
Na svečanosti ob 60-letnici 
GZ Krško tudi premier Cerar

V Gasilski zvezi Krško, ustanovljeni v letu 1955, bodo jutri, 
12. junija, slavnostno obeležili 60 let delovanja. Zvezo tvori 
skupno 26 prostovoljnih gasilskih društev z okoli 3.200 čla-
nicami in člani, od tega 23 društev z območja občine Krško, 
dve iz kostanjeviške občine ter industrijsko gasilsko društvo 
TEB. Ob 16.30 bodo predstavniki vseh društev in povablje-
ni gostje jubilej najprej počastili s svečano sejo na Občini Kr-
ško, nakar bodo dve uri kasneje gasilska društva, sestavljena 
iz vseh kategorij članstva, formirala gasilsko parado v Zato-
nu, ki bo okoli 19. ure krenila po starem mestnem jedru do 
mestnega parka, kjer se bo priključila zaključnemu delu pri-
reditve v počastitev praznika KS mesta Krško. Zbrane gasilke 
in gasilce ter obiskovalce slovesnosti bosta tam med drugim 
nagovorila predsednik vlade RS dr. Miro Cerar in predsedni-
ca Gasilske zveze Krško Ana Somrak.  B. M.

Melita Čopar, direktorica občinske 
uprave Občine Krško:

Najpomembneje je 
delati v zavezništvu 
z občani
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Dve peticiji proti novi mreži NMP

»Inovatorstva je v Posavju 
gotovo več, kot ga vidimo«

Življenje za zaprtimi vrati

Množičen obisk na tednu cvička

Najeti vrtovi z enotno opremo
Komunala bo malenkost cenejša

PISALA SE JE ZGODOVINA - 30. maj 2015 bo za vedno zapisan v zgodovino Nogometnega kluba Krško. 
Krški nogometaši so namreč po zmagi z 1:0 proti Aluminiju iz Kidričevega zasedli vrh 2. slovenske 
nogometne lige (SNL) ter se prvič v 93-letni zgodovini kluba in po 13 letih igranja v drugoligaški 
konkurenci uvrstili v 1. SNL! Junak tekme, ki je imela tako rekoč filmski scenarij, je bil rezervist David 
Bučar, ki je v 93. minuti, ko je glavni sodnik počasi že pogledoval na uro, da bi odpiskal konec tekme, 
zadel po lepo izpeljani akciji Krčanov in 1600-glavo množico na stadionu Matije Gubca, kar je rekord 
obiskanosti tekem NK Krško, spravil v delirij. Nepopisno veselje tako na igrišču kot tribunah se je 
lahko začelo … Več o zgodovinskem uspehu pa na str. 34 tokratnega časopisa.  Foto: Rok Retelj

PUNTARSKI ČASOPIS

LE VKUP 1515–2015
Posebna priloga ob 500. obletnici največjega 

slovenskega kmečkega upora leta 1515

Strani 17-24

Se industrijska 
konoplja vrača?
Že v Avstro-Ogrski so v naših krajih gojili 
industrijsko konopljo, s čimer smo bili del 
svetovne tradicije, ki konopljo prideluje in 
predeluje že tisočletja. Nekdaj pri nas predvsem 
tkalska rastlina je danes zanimiva v gradnji in 
prehrani. Lani jo je v Posavju na 30 hektarjih 
sejalo 22 kmetij. Kako ji kaže za naprej? 
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AKTUALNO

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

22 let
Praznujte z nami!

Naslednja številka Posavskega obzornika 
izide že v sredo, 24. junija.
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povedali so - o reorganizaciji NMP

Mojca Švab, Sevnica: Reorganizacija NMP 
mora pripomoči k učinkovitejši pomoči za vse 
uporabnike. Že sedaj smo se zaposleni v ZD 
Sevnica trudili za hitro, strokovno in učinko-
vito nudenje nujne pomoči noč in dan, vse dni 
v letu. Ustrezno smo se izobraževali, opremi-
li prostore NMP in posodobili vozni park. Vsi 

si želimo boljše pogoje za delo ter da smo vedno pravočasno, 
hitro in učinkovito prisotni, kadar kdo potrebuje našo pomoč.

Darko Leskovec, Obrežje: Vsi v urgentnem 
stanju bi morali imeti enake možnosti preži-
vetja, ne glede na prebivališče. To bi moralo 
biti vodilo tistim, ki o tem odločajo. Ne pred-
stavljam si delovanja NMP v Brežicah brez 
urgentnega terenskega zdravnika. Uvedbo 
prvih posredovalcev, ki naj bi bili gasilci, poz-

dravljam, vendar bo pred tem potrebno urediti status prosto-
voljnih gasilcev in jih usposobiti za naloge prvih posredovalcev.

Romana Miklič, Vrhovska vas: Menim, da 
bomo šli s tem pravilnikom za več kot 20 let 
nazaj in tega si ne smemo dovoliti, ker je sto-
pnja obolevnosti, nesreč, prometa in ostalih 
dejavnikov previsoka. Občani so bili doslej 
zadovoljni z oskrbo, po novem pa si ne pred-
stavljam, kako bo, ko bo zdravstveni dom po-

noči zaprt, na nesrečo pa bodo šli gasilci. Za občane bo to po-
menilo veliko nazadovanje, za zaposlene pa večjo obremenitev. 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Ko-
stanjeviški župan Ladko Petre-
tič je s 1. junijem za podžupana 
imenoval občinskega svetnika 
Aleša Kegljeviča iz Dolnje Pre-
kope. Kot je za naš časopis pove-
dal Kegljevič, sicer zaposlen na 
Generalni policijski upravi, ga 
je župan pooblastil za opravlja-
nje več nalog na področju pro-
storskega načrtovanja in varstva 
okolja,  komunalne in cestne in-
frastrukture, civilne zaščite in 
gasilstva, družbenih dejavno-
sti, gospodarskih javnih služb, 

statutarnih zadev in odnosov z javnostmi. »Predvsem pa sva se 
dogovorila, da bom vodil posamezne projekte, za katere me bo 
sproti ustno ali pisno pooblastil,« pravi novi podžupan, ki je član 
občinskega sveta že drugi mandat, zato pozna projekte, ki so se 
že izvajali in jih je potrebno nadaljevati. »Tu mislim predvsem 
na obnovo ceste na Prekopi ter na relaciji Prekopa - Kostanjevi-
ca na Krki, izgradnjo avtobusnega postajališča v Kostanjevici na 
Krki ter obnovo občinskih cest v smeri Ržišča in Črneče vasi. Z 
vidika zagotavljanja večje poplavne varnosti je pomemben pro-
jekt tudi sanacija celotne struge reke Krke, ki se je v zadnjih le-
tih močno spremenila in nam povzročila veliko težav. Z vidika 
razvoja turizma v občini je pomemben projekt izgradnje toplic, 
v naslednjih letih pa nas čaka tudi energetska sanacija osnovne 
šole v Kostanjevici na Krki,« našteva Kegljevič in dodaja, da se 
bo, tako kot župan, zavzemal za skladen in sorazmeren razvoj 
celotne občine.  P. P.

Aleš Kegljevič novi podžupan 

Aleš Kegljevič

Brežiški svetniki so obravna-
vali sklep o spremembi skle-
pa o določitvi cene obvezne 
občinske GJS zbiranja meša-
nih komunalnih odpadkov, bi-
ološko razgradljivih kuhinj-
skih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada. Kot je pou-
daril direktor Komunale Bre-
žice Alek sander Zupančič, se 
je pri pripravi elaborata o obli-
kovanju cen izvajanja storitev 
GJS zbiranja določenih vrst 

Občinski svet je na seji potr-
dil predinvesticijsko zasnovo 
in investicijski program za na-
daljevanje celostne prenove 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki 
bo potekala tako v letošnjem 
kot prihodnjem letu. Medtem 
ko je letos predvidena prenova 
celotne kuhinje z opremo, niž-
je stopnje in centralnega dela 
šole, bodo v prihodnjem letu 
stekla dela na prenovi preosta-
lega dela šole, to je višje sto-
pnje in bazena, a slednjega le, 
če bo zanj še na razpolago pol 

Najeti vrtovi z enotno opremo
KRŠKO - 28. maja je krški občinski svet na 6. seji za novega svetnika potrdil Ivana Umeka z Malega Kamna 
(SLS), ki je nadomestil Sonjo Bračun z Velikega Kamna. Bračunova je odstopila zaradi nezdružljivosti sve-
tniške funkcije s poslovno dejavnostjo v njeni družini, vezano na poslovanje z Občino Krško.

milijona evrov, na kolikor je 
ocenjena njegova sanacija. Si-
cer pa so še neizvedena obno-
vitvena dela ocenjena na sku-
pno 2,5 mio evrov, od tega 1,4 
mio evrov za izvedbo del v le-
tošnjem letu. 

Svetniki so soglašali tudi z za-
dolžitvijo MC Krško za realiza-
cijo projekta Preventivni mo-
zaik Posavja, ki je osredotočen 
na neustrezen življenjski slog 
mladih, s poudarkom na al-
koholni problematiki, v nada-
ljevanju seje pa potrdili tudi 
osnutek pravilnika o ohra-
njanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v ob-
čini Krško v prihodnjem pet-
letnem obdobju ter znižano 
ceno socialnovarstvene stori-
tve Pomoč na domu, ki jo izva-
ja CSD Krško z 20 oskrboval-
ci za 180 starejših občanov 
ter invalidnih oseb na obmo-
čju občin Krško in Kostanjevi-
ca na Krki. Občina na letni rav-
ni za pomoč na domu nameni 
400.000 evrov. Subvencija Ob-
čine Krško k polni ceni storitve 
znaša skupaj 12,92 evra/uro, 
uporabniki pa bodo morali od-

šteti po novem 3,95 evra/uro, 
kar je 0,55 evra manj kot do 
sedaj. Svetniki so s potrditvi-
jo sklepa izkazali razumevanje 
tudi za naglušne, gluhe, gluho-
neme in invalidne starejše ose-
be ter člane Društva gluhih in 
naglušnih Krško, kateremu bo 
občina za izvajanje programa 
osebne asistence za pomoč na 
domu, pri nakupovanju, obi-
sku pri zdravniku ipd. name-
nila 10.000 evrov.

VRTIČKARSTVO

Beseda na seji pa je med dru-
gim tekla tudi o odloku o ure-
janju in oddaji urbanih vrtov 
v najem v Krškem in na Se-
novem. Magda Krošelj z od-
delka za gospodarske dejav-
nosti je pri tem povedala, da 
občina namenja za vzdrže-
vanje stavbnih zemljišč letno 
70.000 evrov, zaradi česar so 
se odločili, da oddajo določen 
del površin v najem, s čimer si 
bo občina znižala stroške vzdr-
ževanja, po drugi strani pa od-
dala zemljo v namensko upo-
rabo za pridelavo vrtnin, s 
katero si bo marsikateri zain-

teresirani najemnik preko sa-
mooskrbe olajšal tudi oseb-
no finančno stisko. Pri tem je 
na parcelah velikosti med 30 
in 60 m2 načrtovana postavi-
tev enotne urbane opreme, 
priročnih shramb, skupne-
ga kompostnika in rezervoar-
ja za vodo, povezovalnih poti, 
zeliščnih gred, pa tudi prostora 
za druženje oziroma postavi-
tev otroških igral. Vrt bodo lah-
ko najele za obdobje petih let 
in možnostjo podaljšanja ose-
be s stalnim prebivališčem na 
območju občine Krško, pred-
nost pa bodo imele osebe, ki 
so dolgoletni uporabniki ze-
mljišč, osebe s posebnim so-
cialnim statusom, mlade dru-
žine in upokojenci. Najemniki 
bodo morali pridelovati vrtni-
ne z okolju prijazno obdelavo, 
to je brez uporabe fitofarma-
cevtskih sredstev, prepoveda-
no bo tudi gojenje invazivnih 
rastlin. Trenutno je na obmo-
čju krške in senovske KS že 
250 uporabnikov vrtov, kot 
je še povedala Krošljeva, pa v 
ostalih krajevnih skupnostih 
ni bilo izkazanega interesa.
 Bojana Mavsar

Ivan Umek je funkcijo svetni-
ka opravljal še v prejšnjem 
mandatnem obdobju (foto: 
arhiv).

Komunala bo malenkost cenejša
BREŽICE - Občinski svet občine Brežice je na 6. seji, ki je potekala 25. maja, sprejel tudi sklep o znižanju 
cene obvezne občinske gospodarske javne službe (GJS) zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in 
lokalni program kulture občine Brežice za naslednja štiri leta.

komunalnih odpadkov poka-
zalo, da pri dveh cenah prese-
gajo 10 % potrjene cene javne 
infrastrukture pri dejavnosti 
zbiranja prej navedenih od-
padkov. To je posledica zniža-
nja najemnine za infrastruktu-
ro obveznih občinskih GJS, do 
katerega je prišlo zaradi doka-
pitalizacije podjetja v lanskem 
letu. Komunala je zato pripra-
vila predlog znižanja cene za 
GJS zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov. Po Zu-
pančičevih besedah to za štiri-
člansko gospodinjstvo pome-
ni približno evro prihranka 
na položnici. Poleg tega so 
svetniki podaljšali koncesi-
jo za izvajanje GJS vzdrževa-
nje občinskih javnih cest ter 
urejanje in čiščenje javnih po-
vršin na območju občine Bre-
žice za največ eno leto. Župan 
Ivan Molan je ob tem dejal, da 
če bi na predhodni seji sprejeli 
sklep, da omenjene GJS izvaja 
javno podjetje, bi privarčeva-
li 100.000 evrov, »žal pa smo 
ta denar podelili podjetju KOP 
Brežice in s tem bo v proraču-
nu toliko manj denarja za dru-
ge projekte«. 

Svetniki so sprejeli tudi lokalni 
program kulture občine Breži-
ce za obdobje 2015-2019. Gre 
za temeljni programski in iz-
vedbeni dokument, ki posta-
vlja prioritete občinske kultur-
ne politike, zagotavlja pogoje 

za ohranjanje in razvoj kultu-
re, opredeljuje načine za dvig 
kulturne ustvarjalnosti ter ve-
čanje dostopnosti kulturnih 
dobrin in ustvarjanja ter pred-
videva usmeritve na področju 
investicij. Izhaja iz programov 
posameznih javnih zavodov, 
JSKD OI Brežice, kulturnih 
društev in organizacij, ki delu-
jejo na območju občine. Med 
svetniškimi pobudami in vpra-
šanji naj omenimo Tomislava 
Jurmana (SMC), ki je predla-
gal, da občinski svet obliku-
je skupno razvojno strategijo 
občine. Po njegovem se svetni-
ki pogosto srečujejo s predlogi 
sklepov, ki imajo visoke finanč-
ne posledice. Zato predlaga, da 
se v odlokih doda stavek, kak-
šen bo vpliv na razvojno stra-
tegijo. Župan Molan mu je od-
vrnil, da bo razvojna strategija 
prišla na vrsto jeseni, ko bodo 
obravnavali proračun za nasle-
dnji dve leti.
 Rok Retelj

BRUSELJ - Evropski poslanec iz vrst EPP Franc Bogovič, sicer 
tudi član Delegacije pri stabilizacijsko-pridružitvenem parla-
mentarnem odboru EU-Srbija, je bil 26. maja imenovan za pod-
predsednika neformalne skupine Prijatelji Srbije (Friends of Ser-
bia). Ta je sestavljena iz evropskih poslancev različnih poslanskih 
skupin, v podporo nadaljnji širitvi EU, predvsem z vzpostavitvi-
jo močnejših vezi z največjo državo kandidatko s področja nek-
danje Jugoslavije - Srbijo. Skupini bo predsedoval romunski po-
slanec iz vrst S&D Emilian Pavel.   P. P.

Bogovič imenovan za 
podpredsednika Prijateljev Srbije

POSAVJE - Direktor Gospodarske zbornice Slovenije - Ob-
močne zbornice Posavje, Krško Darko Gorišek je predsta-
vil analizo poslovanja posavskega gospodarstva (za občine 
Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki) v letu 2014.

»Tako slovensko kot posavsko 
gospodarstvo je v letu 2014 po-
slovalo bistveno boljše kot v 
letu 2013,« je uvodoma pouda-
ril Gorišek. 3.705 poslovnih su-
bjektov (ki imajo sedež v regiji) z 
11.255 zaposlenimi je lani ustva-
rilo slabe tri milijarde evrov pri-
hodkov, od tega več kot polovico 
(55 %) na tujih trgih, 493 mili-
jonov evrov dodane vrednosti 
oz. slabih 44 tisoč na zaposlene-
ga ter slabih 79 milijonov evrov 
čistega dobička. Glavni tuji par-
tner posavskega gospodarstva je 

tako na izvozni kot na uvozni strani sosednja Hrvaška, sledijo 
Nemčija, Italija, Francija, Avstrija, balkanske države … Glavni iz-
vozni artikel Posavja je električna energija, ki je, zanimivo, glav-
ni artikel tudi na uvozni strani. 
Energetika tudi sicer pomembno vpliva na podatke o regijskem 
gospodarstvu, saj energetske družbe ustvarijo skoraj 65 % pri-
hodkov, čeprav zaposlujejo le 11 % zaposlenih. Dodana vrednost 
na zaposlenega je v Posavju 15 % višja od slovenskega povprečja, 
če pa energetiko izvzamemo, smo na ravni 80 % povprečja v dr-
žavi. »Upam, da bomo tudi z ukrepi, ki jih imamo na voljo v obdo-
bju 2014-2020, dosegli vsaj 90 % slovenskega povprečja,« je de-
jal Gorišek. Povprečna bruto plača v Posavju je lani znašala 1.492 
evrov/mesec oz. malenkost več od povprečja države, brez ener-
getike pa le 1.284 evrov/mesec oz. 86 % državnega povprečja.
Posavsko gospodarstvo sicer v povprečju predstavlja 3,5 % go-
spodarstva Slovenije, najbolj pa izstopa v deležu dobička, ki zna-
ša več kot 7 %. Pohvalimo se lahko tudi z nizko stopnjo zadolže-
nosti - indikator neto finančnega dolga EBITDA namreč znaša le 
1,1, v Sloveniji pa visokih 4,71. Skrbi pa dejstvo, da je v Posavju 
veliko delovnih mest z nizko izobrazbo, ki ne morejo biti konku-
renčna v mednarodnem okolju. Več in podrobneje pa v naslednji 
številki Posavskega obzornika.  P. Pavlovič 

Posavsko gospodarstvo raste
zlasti na krilih izvoza

Darko Gorišek
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Na posvetu, ki ga je Zavod Svibna organiziral ob evropskem 
tednu trajnostnega razvoja in krškem občinskem prazniku, so 
v uvodu poudarili, da se ne sme spregledati priložnosti, kakr-
šna se ponuja Posavju z gojenjem industrijske konoplje. Pogoj 
za dobro delovanje pa da je vzpostavitev proizvodnih verig in 
učinkovite podpore pridelovalcem. 

O priložnostih: vemo, da vsak dan vznikajo in da smo v Slove-
niji mojstri izpuščanja le-teh, saj si, v primerjavi z Evropo, ne-
verjetno domiselno zapletemo vse postopke, ki bi nas vodili do 
cilja. Krivdo pripisujem dejstvu, da tudi glede ciljev razvoja ni-
mamo konsenza in ostajamo pri pravljicah nekega drugega 
časa, nočemo iz svojih oblakov ugodja in precenjujemo moči 
lobijev in ozadij. „Nič se ne da,“ poslušam danes že kamor koli 
grem. Kot da smo prepuščeni kolesju nekega nevidnega stro-
ja. Stroja, ki nas stiska, drobi, razdeljuje, polni z nestrpnostjo, 
egoizmom in pesimizmom. Ker je vse „tako težko“ in smo vsi 
„tako v strahu“, gredo mimo nas kure z zlatimi jajci. In zlata 
jajca ne pomenijo vedno denarja, pomenijo tudi dobre druž-
bene odnose, spoštovanje, vzajemnost.

Pridelava konoplje je naša priložnost, ki je znova prežeta z ab-
surdi, dokler ne bomo uvideli, da so možnosti tudi „out of the 
box“. Belokranjci so že dosegli, da se nakup kombajna za ko-
nopljo uvrsti v regionalni razvojni načrt, podporo pa imajo, 
po besedah Gorazda Marinčka, tudi v vodstvih dolenjskih ob-
čin. »Prej nepovezane občine Vinica, Črnomelj, Metlika so za-
čele ob vprašanju konoplje dobro in hitro sodelovati. Konoplja 
povezuje,« je potrdila tudi Violeta Tomić. Konoplja je že prepo-
znavno in uspešno povezala Pomurje, vedno bolj povezuje Belo 
krajino, kako pa bo s Posavjem? Stroške sušilnice, kombajna, 
nastopa na trgu bi si namreč tudi pri nas dobro organizirana 
skupina pridelovalcev lahko delila. 

A kaj, ko smo znova pri tem „nebodigatreba“ povezovanju. Na 
vseh ogledih praks v tujini in drugih regijah spoznavamo, kako 
se znajo kmetje, podjetniki, institucije dobro povezovati. A re-
cepta nikakor zares ne osvojimo! Ne in ne v turizmu, ne ste-
če nam niti v kmetijstvu, ne najdemo se v skupnih blagovnih 
znamkah, spotikamo se v drugih gospodarskih panogah. Zdaj 
je prišla mimo konoplja, spet ena izmed stotih možnosti, da se 
v njej prepoznamo. Najsibo konoplja za prehrano ali gradbeni-
štvo – ali ni bolje, da se s to pridelavo, ki je v celoti gledano de-
jansko manj zamudna in manj obremenilna za naše okolje kot 
kakšna druga intenzivna pridelava, omogoča pa več deset tisoč 
izdelkov in ima naraščajoč trg, ukvarjajo morda mladi kme-
tje in podjetniki, ki bodo sicer ušli s podeželja? Ali pa nam gre 
pač še preveč dobro in bomo raje v teoretičnih super-projek-
tih še nekaj let razmišljali tudi o tej priložnosti, veliko sestan-
kovali, potem jo mogoče le vpisali v kak strateški dokument in 
naenkrat presenečeno ugotovili, da je vlak že odpeljal? In da 
smo vse tako noro zapletli, da niti za konopljo, ki skorajda zra-
ste čez noč, ne bo več interesa?

Zdi se, da je tudi v Posavju iz 
spomina izginila vsestransko 
uporabna rastlina, katere go-
jenje je bilo skozi več tisoč-
letij nepogrešljivo za razvoj 
svetovnega gospodarstva. Iz 
njenih vlaken so bili nareje-
ni prvi papirji, tkanine, jadra 
osvajalskih ladjevij, Gutenber-
gova Biblija, vrvi za vožnjo po 
Savi, Fordove avtomobilske ka-
roserije, iz nje so izdelovali vr-
sto prehranskih izdelkov, zdra-
vil, gradbenih materialov, vreč, 
zaradi kvalitete pa naj bi nje-
na vlakna tkala celo nekdanje 
slovenske tolarje. Leta 1939 
je bila proglašena za osnov-
no strateško surovino Kralje-
vine Jugoslavije, saj je bilo nje-
no olje izredno pomembno za 
delovanje vojaških sil. Deset 
let kasneje je bila država z vsaj 
100.000 hektarji poljskih po-
vršin in ogromnimi vojvodin-
skimi nasadi med največjimi 
svetovnimi pridelovalkami in 
izvoznicami.

Industrijska konoplja z latin-
skim imenom cannabis sativa 
L. ssp. sativa je do štiri metre 
visoka rastlina, katere prede-
lava naj bi omogočala izdela-
vo od 25 do 50 tisoč človeštvu 
koristnih produktov. Če našte-
jemo samo nekaj najpogostej-
ših: iz njenih stebel izdeluje-
jo kakovostne vrvi, sukance, 
iverko, izolacije, preproge, 
obloge, malto, najrazličnejša 
polnila, žagovino, je sestavina 
plastik, tesnil in barv, kot kuri-
vo pa celo ena najboljših bio-
mas, z višjo kalorično vredno-
stjo od lesa.

