vračali izgnanci, 
ki so bili jeseni 1941 izgnani v 

Nemčijo. Na krilih svobode so 
kmalu ustanavljali obnovitve-
ne zadruge za gradnjo in ob-
novo stanovanjskih in gospo-
darskih stavb. Zadnje bitke na 
slovenskih tleh, na Koroškem  
jo je izbojevala legendarna 14. 
divizija, ki je tesno povezana 
tudi s Senovim, in partizanske 
enote četrte operativne cone, 
so 15. maja dosegle popolno 
zmago. Vsi okupatorji Sloveni-
je so imeli enoten cilj - izničiti 
slovenski narod. A kljub različ-

nim interpretacijam zgodovi-
ne in dogodkov pred 70 leti 
danes ostaja neizpodbitno 
dejstvo – odporniško gibanje 
proti okupatorju na slovenskih 
tleh je bilo tisto, ki je omogo-
čilo osvoboditev slovenskega 
naroda. S tem pa njegov ob-
stoj in nenazadnje tudi nasta-
nek slovenske države čez pet 
desetletij,« je dejal.

Kot je še nadaljeval mag. Stan-
ko, je za svobodo, ki jo uživamo 
še danes, ugasnilo na milijone 
življenj, zato je pomembno, da 
jo znamo ohraniti tudi v dana-
šnjem času, da jo bodo lahko 
uživale tudi naslednje genera-
cije in živele dostojno življe-
nje: »To pa nam bo uspelo le, 
če bomo jutri že danes gradili 
na pozitivnih vrednotah, spo-
štovanju sočloveka in njego-
vega dostojanstva ter medse-
bojnem sodelovanju. Če bomo 
videli, ne samo gledali. In sliša-
li, ne samo poslušali. In podali 
roko. Za svobodo je bil potre-
ben pogum. Pogum, ki ga mor-
da danes primanjkuje, da bi 
zmogli prestopiti in se dvigni-
ti nad razlike in neenotnost.« 

 Bojana Mavsar

Delegacija veteranskih organizacij (Marinka Preskar, Drago 
Kurnik, Danijel Mižigoj) in učenec senovške šole Simon Dornik 
so med slovesnostjo položili spominski venec k tamkajšnjemu 
spomeniku padlim (foto: Boštjan Colarič). 

BREŽICE – Majske prireditve v mestu Brežice so se pričele 
9. maja v znamenju pomembnih obletnic, in sicer 70- letni-
ce konca 2. svetovne vojne, 70-letnice vrnitve izgnancev in 
70-letnice svobode.

Pred vhodom v Posavski muzej Brežice so najmlajši dopoldne v 
obliki praskank oblikovali sporočila miru in nenasilja. Zatem je 
v dvorani Glasbene šole Brežice v soorganizaciji Posavskega mu-
zeja Brežice, Muzeja novejše zgodovine Slovenije – enota Bre-
stanica in Društva izgnancev Brežice potekalo predvajanje fil-
ma Slovenski izgnanci 1941-1945. Izgnance in ostale udeležene 
je pozdravila direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj, ki 
je spregovorila o pomenu vseh obeležitev ob 70-letnici in izpo-
stavila, da je 9. maj hkrati krajevni praznik mesta Brežice. O na-
stanku filma o izgnancih je spregovorila kustosinja brestaniške 
enote muzeja Irena Fürst. Film vsebuje dokumentarne posnet-
ke z igranimi prizori in predmeti izseljencev od Sotle do Litije, 
njegov nastanek pa so omogočile Občine Brežice, Krško, Sevni-
ca, Radeče, Bistrica ob Sotli in Društvo izgnancev Slovenije. Gle-
dalci so film pozdravili, v svojem in v imenu prisotnih pa ga je 
pohvalil Ivan Kastelic.
Drugi del je bil namenjen pričevanju izgnancev v sklopu projek-
ta Pot domov, ki je potekal v predprostoru Viteške dvorane. Pri-
sotne, zlasti izgnance, je pozdravila dr. Ivanka Počkar in jih na-
govorila: »Spoštovani in dragi izgnanke in izgnanci, ki se vam je 
uspelo srečno vrniti iz izgnanstva pred 70 leti in doživeti dana-
šnjo obletnico vrnitve. Naša dolžnost je, da o tem vedno in zno-
va in spet govorimo in povemo. Morda pa le ni zaman in bomo 
pregnali zlo nekoliko za nazaj, zagotovo pa za naprej in prikli-
cali boljši jutri. Za mir gre. Nočemo nobenega izgnanstva niko-
li več, ne vojne. Želim si, da bi vzpostavili več muzejev miru …« 
Pričevalci svojega izgnanstva so tokrat bili: Božo Pevec, Mar-
janca Ostrelič Dobnikar, Marija Ajster Ban, Rok Kržan, Emi-
lija Držanič, Francka Pečnik, Jožica Grahek, Milka Vimpol-
šek, Iva Recer in Mira Podgoršek. Izgnanci so svoje spominske 
poti zapisovali in marsikaj je bilo objavljeno v zbornikih, samo-
stojnih knjigah, časopisih, revijah in drugje. Zapisani spomini so 
za rodove najboljši pričevalci, kajti, kakor je dejala dr. Počkarje-
va: »Govorjena beseda odleti, zapisana ostane.«
 N. Jenko Sunčič, foto: PMB

Nikoli več vojne in izgnanstva

Zbrani izgnanci z dr. Ivanko Počkar

ker so otroci hoteli domov, re-
ševati, kar se je dalo. Sestavili 
smo posteljo, vanjo dali slamo. 
Kje smo dobili odeje, ne vem. 
Bili smo brez vsega. Imel si, 
kar si na sebi odnesel, kakšen 
je to občutek, ne znam opisati. 
Brez krompirja, brez žita, mlin 
je bil, ampak je le merica osta-
la, drugo pa nič. En sosed iz 
Raven je prinesel vrečo krom-
pirja. Potem je ate dobil od 
Narodne imovine eno kravo 
in enega konja. Težko je bilo. 
Nismo mogli plačevati davka, 
pa so nam hoteli konja zarubi-
ti. Mama jih je le preprosila, da 
so tisto kobilico pustili pri hiši, 
da je lahko orala, saj je bilo po-
trebno na pomlad krompir po-
saditi. Žito pa je bilo, ker ga je 
oče že jeseni posejal. 

Kljub medvojnemu boju 
proti okupatorju sta bila z 
možem leta 1949 obsojena 
in zaprta na Sv. Grgurju ozi-
roma Golem otoku?
Očitno so hoteli imeti nekoga 
kot opozorilo drugim. Mogoče 
sva bila midva z možem za to 
najbolj primerna, ker je bil on 
precej levo usmerjen, pa tudi 
pravičen je bil. Nekomu sva 
se zamerila. A s tem sem raz-
čistila in nikomur ničesar ne 
zamerim.

A mi lahko kaj poveste o ži-
vljenju na otoku?
Ponižujoče, bilo je strašno po-
nižujoče. Za normalnega člo-
veka nesprejemljivo. Ena par-
tizanska herojina se je kar na 
grm obesila, potem veste, da je 
moralo biti grozno. Tako smo 
bile lačne, da smo si v mislih 
sestavljale recepte.

Kaj pomaga človeku, da pre-
živi v taki situaciji?
Ne vem, morda trma. Jaz sem 
bila obsojena na eno leto, a ker 
sem bila bolj trmasta in nisem 
mogla biti tiho, sem bila zapr-
ta 18 mesecev. Trma me je 
marsikam pripeljala, v dobro 
in slabo. 

Ko ste v 50. letih na Vidmu 
gradili družinsko hišo, vam 
je prav prišel "poklic", ki ste 
se ga naučili na otoku.
Ja, res sem se naučila klesanja 
kamenja. In vse kamenje sem 
tu okoli zvozila na kup, lež-
išče naredila na kamenju in 
naša hiša je bila podkletena 
s kamenjem. Mož je bil takrat 
zaposlen v Zagrebu, tako da je 
name padlo večino tega dela.

Po vsem tem, kar se vam je 
zgodilo, ste ostali zvesti le-
vim, naprednim idejam. 
Imela sem srečo, da sem po vr-
nitvi prišla v stik z ljudmi, ki 
so imeli razumevanje zame in 
za to, kar se je nama z možem 
zgodilo. Leta 1959 me je po-
klical predsednik občinskega 
odbora Zveze borcev Alojz Co-
larič in mi ponudil, da bi se za-
poslila na Zvezi borcev. In sem 
tam kot sekretarka ostala do 
leta 2012. 

O borčevski organizaciji se 
je marsikaj govorilo. Tudi 
da so v njej taki, ki niso so-
delovali v uporu in so bolj 
želeli ugodnosti kot kaj dru-
gega?
Ja, tudi takih primerov je bilo. 
Ko smo začeli delati hišo, je 
prišel k možu človek, ki mu je 
ponudil "grušt" za hišo. Hudi-
čevo bi ga potrebovali, a to se-

veda ni šlo. Ko sem bila zapo-
slena na ZB, je prišel eden s 
kuverto, da bi stanovanje do-
bil. Sem mu kar rekla, da jaz pa 
nisem tako poceni. Probleme 
smo reševali po pravici, koli-
kor se je le dalo. 

Kako gledate na današnji 
odnos do NOB, na razvre-
dnotenje te borbe?
Lahko rečem, da me hudo boli. 
Enostavno ne morem dojeti, 
da je padlo toliko žrtev, pa to-
liko gorja je bilo povzročene-
ga, a se to ne upošteva. Tudi se 
o vojni premalo ve med mla-
dimi, za kar smo sami krivi, 
ker smo mislili, da je to samo-
umevno, pa ni. V zadnjih letih 
je bilo v občini Krško na pobu-
do predsednika borcev Lojze-
ta Štiha z različnimi akcijami 
veliko narejenega za utrjeva-
nje vrednot NOB med mladi-
mi.

Kaj vam je pomenilo delo v 
Zvezi prijateljev mladine? 
Delo z mladimi me je vedno 
pomlajevalo. Meni je bilo sa-
moumevno, da je treba otro-
kom pomagati, jih pripravlja-
ti na njihovo življenjsko pot. 
Spominjam se, kako smo na-
birali hrano za letovanje otrok. 
Ko sem hodila po vasi, sem si 
rekla, k tej hiši pa ne bom šla, 
tukaj imajo socialno podporo. 
Vendar so rekli, kaj se pri nas 
ne boste oglasili, mi bomo tudi 
nekaj dali.

Kaj pa vaš vrt, velikokrat 
vas vidimo na njem?
Jaz sem od malega povezana z 
zemljo. Če bi še enkrat izbira-
la poklic, nikdar ne bi delala v 
pisarni, ali bi delala v gradbe-

ništvu ali pa na kmetiji. Čeprav 
tudi z delom, ki sem ga opra-
vljala, ni bilo čisto nič narobe.

Kaj vas danes veseli poleg 
vrta?
Nič drugega. Čeprav bi rada 
več brala, tudi knjige, vendar 
ko pridem na konec strani po-
zabim, kaj sem prečitala. Ča-
sopise redno berem, ampak 
se potem pa veliko jezim.

Imate kakšen recept za dol-
go življenje?
Ne, tega pa ne, večkrat raz-
mišljam o tem, vendar recep-
ta nimam (se nasmeje, op. p.). 
Gledam ljudi okoli sebe, ki so 
veliko manj trpeli kot jaz, pa 
so veliko bolj bolni in imajo 
več težav. Kaj je potem meni 
koristilo? Morda delo. Ne, ne 
vem.
 Polona Brenčič

BREŽICE - Predsednica Društva izgnancev Brežice Emilija Drža-
nič je organizirala obisk Doma upokojencev Brežice. Svoje delo 
so predstavile socialna delavka, vodja zdravstvene nege in oskr-
be, fizioterapevtka in delovna terapevtka. »Po vsem videnem in 
slišanem lahko sklepamo, da je za oskrbovance doma lepo po-
skrbljeno. V domu se vedno kaj dogaja. Oskrbovanci se po želji 
rekreirajo, pojejo, izpopolnjujejo nemščino in španščino, izdelu-
jejo čudovite izdelke, prirejajo razstave, proslave, imajo bralne 
urice, sprejemajo prostovoljce, nastopajoče in celo živali. Tudi 
festival Zlati glas Posavja je zaživel pri njih,« je o vtisih zapisala 
članica društva Vida Petelinc.  P. P.

Izgnanci obiskali upokojence
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Ena izmed mojih predvolilnih obljub je 
bila sprememba Zakona o avtorski in 
sorodnih pravicah – da se naredi na po-
dročju kolektivnih organizacij (pet jih 
je – vsaka za neko področje: SAZAS, IPF, 
ZAMP, AIPA, SAZOR) več reda in nad-
zora ter da bodo položnice za uporab-
nike nižje. Na podlagi sedaj veljavnega 
zakona, dveh že neuspešnih poskusov 

sprememb zakona, mnenja stroke in pravnih služb, pa tudi na 
podlagi osebnih izkušenj (kot predsednik in član različnih or-
ganizacij) in izkušenj različnih uporabnikov (plačnikov raču-
nov), pa tudi samih avtorjev in izvajalcev, sem zadnje tri me-
sece poleg ostalega dela velik del časa posvetil tudi pripravi 
sprememb tega področja.

Dovolite, da predstavim par ključnih predlaganih sprememb:

1. Kolektivnim organizacijam se nalaga, da v roku šestih mese-
cev ustanovijo skupno službo, ki bo uporabnikom izdala eno-
ten račun za njihove obveznosti do vseh organizacij za kolek-
tivno upravljanje avtorskih pravic. Glede na analize gre tu za 
največje prihranke, kar pomeni, da bodo storitve za uporab-
nike cenejše – tudi do tretjine samo zaradi te novosti, več de-
narja bo tudi za avtorje in izvajalce. 

2. Navzgor se omejuje znesek dejanskih stroškov kolektivnega 
upravljanja avtorskih pravic za kolektivne organizacije, in si-
cer na največ 20 % celotne višine vseh zbranih avtorskih ho-
norarjev in nadomestil ter drugih prihodkov iz dejavnosti ko-
lektivne organizacije v enem letu. To je torej win-win situacija 
– bolj racionalno obnašanje kolektivnih organizacij, več sred-
stev ostane avtorjem in izvajalcem, posebej pa so na boljšem 
uporabniki zaradi nižjih cen storitev oziroma položnic. Pre-
dlagam tudi, da se višine pravičnega nadomestila lahko dolo-
čijo v odstotkih in ne le v fiksnih zneskih. 

3. Možnost dogovora med prirediteljem dobrodelne in huma-
nitarne prireditve ter kolektivnimi organizacijami o oprosti-
tvi oziroma znižanju tarife za uporabo avtorskih del. Organi-
zatorje dobrodelnih prireditev želimo finančno razbremeniti, 
da plačajo samo polovico obveznosti kolektivnim organizaci-
jam ali v skladu z dogovorom manj oziroma celo nič. 

4. Povečuje se transparentnost in nadzor nad delovanjem ko-
lektivnih organizacij, s čimer se zagotavlja, da bodo člani te 
organizacije, kolikor je mogoče natančno, obveščeni o njenem 
delovanju. 

5. Nekaj drugih manjših sprememb: podaljšuje se poročeval-
sko obdobje za izračun dolžnega nadomestila s četrtletja na 
polletje z željo zmanjšanja administrativne obremenitve za-
vezancev in kolektivnih organizacij. Globe, ki so v veljavnem 
ZASP določene še v tolarjih, spreminjamo v evre, poleg tega se 
dodatno določa razpon predpisanih glob. 

Ker pa želim, da bo zakon kar v največji meri usklajen ter da 
bo v čim večji meri zadostil željam in pobudam tako kolektiv-
nih organizacij, avtorjev in izvajalcev ter predvsem uporab-
nikov, smo se tokrat v SDS odločili, da predlog zakona objavi-
mo na spletni strani www.sds.si, posredovali pa smo ga tudi 
širokemu spektru zainteresiranih. Vsem dajemo čas do 1. ju-
nija, da nam posredujejo pripombe, predloge in komentarje 
– potem pa bomo na osnovi tehtnih vsebinskih pripomb pre-
dlog zakona ustrezno dopolnili in vložili v zakonodajni posto-
pek. Torej je časa za ureditev odprtih vprašanj pred vložitvijo 
in tudi v teku zakonodajnega postopka dovolj. Vabljeni k pre-
gledu zakona in posredovanju vaših pripomb in predlogov na 
tomaz.lisec@dz-rs.si.

Kdo služi in kdo plačuje 
slovensko glasbo?

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Stopnja brezposelnosti v Po-
savju je februarja znaša-
la 14,6 %, kar je sicer manj 
kot lani istega meseca, ko je 
bila višja od 16 %, a še vedno 
več od državnega povprečja 
(13,3 %), je županom pove-
dala direktorica sevniške ob-
močne službe Zavoda za zapo-
slovanje Irena Pirc. Najvišjo, 
skoraj 16-odstotno brezpo-
selnost beležijo v občinah Kr-
ško in Brežice, nekoliko nižja 
je v bistriški občini (14,4 %), 
še nižja v radeški (12,7 %) 
in sevniški občini (12,4 %), 
najnižja pa v kostanjeviški 
(11 %). V strukturi brezpo-
selnosti izstopajo osebe z naj-
več osnovnošolsko ali nižjo iz-
obrazbo, narašča pa tudi delež 
mladih s terciarno izobrazbo. 
Visok delež brezposelnih, kar 
tretjino, predstavljajo starejši 
od 50 let, v Bistrici pa beleži-
jo izrazito visok delež (28 %) 
mladih brezposelnih. Poseben 
problem je dolgotrajna brez-
poselnost, kamor sodi več kot 
polovica iskalcev zaposlitve, 
kar 30 % jih je v evidenci za-
voda že več kot tri leta. Med 
dolgotrajno brezposelnimi je 
kar petina invalidov. Po bese-
dah Pirčeve je spodbudno, da 
se je ob 900 novo prijavljeni-
mi brezposelnimi v prvih treh 
mesecih letošnjega leta zapo-
slilo več kot tisoč iskalcev za-
poslitve.
Ravno dolgotrajno brezposel-
nim je namenjen program jav-

Povezovanje brez infrastrukture?
KRŠKO - Župani šestih posavskih občin, ki sestavljajo Svet regije Posavje, so se na 64. redni seji, ki so jo 
imeli 7. maja, seznanili z brezposelnostjo v regiji in novostmi na področju javnih del, tematiko t. i. Mobi-
kroga ter namenom sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru CLLD. 

nih del, ki pa bo doživel nekaj 
sprememb, ki so potrebne, »si-
cer se bodo javna dela izrodi-
la«, kot je dejal Andrej Mihelin 
iz sevniške službe. Po njego-
vih besedah je potrebno zlasti 
prečistiti katalog javnih del, ki 
niso namenjena redni dejavno-
sti delodajalca, predlagana je 
tudi možnost uvedbe krajše-
ga delovnega časa ter denimo 
pogoja, da mora imeti deloda-
jalec vsaj enega redno zaposle-
nega in poslovati najmanj eno 
leto. Župane je pozval, naj ob-
čine predlagajo nove programe 
v okviru kataloga, zlasti na po-
dročju kmetijstva in komunale, 
pa tudi programe za brezposel-
ne Rome, naj izrazijo javni inte-
res za javna dela glede na de-
janske potrebe okolja, omenil 
pa je tudi možnost 100-odsto-
tnega financiranja javnih del s 
strani občin (zdaj je ta delež 
različen, v Posavju od 65 do 
85 %). Brežiški in bistriški žu-
pan Ivan Molan in Franjo De-
belak sta opozorila, da ome-
jitve glede področih, ki jih v 
okviru javnih del ni dovoljeno 
opravljati, precej zmanjšujejo 
možnosti za njihovo korišče-
nje, Pirčeva pa jih je pozvala, 
naj jim v času razprave o spre-
membah programa v okviru 
zavoda podajo svoje pripombe.

ESSR ZA URBANA OBMOČJA

Članica Koordinacijskega od-
bora za CLLD (Lokalni razvoj, 

ki ga vodi skupnost) Nena Do-
kuzov z Ministrstva za gospo-
darstvo, razvoj in tehnologijo 
(MGRT) je posavskim župa-
nom predstavila namen sred-
stev Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj (ESSR), enega 
izmed treh skladov (ob kme-
tijskem in ribiškem) v okviru 
omenjenega inštrumenta (gre 
za nadgradnjo inštrumenta LE-
ADER) v programskem obdo-
bju 2014-2020. Kot je dejala, 
želijo v okviru CLLD ustvariti 
pogoje za nova delovna mesta, 
povečati socialno vključenost 
ranljivih skupin ter izboljšati 
stanje in varovanje okolja. »In-
vesticij v zidove ne bo več,« je 
poudarila oz. bodo upravičene 
le v primeru, če omogočajo iz-
vajanje dejavnosti, kot bistve-
no pa je izpostavila povezo-
vanje občin z drugimi akterji 
v lokalnem okolju in vsebino 
projektov. Upravičena območja 
v okviru ESSR so manjša me-
sta in urbana območja, ne pa 
mestna naselja v mestnih ob-
činah in podeželska območja, 
ki nimajo mestnih funkcij. Na-
tančen seznam naselij, v kate-
rih mestne funkcije prevladu-
jejo nad agrarnimi, še nastaja, 
RRA Posavje pa na podlagi na-
vodil MGRT in v sodelovanju z 
občinami še usklajuje seznam 
dodatnih naselij, ki naj bi izpol-
njevala zgoraj navedeni pogoj. 
Kot je še pojasnila predstavni-
ca MGRT, je podeželju name-
njen Evropski kmetijski sklad 

za razvoj podeželja (EKSRP), 
ESSR pa nudi dodatna sred-
stva za urbana območja. 

Župan Molan je menil, da je 
razdelitev (ne)upravičenih 
območij problematična in da 
bodo s tem prizadete zlasti ve-
čje občine, ki se niso delile in 
imajo več podeželskih središč, 
sevniški župan Srečko Ocvirk 
pa je dejal, da se sedaj, ko je 
odstotek izkoriščenosti skla-
da narastel, program menja. 
Tako Molana kot krškega žu-
pana mag. Mirana Stanka je 
zmotila omejitev glede infra-
strukturnih projektov. »Ali ni 
infrastruktura vedno ključna 
pri povezovanju?« je dejal sle-
dnji, Molan pa je gostjo opo-
zoril pred omejitvami deleža 
infrastrukture v projektih. Sle-
dnja je sicer večkrat poudarila, 
da bo (ne)upravičenost projek-
tov odvisna predvsem od nji-
hove vsebine in vključenosti 
prebivalstva vanje.

Ob koncu seje so namesto bi-
všega kostanjeviškega župana 
Mojmirja Pustoslemška za 
novega člana Razvojnega sve-
ta kohezijske regije – Vzhodna 
Slovenija imenovali novega žu-
pana Ladka Petretiča, predse-
dovanje Svetu regije Posavje pa 
je od dosedanjega krškega žu-
pana Stanka z 10. majem za 
eno leto prevzel župan občine 
Radeče Tomaž Režun.
 Peter Pavlovič

Po besedah direktorice PMB 
Alenke Černelič Krošelj je 
kmečki upor leta 1515 najve-
čji slovenski upor, ki je združil 
80.000 upornikov na skoraj ce-
lotnem takratnem slovenskem 
ozemlju. Program ob obeleži-
tvi nastaja v tesnem sodelo-
vanju s številnimi slovenskimi 
institucijami. Prvi dogodek v 
sklopu tega projekta se bo od-
vil že ta vikend, in sicer bo v 
soboto v Viteški dvorani PMB 
odprtje likovnega digitalnega 
natečaja slovenskih šol. Kot 
je predstavila ravnateljica OŠ 
Brežice mag. Marija Lubšina 
Novak, je brežiška šola soor-
ganizatorka natečaja, na kate-
rem je sodelovalo 11 osnovnih 
in srednjih šol, 155 avtorjev 
in osem mentorjev. Skupaj so 
ustvarili 104 dela. Program 
ob odprtju bodo sooblikovali 
učenci brežiške šole in njiho-
vi vrstniki iz pobratenega če-
škega mesta Dobřany. Osre-
dnja prireditev bo 19. junija na 
grajskem dvorišču v Brežicah, 
na predvečer, ko je bil brežiški 
grad leta 1515 požgan. Kot je 
opisala Černelič Krošljeva, se 
je na predvečer požiga v Bre-

Le vkup, le vkup ...
BREŽICE - V Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice so 11. maja predstavili dogodke, ki bodo poteka-
li v sklopu obeležitve 500-letnice prvega vseslovenskega kmečkega upora. Vseslovenski medinstitucional-
ni projekt »LE VKUP 1515-2015« koordinira Posavski muzej Brežice (PMB).

žicah zbralo 9000 upornikov, 
kajti hrvaški najemnik Marko 
Klis je po slovenskem ozemlju 
ugrabil 500 žensk in otrok ter 
jih prodal v hrvaško primorje. 
Uporniki so zato grad napa-
dli in ga požgali. Proslavo na 
grajskem dvorišču bodo soo-
blikovali vrhunski glasbeniki 
in umetniki iz občin, ki jih Po-
savski muzej pokriva (Breži-
ce, Krško, Sevnica in Kostanje-
vica na Krki), nagovor bo imel 
brežiški župan Ivan Molan, o 

pomenu upora pa bo sprego-
voril eden vidnejših prouče-
valcev obdobja dr. Vasko Si-
moniti. Pred proslavo bo tudi 
predavanje zgodovinarja Bori-
sa Hajdinjaka, je povedala Si-
mona Rožman Strnad v ime-
nu JSKD OI Brežice. 

9. in 10. novembra bo v Ma-
lem avditoriju PMB interdisci-
plinarni znanstveni simpozij 
ob 500-letnici kmečkega upo-
ra. Sooblikovali ga bodo vodil-
ni strokovnjaki z različnih po-
dročij (zgodovine, etnologije, 
umetnostne in literarne zgo-
dovine, muzeologije), je deja-
la dr. Petra Svoljšak iz Zgodo-
vinskega inštituta Milka Kosa, 
ZRC SAZU. Po besedah Vesne 
Jerbič Perko je v Pokrajin-
skem muzeju Kočevje že na 
ogled razstava »Le vkup, le 
vkup, uboga gmajna«, Pokra-
jinski muzej Celje pa junija 
pripravlja razstavo z naslovom 
»Kri bo tekla za svobodo zla-
to«. Kot je omenil mag. Hrvo-
je T. Oršanič, bo potekala tudi 
terenska raziskava študen-
tov prvega letnika prve sto-
pnje študija Etnologije in kul-

turne antropologije, ki bodo v 
drugi polovici novembra izve-
dli raziskavo na temo identite-
te kmetov ter drugih prebival-
cev Posavja in Kozjanskega. Pri 
izvedbi sodelujeta tudi Koz-
janski park in PMB. Gimna-
zija Brežice je dala pobudo, 
da se pri njih v šolskem letu 
2015/16 odvije tekmovanje iz 
zgodovine na temo kmečkega 
upora. Ob tej priložnosti bodo 
izdali tudi Puntarski časopis, 
ki bo izšel 11. junija kot priloga 
Posavskega obzornika. Predvi-
doma v drugi polovici oktobra 
bo organiziran tudi ogled Pun-
tarske poti, ki je oblikovana v 
sodelovanju PMB in KD Krško, 
enote Grad Rajhenburg. Sre-
di junija bo s podporo Občine 
Brežice in delom Društva zbi-
rateljev Verigar Brežice izdana 
priložnostna znamka in ovoj-
nica kot del obeležitve 500-le-
tnice vseslovenskega upora. 
Nastal je tudi logotip projekta, 
ki ga je izdelala Vesna Zakonj-
šek iz Kozjanskega parka. Vsi 
dogodki v sklopu jubileja pote-
kajo pod častnim pokrovitelj-
stvom predsednika RS Boru-
ta Pahorja. Rok Retelj

Rekonstruirana noša pun-
tarjev na podlagi risbe Fra-
nja Stiplovška

POSAVJE- Začenja se t. i. Teden ljubiteljske kulture (TLK). Do-
lenjske, belokranjske in posavske izpostave JSKD ga bodo obe-
ležile z več prireditvami, med drugim z dvema regijskima do-
godkoma pod skupnim nazivom PojemPlešemGodem.si. Že jutri, 
15. maja, ob 16.30 bo v KC Primoža Trubarja Šentjernej poteka-
lo regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, TLK pa bo 23. maja ob 19.00 
zaključilo regijsko srečanje odraslih folklornih skupin v Domu 
kulture Brežice. Med osmimi zbori bosta v Šentjerneju nastopila 
tudi združena OPZ šol Dobova in Kapele (zborovodkinja Mate-
ja Rožman) in OŠZ OŠ Raka (Bernardka Božič), med devetimi 
folklornimi zasedbami v Brežicah pa bosta nastopili mladinska 
in odrasla folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče.  B. M. 

PojemPlešemGodem.si
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

Smilja Radi
za območje občine Sevnica na
smilja.radi@posavje.info

Rok Retelj
za območje občine Brežice na
rok.retelj@posavje.info

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info
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ARTIČE - Zadnja aprilska nedelja je v Artičah minila v znamenju 
folklore, saj je tamkajšnja folklorna skupina KUD Oton Župan-
čič v pred kratkim prenovljenem Prosvetnem domu gostila 11. 
mednarodni folklorni festival SloFolk. Letos so v goste povabi-
li skupino Ladi di Cuori iz Brazilije, KUD Ilinden iz Makedonije, 
KUD Sveti Sava iz Srbije in Zafer folk dance Ensemble iz Turči-
je, nastopila pa je tudi domača folklorna skupina. Vsaka je sko-
zi ples, petje in glasbo predstavila svoje ljudsko izročilo in obi-
čaje ter tako obiskovalcem približala življenje svojega naroda.
Večdnevni festival SloFolk je potekal v različnih krajih na Do-
lenjskem, v Ljubljani in Posavju. Na posavskih tleh so se godci 
in folklorniki predstavili na Mostecu ter v Domu upokojencev in 
oskrbovanev na Impoljci, nastope pa sklenili na gala koncertu v 
Artičah. Kot pravijo organizatorji, je cilj takšnega festivala kul-
turno zbliževanje narodov Evrope, letos tudi Južne Amerike, ter 
druženje mladine različnih narodov ne glede na verske, etnične 
in druge razlike.  Kristina Klemenčič

Folklora znova združila narode

Folklorniki iz različnih držav na artiškem odru

KRŠKO - Krajevna organizacija Rdečega križa Krško - desni breg 
in Krajevna skupnost mesta Krško sta 23. aprila v gasilskem domu 
PGD Krško pripravila jubilejno 10. srečanje krajanov, starih 75 in 
več let, ki prebivajo na desnem bregu Save in mestu zalednih na-
seljih. Družabnega srečanja, v uvodu katerega so navzoče pozdra-
vile in nagovorile predsednica KO RK Krško - desni breg Danica 
Lončar, predsednica sveta KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec 
in podžupanja Ana Somrak, se je udeležilo 62 od 200 vabljenih 
starejših krajanov. V odsotnosti Amalije Češnovar z Griča, ki za-
dnja leta živi pri sinovi družini v Leskovcu pri Krškem in je 6. 
aprila letos dopolnila častitljivo 103. leto starosti, so v svoji sredi 
še posebej pozdravili in simbolno obdarili najstarejša udeležen-
ca srečanja Jožeta Pavkoviča in Slavko Kranjec. Oba sta osebna 
jubileja praznovala v aprilu, in sicer je Pavkovič dopolnil 92 let, 
Kranjčeva pa leto več. Da je bilo vzdušje udeležencev prijetno in 
sproščeno, pa so z glasbenimi nastopi poskrbeli učenke in učen-
ci Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.  B. M. 

Srečanje desnobrežnih krajanov 

Srečanja se je udeležilo 62 starejših krajanov.

CIRJE PRI RAKI - Pri cvičkovem hramu na Cirju pri Raki je 
9. maja potekala 6. slikarska kolonija »Doga tempore ex – 
cvičkorel«, na kateri so člani posavskih društev likovnikov 
spet ustvarili čudovite motive, povezane z vinom in vino-
gradništvom. 

Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki je 
organiziralo prvih pet slikarskih kolonij, letos pa je s strani cer-
kljanskega društva prišla pobuda za spremembo lokacije. V do-
govoru z Društvom vinogradnikov Raka je šesto kolonijo orga-
niziralo prav slednje. Kot nam je zaupal Jože Šterk, koordinator 
in udeleženec kolonije, je letos ustvarjalo 15 do 20 udeležencev, 
ki prihajajo iz vrst brežiških, krških in tudi dobovskih likovnikov, 
in sicer Anton Zorko, Branko Bosina, Mija Baškovč, Tatjana 
Potokar, Andreja Komočar, Kristina Bevc, Tanja Kržan, Sto-
jan Ržek, Mihaela Prevejšek, Jožica Petrišič, Olga Piltaver, 
Jože Šterk, Rajko Čuber, Jože Marinč in Jože Kotar. Kot je po-
vedal Šterk, so se cerkljanski vinogradniki odločili, da bo odslej 
slikarsko kolonijo vsako leto gostilo drugo društvo vinogradni-
kov. Tako bosta naslednji dve leti kolonijo gostila DV Šentjernej 
in DV Dolina-Jesenice. 

»Najbolj primeren kraj za slikarsko kolonijo je zagotovo cvič-
kov hram na Cirju pri Raki, saj se da tukaj ustvariti odlične mo-
tive, povezane z vinogradništvom, poleg tega pa je tudi čudovit 
razgled na Rako,« je dejal Šterk, sicer član DV Raka ter Društva 
likovnikov Brežice in Društva likovnikov Krško - OKO, in dodal, 
da je rdeča nit kolonije ustvarjanje z vinom na akvarelnem pa-
pirju in akrilom na dogah, nekateri pa so slikali tudi z akvare-
lom, akrilom na platnu ipd. Motivi so bili sicer svobodni s pou-
darkom na vinu in vinogradništvu. Udeleženci so svoje izdelke 
še isti dan pokazali na priložnostni razstavi. Glavna razstava pa 
bo 12. junija v gostilni Tratnik na Raki. R. Retelj

Mojstri cvičkorela prvič na Raki

Jože Marinč z ustvarjenimi slikami v tehniki cvičkorela

KAPELE - Sekcija za ohranitev dediščine pri Kulturnem dru-
štvu Kapele je 25. aprila v okrilju zelenih gozdov na Ravnah, 
na prostoru Lovske družine Kapele, kjer so jurjevo obeleže-
vali najmanj četrt stoletja, izvedla rekonstrukcijo tega slo-
venskega običaja z vsemi šegami in navadami. 

Ljudski glas pravi, da je bilo jurjevo pred drugo svetovno vojno 
organizirano za brežiško gospodo, po drugi svetovni vojni pa se 
tovrstna srečanja niso več ponovila. Katerega leta natančno so 
kapelski gasilci začeli organizirati jurjevo, ni podatka, ocenjujejo, 
da okoli leta 1950, znano je le, da je bilo zadnje jurjevo leta 1975.
K ohranjanju kulturne dediščine so povabili otroke Podružnič-
ne osnovne šole Kapele, ker je bilo jurjevo tudi praznik otrok. 
Dan pred dogodkom so se v spremstvu odraslih vozili s konj-
skimi vpregami in harmonikarjem ter s petjem in plesom ozna-
njali pomlad in hodili od hiše do hiše, gospodinje pa so jim v za-
hvalo za njihov obisk darovale vse, kar je bilo potrebno za peko 
cvrtja. Na dan dogodka so učenci podružnične šole Kapele sku-
paj z učiteljicami pripravili program z recitacijami, harmoniko 
in violino, predstavili sta se tudi združeni otroški folklorni sku-
pini Sonček in Kosci pod mentorstvom Vesne Molan, ki sta v ko-
stumski podobi iz časa med obema svetovnima vojnama iz kra-
ja Kapele in sosednjih vasi predstavili odrsko postavitev »Deca, 
zde pa dost!«. Obiskovalcem so na vhodu na prireditveni prostor 
na prsi pripeli šopke poljskega cvetja, zaigral je Pihalni orkester 
Kapele pod taktirko novega dirigenta Sebastijana Borovšaka, 
Kapelski pubje in vokalna skupina Iris pa so peli ljudske pesmi. 
Na odprtem ognju so kmečke žene pekle cvrtje, postavljen je bil 
še »rest«, ki je bil vseskozi poln restantov, fantov in deklet, mo-
ških in žensk. Na koncu je bila še licitacija svinjske glave. Etno-
loško prireditev sta popestrili še razstava slik s snemanja filma 
Tak ti je tu blu in promocija DVD-ja 180-minutne verzije istoi-
menskega filma. Vir: Kulturno društvo Kapele

Jurjevanje tudi v Kapelah

Ženske so pekle cvrtje.