Stebla omogočajo izdelavo 
okolju prijaznih bivanjskih in 
transportnih elementov, rjavo-
-zelenkasta semena industrij-
ske konoplje pa moko, pivo, 
krmo, biogorivo, kvalitetne 
barve in najrazličnejšo koz-
metiko. Semena z oreškastim 
okusom vsebujejo kakovostne 
in dobro prebavljive beljako-

vine (edestin, albumin), kar 
21 aminokislin, od tega de-
vet esencialnih, vitamine, mi-
nerale, občudovanja je vredno 
tudi razmerje med omega 6 in 
omega 3 maščobnimi kislina-
mi (2:1 ali celo 3:1).

A tej - tudi za kolobar med 
poljščinami - koristni rastlini 
je največ škode 
naredila njena 
sorodnica can-
nabis sativa indi-
ca oziroma indij-
ska konoplja, ki 
jo poznamo kot 
marihuano. Med 
njima je sicer fi-
zično opazna raz-
lika, osnovna in 
najpomembnej-
ša pa je razlika v 
vsebnosti psiho-
aktivnih snovi, 
delta 9-tetrahi-
drokanabinolov 
(THC). Indijska 
konoplja, ki jo 
preganjamo kot 
drogo, vsebuje 
tudi do 4 % THC, 
medtem ko indu-
strijska konoplja, 
ki jo lahko gojimo 
tudi pri nas, vse-
buje maksimal-
no 0,2 % THC. A 
kaj, ko je zara-
di nepoznavanja 
omenjenih rastlin, njihovih 
pomembnih razlik in velike-
ga vpliva najrazličnejših lobi-
jev, ki jih industrijska konoplja 
kot ekološki vir izdelkov ogro-
ža, posploševanje ter enačenje 
»s prepovedano sestrično« še 
vedno zelo pogosto. Seveda 
na škodo industrijske kono-
plje ali predvsem nas, poten-
cialnih uporabnikov vseh nje-
nih dobrobiti. 

INDUSTRIJSKA KONOPLJA 
SE VRAČA 
Potem ko so se nam iz Evro-
pe že leta prešerno smejali, 

ker smo tradicijo pridelave in 
predelave konoplje pokopa-
li, je gojenje od leta 2004 zno-
va dovoljeno, dovoljenja izda-
ja Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, preglede na terenu pa 
opravlja Agencija za kmetij-
ske trge. Za sajenje se zaenkrat 
smejo uporabljati samo certi-
ficirana semena iz tujine (ve-

činoma francoska), sejati pa 
jo morajo na strnjeni površini 
najmanj 10 arov. Leta 2010 je 
bilo s konopljo v Sloveniji zase-
janih 30 ha, lansko leto že 428 
ha, kar kaže, da zanimanje za 
tako imenovane alternativne 
poljščine, med katere spadajo 
tudi ajda, lan in soja, hitro na-
rašča. Prihodek na hektar in-
dustrijske konoplje na leto naj 
bi se gibal okoli 1400 evrov, 
letos pa je na ministrstvo pri-
spelo že 550 vlog za dovoljenje 
za gojenje, pri čemer se pred-
videva, da bo konoplja gojena 
na 700 hektarjih.

Industrijska konoplja že pre-
govorno spada med manj zah-
tevne rastline in naj bi brez 
težav uspevala po celotni Slo-
veniji. Zelo ji odgovarjajo naše 
podnebje in raznovrstna tla. 
Največ je pridelajo v Pomur-
ju, zelo uspešno pa se pove-
zujejo tudi pridelovalci Bele 
krajine, kar sta, poleg ostalih 
zanimivosti iz lastnih izkušenj 
s pridelavo, na posvetu v Kr-

škem opisala 
tudi Gorazd 
M a r i n č e k , 
predsednik 
Slovenskega 
E-foruma, in 
Violeta To-
mić, poslanka 
in podpred-

sednica odbora za kmetijstvo 
v Državnem zboru. »Premika-
mo meje,« je dejala Tomićeva, 
ko je opozorila na dolgotrajen 

boj za ponov-
no uveljavi-
tev industrij-
ske konoplje 
in spremem-
be pravilni-
ka o pogojih 
za pridobitev 

dovoljenja za gojenje konoplje 
in gojenje konoplje v prehran-
ske namene.

RASTLINA, KI NE MARA 
PESTICIDOV, RADA PA IMA 
HRANILA
Konoplja ne terja uporabe pe-
sticidov, zato se večina pride-
la na okolju in našemu zdravju 
prijazen način. Kristina Ogo-
revc Račič, ki vodi Agro Posav-
je d.o.o., je med predstavitvijo 
izkušenj tega posavskega pod-
jetja povedala, da je, ko so po-
skusno zasejali konopljo v tla, 
kjer je prej rasla koruza, le-ta 
zrasla le za nekaj centimetrov 
in se ustavila: »Ugotovili smo, 
da je konoplja res izredno ob-
čutljiva na uporabo herbicidov. 
Ko je vsrkala ostanke škropiv, 
se je njena rast ustavila.«

Ogorevc Račičeva iz podjetja, 
ki spada pod okrilje skupine 
Kostak, pa je potrdila tudi be-
sede Mateje Strgulec iz KGZS 
Novo mesto, ki je prisotne na 

dogodku opo-
mnila, da ko-
noplja kljub 
vsemu terja 
pripravo ze-
mlje in napor 
prideloval-
cev. »Veliko-
krat pravijo, 

da konoplja rabi deviška tla 
ali da zraste iz nič. Praksa pa 
kaže, da temu ni tako. Pridela-
va konoplje je podvržena pre-
cejšnji rabi hranil (gnojenja), 
setve v zbita tla niso dale do-
brih rezultatov, sploh v nizkih 
sortah,« je opisala Strgulčeva. 
Odločitev kmetov za pridela-
vo je sicer pozdravila, a opo-
zorila na pomanjkanje pri-

Povezani 
s konopljo

Bo spregledana rastlina postala 
priložnost Posavja?

komentar

Piše: Maruša Mavsar

Violeta Tomić

Gorazd 
Marinček

Mateja 
Strgulec

mernih kombajnov, na dokaj 
drago seme (računajoč, da je 
potrebno vse svoje seme za-
vreči in vsako leto znova ku-
piti tujega, ker ima to dovolje-
no mejo THC), na to, da so tla 
Krškega polja dokaj plitva, kar 
vodi k nižjim pridelkom, in po-
svarila, da se novi pridelovalci 
morda ne zavedajo, da se pra-
vo delo začne po setvi, sledita 
namreč čiščenje in sušenje. 
Ravno s pomanjkanjem pri-
mernih kombajnov in obratov 
za sušenje se srečujejo tudi 
pridelovalci v Posavju, ki se 
morajo znajti vsak na svoj na-
čin. Tako pa je tudi s prodajo, 
saj so zdaj prepuščeni svojim 
prodajnim kanalom. Poveza-

ni bi morda lahko kandidira-
li tudi za sredstva, ki bodo na 
voljo po novem Programu 
za razvoj podeželja oziroma 
evropska sredstva Leader, po-
drobnosti o tem sta na posvetu 
predstavili mag. Zdenka Kra-
mar iz KGZS in Darja Planinc 
iz Tehnične pisarne LAS Posav-
je, RRA Posavje. 

Konoplja se počasi vrača v naš 
prostor. Ali in v kolikšni meri 
ji bomo dali možnost, da okre-
pi naše gospodarstvo, pa je 
odvisno tako od prepoznava-
nja priložnosti na regionalnem 
kot nacionalnem nivoju.

 Maruša Mavsar 

KRŠKO – Na prvi junijski dopoldan je v prostorih Državnega sveta v Ljubljani potekala prva nacionalna 
konferenca o industrijski konoplji, istega dne zvečer pa je nekaj govorcev te konference nastopilo na pos-
vetu s poudarkom na povezovanju že obstoječih pridelovalcev v Posavju, ki ga je organiziral Zavod Svibna v 
sejni sobi Občine Krško. 

Agro Posavje d.o.o. prideluje konopljo že tretje leto, v kolo-
barju z njo pa sejejo piro, lan, ajdo in riček. Konopljo pride-
lujejo na 8 ha, pridelujejo seme, slama pa predstavlja še ne-
razvit potencial. Lani so pridelali 500 kg semen. Odločitev za 
konopljo je bila sprva odločitev za izboljšanje tal in ohrani-
tev vodnih virov na Krško-Brežiškem polju, a se je izkazala 
za uspešno, saj dobro kaže tako pridelavi kot prodaji izdel-
kov iz semen. Izredno zdravo olje in konopljin prah, poln vla-
knin, sta že del jedilnikov osveščenih jedcev. 

V slovenščini je še vedno mnogo izrazov, ki 
kažejo na pridelavo konoplje (razpukati ko-
nopljo, konopljena tkanina, konopljin mo-
tvoz). Med najbolj uporabljanimi je izraz za 
hitro rast »raste kot konoplja«. 

KONOPLJA V POSAVJU - Konopljo so gojili tudi v naših krajih. V domoznanskem oddelku Valvasorjeve knjižnice je ob hitrem prele-
tu podatkov popisa Avstro-Ogrske iz leta 1918 razvidno, da so npr. v katastrski občini Krška vas gojili 30 arov (a) konoplje kot tkal-
ske rastline, od tega jo je bilo največ na Gorenjih Skopicah, kar 16 a. V katastrski občini Senuše so imeli posejano konopljo na površi-
ni 22 a. Konoplja z več pridelovalci po vsaj 1-2 a, velikokrat pa tudi po 5, 6 a, npr. tudi v vaseh Podgračeno, Mala Dolina, Gaj, Velika 
Dolina, Orehovec (4 pridelovalci), Podstrmec, kraju Kočarija (tam so imeli tudi kolovrate), Grič, Planina, Brezje (4 pridelovalci), Čr-
neča vas, Stankovo, Sobenja vas (4 pridelovalci) itn. V istem času, ko so se v Srbiji uveljavile znane »kudeljarne«, so tukajšnji domači-
ni iz konoplje in tkalske ščetice pletli vrvi za ladijsko vleko na Savi, pridelovalci pa so po drugi svetovni vojni konopljo prodajali tudi 
tovarni Motvoz in platno v Grosupljem. Poglejmo stoletje naprej: lansko leto je v treh največjih posavskih občinah industrijsko kono-
pljo pridelovalo 22 kmetij na dobrih 30 ha površin. 15 kmetij v občini Brežice je konopljo gojilo na 24,2 ha, v občini Krško je konoplja 
rasla na 6 kmetijah na 6,1 ha, v občini Sevnica pa je ena kmetija gojila konopljo na 0,34 ha. 
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PRIJELI TATOVA ŽELEZA - Krški policisti so bili zadnji maj-
ski večer obveščeni o tatvini železa za izdelavo opažev na Dr-
novem, škoda pa naj bi znašala okoli 7000 €. Zaradi hitre in-
tervencije so policisti kmalu izsledili in ustavili voznika, ki je 
skušal pobegniti s kraja kaznivega dejanja z neprižganimi lu-
čmi na vozilu. Med postopkom je potnik v vozilu policistom 
tudi grozil. 38- in 34-letnemu osumljencu iz okolice Krškega 
so odvzeli prostost, ukradeno železo pa vrnili oškodovancu.

NESREČE ZARADI IZSILJEVANJA PREDNOSTI - 30. 5. se je 
nekaj po 18. uri pri Krški vasi pripetila prometna nesreča, 
katere povzročiteljica je bila 19-letna voznica, ki se je z oseb-
nim vozilom peljala iz Brežic proti Krški vasi, ob zavijanju 
levo preko vozišča pa izsilila prednost 38-letnemu motoristu. 
Lažje poškodovanega so oskrbeli v bolnišnici. Domala istoča-
sno, prav tako zaradi izsiljevanja prednosti, sta trčili osebni 
vozili pri Smedniku. Nesrečo je povzročil 79-letni voznik, laž-
je poškodovano voznico v drugem vozilu pa so prepeljali na 
pregled v bolnišnico. Dan kasneje se je v Krškem lažje poško-
doval 13-letni kolesar, ki je pri vključevanju na prednostno ce-
sto izsilil prednost voznici osebnega avtomobila. 7. 6. popol-
dan je pri Slovenski vasi 57-letna voznica zaradi izsiljevanja 
prednosti trčila v avtomobil, ki ga je vozil 30-letni voznik. Na-
pisali so ji plačilni nalog, prav tako pa tudi 30-letnemu ude-
ležencu nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,44 mg 
alkohola (0,92 g/kg).

VOZNICA NAPIHALA, VOZNIK BEŽAL - V noči na 31. 5. so po-
licisti v okolici Krškega ustavili 43-letno voznico in ji zaradi 
znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega 
zraka je imela 0,69 mg alkohola. Ker se z rezultatom preizku-
sa ni strinjala, so ji odredili strokovni pregled ter jo odpeljali 
v prostore za pridržanje. V isti noči so policisti na posavskih 
cestah ustavili in preverjali psihofizično stanje 164 voznikov 
motornih vozil, od tega jih je 11 vozilo pod vplivom alkohola. 
Sevniški policisti so v noči na 5. 6. v okolici Sevnice s svetlob-
nimi znaki ustavljali 36-letnega voznika, ki pa znakov ni upo-
števal, temveč s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Ko 
so ga uspeli ustaviti, je kazal očitne znake opitosti, a odklonil 
preizkus in kljub prepovedi hotel nadaljevati vožnjo. Z upora-
bo prisilnih sredstev so ga odpeljali v prostore za pridržanje.

  Zbrala: B. M.

Drago Žibert, Blanca: Naša prst ne bo nikoli 
več takšna, kot je bila, štirideset let nazaj je bila 
še zdrava. Ljudje ne znamo ravnati z naravo in to 
nam že vrača, tudi z močnim vetrom, ki je rezul-
tat poseka dreves ob Savi. V moji mladosti tega 
ni bilo, tudi zemljo smo obdelovali drugače, ni-
smo uporabljali toliko škropiv, na katera so po-

stali različni škodljivci že odporni.  

Alenka Laznik, Libna: Premalo se zavedamo 
pomembnosti tal, ki so vir potrebnih snovi za 
naše življenje, vključno s pitno vodo. Menim, da 
imamo v Posavju veliko kakovostnega polja, ki pa 
vse prevečkrat ostane neobdelano. Prenizka je 
tudi stopnja zavedanja, da prekomerna uporaba 
škropiv ne pomeni boljše zaščite rastlin. Ob tem 

je celo ogrožen obstoj živih bitij. Pustimo zanamcem rodovitna tla! 

Tanja Pavlič, Boštanj: Menim, da imamo tukaj-
šnji ljudje v primerjavi s prebivalci v večjih me-
stih drugačen, odgovornejši, bolj pristen odnos 
do zemlje, le da bi morali v ekstenzivni pridela-
vi v večji meri ohranjati in koristiti potencial, ki 
nam ga daje še kolikor toliko zdrava zemlja, in se 
v večji meri osredotočiti na ekološko pridelavo.

Dušan Kovačič, Loče: Pomena tal se zaveda-
jo predvsem starejše generacije, mlajše pa žal 
ne, ker se večinoma ne ukvarjajo s kmetijstvom. 
Nadzor nad onesnaževanjem tal, posekami itd. 
bi moral biti še večji, kazni pa višje, predvsem za 
velike poseke. Prst je pri nas rodovitna in kvali-
tetna, lahko rečem, da je v predelu Loč in Miha-

lovca najbolj rodovitna prst v tem delu Slovenije.

Leto 2015 je razglašeno za mednarodno leto tal oz. pr-
sti. Razvoj v zadnjih desetletjih z močnim spreminjanjem 
okolja vpliva tudi na spremembo kakovosti tal in procese, 
kot so erozije, plazovi, suše in hkrati pogoste poplave. Me-
nite, da se pomembnosti prsti dovolj zavedamo?

anketa

Se zavedamo pomena prsti?

Osnovna naloga občinske 
uprave je izvrševanje skle-
pov občinskega sveta, po 
drugi strani pa uprava pri-
pravlja gradivo in sklepe za 
občinski svet in mu včasih ne 
pusti veliko možnosti izbire. 
Kako poteka ta odnos?
Treba je poznati ustroj lokalne 
samouprave. Občinska upra-
va ima določene funkcije, ki jih 
mora izvajati že po zakonoda-
ji in so nekako samoumevne. 
Razvojne usmeritve posame-
znega področja, za katerega je 
pristojna občina, pa je dome-
na občinskega sveta. V vsakem 
primeru je občinska uprava ti-
sta, ki izvršuje naloge, kot jih 
določa občinski svet. V njem je 
sicer večkrat slišati očitek, da 
mu občinska uprava nekaj vsi-
ljuje. Kot sem že dejala, so ne-
katere naloge predpisane, npr. 
izvajanje predšolske vzgoje, ki 
jo je potrebno organizirati in fi-
nancirati, in res ni druge izbire, 
kot to izvajati v skladu s spreje-
timi standardi in normativi. Po 
drugi strani pa denimo pri vrt-
cih občinski svet določa priori-
tete - ali bomo obnovili najprej 
vrtec v Krškem ali v Podbočju 
ali Koprivnici. Naloga občinske 
uprave je, da pripravi strokovni 
predlog, kje so potrebe najve-
čje oz. kaj je treba izvesti prej. 
Mi damo predlog politiki, ki po-
tem določa prioritete. Ko dobi-
mo sprejet sklep, ga moramo 
izvršiti tako finančno kot ter-
minsko in ne nazadnje tako, da 
so zadovoljni občani.

Na katerih področjih je bilo, 
odkar ste na čelu občinske 
uprave, največ novosti?
Novosti v smislu, da je potreb-
no izpolnjevati neke pogoje, 
je bilo gotovo največ na okolj-
skem področju, kjer nam jih 
predpiše najprej Evropska uni-
ja, nato pa še državni operativ-
ni programi. Dokaj tiho so šle 
mimo novosti na kmetijskem 
področju, povezane z zahte-
vami EU. Na področju druž-
benih dejavnosti nekih novo-
sti sicer ni bilo, definitivno pa 
je bila v ospredju usmeritev 
občine, da so po 40 letih, od-
kar so bili objekti zgrajeni, po-
trebni obnove in da skrbimo za 
to, da je naše premoženje v do-
bri kondiciji. Imamo namreč za 
240 milijonov evrov premože-
nja, ki ga je potrebno vzdrževa-
ti. Zelo pomembno delo, ki ga 
nihče ne vidi, je evidenca tega 
premoženja, ki je bila prej zelo 
slaba, a je zelo pomembna za 
naše delo. 

Kaj pa spremembe, ki ste jih 
mogoče vi želeli vpeljati v 
delo občinske uprave?
Velikih novosti ni bilo, so pa 
bile pomembne malenkosti - 
poenotili smo sisteme, posku-
sili vpeljati poenotene procese 

po sistemu načrtuj, izvedi, evi-
dentiraj in spremljaj. Zelo veli-
ko je bilo narejenega na vzpo-
stavitvi učinkovitega sistema 
za črpanje evropskih sred-
stev, da smo bili usposobljeni 
za to in da smo jih lahko črpa-
li na različnih področjih. Veli-
ko prizadevanj je bilo na po-
dročju povezovanja občinske 
uprave z javnimi zavodi in ne-
profitnimi organizacijami v že-
lji po skupnem izvajanju različ-
nih projektov, kot so oživljanje 
starega mestnega jedra, teden 

mobilnosti, pa tudi na tem, da 
nas prebivalci začutijo, da smo 
tukaj zanje in da nas lahko kon-
taktirajo. Zdaj pripravljamo 
spletno stran, na kateri bo lah-
ko vsak občan z mobilno apli-
kacijo poslikal problem, nam to 
poslal in v določenem času do-
bil odgovor. Do zamenjav zapo-
slenih ni prišlo, le do naravne-
ga odliva, namesto njih so prišli 
k nam mlajši, ambiciozni ljudje. 
Tudi razlog za nastajajočo re-
organizacijo v občinski upra-
vi, vključno z novim oddelkom 
za črpanje EU sredstev, je to, da 
damo mladim priložnost, da se 
izkažejo.

Kako ocenjujete medsebojne 
odnose v občinski upravi, so-
delovanje znotraj oddelkov 
in med njimi?
Mislim, da je kar dobro, vča-
sih sicer pride tudi do kakšnih 
manjših zastojev, a jih z med-
sebojnim sodelovanjem odpra-
vljamo. Kjer smo opazili po-
manjkljivosti v preteklosti, jih 
poskušamo z reorganizacijo, 
ki ravno poteka, odpraviti, saj 
je bilo v obdobju 2007–2013 
ogromno investicij in zadolži-
tev, zato si v tem obdobju nekih 
sprememb nismo mogli privo-
ščiti. Videli pa smo, da je do-
ločene stvari v sistemu treba 

spremeniti, in v času, ko čaka-
mo na nov val razpisov in inve-
sticij, je priložnost, da to izbolj-
šamo in smo bolje pripravljeni 
na ta cikel.

Občina Krško je nosilka kar 
nekaj certifikatov kakovosti 
ter prejemnica številnih na-
grad na natečajih in ocenje-
vanjih. Kaj to pomeni za de-
lovanje občine, zlasti pa za 
občane?
Sam certifikat ali priznanje, ki 
ga obesiš na steno, za občana 

nič ne pomeni. Ko smo zače-
li kandidirati na najrazličnej-
še razpise, smo ugotovili, da 
že izpolnjujemo veliko pogo-
jev, ki so potrebni za pridobi-
tev teh certifikatov in priznanj, 
tako da so to samo nagrade za 
tisto, kar smo delali dobro, in 
to na nek način pokažemo ob-
čanom. Na primer v zadnjem 
času izvajamo manjše investi-
cije, kot so npr. postavitve in 
ureditve klopi, pitnikov, spre-
hajalnih poti, otroških igral, ur-
banega pohištva ipd., in ugota-
vljamo, da ogromno pomenijo 
posameznikom oz. izboljšajo 
življenje vsem, ki živijo v tem 
okolju. Certifikati kažejo, da 
nas kot dobre prepoznajo tudi 
izven našega območja in da de-
lamo pravo stvar za naše obča-
ne. To je vzpodbuda, da bomo 
tako delali tudi naprej.

Kako sicer gledajo na občino 
Krško v slovenskem okolju? 
Nas povezujejo le z jedrsko 
elektrarno, nam jo morda 
celo zavidajo? 
Vedno, ko se pogovarjamo o 
problemih državnega pome-
na v našem okolju, nam pra-
vijo: saj vi imate »nuklearni« 
denar, vi lahko to sami financi-
rate. Tako nam je to na nek na-
čin breme oz. očitek, da ne po-

trebujemo drugega denarja s 
strani države. Po drugi strani 
pa nam ostale občine tudi za-
vidajo, da lahko naredimo več, 
ker imamo ta denar. To je de-
jansko tudi res, mi smo mogo-
če pred ostalimi občinami prav 
zaradi tega. Smo ena večjih ob-
čin tako po površini kot po šte-
vilu prebivalcev in zelo razno-
liki, od mestnega značaja do 
veliko ruralnih območij, in 
tudi zaradi nadomestila zara-
di omejene rabe prostora lah-
ko poskrbimo za enakomeren 
razvoj celotne občine Krško. To 
je velika prednost pred ostali-
mi občinami, ki tega nimajo in 
ne morejo. 

Sami ste že omenili, da se je 
v zadnjem času veliko nare-
dilo pri urejanju starega me-
stnega jedra in oživljanja do-
gajanja v njem, kjer ste bili 
med pobudniki. Zakaj se 
vam je zdelo to pomembno?
Ko sem prišla v Krško, sem 
spoznala, da so Krčani izredno 
ponosni na svoje mesto, pozna-
jo zgodovino Krškega, po dru-
gi strani pa so z razočaranjem 
govorili o luknjah na cestah in 
sramotah v mestu. Ko imamo 
gosta, ga želimo vsi občani pe-
ljati nekam, na kar smo pono-
sni, in mislim, da smo vsi lahko 
ponosni na zgodovino Krškega 
in da imamo ogromno pokaza-
ti, vendar mora biti to urejeno. 
Najprej moramo v mestno je-
dro začeti prihajati sami ob-
čani, potem bodo prihajali 
tudi drugi. Vendar sama infra-
struktura in urejene hiše niso 
dovolj, treba jim je vdihniti ži-
vljenje, zato smo začeli z naj-
različnejšimi aktivnostmi oz. 
projekti, kot npr. prireditve v 
starem mestnem jedru, mestni 
marketing, obnova pročelij, no-
voletna okrasitev, ureditev mi-
rujočega prometa ... Želimo se 
povezovati s tistimi, ki ostaja-
jo v mestu, jih spodbujati, po-
slušati, kaj želijo in potrebujejo 
… Izzivov je še veliko, v mestno 
jedro je treba pripeljati še več 
mladih ljudi. Pri iskanju rešitev 
se spogledujemo tudi z drugi-
mi občinami, med drugim smo 
v združenju mest z mestnim 
marketingom, da bomo s po-
močjo dogodkov povezovali 
podjetnike, obrtnike, trgovce. 
Pogovarjamo se tudi z jedrsko 
elektrarno, da povabi njihove 
goste, da ostanejo dlje časa v 
občini. Veliko je potencialov, ki 
jih doslej še nismo izkoristili. 