PIŠECE - Že v marcu so se na srečanju starejših nad 70 let, ki so ga 
že trinajstič zapovrstjo pripravile aktivistke Rdečega križa, zbrali 
krajani in krajanke iz Pišec. Letos se je zbralo okoli 70 krajanov 
in krajank. Najprej jih je pozdravila predsednica KORK Pišece 
Eva Jagrič. Učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece so pod vodstvom 
mentorice Mojce Pevec pripravili kratek kulturni program. Z 
enominutnim molkom so se spomnili tudi dolgoletne sodelavke 
pri RK v Pišecah Marjance Ogorevc. Srečanja so se udeležili tudi 
predsednik sveta KS Pišece Peter Skrivalnik, predsednik Dru-
štva Pleteršnikova domačija Martin Dušič in predsednica OZRK 
Brežice Fanika Zaniuk. Najstarejša udeleženca sta bila Milka 
Šuler, ki bo letos dopolnila 90 let, in Ivan Dušič, ki bo letos do-
polnil 88 let. Za prijetno vzdušje je poskrbel ansambel Lojzeta 
Ogorevca.  Vir: KORK Pišece

Srečanje starejših v Pišecah
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cest po letošnji zimi, saj je mar-
sikje potrebno obnoviti asfal-
tno podlago. Ob tej priložno-
sti bi se zahvalila za pomoč 
pri terenskem delu in svetova-
nju Komunali Sevnica, s kate-
ro smo letos skupaj učinkovito 
izvedli tudi zimsko službo,« je 
dejala in dodala, da je cilj kra-
jevne skupnosti, ki skrbi za 73 
kilometrov javnih poti, tudi 
pomoč društvom ter podpo-
ra športu in kulturi. »Tudi le-
tos smo predvideli sredstva za 
obnovo športnih igrišč v naši 
krajevni skupnosti. Glede na 
različne interese krajanov se 
bomo trudili delovati širše, 
tako generacijsko kot vsebin-

ŠENTJANŽ - V Šentjanžu so od 22. aprila bogatejši za nov čebel-
njak, ki stoji v bližini tamkajšnje osnovne šole in bo namenjen 
tudi delovanju čebelarskega krožka, ki je zaživel v letošnjem šol-
skem letu.

Pobudnik postavitve učnega čebelnjaka je bilo Čebelarsko dru-
štvo Šentjanž, ki je v lanskem letu praznovalo 30-letnico delova-
nja, v letošnjem šolskem letu pa je na OŠ Milana Majcna ponov-
no zaživel čebelarski krožek, ki ga obiskuje 30 učenk in učencev, 
vodi pa ga članica šentjanškega čebelarskega društva Lidija Mar-
tinčič. Trenutno je v novem čebelnjaku ena čebelja družina, ki pa 
se ji bo zagotovo kmalu pridružila še kakšna nova. V bližini lično 
urejenega čebelnjaka, ki so ga postavili s pomočjo donatorjev, na-
meravajo urediti tudi vrt z medovitimi rastlinami. Ob tem prije-
tnem dogodku je predsednik šentjanškega čebelarskega društva 
Ciril Kolenc med drugim dejal, da so čebelarski krožki sloven-
ska posebnost v svetovnem merilu, delujejo na 126-ih sloven-
skih šolah, vanje pa je vključenih 1800 otrok. 

Otvoritev nove pridobitve v kraju z dolgoletno čebelarsko tra-
dicijo so s kulturnim programom pospremili osnovnošolke in 
osnovnošolci ter šentjanški ljudski pevci, mnogo prijaznih in 
spodbudnih besed pa so izrekli tudi gosti - predsednik regijske 
čebelarske zveze Tone Koželj, predstavnik Čebelarskega dru-
štva Sevnica Miha Metelko, ravnateljica OŠ Milana Majcna Šen-
tjanž Marija Brce, predsednik krajevne skupnosti Boštjan Kr-
melj in sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je v bližini zasadil ob 
dnevu Zemlje tudi lipo. Nov objekt v kraju je blagoslovil domači 
župnik Janez Cevec, vaščani pa so veseli, da imajo v kraju spet 
čebelnjak, čeprav na novi lokaciji.  S. Radi

Čebelnjak kot učno doživetje

V Šentjanžu bodo ohranjali tradicijo čebelarjenja z novim če-
belnjakom, ki bo namenjen tudi praktičnemu spoznavanju 
dela čebelarja.

MURNICE/TELČE - 25. aprila so se pohodniki in pohodnice iz 
vseh krajev Slovenije zbrali pri spomeniku dveh padlih narodnih 
herojev, Milana Majcna in Jančija Mevžlja, v Murnicah pri Šen-
tjanžu, od koder so krenili na 13. spominski pohod ob nemško-
-italijanski meji do vasi Telče v KS Tržišče.

»Letos bo minilo 70 let, odkar se je končala druga svetovna voj-
na, mineva 70 let, odkar so se vrnili izgnanci, begunci in ostale 
žrtve vojnega nasilja na svoje domove, vendar ne vsi. Začelo se 
je obdobje obnove, graditve novega življenja in novega upanja. 
Ničesar niso imeli, a srca in njihove ljubezni do rodne grude jim 
ni mogel vzeti nihče. Vračali so se od junija do avgusta 1945. Sa-
dili in sejali so šele spomladi 1946. Bili so dnevi in dogodki, ki so 
vredni spomina. Bili so ljudje, zaradi katerih je ta svet lep. Poskr-
bimo, da ohranimo spomin na te ljudi, da bo svet jutri še lepši. S 
pohodom ob okupacijski nemško-italijanski meji želimo ohrani-
ti spomin na prestano trpljenje naših ljudi v tistem obdobju,« je 
v Murnicah dejala predsednica KO DIS Šentjanž Rezika Repovž. 
Po krajšem kulturnem programu in pozdravnem nagovoru pred-
sednika KS Šentjanž Boštjana Krmelja so pohodnice in poho-
dniki nadaljevali pot proti Hinjam do mejnega kamna, nato čez 
T'k Pav v Hinjce k spomeniku 13 talcev. Tam sta zbrane ob spre-
mljajočem kulturnem programu pozdravila nekdanji polkovnik 
bivše jugoslovanske armade Milan Gorjanc, ki je svojo mladost 
preživljal v Krmelju, in predsednica KO DIS Krmelj-Tržišče Ana 
Hočevar. Spominski pohod se je nadaljeval do spomenika v vasi 
Vrhek nad Tržiščem in nato po dolini ob reki Mirni do Zgornjih 
Vodal in do Telč, kjer je bil zaključek pohoda. Tam je slavnostni 
govornik mag. Franc Žnidaršič organizatorki pohoda Reziki Re-
povž podelil najvišje priznanje, ki ga Društvo izgnancev Sloveni-
je podeljuje prizadevnim članicam in članom.
  R. R./S. R., foto: S. Mirtič

Spominski pohod Murnice-Telče

Pohodnice in pohodniki na spominskem pohodu od Murnic 
do Telč

»Že nekaj časa je tlela želja, 
da bi imela tudi Krajevna sku-
pnost Sevnica svoj praznik 
po zgledu drugih krajevnih 
skupnosti,« je dejala v uvo-
du svojega nagovora predse-
dnica sevniške krajevne sku-
pnosti Stanka Žičkar, ki vodi 
skupnost od lanske jeseni. Za 
praznik je bil izbran, po teh-

tnem premisleku, 2. maj, saj 
se je prav na ta dan leta 1869 
v Sevnici odvijal eden najpo-
membnejših kulturno-politič-
nih zgodovinskih dogodkov, ki 
ga po številu udeležencev ter 
radikalnosti in zrelosti zahtev 
uvrščajo med najpomembnej-

Za praznik gledališka predstava
SEVNICA – Krajevna skupnost Sevnica, v kateri prebiva okoli 6.400 krajank in krajanov, je 8. maja v kultur-
ni dvorani gasilskega doma Sevnica praznovala svoj prvi krajevni praznik. Dogodek je obogatila igralska 
skupina KD Leskovec pri Krškem s predstavo Tistega lepega dne.

še slovenske tabore. Pomen 
in vlogo tabora je v nadaljeva-
nju slovesnosti predstavil  raz-
iskovalec sevniške polprete-
kle zgodovine in pisec mnogih 
monografij Oskar Zoran Ze-
lič, Žičkarjeva je v nadaljeva-
nju svojega govora poudarila 
vlogo Občine Sevnica pri ure-
sničevanju zastavljenih pro-

jektov. »Z Občino Sevnica tre-
nutno sodelujemo pri izvedbi 
sanacije plazu na Sv. Roku in 
pri investiciji v Florjanski uli-
ci. V naslednjem tednu začenja-
mo z investicijo rekonstrukcije 
ceste v Prešni Loki, konec maja 
pa bomo delali na vzdrževanju 

sko,« je še dejala in zaključi-
la, da se že veseli praznovanja 
praznika prihodnje leto, na ka-
terem se bodo posameznicam 
in posameznikom, ki skrbijo za 
prepoznavnost krajevne sku-
pnosti in občine, zahvalili tudi 
s priznanji. Zbrane je nagovoril 
še župan Srečko Ocvirk, ki je 
pohvalil odločitev, da bo odslej 
tudi v središču občine potekalo 
vsakoletno krajevno praznova-
nje. Za smeh je v nadaljevanju 
poskrbela odlična igralska za-
sedba KD Leskovec pri Krškem 
z gledališko predstavo Tistega 
lepega dne, prirejeno po nove-
li Cirila Kosmača. 
 Smilja Radi

Povabilu na prvo skupno praznovanje KS Sevnica so se občan-
ke in občani odzvali v lepem številu.

V sodelovanju Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote 
NOB in Občine Radeče je v petek, 8. maja 2015, pod taktirko Pro-
svetnega društva Vrhovo pri spomeniku padlim talcem na Ulici tal-
cev v Radečah potekala prireditev ob 70-letnici podpisa kapitulacije 
nemške vojske, s čimer so se tudi v Radečah formalno končale ak-
tivnosti nemških okupatorjev.

V spomin na grozodejstva, ki so se v času 2. svetovne vojne zgodila 
na območju naše občine, stoji v Radečah več manjših spomenikov. 
Spomenik talcev, pri katerem je potekala prireditev, stoji na mestu, 
na katerem je bilo 23. marca 1945 ustreljenih 17 talcev, žrtev faši-
stičnega nasilja. Da tragični dogodki iz 2. svetovne vojne ne bi izgi-
nili iz spomina, je bil v okviru prireditve odkrit obnovljeni spomenik 
padlim talcem, slavnostni govornik Miha Butara ml., vojni poveljnik 
TO ljubljanske pokrajine in častni predsednik Zveze slovenskih ča-
stnikov, pa je v svojem govoru poudaril vlogo in pomen NOB, ki jo je 
po njegovem mnenju sicer ovrednotila že tudi svetovna zgodovina. 

V zaključnem delu prireditve je predsednik Krajevne organizacije 
Združenja borcev za vrednote NOB Blaž Kravogel za svoje neumor-
no delo s strani Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije 
prejel zlato plaketo. 
 Foto: Martin Klajn

Proslava ob 70-letnici podpisa 
kapitulacije nemške vojske

Zbrana množica ob spomeniku padlim talcem

Otvoritev obnovljenega spomenika

Prejemnik zlate plakete Blaž Kravogel

Prizor iz gledališke predstave
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Množico, ki je kljub dokaj hla-
dnemu in vetrovnemu vreme-
nu v velikem številu napolnila 
prizorišče, znova je bilo veliko 
zlasti pohodnikov iz vseh sme-
ri, sta pozdravila predsednika 
podboške in cerkljanske KS Ja-
nez Barbič in Jelena Ilišević. 
Slavnostna govornica je bila le-
tos podžupanja občine Krško 
in predsednica Gasilske zveze 
Krško Ana Somrak. Poudari-
la je pomen delavske solidar-
nosti in spoštovanja sočloveka 
ter spomnila na izvor in zgodo-
vino praznika dela. »Danes ve-
likokrat  slišimo, da je kapital 
prevzel našo družbo. Menim, 
da tudi tu ni nič narobe, če je 
ta kapital razdeljen sorazmer-
no med tiste, ki so ga ustvari-
li. Tudi takih podjetij imamo 
v našem okolju kar nekaj in 

prav bi bilo, da bi se zgledovali 
po njih.« Menila je še, da bodo 
razlike med ljudmi ostale tudi 
v bodoče in nikoli ne bo mogo-
če zagotoviti služb za vse, po-
sebej pa je izpostavila skrb za 
bodočnost mladih. »Družba kot 

celota se mora v časih, kot so 
današnji, še posebej ozreti na 
te ljudi, jim pomagati in jih ra-
zumeti ter skupaj graditi druž-
bo, ki bo plačevala in spoštova-
la vsakega izmed nas ne glede 
status, spol, starost in politično 

prepričanje,« je dejala in doda-
la še: »Naša prihodnost so mla-
di. Omogočiti in prepustiti jim 
moramo, da prevzamejo pobu-
do ter z inovativnostjo in zna-
njem začrtajo svojo pot v pri-
hodnost. Naša naloga je, da jim 
s svojimi izkušnjami pomaga-
mo in stojimo ob strani, spod-
bujamo in z njimi delimo prave 
vrednote. Čas je, da damo mla-
dim priložnost, to je naša dol-
žnost in njihova pravica.« 

Kulturni program so izvedli 
D'Palinka band, pevec Matic 
Lavrenčič s kitaristom Mate-
jem Pirmanom, kantavtor Pe-
ter Dirnbek, učenki OŠ Pod-
bočje Alja Baškovec in Iva 
Colarič ter recitator Janez 
Bršec, povezovala pa Jerneja 
Dornik. P. Pavlovič

KRŠKO -Tradicionalno kresovanje na predvečer 1. maja je na Tr-
ško goro nad Krškim privabilo lepo število občanov, ki so družno 
obeležili praznik dela. Na prireditvi, ki se je pri lovskem domu 
Lovske družine Krško zvrstila že 32. leto, so obiskovalcem po 
zaigranih melodijah krških godbenikov zaželeli čim prijetnej-
ša dela prosta dneva v imenu soorganizatorjev podžupanja Ana 
Somrak, članica sveta KS mesta Krško Meta Fekonja in predse-
dnik lovske družine Anton Božič, ki je med drugim poudaril, da 
praznik dela ni le čas za počitek, sprostitev, dobro voljo in dru-
ženje, temveč tudi priložnost, da se opozori na pravico ljudi do 
dela, na pravice, ki bi jih morali imeti in tudi kršenje le-teh: »Pri 
nas nekateri žal še vedno niso spoznali, da novo dodano vrednost 
ustvarjamo ljudje s svojim delom in znanjem.« Navedeni so ob 
mraku v spremstvu otrok prižgali tudi kres, za prijetno vzduš-
je, poskočne ritme, ob katerih so mnogi brusili pete tudi na ple-
sišču, pa so še dolgo v noč  skrbeli glasbeniki Ansambla Jerneja 
Kolarja in zasedbe D'Palinka band.   B. M.  

32. kresovanje na Trški gori

Meta Fekonja, Anton Božič in Ana Somrak ob prižiganju kresa

»Čudovito in naravno okolje 
ter današnje praznovanje da-
jeta možnost in priložnost za 
razmislek o več segmentih od-
govornosti: družbe do občana 
in občana do družbe, deloda-
jalca do delavca in delavca do 
delodajalca. Ne bom več na-
števal soodvisnosti, pozivam 
pa vse, na kateri koli že strani, 
naj bodo ta razmerja vedno in 
povsod odgovorna in spoštlji-
va do vseh, « je dejal v uvodu 
slavnostni govornik, sevniški 
župan Srečko Ocvirk, in na-
daljeval, da se trendom v so-
dobni družbi ne prilagajajo niti 
sindikati niti država, prilagaja-
jo pa se jim podjetja, ki delu-
jejo na globalnih trgih, saj je 
njihov uspeh odvisen od spo-
štovanja vseh, od katerih so 

Za odgovornost in spoštljivost

Naj mladi prevzamejo pobudo
PLANINA - V gozdičku na vrhu nekdanjega smučišča na Planini nad Podbočjem je potekalo tradicionalno 
prvomajsko srečanje, ki ga organizirata Krajevni skupnosti Podbočje in Cerklje ob Krki, ŠTD Šutna, ostala 
tamkajšnja društva ter veteranske in častniška organizacija občine Krško.

V ospredju predsednika svetov KS Podbočje in KS Cerklje in 
slavnostna govornica Ana Somrak

LISCA - Na posavskem biseru, kot vse pogosteje imenujemo 948 metrov visoko Lisco, se je v hladnem in ve-
trovnem dopoldnevu odvijalo tradicionalno prvomajsko srečanje v organizaciji Zveze svobodnih sindika-
tov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

soodvisni. »Prav ta, na širših 
trgih uspešna podjetja, mora-
jo biti izziv za mlade, da lah-
ko preko njih uveljavijo prido-
bljeno znanje, in biti morajo 
izziv delodajalcu, kako mlade 

vključiti v delo,« je spodbujal 
k drugačnemu razmišljanju. 
»Vsakdo si želi, ne da se samo 
počuti varnega, ampak da de-
jansko tudi je varen,« je menil 
o vlogi posameznika v družbi 

kot pomembnega člena v veri-
gi neke skupnosti. »Želim, da 
nam praznik dela vsem da čas 
in voljo za razmislek o stvareh, 
ki so pomembne. O dejanjih, ki 
oblikujejo kakovostno bivanje 
ter vplivajo na življenje vseh, ki 
nam je dano biti del tega sku-
pnega časa in prostora,« pa je 
zaključil svoj govor župan.

Dogodek, ki sta ga povezova-
la Marjan Urbanč in Ivica So-
telšek, je popestril nastop KD 
Godba Sevnica z mažoretami, 
kvartet Jarica ter s krajšim re-
citalom Lučka Černelič. Pr-
vomajsko srečanje na Lisici 
se je nadaljevalo z družabnim 
popoldanskim delom, ki ga je 
oblikoval kvintet Do jutra iz 
Laškega.  S. Radi

Na osrednji prvomajski slovesnosti na Lisci je bil slavnostni 
govornik župan Srečko Ocvirk. 

ROŽNO - Smo ena izmed najmanjših krajevnih skupnosti, a se 
lahko pohvalimo, da vsako leto postavimo mlaj, ki je višji od 30 
metrov. Letos smo zastavo na mlaju obesili na višini 34 metrov. 
Mlaj pa ni samo dolg, ampak tudi debel, tako da smo za postavlja-
nje uporabili strojno tehniko. Po postavitvi mlaja je sledilo dru-
žabno srečanje s krajani, ki ga je organizirala KS skupaj z gasil-
skim društvom naše krajevne skupnosti. Prvega maja pa so tudi 
letos na Rožnem zaigrali budnico Blanški vinogradniki. 
 R. Krajnc

Zastava na mlaju na višini 34 m

Mlaj so pred postavljanjem tudi primerno okrasili.

Po odigrani himni v izvedbi 
Pihalnega orkestra Kapele je 
zbrane nagovoril brežiški žu-
pan Ivan Molan. Poudaril je, 
da se v današnjih časih poja-
vljajo podobne težave, kot pred 
več kot sto leti, ko se je začelo 
praznovanje 1. maja. Takrat je 
bil glavni namen zaščititi pra-
vice delavcev, skrajšati delov-
nike in izboljšati delovne pogo-
je. »Žal tudi danes ni kaj dosti 
boljše, saj je gospodarska kriza 
pripomogla k temu, da je mar-
sikdo, predvsem tajkuni, po-
skušal izkoristiti delavce. De-
lavske pravice so zato vedno 
na udaru, danes še morda bolj 
kot v preteklosti,« je dejal Mo-

Delavske pravice vedno na udaru
ŠENTVID - Letošnji prvomajski dan je dopoldne na jaso pod cerkvico sv. Vida na Šentvidu nad Čatežem spet 
privabil veliko število ljudi, ki so se tradicionalno - večinoma peš - odpravili na omenjeno vzpetino v breži-
ški občini, da bi počastili mednarodni praznik dela - 1. maj.

lan in nadaljeval: »V občini Bre-
žice smo naredili tak kompro-
mis, da ne bomo prizadeli tistih 
najšibkejših občanov, ki se že 

tako in tako težko preživljajo, 
prav tako tudi ne društev, ki 
so temeljni nosilec družbene-
ga življenja v občini«. Obenem 
se je zahvalil PGD Sobenja vas 
za soorganizacijo prvomajske-
ga srečanja na Šentvidu.

Kratek priložnostni program 
so poleg kapelskega orke-
stra oblikovali tudi člani Klu-
ba esperantistov Posavja. An-
ton in Reneja Mihelič sta na 
kratko predstavila poveza-
vo med praznikom dela in je-
zikom esperanto. Tako kot je 
bilo prazniku dela dano med-
narodno priznanje in poslan-
stvo ozaveščanja o medseboj-

ni solidarnosti, je podobno 
zgodbo doživel tudi esperanto. 
Tako praznik dela kot esperan-
to sledita cilju enakopravnosti. 
»Ideja praznika dela in espe-
ranta je tudi povezovanje. Gre 
za izražanje misli, ki jih delimo 
ljudje po vsem svetu, zato re-
snično predstavljata most med 
različnimi kulturami,« je pove-
dal Mihelič. Dogajanje na Šent-
vidu je povezovala Vesna Kr-
žan. Tradicionalno prvomajsko 
budnico pa so že zgodaj zjutraj 
v središču Brežic zaigrali člani 
Gasilskega pihalnega orkestra 
Loče in harmonikarji KD Ivan 
Kobal Krška vas.
 R. Retelj

Zbrane na Šentvidu je nago-
voril župan Ivan Molan.

LIBNA, DOLENJA VAS - Pri Lovskem domu na Libni v krajevni 
skupnosti Dolenja vas so zadnjega aprila že četrto leto zapored 
ročno postavljali mlaj. Pridne vaščanke so tudi tokrat nabrale li-
pico ter iz nje spletle nekaj deset metrov dolgo kito, ki poleg pi-
sanih trakov in slovenske zastave krasi mlajev vrh. Že po običa-
ju ima dogodek na najvišji točki hriba (302,4) metra družabni 
predznak, saj po opravljenem dvigu mlaja nadaljujejo druženje 
ob lovskem golažu in pijači, ob mraku pa simbolno prižgejo še 
kres, kjer zapoje tudi harmonika. Naslednje jutro, 1. maja, pa se 
tudi že tradicionalno krajani zberejo pred dolenjevaškim večna-
menskim domom ob budnici, ki jo zaigra Pihalni orkester Krško. 
Godbeniki so pred tem budnico zaigrali že na Vidmu, pred Do-
mom starejših občanov Krško, na Zdolah in na Gori.  M. H.

Druženje ob mlaju in budnici

Pihalni orkester Krško je na prvomajsko jutro prebujal tudi 
Dolenjevaščane (foto: M. Planinc).
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CELJE, KRŠKO - Društvo za varilno tehniko Krško je v sklopu 6. 
sejma Varjenje in livarstvo v Celju organiziralo dan varilne teh-
nike. Predstavljeni so bili trije sklopi prispevkov, skupaj 14 član-
kov, za katere uredniški odbor meni, da so aktualni in zanimivi. 
K sodelovanju smo povabili posameznike oziroma podjetja, ki so 
lahko z mešanico novosti, izkušenj in prakse pripravili zanimi-
va predavanja za širok krog obiskovalcev. Predstavljeni članki so 
zbrani v ličnem zborniku, ki ga je založil Celjski sejem. 

Na letošnjem sejmu se je sicer predstavilo 112 proizvajalcev va-
rilske opreme ali njihovih zastopnikov iz Slovenije in tujine, kar 
je napredek glede na prejšnji sejem. Povečanje števila razstav-
ljavcev lahko razumemo kot znak, da je slovenska industrija v 
boljši kondiciji in da tudi v varilstvu lahko pričakujemo boljše 
čase. K večji privlačnosti in zanimivosti sejma vsekakor veliko 
prispevata tudi dan varilne tehnike in tekmovanje varilcev.

Ob zaključku sejma je Društvo za varilno tehniko Krško pripra-
vilo družabno srečanje varilcev, razstavljavcev, predavateljev …  
Zaključna misel je bila, da moramo vsi skupaj prispevati k pre-
poznavnosti varilske stroke in ustvarjanju pozitivnega vzdušja 
na področju varilstva. Le s skupnimi močmi bomo varjenju v Slo-
veniji zagotovili ugled, ki si ga zasluži. S tem bomo pomagali tudi 
mladim, da se bodo ponovno odločali za poklic varilca, tehnika 
ali varilnega inženirja. Povsem jasno namreč je, da kljub vse ve-
čji avtomatizaciji varilnih strojev in naprav ter naraščanju števila 
industrijskih robotov človek oziroma varilec še vedno ostaja srce 
in duša varilskega procesa. Prav pomanjkanje ustreznega varil-
skega kadra je ena najpogostejših težav, s katero se srečujemo 
v praksi zadnja leta. Na zaključni prireditvi so se nam pridružili 
krški župan mag. Miran Stanko, Breda Obrez Preskar in Fran-
ci Pangerl iz družbe Celjski sejmi, Darko Gorišek, direktor GZS 
Območne zbornice Posavje Krško, Janez Živič, direktor Kmečke 
zadruge Krško, predstavniki obeh fakultet za strojništvo, kole-
gi iz Društev za varilno tehniko Ljubljana, Maribor in Krško itd.

 Franc Krošelj, predsednik DVT Krško

Pripravili dan varilske tehnike

KRŠKO - Nadzorni svet druž-
be Vipap Videm, ki se je sestal 
29. aprila, je sprejel revidirano 
let no poročilo za poslovno leto 
2014, obravnaval tekoče poslo-
vanje, napoved predvidenega 
poslovanja za letošnje leto in se 
seznanil tudi z napovedanimi 
kadrovskimi spremembami po 
odhodu predsednika uprave 
in tehničnega direktorja Milo-
ša Habrnála. Slednjega pa bo 
pri vodenju štiričlanske uprave 
nasledila dosedanja podpred-
sednica uprave in finančna di-
rektorica Jožica Stegne, član 
uprave Drago Kranjc, odgo-
voren za proizvodnjo papirja, 
je bil imenovan za tehničnega 
direktorja, medtem ko preo-
stala člana uprave, direktor tr-
ženja Ladislav Kristančič in 
vodja kadrovske službe Darin-
ka Matijevič, nadaljujeta delo 
na svojih področjih. Nadzorni 
svet je obravnaval tudi potek 
postopka prodaje podjetja, za 
katero je pooblaščeno podjetje 
Ernst&Young iz Prage. B. M.

Stegnetova 
nasledila Habrnála

PROIZVODNJA – APRIL 2015

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 ZP 1 - 130 300 6 100 0 0

PB5 KOEL 4 - 150 400 13 100 0 2

PB5 ZP 1 - 133 300 4 100 0 0

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 

in PB5
553.894 12 14

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Izbirni kriteriji, po katerih bo 
strokovna komisija med prija-
vljenimi izbrala deset posame-
znic oz. posameznikov, bodo: 
podjetniška ideja in njena ure-
sničljivost, podjetniške lastno-
sti kandidata, njegova znanja, 
veščine in izkušnje ter njegova 
motiviranost. »Deset kandida-
tov, ki bo vključenih v omenje-
ni program, bo v obdobju štirih 
mesecev na podlagi identifici-
ranih podjetniških idej indivi-
dualno ali v skupinah razvija-
lo podjetniške ideje s ciljem 
samozaposlitve, zaposlitve v 
svojem podjetju ali zaposli-
tve pri drugih delodajalcih. V 
tem obdobju bodo pripravili 
poslovni načrt, njihova uspe-
šnost pa se bo spremljala v ob-
dobju enega leta po zaključku 
usposabljanja,« je dejala ko-
ordinatorica projekta Danica 
Kramžar. Izbrani udeležen-
ci in udeleženke bodo v času 
štirimesečnega usposabljanja 

Radeče spet v svet podjetništva
RADEČE - V Domu kulture Radeče so predstavniki RRA Posavje predstavili 2. javni poziv za vključitev dese-
tih brezposelnih oseb, ki želijo uresničiti svojo poslovno idejo, v program Podjetno v svet podjetništva za 
območje občine Radeče. Omejitve glede starosti in izobrazbe ni. Rok za oddajo vlog je 22. maj. 

tudi redno zaposleni na Regi-
onalni razvojni agenciji Posav-
je (RRA Posavje). Za to obdob-
je jim bo pripadalo plačilo v 
višini minimalne plače in vsa 
nadomestila, ki pripadajo de-
lavcu oz. delavki v skladu z ve-
ljavno delovnopravno zakono-
dajo. Usposabljanje 2. skupine 

brezposlenih oseb v progra-
mu Podjetno v svet podjetni-
štva za območje občine Rade-
če (PVSP) se bo začelo v drugi 
polovici junija v radeškem kul-
turnem domu, kjer bo na vo-
ljo urejeno delovno okolje ter 
vsa potrebna strokovna pomoč 
mentorjev in svetovalcev.

Direktor RRA Posavje Mar-
tin Bratanič je ob tem dejal, 
da je to eden skupnih projek-
tov z Regionalnim centrom za 
razvoj Zasavja, zaključil pa je z 
mislijo, da je od nas samih od-
visno, kako bomo poiskali svo-
je priložnosti. Le-te pri uresni-
čevanju svojih poslovnih idej 
v okviru omenjenega projek-
ta že razvija in raziskuje prva 
skupina desetih udeleženk in 
udeležencev, ki bi želela s to-
vrstno obliko usposabljanja še 
nadaljevati, saj so v tem času 
pridobili mnogo uporabnega 
znanja in veščin z različnih po-
dročjih. »Želeli bi nadaljeva-
ti z usposabljanjem, saj ima-
mo krasno podporno okolje, ki 
daje znanje in nudi pomoč pri 
tem, kako uresničiti podjetni-
ško idejo,« je dejala udeleženka 
prve skupine, ki je bila priso-
tna na predstavitvi programa 
Podjetno v svet podjetništva za 
območje občine Radeče, v ka-
terega se bo vklučila že druga 
skupina brezposelnih.

»To je eden uspešnejših pro-
jektov, želimo ga ohraniti in z 
njim nadaljevati tudi po letu 
2018,« pa je dejala v razpravi, 
ki je sledila predstavitvi, sve-
tovalka na RRA Posavje Nata-
ša Šterban Bezjak. Program 
"Podjetno v svet podjetništva 
za problemsko območje obči-
ne Radeče" se namreč izvaja 
v okviru Programa spodbuja-
nja konkurenčnosti in ukre-
pov razvojne podpore za ob-
močje občin Hrastnik, Radeče 
in Trbovlje v obdobju 2013 - 
2018. Sredstva za njegovo iz-
vajanje zagotavlja Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, ki želi tako predvsem 
spodbujati nastajanje novih 
podjetij in delovnih mest. 
 Smilja Radi

Koordinatorica Danica Kramžar, vodja projekta Nataša Šter-
ban Bezjak, direktor RRA Posavje Martin Bratanič in svetoval-
ka mag. Nataša Šerbec na predstavitvi programa Podjetno v 
svet podjetništva za območje občine Radeče

KRŠKO – Minulo soboto je na parkirišču pred Qlandio potekala 
prireditev »Zapelji me varno 2015« s predstavitvijo vozil podje-
tij TPV AVTO in TPV CENTER iz Novega mesta. Na ogled so po-
stavili najnovejša modela Renaultovih popolnoma električnih 
vozil »plug-in« Zoe in Twizy, Toyotina hibridna vozila in seveda 
že znane modele vozil, ki jih tržijo Renault, Nissan, Dacia in To-
yota. Vozila je bilo mogoče tudi preizkusiti na testnih vožnjah, 

obiskovalcem pa so predstavniki AMZ Slovenije predstavili si-
mulator prevračanja, »pijana očala«, simulator motorja A kate-
gorije ter otroški poligon, kjer so se lahko otroci vozili na »sko-
raj pravih« avtomobilih. V sklopu pestrega dogajanja je potekalo 
tudi predavanje, in sicer o infrastrukturi in prometni varnosti s 
strokovnajki AMZS. Za prijetno vzdušje pa so poskrbeli z DJ-em 
in hostesami, ki so delile priročne nagrade in zbirale prijave za 
glavno žrebanje.  K. J., foto: Sv. M.

»Zapelji me varno«

RADEČE - Na Starograjski uli-
ci v Radečah, ob vhodu v sredi-
šče nekdanjega trškega jedra, 
dobiva končno podobo tržni-
ca, ki doslej v kraju ni imela 
svojega posebnega prostora, 
a potreba po njej je bila že ne-
kaj časa prisotna. Nov objekt 
z zanimivo zasnovo bo imel 
150 kvadratnih metrov zu-
nanjih uporabnih površin in 
100 kvadratnih metrov no-
tranjih prostorov ter urejena 
parkirna mesta. Na seznamu 
zainteresiranih radeških po-
nudnikov  je že okoli petnajst 
lokalnih pridelovalcev hrane 
s področja živinoreje in polje-
delstva, ki se usmerjajo pred-
vsem v prodajo suhomesnatih, 

Radečani bodo imeli tržnico

krušnih in mlečnih izdelkov 
ter peciva.
 
Otvoritev nove pridobitve, ki 
nastaja v okviru skupnega pro-
jekta Posavska špajza - gremo 

na tržnico, se obeta v letošnjih 
poletnih mesecih. Projekt  so-
financira Evropski sklad za re-
gionalni razvoj z dobrimi 150 
tisočaki, Občina Radeče pa bo 
dodala 180 tisoč evrov.  S. R.

Radeška tržnica dobiva končno podobo.
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KRŠKO - 4. maja je v Krškem potekal iniciativni zbor za obuditev 
in nadaljevanje delovanja Lokalnih partnerstev Krškega in Brežic. 
»Zaradi velikega števila aktivnosti, ki se dogajajo z umeščanjem 
odlagališča NSRAO, raziskavami za umeščanje drugega bloka JEK 
ter tudi obratovanjem in napovedanimi posegi znotraj obstoječe 
JEK so zainteresirana posavska javnost - prebivalci odločeni, da 
v začetni fazi sami nadaljujejo delo obeh preteklih lokalnih par-
tnerstev – tokrat združeni v Posavsko jedrsko lokalno partner-
stvo (PJLP), v katerega bodo v prihodnosti povabljene vse lokal-
ne, regionalne in državne skupnosti ter organizacije, katerim bo 
skupni interes transparentno medsebojno sodelovanje v aktiv-
nostih, razpravah in predlogih v zvezi z delovanjem že obstoječih 
ter umeščanjem novih jedrskih in ostalih okolju obremenjujočih 
objektov v posavski prostor,« so zapisali v sporočilu za javnost 
vodstvenega odbora PJLP. Na iniciativnem zboru so udeleženci 
v začasni vodstveni odbor kot najvišji organ partnerstva izvoli-
li Janeza Košarja in Marjana Krapeža iz Sevnice, Matjaža Pre-
vejška in Aleša Zajca iz Krškega, Branka Brečka in Ivana Po-
lajžarja iz Brežic, Karla Lipiča iz Kozjega in dr. Lea Šešerka kot 
zunanjega strokovnega sodelavca. Tajništvo lokalnega partner-
stva bo vodila Sanja Rokvič z Rake.  P. P.

Obudili lokalno partnerstvo

Ta odločitev pomeni, da se mo-
rajo občine do začetka priho-
dnjega leta odločiti, kam bodo 
vozile odpadke na obdelavo. 
V Posavju je sicer že sortirni-
ca v Spodnjem Starem Gradu. 
Za gradnjo mehansko-biološke 
obdelave odpadkov na deponi-
ji Leskovec pri Novem mestu 
bi lahko porabili skoraj 18 mi-
lijonov evrov iz evropske ko-
hezije in tri milijone evrov dr-
žavnega denarja. Za propadel 
projekt se je sicer že porabilo 
1,5 milijona evrov za pripravo 
dokumentacije. Krški župan 
mag. Miran Stanko je v zvezi 
z zaustavitvijo projekta izja-
vil, da je bila ta odločitev pri-
čakovana, saj niso bili izpol-
njeni določeni pogoji, ki so jih 
postavili, predvsem podpis po-
godbe o sofinanciranju z drža-
vo. Stanko dodaja, da so župani 
sklenili, da se gre po ustavitvi 

Rdeča luč za Cerod 2
NOVO MESTO - Župani 15 občin Dolenjske, Bele krajine in Posavja so se odločili, da zaustavijo 32 milijonov 
evrov vreden projekt Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (Cerod 2). Država namreč ni podpisala sofinan-
cerske pogodbe. Ker so po njihovih mnenjih tveganja prevelika, so si bili župani enotni, da se projekt ustavi. 

projekta v izgradnjo manjšega 
centra z lastnimi sredstvi, pri 
tem pa bo glavno besedo ime-
la Mestna občina Novo mesto. 
Kot je še dejal, s 1. 1. 2016 zač-
ne veljati obveza, da se odpad-
ki predhodno obdelajo, preden 
se odložijo. Naprav za obdelo-
vanje odpadkov pa je v Slove-
niji relativno malo (Krško, Pu-
conci, Celje, Ljubljana), zato 
bo to predstavljalo problem. 
Začasna rešitev, dokler se ne 
zgradi primeren center, bi bilo 
lahko tudi Krško. »To bi bila re-
šitev samo za krajši čas, kajti 
nisem povsem prepričan, da 
bi se v prihodnje odpadke na 
obdelavo vozilo v Krško. Pre-
bivalci zagotovo ne bi ostali 
mirni ob dejstvu, da bi se ko-
ličine obdelanih odpadkov za 
kar nekajkrat povečale. S sta-
lišča Občine Krško tudi ni naj-
bolj racionalno, da bi imeli tu-

kaj predelovalnico odpadkov, 
ker tudi ni bila načrtovana. Do-
lenjske in belokranjske občine 
bodo zato morale najti neko 
rešitev,« je pojasnil Stanko. 

Brežiški župan Ivan Molan 
je poudaril, da mu je žal, da je 
projekt padel. Kot pravi, je pa-
del zaradi njegove slabe pri-
prave in »trmarjenja« novo-
meške občine iz preteklosti. 
»Mislim, da so bili tukaj pre-
veliki apetiti, predvsem glede 
evropskih sredstev. Cilj Občine 
Brežice je, da kvalitetno prede-
lamo svoje odpadke in seveda 
po čim nižji ceni. Za nas so tako 
možne vse variante. Ob tem je 
potrebno preučiti tudi stro-
ške prevoza odpadkov in upo-
števati okoljske vidike,« je še 
povedal Molan. Župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk pa pra-
vi, da je v nastali situaciji od-

ločitev za prekinitev pogodbe 
edina prava in smiselna odloči-
tev. »Nerealizacija projekta Ce-
rod 2 tudi občini Sevnica pov-
zroči nekaj težav, za katere pa 
sem prepričan, da jih bomo z 
novim vodstvom tako podje-
tja Cerod kot Mestne občine 
Novo mesto reševali s temelji-
tejšim razmislekom. Primerno 
ravnanje z odpadki bomo reše-
vali z intenzivnim ločenim zbi-
ranjem v okviru JP Komunala 
Sevnica, z najemom pogod-
benih storitev obdelave in so-
delovanjem v 'nadomestnem 
projektu Cerod 2',« še dodaja 
in zaključuje, da bodo pri tem 
upoštevali novonastale oko-
liščine oz. zmanjšanje količin 
odpadkov zaradi dobre okolj-
ske ozaveščenosti občanov in 
gospodarskih družb. 

 Rok Retelj

V zadnjih letih so v glavnem či-
stili na drugi, južni strani oto-
ka, letos pa so se po nekaj le-
tih znova odločili za severno 
stran, kjer so tako domačini 
kot potapljači med naključ-
nimi potopi opazili večje ko-
ličine smeti, je pojasnil pred-
sednik DP Vidra Krško Matej 
Koritnik. Poleg Vidrinih pota-
pljačev so se povabilu na akci-
jo odzvali tudi potapljači iz No-
vega mesta, Celja, Nove Gorice, 
Bleda in Maribora, pa tudi po-
tapljači-pirotehniki, ki so imeli 
kar precej dela, saj so med ak-
cijo našli šest kosov pehotne-
ga streliva, topovsko grana-

Krka za nekatere še vedno smetišče

to, dve ročni bombi, pehotno 
mino ter nekaj vžigalnikov in 
tulcev, vse ostanki 2. svetovne 
vojne. V vodo je šlo skupno 28 
potapljačev, vseh udeležencev 
akcije, vključno s podporo na 
čolnih in na bregu, pa je bilo 
okoli 50. In čeprav je, kot je 
povedal Koritnik, z leti v Krki 
resda nekoliko manj smeti, 
še vedno opažajo tudi precej 
»mladih« odpadkov, ki so bili 
tja odvrženi v zadnjem času, 
zato poskušajo z akcijo prispe-
vati tudi k večji ekološki osve-
ščenosti in poudariti, da reke 
niso smetišča. 
 P. Pavlovič

Potapljači so imeli pri prenosu odpadkov na brežino pomoč 
čolnarjev.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Društvo potapljačev Vidra Krško je v sodelovanju z Lions klubom Krško in Obči-
no Kostanjevica na Krki 9. maja na kopališču pri severnem kostanjeviškem mostu pripravilo že 17. čistilno 
akcijo Očistimo Krko.

Evroelektron Aleš Škoberne s.p.
Cesta 4. julija 133a, 8270 Krško, Tel.: 07 49 21 570, 49 20 570

www.evroelektron.com, evroelektron@siol.net

TOPLOTNE ČRPALKE

KLIMA NAPRAVE

PRODAJA, MONTAŽA IN SERVIS
MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE 

TRNOVEC - Čistilno akcijo so v spomladanskem času pripravili 
tudi v Trnovcu v sevniški občini. »Zbudili smo se v sončno sobo-
tno jutro in se polni energije zbrali pred gasilskim domom. Raz-
delili smo rokavice, vreče za smeti in že smo bili pripravljeni na 
čistilno akcijo. V dveh skupinah smo se odpravili na pot po Trnov-
cu. Našli smo različne smeti (pločevinke, lonce, kolesa, žico …) in 
nekatere smo na koncu čistilne akcije odpeljali kar z gasilskim 
kombijem, saj so bile prevelike in pretežke, da bi jih celo pot no-
sili s seboj. Po končani čistilni akciji smo se še malo okrepčali in 
se posladkali,« je v imenu udeležencev sporočila Anja Luzar in 
dodala še, da je po akciji njihov kraj veliko lepši in čistejši.  P. P.

Čistilna akcija v Trnovcu

Udeleženci akcije pred odhodom na teren KOSTANJEK - 26. aprila je v organizaciji Petra Špilerja in Dru-
štva ART ŠPL potekala prireditev pod naslovom Pot duš in pri-
jateljstva, ki je povezala člane omenjenega društva in Jamarske-
ga kluba Brežice. Kot nam je sporočila Vida Ban, so se namreč 
zjutraj zbrali na Špilerjevi domačiji in odšli na čistilno akcijo na 
poti do »Porodnika«, kjer društvo in klub vzpostavljata bodočo 
slikovito turistično pot, ki bo vodila iz Kostanjka mimo kraških 
jam in plezalnih sten do obujenega izvira pitne vode v Porodni-
ku in naprej v Koprivnico. »Čistilna akcija je bila dobro organizi-
rana in zelo uspešna, o tem smo se lahko prepričali ob pogledu 
na goro zbranih odpadkov v velikem kontejnerju,« je še dodala 
Banova. P. P.

Čistili tudi v Kostanjku

Čistili so na poti do »Porodnika«.

BREŽICE - Javno podjetje Komunala Brežice je v sodelovanju z 
društvom Regrat pripravilo poučno delavnico sajenja začimb in 
zelišč na skupnostnih eko vrtovih v Brežicah za najmlajše. Do-
godka, ki je bil sprva načrtovan ob svetovnem dnevu Zemlje, ven-
dar je bil zaradi neugodnih vremenskih razmer predstavljen, se 
je udeležilo 100 otrok iz vrtca Mavrica Brežice, starih od 2 do 6 
let. Malčkom so na zanimiv način predstavili različne vrste za-
čimb in zelišč, njihov pomen in vlogo na vrtu ter jih ozavestili o 
pomenu lokalno pridelane prehrane, kompostiranja in ločeva-
nja odpadkov. Otroci so znotraj skupnostnih eko vrtov prehaja-
li med štirimi kotički: »pravilno ločevanje odpadkov«, »hotel za 
žuželke«, »kompostnik in kompostiranje« ter »sajenje začimb in 
zelišč«.  Vir: Komunala Brežice

Komunala Brežice in društvo 
Regrat z otroki iz vrtca Mavrica

Otroci pri ogledu kompostiranja
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ganiziranih salamiadah na ob-
močju Dolenjske in Posavja na 
ocenjevanjih s svojimi vzor-
ci uspelo uvrstiti v 19. finale 
slovenskih salamiad, ki bo po-
tekalo 16. maja na Sladki Gori 
pri Mestinjah. Na navedenem 
leskovškem prazniku suho-
mesnatih dobrot pa so bili za 
najboljše vzorce razglašeni na-
slednji izdelovalci: v kategoriji 
salam Valerija Hernec iz Zlo-
ganja, v kategoriji suhih klobas 
Primož Jalovec s Čreteža in v 
kategoriji slanin Aleš Žagar iz 
Leskovca pri Krškem. Priredi-
tev, ki jo je povezoval Zden-
ko Perec, so popestrili z liciti-
ranjem štirih krač, ki so si jih 
z enako ugotovljenim rezulta-
tom njihove teže razdelili štir-
je obiskovalci, za pogostitev so 
poskrbeli člani društva s su-
homesnatimi izdelki in člani-
ce AKŽ Krško polje, vse do po-
znih nočnih ur pa je prisotne 
zabaval Ansambel Jerneja Ko-
larja.  B. M.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Gremo na tržnico
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Kmetija Vizler, Veliki Podlog
Jožica Vizler prihaja iz Velikega Podloga v 
občini Krško. Pridelava zdrave zelenjave je v 
družini tradicija. Zelenjavo pridelujejo na pri
bližno 0,85 hektarja površine. Družini kmeto
vanje  predstavlja dodaten vir prihodka. V dveh 
zavarovanih prostorih za pridelavo zelenjave 
na kmetiji pridelujejo poleg raznovrstnih vr

tnin tudi sadike zelenjave in okrasnega cvetja. Na kmetiji dela
jo vsi družinski člani. Jožico srečamo na tržnici v Brežicah v času 
rastne sezone, najprej v spomladanskih mesecih s sadikami raz
novrstnih vrst sadik vrtnin in okrasnega cvetja, skozi poletje pa 
z raznovrstnimi vrtninami. Jožica ponuja raznovrstno zelenja
vo: fižol, papriko, paradižnik, korenje in drugo, njihov special
ni proizvod pa je fižol.

Kmetija Horjak, Mrzla Planina
Horjakovi na Mrzli Planini kmetujejo na nad
morski višini 600 metrov. Obdelujejo nekaj več 
kot 20 hektarov kmetijske zemlje, večine travi
nja. Na kmetiji redijo 12 krav dojilj, reja gove
di pa je najpomembnejša kmetijska panoga. 
Zadnja leta živinorejsko prirejo dopolnjujejo s 
pridelavo zelenjave. Kmetija je v preusmeritvi v 

ekološko pridelavo, kar pomeni, da je celotna pridelava na kme
tiji podvržena kontroli uporabe gnojil in sredstev za varstvo rast
lin. Na kmetiji delajo vsi družinski člani. Kmetijstvo predstavlja 
glavni vir prihodka družini, gospa Marija pa je tudi pokojnin
skoinvalidsko zavarovana iz naslova kmetijske dejavnosti. Go
spa Marija na tržnici v Sevnici ponuja sezonsko pridelano zele
njavo po sistemu ekološke pridelave.

Kmetija Blatnik, 
Velika Hubajnica

Silvo Blatnik prihaja iz Velike Hubajnice v ob
čini Sevnica. Na kmetiji obdelujejo sicer manj
šo površino kmetijskih zemljišč (nekaj več kot 
2 hektara kmetijske zemlje), vendar pa te povr
šine optimalno izkoriščajo z intenzivnimi kme
tijskimi panogami. Obdelujejo skoraj 1 hektar 
vinograda, v zadnjih letih pa je vse več njivskih 

površin zasajenih z različnimi vrstami vrtnin. Zlasti pri pridelavi 
vrtnin veliko pozornost namenjajo pridelavi lete z minimalno 
uporabo fitofarmacevtskih pripravkov. Prvi pridelek, ki ga po
nuja Silvo na sevniški tržnici, so šparglji (za katere zagotavlja, 
da so pridelani brez uporabe sredstev za varstvo rastlin). Sko
zi poletje pa nato ponuja kupcem raznovrstno zelenjavo: sola
to, korenje, krompir, zeleno, zelje, papriko, paradižnik in drugo.

Za dodatne informacije je na voljo vodja projekta Darja Planinc, 
na sedežu LAS Posavje, CKŽ 2, v Krškem, 

na tel. 07 488 10 43 ali e-naslovu: las.posavje@rra-posavje.si.

Vsebine nastajajo v sklopu projekta LAS Posavje: Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah. Pripravlja jih projektni partner KGZS zavod Novo mesto.

BIZELJSKO - Društvo vinogradnikov Bizeljsko je 25. aprila or-
ganiziralo podelitev priznanj tistim, ki so svoja vina ponudili v 
oceno. Ob tej priložnosti je 1. vinska kraljica Bizeljskega Doro-
teja Šekoranja povabila vinske kraljice iz drugih vinorodnih ob-
močij. Vabilu so se odzvale: Teja Erzetič, kraljica rebule; Janja 
Hozner, vinska kraljica metliške črnine; Maja Žibert, cvičkova 
princesa; Urška Polanec, ptujska vinska kraljica; Urška Brač-
ko, mariborska vinska kraljica; in Polona Kolarič, kogovska vin-
ska kraljica. Popeljala jih je na ogled nekaterih zanimivosti v do-
mačem kraju. Ogledale so si klet penin Istenič, repnico Najger, 
nov Jelčičev vinograd, kjer je Doroteja posadila kraljičin trs av-
tohtone bizeljske sorte rumeni plavec, Babičevo zbirko majolik, 
repnico Graben ter se pridružile in se predstavile zbranim vino-
gradnikom pod kozolcem gostilne Šekoranja na podelitvi diplom 
in priznanj za ocenjena vina. Kraljice so svoj obisk Bizeljskega 
nadaljevale naslednje jutro z zajtrkom s penino v Hiši pesmi in 
vina pri Zagmajstrovih, za konec pa obiskale še najstarejši hram 
pri Berkovičevih, ki nosi letnico 1722.

Član ocenjevalne komisije Andrej Berkovič je ob pomoči doma-
če vinske kraljice Doroteje podelil 25 bronastih, 20 srebrnih, 36 
zlatih medalj in 2 priznanji. Zadonela je tudi ljudska pesem Ljud-
skih pevcev Bizeljsko, svoje mehove pa so raztegnili harmonikar-
ji Boštjana Povšeta. Pridružila se jim je tudi pred 38 leti izbra-
na prva vinska kraljica Antonija Balon, ki je obudila spomine na 
takratni izbor. Prireditev je povezovala Doroteja Lipej, predse-
dnik društva vinogradnikov Blaž Zagmajster pa se je med dru-
gim zahvalil vsem za pomoč pri izvedbi ocenjevanja in priredi-
tve ter zaželel dober pridelek v letošnjem letu in dobro prodajo 
pridelanega. Druženje se je nadaljevalo ob glasbi Bizeljskih fan-
tov in pokušini ocenjenih vin.  L. Babič/R. R.

Podelitev z vinskimi kraljicami

Vinske kraljice z Antonijo Balon

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na 
zadnjo aprilsko soboto so v 
leskovškem Društvu ljubite-
ljev suhomesnatih dobrot pri 
Okrepčevalnici Arh v Leskov-
cu pri Krškem izvedli 2. sala-
miado, na katero so prejeli v 
ocenjevanje skupno 68 vzor-
cev salam, 36 vzorcev slanin in 
19 vzorcev klobas, kar je, kot je 
dejal predsednik 90-članskega 
društva Jože Petkovšek, pre-
senetljivo dobro, saj je bilo na 
ostalih lokalnih salamiadah 
opaziti upadanje števila prine-
senih vzorcev s strani izdelo-
valcev suhomesnatih izdelkov. 
Kot je še dejal, se je šestim čla-
nom njihovega društva na or-

Leskovški praznik suhomesnatih dobrot

Najboljši izdelovalci suhomesnatih dobrot (z leve): Aleš Žagar, 
Primož Jalovec, predsednik Jože Petkovšek in Valerija Hernec

Zaključek nagradne igre, ki že poteka v trgovini, predstavitev in testiranje orodja Makita in motornih žag Stihl,
živa glasba, mini tržnica zanimive igrice, smeh s Pišečko Mico ter dobra jedača in pijača !
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Prireditev so popestrili z lici-
tacijo štirih krač.
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Tanja in Jernej Kosem sta se 
spoznala pred leti na žegna-
nju v cerkvi na Svibnem. Kdaj 
je preskočila iskrica, ki je vo-
dila v zakonski stan, ne želita 
razkriti, a njuna obraza raz-
krivata, da ju je vodila iskre-
na ljubezen. Sadovi njune lju-
bezni so otroci - sedem jih je, 
trije sinovi in štiri hčere, osmi 
član družine pa bo prijokal na 
svet konec leta. 

»Odraščala sem v družini, kjer 
smo bili trije otroci, pri možu 
pa so bili štirje. Nikoli nisem 
razmišljala, da bom imela tako 
veliko družino, a z možem sva 

se odločila, da bo naša družina 
večja, kot so povprečne sloven-
ske družine,« je dejala 36-le-
tnica in pogledala najmlajše-
ga, še ne triletnega Miho, ki je 
s svojimi modrimi očmi rado-
vedno pogledoval starejšo se-
stro Nežo, če sme vzeti piškot 
na mizi. »Ko vsi sedemo za je-
dilno mizo, je skoraj premalo 
prostora, a se malo stisnemo in 
gre,« je nasmejano dejala mla-
da mamica, ki zaradi otrok in 
dela na kmetiji ne hodi v služ-
bo. Celo za šivanje, za kar se je 
šolala, si težko vzame čas.

»Na posestvu, ki je veliko oko-

Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8255 Brežice
Telefon: 07 466 05 17, 031 708 737, E-mail: vodnik@pmb.si

1515

2015

V tednu družin se bodo v Posavskem muzeju Brežice 
zvrstili naslednji dogodki in ugodnosti:

15. 5. 2015 

Dan družin, prost vstop za družine.

16. 5. 2015

• 9.00—13.00: vodene igre za najmlajše na ulici pred 
gradom in na dvorišču gradu, kjer domuje Posavski muzej 
Brežice. V okviru prireditve Maj v mestu Brežice se bodo 
odvijale vodene igre, oživljanje starih iger, ki so se jih 
igrale babice in dedki, v organizaciji Posavskega muzeja 
Brežice in Društva upokojencev Brežice.

• 10.30: odprtje digitalne likovne razstave 500 let 
vseslovenskega kmečkega upora 1515 – »Le vkup, le 
vkup, uboga gmajna« v Viteški dvorani Posavskega 
muzeja Brežice. Program: Osnovna šola Brežice in 
Základní škola Dobřany iz Republike Češke.

18. 5. 2015

Mednarodni muzejski dan, izjemoma je muzej odprt 
od 11. do 20. ure. Prost vstop.

• 11.00: javno vodstvo po razstavi Nimfe Gregorja 
Smukoviča v Galeriji Posavskega muzeja Brežice.

• 20.00: odprtje Posavske muzejske vitrine Ko se je 
stemnilo … na temo svetlobe in s predstavitvijo svetil 
skozi čas. Po predhodnem naročilu bodo organizirane 
ustvarjalne delavnice, namenjene tudi družinam.

Vljudno vabljeni, da nas obiščete. 
Za družine ponujamo tudi ugodno družinsko vstopnico.

Aktualni delovni čas muzeja je:     
• od torka do sobote: 10.00—18.00      
• nedelje in prazniki: 14.00—18.00 

Živeti na deželi je privilegij
POČAKOVO - V občini Radeče, nad dolino Sopote, leži na približno 500 metrih nadmorske višine široko raz-
tegnjen zaselek Počakovo, kjer je v tem letnem času narava v polnem razcvetu. Cvetoči travniki, valujoče ži-
tno klasje na poljih, zelen gozd in makadamska cesta pa vodijo do družine Kosem.

li 12 hektarjev, je dela vedno 
dovolj, zato smo si krajši do-
pust privoščili pred sedmimi 
leti, da so otroci videli mor-
je. Včasih gremo skupaj na ka-
kšen enodneven izlet ali pa na 
pohod, a večino časa preživi-
mo na kmetiji, kjer pridnih rok 
ni nikoli preveč. Otroci poma-
gajo pri vseh opravilih, tudi 
Luka, ki je star pet let, rad od-
ide z očetom na travnik ali na 
polje. Več ko nas je, hitreje je 
delo opravljeno,« je pripove-
dovala Tanja Kosem, ki ji zgo-
dnja jutranja ura, ko mora od-
iti v hlev in nakrmiti živino, ne 
predstavlja težave. Potem zbu-

di otroke, jim pripravi zajtrk in 
jih pospremi do hišnega praga, 
od katerega se počasi oddalju-
jejo. Otroci, ki obiskujejo po-
družnično šolo na Svibnem ter 
višje razrede v Radečah, hodi-
jo vsako jutro do avtobusne-
ga postajališča po makadam-
ski poti približno deset minut, 
a ker jih je veliko, jim na poti 
ni nikoli dolgčas. Trinajstletna 
Neža obiskuje tudi glasbeno 
šolo in za njo je že nekaj uspe-
šnih nastopov.

»Živeti s tako veliko družino na 
deželi je privilegij, tega si v me-
stu ne bi mogli privoščiti. Tu-
kaj je narava učni poligon, na-
ravno igrišče in prostor za 
razvijanje delovnih navad ter 
ohranjanje človeških vrednot,« 
pa je dejal oče Jernej, ki se je 
vključil v pogovor, ko se je vr-
nil z dela na travniku, kajti vre-
me je bilo ugodno za prvo leto-
šnjo košnjo. 

Življenja na kmetiji za življe-
nje v mestu ne bi zamenja-
la niti Tanja. »Odraščala sem 
na vasi, pod Kumom, tako da 
sem življenja in dela na kmeti-
ji vajena. Privadila sem se tudi 
temu, da živimo na samem,« 
je dejala in dodala, da ji je pri 
gospodinjskih opravilih in pri 
varovanju otrok v veliko opo-
ro tašča. »Brez nje bi bilo tež-
je,« je še dodala in nato nada-
ljevala, da življenje na kmetiji 
ni lahko, a če se nekaj hoče, se 
zmore.
 Smilja Radi

Družina Kosem je ena najštevilčnejših družin v občini Radeče.

MOJA
DRUŽINA

Jutri svet praznuje mednarodni dan družin. Dan družin so 
Združeni narodi razglasili že leta 1993, s tem pa spodbu-
dili k oblikovanju novih programov in dogodkov, ki osve-
ščajo o tem, kako zelo pomembna je družina. Tudi mnogi 
vrtci in šole v Posavju ta zeleni maj posvečajo družinski 
sreči, praznovanju pa se pridružujejo tudi nekatere insti-
tucije, ki se pomena družine bolj zavedajo.

Statistični urad je v posebni publikaciji ob registru prebi-
valstva objavil, da smo na začetku leta 2011 v Sloveniji ime-
li 567.347 družin, ki so povprečno štele 2,9 člana. V zadnjih 
treh desetletjih so  analitiki zabeležili velike spremembe v se-
stavi družin. Otrok je manj, veliko več je enostarševskih dru-
žin in ločenih ter ponovno sestavljenih družin. Lepot in tegob 
življenja pa se ne da ujeti v statistiko. Na srečo. In tako se izven 
togih številčnih okvirjev vsakodnevno oblikujejo nove skupno-
sti, nove celice družbe – družine. 

V Posavju imamo zelo zanimive družine, družine z različnimi 
hobiji, znanji in vrednotami, o katerih bo beseda tekla v temat-
skih kotičkih Moja družina skozi leto. Tokrat smo se ustavili pri 
družini Kosem iz občine Radeče, o katerih pridnosti glas seže 
daleč naokoli. Kako teče njihovo življenje in ali bi s tako veliko 
družino lahko zaživeli v mestu? Preberite v nadaljevanju.

Petnajsti maj je torej tudi uradno posvečen družinam, čas, ko 
naj bi še bolj zavzeto razmišljali o pogojih, v katerih živijo naše 
družine in o vsem, kar povezana in ljubeča družina lahko nudi. 
Dan družin ni le jutrišnji dan, dan družin je prav vsak novi dan. 
Na ta in prihodnje dni bo v Posavju mnogo aktivnosti, ki lah-
ko polepšajo vaše družinsko življenje. Vzemite si čas in se jih 
udeležite. Trenutki, ki jih boste tako preživeli z ljubljenimi, so 
vaša velika dragocenost. Varujte jo.   M. M.  

Priznajmo si, da so velika, 
množična kresovanja marsikje 
že izgubila tisti prvobitni čar. 
Tisti, ki se ga spomnite iz otro-
štva, ko je lesena gomila še na-
stajala med petjem, zbadljivi-
mi šalami, z nujnim pridihom 
tekmovalnosti, predvsem pa s 
skupnimi močmi in trudom. 
Ko je že dneve vnaprej vse vr-
velo, v kuhinjah omamno di-
šalo po najrazličnejših dobro-
tah in ko je pogled na skrbno 
pripravljen prostor za prazno-
vanje obetal, da večer prina-
ša krajšo sprostitev po vsako-
dnevnem napornem delu in 
zasluženo druženje vseh ge-
neracij. 

Čar takšnega kresovanja, kjer 
prepoznaš prav vsak nasmejan 
obraz ob ognju in kjer harmo-
nika ali kitara vabita k posko-
kom in plesnemu topotu nog, 
je še najti v majhnih naseljih 
po Posavju. Manj kot štirideset 
prebivalcev velika vas Brezovo 
je tudi letos stopila skupaj in 
uspela pričarati praznik, ki je 
prišleke napolnil z nostalgijo.

In čeprav se je starejšim pre-
bivalcem morda tokratno kre-
sovanje zdelo skromno v pri-
merjavi z desetletji poprej, ko 
so postavljali še visok mlaj, pa 
je najlepše, da se je tradicija 
prenesla na mladi rod. Zagna-
ni moški del ekipe Brezovega 
je sestavine kresa pripravil v 
dobrih šestih urah. Pomena 
tradicije se mladi namreč do-
bro zavedajo, kot je v imenu 
krajanov povedal Andrej Ma-
rušič: »Na dan kresne noči se 
zberemo vse družine in ob me-
sni hrani, pecivu in dobri ka-
pljici domačega cvička preživi-
mo kresovanje do jutranjih ur. 
Za popestritev poskrbijo tudi 
vaški glasbeniki. Seveda gre za 
kulturno dediščino, predvsem 
pa nas takšne priložnosti še 
dodatno povezujejo.« 

Tako je tudi ob kresu, ki je za-
gorel na predvečer prvega 
maja okoli 22. ure, prišla do iz-
raza usklajenost krajanov. Da 
v majhnem kraju, ki je ime do-
bil po elegantnih brezah, ki so 
po pripovedovanjih nekoč še 

bolj gosto rasle v okolici, tako 
dobro vzdušje skozi leto ohra-
njajo, je gotovo najpomembne-
je, da si družine nesebično po-
magajo med seboj. Da skrbijo 
ena za drugo in se ob posebnih 
priložnostih znajo nagraditi z 
druženjem. Navihani otroci, 
ki so tekali okoli kresa, razi-
grani najstniki, ki so šepetali 
o načrtih za konec tedna, do-

brovoljne mlade družine in ga-
njeni starejši, ki so vse skupaj 
opazovali z ljubeznijo, obuja-
njem spominov in iskrenim ve-
seljem, da se lahko vsaj za ne-
kaj trenutkov kmečka opravila 
ustavijo in življenje v vasi steče 
počasneje. Ne toplota ognja in 
vesele glasbene kitice – bistvo 
kresovanja so vedno ljudje.
 Maruša Mavsar 

Družinska druženja ob kresu 
BREZOVO – Tokrat nismo bili v Dolnjem Brezovem v občini Sevnica, za katerega je pogosteje slišati. Tokrat 
nas je pot vodila na drugo stran Save, v krajevno skupnost Studenec, kjer se nahaja z zelenim in srčnostjo 
prebivalcev prežeta vas Brezovo. Letošnje kresovanje je bilo kot pravi družinski praznik.

Pri kresu velja rek: vsi za enega, eden za vse. Kot v družini. 
Hitro je nastajal pod rokami ekipe: Jože Marušič, Blaž Žibert, 
Primož Marušič, Andrej Marušič, Jure King, Aleš Marušič in 
Igor Naraglav.
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Prireditev so pripravili Kulturno društvo Drugi Oder v soorganizaciji z 
Občino Brežice, Zvezo kulturnih Društev in Posavskim muzejem Brežice.

 Vzpostavitev vadbenih površin na prostem za spodbujanje športnih 
aktivnosti v širši javnosti, predvsem med starejšimi (Brežice, maj-junij 2015)

 Usposabljanje mladih športnih vaditeljev za vodenje vadbe starejših 
(Brežice, junij-avgust 2015)

 Teden medgeneracijskega sodelovanja - dnevno organizirana vadba za 
starejše pod vodstvom usposobljenih mladih športnih vaditeljev (Brežice, 
22.6. – 28.6.15)

 Oblikovanje turistično–športnega paketa za starejše (Brežice, julij 2015)
 Poletni brežiški športni dnevi z možnostjo dnevne vodene vadbe, 

prilagojene starejšim, na vadbenih površinah na prostem (Brežice, 15.7.-
30.9.15)

 Izobraževalno rekreacijski pohod za starejše (ŠRC Jarun, Zagreb, 12.-
13.9.15)

 Evropski teden športa – izvedba 4-dnevnega turistično športnega paketa za 
50 udeležencev (Brežice-Plitvice, 13.9.-16.9.15)

 Balkansko prijateljsko športno srečanje v Bački Palanki z mednarodno 
tekmo v kajaku in kanuju (Bačka Palanka, 18.9.2015)

 Športni vikend vseh generacij (Bihać, 19.9-20.9.2015)
 Veliki zaključni dogodek s predstavitvijo rezultatov projekta (Brežice, 

26.9.15)

Šport ZA zdravo starost
Brežice - Občina Brežice je uspešno pridobila evropska sredstva za izvedbo 
mednarodnega projekta promocije športa med starejšimi z vključevanjem 
mladih športnih prostovoljcev. Glavne aktivnosti projekta bodo izvedene v 
štirih državah, večina v letošnjih poletnih mesecih. Vse aktivnosti so za vse 
zainteresirane udeležence brezplačne. 

Pregled osnovnih aktivnosti

Dodatne informacije o projektu
Patricia Čular, vodja projekta
E-naslov: patricia.cular@brezice.si
Občina Brežice, CPB 18, Brežice, T: +386 (0)7 620 55 07, 
+386 (0)7 620 55 00

Erasmus+

SEVNICA/ŽIRI - V kraju Žiri, v največjem in najpomembnej-
šem naselju v Poljanski dolini in Rovtarskem hribovju, so 
se od 25. aprila do 3. maja odvijali 9. klekljarski dnevi, na 
katerih je bilo mogoče občudovati različne izdelke iz čipke.

»Letošnja tematika so bili Štirje letni časi in videli smo veliko 
prekrasnih čipk, natančno in domiselno narejenih. Vse skupaj je 
bila prava paša za oči,« je dejala Tina Železnik in dodala, da ima-
jo vsako leto v Žireh v sklopu klekljarskih dni tudi tekmovanje. 
»Letos je na njem sodelovala tudi klekljarska skupina Bucike iz 
Sevnice, ki deluje pod okriljem Družinskega inštituta Zaupanje že 
peto leto. Tema natečaja je bila Skodelica kave in poleg klekljaric 
sta sodelovali še na literarnem natečaju vsaka s svojim literar-
nim delom Eva Železnik in Tanja Košar, Marinka Klakočar in 
Marija Peruci pa sta izdelali vsaka svojo skodelico. Marinka je 
med dvesto prispelimi umetniško izdelanimi skodelicami osvo-
jila 15. mesto, Marija pa tretje,« je nadaljevala mentorica sevni-
ške skupine klekljaric, ki je strokovno komisijo očarala s poseb-
no čipko, izdelano za pod kavno skodelico. Osvojeno prvo mesto 
je zanjo posebna nagrada, posebno priznanje. »Doseči tako lepe 
rezultate med samo klekljarsko elito z dolgoletno tradicijo je res 
nekaj čudovitega in na to smo lahko vsi ponosni,« je strnila prve 
vtise ljubiteljica čipk, ki je v izdelavo svoje unikatne čipke vloži-
la veliko truda in idej. Za izdelavo kapljice zadnjega požirka kave 
je izbrala rjave odtenke barve, ki jih je povezala še s pravimi zrni 
kave. »Pri tem je bilo najtežje prevrtati zrno kave, ker se zelo hi-
tro zdrobi, a z možem sva dobila idejo, kako to uspešno naredi-
ti,« je nasmejana zaključila Tina Železnik.
  S. Radi, foto: J. Platiše

Dijaki Srednje in poklicne stro-
kovne šole Krško so se marca 
v Celju udeležili 23. državnega 
tekmovanja elektro šol in 5. dr-
žavnega tekmovanja računal-
niških šol Slovenije. V katego-

riji elektrikar je dijak 3. letnika 
SPI programa elektrikar Mar-
tin Sintič osvojil naslov dr-
žavnega podprvaka. Dijaki so 
dobili nalogo z naslovom »Me-
njava smeri vrtenja trifazne-
ga motorja z uporabo mikro-
krmilnika«, z njo pa so morali 
pokazati znanje iz električnih 

Odlične sevniške klekljarice

Tina Železnik, mentorica sevniške klekljarske skupine »Bu-
cike«, je na klekljarskih dnevih v Žireh osvojila s svojo čip-
ko prvo mesto.

Novi uspehi krških dijakov

naprav, uporabe krmilne teh-
nike in priklopa asinhronskih 
motorjev. Na tekmovanje sta 
ga pripravljala mentorja Ivan 
Sumrak in Jože Žerjav. Glede 
na besedilo naloge so v krški 
šoli pripravili vzorčno ploščo, 
na kateri se je dijak pripra-
vljal. »Bilo je naporno, čeprav 
za priprave ni bilo veliko časa, 
ker smo imeli praktično uspo-
sabljanje v podjetjih. Takšnega 
uspeha nisem pričakoval, zato 
sem ga še toliko bolj vesel,« je 
povedal Sintič, doma iz Kosta-
njevice na Krki. Dijaki krške 
strokovne šole se med prve tri 
na tem državnem tekmovanju 
uvrščajo že zadnjih pet let.