V zadnjih letih ste naredili 
tudi reorganizacijo krajev-
nih skupnosti, kjer je bilo v 
začetku precej negodovanja. 
Kakšni so rezultati?
Že kot notranja revizorka sem 
spoznavala delovanje krajev-
nih skupnostih in ugotavljala, 
da se včasih dela bolj po doma-

Melita Čopar, direktorica občinske uprave Občine Krško:

Najpomembneje je delati
v zavezništvu z občani
KRŠKO – 70-članski kolektiv Občine Krško (vključno s petimi zaposlenimi na Skupnem prekrškovnem or-
ganu) od leta 2007 vodi Melita Čopar, na občini sicer zaposlena od leta 2000, ki z družino živi na Kremenu. 
Ob občinskem prazniku smo se z njo pogovarjali predvsem o delovanju občinske uprave. 

Melita Čopar
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PIŠECE - Slavistično društvo Posavja, ki ima po novem sedež 
na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, je na aprilskem občnem 
zboru za novega predsednika izvolilo tamkajšnjega učite-
lja slovenskega jezika Davida Križmana.
 
Kot je po zboru sporočil novi predsednik, so se člani kljub malo-
številni udeležbi pogovorili o prihodnosti društva in si zastavili 
drzne načrte. Društvo se je aktivno vključilo v iniciativo za prei-
menovanje OŠ Dobova v OŠ Jožeta Toporišiča Dobova in bo tudi 
s svojimi močmi in sredstvi sodelovalo v 'Toporišičevem letu', 
ki bo potekalo od 11. oktobra 2015 do 11. oktobra 2016. V sklo-
pu društva bodo začeli z rednimi literarnimi večeri in dogodki, 
na katere bodo vabili znane in manj znane literarne ustvarjal-
ce, prvega bodo izpeljali že 22. junija. V pripravi je tudi facebo-
ok stran, kjer bodo z odlomki literarnih besedil dnevno počastili 
razne književnike, novost pa bo tudi rubrika Vsakdan poln spo-
znanj (naslova še niso dorekli), ki bo namenjena učenju novih 
besed. »V Posavju bomo poskusili oblikovati učno pot slovenske 
besede – za tako majhen prostor imamo izjemno paleto jeziko-
slovcev, ki so tu delovali ali od tu izhajajo in so pripomogli k izo-
blikovanju današnjega knjižnega jezika (Bohorič, Dalmatin, Val-
vasor, Pleteršnik, Toporišič …),« je še dodal Križman. V začetku 
prihodnjega šolskega leta želijo organizirati tudi ekskurzijo, ki 
bi člane društva bolj povezala in jim omogočila, da se »prešteje-
jo«. »Ljudje se večkrat ustrašijo, ko izvedo, da govorijo s profe-
sorjem slovenskega jezika - ena pomembnejših nalog društva je, 
da uspemo približati slovenski jezik vsem, ki ga imajo radi, tako 
da postane ta strah odveč,« še pravi Križman. Društvo je name-
njeno vsem prijateljem lepe slovenske besede, zato vanj vabijo 
nove člane in članice.  P. Pavlovič

Nov veter v društvu slavistov

ZDRUŽENJE MOBILIZIRANIH GORENJCEV 
V REDNO NEMŠKO VOJSKO V ČASU 1943–1945
 organizira 20. tradicionalno srečanje mobiliziranih Slovencev 

na Brezjah, s sveto mašo.
Sveta maša bo v petek, 12. junija 2015, ob 10. uri 

v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah.
Somaševanje bo vodil vojaški vikar Slovenske vojske, 

g. msgr. dr. Jože Plut.
Mobiliziranci, družinski člani in prijatelji, lepo vabljeni!

Župan mag. Miran Stanko je 
na slovesnosti, na kateri sta 
glasbeni kulturni program iz-
vedla MoPZ Svoboda Brestani-
ca in Big Band Krško, povezo-
vala pa Bernarda Žarn, dejal, 
da želi občina ostati »občina 
zadovoljnih in uspešnih go-
spodarskih družb, organizacij 
ter občank in občanov, ki bodo 
v tej lokalni skupnosti prepo-
znali kakovostne pogoje dela in 
bivanja.« Kar potrjujejo že rea-
lizirane in načrtovane investi-
cije. In četudi trenutne razmere 
v državi niso naklonjene novim 
izzivom, si bodo na občini pri-
zadevali tudi v bodoče zagota-
vljati uravnotežen in skladen 
razvoj, s povezovanjem pre-
ko meja občine in države pa v 
čim večjem obsegu za nove in-
vesticije pridobiti tudi evrop-
ska sredstva iz nove finančne 
perspektive: »Iščemo možno-
sti za zagotavljanje še boljše-
ga in učinkovitejšega podje-
tniškega okolja v naši lokalni 
skupnosti ter novih delovnih 
mest, ki bodo ustvarila novo 
dodano vrednost, brez katere 
ni stabilnega razvoja in blagi-
nje.« Ob tem je namenil poseb-
no zahvalo uspešnim družbam, 
še posebej pa izpostavil dobro 
sodelovanje z družbami NEK, 
Infra in Sklad za financiranje 
razgradnje NEK. 

Slavnostni govornik Danijel 
Levičar, generalni direktor Di-
rektorata za energijo na infra-

Mladim perspektivna občina 
KRŠKO - V spomin na prve krške borce in vrnitev izgnancev je odprtju prenovljenega starega mestnega je-
dra v Zatonu 5. junija v počastitev občinskega praznika sledila slavnostna akademija s podelitvijo priznanj 
in druženje občanov ob stojnicah s pogostitvami društev in zvokih Ansambla Saša Avsenika. 

strukturnem ministrstvu, sicer 
pa domačin, je izrazil prepri-
čanje, da je v mnogih pogledih 
prav burna preteklost 2. sve-
tovne vojne zaznamovala ob-
čino in pomagala izoblikovati 
njen karakter in tukajšnje lju-
di, ki so bili zaradi te težke iz-
kušnje zelo dojemljivi do novih 
izzivov zagotavljanja osnovnih 
dobrin in z njimi povezanimi 
odločitvami: »Zavedamo se, 
da standard, ki ga živimo in se 
kaže v obliki zanesljive doba-
ve elektrike in vode, izobraže-
valnih inštitucij, urejenega od-
voza smeti, kvalitetnih cest in 
ostale infrastrukture, ni samo-
umeven. Za to kvaliteto bivanja 
se je bilo potrebno izogibati 
pastem všečnih kratkoročnih 

odločitev in se osredotočiti na 
dan po tem, ko se prenehata 
cediti med in mleko.« Ljudje, je 
dejal, ki znajo sprejemati pre-
udarne odločitve in se držati 
začrtane smeri, vzbujajo spo-
štovanje in zaupanje, »te vre-
dnote, skupaj z delavnostjo in 
vztrajnostjo, pa so naša kon-
kurenčna prednost, zato tudi 
ni naključje, da se je v Krškem 
in Posavju razvil center sloven-
ske energetske infrastrukture 
in odličnosti«. Kot je še dejal iz 
svojih izkušenj in sedmih letih 
službovanja tudi v tujini, mu je 
Krško vselej predstavljajo kraj 
z dovolj veliko perspektivo, da 
se je vrnil: »Verjamem pa, da 
je tega potenciala v motivira-
nju mladih še več.«

V nadaljevanju slovesnosti je 
župan podelil nagrade in pri-
znanja občinskim nagrajen-
cem. Srebrno plaketo je prejela 
gostilna Murko ob 100-letnici 
delovanja, zanjo pa nosilka de-
javnosti Branka Murko; pri-
znanja: Irena Fürst, Alojz Šri-
bar, Konjeniški klub Posavje 
Krško, družbi Avtoline in Evro-
sad Krško; znak Občine: Vida 
Ban, Društvo kmetic Krško in 
Plavalni klub Celulozar Krško; 
veliki znak Občine pa Boško 
Karabaš za življenjsko delo 
na področju tehnične kultu-
re in športa ter Vrtni center in 
cvetličarna Kerin, zanj Janko 
Kerin, za 50 let uspešnega de-
lovanja družinskega podjetja.
 Bojana Mavsar

Nagrajenci občine z županom mag. Miranom Stankom, slavnostnim govornikom Danijelom 
Levičarjem in častnim občanom Stanislavom Rožmanom

če oziroma da je vsaka krajev-
na skupnost delala po svojih 
zmožnostih in znanjih. Po dru-
gi strani pa nam je zakonodaja 
nalagala, da krajevna skupnost 
ne sme biti delodajalec. Mislim, 
da smo bili ena zadnjih občin, 
ki se je lotila ureditve tega po-
dročja. Kot ste že sami rekli, je 
bilo na začetku kar nekaj ne-
godovanja predsednikov kra-
jevnih skupnosti, a smo jih na 
skupnih sestankih poskušali 
uskladiti. Poenotili smo opra-
vila, ki jih mora izvajati KS, za-
poslili vse tajnike, ki so bili prej 
zaposleni na KS, dodatno zapo-
slili ljudi, tako da zdaj vsak od 
štirih tajnikov pokriva štiri KS, 
dva zaposlena pa skrbita za ra-
čunovodstvo KS, ki so ga prej 
izvajali računovodski servisi. 
Tukaj smo po moji oceni nare-
dili precejšen napredek. V pr-
vem letu smo imeli nekaj te-
žav, zdaj pa so predsedniki KS 
s tako organizacijo zadovoljni, 
saj so opravila tajnikov zane-
sljiva in poenotena.

Koliko v tem trenutku na de-
lovanje občine vpliva zadol-
ženost? 
Kar se tiče zadolženosti, je ta 
»fama« v Sloveniji malo preti-
rana. V 40 milijonih evrov pro-
računa pomeni odplačevanje 
dolga 1,5 milijona evrov letno, 
kar redno odplačujemo, tako 
da smo s 23 milijoni evrov pri-
šli že na 16 milijonov dolga. V 
tem trenutku imamo 5 milijo-

nov evrov kreditnega poten-
ciala, se pravi, da se lahko še 
zadolžujemo. Zadolževanje v 
določenem trenutku pomeni 
tudi razvoj podjetja ali obči-
ne. Z lastnimi sredstvi se sicer 
lahko razviješ, če pa se zadol-
žiš v nekih normalnih okvi-
rih, je razvoj pospešen. V letih 
2007–2013, ko smo se zadol-
žili za 12 milijonov evrov, smo 
ob tem pridobili 24 milijonov 
evrov evropskih sredstev, tako 
da smo ta denar oplemenitili. 
Moramo pa ob tem vedeti še, 
da smo ob umeščanju odlaga-
lišča NSRAO v prostor dali za-
vezo prebivalcem štirih krajev-
nih skupnosti glede izgradnje 
določene infrastrukture. V 
tej zavezi je bilo za 16 milijo-
nov evrov investicij, pri tem pa 
smo predvidevali, da bomo s 
strani Ministrstva za okolje in 
prostor v obdobju 2008–2013 
vsako leto dobili po 1,4 milijo-
na evrov. Mi smo svojo zavezo 
občanom izpolnili, država pa 
nam še do danes ni izplačala 
niti evra iz tega protokola, vre-
dnega 8,4 milijona evrov. V le-
tošnjem letu smo začeli pripra-
vljati tožbo proti državi. Tudi to 
je botrovalo temu, da smo se 
morali zadolževati. 

Precej potujete po Evropi. 
Katera spoznanja, izkušnje 
in mogoče tudi praktične re-
šitve ste prenesli domov?
Najpomembneje, kar sem se 
pri tem naučila, je, da moramo 

vseskozi komunicirati s svoji-
mi občani, biti z njimi v stiku, 
jim pojasnjevati, zakaj delamo 
neko stvar oz. delati v zavezni-
štvu z njimi. Največ sem poto-
vala v okviru združenja mest 
z jedrskimi objekti, kjer je po-
udarek na sobivanju lokalne 
skupnosti z jedrsko elektrar-
no. Definitivno je to neka pred-
nost, ki pa jo vidijo le lokalne 
skupnosti, ki imajo ta objekt v 
svojem okolju. 

V javnosti je dokaj močno 
prepričanje, da imate po-
memben vpliv na vodenje 
občine, večji od zgolj izvrše-
vanja nalog.
Tega ne bi rekla, kot direktori-
ca izvajam, kar določa občin-
ski svet, na čelu občine pa je 
župan. Je pa zagotovo včasih 
treba vztrajati pri določenih 
stvareh, da se izvedejo, čas za 
razmislek in demokracijo je bil, 
ko smo pripravili predlog pro-
jekta, ko je ta sprejet, pa ga je 
treba izvesti. 

Ste tudi predstavnica v nad-
zornem svetu Kostaka in Ce-
ROD-a. Pogosto je vprašanje, 
zakaj občina nima večinske-
ga deleža v Kostaku, kako vi 
to utemeljujete?
Nima večinskega, ima pa po-
membnega in dovolj visokega, 
da lahko odločamo o pomemb-
nih stvareh v Kostaku, na drugi 
strani pa mu damo možnost, da 
se razvija tudi v tržnem delu. 

V CeROD-u pa je vpliv občine 
najbrž premajhen.
Definitivno. V nadzornem sve-
tu Posavje prevladujočega 
vpliva seveda ni imelo, je pa 
vseskozi opozarjalo na nepra-
vilnosti, kar se je zdaj pokaza-
lo kot upravičeno, ter na neiz-
vajanje potrebnih aktivnosti na 
projektu CeROD 2 vse od leta 
2006 dalje. Bojim se, da bo 
podjetje CeROD v prihodno-
sti imelo resne težave, ker ni 
pravi čas poskrbelo za celovi-
to reševanje problematike od-
padkov in ima urejeno le odla-
ganje, predelave pa ne.

Je to velika težava za občino?
Kot občina imamo problem od-
padkov rešen v celoti, tudi po-
dročje odlaganja, kjer smo kon-
cesijo dali CeROD-u. Cerod po 
1. 1. 2016 ne bo mogel zago-
tavljati predelave odpadkov 
in bodo morali iskati drugega 
izvajalca zanjo, mi pa imamo 
predelavo rešeno. Smatram, da 
je naš model dober in da je gle-
de stroškov racionalen.

Kaj počnete v prostem času?
Čim več časa poskušam biti z 
otrokoma, kar pomeni pred-
vsem prevažanje z enega na 
drugo mesto oz. aktivnost, rada 
imam tudi sprehode, vrt, go-
spodinjska opravila. Ko imam 
več časa, pa ga zapolnim z bra-
njem, obiskovanjem prireditev 
ter druženjem s prijatelji.
 Peter Pavlovič

BORŠT - Na enem od prizorišč letošnjega festivala Brežice, 
moje mesto - First Wake Parku na Borštu so 9. junija pred-
stavili podrobnosti enega večjih festivalov športa, kulinari-
ke in zabave pri nas, ki se bo odvil med 24. in 28. junijem.

Na tiskovni konferenci so sodelovali župan občine Brežice Ivan 
Molan, direktorica Zavoda za podjetništvo turizem in mladi-
no (ZPTM) Brežice mag. Mateja Gerjevič, vodja festivala Anja 
Antončič iz ZPTM Brežice, olimpijec Primož Kozmus in pev-
ka Nuša Derenda. Kot je povedala Antončičeva, jim je tudi letos 
uspelo zagotoviti kvaliteten program vse dni festivala, na kate-
rem pričakujejo več kot 25.000 obiskovalcev, kolikor jih je bilo 
lani. Začelo se bo v sredo, 24. junija, s tradicionalnim »Maršem 
v Bresce«, na grajskem dvorišču bo potekal Dan kruha, vina in 
salam. V četrtek bo pred Mestno hišo Brežice akustični koncert, 
odvijali se bodo tudi dogodki pri gostincih v mestu. V petek se 
bo dogajanje začelo v Posavskem muzeju Brežice, kjer bodo v 
sklopu Dneva muzeja odprli dopolnjeno razstavo »Pod deveti-
mi zastavami: Posavje 1900-1990« za obdobje po letu 1950. Na 
odru v mestnem jedru bo zvečer koncertno dogajanje festiva-
la začel Poletni večer z Nušo in legendami, v sklopu katerega 
bo Nuša Derenda gostila Lada Leskovarja, Nuško Drašček in 
Slavka Ivančića, za njimi pa bo nastopil še Magnifico. Sobota 
bo najbolj pestra. Začelo se bo z Grajsko tržnico starin na graj-
skem dvorišču in Škratjo čarovnijo, animacijami za otroke v par-
ku pri MC Brežice. Prav tu DŠB organizira tudi Summer chill', v 
mestnem jedru bo potekala Kuhna na ulci, ki je lani doživela iz-
jemen uspeh in na kateri bodo letos sodelovali tudi tuji kuhar-
ji. Na teku s Primožem Kozmusom slednji spet pričakuje veliko 
število udeležencev, ki bodo tekli na treh razdaljah - 10 km, 3,3 
km (tek Triglava) in otroški tek Čateškega škrata. Zvečer pa sle-
dijo koncerti domače skupine Grizl, evrovizijskega dueta Mara-
aya ter Gibonnija z gostom Vlatkom Stefanovskim. V nedeljo 
se bo festival zaključil na First Wake Parku s športno-zabavnim 
dogodkom Shooder Jam(a). R. Retelj

Letošnji festival BMM spet pester

Sodelujoči na tiskovni konferenci
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Konec januarja letos je Vlada v Držav-
ni zbor vložila dva zakona, ki naj bi po-
membneje vplivala na položaj, pred-
vsem pa na financiranje občin: Zakon 
o interventnih ukrepih za uravnoteže-
nje javnih financ občin (ZUJF občin, s 
katerim je posegla v enajst zakonov) 
in Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o izvrševanju proračunov Re-

publike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415). S prvim 
zakonom naj bi naredili poslovanje občin manj administrativ-
no zapleteno in s tega namena naj bi (vse občine skupaj) pri-
varčevale 15 mio evrov, na račun tega pa naj bi se v drugem 
zakonu povprečnina (»povprečnina« je na prebivalca v drža-
vi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zako-
nom določenih nalog občin) znižala z veljavnih 536,00 evrov 
na 525,00 evrov za obdobje 1. 1.-30. 6. 2015 ter kasneje na 
500,83 evrov za preostanek leta.

Poslanci SDS smo že pri razpravah opozarjali, da nikakor ne 
gre pričakovati, da bodo občine na račun ZUJF občin privarče-
vale 15 mio evrov, saj gre za racionalizacije, ki jih večina ob-
čin že uveljavlja, nimajo finančnih učinkov ali pa celo v praksi 
pomenijo nove stroške za občine. Takrat smo celo v ostri raz-
pravi dosegli, da se iz zakona umakne določba o ukinitvi ož-
jih delov občin. Zakon je imel poleg finančnih učinkov »čez pa-
lec« polno drugih nedoslednih rešitev: veljal naj bi za nazaj, 
ni bil usklajen z občinami (SOS in ZOS), Zakonodajno-pravna 
služba je opozorila na ustavno sporne rešitve, na nesistemske 
rešitve na posledice zakona, na druge zakone in tako dalje. A 
koalicijski valjar, razen prej sprejetega umika o ukinitvi ožjih 
delov občin, ni imel posluha za vse pripombe. In zakon je bil 
sredi februarja tudi sprejet.

Tudi ZIPRS1415 je poleg znižanja povprečnine prinesel še zni-
žanje sredstev za sofinanciranje investicij občin z 2 % na 1 % 
skupne primerne porabe občin. Kar je pomenil nov negativen 
šok za občine. Predvsem zaradi dejstva, ker morajo država in 
občine že septembra načrtovati proračun za naslednje leto. In 
20. februarja država sprejme proračun za tekoče leto, kjer sebi 
odreže večjo možnost zadolževanja, občine pa stisne s sred-
stvi za financiranje (državno!) določenih nalog in jim zmanj-
ša sredstva za investicije. In zato so letos občine v večini komaj 
marca sprejemale proračun ali izvedle njegov rebalans. Ker je 
državni aparat spal od septembra do januarja. 

Tako grozi občinam s 1. julijem znižanje povprečnine, kljub 
temu da minister za javno upravo Boris Koprivnikar na moje 
ustno poslansko vprašanje ni znal niti okvirno povedati, kje, 
kako in kdaj bodo občine privarčevale glede na ZUJF občin, 
ampak da naj nihče ne skrbi, a da se bo povprečnina skladu z 
sprejetim zakonom znižala. Torej tipičen primer, ko država in 
njen aparat (po)skrbita zase, plačajo pa drugi – v tem prime-
ru občine. Kar pa v praksi pomeni ali zadolževanje občin ali 
višje račune za posamezne storitve ali pa krčenje raznih sto-
ritev. Ker verjetno velika večina ministrov, še manj pa uradni-
kov na ministrstvih, ne pozna delovanja občin. Morda pa gre 
za slabe želje po ukinjanju občin in tihi centralizaciji. Kot da 
ti isti niso tudi občani neke občine in ne plačujejo komunalnih 
storitev, vrtcev, ne gradijo cest in vodovodov … Ali pa morda 
le ne vidijo izven ljubljanskega cestnega obroča. 

Sicer se lahko do 1. julija še kaj naredi. V PS SDS pripravlja-
mo gradivo za obravnavo z željo po dvigu povprečnine ali pa 
praktičnih, izvedljivih in finančno podprtih ukrepih, ki bi re-
snično znižali stroške delovanja občin. 

Občine v primežu 
vladajoče politike 

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Seje se je udeležilo 11 članov, 
vodil jo je predsednik Sveta 
regije Posavje, radeški župan 
Tomaž Režun. Po sprejemu 
poslovnika o delu Razvojne-
ga sveta so člani izvolili pred-
sednika in dva podpredsedni-
ka sveta. Razvojnemu svetu 
bo predsedoval Režun, pod-
predsednika pa bosta Darko 
Gorišek (predstavnik gospo-
darstva) in Mojca Žganec Me-
telko (predstavnica nevladnih 
organizacij). V nadaljevanju je 
direktor RRA Posavje Martin 
Bratanič člane sveta seznanil 
o sprejetih sklepih Razvojne-
ga sveta vzhodne kohezijske 
regije. Sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk, ki je tudi član tega 
sveta, je pripomnil, da vidi pro-
blem v tem, da stvari ne tečejo, 
kot bi morale. »Lokalne skup-

Potrdili razvojni program regije
KRŠKO - 4. junija se je v sejni sobi Regionalne razvojne agencije Posavje v Krškem na konstitutivni seji se-
stal Razvojni svet regije Posavje, ki ga sestavlja šest posavskih županov, šest predstavnikov gospodarstva 
in trije predstavniki nevladnih organizacij iz regije. 

nosti, nevladne organizacije in 
tudi gospodarstveniki bomo 
imeli zaradi tega kar nekaj te-
žav, ker se bo proces črpanja 
evropskih sredstev prekinil, 
kar bo pomenilo težavo tako 
v razvojnem kot tudi gospo-
darskem smislu,« je dejal. Na 
seji je bila prisotna tudi Sne-
žana Čanak, skrbnica regije 
Posavje na Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehnologi-
jo (MGRT), ki se zaveda, da na 
ministrstvu zamujajo z novi-
mi dokumenti in razpisi. Prvi 
razpisi naj bi bili po zagotovi-
lih pristojne ministrice pripra-
vljeni julija. Kot je dejala, so na 
to temo že imeli tudi delavnico 
in pozvali vse RRA, da začne-
jo s pripravo povzetkov regi-
onalnih razvojnih programov 
(RRP) in prioritetnih projek-

tov, ker se tudi proračunska 
debata za leti 2016 in 2017 
začenja ta mesec.