V aprilu pa je prav tako v Celju 
potekalo že 26. tradicionalno 
srečanje vseh srednjih strojnih 
šol iz Slovenije. Srečanje je za 
razliko od prejšnjih let poteka-
lo v tekmovalnem duhu, saj so 
udeleženci tekmovali s svojimi 
izdelki za naziv »naj inovativen 
izdelek«. ŠC Krško-Sevnica se 
je na tekmovanju predstavil s 
svojimi izdelki v naslednjih ka-
tegorijah: program strojni teh-
nik, program oblikovalec kovin 
in program avtoserviser. Vsak 
izdelek je komisija, sestavlje-
na iz mentorjev sodelujočih 
šol, po predstavitvi ocenila po 
v naprej določenih kriterijih, 

ki pripisujejo izdelku kar naj-
večjo inovativnost. V kategori-
ji strojni tehnik je komisija pri-

sodila največ točk in s tem prvo 
mesto dijaku 3. letnika SSI iz 
ŠC Krško-Sevnica Maticu Kne-
zu, ki je sodeloval pod mentor-
stvom prof. Matjaža Cerarja. 
Komisijo sta prepričala z naj-
bolj inovativnim izdelkom. Ta 
izdelek je avtomatiziran pri-
pomoček za sestavljanje tru-
pa jadralnega letala s krilom, 
s katerim je sedaj omogočeno, 
da to stori ena oseba. Izdelek 
je narejen iz lahke konstruk-
cije, praktično prenosljiv in je 
univerzalen za vpenjanje veči-
no kril jadralnih letal, kar mu 
daje še nadaljnjo možnost tr-
ženja izdelka. Izdelek je sedaj 
že v uporabi v matičnem letal-
skem klubu, katerega član je 
tudi sodelujoči dijak. P. P.

KRŠKO - Dijaki krške srednje in poklicne strokovne šole so bili znova uspešni na spomladanskih tekmova-
njih iz znanja. Martin Sintič je osvojil naslov državnega podprvaka med elektrikarji, Matic Knez pa naslov 
državnega prvaka med strojnimi tehniki.

Dijak Martin Sintič z mentor-
jem Ivanom Sumrakom pred 
učno vzorčno ploščo

Imate idejo za turistični spominek?
BISTRICA OB SOTLI - Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli je iz-
vajalec »pregleda identitete in analize obravnavanega obmo-
čja« v okviru operacije Ne pozabimo vasi, ki jo izvaja Občina 
Bistrica ob Sotli. Te dni se zaključuje natečaj za izbor najbolj-
ših predlogov za  turistični spominek občine Bistrica ob So-
tli oz. natančneje vasi Kunšperk, Bistrica ob Sotli in Polje pri 
Bistrici. Iščejo rešitve, ki so unikatne, hitro prepoznavne in 
privlačne, kreativne in primerne za različne namene (upora-
ba na plakatih, zloženkah, video grafiki, spletnih aplikacijah 
ipd.). Več o natečaju se pozanimajte v Klubu Metulj Mladin-
skega društva (www.klub-metulj.org/spominek) ali na www.
bistricaobsotli.si.

Matic Knez in mentor Matjaž 
Cerar (foto: arhiv šole)
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Renault priporoča renault.si

*  Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejene vrednosti financiranja, odvisno od modela. Akcija za model Megane Generation velja za vozila iz zaloge.  
Več informacij na www.renault.si  **  5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4. in 5. leto ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej  in velja ob nakupu z Renault financiranjem. 

0% OBRESTNA MERA*
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 l/100 km. EMISIJE CO2 90 - 155 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5, ter dušikovih oksidov.

5 let jamstva**

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8. DO 18. URE, SOBOTA OD 8. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

MOJEMU POSAVJU – literarni večer
• torek, 19. maj, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Vabimo vas na večer z literarnima ustvarjalcema Rudi-
jem Mlinarjem in Ivano Vatovec. Z avtorjema se bo po-
govarjala novinarka Natja Jenko Sunčič. Večer bosta z 
glasbo obogatila Elizabeta in Dragutin Križanić.

REKA IN MOSTOVI – literarno srečanje

• nedelja, 24. maj, od 16. ure –  
po Kostanjevici, ob 17.30 - vrt gostilne Kmečki hram

Na nedeljsko popoldne bo kostanjeviške mostove in bre-
gove ob Krki ozaljšala poezija pesnikov z obeh strani 
meje. V programu bodo sodelovali člani KUD Liber, KD 
Harlekin in prijateljska povezava slovenskih in hrvaških 
pesnikov.

ZABLODE POSTSOCIALIZMA –  
pogovor ob knjigi

• sreda, 27. maj, ob 19. uri -  
Kostanjevica na Krki, vrt stare restavracije  

(ob knjižnici)

Ob njeni novi knjigi bosta o krizi, v kateri smo se zna-
šli, razpravljala dr. Vesna Vuk Godina, socialna in kul-
turna antropologinja, ter Goran Šalamon, pevec skupi-
ne Demolition Group. 

BATE-PAPO/CHIACCHIERARE/KLEPETANJE 
- pogovorna srečanja v portugalščini in italijanščini 

• Kostanjevica, vsak četrtek ob 18.15 -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

V sodelovanju z društvom Terra Vera vabimo na četrtko-
va druženja z njihovima EVS prostovoljkama Ines Grilo 
iz Portugalske in Francesco Zurru iz Italije. Spoznava-
li bomo običaje in kulturo njunih dežel ter se mimogre-
de učili osnov jezika.  

Lepo vabljeni!
Vse prireditve so brezplačne.

aša
knjižnica
že 50 let

Va l v a so r j e v a  kn j i žn i c a  Kr ško  50
Kostanjevica na Krki 15 Senovo 10

PRIREDITVE V MAJU

CERKLJE OB KRKI - 17. aprila so se starejši otroci enote Pravlji-
ca Vrtca Krško odpravili na izlet v Letalski center Cerklje ob Krki, 
kjer so imeli organizirano kratko predstavitev o letalih in lete-
nju ter si tudi od blizu ogledali civilna letala. Ta dan je bil zanje 
prav poseben. Z avtobusom so se takoj po zajtrku odpeljali na le-
tališče, kjer jih je pričakal pilot z licenco PPL(A). Takoj so začuti-
li utrip letališča, saj so lahko opazovali let vojaškega helikopter-
ja in vojaško letalo pri pristajanju. Sledila je kratka predstavitev 
letalskega centra in šole letenja s prikazom osnovne opreme pi-
lota. Vsi otroci so si tudi nadeli prave pilotske slušalke, še pose-
bej zanimiv pa je bil ogled letal in hangarjev. Prav tako so lah-
ko tudi sedeli v letalu, kar bo mnogim ostalo v lepem spominu.
  K. J.

Otroci iz »Pravljice« obiskali 
Letalski center Cerklje ob Krki

PODSREDA - Kozjanski regijski 
park bo letos v poletnih mese-
cih organiziral poletne nara-
voslovne tabore za otroke od 
devet do 15 let. Tabori so na-
menjeni učencem, ki šele zače-
njajo svoje prve korake na poti 
odkrivanja zanimivosti in za-
konitosti narave. Na njih bodo 
udeleženci raziskovali in od-
krivali čudovito naravo Koz-
janskega parka ter spoznavali 
delo naravovarstvenikov. Or-
ganizirani bodo trije tabori, in 
sicer med 28. junijem in 3. ju-
lijem, med 5. in 10. julijem ter 
med 16. in 21. avgustom 2015. 
Udeleženci bodo nastanjeni v 
Slovensko-bavarski hiši v Pod-
sredi. Kotizacija je 80 evrov, 
rok za prijavo pa 16. junij oz. 
do zapolnitve mest. Več infor-
macij najdete na spletni strani 
Kozjanskega parka.  R. R.

Poletni tabori v 
Kozjanskem parku

Ljudska univerza Krško je 
koordinator prireditev Te-
dna vseživljenjskega učenja 
v Posavju. Letos so se vabi-
lu k sodelovanju v Tednu vse-
življenjskega učenja odzva-
li: Mladinski center Krško, 
Osnovna šola Brežice, Ozara 
Sevnica, Društvo za cerebral-
no paralizo Sonček Posavje, 
Valvasorjeva knjižnica Krško, 
Kulturni dom Krško z enota-
mi Mestni muzej Krško, Gale-
rija Krško in Grad Rajhenburg, 
Zavod Svibna, Zveza prijateljev 
mladine Krško, Center za pod-
jetništvo in turizem Krško, 
Društvo gluhih in naglušnih 
Posavja Krško, Knjižnica Bre-
žice, Center Sonček Krško, Jav-
ni zavod za kulturo, šport, tu-
rizem in mladinske dejavnosti 

RAKA - 12 učencev OŠ Raka je 
pod vodstvom šolskega kuhar-
ja Roberta Grojzdka vsak te-
den kuhalo po dve uri, pri tem 
pa so spoznavali etnološke 
jedi domačega kraja. Dve sku-
pini, Čebelarji in Raški čbular-
ji, sta se uvrstili na regijsko tek-
movanje, ki je bilo 26. marca v 
Centru za biotehniko in turi-
zem v Novem mestu. Ekipa OŠ 
Raka je bila edina iz občine Kr-
ško, ki se je uvrstila na državno 
tekmovanje, izvedeno 15. apri-
la v znani restavraciji Jezeršek 
na Zgornjem Brniku. Luka Me-
telko, Patricija Kranjc, Pa-
tricija Žibert, Rok Gorenc 
in Sabina Kerin so kuhalni-

20 let Tedna vseživljenjskega 
učenja z Ljudsko univerzo Krško
KRŠKO - Na Ljudski univerzi Krško se tudi letos, že 20. leto zapored, pridružujejo tradicionalni vsesloven-
ski akciji Teden vseživljenjskega učenja, ki poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. Letošnji 
Teden vseživljenjskega učenja bo potekal od 15. do 23. maja, v podaljšanem terminu pa vse do 30. junija.

Sevnica, GEN energija d. o. o. in 
Kostak d. d.

V sodelovanju s partnerji je na-
stal program Tedna vseživljenj-
skega učenja 2015, v okviru 
katerega bo v maju in juniju 
potekalo 40 prireditev, name-
njenih promociji vseživljenj-
skega učenja. Koledar priredi-
tev si lahko ogledate na spletni 
strani Ljudske univerze Krško 
in spletnih straneh sodelujo-
čih organizacij, pa tudi v na-
šem časopisu na strani 21. Ča-
stni pokrovitelj 20. obletnice 
Tedna vseživljenjskega učenja 
je Borut Pahor, predsednik 
Republike Slovenije. Omenje-
no obletnico bodo na Ljudski 
univerzi Krško obeležili s pri-
reditvijo Parada učenja 2015, 

ki bo 21. maja od 11.00 do 
18.00 na ploščadi pred Kultur-
nim domom Krško. Prireditev 
Parada učenja je del projekta 
Andragoškega centra Sloveni-
je z naslovom »Uresničevanje 
Evropskega programa za uče-
nje odraslih (EPUO) v Sloveni-
ji«, katerega cilj je ozaveščanje 
slovenske javnosti o pomenu in 
vseprisotnosti izobraževanja 
odraslih in možnostih vseži-
vljenjskega učenja, ki so prebi-
valstvu na voljo. Parada uče-
nja 2015 bo od 15. do 23. maja 
potekala na sedmih lokacijah 
po Sloveniji. Ena izmed loka-
cij Parade učenja je letos tudi 
Krško. V sodelovanju s parter-
ji so na Ljudski univerzi Krško 
za Parado učenja 2015 pripra-
vili pester program dogajanja, 

ki je objavljen na straneh naše-
ga časopisa in spletnih straneh 
sodelujočih organizacij.

Pod sloganom »Učenje razgi-
ba življenje« boste lahko 21. 
maja od 11.00 do 18.00 ak-
tivno spoznavali vso pestrost 
vseživljenjskega učenja. Na 
osemnajstih stojnicah boste 
lahko pridobili veliko zanimi-
vega znanja, se udeležili delav-
nic ali prisluhnili kulturnemu 
programu. Naj vam v četrtek, 
21. maja, »učenje razgiba ži-
vljenje«.  Vir: LU Krško

Učenci OŠ Raka na »Kuhna pa to«

co vihteli pod budnim očesom 
pisane strokovne kulinarične 
druščine. Tam so bili med dru-
gimi etnolog dr. Janez Bogataj, 
Bine Volčič, kuharski strokov-
njak, in Miha Istenič, Penine 
Istenič iz Bizeljskega. Med 22 

skupinami finalistov je bila eki-
pa Raški čbularji ena od deve-
tih nagrajenih ekip. Tri mesece 
bodo imeli možnost »on line« 
računalniškega sodelovanja s 
kuharskim mojstrom Binetom 
Volčičem. Vir: OŠ Raka
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Župan Ivan Molan je v govoru 
dejal, da je vesel in ponosen, ker 
je lahko delil s slavljencema iz-
jemen dogodek. Diamantnopo-
ročenca s svojo obletnico priču-
jeta, da je mogoče z ljubeznijo 
in spoštovanjem v slogi prežive-
ti 65 let zakonske zveze, kar je 
v današnjih časih prav poseben 
dosežek. Zakonca sta se spozna-
la l. 1948 v dramski sekciji Kul-
turnega društva v Zakotu in l. 
1950 stopila na skupno pot.

Gospod Tone se je rodil l. 1927 
v Brežicah. Po končani šoli se je 
pri očetu obrtniku izučil sobo-
slikarstva in pleskarstva. L. 1944 
bi moral v nemško vojsko, a se 
je temu izognil in šel k partiza-
nom. Po vojni se je Tone odlo-
čil, da bo kljub ponujeni službi 

V Brežicah ponosni na diamantnoporočenca, 
zakonca Bruderman
BREŽICE – V soboto, 18. aprila, sta zakonske zaobljube ob 65. obletnici skupne življenjske poti obnovila Antonija in 
Anton Bruderman iz Brežic. Slovesnost je potekala v župnijski cerkvi sv. Lovrenca, kjer sta se tudi poročila. Obreda se 
je udeležil župan občine Brežice Ivan Molan. Župan je v nagovoru predstavil življenjsko pot zakoncev in jima čestital 
ob častitljivem jubileju. Cerkveni obred diamantne poroke je vodil domači župnik Milan Kšela, ki je pred petimi leti za-
konca spremljal že pri obredu biserne poroke.

na vojaškem odseku raje delal v 
svoji stroki. Bil je cenjen sobo-
slikar, zato mu dela ni manjka-
lo, s kolesom se je z opremo in 

celo lestvijo vozil na delo vse do 
Podsrede. 

L. 1929 se je v Brezini pri Vogrin-
čevih rodila gospa Tončka. Z dru-
žino je bila izgnana v Nemčijo, 
po osvoboditvi pa sta se s se-
stro sami vračali v domovino in 
doživeli pravo dogodivščino. Na 
poti sta srečali znance, ki so jima 
ponudili prevoz in ju s tovornja-
kom zapeljali vse do Bleda, od 
koder sta se vrnili domov. V po-
vojnem času je gospa Tončka de-

lala v opekarni, po poroki in roj-
stvu otrok, sina Toneta in hčerke 
Marinke, pa je ostala doma in 
požrtvovalno skrbela za dom in 
družino.

Hitro so minevala skupna leta 
ob vzgoji otrok in skrbi za dom 
ter službi in številnih aktivnostih 
gospoda Toneta. Bil je član gasil-
skega društva Brežice in častni 
predsednik, odbornik pri teda-
nji Občini Zakot v času gradnje 
vodovoda in napeljave elektri-
ke ter predsednik društva AMD, 
inštruktor vožnje in prejemnik 
značke vzornega voznika. 

Zakonca Bruderman pravita, da 
ju je življenje kar presenetilo s 
65. obletnico skupne poti, ki sta 
jo praznovala v družbi njunih 
najdražjih. Veliko veselja jima 
prinašajo vnuki Aleš, Uroš, Bo-
ris in vnukinja Marcela ter naj-
mlajša članica družine, pravnu-
kinja Kaja. 

Diamantnoporočencema iskre-
no čestitamo in želimo obilo 
zdravja, da bosta še dolgo raz-
veseljevala vse, ki ju imajo radi!

Diamantnoporočenca Bruderman z vnuki

BREŽICE – Dom upokojencev Brežice je tesno povezan z lokalnim 
okoljem, poleg šol, vrtca in fakultete pa stanovalce ob različnih pri-
ložnostih obišče tudi župan občine Brežice Ivan Molan. Tokrat pa 
so županu vrnile obisk članice pevskega društva Žarek, ki so s se-
boj povabile tudi vodjo doma mag. Valentino Vuk. 

Župan Ivan Molan je gostjam predstavil občino ter investicije in na-
loge, s katerimi občina skrbi za kakovostno življenje vseh občank in 
občanov. Za starejše namenja sredstva za program Starejši za starej-
še, podpira pa tudi program računalniškega opismenjevanja za sta-
rejše. Po predstavitvi so obiskovalke županu postavile nekaj vprašanj 

Članice pevskega društva Žarek Doma 
upokojencev Brežice obiskale župana

in podale tudi svoje predloge (prehod za pešce pri domu, ureditev 
poti mimo starega objekta DU Brežice, poštni nabiralnik). Patricia 
Čular, svetovalka župana za evropske projekte, je predstavila pro-
jekt Šport za zdravo starost, v sklopu katerega bodo postavljene te-
lovadne naprave, prilagojene potrebam starejših (65+), obiskoval-
ke pa so tudi poklepetale s podžupanjo Katjo Čanžar. Preden so se 
poslovili, so članice zbora še zapele in napovedale, da bo tudi letos 
v DU Brežice potekalo srečanje Zlati glas Posavja.
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KAKO AMBROZIJO 
PREPOZNAMO?
V obdobju pred cvetenjem ra-
stlino pelinolistne ambrozije 
prepoznamo po zelenih, dvakrat 
pernato deljenih listih. Struktu-
ra listov je podobna kot pri nava-
dnem pelinu, s katerim jo lahko 
tudi zamenjamo. Rastlina zraste 
od 30 cm do dveh metrov, ima 
pokončno ter precej razvejano 
steblo, ki je rdečkasto in močno 
dlakavo. Ambrozija cveti od kon-
ca julija do konca septembra. 

NUJNI UKREPI
Da preprečimo širjenje rastlin 
ambrozije z nekmetijskih na 
kmetijske površine, moramo 

V maju se bodo zaključila dela sanacije usada na odseku ceste Kr-
ško – Brestanica v Sotelskem, hkrati pa so že stekla dela razširitve 
ceste na dveh najbolj ozkih delih.

Sanacija usada ceste na tem odseku je v zaključni fazi, izvedba ka-
mnite zložbe v dolžini 150 metrov je zaključena, predvidena pa je še 
postavitev zaščitne varnostne ograje. Občina Krško pa je tudi že pri-
stopila k razširitvi ceste na dveh najbolj ozkih delih te cestne pove-
zave. Dela v sklopu širitve bodo vključevala izgradnjo novega opor-
nega zidu, v nadaljevanju pa širitev ceste z odstranitvijo skal, kar bo 
omogočalo dvosmerni promet na tem delu ceste.

V Sotelskem je sicer v zaključni fazi projekt hidravličnih izboljšav na 
odseku Čistilna naprava Brestanica – Hidroelektrarna Krško (pove-
zava sistemov Krško in Senovo), ki potekajo istočasno s projektom 
širokopasovnih povezav, podjetje Infra pa gradi kanalizacijo iz nase-
lja Sotelsko. Zaradi velikega obsega del oziroma izvajanja več projek-
tov hkrati, ki se bodo predvidoma zaključili v poletnih mesecih, bo 
v tem času še trajala popolna zapora ceste Krško – Brestanica. Ob-
čane prosimo za razumevanje.

Praznik občine Krško 2015 pred vrati
Med 29. majem in 7. junijem občina Krško praznuje. Podrobneje 
o prazničnem dogajanju vas bomo obvestili v naslednji številki 
Posavskega obzornika v naši praznični prilogi 28. maja. O maj-
skih prazničnih dogodkih pa vas obveščamo že tokrat v spod-
njem napovedniku.

PETEK, 29. MAJ 2015

• ob 1200

Okrogla miza z udeleženci 9. UNESCO tabora 
in zunanjimi obiskovalci na temo:

»Voda mene briga«
Kulturna dvorana Doma XIV. divizije Senovo

(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

• ob 1700

Otvoritev Centra za mete Primož Kozmus
Štirc (Senovo)

(Občina Krško in Agencija Primož Kozmus d.o.o.)

• ob 1800

Druženje udeležencev 9. UNESCO tabora 
in krajanov ob krušni peči

Krušna peč v »uradniški koloniji« na Senovem
(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

SOBOTA, 30. MAJ 2015
• ob 700

»20. mednarodno odprto prvenstvo v podvodnem ribolovu« 
Nerezine, Otok Lošinj
(DPR Pozejdon Krško)

• ob 800 do 1200

EKO tržnica 2015
Tržnica na Vidmu (Kostak d.d. Krško v sodelovanju s šolami, 

vrtci in ekološkimi kmetijami)

• ob 930

Turnir v odbojki na mivki in teniški turnir
Igrišča pri OŠ Brestanica

(TK Krško in OD Brestanica)

• ob 1000

44. mednarodni plavalni miting - Krško 2015
Bazen Brestanica

(Plavalni klub Celulozar Krško)

• ob 1000

Turnir prijateljstva v malem nogometu Lošinj : Krško
Nerezine, Otok Lošinj

(Dren, Borut Iskra)

• ob 1800

Iz preteklosti za sedanjost - medgeneracijsko srečanje
Krušna peč v »uradniški koloniji« na Senovem

(Turistično društvo Senovo)

NEDELJA, 31. MAJ 2015
• ob 1000

Tekmovanje v kajak sprintu za slovenski pokal 
za mlajše kategorije Krško 2015 

Akumulacijsko jezero Brestanica in parkirišče pri Gostilni Pečnik
(Kajak kanu klub Krško)

• ob 1000

»Kakor eno srce in ena duša«, župnijski praznik
Cerkev svetega Ruperta na Vidmu

(Župnija svetega Ruperta Krško - Videm ob Savi)

• ob 1900 
»Naših 70 let« - koncert Moškega pevskega zbora KD Svobo-

da Brestanica
Kulturni dom Krško

(KD Svoboda Brestanica)

KRŠKO VRNILO OBISK SARAJEVU – Potem ko je župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko v februarju v Krškem gostil župana obči-
ne Stari Grad Sarajevo Ibrahima Hadžibajrića s sodelavci, se je žu-
pan s sodelavci in predstavniki družbe Kostak Krško v začetku maja 
odzval na povabilo župana občine Stari Grad Sarajevo. V okviru 
obiska so obiskali tudi slovensko veleposlaništvo, kjer so govorili 
predvsem o možnostih in priložnostih za gospodarsko sodelovanje, 
in lokalno gospodarsko zbornico, saj je želja obeh občin sodelova-
nje v skupnih projektih na poti do evropskih sredstev, predvsem 
na področju komunale.

Ureditev ceste v Sotelskem v naslednji fazi

Na cesti Krško – Brestanica skozi Sotelsko so se z majem začela de-
la širitve prvega od dveh najbolj ozkih delov te ceste. Cesta bo do 
poletnih mesecev še zaprta za ves promet.

Zatiranje pelinolistne ambrozije
Pelinolistna ambrozija ali žvrklja je najbolj razširjena vrsta ambrozije po vsem svetu in je ena najbolj alergenih rastlin, ki 
se intenzivno širi že skoraj po vsej Sloveniji. Pogosto jo najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in poto-
kov ter na zapuščenih njivah in travnikih. V zadnjem času se pojavlja tudi kot plevel v krompirju, koruzi in sončnicah. 

ukrepati preden rastline prei-
dejo v fazo cvetenja! 

S puljenjem mladih rastlin, pre-
den se le-te močno ukoreninijo, 
lahko rastline 100 % učinkovi-
to zatremo. Rastline pulimo, ko 
so manjše, in ponavljamo, do-
kler rastejo nove. Necvetoče iz-
puljene rastline skupaj s prstjo 
na koreninah zberemo v plastič-
nih vrečkah, ki jih nato oddamo 
k ustreznim odpadkom (smeti, 
kompost ali gnojišča) ali pa jih 
zažgemo. Ostanke rastlin, ki so 
že oblikovale seme, ni priporo-
čljivo odlagati na kompost, gno-
jišča ali v zabojnike za smeti. Pri-
poročamo sežig, seveda v okviru 

možnosti in predpisov, ki ome-
jujejo kurjenje v naravi in v ur-
banem okolju. Stik kože z ra-
stlino ambrozije lahko povzroči 
alergene reakcije, zato moramo 
pri odstranjevanju škodljivih ra-
stlin preprečiti ta stik z ustrezni-
mi oblačili. Cvetoče rastline je 
priporočljivo uničevati popol-
dne, saj se cvetni prah v glav-
nem sprošča zjutraj oz. takoj po 
dežju, ker je takrat koncentracija 
peloda najnižja. Stroje in opre-

mo, ki jo uporabimo za zatira-
nje ambrozije v času cvetenja, 
je potrebno očistiti, da prepre-
čimo nadaljnje širjenje semen.
Mulčenje lahko uporabimo kot 
ukrep za omejevanje kaljenja se-
men na majhnih površinah, npr. 
na gradbiščih in nekaterih dru-
gih nekmetijskih površinah. Na 
večjih površinah kosimo s ci-
ljem preprečevanja tvorjenja se-
men in izčrpavanja rastlin. Zatra-
vljene površine ob cestah bi naj 
prvič kosili v začetku junija, ko je 
večina rastlin že vzniknila, dru-
gič tik pred začetkom cvetenja 
rastlin (začetek avgusta), zadnjič 
pa preden dozori seme (od sep-
tembra do oktobra). Ko semena 
dozorijo, zaključimo s košnjo, saj 
se na ta način semena lažje širi-
jo. Košnja v času pred cvetenjem 
v kombinaciji s tretiranjem po-
novno obraslih rastlin s herbici-
di zagotavlja visoko učinkovitost.
 Vir: KGZS – 
 Zavod Novo mesto

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/10-ZKZ-C, 106/10 - 
popr., 57/12, 109/12, 35/13 - sklep US RS, 76/14 – odločba in 14/15 - ZUU-
JFO) ter 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – preči-
ščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za 

ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko 
poslovnega objekta)

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stano-
vanjsko poslovnega objekta), ki ga je izdelal Region d.o.o. Breži-
ce v aprilu 2015.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 22. maja do 22. junija 2015, 
v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Od-
delku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Kra-
jevne skupnosti mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško. Javna obravna-
va bo izvedena v torek, 2. junija 2015, ob 19.00 uri, v sejni sobi 
»A« Občine Krško.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pre-
dloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko poda-
jo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@
krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne bese-
de »OPPN Videm (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta)«. 
Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Kr-
ško www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlo-
gov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan 
pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena 
na spletni strani.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na sple-
tni strani Občine Krško www.krsko.si.
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prebivalcev in teritorij, določeno 
število ekip prve pomoči, ekipi 
Rdečega križa Občine Sevnica pa 
sta tako dve izmed njih.

Po uvodnem nastopu Folklor-
ne skupine »Spomini« Društva 
upokojencev Sevnica je številne 
dejavnosti sevniškega Rdeče-
ga križa zbranim na Lisci v sobo-
to predstavila predsednica mag. 
Breda Drenek Sotošek. O aktiv-
nostih Rdečega križa tudi v slo-
venskem merilu je spregovorila 
članica glavnega odbora Rdeče-
ga križa Slovenije Metka Podpe-
čan. 

V nadaljevanju sta skupaj s čla-
ni ekipe ob prikazu na lutki ude-

ležencem prireditve uporabo 
defibrilatorja in temeljnih po-
stopkov oživljanja prikazali pre-
davateljica prve pomoči, di-
rektorica Zdravstvenega doma 
Sevnica Vladimira Tomšič in 
sekretarka OZRK Sevnica Moj-
ca Pinterič Krajnc. Člani so se v 
skrbi za zdravje občanov odloči-
li, da bodo za vse zainteresirane 
obiskovalce Lisce vsako soboto 
v juniju ob 10. uri na Lisci prika-
zovali temeljne postopke oživlja-
nja z uporabo učnega avtomat-
skega defibrilatorja. 

VELIK POUDAREK 
PREVENTIVNIM 
ZDRAVSTVENIM VSEBINAM

9. maja je v Sevnici sicer pote-
kalo še več aktivnosti v skrbi za 
javno zdravje. V dopoldanskih 
urah je bil pri Srednji šoli Sevni-
ca v organizaciji ZD Sevnica izve-

den test hoje. Po opravljeni hoji 
je bil vsakemu od 23 udeležen-
cev izmerjen srčni utrip, glede 
na čas prehojene poti, starost in 
telesno težo pa je sledila še ra-
čunalniška obdelava podatkov, s 
čimer je vsak prejel izračun tele-
sne pripravljenosti z napotki za 
nadaljnjo aktivnost. Na tržnici v 
središču mesta je v nadaljevanju 
dopoldneva potekala predstavi-
tev preventivnih zdravstvenih 
programov z udeležbo institucij 
in raznih društev, ki skupaj skrbi-
jo za telesno in duševno zdravje.
Z zdravstvenimi vsebinami bogat 
dan tudi sicer sovpada s preven-
tivno usmerjenostjo delovanja 
služb, ki v občini Sevnica siste-
matično skrbijo za javno zdravje. 

Te so na ravni države tudi v času 
priprave »Pravilnika o službi nuj-
ne medicinske pomoči« aktivno 
in argumentirano opozarjale na 
nujnost potreb sevniškega ob-
močja do zadostne in pravične 
zdravstvene obravnave. Kot je 
zapisano v pripravljenem pre-
dlogu pravilnika, ki bo v veljavo 
stopil leta 2019, bo v Sevnici 24 
ur dnevno organiziran eden od 
skupno 18 satelitskih urgentnih 
centrov, ki vključuje prisotnost 
zdravnika, diplomiranega zdra-
vstvenika oziroma diplomirane 
medicinske sestre z dodatnimi 
znanji, zdravstvenika oziroma 
diplomirane medicinske sestre z 
dodatnimi znanji s področja tri-
aže in zdravstvenega reševalca, 
voznika nujnega reševalnega vo-
zila, skupaj z dodatno ekipo Mo-
REA (mobilna enota reanimobi-
la) ter delom mobilne ekipe za 
nujne reševalne enote.

Datum Ime pohoDa LokacIja Info

Sobota, 
16. maj

pohod azaleja Vrhek Tržišče TD Tržišče na Dolenjskem, 
030 244 889

13. pohod po 
krekovih stezicah

Šentjanž TD Šentjanž, 041 392-567

konjeniški pohod 
po krekovih stezicah

Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev 
konj Šentjanž, 041 709-287

S kolesom v peščeni svet repnic Brežice Posavje on bike, 041 657552

Torek, 19 maj. Po poti Josipine Hočevar Krško TD Krško, 041590558

Sobota, 
23. maj

pohod po poti vina in sonca Sromlje TD Sromlje

Kulinarični pohod po krški poti Krško Društvo NaTuro, 041 724 747

pohod po marinkini poti Lukovec KŠD Lukovec, 051 680-288

Nedelja, 
24. maj

pohod po dolini potoka Štegina na 
Studenec

Arto TD Studenec, 031/744 418

Sobota, 
30. maj

S kolesom po cvičkovih gričih Kostanjevica na Krki Društvo NaTuro, 041 724 747

pohod Skrivnosti krakovskega gozda   Kostanjevica na Krki   Jože Prah, 041657560 

Posavski festival tematskih poti 2015

www.visitkrsko.com, www.kstm.si, www.discoverbrezice.com, www.ktrc.si

Ob dnevu Rdečega križa nov defibrilator
8. maja smo po vsem svetu obeležili dan Rdečega križa. Več aktivnosti se je ob tem dnevu zvrstilo tudi v občini Sevni-
ca, še poseben pomen pa ima nov defibrilator na Lisci, ki ga je Območno združenje Rdečega križa (OZRK) Sevnica ob 
tej priložnosti predalo v javno uporabo, v mrežo sedaj skupno 11 javno dostopnih defibrilatorjev, ki so nameščeni na 
različnih lokacijah po občini.

Nova pridobitev na Lisci je av-
tomatski defibrilator za oživlja-
nje – naprava, ki rešuje življe-
nja ob zastoju srca. Nameščen 
je v vhodnem prostoru Tončk-
ovega doma v za to namenjeni 
omarici, opremljeni z alarmom, 
ki se sproži, ko odpremo vratca. 
Aparat bo redno pregledovan in 
vključen v slovensko mrežo jav-
no dostopnih defibrilatorjev, ki 
je dostopna tudi na spletu.

Na OZRK Sevnica so defibrila-
tor pridobili kot del opreme nji-
hove ekipe prve pomoči, ki je 
bila ustanovljena leta 2009 na 
podlagi Uredbe o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil 
za zaščito, reševanje in pomoč. 
V tem mesecu so, ob podpori 
Občine Sevnica, z novimi, mla-
dimi člani ustanovili in usposo-
bili še eno tako ekipo. Vsaka ob-
čina mora imeti, glede na število 

Predsednica OZRK Sevnica mag. Breda Drenek Sotošek je defibri-
lator simbolično predala županu Srečku Ocvirku, s tem pa v javno 
uporabo. (Foto: Občina Sevnica)

Na OZRK Sevnica so usposobili še 11 novih bolničarjev, ki bodo čla-
ni gasilskih in osnovnošolskih ekip prve pomoči. Izkaznice o uspe-
šno opravljenih izpitih so jim podelili sekretarka OZRK Sevnica Moj-
ca Pinterič Krajnc, strokovni sodelavec občine za področje zaščite 
in reševanja Borut Simončič in direktorica ZD Sevnica Vladimira 
Tomšič. (Foto: Občina Sevnica)

Znani so podatki, da v Sloveniji povprečno 10 ljudi na dan prizade-
ne infarkt oziroma nenadni srčni zastoj. Zaradi tega pri nas vsak 
dan umre 5 do 6 ljudi. Žal le slaba petina očividcev, ki so prisotni 
kar v 90 odstotkih primerov, sploh poskusi oživljati bolnika, večino-
ma le pokličejo pomoč in čakajo. Preživi le nekaj odstotkov bolni-
kov. Za preživetje brez trajnih posledic je bistveno trajanje srčnega 
zastoja, saj se v tem času možgani nepopravljivo okvarijo. Če ne 
izvedemo temeljnih postopkov oživljanja, se verjetnost preživetja 
vsako minuto zmanjša za skoraj 10 odstotkov. Uporaba defibrila-
torja lahko pri nenadnem srčnem zastoju ponovno zažene delova-
nje srca že pred prihodom reševalcev in reši marsikatero življenje.
Lokacije defibrilatorjev po občini: Občina Sevnica – pri JSKD / 
Športni dom Sevnica / Kulturna dvorana Sevnica / Inkos Krmelj 
/ Petrol Tržišče / sedež KS Loka / Grad Sevnica / Zdravstveni 
dom Sevnica / Zdravstvena postaja Krmelj / Dom upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca / Tončkov dom na Lisci

Eden od vzvodov krepitve javnega zdravja s pomočjo preventive, 
ki ji Zdravstveni dom Sevnica posveča velik pomen skozi vse se-
gmente delovanja, so različni preventivni programi zdravstvenega 
varstva. Eden od trenutno izvajanih je projekt »Skupaj za zdravje«, 
ki ga financira Norveški finančni mehanizem in ga v sodelovanju 
s številnimi sodelavci s področja preventive vodi Nacionalni inšti-
tut za javno zdravje.

V okviru projekta poteka prenova obstoječih zdravstvenih preven-
tivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle. Pri razvijanju 
in posodabljanju programov preventive otrok, mladostnikov in od-
raslih je sodeloval tudi Zdravstveni dom Sevnica s svojimi strokov-
njaki in deležniki iz lokalnega okolja. Od letošnjega marca do sep-
tembra pa poteka preizkušanje predlaganih rešitev v praksi in ZD 
Sevnica je eden od treh zdravstvenih domov v Sloveniji, ki sodelu-
je v pilotnem testiranju.

Na področju preventivnega zdravstvenega varstva odraslih v Sev-
nici bodo v pilotni raziskavi preizkusili povezovanje in sodelovanje 
različnih institucij (zdravstveni dom, bolnišnica, center za socialno 
delo, zavod za zaposlovanje itd.), strokovnjakov in nevladnih orga-
nizacij. Na področju preventivnih programov bodo preverili razloge 
za neodzivanje ljudi na vabilo za vključitev v programe ter delova-
nje novonastalega centra za krepitev zdravja v zdravstvenem domu, 
v okviru katerega bodo preventivni programi potekali. Za kronič-
ne bolnike in osebe z velikim tveganjem za razvoj kronične bolezni 
bodo preverili nove programe za podporo spremembi življenjske-
ga sloga in opolnomočenje za krepitev duševnega, telesnega in so-
cialnega zdravja. Poleg tega bodo preverili povezovanje, sodelova-
nje in komunikacijske poti izvajalcev preventivnega programa ter 
ustreznost javnozdravstvenih izobraževalnih programov. Poseben 
poudarek bo namenjen tudi opolnomočenju zdravstvenega siste-
ma za delo z ranljivimi.

S področja preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostni-
kov bodo preverili nadgradnjo naslednjih vsebin: kakovostno starše-
vstvo za zdrav začetek; vzgoja za zdravje za otroke, mladostnike in 
starše; vzgoja za bodoče starše in šola za starše ter preprečevanje 
debelosti in zdrav življenjski slog otroka in družine.
 Dodatne informacije: 
 Vladimira Tomšič, direktorica ZD Sevnica
 (07 81 61 500, tajnistvo@zd-sevnica.si)

Vabilo na ogled regijskega preverjanja ekip 
prve pomoči

Občina Sevnica in RK Sevnica skupaj z Upravo za zaščito in reševa-
nje v soboto, 23. maja, organizirata regijsko preverjanje ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Tekmovanje bo v okolici 
sevniškega športnega doma in bazena, s pričetkom ob 9. uri. Na 
štirih delovnih mestih bodo predstavljeni prikazi nudenja pomo-
či ponesrečenim in obolelim. Svojo dejavnost bodo predstavili 
tudi: PGD Sevnica s potapljaško enoto, ZD Sevnica s programom 
Svit, Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti raku, Radioklub 
Amater Sevnica, Policijska postaja Sevnica, Planinsko društvo Li-
sca Sevnica in Slovenska vojska.

Skupaj za zdravje
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Četrtek, 14. 5.

• od 10.00 do 18.00 v atri-
ju Mencingerjeve hiše v Kr-
škem: bazar unikatne kera-
mike

• ob 11.00 v telovadnici OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško: 
slovesna podelitev bralnih 
značk Petra Klepca

• ob 19.00 v Domu kultu-
re Radeče: območno sreča-
nje odraslih pevskih zborov 
»Naši zbori«

Petek, 15. 5.

• ob 13.00 v MT Podbočje: 
obisk MT in veslanje

• ob 17.00 v MT Senovo: vr-
tnarjenje v sklopu tedna vse-
življenjskega učenja

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: poker večer

• ob 17.00 v MT Raka: suše-
nje rož za herbarij

• ob 19.00 v župnijski cer-
kvi sv. Ruperta na Vidmu ob 
Savi: Pesem Posavja 2015 - 
2. koncert

• ob 19.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: odprtje 
razstave akademskega sli-
karja Rajka Čubra »Ora et 
labora« 

• ob 20.00 v MC Sevnica: po-
topisno predavanje o Maro-
ku

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: večer stand up komedije 
- Klemen Mauhler

• ob 21.30 v MC Krško: kon-
cert Damirja Avdića

Sobota, 16. 5.

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav - špor-
tne igre

• od 9.00 do 12.00 v TIC Ča-
tež ob Savi: predstavitev tu-
ristične ponudbe »Bal na Bi-
zeljsko«

• od 9.00 dalje na Cesti prvih 
borcev v Brežicah: Maj v me-
stu Brežice

• ob 9.00 v športni dvorani 
Sevnica: veteranski roko-
metni turnir

• ob 9.00 pred gostilno Re-
povž v Šentjanžu: Posavski 
festival tematskih poti 2015 
- 13. pohod po Krekovih ste-
zicah

• ob 9.00 pri konjeniškem ko-
zolcu v Šentjanžu: Posavski 
festival tematskih poti 2015 
- konjeniški pohod po Kre-
kovih stezicah

• ob 9.00 izpred TIC-a v Ter-
mah Čatež: Posavski festival 
tematskih poti 2015 - S ko-
lesom v peščeni svet repnic

• ob 10.00 pri pletenki veli-
kanki v Tržišču: Posavski fe-
stival tematskih poti 2015 - 
pohod Azaleja Vrhek

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj v okviru tedna vseži-
vljenjskega učenja - pletenje 
in kvačkanje

• ob 10.00 v MT Raka: igre na 
igrišču

• ob 10.00 v Domu krajanov 
Pišece: predstavitev projek-
ta »Večerja - dogodek etike 
in estetike«

• ob 10.30 v Viteški dvorani 
gradu Brežice: odprtje digi-
talne likovne razstave 500 

let vseslovenskega kmečke-
ga upora 1515 – »Le vkup, le 
vkup, uboga gmajna«

• ob 12.30 v MT Podbočje: 
orientacijski tek na Raki

• ob 16.00 v večnamenskem 
domu v Zabukovju: Kuhajmo 
skupaj - predstavitev kuha-
nja tradicionalnih jedi 

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
v Boštanju: Pesem Posavja 
2015 - 3. koncert

• ob 19.00 v Domu kultu-
re Radeče: slavnostni kon-
cert ob 45-letnici delovanja 
MoPZ Papirničar Jagnjenica 
»Vsaka pesem nosi svoj spo-
min«

• ob 19.00 v avli MC Breži-
ce: otvoritev slikarske raz-
stave Ive in Vesne Davidovič 
»Tranzicija«

• ob 19.30 v KD Krško: po-
mladni koncert Simfonič-
nega orkestra Glasbene šole 
Krško

Nedelja, 17. 5.

• od 11.00 dalje na motokros 
stezi na Prilipah: dirka za DP 
Slovenije v motokrosu

• ob 18.00 v cerkvi sv. Roka 
v Brežicah: Pesem Posavja 
2015 - 4. koncert

Ponedeljek, 18. 5.

• od 8.00 do 16.00 v Me-
stnem muzeju Krško: med-
narodni dan muzejev - dan 
odprtih vrat; ob 11.00: za-
ključno javno vodstvo ob 
zaprtju razstav »Ivan Lapaj-
ne: učitelj, ravnatelj, publi-
cist, Krčan in svetovljan« ter 
»Kaplanova hiša in Kaplano-
vi fantje«

• od 10.00 do 18.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
mednarodni dan muzejev – 
dan odprtih vrat 

• od 11.00 do 20.00 v Posa-
vskem muzeju Brežice: med-
narodni muzejski dan - ob 
11.00: javno vodstvo po raz-
stavi Nimfe Gregorja Smuko-
viča z avtorjem in kustosinjo 
Oži Lorber; ob 20.00 v pro-
storu pred Viteško dvorano 
gradu Brežice: odprtje Posa-
vske muzejske vitrine »Ko se 
je stemnilo …«

• ob 18.00 v MC Krško: tur-
nir v namiznem nogometu 
in namiznem tenisu

Torek, 19. 5.

• ob 16.00 s Hočevarjevega 
trga v Krškem: Posavski fe-
stival tematskih poti 2015 - 
Po poti Josipine Hočevar

• ob 17.00 v MC Brežice: za-
četek 15-urnega tečaja 
»Osnove fotografije«, vodi: 
Luka Rudman

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: literarni večer 
»Mojemu Posavju« z literar-
nima ustvarjalcema Rudijem 
Mlinarjem in Ivano Vatovec

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje kiparske razstave 
Ikare Černe »Vdihi«

• ob 19.00 v podhodu Men-
cingerjeve hiše v Krškem: 
odprtje razstave keramič-
nih skulptur »Ptič«

Sreda, 20. 5.

• ob 10.00 v MC Krško: teden 
vseživljenjskega učenja - ra-
čunalniško opismenjevanje 
(tudi 21. in 22. 5.)

• ob 11.00 izpred TIC Čatež 
ob Savi: voden pohod na 
Šentvid

• ob 16.00 na gradu Sevnica: 
zaključni dogodek projekta 
Igrišče za gledališče

• ob 19.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Alenke Gli-
ha o transcendentalni me-
ditaciji

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
koncert »Tri zdrave Marije in 
en oče naš«

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
filmske srede

Četrtek, 21. 5.

• od 11.00 do 18.00 na plo-
ščadi pred KD Krško: prire-
ditev »Parada učenja« (več 
na str. 25)

• ob 15.00 v MT Senovo: spo-
znavanje Španije

Petek, 22. 5.

• ob 9.30 na atletskem stadi-
onu v Brežicah in v telova-
dnici ETrŠ Brežice: regijsko 
tekmovanje specialne olim-
pijade za ljubljansko-dolenj-
sko regijo

• od 15.00 dalje na Straži pri 
Krškem: Dan odprtih vrat 
Hiše frankinje - novoodprte 
vinske kleti Kerin 

• ob 17.00 v MT Senovo: ulti-
mate frizbi

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: večer družabnih iger

• ob 17.00 v MT Raka: rola-
nje, kolesarjenje na igrišču

• ob 19.00 v kulturni dvorani 
v Tržišču: proslava ob pra-
zniku KS Tržišče, ob 20.00 
v gasilskem domu v Tržišču: 
odprtje razstave Prihodnost 
prijazna naravi

• ob 20.00 v KD Krško: kon-
cert zasedbe The Stroj, iz ci-
kla Akustika

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert skupine Mi2

Sobota, 23. 5.

• ob 8.00 na ribniku Resa v 
Krškem: Posavski festival 
tematskih poti 2015 - kuli-
narični pohod po Krški poti

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav - pred-
stavitev društva PoPasje

• od 9.00 dalje na Cesti prvih 
borcev v Brežicah: Maj v me-
stu Brežice

• ob 9.00 pred Domom kra-
janov na Sromljah: Posavski 
festival tematskih poti 2015 
- pohod po Poti vina in sonca

• ob 9.00 pred Kulturnim do-
mom na Lukovcu: Posavski 
festival tematskih poti 2015 
- pohod po Marinkini poti

• ob 9.00 v gasilskem domu v 
Krmelju: 11. likovna koloni-
ja Krmelj 2015

• ob 9.00 v Športnem domu 
Sevnica in okolici: regijsko 
preverjanje usposobljenosti 
enot prve pomoči CZ in RK

• ob 9.00 v MT Senovo: marš 
po Bohorju

• ob 10.00 v MT Raka: pojdi-
mo na sprehod

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
naredimo velike mehurčke

• od 15.00 dalje v starem me-
stnem jedru Krškega: Mla-
dinski kulturni festival 2015, 
kulinarična ponudba starega 
mestnega jedra, klovn Žare, 
Demolition Group, Liquf, 
stand up Matjaž Javšnik

• ob 19.00 v Domu svobode 
Brestanica: slavnostna pri-
reditev ob 70-letnici KD Svo-
boda Brestanica

• ob 19.00 v Domu kultu-
re Brežice: regijsko sreča-
nje odraslih folklornih sku-
pin Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja

• ob 19.00 v MC Sevnica: aku-
stični koncert »Jita s prijate-
lji«

Nedelja, 24. 5.

• ob 8.00 v Artu: Posavski fe-
stival tematskih poti 2015 - 
pohod po dolini potoka Šta-
gina na Studenec

• od 16.00 dalje po Kosta-
njevici na Krki, ob 17.30 na 
vrtu gostilne Kmečki hram: 
literarno srečanje »Reka in 
mostovi« - poezija pesnikov 
z obeh strani meje

• ob 17.30 na gradu Sevnica: 
predavanje/delavnica Petre 
Guštin »Regresija«

• ob 19.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: literarno-glasbeni 
večer s predstavitvijo knji-
ge »Ko zapoje jesen« avto-
rice Jožice Vogrinc ob njeni 
80-letnici

Ponedeljek, 25. 5.

• od 9.00 do 12.00 pred Ob-
čino Krško: prireditev Med-
občinskega društva slepih in 
slabovidnih »Hočemo, zna-
mo, zmoremo«

• ob 18.00 v MC Krško: tur-
nir v namiznem nogometu 
in namiznem tenisu

Torek, 26. 5.

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško (pedagoški prostor): 
Živeti z industrijo v Krškem 
- predstavitev terenskega 
dela študentov Oddelka za 
etnologijo in kulturno an-
tropologijo FF UL

Sreda, 27. 5.

• ob 11.00 izpred TIC Čatež 
ob Savi: voden pohod na 
Šentvid

• ob 17.00 v MC Sevnica: kino 
večer – Življenje je lepo

• ob 19.00 na vrtu stare re-
stavracije ob knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: pogovor 
ob knjigi »Zablode postsoci-
alizma«, sodelujeta dr. Vesna 
Vuk Godina, socialna in kul-
turna antropologinja, in Go-
ran Šalamon, pevec skupine 
Demolition Group

• ob 20.00 v KD Krško: kome-
dija »Slovenska muska od A 
do Ž«

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
filmske srede

kam v posavju PRIREDITVE TVU 2015 V POSAVJU, 
KOORDINATOR PRIREDITEV LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO

PETEK, 15. 5. 2015
• 7.00 do 18.00: TVU 2015, razstava na temo Pismenosti. Knji-

žnica Sevnica, Prešernova 1, Sevnica (do 15. 6. 2015)
• 9.30: TVU 2015, Dolga prijateljstva (kulturna prireditev: kul-

turne točke: nastopi učencev iz Češke (OŠ Dobrany), Hrva-
ške (OŠ Zagreb) in Slovenije (OŠ Brežice). Dom kulture Bre-
žice, Trg izgnancev 12, Brežice

• 10.30: TVU 2015, Likovna kolonija slikarskega krožka Ljud-
ske univerze Krško na Raki. Celine 13a, Raka

• 17.00: TVU 2015, Čebelarstvo kot način medgeneracijskega so-
žitja in sobivanja. Center za socialno delo Krško, CKŽ 11, Krško

• 20.00: TVU 2015, Potopisno predavanje Maroko. Mladinski 
center Sevnica, Trg svobode 10, Sevnica

SOBOTA, 16. 5. 2015
• 10.00 do 12.00: TVU 2015, Pletenje in kvačkanje (osnove 

ročnih spretnosti). Mladinski center Krško, CKŽ 105, Krško
• 16.00: TVU 2015, Kuhajmo skupaj (kuhanje in pokušina tradi-

cionalnih jedi). Večnamenski dom Zabukovje, Zabukovje
• 18.00 do 22.00: TVU 2015, Starševski pogovori (druženje, iz-

menjava izkušenj in učenje). Ulica mladinskih brigad 18, Le-
skovec pri Krškem

NEDELJA, 17. 5. 2015
• 9.00 do 12.00: TVU 2015, nedeljska muzejska delavnica 

(Celjski mestni obrtniki). Mencingerjeva hiša, CKŽ 2, Krško

PONEDELJEK, 18. 5. 2015
• 16.00: TVU 2015, Dan muzejev – vodenje po razstavah: Ivan 

Lapajne, Kaplanova hiša in Kaplanovi fantje. Mestni muzej 
Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, Krško

• 19.00: TVU 2015, otvoritev razstave izdelkov slikarskega 
krožka »Tihožitja, portreti, vedute« Ljudske univerze Kr-
ško. Dvorana v parku, Krško

TOREK, 19. 5. 2015
• 9.00 do 11.00: TVU 2015, Od ideje do lastnega podjetja. Mla-

dinski center Krško, CKŽ 105, Krško
• 9.00 do 12.00: TVU 2015, delavnica ročnih del (izdelovanje 

rožic iz krep papirja in najlon nogavic). Ozara Sevnica, Trg 
svobode 11, Sevnica

• 10.00: TVU 2015, predstavitev elektronskega portfolija. Sve-
tovalno središče Posavje pri Ljudski univerzi Krško, Dalmati-
nova 6, Krško

• 10.00: TVU 2015, Roke pripovedujejo zgodbo (prikaz sloven-
skega znakovnega jezika za otroke). Prostori DGN Posavja Kr-
ško, CKŽ 60, Krško

• 10.30: TVU 2015, Branje za znanje – uporabniki VDC Sonček 
Krško berejo kot prostovoljci ostalim. Center Sonček Krško, 
Ulica mladinskih brigad 18, Leskovec pri Krškem

• 12.00: TVU 2015, Sodelujem, svet oblikujem – predstavitev 
najboljših del, nastalih v okviru natečaja Evropa v šoli 2015. 
Dnevni center ZPM Krško, CKŽ 57, Krško

SREDA, 20. 5. 2015
• 16.00: TVU 2015, Moje roke so moj jezik – predstavitev ne-

verbalne komunikacije, pridobivanje izkušenj pri komuni-
kaciji z gluhimi, naglušnimi osebami. Prostori DGN Posav-
ja Krško, CKŽ 60, Krško

• 10.00 do 11.30: TVU 2015, Računalniško opismenjevanje za 
starejšo populacijo (kako si ustvarimo e-mail, kako brska-
mo po spletu …). MC Krško, CKŽ 105, Krško (do 22. 5. 2015)

ČETRTEK, 21. 5. 2015
• 11.00 do 18.00: TVU 2015, Parada učenja. Ploščad pred Kul-

turnim domom Krško, Trg Matije Gubca 2, Krško

PETEK, 22. 5. 2015
• 9.00: TVU 2015, Vrtnarjenje – sajenje vrtnin, ki so tipična 

za mesec maj. Mladinska točka Senovo, Titova 106, Senovo
• 17.30: TVU 2015, Živa knjižnica z gosti – strokovnjaki raz-

ličnih poklicev. Mladinski center Sevnica, Trg svobode 10, 
Sevnica

• 18.00: TVU 2015, »Zapeljevanje v sadovnjaku« (predstavi-
tev različnih načinov ohranjanja naravnega ravnovesja v sa-
dovnjaku ter pomen zasaditve visokodebelnih sadnih dre-
ves). Zavod Svibna, Brezovska Gora 19, Leskovec pri Krškem

PONEDELJEK, 25. 5. 2015
• 18.00: TVU 2015, Festival Ljudske univerze Krško in otvori-

tev razstave ročnih del. Dvorana v parku, Krško

TOREK, 26. 5. 2015
• 16.00: TVU 2015, Skupaj prehodimo pešpot naše okolice. 

Zbirno mesto: pred Ljudsko univerzo Krško, Dalmatinova 6, 
Krško

SREDA, 27. 5. 2015
•  17.00: TVU 2015, Sadika išče lastnika (izmenjava vrtnih sa-

dik). Pred Ljudsko univerzo Krško, Dalmatinova 6, Krško
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KRŠKO - V Dvorani v parku 
Krško je bilo 16. aprila odpr-
tje avtorske fotografske raz-
stave Sabine Košir z naslo-
vom »Zaznavanje«. Koširjeva 
(letnik 1984) je profesorica li-
kovne umetnosti, skupinsko je 
razstavljala že  med študijem v 
Mariboru (2004-2009), v Po-
savju pa s člani društva DLF 
Krško (od 2011 dalje). Prvo 
spremljevalno samostojno fo-
tografsko razstavo »Barve na-
rave« je postavila  v gostišču 
Ribnik v Brestanici (2014), 
njena avtorska fotografska raz-
stava »Zaznavanje« v Prezbite-
riju - galeriji Gimnazije Brežice 

Fotografsko »zaznavanje« Sabine Košir
pa je bila njena prva galerij-
ska samostojna razstava (9. 
10. 2014 – 30. 1. 2015). »Vodi 
me trajno zanimanje za lepo-
to narave, za odnos med člo-
vekom in naravo, odnos med 
notranjim in zunanjim svetom 
posameznika, za navezanost 
človeka na preteklost, nemir 
sedanjosti in negotovost pri-
hodnosti. Tako se je porodila 
ideja za nastalo razstavo, ki je 
v veliki meri iskanje notranjih 
odgovorov na čutenje in misti-
ko v človeku samem, ki se po-
rodi ob vsakodnevno prejetih 
dražljajih iz zunanjega sveta,« 
pravi mlada fotografinja o raz-

stavi, na kateri predstavlja fo-
tografije naših čutil, dražljajev  
vsakdanjega okolja in večpla-
stnost zaznave med osebo ter  
predmetom. Fotografije je mo-
zaično sestavila v format, ki ga 
v prosojnem sloju obvladuje 
podoba čutila. Avtorico in raz-
stavo je na odprtju predstavil 
akademski slikar Alojz Konec, 
nastopili pa so kitaristka Lara 
Drugovič, učenka GŠ Krško, in 
trio Simfoničnega orkestra GŠ 
Krško v sestavi Toni in Matic 
Sotošek ter Jakob Ban. Raz-
stava bo na ogled do 17. maja. 

 P. P.Sabina Košir (foto: M. M.)

Po pozdravnih besedah direk-
torice Posavskega muzeja Bre-
žice Alenke Černelič Krošelj 
je avtorja in razstavo predsta-
vila kustosinja Oži Lorber, ki 
je poudarila, da je umetnikov 
cikel slik nastajal zadnja tri 
leta in spaja elemente davne 
preteklosti z mitološko zgod-
bo Hamadriad in nestereoti-
pizirano podobo nimf, ki se 
spreminjajo v vizijo ženskega 
telesa, nežnih aktov, ki vsi od-
ražajo pristno doživetje druže-
nja dolgolasih, vitkih mladenk 
ob kopeli sredi pravljičnega ra-
stja s svetlobo ožarjenega ze-
lenega gozdnega sveta. Bistvo 
obeh razstavljenih slik je mi-
tološka pripoved o gozdnem 
duhu Oxylusu, ki je imel z nim-
fo Hamadryas osem hčera Ha-
madriad, gozdnih božanstev. 
Vsaka med njimi je bila zadol-
žena za svoje vrste drevo in je 
hkrati z drevesi tudi umrla. Ha-
madriade so bile tudi tiste, ki 
Dryope spremenijo v drevesno 
nimfo črnega topola, ki kasne-
je v vodo zvabi junaka Hylasa, 
kar prikazuje avtorjeva druga 
slika. Slika Nimfe Hamadria-
de kaže druženje osmih nimf 
sredi gozda ob kotanji s pro-
sojno vodo, poraslo z lokvanji, 

Gregor in njegove nimfe
BREŽICE - 23. aprila je v galeriji Posavskega muzeja Brežice potekalo odprtje občasne umetnostne razsta-
ve »Nimfe« akademskega slikarja Gregorja Smukoviča. Mlad slikar se predstavlja z dvema slikama v tehni-
ki olje na platnu - Nimfe Hamadriade ter Hylas in Dryope, ki ju dopolnjuje vrsta skic in risb.

kjer se zrcali s svetlobo obsi-
jano bujno zeleno rastje drev-
ja in bujnega cvetočega podra-
stja. Uprizorjen je trenutek, ko 
jih satir zaloti pri kopanju. Lor-
berjeva je še navedla, da dajejo 
nimfe priložnost za anatomske 
študije telesa in hkrati pome-
nijo zavzetost iskanja kanona 
idealnih telesnih proporcev 
sodobnosti, časa, v katerem 
nastajajo.

Kot je med drugim dejal av-
tor razstave, 26-letni Gregor 
Smukovič, izdelava tako ve-
like slike, kot je Nimfe Hama-
driade, zahteva veliko časa, 

predvsem sama priprava pred 
slikanjem oz. tehnični del. 
Tako najprej poteka napenja-
nje lanenega platna na lesen 
podokvir, nato priprava pla-
tna na klasičen način s klejno 
krednimi premazi, ki platno 
napnejo ter ustvarijo gladko 
in vpojno osnovo za slikanje 
z oljnimi barvami. V tehnični 
del spada tudi zgostitev lane-
nega olja na soncu v poletnem 
času do primerne gostote, ki 
ga avtor uporablja za redče-
nje oljnih barv in končne lazu-
re. »Ideje za slike ponavadi do-
bim ponoči in takrat si na hitro 
skiciram samo osnovne pote-

ze vizije, in ko imam enkrat to 
idejo na papirju, sledijo števil-
ne skice in barvne študije, nato 
šele pride na vrsto samo slika-
nje,« je povedal Gregor in do-
dal, da so študije za sliko Nim-
fe Hamadriade nastale že leta 
2013, slikati pa je začel šele v 
začetku aprila 2014 in slikal 
vse do konca leta. Zaključil je 
še, da je klasično slikanje po-
časen proces, ki med drugim 
zahteva tudi samodisciplino. 
Gregor sicer prihaja iz Račje 
vasi in se ukvarja s klasičnim 
slikarstvom. Prvo samostojno 
razstavo je imel pred dvema le-
toma v MC Brežice, kjer se je 
predstavil z miniaturnimi žen-
skimi akti, na sevniškem gradu 
pa je lani razstavljal svoja ume-
tniška dela, ki so nastala do ta-
krat. Vzporedno se ukvarja še 
s fotografijo in filmom, kar je 
bila tudi tema njegove diplom-
ske naloge, ki predstavlja prvi 
strokovni prispevek te vrste 
pri nas in govori o medseboj-
nem prepletu slikarstva s fil-
mom. Razstava je na ogled 
do 30. maja, javno vodstvo po 
njej pa bo 18. maja ob 11. uri 
na mednarodni muzejski dan.

 Rok Retelj

Gregor Smukovič pred svojo sliko Nimfe Hamadriade

BREŽICE - Dvorana Doma kulture Brežice je bila skoraj pretesna 
za številne obiskovalce, ki so si 15. aprila prišli ogledat območ-
no srečanje otroških folklornih skupin Igraj kolce 2015 v orga-
nizaciji JSKD Območne izpostave Brežice. Srečanja se je udele-
žilo enajst skupin z več kot 200 najmlajšimi plesalci iz vrtcev in 
osnovnih šol brežiške občine ter skupini iz KUD Oton Župančič 
Artiče in iz Vrtca Senovo. Mladi plesalci so z ljudskim plesom 
in pesmijo v današnji čas prenesli igre in običaje staršev, ded-
kov in babic ter v odraslih obudili spomine na mladost. Posebno 
vzdušje v dvorani je s povezovanjem prireditve ustvarila sede-
mletna Lija Čurič. Srečanje je potekalo ob strokovnem spremlja-
nju Adriane Gaberščik, vse v dvorani pa je pozdravila tudi vodja 
območne izpostave JSKD Simona Rožman Strnad in skupinam 
podelila priznanja za sodelovanje. V soboto, 23. maja, bo v Bre-
žicah še regijsko srečanje odraslih folklornih skupin, ki bo hkra-
ti tudi zaključni dogodek Tedna ljubiteljske kulture za območje 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.  Vir: JSKD Brežice 

SEVNICA - Na svetovni dan knjige, ki ga praznujemo 23. apri-
la, je drugo leto zapored potekala prireditev Noč knjige, ki 
so jo obeležili tudi v sevniški knjižnici.

Prijeten kulturni dogodek se je začel ob 18. uri z lutkovno pred-
stavo »O račku, ki ni znal gagati«, ki jo je pripravila lutkovna sku-
pina Knapec OŠ Krmelj pod vodstvom Mojce Tomažin, nato pa 
se je večer nadaljeval z ustvarjalno literarno delavnico na temo 
»Miselni utrinki« pod vodstvom Marije Hrvatin. Udeleženke in 
udeleženci so na delavnici povezali miselne utrinke v skupno pe-
sem in jo nato predstavili v recitalu na širokem stopnišču knji-
žnice, kar je bilo posebno doživetje. Kot posebna literarna gostja 
se je predstavila posavska besedna ustvarjalka Jožica Vogrinc, 
ki je navdušila tudi z igranjem na frajtonarico, Blaž Hrvatin pa 
z igranjem na klavirsko harmoniko. Pesmi pokojne posavske be-
sedne umetnice Anke Salmič je predstavila njena vnukinja Stan-
ka Vahčič. Večerni kulturni dogodek se je zaključil s plesno de-
lavnico pod vodstvom prof. glasbe Jelke Gregorčič Pintar. Tako 
kot lansko leto je bila tudi letošnja Noč knjige polna ustvarjalne-
ga nemira, posebnih občutij in toplih misli ter vedrega razpolo-
ženja, kar daje navdih za nova srečanja. Vsak obiskovalec, ki je 
na svetovni dan knjige obiskal knjižnico, je prejel v dar cvet ger-
bere s posvetilom.  S. Radi

Noč knjige z bogatim programom

Sodelujoči na Noči knjige v sevniški knjižnici so pripravili tu-
di kratek recital na širokem stopnišču.

Otroški ljudski plesi in pesmi 

Predstavilo se je enajst otroških folklornih skupin.

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

THE STROJ
koncert iz cikla Akustika

petek, 22. 5., ob 20. uri
velika dvorana

SEVNICA - V oknu Radogost na 
sevniškem gradu je v mesecu 
maju na ogled dvoje umetni-
ških del slikarja Staneta Fab-
jančiča iz Brestanice, ki se je 
širši javnosti prvič predstavil 
v 50-ih letih minulega stoletja.
Na otvoritvi 6. maja ga je go-
stitelj kulturnega večera pred-
stavil kot starosto posavskih 
slikarjev, kot posavskega Vin-
centa van Gogha. »Njegovo sli-
karstvo deluje na posamezni-
ka z vsem tistim arzenalom, 
ki ga premore njegova moč - 
ostati on v vsem,« je nadalje-
val sevniški umetnik Rudi Sto-
par z opisom slikarja Staneta 
Fabjančiča, ki ostaja skromen 
v veličini svojega umetniške-
ga daru, čeprav so njegove sli-

Starosta posavskih slikarjev

ke našle dom na vseh petih ce-
linah sveta. Obvlada vse zvrsti 
slikarske tehnike - od risbe do 
slikanja z oljnimi barvami, po-

sebno rad pa ima pastel, ki ga 
mojstrsko uporablja pri port-
retiranju. V njegovem boga-
tem slikarskem opusu je tako 
mogoče najti bogastvo kultur-
ne dediščine domačega, posav-
skega  okolja in veliko število 
portretov ljudi, ki so plemeni-
tili našo skupno pot. Med dru-
gim je naslikal tudi portret 
svojega dobrega prijatelja, pri-
znanega medaljerja in kiparja 
Vladimirja Štovička, ob kate-
rem je zorel v zrelo slikarsko 
osebnost. 

Umetnik, ki je odraščal v veliki, 
revni družini kot osmi otrok - 
’postrgavček’, ki je za starejši-
mi sestrami in brati ’postrgal’ 
vse, tudi ravnilo in vodene 

barvice, je našel v slikarstvu 
kompas, ki mu kaže pot sko-
zi življenje. Dogodki in preo-
brati v življenju so ga usmerili 
v samosvojo, kritično in trdno 
osebnost, ki »beži od glorifi-
kacije«. Z velikim veseljem pa 
se ukvarja s fotografijo, s ka-
tero želi ohraniti delček časa, 
ki je nepovratno minil. »Eden 
in edinstven v našem okolju 
je posavski ’Van Gogh’ - Stane 
Fabjančič,« pa je del zaključne 
misli, ki jo je v zloženki zapi-
sal dolgoletni umetnikov pri-
jatelj Rudi Stopar. V uvodnem 
glasbenem programu je nasto-
pil sevniški harmonikar Bran-
ko Žibert, ki je navdušil z zna-
nimi ljudskimi napevi.
 S. Radi

Stane Fabjančič (foto: L. M.)
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Svirel v Štanjelu osvojil srebr-
no priznanje.

V Ljubljani je 11. in 12. aprila 
potekalo 23. državno tekmo-
vanje mladih plesnih ustvar-
jalcev Opus 1, kjer so v skupini 
A1 prejeli bronasto priznanje 
Ana Dvojmoč in Iva Tom-
sič, Pika Klara Murenc, Lu-
cija Pecarič in Mia Šešet ter 
srebrno priznanje Eva Cola-
rič in Mia Hren, Žana Žnide-
rič; v skupini A2 je Ana Škobr-
ne osvojila srebrno priznanje, 
zlato priznanje pa Aleks Leon 
Levak in Patrik Petan, An-
draž Miklavčič, Manica Pe-
čarič, v B starostni skupi-
ni Lucija Arh in Špela Vene 
bronasto priznanje, srebrno pa 
Zoya Koprivnik, Nika Kurnik 
in Lena Škoda, zlato priznanje 
je prejela Zala Preskar, ki se je  
udeležila tudi mednarodnega 
tekmovanja Opus 1.

GŠ BREŽICE

Na uspehe svojih učenk in 
učencev so ponosni tudi v GŠ 
Brežice. Na letošnjem 18. re-
gijskem tekmovanju mladih 
glasbenikov Dolenjske so do-
segli naslednje rezultate: Sara 
Ščuri, violončelo, srebrno pri-
znanje, učiteljica Jerina Lok-
mer, korepetitorka Pierina 
Cavaliere Mršić; Filip Zlob-
ko, kitara, zlato priznanje, uči-
telj Tomislav Vrandečić; Eva 
Krošelj, kitara, srebrno pri-
znanje, učitelj Berislav Ce-
rinski; Ajda Ferlin, citre, zla-
to priznanje; Pina Rožman in 
Anamarija Gramc, citre, sre-
brno priznanje, učiteljica ci-
trark je Anita Veršec. Zlato 
priznanje in posebno nagra-
do žirije za najboljšo izvedbo 
obvezne skladbe v I. a katego-
riji je na 44. državnem tekmo-

vanju mladih glasbenikov Slo-
venije (TEMSIG) osvojila Ajda 
Ferlin (metorica Anita Veršec), 
bronasto priznanje pa Filip 
Zlobko na kitari (mentor To-
mislav Vrandečić).

Učencem, mentorjem in kore-
petitorjem čestitke za vložen 
trud in dosežene uspehe, glas-
ba pa naj bo vedno del srca.

 Smilja Radi

GŠ LAŠKO-RADEČE

Glasbena šola Laško-Radeče 
v letošnjem letu obeležuje 65 
let glasbenega šolstva v Rade-
čah in 40 v Laškem, učenke in 
učenci pa že mnogo let sodelu-
jejo na različnih tekmovanjih 
doma in v tujini. Prejemniki 
zlatih priznanj 18. regijskega 
tekmovanja mladih glasbeni-
kov celjske in koroške regije, ki 
je potekalo 10. in 11. februarja 
v Celju in Velenju, so so se uvr-
stili na 44. državno tekmova-
nje mladih glasbenikov (TEM-
SIG). Le-to je potekalo od 9. do 
20. marca na glasbenih šolah 
primorske regije, dosežki pa 
so: Maja Knez, citre, srebrno 

priznanje, učiteljica Janja Br-
lec; Val Jelenski, violina, sre-
brno priznanje, učiteljica Maja 
Glavač, korepetitor Dejan Ja-
kšič; Marija Terezija Kol-
man, violina, srebrno prizna-
nje, učiteljica Lucija Kovačič, 
korepetitorka Mojca Lukmar; 
Tjaša Ulčnik, kitara, bronasto 
priznanje, učitelj Matjaž Pi-
avec; Ida Pintar, violonče-
lo, bronasto priznanje, učitelj 
Erian Karlović, korepetitorka 
Nina Mole.