Nato je Razvojni svet obravna-
val RRP regije Posavje za ob-
dobje 2014-2020 z mnenjem 
MGRT. Po Brataničevih bese-
dah sta prioriteti v RRP kon-
kurenčno gospodarstvo in dvig 
zaposlitvenih možnosti v regi-
ji na eni strani ter za bivanje 
privlačna regija na drugi. Mag. 
Nataša Šerbec iz RRA Posav-
je je nato naštela okoli 50 re-
gijskih projektnih predlogov 
v RRP. Omenila je tudi vsebi-
ne, ki so izpadle iz operativne-
ga programa za izvajanje ko-
hezijske politike. To so cestna, 
turistična, okoljska, športno-
-rekreacijska in javna kultur-
na infrastruktura, kolesarsko 

omrežje (vezano na urbana 
območja), ureditev in obnova 
starih vaških jeder ter večna-
menski prostori. Za te projek-
te bo treba iskati druge vire 
financiranja, je dejala. Čana-
kova je potrdila, da je MGRT 
dalo pozitivno mnenje k RRP 
regije Posavje. Režun in tudi 
župan občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak sta dejala, da 
bosta RRP podprla, vseeno pa 
ostaja grenak priokus, ker so 
manjši podeželski kraji v tej fi-
nančni perspektivi spet pote-
gnili »ta kratko« in bodo mo-
rali finančne vire iskati drugje 
oz. kar v lastnem proračunu. 
Razvojni svet je RRP soglasno 
potrdil, naslednji dan pa je to 
storil tudi Svet regije Posavje 
na korespondenčni seji.
 Rok Retelj

KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI - Iz VSO Krško - Kostanjevica 
na Krki so sporočili, da je Združenje za vrednote slovenske osa-
mosvojitve (VSO) pobudnik predloga, da se veteranom vojne za 
Slovenijo vrne pravica do plačila zdravstvenih storitev, ki so za-
gotovljene v okviru obveznega zavarovanja. »Ta sredstva so se 
zaradi zakona o uravnoteženju javnih financ skrčila. V Združe-
nju VSO smo že večkrat dali pobudo za spremembo omenjene-
ga zakona. Glede na to, da beležimo pozitivno gospodarsko rast, 
je predlog pobude pred dvema tednoma Državnemu zboru pre-
dlagala poslanska skupina SDS, ki se prav tako zavzema za vr-
nitev določenih pravic veteranom vojne za Slovenijo,« so med 
drugim zapisali in izrazili upanje, da bo zakon po razpravi v Dr-
žavnem zboru tudi sprejet. 

Osamosvojitveni veterani želijo 
vrnitev nekaterih pravic

Kot pravi vodja NMP ZD Bre-
žice Mojca Pibernik, dr. med., 
spec. druž. med., je bil do se-
daj terenski urgentni zdrav-
nik dostopen v ZD Brežice 24 
ur dnevno, po novem predlogu 
pa bo za celotno območje kr-

ške, kostanjeviške in brežiške 
občine na voljo le en zdravnik, 
ki bo lociran v ZD Krško. »Temu 
odločno nasprotujemo in zah-
tevamo, da urgentni zdravnik 
za teren v Brežicah ostane,« 
poudarja in opozarja na podalj-
ševanje dostopnega časa do ži-
vljenjsko ogroženih bolnikov, 
s čimer pada možnost prežive-
tja bolnika v srčnem zastoju za 
10 %, pa tudi možnost prežive-
tja kritično bolnih in poškodo-
vanih. »Trditev ministrstva, da 
se dostopni časi ne bodo spre-
menili, je metanje peska v oči, 
ker je potrebno povedati, da je 
dostopni čas, ko pride do bolni-
ka ekipa z reševalci, nekaj dru-
gega, kot če do kritično bolnega 
ali poškodovanega pride ekipa 
z zdravnikom,« razlaga. Po nje-
nem mnenju predlog pravilni-
ka NMP najbolj prizadene rav-
no Brežice. »Urgentni center 
v SB Brežice je izredno velika 
pridobitev za celotno Posavje, 
vendar me skrbi, da zaradi uki-
nitve terenskega urgentnega 
zdravnika ne bo privabil dovolj 

Dve peticiji proti novi mreži NMP
BREŽICE, KRŠKO - S predlogom pravilnika o nujni medicinski pomoči (NMP) se ne strinjajo tako v Krškem 
kot v Brežicah. Tam je bila 25. maja ustanovljena civilna iniciativa za ohranitev urgentnega terenskega 
zdravnika v Brežicah, v Krškem pa je 8. junija stranka SLS pripravila javno tribuno na to temo.

izobraženega in kakovostnega 
kadra, saj dejstvo, da sta pred-
videna dva reševalna avtomo-
bila le z dvema tehnikoma, po-
meni, da bosta na nek način v 
večini primerov le taksi služba, 
kar je strokovno nesprejemlji-
vo.« Dodaja, da je nekaj ljudi 
tudi namignilo, naj se že pre-
neha rivalstvo med Krškim in 
Brežicami, kar jo je presenetilo, 
saj tega ne dojema tako in je po 
njenem kakršno koli rivalstvo 
na tem področju popoln ne-
smisel. Ohranitev urgentnega 
terenskega zdravnika v Breži-
cah podpirajo tudi župan Ivan 
Molan, direktor SB Brežice 
Dražen Levojević in direktor 
ZD Brežice Miroslav Laktić. 

Civilna iniciativa pa še naprej 
zbira podpise. Kot pravi Piber-
nikova, pregleda nad številom 
zbranih podpisov nimajo, ker 
so peticije še zunaj, trenutno 
pa jih je v ZD Brežice podpisa-
nih in shranjenih 2300. Peticijo 
lahko občani podpišejo na šte-
vilnih mestih v občini Brežice, 
med drugim v SB Brežice, ZD 
Brežice, Lekarni Brežice, Obči-
ni Brežice, UE Brežice, DU Bre-
žice, brežiški cerkvi sv. Lovren-
ca, na sedežih KS in v številnih 
lokalih ali preko facebook stra-
ni »Ohranitev NMP zdravnika 
v Brežicah«. Podpise bodo zbi-
rali vsaj do konca junija oz. do 
julijske seje brežiškega občin-
skega sveta, ko jih bodo predali 
županu, končni cilj podpisov pa 
je Ministrstvo za zdravje.

OHRANIMO NMP

Slovenska ljudska stranka pa 
je 8. junija v Krškem pripravi-
la prvo v vrsti javnih tribun o 
ohranitvi delujočih enot nuj-
ne medicinske pomoči (NMP) 
pod naslovom »Vsaka minuta 

šteje!«. O neustreznosti pre-
dloga pravilnika o službi NMP 
so spregovorili pobudnik pe-
ticije za ohranitev NMP in 
predsednik SLS mag. Marko 
Zidanšek, župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko in di-
rektor Zdravstvenega doma 
Krško Damijan Blatnik, dr. 
dent. med. Kot je dejal Stanko, 
je krška občina že celo leto »na 
okopih«, ker je dosedanja ure-
ditev NMP dobra in se z novim 
pravilnikom preveč radikalno 
spreminja oz. se popolnoma 

podre. Izpostavil je posebnost 
občine - prisotnost jedrske-
ga objekta, kar je tudi razlog, 
da ima zdravstveni dom tako 
kvalitetno opremo, kar se po-
zablja. »V Krškem bi takoj lah-
ko začel delovati satelitski ur-
gentni center, kar bi bilo za nas 
sprejemljivo, vendar ni poslu-
ha s strani ministrstva,« je po-
vedal Stanko, ki meni, da je vse 
skupaj namenjeno le financi-
ranju delovanja velikih urgen-
tnih centrov, ki so bili zgraje-
ni, ker so bila pač na voljo EU 
sredstva. Blatnik je povedal, da 
jim je ministrstvo v času pri-
prave spornega pravilnika vse-
skozi zagotovljalo, da se v sta-
tus enote (prehospitalna oz. C 
enota) ne bo posegalo, predvi-
dena bodoča ureditev (le ena 
ekipa reanimobila) pa pomeni 
zelo veliko znižanje standarda. 

Opozoril je še, da naj bi v skla-
du z novim pravilnikom v sis-
temu neprekinjenega zdrav-
stvenega varstva po novem 
znova sodelovali tudi družin-
ski zdravniki, ki bi morali biti 
v pripravljenosti v primeru is-
točasnih intervencij, kar na-
mesto njihove razbremenitve 
prinaša dodatne obremeni-
tve. Tudi predvidenega inter-
ventnega časa (10 minut v ur-
banih območjih in 20 minut 
na podeželju) z zgolj enim re-
animobilom za področje treh 

občin (Krško, Kostanjevica na 
Krki in Brežice) po njegovem 
prepričanju in izkušnjah ne bo 
mogoče zagotavljati. »Pričaku-
jemo, da bomo ohranili status, 
kot je bil do sedaj - zdravnika 
24 ur na dan in 365 dni v letu,« 
je zaključil. 

Kot je povedal Zidanšek, so 
pod peticijo za ohranitev NMP 
(zbirajo jih tudi na spletni stra-
ni www.ohranimoNMP.si), do-
slej zbrali nekaj več kot tisoč 
podpisov, ko jih bodo zbrali za-
dostno število, pa jih bodo pre-
dali »trmasti«, kot se je izrazil, 
ministrici za zdravje, ki vztra-
ja pri zlasti za periferijo države 
škodljivem pravilniku. »Šteje-
jo minute, človeška življenja in 
zdravje, ne igrajmo se s tem,« 
je dejal Zidanšek.
  R. Retelj, P. Pavlovič

Mojca Pibernik

Stanko, Zidanšek in Blatnik na javni tribuni
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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

 

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.

ZGORNJI OBREŽ - 27. maja so v 
Zgornjem Obrežu namenu pre-
dali nov most čez potok Moč-
nik, ki povezuje občini Brežice 
in Krško ter krajevni skupnosti 
Artiče in Dolenja vas. Dobrih 
216.000 evrov vredno inve-
sticijo, ki sta jo v enakem de-
ležu financirali krška in breži-
ška občina, so s simboličnim 
prerezom traku odprli župa-
na obeh občin, Ivan Molan in 
mag. Miran Stanko, ter pred-
sednika svetov obeh KS, An-
ton Gajšek in Goran Udovč. 
Kot je povedal župan Molan, 
so takšne investicije nekaj po-
sebnega, pa ne toliko po viši-
ni sredstev in sami izvedbi, 
kot po tem, da so to investici-
je dveh občin. »Veseli me, da 
zadnja leta dobro sodelujemo 
z Občino Krško, saj smo pred 
dobrim letom in pol v Zgornji 
Pohanci tudi že odprli most, ki 
povezuje obe občini,« je dejal 
ter krajanom Zgornjega Obre-
ža in Pesja, ki jih most pove-
zuje, zaželel varno vožnjo po 
mostu. Župan Stanko se je pri-

Nov most čez Močnik 

Župana in predsednika svetov KS ob otvoritvi novega mostu

ARTIČE - V Prosvetnem 
domu Artiče je 27. maja po-
tekala prireditev Poklon 
kulturi, ki jo je Osnovna 
šola Artiče organizirala v 
čast prejema naziva Kultur-
na šola 2015. Le-tega je arti-
ška šola osvojila na razglasi-
tvi kulturnih šol 21. maja na 
Ljubljanskem gradu.

Po besedah ravnateljice Ve-
sne Bogovič so ob prijavi v 
projekt Kulturna šola 2015 
Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti pričakovali podalj-
šanje naziva Kulturna šola za 
naslednjih pet let, po tihem pa 
so si vseeno želeli postati naj-
boljši. In tako so med 98 šola-
mi v Sloveniji v kategoriji ma-
lih in podružničnih šol ta naziv 
tudi osvojili. »To je za nas izre-
dno priznanje, da delamo do-
bro, dobivamo na letnih sreča-
njih dobre ocene in je kultura 
del našega življenja. Na šoli 
imamo zelo veliko kulturnih 
dejavnosti, in sicer literate, li-
kovnike, fotografe, gledališč-
nike, glasbenike, folkloristi, 
plesalce in pevce,« je naštela. 
»Kultura smo mi vsi, zato nam 

Po izvolitvi delovnega pred-
sedstva seje, ki jo je vodil Jan-
ko Krulc, je predsednik sve-
ta KS Dobova Mihael Boranič 
opisal dogajanje in aktivnosti 
od zadnjega krajevnega pra-
znika pred enim letom. Med že 
zaključenimi projekti je ome-
nil izgradnjo fekalne kanaliza-
cije še v tistih vaseh, kjer pred 
nekaj leti ni bila dokončno 
urejena (del Dobove, Mihalo-
vec), uredili so pokopališče in 
zgradili del novega parkirišča 
pri pokopališču ter legalizira-
li parkirišče pri stari osnovni 
šoli v Dobovi. »Temu je treba 
dodati še aktivnosti, ki so se 
dogajale po vaseh, športnih in 
ostalih društvih ter organiza-
cijah. Tu mislim predvsem na 
KD Gasilski pihalni orkester 
Loče s svojimi mažoretkami, 
ki na mednarodnih srečanjih 
zastopajo ne samo svoj kraj, 
ampak tudi KS, občino in dr-
žavo. Po več kot desetletju pa 
se je MRD Dobova spet uspe-
lo uvrstiti v prvo državno ro-
kometno ligo,« je povedal. Rav-
no danes v Dobovi slavnostno 
odpirajo športni park, za ka-
terega verjame, da bo postal 
duša kraja. »Dobivamo tisto, 
kar smo čakali 40 let,« je do-
dal. Omenil je tudi prostor-
ski načrt za Dobovo - sever, 
ki predvideva možnost širitve 

V načrtih preimenovanje šole
MOSTEC - Krajevna skupnost Dobova 7. junija praznuje krajevni praznik v spomin na dan srečne vrni-
tve izgnancev v domač kraj. Ravno na ta dan so v gostilni Krulc na Mostecu s svečano sejo sveta KS Dobova 
obeležili krajevni praznik ter podelili pet krajevnih priznanj in priznanja najlepše urejenim vasem.

Dobove proti severu. »Kot KS 
vztrajamo, da se zagotovi večji 
prostor za nakupovalni center, 
kajti Dobova s 3000 prebival-
ci si tak center zasluži,« je po-
udaril. Pričakuje tudi, da se bo 
s strani občine začela realiza-

cija obrtne cone Dobova, da bo 
ta dobila življenje in da Dobo-
va v tem delu tudi zaživi. De-
jal je še, da je svečana seja tudi 
že en korak k praznovanju leta 
dr. Jožeta Toporišiča. Boranič 
upa, da bo občinski svet sprejel 
sklep, ki določa, da bo OŠ poi-
menovana po dr. Jožetu Topo-
rišiču, ter jim bo v doglednem 
času uspelo postaviti njegovo 
spominsko obeležje tako pred 

šolo kot ob njegovi rojstni hiši 
na Mostecu.

Sledila je podelitev krajevnih 
priznanj. Prejemniki za leto 
2015 so Ivan Veble (za uredi-
tev in izdajo dobovske kroni-

ke Od nekoč do danes), Albin 
Jurkas (za vestno in dolgole-
tno delo v vrstah PGD in va-
ške skupnosti Rigonce ter KS 
Dobova), Jože Čančer (za šte-
vilne opravljene aktivnosti v 
vasi Mihalovec), Zdravko Ra-
danovič (za vestno in dolgo-
letno delo v vrstah PGD in va-
ške skupnosti Gabrje) in MRD 
Dobova (zanj predsednik Jože 
Baznik; za izjemne dosežke v 

rokometu in napredovanje v 
1.A državno rokometno ligo). 
Prav tako so podelili prizna-
nja za najlepše urejene vasi v 
KS Dobova v sklopu ocenjeva-
nja Turističnega društva Do-
bova v projektu »Moja dežela, 
lepa in urejena«. V kategoriji 
večjih vasi sta si Gabrje in Mi-
halovec razdelila prvo mesto, 
med manjšimi pa so daleč naj-
več točk prejele Rigonce. Na 
začetku svečane seje je Vokal-
na skupina Aria zapela sloven-
sko himno, učenci OŠ Dobova 
pa so se predstavili s pevskima 
točkama in recitalom.
 Rok Retelj

Letošnji nagrajenci KS Dobova in predstavniki najlepše ure-
jenih vasi z Boraničem, Stergarjevo in občinsko svetnico Ta-
tjano Močan

Kultura del njihovega življenja

naziv Kulturna šola 2015 po-
meni odgovornost, da bomo 
še naprej negovali, spodbujali, 
raziskovali in ustvarjali razne 
kulturne dejavnosti na šoli, se-
veda s podporo staršev in kra-
ja,« je zaključila Bogovičeva. 
Na prireditvi so pokazali del-
ček kulturnega utripa na ar-
tiški šoli. Nastopili so: plesal-
ki hip hopa (koreografija: Ana 
Marija Molan, mentorica: Si-
mona Grubič), otroška fol-
klorna skupina KUD Oton Žu-
pančič Artiče z izvedbo Micka, 
boš moja? (mentorica in av-
torica odrske postavitve: Ve-
sna Bogovič), otroški in mla-
dinski pevski zbor OŠ Artiče 
(zborovodkinja: Ela Versto-

všek Tanšek, klavirska spre-
mljava: Stanka Turšič Pun-
gerčar), mlajša gledališka 
skupina Najstniki s predstavo 
Tina, fina malina (avtorici be-
sedila: učenki Ana Glogovšek 
in Nika Omerzo, mentorica: 
Mateja Jankovič Čurič), sta-
rejša gledališka skupina Oko-
stnjaki s predstavo Okostnjak 
v omari (avtorica besedila: 
Olga Pavšič, mentorica: Ma-
teja Jankovič Čurič), ki je apri-
la nastopila tudi na regijskem 
srečanju gledaliških skupin v 
Semiču, ter glasbena skupina 
TMNMN (mentorica: Ela Ver-
stovšek Tanšek). Prireditev je 
povezovala učenka OŠ Artiče 
Tina Bevc.  R. Retelj

Starejša gledališka skupina Okostnjaki

družil besedam svojega pred-
hodnika in dodal, da ta pro-
jekt gleda predvsem iz vidika 
sodelovanja in simbolike. »Le-
-ta govori o tem, da je med ob-
činama možno najti dobro so-
delovanje in lahko tisti občani, 
ki živijo na robu ene ali druge 
občine, ravno tako dobivajo 
vse dobrobiti, kot jih dobivajo 
občani v ostalih delih občin,« 
je povedal.

Leta 1936 zgrajen most v 

Zgornjem Obrežu, ki so ga te-
daj gradili krajani sami, je bil 
dotrajan in neprimeren za se-
danje prometne razmere. Na 
pobudo krajanov je bil pripra-
vljen skupni projekt rušitve in 
gradnje novega mostu ter ši-
ritve ceste. Dela na terenu so 
se pričela oktobra 2014 in se 
zaključila 7. aprila 2015. No-
vogradnjo mosta je izvedlo na 
javnem razpisu izbrano podje-
tje HPG d.o.o. iz Brežic. 
 R. Retelj

BRESTANICA - V 
uvodu praznika KS 
Brestanica je bila 
29. maja v bres-
taniškem Domu 
Svobode odprta 
tridnevna razstava 
ročnih del Pridne 
roke Rajhenburga, 
ki jo je pripravilo 
deset članic ročno-
delske sekcije pri 
Društvu upokojen-
cev Brestanica. Gre za tradicionalno razstavo, saj se je zvrstila 
že 11. leto zapored. Članice ročnodelske sekcije se namreč z raz-
stavljanjem izdelanih vezenin, kvačkanih in drugih izdelkov, pa 
tudi zbiranjem predmetov etnološkega značaja in kulturne de-
diščine, kar je bilo nazorno prikazano tudi na tokratni razsta-
vi, vključujejo tako v krajevne prireditve kot širše, po besedah 
predsednice sekcije Irene Kožuh pa si preko delavnic prizade-
vajo svoja znanja prenašati tudi na mlajše rodove. Kožuhova je 
še povedala, da se članice sekcije sestajajo vsako sredo, ob izde-
lovanju ročnih del pa jih povezujejo tudi topli medsebojni odno-
si, skupni ogledi razstav, drugih prireditev ali zgolj sproščen kle-
pet ob kavi. B. M. 

Pridne roke Rajhenburga

Sedem od desetih članic, ki so pripravi-
le razstavo
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LISCA - Zadnjo soboto v maju je 
potekalo na Lisci srečanje sta-
rejših planink in planincev v 
organizaciji Planinskega dru-
štva Lisca Sevnica in Meddru-
štvenega odbora zasavskih in 
posavskih planinskih društev. 
Zbrane pri Tončkovem domu 
so pozdravili predsednik Med-
društvenega odbora zasa-
vskih in posavskih planinskih 
društev Borut Vukovič, taj-
nica PD Lisca Sevnica Darin-
ka Avguštin in sevniški župan 
Srečko Ocvirk. Dodatno vese-
lo noto sta srečanju dodali fol-
klorna skupina Spomin sevni-
škega društva upokojencev in 
planinska pevska skupina En-
cijan.  S. R., foto: L. M.

Vrata velikega dvorca v sta-
ri graščini na Hotemežu, kjer 
od leta 1951 deluje prevzgoj-
ni dom, so že 16. leto zapored 
odprli za obiskovalke in obi-
skovalce. Le-ti so se imeli pri-
ložnost seznaniti z življenjem 
v domu, edinem tovrstnem v 
Sloveniji za mladoletne osebe 
z izrečenim vzgojnim ukrepom 
oddaje v prevzgojni dom, ki ga 
izreče sodišče. »Zaposleni si 
prizadevamo, da bi obravnavo 
zaprtih oseb organizirali tako, 
da bi jim omogočili usposablja-
nje za življenje na prostosti in 
jih odvrnili od ponovnih kazni-
vih dejanj. Pri nas so najmanj 
eno leto oziroma največ tri, a 
se je že zgodilo, da je bila oseba 
pri nas tudi dalj časa,« je poja-
snil direktor doma Franc Maj-
cen. V domu trenutno prebiva 
23 mladostnikov in ena mla-
dostnica, ki so prišli navzkriž 
z zakonom in so bili napoteni 

V zanimivo in prijetno srečanje 
je v uvodu popeljal prisotne v 
dvorani Alberta Felicijana skla-
datelj in izvajalec lastne glas-
be ter umetniški fotograf Lado 
Jakša, v nadaljevanju pa je in-
ženir gozdarstva in eden od 
pobudnikov projekta »Za po-
savski gozd in les« Jože Prah 
predstavil opravljeno anali-
zo, kako čim bolj okrepiti po-
savsko gozdno-lesno predelo-
valno industrijo. »Gozdarstvo 
in lesarstvo sta ena od strate-
ško pomembnejših in perspek-
tivnejših gospodarskih panog, 
ki pa sta zaradi šibke gozdno-
-lesne predelovalne verige ne-
zadostno izkoriščeni,« je dejal 
in nadaljeval, da teoretični in 
tržni potenciali lesa v Posavju 
nakazujejo možnost lokalne 
samooskrbe, vendar pa je nuj-
no povezovanje. »Združevanje 

Življenje za zaprtimi vrati
HOTEMEŽ - Na ravnici ob Savi je našel v nekdanji graščini Novi dvor primerne prostore za bivanje svojih varovank in va-
rovancev Prevzgojni dom Radeče, ki deluje pod okriljem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij oziroma sodi pod 
pravosodno ministrstvo.

v prevzgojni dom preko sodi-
šča. Njihov vsakdan je podo-
ben njihovim vrstnikom, le da 
potekajo izobraževanje in pro-
stočasne dejavnosti za zakle-
njenimi vrati. Tako imajo vsi 
možnost uspešnega zaključka 
osnovne šole, lahko pa prido-
bijo tudi poklic (praktično po-

klicno izobraževanje poteka v 
mizarski, kovinarski, ličarski, 
gradbeni in elektro delavnici). 
Imajo tudi možnost opravlja-
nja vozniškega izpita, mobilnih 
telefonov nimajo, internet lah-
ko uporabljajo samo za potre-
be izobraževanja. Vključeni so 
še v različne interesne dejav-

nosti in v aktivno preživljanje 
prostega časa.

Na dnevu odprtih vrat so del-
ček življenje za zaprtimi vra-
ti prikazali gojenci skozi igra-
ni film z naslovom Skozi moje 
oči, ki so ga posneli v sodelo-
vanju z Mladinskim centrom 
Krško. Kljub temu da življenje 
»ptič kov brez gnezda« pote-
ka v varovanem okolju z jasni-
mi in strogimi pravili vedenja, 
pa mnogi šele v teh prostorih 
spoznavajo, kaj pomeni var-
nost, sprejetost, spoštljivost … 

Po ogledu notranjih prosto-
rov je sledila še predstavitev 
prostočasnih dejavnosti v bli-
žnjem parku, ki ga že več kot 
deset let vzdržujejo in zanj 
skrbijo tudi domski varovan-
ci in njihovi vzgojitelji. 

 Smilja Radi

Obiskovalke in obiskovalce je na dnevu odprtih vrat radeške-
ga prevzgojnega doma sprejel direktor Franc Majcen, ki dom 
vodi tretje leto.

Pomembna je tudi nega gozda
SEVNICA - V okviru slovenskega tedna gozdov, ki je potekal zadnji teden v mesecu maju, se je eden izmed 
številnih dogodkov odvijal tudi na sevniškem gradu, kjer je potekala predstavitev analize projekta Za po-
savski gozd in les ter otvoritev kiparske razstave.

in sodelovanje žagarjev, lesar-
jev in lastnikov gozda ter lesni 
zbirni center bi lahko združi-
li v iniciativo, ki bi se ukvarja-

la s povezovanjem lastnikov 
gozdov, s predelovalci lesa in s 
porabniki,« je bil eden od po-
udarkov, ki so nujni pri uresni-

čitvi ideje o Lesnem centru Po-
savja. »Gozd ima več namenov 
in v Sevnici še znamo marsikaj 
izdelati iz lesa,« je ob tem de-
jal župan Srečko Ocvirk, di-
rektor Zavoda za gozdove Slo-
venije Damjan Oražem pa je 
menil, da »trenutna družba je-
mlje iz gozda za svoje trenu-
tne koristi«. Dodal je še, da 
nega gozda v zadnjih letih upa-
da, a v življenju je tako, da člo-
vek potrebuje naravo in ne ona 
njega, zato bo potrebno razmi-
šljati tudi o negi in ne samo o 
koriščenju gozda oz. lesa.

V nadaljevanju je sledila še 
otvoritev kiparskih del goz-
darja, lovca in svobodnega 
umetnika Braneta Žuniča, či-
gar dela so na ogled v Mosco-
novi galeriji do 14. junija. 
 S. Radi, foto: L. M.

Gozdar, lovec in svobodni umetnik Brane Žunič želi s svoji-
mi kiparskimi deli obiskovalca popeljati v razmišljanje o so-
odvisnosti in soodgovornosti do vsega živega in neživega na 
Zemlji.

Planinsko srečanje na Lisci

Na posavskem biseru je potekalo srečanje starejših planink in planincev.
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Vabimo 
       vas na

  
OSREDNJO SLOVESNOST

Mag. Nataša Šerbec,
                  predsednica
                  sveta KS mesta Krško

ki bo
v petek, 12. junija 2015, ob 18.00 uri
v parku starega mestnega jedra Krško.

v počastitev

50 let 
KRAJEVNE SKUPNOSTI 

MESTA KRŠKO,

Ob prazniku 
Krajevne skupnosti mesta Krško 

vam, spoštovane krajanke in krajani, 
iskreno čestitamo. 

V spomin na prve padle krške borce 

in vrnitev izgnancev bomo podelili 

letošnja odličja naše krajevne skupnosti.

Predsednik sveta KS Lesko-
vec pri Krškem Jože Olovec 
je ob tej priložnosti pouda-
ril, da praznična seja ni na-
menjena razčiščevanju neso-
glasij iz preteklosti, pač pa je 
v želji postoriti čim več v do-
bro krajanov in razvoja naselij 
in zaselkov krajevne skupnosti 
osredotočena z optimizmom v 
prihodnost. Med načrti in že-
ljami za prihodnje obdobje je 
med drugim izpostavil razre-
ševanje prometnih zagat pri le-
skovški enoti vrtca Vila na Uli-
ci Staneta Žagarja 2, za katero 
meni, da bi jo bilo smotrno v 
bodočnosti umestiti na dru-
go lokacijo, obstoječe poslo-
pje pa vrniti Krajevni skupno-
sti in ga zapolniti z različnimi 
vsebinami; ureditev avtobu-
snega postajališča ter tretje-
ga krajevnega centra v okolici 
obstoječega gasilskega doma, 
kateremu bi se v bodoče pri-
družil tudi kulturni, s čimer bi 
ta predel lahko zadostil in slu-
žil kulturnemu in družabnemu 
udejstvovanju še bodočim ge-
neracijam, zaradi bližine me-
sta Krško pa postal tudi eno od 
vitalnejših občinskih središč.

V nadaljevanju slovesnosti, s 
katere so se delegacije v ime-
nu vodstva KS in udeležencev 
s položitvijo vencev pokloni-

KRŠKO - Ob prazniku največje 
krajevne skupnosti v občini Kr-
ško, KS mesta Krško, je 2. junija 
predsednica sveta KS mag. Nata-
ša Šerbec v Dvorani v parku od-
prla razstavo fotografij in razgle-
dnic »Videm - Krško«. V sklopu 
tradicionalne fotografske prire-
ditve Blaževi dnevi so razstavo 
pripravili v Društvu ljubiteljev 
fotografije Krško. Na ogled bo 
do konca meseca junija, foto-
grafije razglednic zanjo pa je iz 
svoje zbirke prispeval član dru-
štva Jože Lesjak. Kot je v opisu razstave zapisal Silvo Gorenc, ta 
pomenljivo prikazuje zgodovinski pregled razvoja nekdanje vasi 
Videm, njeno rast in zrast s starodavnim mestom Krško v eno iz-
med zelo pomembnih slovenskih središč. Starejšim prebivalcem, 
zlasti domačinom, vzbuja nostalgična čustva na dogodke, ki poča-
si tonejo v pozabo, mlajšim pa predstavlja učno uro o preteklosti 
domačega kraja, pri čemer predstavlja veliko vrednost tudi knji-
ga Krško - Stoletje na razglednicah, ki jo je izdala domača Založ-
ba Neviodunum: »Razglednice ne lažejo, ne prirejajo preteklosti 
po aktualnih družbenih in političnih potrebah. V svojih avtentič-
nih podobah kažejo na utrinke iz našega življenja v svoji resnič-
nosti. Kažejo na neprestano človekovo hotenje in hrepenenje po 
razvoju, so nemi, vendar prepričljivi pričevalci minulosti. Posre-
dno pa tudi predstavljajo lepoto vsakdanjega bivanja, skupaj s 
trudom za boljše življenje vsake generacije …« Navedeno je ob 
odprtju razstave povzela Vlasta Moškon, glasbeni program pa 
je izvedel kitarski trio iz krške glasbene šole v sestavi Aljaž Zajc, 
Luka Račič in Nik Arnšek.  B. M. 

Plakete čebelarju in gasilstvu
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Prvega junijskega dne so s slavnostno prireditvijo krajanke in krajani krajevne 
skupnosti Leskovec pri Krškem v dvorani osnovne šole obeležili krajevni praznik, s tem pa počastili spo-
min na vrnitev izgnancev na rodno grudo po drugi svetovni vojni.

le spominu žrtvam 1. in 2. sve-
tovne vojne pri treh spomeni-
kih v kraju, je Olovec podelil 
tri srebrne krajevne plakete. 
V odsotnosti jo je prejel Mar-
tin Vodopivec, v 70. in 80. le-
tih prejšnjega stoletja eden 
največjih čebelarjev v Posav-
ju, ki je svoje znanje z men-
torstvom uspešno prenašal 
tudi na mlajše rodove na le-
skovški šoli. Z njegovo pomo-
čjo je postalo Čebelarsko dru-
štvo Leskovec pri Krškem eno 
največjih v občini, pomagal pa 
je tudi pri ustanovitvi Čebelar-
ske zveze Krško. Za svoje do-
sežke v čebelarstvu je bil odli-
kovan z najvišjimi odlikovanji 
v nekdanji Jugoslaviji in samo-

stojni Sloveniji. Upokojil se je 
leta 1991, še vedno pa čebelari 
s 150 čebeljimi družinami. Le-
skovško prostovoljno gasilsko 
društvo, v njegovem imenu pa 
predsednik Borut Arh, je pre-
jelo plaketo za aktivnosti na 
mnogih področjih. Gre za eno 
najstarejših društev v Gasilski 
zvezi Krško, ki je aktivno, ra-
zen obdobja 2. sv. vojne, vse od 
ustanovitve leta 1892. Prosto-
voljnim gasilcem na območju, 
ki ga pokriva društvo, na srečo 
ni potrebno pogosto posredo-
vati, zato pa je članstvo v mi-
nulem obdobju pogosto sode-
lovalo na intervencijah izven 
svojega okolja, pri preprečeva-
nju in sanacijah ob poplavah v 

Krškem, Kostanjevici na Krki, 
ob požaru na Krasu, žledu na 
Postojnskem, poplavah v Srbi-
ji in drugod, v društvu pa ve-
liko pozornost namenjajo tudi 
delu z mladimi. Za delo na po-
dročju gasilstva pa je bil s pla-
keto nagrajen tudi Franc - Fra-
njo Arh, eden najaktivnejših 
članov PGD Leskovec pri Kr-
škem že 55 let, več mandatov 
pa je odgovorno opravljal tudi 
funkcijo predsednika. Pod nje-
govim vodstvom se je društvo 
bolje opremilo, spodbujal je 
razvoj tekmovalne dejavnosti 
v vseh kategorijah, še poseb-
no tekmovalnih desetin starej-
ših članov in članic, v času nje-
govega vodenja pa je društvu 
uspelo pridobiti v last tudi ga-
silski dom in služnost na ze-
mljiščih ob domu.

Slavnostni program je povezo-
vala Mirjana Marinčič, spre-
mljajoči glasbeni program pa 
so izvedli Lovski pevski zbor 
LD Krško in mlada glasbenika 
Katja in Primož Volčjak, za 
pogostitev ob druženju kra-
jank in krajanov pa so poskr-
bele članice Aktiva kmečkih 
žena Krško polje ter člani do-
mačega Društva ljubiteljev su-
homesnatih dobrot.

 Bojana Mavsar

Borut Arh v imenu PGD Leskovec ter Franc - Franjo Arh z Jo-
žetom Olovcem (na sredini)

Videm - Krško skozi čas

Razstavo sta postavila Jože 
Lesjak in predsednica dru-
štva Jožica Mikek Veber.

Brestaničani že vrsto let s pri-
reditvijo pod naslovom »Bre-
stanica poje« počastijo spomin 
na tragične dogodke polprete-
kle zgodovine, zapojejo pa tudi 
svobodi, pridobitvam, četudi 
je bilo teh, kot je kritično de-
jal predsednik sveta KS Vlado 
Bezjak, v obdobju med krajev-
nima praznikoma manj od pri-
čakovanih. Zgrajena je bila ko-
lesarska steza v dolžini 500 m, 
ki poteka po koridorju nekda-
nje ozkotirne rudniške proge 
od gasilskega doma do Ceste 
na ribnik in od gostišča Alle-
gro mimo podjetja Duropack 
do trgovine Spar na Senovem, 
izvedena energetska sanaci-
ja šole in v naselju Armeško 
zgrajen nov most za dostop 
do hiše Omerzelovih. Žal pa še 
vedno, kot je dejal, ni bil rea-
liziran projekt izgradnje po-
slovilnega objekta na pokopa-
lišču, četudi so bila sredstva 
zanj predvidena v občinskem 
proračunu že v letu 2013, za-
radi pomanjkanja sredstev pa 
se vse bolj odmika tudi izgra-
dnja krožišča Kunej, mosta čez 
Dovški potok z navezavo pro-
ti Jetrnemu selu, ki še vedno 
čaka tudi na izgradnjo kanali-
zacije, prav tako nista bila sa-
nirana plazova v Dolenjem Le-
skovcu, ne urejeni parkirni 

S pesmijo nad slabe čase
BRESTANICA - Tudi letos je osrednjo prireditev ob brestaniškem krajevnem prazniku, posvečenem spomi-
nu na trnovo pot izgnancev in njihovo vrnitev, 4. junija pospremil bogat glasbeni program domačih izvajal-
cev, posebna pozornost pa je bila namenjena nagrajencem: Martini Ivačič, Lei Starc in Rajku Čubru.

prostori in zunanja razsvetlja-
va pri gradu Rajhenburg, še ve-
dno nista stekli gradnja ploč-
nika ter rekonstrukcija Ceste 
na ribnik ter ureditve, poveza-
ne z izgradnjo HE Krško, pred-
vsem kanalizacijskega omrež-
ja, rekonstrukcija ulice Šutna, 
platoja pri železniški postaji in 
peš mosta pri spodnjem gradu, 
ki jih izvaja podjetje Infra. Če-
prav je menil, da za investici-
je ne primanjkuje le sredstev, 
temveč tudi politične volje na 
občinskem in državnem nivo-
ju, pa je izrazil zadovoljstvo 
nad konstruktivnim in homo-
genim delom sveta KS, dobrim 
sodelovanjem z društvi, usta-
novami in podjetji v kraju. 

Ob glasbenem programu, ki so 
ga izvedli šolski otroški pevski 
zbor pod vodstvom Stanke 
Macur, vokalisti Marko Žele-
znik, Andreja Bračun, Jernej 
Železnik in Moški pevski zbor 
Svoboda Brestanica z zboro-
vodjem Jankom Avsenkom, je 
Bezjak podelil letošnja brona-
sta priznanja, ki jih je svet KS 
na podlagi predlogov namenil 
ravnateljici brestaniške osnov-
ne šole Martini Ivačič, aktiv-
ni članici kulturnega in turi-
stičnega društva Lei Starc ter 
akademskemu slikarju Rajku 
Čubru. Kot so povedali v ob-
razložitvi, Ivačičevo odliku-
je kvalitetno vodenje šole in 
vrtca, ustvarjalna vizija, topel 

človeški odnos in pozitivna 
naravnanost pri sodelovanju z 
učenci, starši, sodelavci ter ož-
jim in širšim okoljem. Vse na-
vedeno je med drugim prišlo 
do izraza tudi pri zahtevni sa-
naciji šole in organizaciji dela 
in pouka na različnih lokacijah. 
Starčeva je pred 27 leti prvič 
zaigrala v odrskih predstavah 
KD Svoboda, zatem pa postala, 
četudi je stopila v zaodrje, ne-
pogrešljiva šepetalka in pomoč 
pri raznih gledaliških opravi-
lih. Pred desetimi leti se je pri-
družila srednjeveški plesni 
skupini, zaplesala v Babuškah 
rajhenburških, vpeta pa je tudi 
v delo v turističnem društvu, 
čistilne akcije in ostale prire-
ditve, na katerih po potrebi s 
poklicnim znanjem nudi tudi 
medicinsko pomoč. Čuber že 
več kot tri desetletja uspešno 
ustvarja na likovnem podro-
čju, s svojimi deli pa je z več kot 
150 skupinskimi in samostoj-
nimi razstavami navdušil ljubi-
telje umetnosti tako doma kot 
tudi preko meja. Kot mentor 
znanje likovne govorice uspe-
šno prenaša na mnoge slikanja 
želje ljubiteljske ustvarjalce, s 
svojim delom pa je dal velik 
doprinos tudi k prepoznavno-
sti Brestanice.
 Bojana Mavsar  

Brestaniški nagrajenci v družbi predsednika sveta KS (z le-
ve): Martina Ivačič, Vlado Bezjak, Lea Starc in Rajko Čuber

RADEČE - V Domu kulture Radeče so se 23. maja predstavili na 
koncertu ljudskih pesmi pevci in pevke ter godci, ki ohranjajo 
tradicijo ljudskega petja in s tem tudi besedila, ki so jih v pre-
teklosti največkrat peli ob kmečkih opravilih. Predstavili so se 
pevci in pevke folkornega društva Brusači (na fotografiji), so-
listke mladinskega pevskega zbora iz Radeč, skupina Ljudski 
pevci z Vrhka pri Tržišču, ljudski pevci Vaški zvon iz Prečne pri 
Novem mestu, ljudski pevci iz vasi Prevorje na Kozjanskem ter 
harmonikar Janez Košar, ki je zapel še v duetu z Marijo Mrgole. 
Glasbeni večer, ki ga je povezovala Vesna Močilar, sta zaključi-
la vesela godca iz kozjanske vasi Prevorje.  S. R.
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PROIZVODNJA – MAJ 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 2 - 104 300 4 100 0 0

PB5 ZP 1 - 93 300 2 100 0 0

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 

in PB5
455.193 9 7

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

KRŠKO – V družbi Savaprojekt Krško so 26. maja s slavnostno 
prireditvijo »Ustvarjalni krog - pogled v prihodnost« v Kultur-
nem domu Krško obeležili 40-letnico. Ob jubileju je glavni direk-
tor družbe Peter Žigante kritično ocenil sistem javnega naro-
čanja, ki po njegovem mnenju uničuje slovensko inženirstvo in 
slovensko gradbeništvo. »Gre namreč za to, da se je slabih navad 
javnega sektorja navzel tudi zasebni, ki prav tako izbira urbani-
ste, projektante in nadzornike nad izvedbo po sistemu najnižjih 
cen. … S takšnim načinom dela bodo v Slovenijo prišli tuji projek-
tanti, posledično pa bo to pomenilo, da se bodo uporabljali tudi 
tuji proizvodi, kar bo uničilo slovensko gradbeno industrijo,« je 
poudaril. V podjetju Savaprojekt izvajajo več kot 80 lastnih sto-
ritev s področij projektiranja, urbanizma in inženiringa ter za-
poslujejo okoli 60 visoko izobraženih strokovnjakov, svojo priho-
dnost pa vidijo v širitvi trga na širše področje Evrope in Balkana. 
Na prireditvi so poleg Žiganteja in župana občine Krško mag. Mi-
rana Stanka spregovorili še akademik dr. Matjaž Kmecl, gene-
ralni direktor GZS mag. Samo Hribar Milič, častni občan obči-
ne Krško in predsednik uprave NEK Stane Rožman, akademski 
slikar in kulturnik Jože Marinč, olimpionik Primož Kozmus ter 
komik in voditelj Sašo Hribar.  P. P./vir: Savaprojekt Krško

40 let družbe Savaprojekt Krško

Sedemčlanska komisija, ki ji 
predseduje dr. Tomaž Žagar 
(ARAO), sestavljajo pa še Jel-
ka Kreutz, Vinko Knez (In-
kos d.o.o. Krmelj), Zdravko 
Kadivnik (Metalna Senovo 
d.o.o.), mag. Justina Šepetavc 
(Vipap Videm Krško d.d.), Da-
mjan Mežič (Savaprojekt d.d.) 
in Darko Gorišek (GZS OZP) 
je prejela šest inovacijskih 
prijav. Kot je poudaril Žagar, 
so letošnje inovacije s para-
dnih področij posavskega go-
spodarstva: jedrske energeti-
ke, sadjarstva, strojegradnje, 
tehnike, pa tudi organizaci-
je dela, kjer jih prejšnja leta ni 
bilo. »Letos je inovacij mogoče 
malo manj kot pretekla leta, so 
pa zato bolj kvalitetne. Ocenju-
jem, da je letošnja bera inova-
cij kar dobra,« je še dodal. Sicer 
pa si želijo večje število prijav.

Zlati priznanji sta predsednik 
upravnega odbora GZS OZ Po-
savje, Krško Martin Novšak in 
predsednik Gospodarske zbor-
nice Slovenije Marjan Mačko-
šek podelila Mateju Pleter-
skemu, Jošku Valentinčiču 
in Izidorju Sabotinu s sode-
lavci iz podjetja Numip d.o.o. 
Podružnica Krško za odrez 
cevi toplotnih izmenjevalni-
kov v jedrskih elektrarnah z 
namenom vzorčenja z upora-
bo nekonvecionalnih tehno-
logij ter Marjanu Smoletu iz 
podjetja Tips d.o.o. za tehnolo-
gijo najuporabnejše kombina-
cije zahtevanih lastnosti vleč-
nega vozila za GSE opremo 
"Honey badger". Srebrno pri-
znanje sta Novšak in Žagar po-
delila ekipi PC Strojegradnja 
TPV d.d. PE Brežice za sesta-
vljalno pripravo prestavnega 

»Inovatorstva je v Posavju 
gotovo več, kot ga vidimo«
KRŠKO - Gospodarska zbornica Posavje, Krško je 1. junija v Kulturnem domu Krško pripravila vsakoletno 
slavnostno podelitev priznanj najboljšim inovacijam regije Posavje za leto 2014-2015. Podelili so dve zlati, 
eno srebrno in dve bronasti priznanji ter diplomo.

sklopa BMW, bronasti prizna-
nji pa mag. Petru Zadravcu in 
Johanu Paaru (podjetje Evro-
sad d.o.o. Krško) za protitočno 
mrežo za sadovnjake v speci-
alni izvedbi ter Kseniji Lovrin 
Maćešić (KNOF - razviti posel 
d.o.o.) za KiSS ekološke plenice 
iz bambusa. Diplomo so preje-
le Mojca Žganec Metelko, Na-
taša Rupnik in Milena Ma-
stnak (Zavod KNOF - socialno 

podjetje) za podjetno skupnost 
KNOF. Posavska zbornica je za 
nacionalno ocenjevanje izbrala 
obe zlati in srebrno inovacijo. 

Kot je v pozdravnem nagovoru 
zbranim na prireditvi, večino-
ma posavskim gospodarstve-
nikom, dejal Novšak, je inova-
torstva tudi v Posavju zagotovo 
več, kot ga vidimo, saj se mno-
gi inovatorji ne želijo ali ne zna-

jo izpostaviti, zato so tak šni do-
godki še toliko bolj pomembni. 
Mačkošek pa je v svojem govo-
ru poudaril, da nam bo samo 
inoviranje prineslo hitrejši na-
predek, ki si ga želimo in zaslu-
žimo. Prireditev je z glasbenimi 
nastopi popestril harmonikar 
Toni Sotošek s sinovi Anto-
nom, Maticem in Miho, pove-
zovala pa Petra Rep Bunetič.
 Peter Pavlovič

Nagrajeni inovatorji z Žagarjem, Novšakom in Mačkoškom

Primerna
za ogrevanje
z radiatorji

1.000 EUR subvencije Eko sklada 

+ 1.000 EUR subvencije Thermia

TOPLOTNA ČRPALKA
za ogrevanje prostorov

IZDELANA NA ŠVEDSKEM

info: 051 302 889  |  041 606 730  |  info@centros.si

5
let

garancije

Prihrani

do 75%
energije

Zanesljiva
in učinkovita

toplotna
črpalka

Izkoristite
DVOJNO SUBVENCIJO!

Akcija traja do 30.6.2015

Zakaj je Thermia Atec najboljša rešitev ogrevanja za vaš dom?
•	 Že	3	leta	najbolje	prodajana	toplotna	črpalka v svojem razredu v Sloveniji.
•	 Vedno topel dom in odličen	izkoristek	pri	ogrevanju	-	tudi	za	starejše	objekte.
•	 Najvišja	letna	učinkovitost	na	testu akreditiranega laboratorija SP.
•	 Med najbolj tihimi toplotnimi črpalkami na trgu.
•	 Zaupa nam veliko	zadovoljnih	uporabnikov	po	vsej	v	Sloveniji.
•	 Sistem je preizkušen	v	ekstremnih	zimah	v	Skandinaviji 

in na številnih energetsko zahtevnih objektih v Sloveniji.
•	 5	let	garancije	in	zanesljiva	servisna	služba.

KRŠKO - Iz Nuklearne elektrarne Krško so sporočili, da v na-
slednjih tednih pričakujejo preventivno zaustavitev, saj so po 
zaključenem remontu zaznali tehnične težave, povezane z ele-
menti, ki zaznavajo temperaturo primarnega reaktorskega hla-
dila. Med kratkotrajno, predvidoma 24-urno zaustavitvijo, bodo 
temperaturne elemente zamenjali in s tem zagotovili dolgoročno 
stabilnost obratovanja elektrarne, zaustavitev pa bo tudi prilo-
žnost za pridobitev dodatnih informacij pri ugotavljanju temelj-
nega vzroka omenjenih tehničnih težav. V elektrarni ocenjujejo, 
da jih povzročajo vrtinčni tokovi, ki so značilni za velike preto-
ke – ti v enem od dveh cevovodov do reaktorske posode znašajo 
več kot 22.500 kubičnih metrov na uro. Zaustavitev je, kot spo-
ročajo, del premišljenega pristopa, s katerim v elektrarni ves čas 
zagotavljajo visoko jedrsko varnost, ki zahteva, da se na vsa od-
stopanja nemudoma odzovejo. Poudarili pa so, da tehnične te-
žave v ničemer ne vplivajo na varnost elektrarne, saj niso pove-
zane z njenim dejanskim stanjem, ki je stabilno in znotraj vseh 
omejitev, določenih za obratovanje NEK.  P. P. 