Od 27. februarja do 9. mar-
ca je v Beogradu potekalo 12. 
mednarodno tekmovanje pi-
halcev in trobilcev Davorin 
Jenko. Udeležili so se ga na-
slednji učenci: David Polanc, 
klarinet, zlata plaketa - Lau-
reat; Neja Lapornik, klari-
net, zlata plaketa, učitelj Pri-
mož Razboršek; Žiga Kmetič, 
trobenta, srebrna plaketa, uči-
telj Boštjan Župevc; Daniela 
Kovač, trobenta, zlata plaketa, 
učitelj Marko Razboršek, ko-
repetitor Dejan Jakšič; Helena 
Jeretina, flavta, srebrna plake-
ta, učiteljica Antonija Germ, 
korepetitorka Brigita Mlakar; 
Teja Starina in Lucija Mla-
kar, obe saksofon, srebrni pla-
keti, učiteljica Neva Marn Haf-
ner, korepetitorka Nina Mole. 
Od 13. do 15. marca je v Mün-
chnu potekalo 6. mednarodno 
tekmovanje citrarjev. Udeleži-
le so se ga Maja Knez, Manca 
Knez, Monika Stefanciosa. 
Njihova učiteljica je Janja Br-
lec. Od 22. marca do 12. apri-
la je potekalo 7. mednarodno 
tekmovanje Svirel v Štanje-
lu, ki so se ga udeležili in do-

segli: Manica Slapšak, viola, 
bronasta diploma, učiteljica 
Lucija Kovačič, korepetitorka 
Mojca Lukmar; klavirski trio 
TriAngels v sestavi Nace Naj 
Slakonja, Tjaša Kosem in 
Val Jelenski, srebrna diploma, 
mentorica Maja Glavač; učenke 
citer Maja Knez, zlata diploma, 
Klara Sonc, srebrna diploma 
in Monika Stefanciosa, brona-
sta diploma, učiteljica Janja Br-
lec. Na državnem tekmovanju 
OPUS 1, ki je potekalo 11. in 
12. aprila v Ljubljani, je učen-
ka sodobnega plesa Val Jelen-
ski iz enote Radeče prejela zla-
to priznanje, enako priznanje 
sta iz enote Laško prejeli Taja 
Padežnik in Zala Fidler; Neža 

Ferlič, Zarja Nemec, Veroni-
ka Novakovič srebrno prizna-
nje ter duet Taja Padežnik in 
Katjuša Tratar bronasto pri-
znanje. Mentorici učenk ple-
sa sta Aja Zupanec in Špela 
Medved.

GŠ SEVNICA

Glasbena šola Sevnica je ena 
mlajših in manjših javnih glas-
benih šol, ki pa je s svojim de-
lovanjem vse bolj prepoznav-
na v domači občini, dobre 
rezultate pa dosega tudi na 
državnih in mednarodnih tek-
movanjih. Na 44. tekmovanju 
mladih glasbenikov Republi-
ke Slovenije so osvojili: violi-
nistka Ana Močnik zlato pla-
keto in 3. nagrado ter posebno 
priznanje žirije za najboljšo iz-
vedbo obvezne skladbe (men-
torica Mateja Ratajc, kore-
petitorka Saša Božič); Neža 
Močnik, violončelo, kategori-
ja I. a, posebno priznanje žiri-
je za obetavnega tekmovalca v 

najnižji kategoriji tekmovanja 
(mentorica Tanja Kadivnik 
Kolar, korepetitorka Saša Bo-
žič). Harfistka Lana Kozinc si 
je v kategoriji I. a priborila sre-
brno plaketo, Tinkara Jene pa 
v kategoriji I. c bronasto pla-
keto; njuna učiteljica je Ana 
Uršič. Citrarka Neža Simon-
čič  je v kategoriji I. a osvojila 
zlato plaketo in I. nagrado, na-
stopila pa je tudi na koncertu 
prvonagrajencev na Konserva-
toriju za glasbo in balet v Mari-
boru. Še ena obetavna citrarka 
Maja Imperl  je v  kategoriji I. 
b osvojila  zlato plaketo in III. 
nagrado, Anja Žveglič, ki je 
tekmovala v kategorija I. c, pa 
srebrno plaketo (mentorica ci-
trark je Tinka Vukič). 

Na 12. mednarodnem tekmo-
vanju Davorin Jenko v Beogra-
du je Žan Repovž na pozavni v 
kategoriji A osvojil prvo nagra-
do in naziv Laureat (mentor 
Franc Lipovšek, korepetitor-
ka Saša Božič). Enako uvrsti-
tev je dosegel tudi na medna-
rodnem tekmovanju trobilcev 
v Varaždinu. Na 6. mednaro-
dnem tekmovanju citrarjev 
Nachwuchsförderpreis v Mün-
chnu, ki je potekalo v marcu, je 
Neža Simončič v starostni ka-
tegoriji do 9 let zmagala in pre-
jela prvo nagrado. Nastopila je 
tudi na koncertu nagrajencev 
v sklopu najpomembnejše-
ga mednarodnega festivala za 
citre ZITHER10. Ines Bizjak, 
Jošt Fister, Neža Ganc, Sara 
Močilar, Tajda Perc, Valen-
tina Žveglič, Lea Haler, To-
maž Sešlar, Lorena Zgonc in 
Matej Štih so v disciplini SOL-
FEGGIO tekmovali na regijski 
ravni tekmovanja, Ana Močnik 
in Ema Štigl pa sta se po zelo 
uspešnem pisnem delu tekmo-
vanja uvrstili na državno tek-
movanje. Mentorici tekmoval-
cev sta Saša Božič in Betka 
Cimperšek.

GŠ KRŠKO

Letošnje koledarsko leto je 
bilo za učenke in učence Glas-
bene šole Krško že zelo pestro. 
Na 9. mednarodnem tekmova-
nju harmonikarjev »Avsenik«, 
ki se je odvijalo 24. januar-
ja v Begunjah na Gorenjskem, 
je Benjamin Šoln v kategori-

ji klavirska harmonika osvojil 
zlato priznanje (mentor Stane 
Cetin). Od 27. februarja do 9. 
marca je v Beogradu poteka-
lo 12. mednarodno tekmova-
nje pihalcev in trobilcev Davo-
rin Jenko in učenci GŠ Krško so 

dosegli izjemne uspehe: Toni 
Sotošek, pozavna, kategorija 
B, prva nagrada; Martin Bo-
žič, tuba, kategorija C, druga 
nagrada (njun mentor Franc 
Arh); Miha Sotošek, troben-
ta, kategorija junior B, prva na-
grada - Laureat; Jan Volčan-
šek, trobenta, kategorija A, 
tretja nagrada (njun mentor 
Matjaž Kaučič, korepetitor 
Martin Šušteršič); Liza Pirc, 
klarinet, kategorija junior B, 
prva nagrada (mentor Peter 
Gabrič); Maja Zakšek, klari-
net, kategorija junior B, druga 
nagrada; Matic Sotošek, klari-
net, kategorija A, prva nagrada 
- Laureat (njun mentor Robert 
Pirc, korepetitor Branimir Bi-
liško); komorna skupina, ka-
tegorija A, trobilni kvintet GŠ 
Krško v sestavu Jan Volčanšek, 
Miha Sotošek, Maj Malečkar 
Novak, Toni Sotošek in Martin 
Božič, prva nagrada - Laureat 
(mentor Matjaž Kaučič).

Lepe uspehe so učenke in 
učenci ter skupine dosegli  
tudi na 44. državnem tekmo-
vanju mladih glasbenikov, ki 
je potekalo od 9. do 20. mar-
ca na primorskih glasbenih šo-
lah - v Idriji, Kopru, Novi Go-
rici, Tolminu in Vrhniki: Nuša  
Planinc, violončelo 1. b, zlato 
priznanje in 3. nagrada (men-
torica Maja Virant, korepeti-
tor Branimir Biliško); Kristina 
Hafner, kitara 1. c, bronasto 
priznanje (mentor Ivan Ba-
kran); Zala Jakhel, citre 1. 
b, zlato priznanje in 2. nagra-
da (mentorica Tinka Vukič). 
Uspešni so bili tudi učenci v 
komorni skupini 1. a, in sicer 
trio saksofonov v sestavu Maj 
Brinovec, Domen Planinc in 
Matevž Klavžar, srebrno pri-
znanje (mentor Matjaž Ško-
berne); kvartet flavt v sesta-
vu Anamarija Božič, Klara 
Drstvenšek, Urška Vehovar 
in Helena Jović, srebrno pri-
znanje (mentorica Andreja Is-
tenič Lipovšek); kvartet klari-

netov v sestavu Maja Zakšek, 
Nejc Planinc, Lana Žnider-
šič in Peter Pečnik, brona-
sto priznanje (mentor Dejan 
Učakar). Komorna skupina 1. 
b, trio EPL v sestavu Matic So-
tošek, Jakob Ban in Toni Soto-
šek, srebrno priznanje (men-
tor Robert Pirc). 

Na 6. mednarodnem tekmova-
nju citrarjev »Internationaler 
Wettbewerb für Zither Mün-
chen« je Zala Jakhel pod men-
torstvom Tinke Vukič osvojila 
prvo nagrado. Na mednaro-
dnem tekmovanju pihalcev in 
trobilcev »Varaždin Woodwind 
& Brass«, ki je potekalo od 23. 
do 26. marca, so dosegli: Ma-
tic Sotošek, klarinet, katego-
rija D, prvo nagrado – Laureat 
(mentor Robert Pirc, korepe-
titor Branimir Biliško); Miha 
Sotošek, trobenta, kategori-
ja A, prvo nagrado – Laureat, 
Jan Volčanšek, trobenta kate-
gorija B, prvo nagrado (njun 
učitelj je Matjaž Kaučič,  ko-
repetitor Martin Šušteršič); 
Toni Sotošek, pozavna, kate-
gorija D, prvo nagrado – Lau-
reat; Martin Božič, tuba, kate-
gorija E, drugo nagrado (njun 
mentor Franc Arh, korepeti-
tor Martin Šušteršič); Miha 
Rostohar, rog, kategorija B, 
drugo nagrado; Maj Malečkar 
Novak, rog, kategorija B, dru-
go nagrado (njun mentor Dra-
go Gradišek, korepetitor Mar-
tin Šušteršič).

V Krškem so se 11. in 12. aprila 
odvijali dnevi kitare, na kate-
rih sta  v skupini kitara solo - I. 
kategorija Anže Kerin (men-
tor Miha Koretič) in Luka 
Kržan (mentorica Branka 
Žičkar) osvojila srebrno pri-
znanje. V skupini kitara solo - 
IV. kategorija sta Lara Drugo-

vič (mentor Miha Koretič) in 
Peter Andrejaš (mentor Ja-
nez Ostrelič) osvojila srebrno 
prizanje. V skupina kitara ko-
morna - I. kategorija je kvartet 
kitar v sestavu Natalija Živič, 
Ula Bohorč, Anja Kerin in Pe-
tra Požun (mentorica Branka 
Žikar) osvojil zlato priznanje. 
Trio »EPL« v sestavu Matic So-
tošek, Jakob Ban in Toni Soto-
šek (mentor Robert Pirc) je na 
7. mednarodnem tekmovanju 

Posavske glasbene šole

Z glasbo v srcu do številnih uspehov
POSAVJE - Glasba je svet, ki ustvarja podobe skozi zvok. Kako privabiti melodičen zvok iz glasbila, najbolje vedo glasbeni učitelji, ki svoje znanje vsakodnevno 
prenašajo na svoje učenke in učence. Že vrsto let potekajo tudi glasbena tekmovanja, kjer se lahko posavske šole pohvalijo z odličnimi rezultati.

Učenci GŠ Laško-Radeče (od leve proti desni): Ida Pintar, Teja 
Starina, Val Jelenski, Lea Čeč, Lucija Mlakar, Klara Sonc, Ma-
ja Knez, Žiga Kmetič

Violončelistka iz GŠ Sevnica Neža Močnik z učiteljico Tanjo Ka-
divnik Kolar in korepetitorko Sašo Božič 

Miha Sotošek iz GŠ Krško je 
na trobenti, v kategoriji ju-
nior B, osvojil prvo nagrado 
in naziv Laureat.

Eva Krošelj, Sara Ščuri, Filip Zlobko, Ajda Ferlin, Anamarija 
Gramc in Pina Rožman iz GŠ Brežice
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na muhi ...

Če kot spremljevalci prireditev žal pogosto ugotavljamo, da 
so nekatere razvlečene preko meja razuma, pa nas, naspro-
tno temu, posamezne več kot prijetno presenetijo. Kot deni-
mo nedavna slovesnost ob 20-letnici Društva vinogradnikov 
Sremič, kjer je scenarist programa, član sremiškega društva 
s Sromelj Ferdo Pinterič, vanjo domiselno vkomponiral krat-
ke duhovite skeče, nagovore, pravo dolžino glasbenih nasto-
pov in tekočo podelitev priznanj. Pri tem sta pravo osvežitev 
na oder vnesli s povezovanjem in odigranimi dialogi tudi nje-
govi hčerki Katja in Maja (na fotografiji). (B. M.)

Takole so se pred fotografski objektiv nastavili brežiški žu-
pan Ivan Molan ter sodelavke Zavoda za podjetništvo, turi-
zem in mladino Brežice ter PRSTaN-a, potem ko so razglasili 
zmagovalca izbora za županovo vino 2015. Županov komen-
tar je bil, da ga ponavadi ljudje vidijo na fotografijah samo v 
družbi starejših, tokrat pa je izkoristil priložnost in se pridru-
žil štirim postavnim mladenkam. Katera družba mu je bolj pri 
srcu, pa ga le vprašajte, ko ga kje srečate … (R. R.)

»Korenine« Jasne Kontler Salamon (levo), ki je v aprilu pred-
stavila v sevniški knjižnici svoj knjižni prvenec Za resnico do 
zadnjega diha, so posavske. Njena mati je Krčanka, sama pa 
je že dve desetletji sevniška občanka. V tem času je raziskoval-
na novinarka stkala tudi nekaj prijateljskih vezi. Ena jo druži 
z Melito Vene, ki pa je ponosna na svoj rodni Boštanj, čeprav 
že vrsto let kot žena kiparja Petra Veneta živi v Sevnici. (S. R.) 

Odprtje razstave grafik novomeške umetnice Nataše Mirtič v 
Lamutovem likovnem salonu v Kostanjevici na Krki sta z glas-
bo polepšala odlična krška glasbenika - saksofonist Aleš Su-
ša in kitarist Miha Koretič. Njuna glasba se je odlično ujela 
s prijetnim pomladnim večerom, v katerem je bleščeče sonce 
počasi padalo za obzorje, udeležence prireditve pa pripravi-
la na doživet ogled razstave … (P. P.)

Na dobrodelni prireditvi Pozdrav pomladi, ki se je odvijala v 
mesecu aprilu na prostem pri OŠ Sava Kladnika Sevnica, sta 
za lačne skrbela pomočnik ravnateljice Slovenko Podržaj (le-
vo) in član sveta staršev Rok Vovk. Kot je razvidno s fotogra-
fije, jima je šlo delo odlično od rok. (S. R.)

Hišo trt, vina in čokolade Kunej iz Brestanice, ki jo vodi Aleš 
Kunej s soprogo Emanuelo (na fotografiji), so obiskovalci 9. 
maja na prvem festivalu vina in čokolade v Podčetrtku izbra-
li za NAJ vinsko hišo. Na festivalu je sodelovalo kar 50 prizna-
nih vinskih kleti in čokoladnic, ki so pripravile predstavitve 
z degustacijami in čokoladnimi delavnicami, sladka priredi-
tev, ki jo je spremljal bogat zabavno-glasbeni program, pa je 
pritegnila kar okoli 2500 obiskovalcev. Kot je povedal Aleš, 
je obiskovalce najbolj očaralo njihovo čokoladno vino Choco-
lat imperial.  (B. M.)

ne intervencije v sadovnjakih, 
gradijo sistem povezovanja in 
skupnega nastopanja ter sa-
mooskrbe. Zavod pa med svo-
je vrste vabi vse, ki podpirajo 
ali se vidijo v dejavnostih za-
voda; ki potrebujejo okolje, v 
okviru katerega lahko uvelja-
vljajo svoje trajnostne ideje in 
jih delijo z drugimi; ki si želijo 
aktivnega, ustvarjalnega in šir-
šemu okolju koristnega druže-
nja. Vedno več nas je, ki delimo 
prepričanje, da sonaravne pra-
kse, ki so za omejena območja 
rabe še kako pomembne, pri-
našajo ob dodatnih znanjih in 
razvoju izvirnih zgodb odlično 
priložnost za najkvalitetnejša 
delovna mesta na podeželju. 
S tem, da je podeželje seveda 
nujno potrebno povezati tudi 
z mestnimi okolji.“ 
 
Ajdovska jama s svojo okolico 

pa se bo morda čez nekaj let 
znova vrnila v središče delo-
vanja Zavoda Svibna. V novi fi-
nančni perspektivi bi namreč 
lahko ta naravna posebnost in 
dragocenost po mnenju čla-
nov predstavljala vir dodatnih, 
zelo dobrih možnosti za razvoj 
našega okolja. S poudarkom 
na sloganu, ki jih spremlja že 
zelo aktivnih 10 let: „Ne spre-
minjaj prostora, pusti, da pro-
stor spremeni tebe“.

 Maruša Mavsar

Kakšen odnos imamo do kul-
turne dediščine? Kako bi turi-
sti kar najbolj nepozabno do-
živeli ponudbo razgibanega 
posavskega hribovja? Kako 
primerno zaščititi naravne da-
nosti za prihodnje rodove? Kaj 
nas učijo naši predhodniki in 
katere njihove prakse bi velja-
lo posnemati? 

Ko pogledamo časopisne za-
pise o dogodkih Zavoda Svib-
na skozi leta, so to nekatera 
izmed glavnih vprašanj, ki so 
gnala njihove aktivnosti. Zani-
miva zgodba, ki se je začela ob 
znanem arheološkem najdišču 
iz mlajše kamene dobe – Aj-
dovski jami – in se iz lokalne-
ga okolja postopoma razširi-
la na regionalno področje. Kot 
je ob tem lepem jubileju pove-
dala direktorica zavoda, Ber-
nardka Zorko, so sprva svoja 
znanja in moči usmerjali v kul-
turno dediščino in turizem, ka-
sneje pa so začeli spodbujati in 
organizirati aktivnosti, posve-
čene naravovarstvu, okoljevar-
stvu in celostnim, trajnostnim 
praksam na podeželju.

AJDOVSKA JAMA JE 
NAVDIHOVALA RAZVOJ

Turistično ponudbo so v za-
četkih gradili predvsem okoli 

Desetletje za trajnost in naravo
BREZOVSKA GORA – V tem zelenem naselju v občini Krško so leta 2005 somišljeniki, predani naravi in kul-
turni dediščini, ustanovili zavod Vrbov log. Zavod, ki si je kasneje nadel ime Zavod Svibna, v teh pomladnih 
dneh že aktivno praznuje desetletnico.

posebnosti Ajdovske jame in 
najnovejših ugotovitev v zve-
zi z življenjem naših predni-
kov z njo. Bolj jasno usmeritev 
v naravovarstvo so pravza-
prav „terjali“ netopirji te jame. 
Zakon o varstvu podzemnih 
jam je – da bi obvaroval tu-
kajšnjo največjo porodno ko-
lonijo netopirjev južnih pod-
kovnjakov v Sloveniji - omejil 
vstop v jamo med 15. aprilom 
in 31. oktobrom. Bernardka 
Zorko pojasni: „Dodatne ome-
jitve pa je postavila tudi habi-
tatna direktiva Evropske uni-
je in vključitev Ajdovske jame 
z okolico v Naturo 2000, to pa 
smo v zavodu sprejeli kot iz-
ziv za razvoj novih progra-
mov.“ Ker je akterje zavoda 
vezala ljubezen do domače-
ga kraja, so ob teh informaci-
jah o omejenih možnostih dvi-
gnili glavo in vpregli vse sile v 
nove programe in projekte. Te 
so, skladno s svojim poslan-
stvom, vezali na danosti okolja, 
v ospredje pa je stopilo kmetij-
stvo z rokodelstvom, izobraže-
vanjem in varovanjem dedišči-
ne. Dogodki so bili odmevni in 
barviti: Festival Življenja - kelt-
sko novo leto, prvomajski kres, 
zimski kres, poletni kres, četrt-
kovi večeri v hramu, študijski 
krožki, posebna plesna hiša, 
ljudska pesem, ljudska glas-

bila, »pušelšanki«, predavanja 
o starih zeliščarskih znanjih, 
etnokulinariki, mitologiji, pri-
povedovanju pravljic, projekt 
Izba spomina, rekonstrukcija 
oblačil, biodinamika, perma-
kulturne delavnice; izvajali so 
projekt Naravne vrednote Po-
savja v turistični ponudbi. Tu 
je bil še na primer s strani ude-
ležencev zelo dobro obiska-
ni projekt Trajnostni sadov-
njaki, o katerem smo pisali 
tudi v našem časopisu, prire-
jajo Evropske noči netopir-
jev, tradicionalni Zeleni festi-
val, naravoslovne in okoljske 
delavnice ter tabore. Z vsem 
naštetim so v preteklem dese-
tletju že mnoge prepričali v to, 
da je sobivanje z naravo prav-
zaprav najbolj logična odlo-
čitev za zdravo in odgovorno 
prihodnost. 

AKTIVNO PRAZNOVANJE IN 
NALOGE ZA PRIHODNOST

V teh dneh Zavod praznuje 
tako, da izvaja že 10. Zeleni 
festival, v okviru katerega se 
nam ponujajo različni izobra-
ževalni dogodki, ki jih navezu-
jejo na mednarodne okoljske 
dneve, letos tudi na medna-
rodno leto tal in evropsko leto 
razvoja. Med drugim je rado-
vednemu občinstvu predaval 

dr. Dušan Plut o trajnostnem 
razvoju, pripravili so Spomla-
danski pohod na Veliki Trn, 
različna predavanja na temo 
sadjarstva, rabe tal. Tako so 
izvedli tudi poučno delavnico 
o analizi tal z ddr. Ano Vovk 
Korže, obetata pa se še dru-
žabno-izobraževalni dogodek 
v učnem sadovnjaku z naslo-
vom Zapeljevanje v sadovnja-
ku (22. maj 2015 ob 18. uri) 
in predavanje o zdravilnih ra-
stlinah v sadovnjaku (predvi-
doma 31. maja, več na spletni 
strani zavoda). 

Že omenjeni projekt »Prilo-
žnosti v posavskih tradicio-
nalnih sadovnjakih - Trajno-
stni sadovnjaki«, ki ga je zavod 
skupaj s partnerji (Verbena 
d.o.o, Kozjanski park in Kul-
turno društvo Svibno) izvajal 
v letih 2013 in 2014 s pomo-
čjo sredstev Leader, je eden 
od programov, ki jih bo zavod 
razvijal še naprej. Ukvarjali 
se bodo tudi z ekoremediaci-
jami, saj tako prispevajo k re-
vitalizaciji okolja. Zorkova po-
hvali živahno skupnost, ki se 
je v letih razvila skozi projek-
te: „Člani so organizirani tudi 
v posebno sadjarsko skupnost 
v okviru zavoda in redno pri-
dobivajo svoja znanja, izva-
jajo tudi različne dobrodel-

Mladi iz Turčije, ki so aprila z MC Krško obiskali Ajdovsko ja-
mo, so bili nad doživetim navdušeni. Skrajno desno Bernard-
ka Zorko, gonilna sila Zavoda. Foto: Matic Petrič. 

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
obvestila o dogodkih:

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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BRESTANICA – V 
maju sta zakon-
ca Kozole s Čerenca 
v krogu svojih 
najbližjih, sosedov 
in znancev praznov-
ala 50 let skupne-
ga življenja. Oba sta 
odrasla na kmeti-
ji in tudi na njuni 
skupni poti ohran-
jala veselje do dela 
na zemlji. V za-
konu se jima je rodi-
lo pet sinov. Mimica 
je doma gospodinjila in zjutraj odpravljala sinove v šolo ter jih 
vedno z veseljem pričakala na pragu domače hiše, da so se vrni-
li, skupaj pojedli kosilo in se odpravili vsak po svojih opravilih. 
Dolfi je, poleg dela doma, hodil še v službo v Termoelektrarno 
Brestanica, kjer je delal kot varilec, vse do bolezni, ki mu je vze-
la vid in ga invalidsko upokojila. Njuna pot ni bila vedno lahka, 
prej težka, pa vendar sta z delom, potrpežljivostjo in vztrajnost-
jo premagala vse težave, ki so prišle naproti. Danes so sinovi že 
poročeni, onadva pa uživata v vlogi starih staršev, saj imata že tri 
vnukinje in šest vnukov. Največ jima pomeni, da je v vseh teh letih 
družina ostala povezana in da se sinovi z družinam z veseljem 
vračajo domov. Franci Kozole

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših do-
godkov v življenju. Če ste se poročili pred kratkim ali vsaj 
v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fotografijo, 
in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Mati-
je Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali po 
e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodajte ime in 
priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj 
in kje je bila fotografija posneta ter ime in priimek fotografa.

Andreja Hlastan s Senovega in Matej Dvoršek iz Preslado-
la, 7. februarja 2015, grad Rajhenburg (Foto: Anže Mulec)

moja poroka

poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Tina Pleterski, Krško - 

dečka,
• Suzana Kotar, Površje – 

deklico,
• Jana Majcen, Krško - 

deklico,
• Andreja Jordan, Dobe – 

deklico,
• Lebibe Saramati, Krško - 

deklico,
• Kaja Putrih, Poklek pri 

Podsredi - deklico,
• Vesna Ferk, Senovo - 

deklico,
• Adrijana Šekoranja, 

Župjek - deklico,
• Urška Gramc, Brežice - 

deklico,
• Tanja Brkić Gregl, Stara 

vas-Bizeljsko - deklico,
• Tjaša Kos, Drenovec pri 

Leskovcu - dečka,
• Saća Mušić, Krško - 

deklico,
• Anja Andrić Musar, 

Brežice - dečka,

rojstva • Tanja Volčanjk, Jereslavec 
- dečka,

• Renata Ivanšek, Krška vas 
- deklico,

• Melanie Marija Lokanc, 
Sela pri Raki - deklico,

• Miroslava Pelechačova, 
Krško - deklico,

• Marina Komočar, 
Mihalovec - deklico,

• Nina Levičar, Krško - 
deklico,

• Anja Cugelj, Brežice - 
dečka,

• Natalija Novak, Bizeljsko - 
deklico,

• Bojana Zevnik, Dolenje 
Skopice - dečka,

• Sara Biber, Sevnica - dečka

ČESTITAMO!

• Tomaž Tomažič in Mateja 
Šonc, oba iz Krškega.

ČESTITAMO!

razvedrilo

OKLUKOVA GORA - 18. aprila sta skupnih 50 let življenja prazno-
vala Zinka in Blaž Ban iz Oklukove Gore. Radostna in srečna sta 
dočakala svoj jubilej. Oba sta bila zelo mlada, ko sta se našla. Zin-
ka tako, da je morala dovoljenje, da kreneta z 22-letnim Blažem 
na skupno pot, podpisati njena mama. Drug drugemu sta se za-
obljubila v dobrem in slabem 6. marca 1965, na isti dan, kot sta 
to storila 22 let prej Blaževa starša! In nekaj mesecev kasneje 
sta že pestovala svojo edinko. Sprva so živeli v Krškem, kjer sta 
bila oba zaposlena. Ves čas sta pomagala tudi Blažekovim star-
šem na kmetiji in skrbela zanju, ko sta ostarela. Nekaj let je z nji-
ma živela tudi Zinkina mama. Leta 1975 sta začela graditi svoj 
dom na Oklukovi Gori. Brez posojil, z lastnim delom in odreka-
nji sta ga dokončala in se leta 1987 vselila v svojo hišo, hčerki pa 
sta na novo opremila stanovanje in ji omogočila, da si je ustvari-
la svojo družino. Zinka in Blažek s ponosom in radostjo pripove-
dujeta o vseh svojih: hčerki Blaženki, zetu Janiju, vnuku Jaki in 
vnukinji Katarini ter njenemu Alešu. Še posebej pa jima zaiskri-
jo oči, ko nasmejana povesta, da se jim bo julija pridružil prav-
nuk. Res je neizmerno veselje, ko vidiš, da se tvoje življenje na-
daljuje v potomcih, da ostaja za teboj neizbrisna sled! Skupaj sta 
in še vedno z ljubeznijo obdelujeta vinograd, sadovnjak in njive, 
čeprav jima zdravje včasih ponagaja. Tudi vsem najdražjim po-
magata po svojih najboljših močeh. Na Sromljah ju poznajo sko-
raj vsi. Zinka je prizadevna članica Aktiva kmečkih žena, Blažek 
pa že skoraj 30 let prepeva v domačem moškem pevskem zbo-
ru. Oba sta aktivna člana Turističnega društva Sromlje, Blaž pa 
je vključen še v krajevno organizacijo ZZB za vrednote NOB Slo-
venije. Po upokojitvi imata več časa zase in tu in tam si kaj privo-
ščita. S trdim delom, nenehnim odrekanjem in premagovanjem 
ovir sta si to zaslužila. Vsi zbrani so zaželeli Zinki in Blažu, da še 
naprej osrečujeta drug drugega ter vse, ki ju imajo radi. Zelo sta 
bila vesela Ivana Molana, župana občine Brežice, ki jima je če-
stital in izročil darilo. Svojo dolgoletno skupno pot sta potrdila z 
obredom cerkvene poroke, ki ga je opravil župnik Matej Užmah. 
 Jožica Stajić

Zlatoporočenca Zinka in Blaž Ban

Slavljencema je čestital tudi župan.

Zlata poroka zakoncev Kozole

Zlatoporočenca Kozole Samohvala
V pretežno moškem kolek-
tivu se je razvil sledeč pogo-
vor: "Kakšna ljubezenska noč! 
Nocoj sem kar sedemkrat …" 
"Prav ti bodi, pa bi prvič pošte-
no naredil!" ga prekine sodela-
vec, ki je že bolj v letih. 

Pijanček modruje
"Živiš, mučiš se, delaš, piješ, 
potem umreš, zakopljejo te, iz 
tebe zrase trava, poje jo krava, 

pa je tudi po smrti en drek iz 
tebe!"

Stare saje
Dimnikar Kovačič je ometal 
saje pri Dušanu. Saj je bilo ve-
liko in ko sta Dušan in žena 
odprla vratca, so se saje vsule 
nanju. Dimnikar se je jezil: "Te 
saje so stare že najmanj pet let, 
poglejta, kako so sive!"

Nikdar ni prepozno
Starejša udeleženka plavalne-
ga tečaja v Krškem z naslovom 
"Nikoli ni prepozno" je vadite-

lju na vprašanje, zakaj se je od-
ločila za tečaj, odgovorila na-
slednje: "Veste, predlani sem 
bila s hčerko in zetom v Nere-
zinah na počitnicah. In vsako-
krat, ko me je zet vozil s čol-
nom po morju daleč od obale, 

me je tako čudno gledal …"

Kratke šale, ki jih objavljamo, 
imajo res že dolgo brado, a verja-
memo, da lahko razvedrijo tudi 
današnje bralce. Sposodili smo si 
jih iz krških Pustnih novic.
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1. nagrada:  okrogla tortica v vrednosti 24 €
2 - 5.  nagrada:  kos tortice po lastni izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 21. maja, na naslov: Po-
savski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobi-
tnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

KAVARNA IN SLAŠČIČARNA 
GRAD RAJHENBURG

BUKOVEC D.O.O., PE KAVARNA IN SLAŠČIČARNA GRAD 
RAJHENBURG, MRTVICE 4, 8273 LESKOVEC

Geslo 8/2015 številke: 

OKUSNI MESNI IZDELKI ZA ŽAR
Nagrade, ki jih podarja Mesnica Marolt, prejmejo:

1. nagrada:  meso za žar v vrednosti 20 €; 
 Alenka Colarič, Dol
2. nagrada:  domača salama; 
 Zdenka Volčanjk,  Brestanica
3. nagrada:  domača jetrna pašteta; 
 Zofka Godec, Artiče

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Suzani Lovšin, Goriča vas 1A,  

1310 Ribnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) RUDI ŠANTL - Če greš v svet, boš cenil domovino
 2. (5.) Ans. VIKEND - Sin
 3. (2.) Ans. MAJ - Mami
 4. (3.) Ans. FRANCA MIHELIČA - Glasba je moj čarobni svet
 5. (6.) MODRIJANI - Me imaš še sploh kaj rada
 6. (7.) DENIS NOVATO s prijatelji - Jadraj z menoj
 7. (8.) Skupina GADI - Ona
 8. (9.) Skupina ŠPICA - Hvala vama predraga starša
 9. (10.) Ans. AKORDI - Čas bo izbrisal vse
 10. (-.) Ans. Popotniki - Nisem

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Veseli Dolenjci - Najin večer

 
Kupon št. 258

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, 16. maj, ob 17. uri

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

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

 

Hellcats in turneja po tujini, ansambel Jerneja Kolarja 
ima novo, vračajo se Talenti. Tokrat preberite:

Slovenski dekliški heavy metal rock band Hellcats (na fo-
tografiji), basistka in bobnarka sta sestri Saša in Sonja Za-
gorc, ki prihajata iz Kostanjevice na Krki, je nedavno obja-
vil nov videospot za pesem Demon Dreams. Gre za skladbo 
z debitantskega albuma Warrior Princess in služi kot naja-
va njihove veli-
ke turneje po 
Nemčiji, ki se je 
začela 23. apri-
la. Spot je reži-
ral Perica Rai, 
dogaja pa se v 
gozdu nedaleč 
od Ljubljane, 
kjer je hladen in mračen ambient dober pokazatelj vsebi-
ne pesmi, ki je v skladu s principom banda, da ustvarja v 
maternem in angleškem jeziku, objavljena v dveh različi-
cah videospota. »Naš prvi album iz leta 2013 smo tudi iz-
dale v obeh jezikih. Smo perfekcionistke in zelo trmaste, 
zato smo potrebovale dolgo časa, da smo ga končale, am-
pak je bilo vredno. Dobile smo namreč odlične kritike, al-
bum pa se prodaja po vsem svetu, od ZDA preko Nemčije, 
Velike Britanije, Belgije vse do Japonske, na kar smo po-
sebej ponosne,« sta za medije še povedali Saša in Sonja.

Zagotovo ste že slišali za 
Ansambel Jerneja Kolar-
ja (na fotografiji). Nasto-
pajo že od leta 2000, a po 
13 letih se je sestav ansam-
bla zamenjal in približno 
leto dni deluje v novi za-
sedbi: Jernej Kolar (har-
monika, vokal), Urška Les-
jak (vokal), Domen Gošek 
(kitara, vokal) in Aljaž Ko-
šir (bariton, bas, vokal). To-
krat v ogenj pošiljajo novo 
skladbo, ki sliši na ime Sneg 
in sonce ter je delo Vere Šo-
linc in pevca Jerneja. Slednji 
je ob promociji nove skladbe medijem razkril, kaj mu je 
med dolgoletnim nastopanjem ostalo najbolj v spominu: 
»Ansambel je vedno vesel, ko ga povabijo na kakšno pri-
reditev, in tako smo bili veseli tudi mi, ko smo lahko igra-
li v Begunjah leta 2009, ko je slavil svoj 80. rojstni dan go-
spod Slavko Avsenik.«

Talenti se vračajo, z njimi pa nova bitka za 50.000 evrov. 
Po štirih sezonah se bo namreč na televizijske zaslone po-
novno vrnila priljubljena oddaja Slovenija ima talent. Pre-
dizbori se začnejo 13. junija in končajo 9. avgusta, nam naj-
bližji bo štiri dni prej v Novem mestu. Sam šov bomo na 
televiziji spremljali jeseni, žiranti za zdaj še ostajajo skriv-
nost. Spomnimo, doslej so v šovu zmagovale pevke, in sicer 
leta 2010 Lina Kuduzović, naslednje leto Julija Kramar, 
leta 2013 Alja Krušič, lani pa je slavila Jana Šušteršič. 
Vas, dragi bralci, pa naprošamo, v kolikor ste se udeležili 
avdicije, nam to sporočite, da vas slučajno ne spregledamo.