NEK bodo kratkotrajno ustavili

SEVNICA – Zadnjo soboto v maju je na sevniškem gradu pote-
kal zaključek natečaja »Omogoči si zaposlitev in ustvari podjet-
je« sevniškega zavoda Knof in MC Krško. Na dvomesečni »inten-
zivni podjetniški kurz« se je prijavilo 15 ekip iz štirih regij, na 
zaključnem dogodku pa se je predstavilo šest finalistov - štirje 
iz Posavja in dva iz Zasavja. Zmagala je ekipa Srčni žarki (Saša 
Llapushi in Sabina Rebzelj), drugo mesto je dosegla Fitmania 
(Meta Skornjšek), tretje pa Meso z Lok (David Motore). Nagra-
da za prve tri ekipe je celotna administracijska in računovodska 
podpora ter nemoteno poslovanje in izdajanje računov,  mentor-
stvo in svetovanje v vrednosti 1000 evrov ter prostor za delo in 
sestanke v Posavju in v Centru inovativnega podjetništva NLB v 
Ljubljani.  Vir: Zavod Knof so. p.

Zmagali so Srčni žarki  



Posavski obzornik - leto XIX, številka 12, četrtek, 11. 6. 2015 11OKOLJE IN PROSTOR

Projekt ima že dolgo brado, 
saj so o njem začeli razmišlja-
ti že leta 1990, leta 1995 so 
ga uvrstili v ureditveni načrt 
mestnega jedra, leta 2013 pa 
v nov občinski prostorski na-
črt, je uvodoma pojasnil župan 
Ladko Petretič. Kot je nada-
ljeval Stanislav Rostohar, v 
občinski upravi zadolžen za 
infrastrukturo, so leta 2012 
pričeli s pridobivanjem doku-
mentacije za projekt, 23. mar-
ca so zanj dobili gradbeno do-
voljenje, pred tem pa seveda 
vsa potrebna soglasja, vključ-
no z vodnim soglasjem ARSO, 
v katerem piše, da »parkiri-
šče ne spreminja konfigura-
cije terena in ne poslabšuje 
odtočnih razmer ob nastopu 
visokih voda«. Ker je lokaci-
ja poplavna, bo parkirišče v 
času poplavljenosti pač zapr-
to. Ravno poplavnost lokacije 
je med občani zbudila največ 
pomislekov glede projekta, 
saj se bojijo, da bo predvide-
no nadvišanje terena za 30 
cm pomenilo še več vode, ra-
zlite po mestu. »Živimo v ne-
nehnem strahu pred poplava-
mi. Najprej rešite nas, potem 
pa delajte take posege,« je me-
nila ena od udeleženk, druga 
pa je dejala: »Ali je občina pri-
pravljena prevzeti odgovor-
nost, če bo ob poplavah še več 

Potreben ali odvečen projekt?
KOSTANJEVICA NA KRKI – Načrtovana ureditev parkirišča z avtobusnim postajališčem pri ZD Kostanjevica 
na Krki je že v občinskem svetu izzvala veliko razprave, zato je občina na pobudo občanov in turističnega 
društva 21. maja v Lamutovem likovnem salonu sklicala okroglo mizo s predstavitvijo projekta.

vode?« Projekt bodo po Rosto-
harjevih besedah sicer popra-
vili tako, da spornega dviga te-
rena in s tem tudi strahu pred 
dodatno vodo ne bo. 

Bolj kot ta je najbrž tehten 
pomislek glede vrstnega reda 
projektov, saj so mnogi meni-
li, da bi moral biti najprej na-
rejen načrt prometne uredi-
tve mesta vključno s pločniki 
do novega parkirišča. Kot sta 
pojasnila Petretič in Rostohar, 
je kupec nekdanjega zadru-
žnega doma Martin Odlazek 
dolžan zgraditi pločnik ob svo-
jem zem ljišču do zdravstvene 
postaje, občina pa ga bo po 
njunih besedah že podaljša-

la do lokacije novega projek-
ta. To sicer ni prepričalo mno-
gih udeležencev okrogle mize, 
ki so kot bolj primerno lokaci-
jo za parkirišča in postajališče 
omenjali obstoječe parkirišče 
pri pokopališču oz. osnov-
ni šoli. »Otočani smo precej 
skeptični do tega, če je možno, 
naj se najde druga lokacija,« je 
menil eden izmed udeležen-
cev okrogle mize. Rostohar je 
odgovoril, da v času načrtova-
nja projekta tam ni bilo možno 
graditi ničesar, saj je bilo zem-
ljišče opredeljeno kot kmetij-
sko, v skladu z novim OPN pa 
bi bilo možno, a bi to pomeni-
lo, da bi avtobusni promet še 
naprej potekal skozi mesto in 

čez lesene mostove. »Projekt 
je potreben, če želimo ohrani-
ti mestno jedro in mostove,« 
je poudaril župan in izpostavil 
še svoja prizadevanja za akci-
jo čiščenja naplavin, ki ovira-
jo pretočnost reke Krke. Kot 
možni lokaciji sta bili v raz-
pravi omenjeni še lokacija pri 
novem mostu ali na t. i. gmaj-
ni, kar nekaj občanov pa je bilo 
mnenja tudi, da tako velikega 
parkirišča (predvidenih je 43 
parkirnih mest za osebna vo-
zila ter tri za avtobuse) Kosta-
njevica niti ne potrebuje. Izpo-
stavljeno je bilo še, da bo s tem 
posegom v prostor okrnjen ze-
leni pas in veduta Kostanjevi-
ce na Krki.

Slišati je bilo tudi očitek vod-
stvu občine, da je predstavitev 
projekta organizirana prepo-
zno oz. po pridobitvi gradbe-
nega dovoljenja, ko spremem-
be projekta niso več možne, pa 
tudi poziv, naj se projekt usta-
vi in naj gre v ponovno preu-
čitev. Kot je zaključila pred-
sednica Turističnega društva 
Kostanjevica na Krki Tatja-
na Petrič, pa je treba večkrat 
organizirati podobne zbore 
občanov, da bo stekel dialog 
med vodstvom občine, stroko 
in občani. 
 Peter Pavlovič

Udeležba občanov na okrogli miza sicer ni bila ravno množič-
na, je pa bila razprava zato precej pestra.

Vabimo vas na regijski posvet na temo socialnega 
podjetništva z delovnim nazivom posveta

Podjetništvo za družbene spremembe
Datum posveta: 18. 6. 2015 

Lokacija: Grad Sevnica
Program:
Ura Tema
9.00 – 9.05 Uvodni pozdrav, RRA Posavje

9.05 – 9.15

Predstavitev vladnega strateškega projekta spodbujanja razvoja socialnega 
podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije
Tadej Slapnik, državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno 
družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo

9.15 – 9.25 Podporni programi spodbujanja socialnega podjetništva
 mag. Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

9.25 – 9.30 Kratka predstavitev projekta SLOHRA SOCIONET, RRA Posavje

9.30 – 12.30
Osnove socialnega podjetništva, tipi socialnega podjetja, način delovanja, 
posebnosti glede na ostale oblike podjetij, primeri dobrih praks z ostalih 
okolij, Tomaž Stritar

12.30 – 13.30 Odmor s pogostitvijo
Novinarska konferenca

13.30 – 14.15 Primeri dobrih praks: predstavitev že delujočih socialnih podjetij 
Mojca Žganec Metelko, Zavod Knof

14.15 – 15.00 Primeri dobrih praks: Socialno podjetništvo – Izziv za Posavje
Aleš Germovšek, Sklad dela

15.00 – 15.30 Razprava in zaključki

Dogodek izvajamo v okviru projekta »Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo 
socialnega podjetništva – SLOHRA SOCIONET« in se financira s finančno pomočjo is sredstev ESRR, 
v okviru Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013 in je za udeležence brezplačen.

Vljudno vas prosimo, da nam svojo prisotnost potrdite na elektronski naslov: 
natasa.serbec@rra-posavje.si ali na tel: 07 488 10 46, najkasneje do torka, 16.6.2015.

 Vljudno vabljeni! Martin Bratanič
Direktor RRA Posavje

ŽUPEČA VAS - Med 15. in 17. 
majem je v delavnici Umet-
nostnega kovaštva Zorko v 
Župeči vasi potekala delav-
nica umetnostnega obliko-
vanja kovin, ki jo je že 14. 
organiziralo Društvo za va-
rilno tehniko Ljubljana, sek-
cija likovnih ustvarjalcev v 
kovini Plamen. 

Letošnja delavnica je bila re-
kordna, saj se je je udeležilo 
kar 27 mladih, skupaj z men-
torji pa kar 41. Med udeležen-
ci so bili študenti ljubljanskih 
Naravoslovnotehniške fakul-
tete in Fakultete za strojni-
štvo ter dijaki Šolskega centra 
Novo mesto in ŠC Postojna. 
Med njimi je bilo tudi šest de-
klet. Jernej Zorko, mojster 
umetnostnega kovanja, čigar 
delo nadaljuje njegov sin Kle-

Mladi spet kovali in varili

Dijaki ŠC Postojna z mentorjema in izdelki
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Imaš idejo? Daj ji krila … Morda najdeš priložnost v socialnem 
podjetništvu … Še več o tej obliki podjetništva lahko izveste na 
brezplačni informativni delavnici 

»S socialnim podjetništvom 
do novih delovnih mest«

ki bo v ponedeljek, 22. 6. 2015, ob 12. uri, 
v Socialnem inkubatorju Posavja, Zavoda KNOF so.p. , 

Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica

Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanimajo družbene inovacije 
na področju socialnega podjetništva oziroma podjetništva z 
učinkom. Predavanje in delavnica trajata cca. 3 ure, udeležba je 
brezplačna. Vljudno vabljeni! 

Prijave so zaželene na tel. št. 07/ 490 22 20, 
po elektronski pošti: info@cptkrsko.si ali na sedežu CPT Krško.

12 UR VZPONA NA GRMADO

Z otvoritvijo Posavskega festivala tematskih poti smo Krčani 
na Grmadi pridobili prvo elektronsko vpisno knjigo, t.i. »Peak 
Check« za beleženje vzponov. Naš hišni hrib se je torej pridružil 
še dvanajstim vrhovom, opremljenimi s sodobno tehnologijo, s 
ključkom pa bodo lahko pohodniki beležili svoje poti in vzpone.

V okviru praznika občine Krško bo potekal največji krški izziv 
»12 ur Štiblc - Grmada Challenge«, ki se bo odvijal 

v soboto, 13. junija 2015.

Vzdržljivostni pohod bo potekal 12 ur, zato se lahko pohodniki 
odpravijo na Grmado kadarkoli med 8. in 20. uro.

Pohod je v prvi vrsti spodbuda vsem, ki se bodo prvič ali po 
dolgem času podali na Grmado; za mlade, manj mlade, otroke in 
družine, hkrati pa se bodo ta dan preizkusili tudi vzdržljivejši. Ti 
bodo poskušali Grmado osvojiti v 12 urah čim večkrat.

Tokrat se bodo vzponi beležili v Štiblc baru na Vidmu in na Grmadi. 
Za pohodnike bo poskrbljeno s pijačo, osvežitvijo na vrhu Grmade 
in spremljevalnim programom s stojnicami pred Štiblc barom skozi 
ves dan. Za štartnino šteje nakup Peak Check ključka (5 evrov).

Start vzdržljivostnega pohoda je ob 8. uri pred Štiblc barom. Bogate 
nagrade so pripravljene za prve tri v ženski in moški konkurenci, 
najmlajšega in najstarejšega udeleženca ter najštevilčnejšo 
družino.

Dragi Krčani, naj nas v soboto združi slogan: 
»Pomembno je sodelovati, ne zmagati!« 

Vse dodatne informacije na tel: 041 724 747 (Pia)

NOVOSTI IZ CENTRA ZA
PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO

CPT Krško, CKŽ 46, Krško
T: 07/490 22 20, 051 655 936, E: info@cptkrsko.si

www.cptkrsko.si, www.visitkrsko.com 

men, je povedal, da delavnica 
za njegovo družino pomeni ve-
liko in hkrati nič. »Veliko zato, 
ker mladim damo svoje znanje 
in približamo ta poklic. Po dru-
gi strani pa mi nimamo od tega 
popolnoma nič, ker delamo iz-
ključno za dobrobit mladih, ki 
nimajo nikjer možnosti videti, 
kako se obdeluje kovina,« pra-
vi in dodaja, da so vsa ta leta 

mentorji vodili delavnico pov-
sem zastonj. »Po pravem bi 
moralo take zadeve financira-
ti ministrstvo, ne pa da so ne-
kateri mentorji hodili po pod-
jetjih in prosili za sredstva,« 
še kritično pove. Vseeno pa je 
hvaležen, da skupaj s sinovo-
ma Klemnom in Jernejem pre-
našajo znanje na mlade.
  R. Retelj

KRŠKO - Lokalna energetska 
agencija Dolenjske, Posavja in 
Bele krajine danes popoldne, 
11. junija, v svojih prostorih 
na CKŽ 30 v Krškem pripra-
vlja otvoritev energetske sobe 
in delavnico za cilje skupine v 
izbranih lokalnih skupnostih z 
naslovom »Vzpostavitev lokal-
nih proizvodnih verig« v okvi-
ru projekta Lesna biomasa za 
regionalni razvoj BIOHEATLO-
CAL.  

LEAD odpira 
energetsko sobo
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KRŠKO - V Mestnem muze-
ju Krško je 2. junija poteka-
la slavnostna prireditev ob 
40-letnici Društva kmetic 
Krško. Ob tej priložnosti so 
krške kmetice na ogled po-
stavile razstavo »Ko zadi-
ši iz domače peči«, na ka-
teri so predstavile obsežno 
zbirko dosežkov in nagra-
jenih kulinaričnih izdelkov 
članic društva. 

Predsednica Društva kmetic 
Krško Milica Jeler je v uvodu 
orisala zgodovino društva. Le-
-to je kot Aktiv kmečkih žena 
(AKŽ) pričelo delovati v okvi-
ru Agrokombinata Krško pod 
mentorstvom Marte Metel-
ko, ki je kmalu predala vodil-
no vlogo Marici Živič. AKŽ je 
preživel obstoječo obliko, na 
vrsto je prišla reorganizaci-
ja. 500 članic aktiva se je pre-
ko sedem področnih aktivov 
združilo v Društvo kmetic Kr-
ško. Jelerjeva je še omenila, da 
skoraj vsako leto društvo sode-
luje tudi na Killianovem sejmu 
v pobrateni občini Obrigheim, 
danes pa se razvija v smeri so-
delovanja z drugimi društvi. V 
društvu imajo prek 300 članic, 
ki se združujejo v sedmih AKŽ 
- Rožno, Presladol in Brestani-
ca, Sremič, Krško polje, Kopriv-
nica, Raka, Veliki Trn in Gora 
ter Pod Bohorjem - sv. Anton, 
včasih je pod krško društvo 
spadal še AKŽ Pod Gorjanci, ki 
pa se je priključil kostanjevi-
ški občini. »Naše članice vsa-

ko leto sodelujejo ob raznih 
priložnostih predvsem na vasi 
pri starih ljudskih običajih, kot 
so žegnanja, na vseh krajevnih 
praznikih, pri miklavževanju 
itd. Predlani smo se tudi vklju-
čile v projekt Ustvarimo zelišč-
ni vrt Posavja, v katerem smo 
zelo aktivno sodelovale in spo-
znale novo vejo, s katero sedaj 
povezujemo kulinariko in zeli-
šča, tako da se znanje spet širi 
na naše članice. Poudarek da-
jemo tudi izobraževanju čla-
nic, ki so obiskovale tečaj ra-
čunalniškega opismenjevanja. 
Organiziramo tudi razne ku-
harske tečaje. Odločile smo se, 
da ne bomo pozabile na stare 
jedi, zato smo imele precej te-
čajev iz priprave jedi iz ajde, po 
drugi strani pa si želimo nove 
izzive, zato se spogledujemo z 
mehiško kuhinjo,« je še zaupa-
la Jelerjeva.

Na slovesnosti so spregovori-
li in društvu ob jubileju česti-

tali tudi mag. Ana Nuša Ku-
nej iz Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Novo mesto, Kmetijske 
svetovalne službe Krško, pod-
županja občine Krško Ana So-
mrak, direktorica Posavskega 
muzeja Brežice Alenka Čer-
nelič Krošelj, direktor Kmeč-
ke zadruge Krško Janez Živič 
in Marica Živič. Jelerjeva in Ku-
nejeva sta ob tej priložnosti po-
delili tudi zahvale in priznanja 
vsem sedmim AKŽ, ki sesta-
vljajo društvo. Praznik so čla-
nice obeležile na svoj način. Ne 
ukvarjajo se samo s kulinariko 
in izobraževanjem, temveč so 
med njimi tudi pesnice in glas-
benice, kar sta dokazali dve čla-
nici z recitalom in igranjem na 
citre. Nastopile so tudi Pevke 
izpod Bočja. Sledila sta ogled 
razstave in degustacija kulina-
ričnih dobrot, pridružili so se 
še člani Društva ljubiteljev su-
homesnatih dobrot Leskovec 
pri Krškem, manjkala pa ni niti 
torta. Rok Retelj

40 let obeležile na svoj način

Prireditve ob jubileju se je udeležilo lepo število obiskovalcev.

Potem ko je bil januarja v 
Bruslju potrjen dokument 
Program razvoja podeželja 
2014-2020, sta trenutno v 
razpravi dve izvedbeni ured-
bi, ki bosta natančneje opre-
delili pogoje in obveznosti 
pri dodeljevanju pomoči za 
ukrepa, za katera na kme-
tijah velja vedno največ za-
nimanja. Prva je uredba, ki 
določa pogoje za pridobitev 
finančnih pomoči za mlade 
prevzemnike kmetij, druga 
pa t. i. »investicijska ured-
ba«, ki  med drugim določa 
pogoje za pridobitev finanč-
nih pomoči za investicije na 
kmetijah.

Prvi javni razpis v poletnih 
mesecih bo namenjen mla-
dim prevzemnikom kmetij (v 
novem programskem obdo-
bju ta ukrep imenujemo »Po-
moč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete«). Za pridobi-
tev finančnih pomoči iz tega 
naslova lahko zaprosi kmetij-
sko gospodarstvo, ki ga lastni-
ško prevzame mladi kmet (18–
40 let starosti), je v letu 2015 
oddalo zbirno vlogo in je iz 
zbirne vloge mogoče razbra-
ti, da obdeluje 6 ha primerlji-
vih kmetijskih površin, mladi 
prevzemnik pa ima kmetijsko 
izobrazbo. Ob prijavi na javni 
razpis mora biti lastniški pre-
vzem zaključen, kar se dokazu-

Prvi javni razpis bo namenjen 
mladim kmetom

je s sklepom sodišča o vpisu  v 
zemljiško knjigo. Pomembna 
novost pri tem ukrepu je dolo-
čilo, da od obdobja, ko je postal 
mladi kmet nosilec kmetijske-
ga gospodarstva, in od lastni-
škega prenosa (datum učinko-
vanja oz. datum predloga vpisa 
v zemljiško knjigo) pa do odda-
je vloge na javni razpis ne sme 
preteči več kot 18 mesecev. Na 
to določilo velja opozoriti vsa 
kmetijska gospodarstva, ki so 
v letošnjem letu spremenila 
nosilce kmetijskih gospodar-
stev z namenom pridobitve fi-
nančne pomoči iz t. i. sheme 
za  mlade kmete oz. plačila po 
hektarju, ob oddaji zbirne vlo-
ge. Če se trenutna določila ne 
bodo spremenila, potem bodo 
imela ta kmetijska gospodar-
stva možnost prijave na raz-
pis samo še v naslednjem letu, 
v poznejših letih pa to ne bo 
več mogoče. Višina pomoči za 
kmetijska gospodarstva, kjer 
mladi prevzemnik ni pokoj-
ninsko-invalidsko zavarovan 
iz naslova kmetijske dejavno-
sti, znaša 18.600 EUR, na kme-
tijah, kjer je mladi prevzemnik 
pokojninsko invalidsko zava-
rovan iz naslova kmetijske de-
javnosti ali pa se bo zavaroval 
po tej osnovi (in bo ostal zava-
rovan 3 leta), pa 45.000 EUR.

Pomembne novosti bodo tudi 
pri pogojih za pridobitev fi-

nančnih pomoči za investici-
je na kmetijah. Kmetje bodo 
imeli možnost prijave v dveh 
sklopih: za prestrukturiranje 
kmetij in za namen izboljša-
nja konkurenčnosti kmetij. V 
sklopu, katerega cilj je izbolj-
šanje konkurenčnosti kmetij, 
bodo morale kmetije z inve-
sticijo povečati obseg pride-
lave na kmetiji. Pomembno pa 
je zlasti, da za tovrstne kmeti-
je ne bo vstopnih kriterijev gle-
de obsega kmetijske pridelave 
ob prijavi na javni razpis. Prav 
tako ne bo vstopnega kriterija 
glede prihodka na kmetiji – ta 
prihodek (v višini minimalne 
bruto plače na zaposlenega) 
bodo lahko kmetije, ki bodo 
povečevale obseg pridelave, 
dosegle ob zaključku investici-
je. Prioritete finančnih podpor 
bodo namenjene zlasti defici-
tarnim panogam – sadjarstvo, 
zelenjadarstvo. Javne razpise 
za finančne pomoči za investi-
cije na kmetijah pričakujemo 
ob koncu letošnjega leta oz.  v 
začetku naslednjega. Prijava 
na javni razpis je povezana s 
kar nekaj spremljajoče doku-
mentacije. V primeru, da na-
črtujete investicije na svojih 
kmetijah, je mogoče čas, da za 
prve osnovne informacije  pov-
prašate na pristojni Kmetijski 
svetovalni službi.
 Mag. Zdenka Kramar, 
 KGZS – Zavod Novo mesto

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Gremo na tržnico

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

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. 

Partnerji projekta »Lokalno pridelana hrana na posavskih 
tržnicah« v zadnjem tematskem članku pod naslovom GREMO 
NA TRŽNICO predstavljamo dosežene rezultate projekta. 

Projektni partnerji smo bili: Lokalna akcijska skupina Posavje, 
njen zakoniti zastopnik RRA Posavje, Občina Krško, Občina Sevnica 
in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Novo mesto. 

Obdobje izvajanja projekta: od oktobra 2013 – do junija 2015. 
Vrednost projekta: 125.000 EUR, načrtovano povračilo s sredstvi 
LEADER 69.000 EUR, investicija v opremo tržnic predstavlja 70 % 
vrednosti projekta. 

USPOSOBLJENI PONUDNIKI, OSVEŠČENI KUPCI 

Tržnice so eno od ključnih mest izvajanja neposredne prodaje. 
Posavske občine so s pomočjo evropskih sredstev tržnice 
infrastrukturno posodobile, tri med njimi so celo na novo 
vzpostavile. 

S projektom Gremo na tržnico, ki je bil sofinanciran s pomočjo 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, osi 
LEADER, smo bili projektni partnerji ciljno usmerjeni na eni strani 
v ponudnike, ki so srčika teh prodajnih mest, na drugi strani pa 
smo s tematskimi članki v tem časopisu nagovarjali najširši krog 
potencialnih kupcev iz Posavja, da bi ti spremenili svoje nakupno 
vedenje in prehranjevalne navade – z nakupom lokalno pridelane 
hrane na kateri koli izmed šestih posavskih tržnic, lahko pa tudi 
neposredno na kmetijah.  

Če smo bili pri osveščanju vas, kupcev, uspešni, boste najbolj 
vedeli vi sami, če si boste za začetek odgovorili le na dve 
vprašanji: kolikokrat ste letos obiskali katero od posavskih tržnic 
in koliko evrov ste potrošili za nakup domače, na posavskih njivah 
pridelane hrane? 

Pri delu s ponudniki smo bili zelo uspešni, za kar gre zahvala 
ekipi KGZS Zavod Novo mesto, ki je:

• izvedla 10 animacijskih delavnic, ki se jih je udeležilo več kot 200 
zainteresiranih ponudnikov lokalno pridelane hrane za prodajo 
na posavskih tržnicah;

• na podlagi veljavnih predpisov in evidentiranih potreb pri po-
nudnikih izdelala program izobraževanj in usposabljanj za ne-
posredno prodajo, ki bo dosegljiv na spletni strani LAS Posavje;

• skozi ta program usposobila več kot 50 kmetijskih gospodarstev 
za izvajanje neposredne prodaje prvenstveno na tržnici, prav 
tako pa tudi na domu; 

• ob koncu projekta dosegla, da bo 15 novih ponudnikov pričelo z 
neposredno prodajo, od teh jih je 7 vključenih v sheme kakovosti;

• pripravila je vsebino tematskih članov, s katerimi smo motivirali 
ponudnike in osveščali kupce.

  

OPREMA ZA TRŽNICI V KRŠKEM IN SEVNICI

V projektu sodelujoči Občini Krško in Sevnica sta nabavili 
načrtovano opremo in tako zainteresiranim in ustrezno 
registriranim ponudnikom zagotavljata ustrezno opremljeni 
tržni mesti.

Občina Sevnica je nabavila 20 prodajnih stojnic in avtomobilsko 
prikolico za prevoz stojnic.

Občina Krško je nabavila 86 prodajnih miz, 15 prodajnih stojnic 
ter drugo prodajno opremo (hladilnika za živila, namizni vitrini, 
strežni hladilni vitrini za prodajo delikatese in mlečnih izdelkov, 
skladiščna vozička, elektronsko skladiščno tehtnico, elektronske 
pultne tehtnice, paletni viličar, stole in lesene podložne panele 
ob prodajnih mizah). 

VLOGA LAS POSAVJE

LAS Posavje je izvajala naloge vodilnega partnerja in skrbela za 
ustrezno pokritost celotnega območja regije Posavje, kakovostno 
in pravočasno izvedbo aktivnosti. LAS Posavje je zaradi vsebine 
projekta skrbela tudi za komunikacijo z občinami-lastnicami tržnic. 
Zadolžena je bila tudi za promocijo in obveščanje javnosti. V 
tem časopisu se je zvrstilo 13 tematskih člankov, javnosti smo 
se predstavili na dveh tiskovnih konferencah in organizirali 2 
strokovna posveta, v prvi fazi v Sevnici s poudarkom na kratkih 
oskrbnih verigah, včeraj pa se je v Bistrici ob Sotli odvil zaključni 
posvet v podporo čim večji pridelavi in potrošnji kvalitetne, zdravju 
koristne lokalno pridelane hrane s številnimi dobrimi primeri iz 
prakse, ki so nas vse le še spodbudili k iskanju inovativnih rešitev.

NEKAJ ZANIMIVE STATISTIKE ZA KONEC

• Povprečna starost udeležencev usposabljanj je bila 48 let, naj-
mlajši je bil star 19 let, najstarejši pa častitljivih 82 let. 

• V povprečju se je usposabljanj udeležilo več žensk kot moških 
(razmerje 55:45). 

• Članice projektne skupine smo bile le ženske. 
• Neprecenljivi rezultati projekta so podeljene osebne izkušnje, 

nova znanstva in mreže, ki so se spletle med udeleženci aktiv-
nosti. Te so zagotovilo, da so nove ideje in novi projekti že na 
obzorju.

Brez zaupanja vrednih ponudnikov in osveščenih potrošnikov 
še tako lično urejeni prodajni prostori nimajo dodane 
vrednosti. S projektom Gremo na tržnico smo projektni partnerji 
naredili le enega izmed potrebnih korakov, ki nas vse skupaj 
čakajo v prihodnosti, če želimo, da se bo na naših tržnicah odvijala 
uspešna prodaja kakovostne lokalno pridelane hrane in da bodo 
tržnice kot pomembno ogledalo kraja umeščene v turistično 
ponudbo Posavja.

Gremo na tržnico!
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Po uvodnem hvalospevu cvič-
ku, ki ga je uprizorila povezo-
valka akademije dr. Lea Ma-
rija Colarič Jakše, je sledil 
pozdravni nagovor dekana 
Fakultete za turizem doc. dr. 
Božidarja Veljkovića, ki je v 
nadaljevanju predstavil stro-
kovno monografijo z naslovom 
43. Teden cvička - globoke ko-
renine cvička. Pred mikrofo-
nom so se nato zvrstili: bre-
žiški in kostanjeviški župan, 
Ivan Molan in Ladko Petre-
tič, publicist in vinski svetova-
lec Jože Rozman, recenzent 
monografije, izr. prof. dr. Milan 
Ambrož, 16. cvičkova prince-
sa Maja Žibert in predsednik 
DV Kostanjevica na Krki Stane 
Tomazin. Za zaključek je pred 
mikrofon stopil še predsednik 

ZDVD Matjaž Jakše. Pouda-
ril je, da je ukvarjanje z vino-
gradništvom in pridelavo cvič-
ka preprosto - življenje. »Velik 
vinogradnik si, če si pripra-
vljen žrtvovati del sebe, svoje-

ga časa ali pa še malo več časa 
ali na primer postavljati klopi 
na tednu cvička ali zbirati do-
natorje ali pisati prispevke ali 
sodelovati na akademiji cvičk-
ovega turizma ali na vseh pri-

Letošnji teden cvička, ki je po-
tekal pod geslom »Globoke 
korenine cvička«, se je pričel s 
petkovo povorko vinogradni-
ških društev, v kateri je sode-
lovalo 1300 članov približno 
6000-članske vinogradniške 
zveze, nato pa je na »Tama-
lem plac« potekala otvoritev 
prireditve z nagovori organi-
zatorjev, med njimi predse-
dnika ZDVD Matjaža Jakšeta, 
predsednika kostanjeviških 
vinogradnikov Staneta To-
mazina, novomeškega župa-
na Gregorja Macedonija ter 
domačega župana in predse-
dnika organizacijskega odbo-
ra Ladka Petretiča. T. i. cvič-
kov dvor je že prvi večer dobil 
nova člana, saj so za novega 
kralja cvička okronali Franca 
Kobeta z Jugorja v novomeški 
občini, za ambasadorja cvička 
pa direktorja Kmečke zadruge 
Krško Janeza Živiča. Za zaba-

Množičen obisk na tednu cvička
KOSTANJEVICA NA KRKI - Zadnji majski konec tedna je v Kostanjevici na Krki minil v znamenju 43. tedna 
cvička, osrednje vinogradniške prireditve na Dolenjskem in v Posavju, v organizaciji Zveze društev vino-
gradnikov Dolenjske in Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki.

vo je skrbel ansambel Jerneja 
Kolarja, ki se mu je kasneje pri-
družila še Nuša Derenda. 

Sobotni večer, ko je množi-
co obiskovalcev zabavala Ta-
nja Žagar z ansamblom, je 
bil posvečen izboru 17. cvičk-
ove princese, ki je postala Eva 
Somrak iz Društva vinogra-

dnikov Trška gora. V nedeljo 
popoldne so pripravili še za-
bavo z ansamblom Drakslerji 
in otroški program, skupščino 
ZDVD, podelitev priznanj vi-
nogradnikom ter vinogradni-
ške igre, na katerih je zmagala 

podboška ekipa pred kostanje-
viško. Organizatorji ocenjujejo, 
da se je v treh dneh na priredi-
tvenem prostoru zvrstilo blizu 
deset tisoč obiskovalcev.

  P. Pavlovič

Na otvoritveni večer so med udeleženci prevladovali člani vi-
nogradniških društev.

Ambasadorske insignije je 
Janezu Živiču podelil krški 
župan mag. Miran Stanko.

»Pridelava cvička je življenje«

Vox Posavci so zapeli nekaj pesmi o vinu.

MAMA
MANKA

LOG - Pod velikim šotorom pri večnamenskem domu na 
Logu se je zadnjo soboto v maju odvijala že 29. šinjekadija 
- prireditev z ocenjevanjem in izborom najboljšega izdelo-
valca domače mesne dobrote. 

Ocenjevanje domačih šinjkov je potekalo dan prej, ko je komisija 
za sprejem, v kateri so bili Vesna Kožar, Aleš Božjak in Branko 
Knez, sprejela šinjke in jih nato pripravila za ocenjevanje. Pri tem 
sta v kuhinji sodelovali še Jana Možic in Marjana Mikolič. Oce-
njevalna komisija, ki so jo sestavljali Drago Božič, Roman Ma-
rušič, Franci Žnidaršič, Janez Lisec in Ivo Brce (izven konku-
rence je ocenjeval Niko Mlakar, ker je ocenjeval prvič), je nato 
ocenila 29 vzorcev domačih šinjkov. Na končno oceno izdelka je 
vplival zunanji izgled in trdota, vonj, barva prereza in okus, ki je 
prinesel največ možnih toč na ocenjevalnem listu. 

Na svečani večerni razglasitvi naslednjega dne, ko so najprej 
predstavili rezultate  ocenjevanja do 4. mesta in nato še na vr-
huncu večera, v katerem je za zabavo skrbel kvintet Dori, najbolj-
še tri. Tretje mesto sta si delila Tone Drobež in Franci Žnidar-
šič, drugo mesto je pripadlo Janezu Imperlu, prvo mesto pa je 
zasedla Majda Simončič, ki je prejela v trajno last tudi sliko sev-
niške ljubiteljske slikarke Zlate Pavlovič.  S. Radi

Na šinjekadiji prva ženska zmaga

Na 29. šinjekadiji je bilo ocenjenih 29 vzorcev domačih šinj-
kov, prvič pa je zmagala ženska (v sredini s sliko v roki).

reditvah, ki smo jih v zadnjem 
mesecu organizirali. Dogaja 
se nam, da se sramujemo svo-
je kulture, identitete. Na krvo-
dajalskih akcijah ni več vina, 
na proslavah ob otvoritvi šole 
prav tako, na javnih priredi-
tvah ga vidimo mogoče samo 
še pri maši. Ali smo to mi? Do-
volili smo si, da so nas potisni-
li. Oprali so nam možgane, da 
moramo na teden cvička pri-
peljati turiste. Ni res, najprej 
se moramo mi dobro počutiti, 
turisti nas bodo zagotovo poi-
skali,« je bil odločen Jakše. Za 
kulturno popestritev akademi-
je so poskrbeli trobentača Vid 
Furlan in prof. Miran Pete-
linc, Tea Jeličić na klavirju in 
skupina Vox Posavci.
 R. Retelj

BREŽICE - 28. maja je v Viteški dvorani gradu Brežice potekala 2. Akademija cvičkovega turizma, ki jo je 
kot uvod v 43. Teden cvička organizirala brežiška Fakulteta za turizem v sodelovanju z Zvezo društev vino-
gradnikov Dolenjske (ZDVD) in Društvom vinogradnikov (DV) Kostanjevica na Krki.

KRMELJ - 23. maja 
se je v prostorih 
tamkajšnje stare 
šole odvijala 11. li-
kovna kolonija Kr-
melj 2015, kjer so 
se ljubiteljskim sli-
karjem z mentori-
co Stanko Bantan 
iz Hrastnika pri-
družili še učenci 
OŠ Krmelj z men-
torico Nado Vodi-
šek, likovno peda-
goginjo. »Deževen dan je oviral običajno ustvarjanje v naravi 
ali v centru Krmelja, kjer smo se lahko srečevali z  obiskoval-
ci. Sprejeli smo povabilo ravnateljice šole Guste Mirt, ki je bila 
tudi ena izmed ustvarjalk v likovni koloniji, in ustvarjali v pros-
torih nekdanje rudarske bolnišnice, ki je bila čez nekaj desetle-
tij preurejena v šolske prostore. 23 ljubiteljskih slikarjev iz bliž-
nje in daljne okolice ter deset osnovnošolcev je ustvarjalo slike, 
ki ohranjajo kulturno dediščino naših krajev, nekateri pa so se 
lotili risanja mandal. Vzporedno je potekala tudi fotografska de-
lavnica pod mentorstvom diplomirane dizajnerke in oblikovalke 
Nevenke Flajs,« je opisala dogodek vodja likovne sekcije DKŠD 
Svoboda Krmelj Ana Hočevar, ki se že veseli nove likovne kolo-
nije v letu 2016.  S. R., foto: A. Hočevar

Likovna kolonija v stari šoli

Letošnja likovna kolonija v Krmelju je za-
radi slabega vremena potekala v prosto-
rih stare šole.
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KRŠKO - Teniški klub Krško in Odbojkarski klub Brestanica sta 
skupaj organizirala rekreativni turnir v tenisu in odbojki na miv-
ki. Na igriščih TK Krško je nastopilo 24 igralcev oz. igralk, od 
tega 12 v odbojki na mivki in 12 v tenisu. Na teniškem turnirju, 
ki se je igral po sistemu žrebanih dvojic, sta največ točk osvo-
jila Borut Žičkar in Aleš Dular, ki sta medsebojno odigrala še 
dodaten set posamezno, ki ga je dobil Žičkar in postal končni 
zmagovalec. V odbojki na mivki je slavila ekipa Rakete pred eki-
po Blok Out.  Vir: TK Krško

Teniški in odbojkarski turnir

Sodelujoči na obeh turnirjih

Moški pevski zbor Svobo-
da Brestanica, ki je bil usta-
novljen kot prva sekcija Kul-
turnega društva Svoboda 
Brestanica, letos obrača že se-
dem desetletij, odkar je nare-
dil prve pevske korake, kot je 
ob visokem jubileju poveda-
la predsednica društva Mar-
gareta Marjetič, z Vinkom 
Avsenakom, za njim pa je zbo-
rovodstvo prevzel Adolf Mo-
škon. Zadnjih 39 let pevce ne-
utrudno vodi Janko Avsenak, 
ki je duša zbora ter skrbi, da 
pevci v polni meri izpolnjuje-
jo svoje pevsko poslanstvo. Ko 
zapojejo, so kot en glas, ki se 
dotakne vsakega poslušalca, 
med njimi pa izpiljeno zveni-
jo tudi solisti. V dolgoletnem 
delovanju so v svoj repertoar 
uvrstili kar 500 pesmi in za-
beležili veliko nastopov tako v 

KRŠKO – 31. maja je bilo v župniji sv. Ruperta Videm ob Savi v 
Krškem še posebej slovesno, saj so pripravili župnijski praznik, 
ki so ga poimenovali »Kakor eno srce in ena duša«. Pri praznič-
ni mašni slovesnosti, ki jo je daroval župnik Mitja Markovič, so 
sodelovale vse glasbene zasedbe: mešani župnijski pevski zbor, 
dekliška skupina ViDeS, otroški zbor Iskrice, pa tudi šmarničar-
ji, veroučenci, skavti in animatorji ter župnijski sodelavci, moliv-
ci, sodelavci Karitas, krasilci, ključarji, zakonci, mamice in očiji, 
dedki in babice. Posebno spominsko čestitko so prejeli zakonci 
jubilanti. Župnijski praznik sovpada s praznikom občine Krško, 
zato je številne zbrane ob tej priložnosti nagovorila tudi direkto-
rica krške občinske uprave Melita Čopar. Po mašni slovesnosti 
je bilo pred cerkvijo ob hrani in pijači poskrbljeno še za prijetno 
druženje, v nedeljskem popoldnevu pa organizirano družinsko 
kolesarjenje.  M. H.

Župnijski praznik na Vidmu

Praznične slovesnosti so se udeležili tudi zakonski jubilanti. 

Jubilej brestaniškega zbora
KRŠKO - Kulturno društvo Svoboda Brestanica je 31. maja v veliki dvorani Kulturnega doma Krško pripra-
vilo koncert, ki ga je ob svoji 70-letnici izvedla njihova sekcija Moški pevski zbor Svoboda Brestanica pod 
vodstvom zborovodje Janka Avsenaka. 

domačem kraju kot tudi izven 
krajevnih in občinskih meja. 
Brestaniški pevci se ponaša-
jo z izvirnimi izvedbami, do-
miselnimi dopolnitvami kon-
certnih izvedb, ki jih obogatijo 
z novimi in privlačnimi vsebi-

nami, ter tudi z avtorskimi pri-
redbami, ki jih je za mnoge pe-
smi pripravil prav Avsenak. S 
svojimi glasovi so se udeleže-
vali številnih tekmovanj in po-
segli po najvišjih mestih. 

Ob tem je Marjetičeva še raz-
mišljala: »Pesem je nevidna, 
tenkočutna vez med mislimi in 
srcem. Človeka popelje v globi-
no duše, odpira čustvena vrata, 
zdaj poboža in potolaži, potem 
zopet zbudi upornost in elan. 
Spremlja človeka na vseh po-
teh življenja. S svojo izpovedno 
močjo ljudi povezuje, spleta tr-
dne vezi prijateljstva in kako-
vostnega druženja.« Jubilejni 
večer so zapolnili s 17 pesmi-
mi, ga obogatili z gostoma 
Jankom Volčanškom in Ma-
tejo Arnež Volčanšek ter in-
strumentalnimi spremljavami 
Darje Dobršek, Nike Tka-
lec, Jakoba Avsenaka, Jurija 
Avsenaka, Leona Hriberška 
in Jakoba Bana. Vezno bese-
do je občuteno prebirala Vid-
ka Kuselj. 
 M. Hrvatin 

Moški pevski zbor Svoboda Brestanica z zborovodjem Jan-
kom Avsenakom

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V Centru Sonček Krško, ki ima sedež 
v Leskovcu pri Krškem, so v prvih junijskih dneh tretje leto za-
pored pripravili tržnico rabljenih izdelkov, ki so ji letos dodali še 
reciklirane izdelke. Po besedah vodje Centra Sonček Krško Tanje 
Kavčič imajo v VDC Sonček sicer svoj program, v okviru katere-
ga njihovi uporabniki izdelujejo voščilnice, lutke in ostale stva-
ri, ker pa imajo uporabniki tudi svoje ideje, so začeli z izdelova-
njem recikliranih izdelkov. Tiste stvari, ki jih dobijo in niso več 
uporabne, poskušajo še predelati in iz njih ustvariti nove izdelke. 
Tako so uporabniki v času našega obiska iz starih majic na pre-
proste statve pletli preproge, torbice, šale itd. Kavčičeva dodaja, 
da se da njihove izdelke kupiti v Sončkovi trgovini, ki je odprta 
vsak delovni dan med 7. in 15. uro, in tudi v Stari šoli v Krškem, 
s katero dobro sodelujejo. Sončkovo tržnico so uvrstili v niz do-
godkov ob krškem občinskem prazniku, saj Center Sonček obči-
na vedno podpira, je še zaupala Kavčičeva.  R. R.

KRŠKO - V sodelovanju z osnovnimi šolami iz občin Krško in Ko-
stanjevica na Krki, vrtcema iz Brestanice in Krškega ter ekološki-
mi kmetijami je družba Kostak na videmski tržnici zadnjo sobo-
to v mesecu maju pripravila Eko tržnico, zasnovano na različnih 
delavnicah z medgeneracijskim prepletanjem znanj in ponudbo 
izdelkov s podeželja. Najmlajši so zaplesali in odigrali predsta-
vo, učenci vseh šol pa so obiskovalce navdušili s ponudbo šte-
vilnih ekoloških izdelkov in programi, ki jih z namenom varstva 
okolja in zdravja izvajajo z mentorji po šolah. Še posebno atrak-
tiven nastop pa so izvedli učenke in učenca OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, ki so z modno revijo prikazali možnost ponovne upora-
be oz. predelave odpadnih embalaž v oblačila in druge dodatke.
 B. M. 

Tržnica z recikliranimi izdelki

Kostakova Eko tržnica navdušila

Uporabniki VDC Sonček Krško so se s prostovoljkami postavi-
li ob izdelke na Sončkovi tržnici.

Kot je večjemu številu zbra-
nih občanov in drugih obisko-
valcev na otvoritvi razstave, ki 
bo v krškem muzeju gostovala 
eno leto, povedala kustosinja 
brežiškega muzeja Jana Pu-
har, je imelo nekdanje rimsko 
mesto Neviodunum enak sta-
tus kakor Celeia, veljavo pa si 
je prislužilo zaradi svoje geo-
strateške pozicije, saj se je na-
hajalo ob prometni cesti, ki se 
je vila od Ogleja (kolonija Akvi-
leja) preko Emone proti kolo-
niji Sisciji in savski plovni poti, 
po kateri so med drugim tovo-
rili sol, konservirane morske 
sadeže in vino iz Sredozemlja. 
Ker je bil višji tok Save neva-
ren zaradi brzic, se je prav v 
neviodunumskem pristanišču 
ustavilo veliko ladij, da so pre-
ložili tovor na vozove. Mesto je 
predstavljalo pomembno trgo-
vsko, obrtno, kulturno in poli-
tično središče, o čemer pričajo 
tudi najdbe, ki obsegajo, kakor 
je dejala Puharjeva, tako dra-
gocene uvožene izdelke kot 

Neviodunum v Mestnem muzeju
KRŠKO - 2. junija je Natalija Geršak z Občine Krško v Mestnem muzeju odprla razstavo Posavskega muzeja 
Brežice »Neviodunum, rimsko mesto ob reki Savi«. Leta 2013 je bila kot občasna odprta v Brežicah, za go-
stovanje v Krškem pa so jo obogatili še z nekaj predmeti, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije.

izdelke iz domačih delavnic: 
»Ob obronkih mesta so ob gli-
nokopih obratovale delavnice, 
tak obrat z lončarsko pečjo je 
bil izkopan v Veliki vasi, kjer 
so izdelovali opeke in lončene 
vodovne cevi. Obrtniški izdel-
ki so v veliki meri pokrivali po-
trebe mesta, hkrati pa so z nji-
mi trgovali vzdolž Save.« 

Poudarila je, da so si z izbo-
rom muzejskih predmetov, ki 
so razstavljeni v vitrinah, pri-

pravljavci prizadevali narediti 
presek skozi čas več segmen-
tov nekdanjega vsakdanjega 
življenja, ki je bilo v marsičem 
podobno današnjemu, kar po-
nazarjajo tudi kocke, žetoni, 
ki jih tudi danes uporablja-
mo pri družabnih igrah, ogle-
dalca, lepotilni pripomočki, 
orodje, predmeti iz gospodinj-
stev ipd. Večino razstavljenega 
gradiva so našli med arheolo-
škimi izkopavanji v šestdese-
tih letih prejšnjega stoletja in 
ga hrani Posavski muzej, ne-
kaj gradiva pa je bilo najdene-
ga povsem naključno. Pri tem 
je kustosinja posebej izposta-
vila novčno zakladno najdbo 
z Drnovega, ki jo je leta 2003 
izkopala ekipa Tica Sistema, z 
več kot 900 srebrniki in ma-
sivnim srebrnim nakitom, pa 
tudi predmete, ki jih je leta 
2008 izkopala ekipa podjetja 
Arhos Brežice, med katerimi je 
bil tudi konjiček, ki so ga izbra-
li za simbol razstave. Rekon-
strukcijo najdenih predmetov 

so opravili konservatorji in re-
stavratorji Davorin Prah, Jože 
Lorber in Aleš Vene iz Posa-
vskega muzeja, Ina Čebular 
je izdelala kostume, risarske 
rekonstrukcije akademski sli-
kar Gregor Smukovič, na cen-
tru za preventivno arheologijo 
pa so pripravili pregledni ze-
mljevid vseh izkopanih najdb 
na Drnovem, v podjetjih Arhej 
in Tisa Sistem pa fotografsko 
gradivo.