Poletje je čas številnih glasbenih festivalov. Tudi v Posavju 
ne bomo počivali. Začeli bomo že 23. maja, ko bo Mladin-
ski kulturni festival znova oživel staro mestno jedro Krške-
ga. Ob 20. uri se bo pričel večerni program s stand up-om, 
nadaljeval pa se bo z akustično verzijo skupine LIQUF in 
legendarnimi rockerji Demolition Group (na fotografiji). 
Pred tem se bo odvijal dnevni program s klovnom Žare-

tom, ki bo poskrbel za animacijo najmlajših, za vse ostale 
pa bo organiziran Street food & drink s številnimi kotički 
ponudnikov hrane in pijače iz starega mestnega jedra. Del 
glasbenega programa pa so že objavili organizatorji festi-
vala Brežice, moje mesto, ki je festivalske dni razporedil 
od 24. do 28. junija. V Brežice med drugim prihajajo Gi-
bonni, Vlatko Stefanovski, Magnifico, letošnja evrovizij-
ska predstavnika Maraaya, Grizl, Nuša Derenda in Lado 
Leskovar. Čaka nas torej zanimiv glasbeni uvod v poletje.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke Kavarna in slaščičarna
z najlepšim razgledom v Posavju!

Odprto vsak dan od 10. do 20. ure. 
Ob  ponedeljkih zaprto.
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PROGRAM PARADE UČENJA
Program na odru: KRŠKO, 21. 5. 2015 

URA izvAJAlci

11.00 Glasbena šola Krško se vsako uro predstavi z nastopom skupin in orkestrov

11.15 Od glave do peta, Vrtec Krško

11.30

Otvoritev in slavnostni nagovori:
•  Znameniti Krčani: 

Josipina Hočevar, Janez Mencinger, Ana Schmidinger Romih, Javni sklad RS  
za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Krško,

•  Predstavnik MIZŠ,
•  Mag. Miran Stanko, župan Občine Krško,
•  Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS,
•  Nataša Kršak, Ljudska univerza Krško.

12.15 Pojemo, igramo in plešemo, Osnovna šola Leskovec pri Krškem

13.00 Razgibane minute s kolesarjenjem, Športno društvo Posavje

13.15 Ponudba na stojnicah

14.00 Gledališke točke s prepletom Kosovelove poezije, glasbe in mode, Šolski center  
Krško-Sevnica

14.45 Vokalni nastop, Mladinski center Krško

15.30 Pogovor s TVU nagrajenci: Marija Sušnik, Jože Prah in Marija Imperl

16.15 Nastop mažoret, Mažoretni klub Baton

16.30 Hip-hop, Plesni klub Lukec Krško

17.30 Nastop Nuše Derenda

lJUDSKA UNivERzA KRŠKO
vabi na izobraževalne in ustvarjalne delavnice,  
glasbene in plesne nastope, razstave in predstavitve.

21. maj 2015, od 11.00 do 18.00,
Trg Matije Gubca, Krško

Pod sloganom 

UČENJE RAzGiBA ŽivlJENJE
se bodo predstavile številne izobraževalne, kulturne  
in druge ustanove, društva ter posamezniki.

Oglas LJUDSKA UNIVERZA_260x340 mm_11.5.15.indd   1 5/11/15   2:34 PM

PROGRAM NA ODRU:

URA IZVAJALCI

11.00 Glasbena šola Krško se vsako uro predstavi z nastopom skupin in orkestrov

11.15 Od glave do peta, Vrtec Krško

11.30

Otvoritev in slavnostni nagovori:
• Znameniti Krčani:  

Josipina Hočevar, Janez Mencinger, Ana Schmidinger Romih,  
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Krško,

• Predstavnik MIZŠ,
• Mag. Miran Stanko, župan Občine Krško,
• Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS,
• Nataša Kršak, Ljudska univerza Krško.

12.15 Pojemo, igramo in plešemo, Osnovna šola Leskovec pri Krškem

13.00 Razgibane minute s kolesarjenjem, Športno društvo Posavje

13.15 Ponudba na stojnicah

14.00 Gledališke točke s prepletom Kosovelove poezije, glasbe in mode,  
Šolski center Krško-Sevnica

14.45 Vokalni nastop, Mladinski center Krško

15.30 Pogovor s TVU nagrajenci: Marija Sušnik, Jože Prah, Marija Imperl

16.15 Nastop mažoret, Mažoretni klub Baton

16.30 Hip-hop, Plesni klub Lukec Krško se predstavi

17.30 Nastop Nuše Derenda

IZVAJALCI

Glasbena šola Krško: Spoznajmo glasbene inštrumente

Vrtec Krško: Mavrično ustvarjanje

Osnovna šola Leskovec: 
• Potujemo po Evropi, 
• Kemijska analiza prsti,
• Izdelovanje sončne ure.

Ljudska univerza Krško:
• Svetovalno središče Posavje se predstavi,
• Delavnice slikanja, zeliščarstva in ročnih del.

Šolski center Krško-Sevnica: 
• Robotika za vsakogar,
• Fizikalni sefi,
• Frizerski kotiček: manikura, ličenje, spletanje kitk,
• Mizarski kotiček: strelastika.

Mladinski center Krško: Medkulturna stojnica

Zveza prijateljev mladine Krško: Za srečnejše otroštvo

Center za podjetništvo in turizem Krško, v sodelovanju z OTZ Krško:
• E-bike (vožnja z električnim kolesom) in tematske poti,
• Spoznajte VEM točko.

Univerza Maribor, Fakulteta za energetiko Krško: 
• Predstavitev in vožnja z električnim kolesom,
• Predstavitev Jakobove lestve, 
• Predstavitev Marxovega generatorja,
• Predstavitev sledilnega fotonapetostnega sistema.

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica:
• Spleti svojo kariero s pomočjo Zavoda za zaposlovanje

Valvasorjeva knjižnica Krško: 
• Izposoja e-knjig in uporaba baz podatkov

Zdravstveni dom Krško: 
• Pravilno merjenje krvnega tlaka in sladkorja

Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško:
• Camera obscura

Športno društvo Posavje:
• Kolesarimo na sobnih kolesih

KTRC Radeče: 
• Študijski krožki odmevajo

Andragoški center Slovenije:
• Andragoški center se predstavi

PROGRAM NA STOJNICAH: Pod sloganom

UČENJE RAZGIBA ŽIVLJENJE
se bodo predstavile številne izobraževalne, kulturne  
in druge ustanove, društva ter posamezniki.

PROGRAM PARADE UČENJA
KRŠKO, 21. 5. 2015 
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Slovenj Gradec : 
Krško 29:26, Gorenje : Sevni-
ca 37:21
Lestvica – 1. Celje 52, 12. Sev-
nica 13, 14. Krško 2

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Radeče : Dobova 
22:36, Brežice : Mokerc 28:27
Lestvica – 1. Koper 47, 2. Do-
bova 46, 6. Brežice 26, 12. Ra-
deče 15

ČLANICE 1.B SRL – za prvaka
Rezultati – Jadran : Brežice 
27:26 , Brežice : Ptuj 27:27
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-
-Kozina 43, 2. Brežice 34

NOGOMET

ČLANI 2. SNL
Rezultati – Ankaran : Krško 1:2 
(Tomić 2), Krško : Tolmin 0:1
Lestvica – 1. Krško 46

ČLANI MNZ
Rezultat – Kozje : Brežice 0:3 
(Gatarić 2, Mladiček)
Lestvica – 1. Brežice 1919 39

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SKL – Koper : Krško 2:1 (Kova-
čič), Maribor : Krško 3:0; Le-
stvica SKL - 1. Maribor 65, 7. 
Krško 42
SML – Koper : Krško 1:3 (Mar-
tić, Delić, Žerjav), Maribor : Kr-
ško 4:0, Lestvica SML - 1. Dom-
žale 65, 13. Krško 24
Skupna lestvica: 1. Domžale 
124, 11. Krško 66

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultati – Korotan : Krško 2:6, 

Krško : Šampion 4:1;
Lestvica – 1. Maribor 62, 4. Kr-
ško 48

KADETI MNZ
Rezultat – Krško B: Zreče 6:1
Lestvica - 1. Krško B 30

STAREJŠI DEČKI MNZ 1. LSD
Rezultat  – Brežice : Celje B 2:1
Lestvica - 1. Celje B 33, 4. Bre-
žice 26, 9. Krško B 11

STAREJŠI DEČKI 2. LSD
Rezultati – Rogatec : Radeče 
2:1
Lestvica – 1. Mons Claudius 
Rogatec 45, 2. Radeče 42

ODBOJKA

ČLANICE, kvalifikacije za 2. 
DOL
Rezultat – Logatec : Brestani-
ca 3:1 (25:17, 23:25, 25:23, 
25:17)
Lestvica – 1. Logatec 12, 2. Ko-
stak-Elmont 3

ČLANI, kvalifikacije za 2. 
DOL
Rezultati – Žužemberk : Ko-
stanjevica 3:0 (25:17, 25:16, 
25:13), Kostanjevica : PRO 
Volley MB 3:1 (23:25, 25:17, 
26:24, 25:23)
Lestvica – 1. PRO Volley Mari-
bor 9, 2. Žužemberk 6, 3. Ko-
stanjevica na Krki 3

STAREJŠE DEKLICE – turnir 
za 17.–20. mesto
Rezultati - Triglav Kranj I : Kr-
ško 1:2, Krško : Branik Mari-
bor 0:2, Krško : Triglav Kranj 
I 0:2; POK Krško končno 19. 
mesto

OREHOVO/LISCA - V orga-
nizaciji sevniškega društva 
Berglauf Lisca je 2. maja po-
tekal že 24. gorski tek na Li-
sco s startom ob 10. uri na 
Orehovem pri Sevnici in s 
ciljem na posavskem bise-
ru. Zmagala sta Miran Cvet v 
moški in Pia Bedene v žen-
ski konkurenci.

Na eno težjih preizkušenj v 
gorskem teku, ki je štel za po-
kal Dolenjske in Bele krajine 
ter Slovenija teče za zdravje, 
se je podalo 100 tekačic in te-
kačev iz mnogih slovenskih ter 
celo iz nekaterih hrvaških kra-
jev, a dva tekača sta med potjo 
odstopila, tako da je na cilj pri-
teklo 98 udeleženk in udele-
žencev gorskega teka na Lisco. 
Pri moških je slavil 47-letni 
član Kluba gorskih tekačev 
Papež iz Kamnika Miran Cvet 
s časom 40:13. Najboljši med 
posavskimi tekači je bil s ča-
som 49:06 in osvojenim de-
vetim mestom član AK Sevni-
ca Dušan Krašovec. V ženski 
konkurenci je slavila 18-le-
tna članica DTP Trebnje Pia 
Bedene s časom 51:09. Naj-
boljša Posavka je bila 50-letna 
članica AK Radeče Marta Pla-
huta s časom 59:25. Najmlajši, 
ki se je v teku podal na Lisco, 
je bil 14-letni član DTP Trebnje 

Cvet slavil v teku na Lisco

Nik Vidmar. Najstarejši ude-
leženec je bil 73-letni član ŠD 
Izlake Franc Fajfar. Najstarej-
ša tekačica je bila 68-letna Jo-
žica Rogelj iz novomeškega 
Marathona. 

Pobudnik in vztrajni organiza-
tor gorskega teka na Lisco ter 
predsednik ŠD Berglauf Lisca 
Pavle Drobne je bil z udelež-
bo in s potekom tekmovanja 
zadovoljen. »Vstal sem ob peti 
uri zjutraj in pregledal celotno 
progo, če je vse dovolj dobro 
označeno in postavljeno, kajti 
vsako leto mi neznanci, ko se 
vračajo s prvomajskega pra-
znovanja na Lisci, poškoduje-
jo kakšno oznako, tako da bi 
lahko prišlo na progi do nepo-

trebnih težav, zato jo raje sam 
prekontroliram tik pred začet-
kom teka,« je dejal nekdanji 
perspektivni sevniški tekač na 
dolge proge, ki že 24 let vztra-
ja pri organizaciji teka, ki so ga 
mnogi označili za zgledno ure-
jenega. »Letos bom tekel tre-
tjič in moram reči, da je proga 
zelo, zelo zahtevna, ampak ve-
dno izvrstno označena in var-
na. Čestitam za vložen trud in 
vztrajnost,« je dejal eden iz-
med tekačev.  

Na vrhu Lisce so potekali tudi 
otroški teki, na koncu pa so 
vsi najboljši prejeli medalje in 
praktične nagrade, poskrblje-
no pa je bilo tudi za toplo ma-
lico.  S. Radi

S štarta na Orehovem se je podalo 100 tekačic in tekačev, na 
Lisco jih je priteklo 98.

Prvič imajo v NK Krško tudi 
disciplinskega sodnika, ki je 
postal Vidko Budna. Jože 
Slivšek bo še naprej član 
upravnega odbora (naj omeni-
mo, da je član odbora tudi Sven 
Daniel Prosinečki, brat hrva-
ške nogometne legende Ro-
berta Prosinečkega). Po nje-
govih besedah so v letu 2010 
klub reorganizirali, pri če-
mer so mladinsko šolo, ki ima 
svoj proračun, ločili od ostale-
ga dela kluba. Le-ta se je v le-
tih Slivškovega vodenja neka-
ko prebijal čez vse težave, saj 
sredstev nikoli ni bilo na pre-
tek. »Želimo obdržati trenutno 
raven delovanja kluba, saj igra-
mo praktično z vsemi mladin-
skimi selekcijami v prvih ligah. 
Seveda bomo skušali še kaj do-
dati na kvaliteti,« pravi Slivšek 
in dodaja, da so v tem trenut-
ku vodilna športna sredina v 
Krškem. Trenutno imajo prek 
400 članov v vseh selekcijah, z 

»Z glavo skozi zid ne gre«
KRŠKO - Nogometni klub Krško je na ponedeljkovem zboru članov prevetril vodstvo kluba. Tako je dobil 
tudi novega predsednika. Jožeta Slivška, ki je bil na čelu kluba 12 let, je zamenjal Boštjan Blažinčič. Kot 
nam je v pogovoru dejal Slivšek, politika kluba kljub novemu vodstvu ostaja enaka še naprej.

Nogobikci vred, ter so z izjemo 
mladincev in kadetov v vseh li-
gah pri vrhu. Seveda smo se s 
sogovornikom najdlje zadrža-
li pri članski ekipi NK Krško, ki 
jo kot trenutno vodilno čakajo 
še tri tekme v tej sezoni. »Tre-
nutno je še vse v naših rokah, 
tako da sami odločamo o svoji 
usodi. Stališče kluba je, da če si 
fantje na igrišču izborijo prvo 
mesto v 2. SNL in s tem uvrsti-
tev v prvo ligo, bomo naredi-
li vse, da jim naslednjo sezono 
nastop med prvoligaško dru-
ščino tudi omogočimo,« po-

jasnjuje Slivšek in nadaljuje: 
»Vsak v tem vidi samo velike 
stroške, vendar je tukaj tudi 
veliko pozitivnih stvari. V klu-
bu imamo kar nekaj nadarje-
nih igralcev, na račun katerih 
bi lahko dobili lepo odškodni-
no, če bi jih v prihodnosti kdaj 
prodali. In če si prvoligaš, je 
to veliko boljša odskočna de-
ska.« Slivšek še pravi, da ima-
jo v primeru uvrstitve v 1. SNL 
namen sklicati sestanek tako s 
predstavniki občine kot gospo-
darstva in jim predstaviti na-
črte. »Če je okolje pripravljeno 
še več pomagati kot do sedaj, 
sploh ne vidim problema, da se 
ne bi šli te zgodbe. Vendar se je 
treba zavedati, da z glavo skozi 
zid pač ne gre. Sicer ni hujšega, 
ko nekomu, ki si je v enem letu 
s trdim delom in trudom izbo-
ril prvo mesto v ligi, rečeš, da 
ne more napredovati,« razlaga. 
NK Krško ima enkratne infra-
strukturne pogoje za igranje v 
prvi ligi - od tribune, reflektor-
jev, do igrišča, boljše od mar-
sikaterega prvoligaša, dodaja 
Slivšek.  

Sogovornik obenem priznava, 
da realno gledano ta ekipa, ki 
je trenutno prva v 2. SNL, ne 
more biti konkurenčna v prvi 
ligi, zato bo potrebno razmi-
šljati tudi o okrepitvah. »Mo-
ram priznati, da so nas letošnji 
rezultati kar malo preseneti-
li, kajti po imenih smo četrta, 
peta ekipa v drugi ligi. Rezul-
tati so zagotovo tudi plod dela 
trenerja Tomaža Petroviča. 
Fantje pod njegovim vodstvom 
z veseljem hodijo na treninge 
in delajo tako zavzeto kot že 
dolgo ne,« pravi Slivšek. Kot že 
omenjeno, Krčane v boju za 1. 
SNL čakajo še tri tekme. Že to 
soboto na stadion Matije Gub-
ca prihaja drugouvrščeni Rol-
tek Dob. »Letošnji rekord obi-
skanosti tekem v 2. SNL je 500 
gledalcev na tekmi v Tolminu, 
zato bi želeli, da ga v soboto 
podremo. Vabim vse, da v ve-
likem številu pridejo spodbu-
jat naše nogometaše, ki se bo-
rijo za prvo ligo,« za konec še 
vabi Slivšek.

 Rok Retelj

Jože Slivšek Boštjan Blažinčič

BREŽICE - Potem ko je žen-
ski rokomet v Sevnici pov-
sem zamrl, primat v posa-
vskem ženskem rokometu 
že nekaj let nosijo v Žen-
skem rokometnem klubu 
iz Brežic. S člansko ekipo so 
pred vstopom v najvišji ra-
zred slovenskega ženskega 
rokometa.

V Brežicah so se v zadnjem 
desetletju že precej približa-
li vrhu slovenskega rokometa, 
vzgojili plejado reprezentantk 
v mladinskih kategorijah, pa 
tudi aktualno člansko repre-
zentantko Barbaro Lazo-
vić-Varlec. V zadnjih letih je 
sledila racionalizacija poslo-

vanja, delo so prilagodili fi-
nančnim in kadrovskim zmo-
žnostim. Otežene okoliščine 
delovanja v mestu ob Savi bo-
trujejo žal tudi številnim odho-
dom v druga rokometna okolja 
oz. celo prenehanje z igranjem 
perspektivnih igralk – mladih 
reprezentantk.

Tekmovalna sezona je član-
ski ekipi ŽRK Brežice po tež-
kem boju v zaključku prven-
stva 1.B SRL prinesla pravico 

Vstop v 1. SRL terja razmislek

do tekmovanja v najvišjem dr-
žavnem razredu za naslednjo 
sezono. Vodstvu je s tem na-
kopano kar precej odgovorno-
sti, od katere pa le-to ne beži. 
Predsednik kluba Igor Vrtač-
nik ob sicer veselem dogod-
ku umirja evforijo: »Proračun 
bo potrebno ob vstopu v viš-
jo ligo dvigniti nekje na okoli 
40.000 evrov. S tem bomo lah-
ko zagotovili rednost in kako-
vost dela ekipe, saj so letos štu-
dentke trenirale med sezono le 
enkrat tedensko. S strani župa-
na in okolja, v katerem deluje-
mo, je zaznati pozitivno vibra-
cijo za omogočanje igranja v 
1. SRL, upamo da se bodo do-
bre želje tudi uresničile. Vse bo 
znano v naslednjem mesecu 
in pol, do tedaj bomo delali na 
podpori projekta med subjekti 
s področja politike, gospodar-
stva in turizma.«

Iz Občine Brežice sicer doda-
tne pomoči s strani proračuna 
mimo »Pravilnika o sofinanci-
ranju programov društev s po-
dročja športa« ne obljubljajo, 
razen tiste, ki izhaja iz naslova 
prehoda v najvišji rang tekmo-

vanja: »Zavedamo se, da je da-
nes težje priti do sponzorskih 
sredstev, vendar občina doda-
tnih sredstev ne more zagoto-
viti, zato bo moral klub razli-
ko med odobrenimi sredstvi s 
strani proračuna Občine Bre-
žice in dejanskimi stroški pro-
grama zagotoviti iz drugih vi-
rov.« 

V letošnji sezoni je iz ženske 
1. SRL izstopila ekipa iz Pirana 
kljub proračunu, ki je v prete-
klih letih konstantno presegal 
60.000 EUR, s pomočjo lokalne 
skupnosti v višini nekaj manj 
kot 34.000 EUR (brez sofinan-
ciranja športnih objektov). 
Kot pravijo v piranskem žen-
skem klubu, je držanje celo-
tne piramide mlajših kategorij 
ob neprofesionalnih razmer-
jih članskih igralk brez politič-
ne podpore nemogoče. Verja-
memo, da bo okolje, v katerem 
deluje kolektiv iz Brežic, spo-
znalo vrednost dosežka in da 
se bodo našla sredstva za pisa-
nje pozitivne, sicer ene redkih, 
ženske športne zgodbe.    

 Luka Šebek 

1. SRL ženske javna sredstva 
2014

proračun društva 
2014

ŽRK Krka 19.455,00 € 231.257,00 €

ŽRK Celje 33.824,00 € 152.119,00 €

ŽRK Ajdovščina 28.365,00 € 114.553,00 €

ŽRK Branik Maribor 57.493,00 € 65.653,00 €

RK Piran 33.841,00 € 61.375,00 €

RK Naklo 8.711,00 € 47.118,00 €

ŽRK Brežice* 11.685,00 € 20.436,00 €

Vir: www.ajpes.si – javna objava letnih poročil (JOLP) 
*proračun za leto 2013
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Razstrupitev. Okrepitev. Nova energija!

Povrnite si svojo energijo!
100 % Panaceo mikroaktiviran zeolit

•	Pešanje	zmogljivosti?

•	Živčna	izčrpanost?

•	Motnje	koncentracije?

•	Povečana	dovzetnost	za	okužbe?

•	Utrujenost	čez	dan?

•	Prebavne	motnje?

•	Motnje	spanca?

Gratis kupon
Ob  nakupu  enega  proizvoda  Panaceo  Basic-Detox  
v  vaši  lekarni  ali specializirani trgovini ob predložitvi 
tega  kupona  prejmete darilo – knjigo Kamen življenja 
avtorice dr. Ilse Triebnig. (S tem prihranite 19 eur!)

NOVO: Nasveti iz prakse, 

216 strani, barvno

•

•
•
•

Povečanje	osebne	zmogljivosti	za	poklicno	delo	
in	vsakdanje	življenje.
Okrepitev	imunskega	sistema.
Regulacija	kislinsko-bazičnega	ravnovesja.
Zaščita	pred	prostimi	radikali.
Naravna	celična	zaščita.•

www.panaceo.com

Zdaj na voljo v vaši lekarni ali specializirani trgovini.
Medicinski pripomoček. Prosimo, natanko upoštevajte navodila za uporabo.Ekskluzivni distributer za Slovenijo: 

Pharmagea d.o.o., Delavska c 24, 4208 Šenčur, tel.: 04 574 32 34, info@pharmagea.com, www.pharmagea.com

Posledice so daljnosežne, od upadanja zmogljivosti preko povečane 
dovzetnosti za okužbe do predčasnih pojavov staranja. Skrajni čas je 
torej, da se znebimo odplak!

Kako vas Panaceo mikroaktiviran (PMA) zeolit krepi in varuje?
Prve raziskave kažejo, da Panaceo mikroaktiviran (PMA) zeolit deluje 
kot pivnik v želodčno-črevesnem traktu, tako da veže proste radikale in 
v nas nakopičene “tatove energije”, kot so težke kovine (svinec, krom, 
kadmij, nikelj, arzen), in odpadne presnovne produkte (amonijak). Te 
snovi se po naravni  poti skozi želodčno-črevesni trakt spet izločijo iz 
telesa. V zameno se organizem  oskrbi z naravnim magnezijem in kal-
cijem, v veliki meri pa se zmanjša tudi novo tvorjenje  prostih radikalov. 
Panaceo Basic-Detox tako na popolnoma naraven način razbremeni 
razstrupljevalne organe, kot so jetra, ledvice in črevesje, in pomaga do 
večje vitalnosti in boljšega počutja.

Povrnite si svojo energijo!
Človeški organizem je vedno huje obremenjen: okoljski 
strupi, škodljive snovi v živilih in povečano ultravijolično 
sevanje nam vsak dan škodujejo enako kot stres in 
mrzlično hitenje.

dr. med. Ilse Triebnig
Medicinski odbor Panaceo

          Vsakodnevno telesno  raz-
strupljanje je danes v boju zoper 
eksplodirajoče civilizacijske 
bolezni (kot so počasno upadanje 
zmogljivosti, težave s srcem in  
krvnim obtokom, izgorelost, slad-
korna bolezen, rak) postalo vedno 
pomembnejše!

„

Razstrupitev. Okrepitev. Nova energija!
Tehnologija PMA (Panaceo mikroaktivacija), ki je edinstvena na svetu, 
prispeva k temu, da se posebne biofizikalne lastnosti naravne vulk-
anske kamnine pomembno povečajo z dodatno optimizacijo zgradbe 
zeolitove kristalne mreže. Zeolit, obdelan s PMA  aktivacijskim 
postopkom, ima zato večji učinek kot neobdelani zeolitovi proizvodi.

„

Celično okolje mora ostati čisto!
Če je tekočina, ki predstavlja okrog 70 
odstotkov celotnega človeka, motna kot 
kloaka, je okolje naših telesnih celic 
obremenjeno. Grozi jim  nevarnost, da 
zbolijo, odmro (predčasno staranje) ali  
postanejo zločeste.

Če pa je tekočina čista kot izvirska voda, 
gre celicam nasploh dobro in počutimo se 
zdrave! Namesto da bi si privoščili drage 
občasne razstrupljevalne kure, lahko na  
udoben način poskrbimo za  vsakodnevno 
notranje čiščenje s pripomočkom Pana-
ceo Basic-Detox.

Program za maj
Petek, 29.5.2015, ob 19.00
POTOPISNO PREDAVANJE ETIOPIJA
Organizator: KPŠ in MC Krško

Vsak ponedeljek ob 18.00
TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU IN NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Četrtek, 21.5.2015, ob 15.00
SPOZNAVANJE ŠPANIJE

Petek, 22.5.2015, ob 17.00
ULTIMATE FRIZBI

Sobota, 23.5.2015, ob 9.00
MARŠ PO BOHORJU

Četrtek, 28.5.2015, ob 15.00
FOTO DELAVNICA

Petek, 29.5.2015, ob 17.00
FOTO DELAVNICA

Sobota, 16.5.2015, ob 10.00 
MC DIRENDAJ: Pletenje in kvačkanje

Sobota, 20.5. - Ponedeljek, 22.5.2015, ob 10.00 
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

Petek, 15.5.2015, ob 17.00,
MT SENOVO, VRTNARJENJE

MT Senovo

Dogodki v tednu vseživljenjskega učenja
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Priložene fotografije iz Mrzlave vasi dokazujejo, da se gre občan 
Janko Pirc očitno nekakšno obračunavanje z Občino Brežice. Že 
v začetku marca je prvič postavil zapreke na krajevno cesto in 
onemogočal prehod, v začetku maja pa je to ponovil. Medel od-
ziv občine se je sicer končal s tem, da je marca inšpekcija naloži-
la odstranitev, vendar ni bilo ničesar storjenega, da bi po sodni 
poti prišlo do prepovedi poseganja v cesto. Sam je lastnik zemlji-

šča nad parcelo, ki jo predstavlja cesta. Le-ta je javno dobro v la-
sti in upravljanju Občine Brežice. Prične se na mestu, kjer je bila 
prva blokada, in se nadaljuje mimo stanovanjskih hiš do kolovo-
zne povezave v smeri Žejnega. 

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004, 56 88 138
E-pošta: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Splet: www.gsradece.si

 

PROGRAMI:
 PLESNA PRIPRAVNICA I., II., III., letniki rojstva 2009, 2008, 2007
 SODOBNI PLES, leto rojstva 2006 in starejši
 PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, leto rojstva 2010
 GLASBENA PRIPRAVNICA, leto rojstva 2009

PROGRAM GLASBA - INŠTRUMENTALNI POUK 
(priporočljiva starost: od 7 let dalje):

 GODALA: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS
 KLAVIRSKA HARMONIKA, DIATONIČNA HARMONIKA
 KLAVIR
 PIHALA: FLAVTA, SAKSOFON, KLARINET
 TROBILA: TROBENTA, POZAVNA, ROG, TUBA
 TOLKALA
 KITARA

INFORMATIVNA DNEVA ZA STARŠE: 
 ENOTA LAŠKO, torek 19. 5. 2015 ob 17.00
 ENOTA RADEČE, sreda 20. 5. 2015 ob 17.00

SPREJEMNI PREIZKUS ZA INŠTRUMENTALNI POUK 
IN VPIS K OSTALIM PROGRAMOM BO V OBEH ENOTAH: 

 V ČETRTEK, 28. 5. 2015 ob 17.00 in
 V PETEK, 29. 5. 2015 ob 17.00

Več informacij na spletni strani www.gsradece.si
Vabljeni

VPIS V GLASBENO ŠOLO 
ZA  ŠOLSKO LETO 2015/2016

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v glasbeno šolo ter k preizkusu glasbenih in plesnih sposobnosti 
za šolsko leto 2015/2016 v soboto, 30. maja 2015, ob 9. uri v dvorano glasbene šole Krško, 
Kolodvorska ulica 2, Krško.

Najmlajši, 5- in 6-letni, nimajo preizkusa. Po kratki predstavitvi pouka jih boste lahko takoj vpisali 
v tajništvu šole. Vpis je žal omejen, vpisujejo pa se v programe predšolske glasbene vzgoje ter 
glasbene in plesne pripravnice.

Za vse starejše od 7 let velja preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti. Za petje je pogoj končana 
mutacija (deklice od 14 let naprej, fantje od 16 let naprej). Vpisujejo pa se v programe glasba 
(instrument ali petje) in ples.
 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 40
gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

Dogajanje v Mrzlavi vasi

V vašem časopisu (št. 9, 30. 4. 2015) je bil na strani 9 objavljen pri-
spevek z naslovom »Želijo pomladiti članstvo«. Osnova prispev-
ka je letna skupščina organizacije, ki se sedaj imenuje Združenje 
borcev za vrednote NOB Krško. V bistvu me sam prispevek niti ne 
moti, ker je naša država demokratična, in prav je tako. Moteče pa 
bi bilo, če zainteresirani ne bi mogli odgovarjati na objavljeno. 
Verjemite mi, da bi raje molčal kot pisal, ker je v naši državi v za-
dnjem času vse bolj in bolj zmešano kot urejeno. A kaj ko mi g. Štih 
ne da mira. Iz nastopa v nastop se mu dogajajo čudne »zadeve«. 
Če ne bi bilo objavljeno, bi šlo vse skupaj mimo. Kaj točno je govo-
ril na tej skupščini, niti ne vem, verjamem pa, da je vaša novinar-
ka naredila točen povzetek poudarkov iz njegovega govora. Če je 
res govoril o potvarjanju zgodovine, potem se mora »pogledati v 
lastno ogledalo«. Zakaj? Preprosto, ker jo potvarja sam. Če je res 
govoril o »beli gardi«, si je to izmislil, govoril neresnico ali pa pre-
prosto ne pozna zgodovine. V oz. na ozemlju Slovenije med drugo 
svetovno vojno »bele garde« ni bilo. Bila pa naj bi nekje drugje, in 
to ob koncu prve svetovne vojne in prvih letih revolucije. Res pa je, 
da je ta, takrat nastala država, močno vplivala na določeno šte-
vilo ljudi tudi pri nas. In nas posredno »onesrečila« za vsaj 50 let. 
Posledice čutimo še danes. To je točna informacija! Drugo pa je 
domobranstvo. Če domobranstvo s svojim delovanjem med drugo 
svetovno vojno ustreza definiciji kolaboracije, potem gre za kola-
boracijo. Konec! Res pa je, da ima v demokratični družbi vsakdo 
pravico spoštljivo povedati, iz svojega zornega kota, kako on vidi 
nekaj, kar drugi vidijo drugače, vendar tudi oni ne isto. To očitno 
g. Štihu ni jasno. Kot ga jaz razumem, bi on rad, in celo več kot rad 
(zapoveduje), da vsi vidimo in mislimo kot on. G. Štiha bi rad obve-
stil, da so ti časi mimo, čeprav se danes pojavlja vse več glasov raz-
ličnih starosti (skrbi nas lahko, da tudi mladih!), ki si očitno želijo 
samoupravnega enoumja ter »delikta vesti in besede«. »Tovariši«, 
upam, da vam to ne bo nikoli več uspelo. 

Čisto za konec bi vas, g. Štih, rad vprašal za vaš odnos in vaš dru-
štveni odnos do leta 1990, 91 oz. do »desetdnevne vojne«, s katero 
smo prišli do svoje »prave« države, ki jo nikoli do sedaj nismo ime-
li, razen če gremo tisočletje nazaj? Upam, da mi upate odgovori-
ti v duhu pozitivnih vrednot: iskrenosti, odkritosti … Pomembna 
je odkritost in iskrenost, ker le na tej in takšni osnovi tako vsi dr-
žavljani Slovenije skupaj gradimo skupno nam državo! Če pa ta-
kšnega odgovora ne zmorete, potem pa gremo v životarjenje. V 
kolikor boste odgovorili, bom takoj vedel, kje smo. Predobro po-
znam tisti čas in razmere v Posavju. To je prostor, kjer oba živiva. 
Pomembna je odkritost in iskrenost. Zato še vedno ne moremo iz 
in smo ujetniki druge svetovne vojne. Naj se nam ne zgodi isto z 
našo »samo« desetdnevno vojno!!!
 Ciril Kolešnik st., Brežice

Odziv na članek 
»Želijo pomladiti članstvo«
(Posavski obzornik št. 9, 30. 4. 2015, stran 9)

Izza »barikade« živi več krajanov KS Mrzlava vas, ki so si uredi-
li stanovanjske hiše (imajo hišne številke). Med njimi sta tudi dva 
otroka, eden je star dva meseca, drugi dve leti. Ne le, da je one-
mogočen dostop do večine parcel, samo po sebi se postavlja vpra-
šanje, kaj bi bilo, če bi moralo priti reševalno vozilo. Tega vpraša-
nja ne postavljam Pircu, ker nisem prepričan, da mu razmišljanje 
sega preko lastnega žepa.

Postavljam pa javna vprašanja županu Ivanu Molanu:

• Ali se zaveda tudi sedaj, ko so volitve mimo, da se mu dogaja 
»balvan revolucija«, ki prizadeva nedolžne krajane ter da bo še 
huje dojenčke in majhne otroke?

• Ali občina pod njegovim vodstvom in z množico »strokovnih« 
sodelavcev lahko doseže sodno prepoved za Pirca, da ne pose-
ga v tujo lastnino (občinsko)? Vem, da od »malih« ljudi zade-
ve hitro izterjajo.

• Ali se župan zaveda, da so izza zapreke tudi majhni otroci, ki 
lahko mimogrede rabijo medicinsko pomoč?

• Ali župan razume, da ljudje v KS Mrzlava vas trpijo zato, ker se 
pač občinske službe obnašajo samozadostno?

Ta vprašanja postavljam kot občan, ki to pot uporablja več kot 
50 let. Gre za javno cesto, ki obstaja več kot sto let. Razlika je le v 
tem, da je bila prej makadamska cesta. Dokazilo, da gre za javno 
dobro, pa je tudi lani vgrajen javni vodovod, ki bo omogočil tem 
krajem oskrbo z vodo, Občina pa je imela za cesto tudi dokument 
o lastništvu. Tudi mejniki, ki jih je postavil geometer, povedo vse. 
Konec koncev pa vprašanja postavljam kot dedek, ki ga skrbi za 
dva vnuka, ki sta izza prepreke. Osebno sem govoril z županom 
tudi ob marčevski zapori, ko je bilo kritično zaradi snahe, ki je bila 
tik pred porodom. Nisem povsem prepričan, da ne bom s primer-
nim orodjem in zaščito sam posegel, če se ne bi nič zgodilo. Zara-
di Pirčeve narave pa bi se potem lahko zgodilo, da bo zadeva so-
dila v kakšno drugo rubriko.
 Janez Ivšič, Krška vas

Stališče Občine Brežice
(Dodajamo še stališče Občine Brežice, ki ga je v njenem imenu 
predstavila vodja oddelka za gospodarske javne službe in gospo-
darske zadeve Alenka Laznik.)

Že pred nepooblaščenim posegom v cesto smo vzpostavili stik, 
ker so bile zahteve pooblaščenca lastnice zemljišča, da je cesta 
na njegovem. Odločili smo se, da izvedemo postopek odmere, kar 
se je zgodilo 5. maja in na podlagi katerega smo ugotovili, da je 
en del ceste res na privatnem zemljišču. Sedaj bomo sprožili po-
stopek odkupa tistega dela ceste, ki ni v lasti občine. Pooblašče-
nec lastnice se sicer z geodetskimi odmerami ni strinjal, ampak 
vztrajno trdi, da cesta poteka po zemljišču lastnice, ki jo zastopa. 
Občina pa tudi ne more odstopiti od svojih zahtev, saj se kot stro-
kovne službe z nekom ne moremo pogovarjati o določenih nado-
mestilih in odmerah, če stanje ni natančno ugotovljeno. 

Zaradi nepooblaščenega posega sta obakrat ukrepala policija in 
skupni prekrškovni organ. Pooblaščenec je v drugo javno cesto 
tudi poškodoval (zabil žeblje vanjo), kar seveda ni dovoljeno. Zo-
per pooblaščenca bomo v skladu s prekrškovno zakonodajo tudi 
ukrepali, prav tako ima tudi policija na podlagi zakona o cestah 
in občinskega odloka pravico, da ukrepa. Mogoče pooblaščenec 
meni, da je to poseg na privatno zemljišče, ampak te stvari se dajo 
reševati drugače - najprej je potrebno ugotoviti stanje, nato pa se 
gre v nadaljnji postopek. Dejstvo je, da je ogromno cest skozi zgo-
dovino spreminjalo svojo traso in ne tečejo točno po javnem do-
brem. Finančno je to zelo zahtevno, če bi želeli vse urediti. Se pa 
ureja to postopoma, ob vsaki novi investiciji se zadeva uredi la-
stniško, naredijo se odmere in tudi prenosi lastništva.

Kmetijska trgovina Cerjak zaposli 

SERVISERJA MOTORNIH ŽAG. 
Pričakujejo 2 leti delovnih izkušenj, prakso v prodaji, 
pridnost in poštenost ter sposobnost timskega dela.

Delovno mesto je za določen čas z možnostjo redne 
zaposlitve. Vse informacije dobite na 041-682-478 .

Vloge pošljite na polona.cerjak@siol.net.

www.agronet.si

KOSTANJEVICA NA KRKI - 24. aprila je v 
gostilni Kmečki hram v Kostanjevici na 
Krki potekal dogodek »Naša prva mladin-
ska zgodba v Kmečkem hramu« v organi-
zaciji Mladinskega sveta Kostanjevica na 
Krki. Z glasbenim nastopom je začela sku-
pina Kolaž, nadaljeval pa kantavtor Peter 
Dirnbek. Za prijeten ambient sta poskrbe-
la mlada kostanjeviška fotografinja Maru-
ša Lapuh z razstavo, ki jo je poimenovala 
Salvador Dali VS Maruša Lapuh, in igra-
lec Stane Tomazin, ki je povezoval pro-
gram. Kontekst, v katerega so mladi dogo-
dek umestili, najbolj zaznamuje kulturno 

Naša prva mladinska zgodba

vrenje in posledično prebuja-
nje Kostanjevice v šestdesetih 
in sedemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja, ko je v Kostanjevi-
ci deloval Lado Smrekar. V 
duhu tega so mladi uprizorili 
tudi dramski prizor, s katerim 
so hoteli opozoriti na zaprtost 
javnega prostora, dialoga, po-
seben poudarek pa so dali gla-
su mladih, ki ga v lokalni sku-
pnosti primanjkuje. Mladi niso 
pozabili, da 24. aprila tradici-
onalno poteka jurjevanje, zato 
so si nadeli bršljanove vence, 
navsezadnje pa jih je obiskal 
tudi Zeleni Jurij, ki je pod od-
rom bodril obiskovalce. Po-
mladni dogodek se je zaključil 
s harmonikarsko skupino Trio 
adijo, ki je poskrbela, da so ža-
rometi sijali dolgo v noč.
 Vir: Mladinski svet 
 Kostanjevica na Krki
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnijh trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih.

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prijate-
lji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi 
kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti, saj smo za obja-
vo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:

• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

DRAGICA KOLIĆ

ZAHVALA

V 68. letu starosti nas je nenadoma 
zapustila naša draga

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi, 
nam stali ob strani in jo pospremili na njeni poslednji poti.

Vsi njeni

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči.

Tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni!

(S. Gregorčič)

iz Župelevca 52a, Kapele.

FRANC UMEK 

SPOMIN

17. aprila je minilo 30 let, 
odkar nas je zapustil naš dragi

Vsem, ki postojite ob njegovem grobu, 
prižigate sveče in ga ohranjate v lepem spominu, iskrena hvala.

Vsi njegovi

z Zdol.

ANDREJA KRANJCA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, dedka, tasta, brata in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečene besede sožalja, darovane sveče, svete maše in 
denarno pomoč. 
Še posebej se zahvaljujemo Rezki in Jasmini za pomoč ter Maji za 
prebrani govor. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Kšeli in 
kaplanu lazaristu gospodu Prinčiču za lepo opravljen obred, pevcem 
za zapete žalostinke, izvajalcu trobente, nosilcem praporjev, podjetju 
Komunala za organizacijo pogreba ter dežurni reševalni službi 
Zdravstvenega doma Brežice. 
Zahvaljujemo se tudi vsem ostalim, ki vas nismo posebej omenili, pa 
ste nam kakor koli pomagali.

Žalujoči: žena Albina, hči Andrejka in sin Robert z družinama

Ugasnila je luč življenja,  
se prižgala luč spomina,  

ko ostaja v srcu  
tiha skrita bolečina.

iz Brežic, Jurčičeva 10

ALEŠ TRŠELIČ

ZAHVALA

V 48. letu starosti se je nenadoma poslovil naš dragi

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za tople 
tolažilne besede, za sveče in darovano denarno pomoč. Posebno 
se zahvaljujemo Tršeličevim dekletom, govorniku g. Jankoviču, 
Cvetličarni Lilija, gostišču Sara in pogrebni službi Kostak. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: mama Jelka in brat Igor z družino

Pojdem, ko pride maj,
pojdem na rožne poljane,

kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj in kdo vedi kdaj.

Pojdem v kraje vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev ...

Ne kličite me nazaj!
(T. Kuntner)

iz Krškega.

PAVOL TESAR
(1953 - 2015) 

Ko me je dosegla vest, da je umrl, in takoj potem vprašanje, če 
se še spominjam Pavola Tesarja, se mi je neobotavljivo prebu-
dil spomin na ljubeznivega in skromnega slikarja, ki je po bre-
žiških ulicah hitel z mapo, v katero je zlagal slikarske utrinke, 
mi jih kazal in pojasnjeval, kaj bo nastalo iz obrisov. Večkrat 
se mi je zazdel ponižen. Preveč ponižen za svoje sposobno-
sti in naravne danosti.

Pavol Tesar je bil slovaško-nemškega porekla, slikarstvo je 
študiral pri akademskih slikarjih prof. Grabowieczkyju in Var-
gi. Po končanem vzporednem visokošolskem študiju zgodo-
vine in književnosti je nekaj časa poučeval in se še nadalje 
izpopolnjeval v slikarstvu. Ko se je končno kot profesiona-
lec povsem posvetil slikanju, je postal eden izmed sodobnih 
potujočih umetnikov. Zadrževal se je v deželah srednje Evro-
pe, v Nemčiji, Rimu, na Malti, spoznaval pa je tudi dežele Bal-
kana. Večkrat je obiskal Slovenijo, kjer se je za stalno naselil 
1992 in za nekaj let ostal v Brežicah. Na gradu Mokrice se je 
leta 1992 predstavil na skupinski razstavi ter nato na samo-
stojnih razstavah 1994 v Brežicah in Ljubljani (otvoritev so 
popestrili brežiški kulturniki z bogatim programom), 1995 v 
Termah Čatež in Brežicah, 1996 v Kranju, 1997 v Galeriji Au-
strotel v Ljubljani, 1998 v Brežicah in še istega leta septem-
bra, na povabilo slovaškega ministra za kulturo, z večjo raz-
stavo v Bratislavi, vmes tudi v Galeriji Krvina v Gorenji vasi v 
Poljanski dolini. Iz zapisa pokojnega prof. dr. Mirka Juterška: 
»Ker je Pavol Tesar zelo plodovit in neumoren slikar, so nje-
gove slike zastopane vse naokrog v raznih zbirkah po Slove-
niji, še posebno po domovih. Umetnikove živobarvne krajine, 
predvsem pa slikovita tihožitja, med katerimi izstopajo cve-
tlični šopki, so polni sonca in optimizma in tako kot njegove 
figuralne zgodovinske slike takoj prepoznavne …«

»Brežičani, živeči v Ljubljani, smo bili med njegovimi prvimi 
kupci slik in smo mnogi postali njegovi dolgoletni prijatelji,« 
opisuje Vinko Savnik in nadaljuje: »V sredo, 15. aprila, je na 
vhodu stanovanjskega bloka na Beblerjevem trgu 12 v Lju-
bljani zaplapolala črna zastava. Stanovalci niso mogli verjeti, 
da je umrl njihov slikar, čeprav so vedeli, da je bil že nekaj časa 
zelo bolan, a so ga še pred kratkim srečevali z obvezno slikar-
sko mapo pod roko. Vest o smrti je hitro dosegla tudi proda-
jalke v bližnji trgovini, kjer je kupoval, osebje v bifeju, kjer je 
rad popil kakav z rogljičem, zaposlene v ART-u, kjer je naba-
vljal slikarski material, in farmacevte v lekarni, kjer je kupoval 
zdravila. Žalostna vest jih je zelo prizadela, saj je bil Pavol iko-
na v naselju, vsi so ga poznali kot prijaznega in skromnega člo-
veka, imeli so ga zelo radi, čeprav o njem niso vedeli veliko.«

Pavol Tesar bo živel dalje v srcih prijateljev, v množici svojih 
zgodovinskih slik, ljubih mu starih mestnih jedrih, tihožitjih, 
ki jih je na koncu prodajal, da bi zbral denar za operacijo srca. 
A je opešano srce prehitelo Pavolovo željo, da bi po operaciji 
zaživel na novo. Morda znova na Obali za nove navdihe v po-
krajini, arhitekturi in v ljudeh. In manj razočaran nad razme-
rami v družbi in tudi nad mnogimi ljudmi.
 N. J. S.

IN MEMORIAM

ROZIKA ŠEPETAVC

ZAHVALA

8. maja se je v 91. letu poslovila
naša draga sestra in teta

Žalujoče sorodstvo

roj. Cizl, iz Globokega,
od leta 1960 pa je z družino živela v Nemčiji.

Hvala vsem, ki se je boste spominjali.

KRŠKO - Program hospic za-
jema celostno oskrbo hudo 
bolnih v zaključni fazi bo-
lezni ter njihovih svojcev 
tam, kjer so bolniki nasta-
njeni, predvsem na domo-
vih, včasih tudi v bolnišni-
cah in domovih za starejše. 
O delovanju hospica, pa tudi 
o minljivosti življenja in nje-
govi kakovosti do konca, 
smo se pogovarjali z Mate-
jo Kotar. 

Slovensko društvo hospic je 
leta 1995 ustanovila zdravni-
ca onkologinja Metka Klevi-
šar in v letošnjem letu obele-
žuje 20-letnico obstoja. Enota 
za Dolenjsko, Belo krajino in 
Posavja ima sedež v Novem 

Program hospic - za kakovost življenja do konca
mestu, v letošnjem letu pa je 
vanjo preko javnih del vklju-
čena Leskovčanka Mateja Ko-
tar, ki se je v letu 2013 usposa-
bljala za delo prostovoljke. Kot 
je povedala, je program razde-
ljen v več kategorij: žalovanje 
odraslih, žalovanje otrok in 
mladostnikov, prostovoljstvo, 
detabuizacija smrti in hiša ho-
spica, ki je v Ljubljani (ravno v 
zadnjih dneh je v javnosti od-
mevala novica o vprašljivosti 
njenega bodočega delovanja). 
V njej je 12 sob, kamor se lah-
ko namesti oseba z napredova-
no boleznijo, ne glede na sta-
rost. Po besedah Kotarjeve je 
najmlajša uporabnica štela ko-
maj štiri leta. Obisk svojcev je 
možen 24 ur na dan, lahko se 

nastanijo poleg bolnika, nasta-
nitev v hiši je brezplačna, zago-
tovljena pa je vsa medicinska 
oskrba. Potreba po podob-

nih ustanovah je tudi po dru-
gih območjih, ampak se vedno 
znova pojavljajo težave glede 
financiranja. 

»Kot prostovoljec je potreb-
no imeti občutek za sočlove-
ka, da znaš biti v sočutno opo-
ro. To je specifično delo, kjer 
se srečaš z lastno minljivostjo, 
s to zaznavo, da je vse minlji-
vo, tudi življenje. Tako so vsa 
izobraževanja usmerjena v ta-
kšno razmišljanje ter v razi-
skovanje bivanja do smrti in 
kakovosti življenja do kon-
ca,« je dejala Kotarjeva, ki je 
sicer po poklicu ekonomistka, 
a vendar je že pred leti iskala 
možnost vključitve v progra-
me hospica. Ko je izvedela za 

usposabljanje, se je prijavila in 
ga uspešno zaključila. »Na ob-
močju naše enote sem koordi-
natorka prostovoljcev. Drugače 
pa skrbim še za administrativ-
na dela ter vstopam v družino, 
ki se je na nas obrnila po po-
moč,« je še pojasnila in dodala, 
da pomoč za bolnika šteje pri-
stop v celoti. »Ko je zdravlje-
nje v bistvu zaključeno, pristo-
pimo k bolniku, da mu nudimo 
blažilno nego, kar pomeni, da 
nima bolečin, da ni žejen in da 
se ne počuti osamljenega. So-
delujemo tudi z drugimi insti-
tucijami, naš hospic je le do-
dana vrednost oskrbi. V naši 
ekipi so medicinska sestra, so-
cialna delavka, psiholog, tera-
pevt, tako da bolniku nudimo 

duhovno in obenem duševno 
oskrbo,« je povedala Kotarje-
va in pojasnila, da prostovolj-
ci vstopajo v program na laični 
osnovi. »Spoznanje, da v žalo-
sti nisi sam, je zelo pomemb-
no. Svojci sledijo zgodbam, ki 
se jih dotaknejo in lažje prebo-
lijo smrt svojega bližnjega. Na 
smrt je zelo pomembna pripra-
va. Smiselno bi bilo, da se vsak-
do sooči z dejstvom, da smo 
minljivi in je žalovanje del ži-
vljenjskega ciklusa,« je razloži-
la sogovornica, ki se je z umira-
jočim in njihovimi najdražjimi 
srečala tudi na našem obmo-
čju, v Brestanici, pomoč pa so 
poiskali tudi bližnji umirajoče-
ga iz Krmelja.
 Marija Hrvatin 

Mateja Kotar je dosegljiva  
na tel. številki 041 795 363, 
ali po e-pošti hospic.dpbk@
siol.net
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Prodam metrska kalana drva 
ter suho seno v okroglih balah. 
Tel.: 031 683 708

Prodam mešana drva, žagana, 
cepljena. Možna dostava. 
Tel.: 031 537 145

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam inox cisterne za vino 
(600 l, 300 l) in cviček. 
Tel.: 051 392 451

Prodam kole za paradižnik in 
vrtno frezo Marko. 
Tel.: 030 694 956

ŽIVALI

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + da-
vek. Tel.: 040 673 009

Kupim debele krave in telice 
za zakol ter suhe za dopitanje. 
Plačilo takoj! Tel.: 040 179 780

Prodam teličko limuzin, staro 
3 mesece. Tel.: 07 49 56 236, 
041 380 075

Prodam prašiča, težkega od 
160 do 170 kg. 
Tel.: 07 49 56 406

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju. Okolica Dobove. 
Tel.: 07 49 67 656

Prodam kvalitetno naravno 
sušeno koruzo in ječmen. Mo-
žna menjava za drva – hlodovi-
no. Tel.: 07 49 69 203 

Prodam koruzo iz koruznja-
ka, v zrnju ali strokih, in seno 
v kockah. Dobova. 
Tel.: 041 991 555

Prodam koruzo v zrnju in sve-
žo svinjsko mast. 
Tel.: 051 361 635

Prodam seno v okroglih ba-
lah, 10 bal. Premer bale cca. 
130 cm. Cena 20 €/balo. 
Tel.: 031 772 542

Prodam seno v kockah. Kupim 
nakladalko SIP. 
Tel.: 041 541 539

Peleti s certifikatom EN plus, 
tona že od 223 € dalje, in le-
sni briketi. Tel.: 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Prodam suha nakalana buko-
va drva. Tel.: 041 288 937 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net

Prodam njivo, 34 arov, k.o. Ve-
liki Podlog. Tel.: 031 278 677

V Barbarigi, Istri, oddam opre-
mljen apartma v velikosti 60 
m2, oddaljen 300 m od morja, 
s klimo in veliko teraso. 
Tel.: 031 308 412

Šentjernej; v novem bloku 
pri Sparu oddam opremlje-
no 2-sobno stanovanje, 3/4 
nad., ER-B2. Tel.: 051 260 
666, po 16. uri

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašman, klima, SAT TV, 
terasa, gril, parkirišče, 200 m 
od morja. Tel.: 041 983 525

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam motor skuter, znamke 
Jia Jue, letnik 5. 7. 2012, prevo-

ženih 1300 km. 
Tel.: 031 562 901

Prodam 4 avtomobilske gume 
Sava 175-65-14 Perfecta za 40 
€. Tel.: 040 798 979

KMETIJSTVO

Prodam električni cepilnik 
Tajfun. Tel.: 041 947 780

Prodam kiper prikolico Teh-
nostroj (3,5 t). 
Tel.: 031 769 631

Prodam kosilnico Bucher, mo-
tokultivator Gorenje Muta, ko-
silnico BCS 620 in rezervne 
dele za kosilnico BCS 127. 
Tel.: 051 493 012

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Franci Peterkoč, Gabrje 
23, Dobova. Tel.: 031 610 933

Prodam koruzo v zrnju, suše-
no v koruznjaku. Cena po do-
govoru. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 561 130

Prodamo koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. Okolica Kapel. 
Tel.: 031 451 669

Prodam ječmen, pšenico in 
koruzo. Tel.: 041 913 799

Prodam 400 kg tritikala. 
Tel.: 051 268 211 

mali oglasi

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

- 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

čistimo zaloge!

na izbrane korekcijske okvirje.*
-50%

Pleteršnikova 1, Brežice

SPECIALISTIČNI OKULISTIČNI PREGLEDI070 660 660

obzornikova oglasna mreža

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL Posredovanje in svetovanje 

pri prodaji nepremičnin.
info@oridom.si 

gsm: 031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 €

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

Trdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

Pogrebne storitve

0

041 619 455

41 628 420
dežurstvo 24/7
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VAŠA OKOLICA -
VAŠE OGLEDALO

Gsm: 031 706 901
E-mail: info@trata-krsko.si 
http://www.trata-krsko.si

- KOŠNJA TRATE
- ZASADITEV RASTLIN 
  IN UREDITEV OKOLICE
- OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA
- SVETOVANJE PRI UREDITVI OKOLICE

Beograd, Sarajevo
25. - 28. 6. - 180€

Buzet, Motovun, Rovinj
23. - 24. 5. - 137€

031 643 338
avto.prah@siol.net
www.avto-prah.si

Projektiranje, legalizacija sta-
novanjskih in gospodarskih 
objektov. PIS biro, Damjan Ži-
bert s.p., Glavni trg 27, Sevni-
ca. Tel.: 031 431 315

Prodam lepo urejeno hiško na 
mirni lokaciji Lomno 6 (Štegi-
na), p. Krško, z lepim nasadom 
orehov, vrtom, travnikom in 
gozdom cca. 2 ha. EI v izdela-
vi, cena po dogovoru. Tel.: 051 
351 308 med 10. in 18. uro 

Prodam vinograd (600 trt) in 
bivalno zidanico z vso opremo, 
Podulce 26, Raka. 
Tel.: 041 483 922 

Prodam stanovanje, 42 m2, v 
naselju Trobentica v Brežicah. 
EI št. 2013-11-17-7, energijski 
razred C. Tel.: 041 729 833, e-
-pošta: tinanikoli@gmail.com

Prodam 3 vinograde, veliko-
sti 2.431 m2, 5.819 m2 in 6.242 
m2, lokacija Leskovec pri Kr-
škem, vas Loke. Leseni hrami, 
zidan objekt, voda, elektrika. 
Ob vseh vinogradih teče tudi 
potok. Podroben ogled možen 
na Bolhi, odtipkajte v iskalni-
ku pavlischchek. Tel.: 041 683 
891, Robert

NEPREMIČNINE
Projektiranje - legalizaci-
ja, novogradnja, prenova, ru-
šitev, notranja oprema, zuna-
nja ureditev vseh objektov. 
Aspo biro, Samo Vojko Cero-
všek s.p., Papirniška ulica 24, 
Krško. Tel: 041 683 380, aspo.
biro@amis.net

Prodam ali oddam v najem po-
polnoma prenovljeno, delno 
opremljeno dvosobno stanova-
nje, 61,76 m2, 12/13 nadstro-
pje, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, 
EI: razred C. Ogled po dogovo-
ru. Vselitev takoj. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 653 122 do 
20. ure 
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STIKI
Ženitna posredovalnica Za-
upanje ima številne zanimi-
ve ponudbe za različne staro-
sti po vsej državi. Tel.: 031 505 
495, www.zau.si 

Izdelovanje in popravilo na-
grobnih spomenikov, klesa-
nje črk, izdelava okenskih 
polic in pultov ter montaža. 
Tel.: 041 680 358, Kamnose-
štvo Arh Zvonko s.p., Selce 6, 
Leskovec

Če opazite čebelji roj in že-
lite, da ga brezplačno stro-
kovno odstranimo in poskr-
bimo za čebele, pokličite 041 
74 05 05, Toni. Velja za Krško 
z okolico.

Invalidski skuter, akumulator-
ski, močnejši, kot nov, v garan-
ciji, 10 km/h, ugodno prodam. 
Dostava na dom. 
Tel.: 041 517 900

Sem starejša gospa; potrebu-
jem pomoč v gospodinjstvu in 
na manjšem posestvu. 
Tel.: 031 774 516

Prodam hrastove plohe, zrač-
no sušene (6 m3), les iz Krako-
vskega gozda, cena 600 €/m3. 
Tel.: 030 333 138

Ekološka trgovina Julija išče 
ekološko kmetijo ali kmeti-
jo v preusmeritvi za doba-
vo zelenjave, sadja. Tel.: 051 
385 379, www.ekotrgovina-
-julija.si

Prodam odojke in prašiče, me-
snati tip, za nadaljnjo rejo ali 
zakol, brejo svinjo in ovce. Mo-
žen zakol. Tel.: 031 664 286

Prodam nemške ovčarje brez 
rodovnika – mladiče. 
Tel.: 041 795 776

Oddam mladiče, mešance 
(kraški ovčar - bernski plan-
šar), stare 5 mesecev, samčke. 
Dobri čuvaji. Tel.: 041 216 978

POHIŠTVO 
IN OPREMA

Prodam rabljeno strešno kri-
tino Opekarne Brežice, novo 
magnetno blazino, zraven apa-
rat za masiranje. 
Tel.: 03 56 84 211

Prodam ali menjam za vino 
garažna vrata, okna, police. 
Tel.: 031 302 355

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

Za zbirko kupim stare vojaške 
stvari (čelade, opremo, bajone-
te, sablje, uniforme ...) Plačam 
dobro. Tel.: 040 422 023 

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

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

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

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!

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič, Ljubo Motore, Kristina 
Klemenčič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Maruša Mavsar, 
Bojana Kunej, Smilja Radi

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.000 izvodov

 

Naslednja številka (11/2015) bo izšla v 
četrtek, 28. maja 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 21. maj.IZREZAN OGLAS VELJA KOT KUPON ZA 10 % POPUST

Alojz Kržan s.p., Zaloke 8, 8274 RAKA
T: 07/497 51 22; M: 041/646 944
E: akrzan10@gmail.com 
www.keramika-krzan.info

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Za nami je več kot 
15 let delovnih izkušenj.

Arnšek Branko s.p., Župelevec 21, 8258 Kapele 

Popravila in polnitve klimatskih naprav za:

041 363 807

OSEBNA IN DOSTAVNA VOZILA

KOMBAJNE
TRAKTORJE DELOVNE STROJE

TOVORNA VOZILA

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da si lahko 
priskrbite mlade rjave in grahaste 

jarkice vsak delavnik med 
16. in 18. uro. Sprejemamo 

naročila za purane. Razprodaja 
enoletnih rjavih kokoši nesnic 
bo 30. junija od 18. ure dalje.

Spoštovane 
stranke! 

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

bele piščance po akcijski 
ceni (do razprodaje).

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

Rad bi spoznal žensko, od 30 
do 45 let, s katero bi gradil sku-
pno prihodnost. 
Tel.: 051 488 077 

Vdovec išče žensko iz Posavja 
do 55 let (vdovo ali ločenko) za 
resno zvezo. Tel.: 031 230 482

57-letni moški bi rad spoznal 
žensko močnejše postave (130 
kg) za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

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

s Senovega sporoča, da bo

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

prodaja belih kilogramskih 
piščancev  25. maja pri Alojzu  

Mirtu na Gmajni 28, Raka;
    26. maja na Kajuhovi 3, 

Senovo; vsak torek in petek  
rjave, grahaste, sive ter bele 

jarkice, vsak četrtek pa lahko 
kupite enodnevne bele 

piščance ali naročite race, 
gosi ter purane. 

Po uspešno izvedenem veli-
konočnem plezalnem taboru, 
ko so mladi posavski plezalci 
plezali v Vipavi, so se med pr-
vomajskimi prazniki za teden 
dni odpravili na plezalne po-
čitnice v italijanski Arco. Naj-
mlajši udeleženci tabora Špe-
la Vračun, Sven Klenovšek, 
Nuša Krajnc, Matija Bedrač 
in Andraž Sotelšek so pre-
plezali številne smeri do te-
žavnosti 6a+. Obiskali so na-
ravna plezališča Belvedere, 
Nago, Massone, Muro dell' 
asin. Med starejšimi in izkuše-
nejšimi plezalci najbolj izsto-
pajo vzponi Aljaža Motoha, 
ki je na pogled preplezal smer 
Duracell z oceno 7b, z rdečo 
piko pa smer Mac Becht, 7c. V 
slednji je bil uspešen tudi Am-
brož Novak - za oba je bila to 
najtežja preplezana smer do 
sedaj. Andrej Trošt je »na fla-
sh« uspel v Cave Cannam, 7b+, 
na enak način je Tjaša Trošt 
preplezala smer Aladin, 7a, kar 
je uspelo tudi Petru Sotelšku. 
Plezalni tabor je odlično uspel. 
Že takoj po vrnitvi domov pa 
je 16-letni Aljaž Motoh izkori-
stil dobro formo in v domačem 
plezališču Nad Savo preplezal 
svojo prvo smer z oceno 8a, 
kar pomeni svojevrsten mej-
nik v karieri mladega plezal-
ca. V skoraj 30-metrsko smer z 
imenom 'A je to' se je prvič po-
dal že lansko leto, a je imel pre-
malo moči. Letos mu je vzpon 
uspel že ob prvem obisku ple-
zališča. Aljaž je tako postal šele 
6. Posavec s preplezano težav-
nostjo 8a. 
 PAK

Tabor in prva 8a
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Ivan in Jože Molan sta bila 
stara komaj 13 mesecev oz. tri 
leta, ko sta bila skupaj z oče-
tom, mamo, staro mamo in 
dvema stricema 30. oktobra 
1941 iz rodnega Arnovega sela 
izgnana najprej v zbirno tabo-
rišče na gradu Rajhenburg, že 
naslednjega dne pa so jih Nem-
ci naložili na vlak, ki jih je po 
treh dneh vožnje preko Salz-
burga, Münchna in Frankfur-
ta na Odri pripeljal v delovno 

taborišče Sternberg v pokraji-
ni Brandenburg (današnji Tor-
zym na Poljskem). Po treh letih 
in treh mesecih življenja v ta-
boriščnih barakah - moški so 
hodili na delo v tovarne, žen-
ske in otroci pa so pomaga-
li na kmetijah in po hišah - jih 
je osvobodila sovjetska Rde-
ča armada in jih že 22. febru-
arja 1945 poslala na pot proti 
domu. Prvih 90 km po opusto-
šeni Poljski do mesta Wolsztyn 
so pet dni pešačili, nato pa so 
z vlakom potovali proti jugu 
Poljske, naredili »ovinek« sko-
zi Ukrajino, zatem preko Ma-
džarske v Romunijo in po 45 
dneh zgodaj zjutraj 10. aprila 
1945 pri Vršcu prestopili ju-

goslovansko mejo. »Dobro se 
spominjam, kako so nas spre-
jeli v Jugoslaviji, saj je bil to 
prvi transport, ki se je vrnil iz 
izgnanstva. Vse je bilo srečno, 
vsi smo se počutili svobodni,« 
pravi Jože. V bližnji Beli Crkvi 
so preživeli naslednje tri me-
sece, vmes so tam pokopali še 
staro mamo Ano, ki si je srč-
no želela vrnitve domov, a je 
žal ni dočakala, in se 14. juli-
ja 1945 končno odpravili pro-

ti domu, kamor so se, na pov-
sem zapuščeno kmetijo, vrnili 
17. julija 1945. »Oče je prine-
sel dva koša slame, kar je bila 
naša prva postelja po vrnitvi 
domov, in na tisti slami smo 
začeli znova,« se še spominja 
starejši izmed bratov Molan.

Mlajši Ivan, ki že skoraj 30 
let živi v Sevnici, mnogim si-
cer znan kot nekdanji odličen 
speedwayist, med drugim dva-
kratni državni prvak Jugosla-
vije, si je vedno želel, da bi z 
bratom obiskala izgnansko pot 

njune družine. »Glede na to, da 
nam leta hitro bežijo, spomin 
pa bledi, sem se odločil, da to 
zgodbo vsaj pri sebi obnovi-
va in se spomniva tistih težkih 
dni, o katerih najini starši niso 
kaj zelo veliko razlagali,« pra-
vi o motivih za tovrstno pot. 
»Kot otrok si nisem predsta-
vljal, kak šne grozote so preži-
veli naši starši. Danes mogoče 
bolj razumem, kaj pomeni, da 
so morali v trenutku zapusti-
ti dom, še vrat niso uspeli za-
kleniti za sabo, oče je le odve-
zal in spustil živino ter vzel, 

kar je lahko nesel …« še pove 
in doda, da se je zelo poisto-
vetil tudi s knjigo britanske-
ga zgodovinarja Keitha Lowa 
Podivjana celina o dogajanju v 
Evropi po drugi svetovni voj-
ni. Potovanja sicer ni načrtoval 
zaradi letošnje 70-letnice kon-
ca druge svetovne vojne, s tem 
jo je povezal šele med pripra-
vami nanj. Pot je zelo natančno 
rekonstruiral na podlagi dnev-
nika, ki ga je ob vračanju iz iz-
gnanstva pisal Franci Derenda 
iz Artič, v originalu pa ga hra-
ni njegova hčerka Justina Der-
žanič. Z nekaj podatki, zlasti o 
poti v izgnanstvo, mu je poma-
gala tudi Irena Fürst iz bre-
staniške enote Muzeja novej-
še zgodovine, kjer je na ogled 
tudi razstava o slovenskih iz-
gnancih.

Z bratom Jožetom, znanim 
sadjarjem, sta se na potovanje 
odpravila 10. aprila iz rodne-
ga Arnovega sela, na pot pa so 
ju pospremili še živeči izgnanci 
iz omenjene vasi. Po postanku 
na gradu Rajhenburg sta pre-
vozila 1242 km do Torzyma, 
kjer sta ugotovila, da objek-
ti, v katerih so bivali v izgnan-
stvu, še vedno stojijo. V hiški, 
kjer sta prebila otroška leta, 
je danes denimo vrtec, sreča-
la sta se tudi z domačini, ki so 
jima povedali še marsikatero 
zanimivost o povojnih letih. 
Nato sta »podoživela« še vrni-
tev domov z etapnimi postan-
ki v poljskih mestih Wolstyn, 
Czestohowa, Lublin in Prze-
mysl, nadaljevala preko ukra-

jinskih mest Lvov, Stryi in Mu-
kačevo na Madžarsko, skozi 
Miskolc, Szolnok in Bekescsa-
bo do Romunije ter preko Ara-
da in Timisoare v srbski Vršac 
in Belo Crkvo, kjer sta obiska-
la grob pokojne stare mame in 
(neuspešno) poskusila obiska-
ti vojašnico, kjer so leta 1945 
prebili tri mesece. Po devetih 
dneh sta se vrnila na izhodišč-
no mesto v Arnovem selu. Pot 
domov je bila dolga kar 2809 
km, skupno pa več kot 4000 
km. 

Oba sta pot doživela zelo ču-
stveno. Zlasti Jože se je, ker 
je tri leta starejši, v Sternber-
gu spomnil vsake podrobnosti 
- kako so otroci divjali ob bli-
žnjem jezeru, kje so pobirali 
krompir … »Kot otroci niti ni-
smo dojemali, kakšna krivica 
se dogaja našim staršem. Te 
rane sva spoznala šele ob poti, 
ki sva jo zdaj opravila. Ko sva 
videla, kako daleč smo šli peš 
v najhujši zimi, ko je še grme-
lo od bitke za Berlin, in pot, ki 
je ni bilo ne konca ne kraja … 
Kaj vse so ti naši ljudje pretr-
peli! Mislim, da ni denarja in 
ni stvari, ki bi jim lahko vse to 
poplačala. Ta pot mi je odprla 
veliko še neznanega,« je po vr-
nitvi strnil vtise Jože. »Mislim, 
da sva se pravilno odločila, da 
se v teh časih spomniva na vse 
tiste, ki so bili v taboriščih, in 
vse tiste, ki so se srečno vrni-
li domov,« pa je zaključil Ivan.

 Peter Pavlovič, foto: P. P. 
in osebni arhiv  bratov Molan

Brata Molan po poti izgnanstva

»Kaj vse so ti ljudje pretrpeli!«
ARNOVO SELO - Brata Ivan in Jože Molan sta na svojevrsten način obeležila 70-letnico vrnitve iz izgnan-
stva, kjer sta preživela dobra tri leta zgodnjega otroštva. Z avtodomom sta namreč v devetih dneh ponovila 
4000 km dolgo pot v izgnanstvo in domov.

Jože in Ivan Molan z izrisanim načrtom potovanja

Brata Molan (prvi in tretji z leve) ob odhodu s sovaščani - iz-
gnanci iz Arnovega sela

Jože in Ivan kot otroka v ta-
borišču Sternberg … … in ob aprilskem obisku današnjega Torzyma

Otroci iz krško-brežiškega območja v izgnanstvu; Ivan drugi 
z leve, Jože zadaj desno