Direktorica Posavskega muze-
ja Alenka Černelič Krošelj je 
ob tem izrazila željo, da bi bilo 
tovrstnega sodelovanja, kate-
rega rezultat je tudi navedena 
razstava, med muzeji in usta-
novami v bodoče na obmo-
čju Posavja še več, direktorica 
Kulturnega doma Krško Katja 
Ceglar pa, da bi si razstavo, 
ki gostuje »doma« do 5. juni-
ja prihodnje leto, ogledalo čim 
večje število občanov in drugih 
obiskovalcev.
 Bojana Mavsar

Kustosinja brežiškega muze-
ja Jana Puhar

Mladi iz šol in vrtcev krške in kostanjeviške občine so obisko-
valce Eko tržnice navdušili z izdelki iz odpadnega materiala.
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BRESTANICA - V organizaciji Kajak kanu kluba Krško je zadnjo 
majsko nedeljo na brestaniškem akumulacijskem jezeru pri Go-
stilni Pečnik potekalo tekmovanje za slovenski pokal - Pokal me-
sta Krško 2015 - za mlajše kategorije tekmovalcev na mirnih 
vodah. Udeležilo se ga je 99 mladih tekmovalcev iz desetih slo-
venskih klubov, med njimi tudi 11 tekmovalcev krškega kluba 
ter Kajak kanu kluba Čatež. Sicer se krški klub, ustanovljen leta 
1984, ukvarja s kajakaštvom tako na divjih kot mirnih vodah. Ka-
jakaši in kanuisti, klub kot predsednik vodi Aleš Zorko, so pod 
vodstvom trenerja Mateja Malusa redni udeleženci tekem za dr-
žavno prvenstvo in slovenski pokal. Pred dvema letoma so bili 
organizator državnega prvenstva za mlajše kategorije v kajaku 
in kanuju na divjih vodah - spust sprint, v lanskem letu tekmo-
vanja za slovenskih pokal na mirnih vodah, letos pa so izvedli v 
sklopu krškega občinskega praznika 2. tekmo slovenskega poka-
la v sprintu na mirnih vodah za Pokal mesta Krško 2015 za kate-
gorije cicibani/ke, mlajši dečki/deklice, starejši dečki/deklice in 
mladinci/ke. Cicibanke in cicibani so tekmovali na 500 m dolgi 
trasi, ostale kategorije pa na 1000 m dolgi krožni trasi. Organi-
zatorji so za izvedeno tekmo prejeli s strani sodelujočih klubov 
vrsto pohval, sicer pa ima krški klub lastno opremo in čolnar-
no, še v letošnjem letu pa nameravajo ob podpori občine Krško 
vzpostaviti čolnarni ob Savi v Brestanici in pod krškim mostom, 
kar jim bo odprlo tudi možnost postavitve enostavne slalomske 
proge in treningov na njej. B. M. 

BRESTANICA - Na tukajšnjem bazenu se je 30. maja zvrstil že 44. 
mednarodni plavalni miting Krško 2015, ki pa je bil po udeležbi 
domala prepolovljen, saj se ga je v primerjavi s preteklimi leti, 
ko se je število tekmovalcev gibalo med 250 in 280, udeležilo le 
160 mladih plavalk in plavalcev, dečkov, rojenih med leti 2001 
in 2004 ter mlajših, ter deklic, rojenih med leti 2003 in 2006 ter 
mlajših. Manjšemu število prijav tekmovalcev naj bi botrovalo 
dejstvo, da PK Celulozar še nekaj dni pred tekmo ni mogel pov-
sem zagotovo potrditi, da bo ta izvedena, saj je prišlo do okva-
re na cevi za dotok vode, posledično pa kasnejšega polnjenja in 
segrevanja vode v bazenu, kar pa je odvrnilo več klubov, saj so 
ti imeli slabe izkušnje z ne dovolj segreto vodo že na lanskole-
tnem mitingu. Ne glede na navedeno pa je organizator uspešno 
spravil tekmovanje pod streho. 160 tekmovalcev, od tega 32 čla-
nov domačega plavalnega kluba, je opravilo dobrih 600 startov v 
vodo. Večje število tekmovalcev Celulozarja je pri tem izboljšalo 
osebne plavalne rekorde, najbolj pa sta se izkazala Tim Bizjak, 
ki je osvojil na 50 m v štirih slogih kar štiri zlata odličja, ter Be-
njamin Poljšak, ki je osvojil srebrno odličje na 200 m mešano 
in bronasto na 100 m prosto.  B. M.

PODBOČJE - V okviru občinskega praznika je 3. junija v telova-
dnici OŠ Podbočje potekal turnir v namiznem tenisu, ki ga je 
pripravilo podboško športno društvo. V razvrstitvi posamezni-
kov je zmagal Miha Petelinc iz namiznoteniškega kluba Dobo-
va, drugi je bil Robert Krnja iz namiznoteniškega kluba Roga-
ška Slatina, tretji Sandi Budič, igralec namiznoteniškega kluba 
Dobova, četrti pa Uroš Hrovat, igralec namiznoteniškega klu-
ba Krško. V malem finalu - razigravanje je prvo mesto zasedel 
Branko Vidmar (Dobova), drugo mesto Klemen Kerin (Pod-
bočje), tretje mesto Marjan Dornik (Podbočje) in četrto mesto 
Ivan Rajh (Krško). Med pari sta zmagala Tine Tomič in Robert 
Krnja, druga sta bila Uroš Hrovat in Branko Vidmar, tretja Mar-
jan Dornik in Ivan Rajh ter četrta Klemen Kerin in Miha Pete-
linc.  P. P.

Praznični namizni tenis

Kot je dejala povezovalka pri-
reditve Vlasta Moškon, tudi 
sekretarka na DGN Krško: 
»Združeni v mavrico, vsak s 
svojimi težavami, a z veliko 
željo, da vam pokažemo, kaj 
smo se iz knjig naučili, kak-
šno bogastvo se skriva v njih 
ter kako ga znamo in zmore-
mo predstaviti v svojem delu.« 
Direktorica knjižnice Urška 
Lobnikar Paunović je ob na-
govoru zbranim poudarila, 
da v Valvasorjevi knjižnici, v 
kateri v letošnjem letu obele-
žujejo pet desetletij delova-
nja, sledijo poslanstvu, da je 
ta odprta za vse in da se tako 
v knjižnici kot ob druženju 
s knjižničarkami tudi zunaj 
knjižničnih zidov vsi počutijo 
dobrodošle: »Knjižnice že dol-
go niso več samo izposojeval-
nice knjig, ampak so tudi pro-
stor druženja, izobraževanja, 

Mavrično potovanje s knjižnico
KRŠKO - Člani Društva gluhih in naglušnih Posavja Krško (DGN), varovanci Varstveno delovnega centra 
(VDC) Krško  - Leskovec, uporabniki VDC Sonček ter učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja so se 4. junija skupaj s 
kolektivom Valvasorjeve knjižnice v krškem mestnem parku skupaj podali na Mavrično potovanje.

informacijske pismenosti ... In 
prav iz vsega naštetega v naši 
knjižnici že več kot deset let 
izvajamo projekt Živim in se 
veselim s knjižnico.« V sklopu 
navedenega projekta pripra-
vljajo v knjižnici redna me-
sečna srečanja z navedenima 

centroma, društvom in šolo, v 
letu 2009 pa so projekt nad-
gradili še z bralno značko Pe-
tra Klepca, s katero nagradijo 
bralce s posebnimi potrebami. 

DGN Posavja in OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja sodelujeta s knji-
žnico že od leta 1999, VDC Le-
skovec od leta 2008, leto ka-
sneje pa so se projektu Živim 
in se veselim s knjižnico pri-
družili tudi v VDC Sonček. 
Delu z uporabniki je že vse 
od začetka projekta predana 
knjižničarka Antonija Amon, 
ki je v letu 2000 v svojem di-
plomskem delu raziskala po-
trebe in želje oseb s posebnimi 
potrebami, nato pa ljubezen 
do pisane besede z vnemo in 
znanjem znala v njih spod-
buditi tudi v praksi. Srečanja 
Amonove z bralci ob knjigah 

potekajo tako na sedežu usta-
nov kot v knjižnici, več upo-
rabnikov pa se udeležuje tudi 
raznih delavnic in ostalih pri-
reditev, ki jih izvaja knjižnica. 

Rdeča nit kulturnega progra-
ma, ki so ga zasnovali za to-
kratno prireditev, je preko 
nastopov ponazarjala menja-
vo ciklov v življenju, pa naj si 
gre za dan, mesec, letni čas ali 
obdobje življenja. Ob nastopu 
kvinteta trobil Glasbene šole 
Krško, ki jo prav tako obiskuje 
več oseb s posebnimi potreba-
mi, so uporabniki VDC Sonček 
ob sodelovanju s profesorico 
na glasbeni šoli Branko Žič-
kar izvedli glasbeno pred-
stavo na podlagi rezijske 
pravljice Dvanajst ujcev, va-
rovanci VDC Leskovec pred-
stavo iz pesmic Objeto leto, 
učenci OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja so uprizorili predsta-
vo Neznano seme, člani DGN 
Krško pa Drevo ima srce … 
Vse navedene izvedbe so več 
kot ogrele in ganile srca obi-
skovalcev na mavričnem po-
potovanju, ki jih je, kakor vse 
nastopajoče, v imenu Obči-
ne Krško pozdravila Natalija 
Geršak, vodja službe za splo-
šne in pravne zadeve, celotna 
prireditev pa je bila podprta 
v slovenskem znakovnem je-
ziku, ki ga je izvajala Karmen 
Kopušar.
 Bojana Mavsar

Člana DGN Krško med predstavo Drevo ima srce

44. plavalni miting Krško

V uvodu tekme so dobrodošlico plavalcem zaželeli (z leve) 
predsednik Celulozarja Borut Mlakar, Simona Lubšina z Ob-
čine Krško in predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak.

Mirnovodaški sprint na Savi
KRŠKO –Glasbena šola Krško je 3. junija v Kulturnem domu Krš-
ko pripravila koncert orkestrov in komornih skupin. Svojo glas-
beno izraznost so predstavili kitarski orkester, trio saksofonov, 
trio „Epl“, kvartet flavt, trio kitar, godalni orkester, pihalni kvin-
tet, tolkalska skupina, harmonikarski orkester, kvartet klarine-
tov, trobilni kvintet, skupina diatoničnih harmonik, narodnoza-
bavni kvintet in pihalni orkester. Ravnatelj Mitja Režman je ob 
tej priložnosti najboljšim učencem podelil priznanja za najvišje 
dosežke na različnih glasbenih tekmovanjih. Prireditev je pove-
zoval Goran Miljanović. M. H. 

Praznični koncert glasbene šole

Kitarski orkester med nastopom

BRESTANICA - Prvo soboto v juniju je v organizaciji športne-
ga društva Plavalček na bazenu v Brestanici potekal drugi 
mednarodni plavalni miting za invalide, ki se ga je udeleži-
lo 43 tekmovalk in tekmovalcev iz štirih držav -  Slovenije, 
Hrvaške, Srbije in Belorusije.  

Predsednica ŠD Plavalček Tatjana Lapuh je ob tem povedala: 
»Za organizacijo mednarodnega Plavalčkovega mitinga v plava-
nju za invalide smo se v društvu odločili zato, da slovenski inva-
lidi, ki trenirajo plavanje, dobijo možnost tekmovanja tudi doma, 
ker doslej te možnosti zanje v Sloveniji ni bilo. Gre za pravo tek-
movanje, čeprav me moti, da mnogi še vedno mislijo, da gre pri 
športu invalidov le za rekreacijo. Invalidi zelo resno trenirajo in 
tudi tekmujejo.«
Za čim boljši rezultat in čim boljšo uvrstitev so za tekmovalke 
in tekmovalce v vodi navijali tudi njihovi sorodniki in prijatelji 
ob bazenu, sodniki pa so budno  spremljali potek tekmovanja in 
merili čas. Tekmovanje, ki je bilo še eno v nizu praznovanja pra-
znika občine Krško, si je s soprogo ogledal tudi župan mag. Mi-
ran Stanko, ki je plavalni miting tudi uradno odprl.  S. R.

Plavalčkov plavalni miting 

Bolj kot zmagati je bilo pomembno sodelovati.

REŠTANJ - Kinološko društvo Senovo, ki ima v naravnem okolju 
na Reštanju pri Senovem urejen prostor za šolanje psov, je 6. ju-
nija pripravilo prikaz različnih vaj, ki jih človekovi štirinožni pri-
jatelji opravijo na besedo. »Pes mora imeti nekoga, ki ga vodi, in 
mora ubogati na besedo,« je dejal vodja kinološkega društva Plu-
ton iz Ložnice pri Žalcu pred predstavitvijo ukazov, ki jih psi izve-
dejo na tekmovanjih v različnih tekmovalnih disciplinah (na foto-
grafiji). Nad prikazanimi vajami in nad urejenostjo kinološkega 
poligona ter nad trudom članov domačega kinološkega društva, 
ki ga vodi Maks Čepin, pa je bila poleg obiskovalcev in gostov 
navdušena tudi podžupanja občine Krško Ana Somrak. »Pros-
tor nad opuščenim rudnikom na Reštanju je postal lep park, na 
katerega smo lahko vsi ponosni. V njegovo ureditev je bilo vlo-
ženega veliko truda,« je dejala pred prikazom vaj na veliki trav-
nati površini, kjer so psi brez nepotrebnega pasjega laježa sle-
dili ukazom svojega vaditelja.  S. R. 

V družbi kinologov 
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ČATEŽ OB SAVI – Del srčnih 
in pljučnih transplantiranih 
članov Slovenskega društva 
Transplant se je 23. maja 
udeležil srečanja v Termah 
Čatež. Organizator čateške-
ga srečanja je bil Selver Delić 
iz Bukoška in naštel 42 ude-
ležencev, saj se jih je pre-
cejšnje število srečanju od-
povedalo zaradi deževnega 
vremena.

Urejenost sodobne države se 
izkazuje z ravnijo transplantne 
dejavnosti z namenom zdra-
vljenja - medicinska stroka pri-
pravi in izvede operativni po-
seg in pooperacijsko skrbi za 
bolnike, socialni del društva 
pa skrbi za druženje, izkušnje 
in mnenja kroničnih bolnikov, 
je povzel generalni tajnik dru-
štva Branko Mrak.

Slovensko društvo Transplant, 
ki deluje 13 let in v katerem je 
okoli 500 članov, deluje na dr-
žavni ravni in v javnem inte-
resu na področju zdravstva. 
Društvo združuje bolnike s 
presajenimi organi v Sloveni-
ji, njihove svojce in medicin-
sko osebje. Društveni progra-
mi so socialni, človekoljubni 
in dobrodelni – od izobraževa-
nja, informiranja, športa in re-
kreacije do druženja. Ob dru-
ženju si transplantirani člani 
izmenjujejo izkušnje, se do-

Srečanje bolnikov s presajenimi 
organi prvič v Posavju

polnjujejo z zdravstvenimi iz-
kušnjami, so optimistični, ak-
tivni, veseli in zadovoljni, saj 
so nekateri med njimi s pre-
saditvijo organa dobili že dru-
go ali tretjo priložnost življe-
nja. Zato je poslanstvo društva 
tudi promocija darovanja or-
ganov in transplantacijske de-
javnosti v Sloveniji. Lani so v 
Sloveniji pridobili 22,5 daro-
valcev na milijon prebivalcev, 
kar nas uvršča na osmo mesto 
v Evropi in precej nad povpre-
čje Eurotransplanta. Izdajajo 
svoje glasilo, ki služi za infor-
miranje članov o novostih, do-
godkih in srečanjih, ki jih or-
ganizirajo, in eno takšnih je 
bilo tokratno srečanje na Ča-
težu, na katerem so si ogle-

dali širšo okolico toplic, bili 
pa so tudi na vodenem ogle-
du Posavskega muzeja Breži-
ce. Društvo je aktivno tudi na 
mednarodnem področju, saj 
sodeluje s podobnimi društvi 
in zvezami v Evropi in v sve-
tu – Evropsko zvezo srčnih in 
pljučnih transplantiranih, Sve-
tovno športno federacijo tran-
splantiranih in Evropskim fo-
rumom pacientov.

Selver Delić se zahvaljuje 
vsem, ki so omogočili sreča-
nje v Termah Čatež, med njimi 
Juretu Pezdircu in podžupa-
nji Katji Čanžar, ki sta prisot-
nim zaželela še veliko zdrav-
ja in optimizma tudi v bodoče. 
 N. Jenko Sunčič

Del udeležencev srečanja z organizatorjem Selverjem Delićem 
(drugi z desne) 

SVETOVANJE ZA ODRASLE 
NA LJUDSKI UNIVERZI KRŠKO

Ljudska univerza Krško je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja 
za odrasle 2015, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ga 
delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Razpis se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega razvoja in zagotavljanje 
kakovostnega svetovanja za odrasle, za večje vključevanje v vseživljenjsko učenje.

Svetovanje je namenjeno odraslim, ki imajo dokončano največ 4-letno srednjo šolo:
• zaposleni, stari 45 let in več;
• brezposelni, stari 50 let in več;
• mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, Romi, invalidi, migranti, obsojenci in 

osebe iz manj razvitih regij.

K sodelovanju v projektu smo povabili: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba 
Sevnica, Mladinski center Krško in podjetje Kostak d.d. Krško.

Kaj bodo pridobili udeleženci svetovalnih postopkov?
• Brezplačno, kakovostno, strokovno in celostno svetovanje, kot podporo njihovemu 

izobraževanju in učenju;
• natančen vpogled v lastna formalna in neformalna znanja;
• informacije in pomoč pri iskanju zaposlitve in pripravi zaposlitvene dokumentacije.

Pričakovani rezultati svetovanja na ravni udeleženca so:
• vključitev v izobraževanje oziroma usposabljanje;
• pridobitev kvalifikacije, ki daje javno listino, kot na primer: nacionalna poklicna 

kvalifikacija NPK, specializacija, certifikat iz tujega jezika, ECDL spričevalo;
• vključitev v druge oblike izobraževanja ali usposabljanja;
• zaposlitev.

Vsakemu udeležencu svetovanja se bomo posvetili individualno in mu namenili več 
srečanj. Prav tako bomo za vsakega udeleženca izdelali osebni svetovalni načrt in na ta 
način lažje sledili zastavljenim rezultatom svetovanja.

Projekt se bo izvajal do 31. 10. 2015.

Vabimo Vas, da izkoristite brezplačno priložnost in se prijavite na svetovanje. Prijavite se 
lahko na telefonski številki 07 48 81 170 ali na e-naslovu anja.brilej@lukrsko.si. 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
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NOVA PESEM  
O KRANJSKIH 
KMETIH:
O, čujte to: 
nemir močnó
vse kmečki je preplavil.
V kratkem že
premnogi je
prišel na boj od daleč.
Iz množice 
krik čuje se:
Stara pravda!
Vsak rad bi maščevanje,
gospoda premoženje.
Le vkup, le vkup, le vkup,
le vkup, uboga gmajna!
Sklenili so in že gredo
nad mesta in gradove.

In plemič se
prav hrabro je 
postavil jim po robu.
Srčnó se bíl
ni zadnji bil
v boju in spopadu. 
Kmetje tako 
tu vsi vpijó:
Stara pravda
Landsknehti se bleščijo
in sulice vihtijo.
Le vkup, le vkup, le vkup,
le vkup, uboga gmajna!
In kmečki punt razbit je 
zdaj, 
nihče ne ve, kaj pride.

Nakana zdaj
se kmetov naj
zapiše in zapoje.
V predrznosti 
bi modro kri

radí s sveta pregnali.
Vsak dan vpijó
vse bolj močnó:
Stara pravda! 
In še za tem stremijo,
da cerkve last dobijo.
Le vkup, le vkup, le vkup,
le vkup, uboga gmajna!
Nihčè ne sme zdaj iz vojské,
vsak mora z njimi iti.

Sklenili so
in pošljejo
tja k Celju svoje čete.
Poigrati se
si z njim želé.
Se mesto utrjuje.
S pokom hudó
ga plašijo.
Stara pravda! 
So vsi prisego dali:
se bodo maščevali.

Le vkup, le vkup, le vkup
le vkup, uboga gmajna!
»Podkurimo jim dobro mi, 
vse bomo pomorili!«

Nekega dne
večer je že,
pritisnili so k mestu.
Menili so,
gorje, z močjo
zavzeti ubogo mesto.
In v srcu vseh
se čuje smeh:
Stara pravda!
Na okope že prodrejo, 
meščani se uprejo.
Le vkup, le vkup, le vkup,
le vkup, uboga gmajna!
Se kmalu slišal pok bo pušk,
se igra bo začela.

In kmalu se
pričela je
tu igra. Prav v kratkem
premnogi kmet
je bil ubit.
Je konec njih početju!
Premnogi, dà, 
plačilo ima:
Stara pravda!
Jih z okopov so odbili,
vso igro so izgubili.
Le vkup, le vkup, le vkup,
le vkup, uboga gmajna!
Za hudobijo, zvitost kol
in vislice dobijo. 

Prevedel akademik dr. Jože 
Mlinarič, v: Jože Pogačnik (ur.), 
Srednjeveško slovstvo: izbrano 
delo, Zbirka Naša beseda, Lju-
bljana: Mladinska knjiga, 1972,  
str. 196—198.

Vasko Simoniti

Vse je temeljilo na kmetu, ta pa 
je bil od vsega odrinjen
Ko se je prelomil srednji vek v zgod
nji novi vek, je nastajala cela vrsta 
družbenih, političnih, gospodarskih 
in kulturnih sprememb. Spremem
be – predvsem so bile povezane z 
nastankom nove oblike države in z 
njeno oskrbo ter varnostjo, zagoto
vljenima z novo davčno politiko in 
vojaško reformo – so od sebe odri
vale staro miselnost, ujeto v okvire 
sholastične nepremakljivosti. Tako je 
bil povsem na novo opredeljen tudi 
pogled na umetnost in duhovnost. 
Z renesanso in humanizmom se je 
izostrila podoba evropskega inte
lektualnega sveta, ki pa si je utiral 
svojo pot sredi radikalnega verskega 
razkola. Doktrinarni spor v iskanju 
prave poti do Boga, ki je prav tako 
usodno označeval obdobje nove 
zgodovinske stvarnosti, je v obliki 
dosledne protireformacije končno 
izrisal še portret zmagovite baroč
ne katoliške Cerkve. Breme vseh teh 
sprememb, ki so se uveljavljale in 
uveljavile velikokrat kot posledica 
spopadov, vojn in zaradi nenehne 
pripravljenosti politično in versko 
sprtih strani, da bo do vojne prišlo, je 
nosilo večinsko prebivalstvo. 
V prevladujoči agrarni družbi je bilo 
več kot 80 %, ponekod pa tudi več 
kot 90 % prebivalstva kmetov. Polje
delstvo je tako predstavljalo tisto te
meljno podlago, ki je večinsko zago
tavljala preživetje in blaginjo celotne 
družbe in države. Starim obremeni
tvam in dajatvam kmetov so v novih 
razmerah dodali vrsto novih obve
znosti, z naraščanjem prebivalstva 
pa je moral kmet povečati tudi količi

no pridelane hrane. Ob tem je posta
lo osrednje vprašanje, kako se bosta 
delila kmečki dohodek in kmečka 
letina. Kmetom, ki so bili v kulturolo
škem smislu in v smislu podrejenosti 
homogen sloj, so fevdalni gospodje 
praviloma pobrali ves presežek. Ob 
vedno večji količini pridelkov, ob ve
dno večjem delovnem vložku je kme
tom ostajal vedno enak, komajda za 
preživetje zadosten del pridelka. V 
poenotenem položaju odvisnosti 
in uboštva je kmečko prebivalstvo 
izostrilo svoj socialni jezik. Stalno 
nezadovoljstvo je pogosto preraslo 
v socialne konflikte med zemljiško 
gospodo in kmeti. Kmečki upori, ki 
so se od srednjega veka naprej po
javljali sporadično, so se v zgodnjem 
novem veku zgostili in postali stal
nica ter ena od glavnih značilnosti 
tristo let dolgega obdobja evropske 
zgodovine.
 »Adam je bil prvi kmet in vsi ljudje 
so njegovi potomci,« je bil pogosto 
slišan stavek ali vzklik. Toda med 
bogatimi je šlo bolj kot ne zgolj za 
retorično frazo, med revnimi pa za 
tolažbo nad usojenostjo lastnega 
položaja. Kmetje so bili dejansko 
ujeti v »naravni« tridelni svet sta
nov (»Štola in meč na eni strani, 
na drugi strani pa plug, to so trije 
stanovi.«), s čimer so bili potisnjeni 
na družbeno dno. Njihov položaj je 
bil praviloma zelo slab. V skromnih 
življenjskih razmerah in s komaj za
dostno količino hrane so nenehno 
živeli na robu med sitostjo in lakoto. 
Zapriseženim v ponižnost, zvestobo 
in pokorščino je bila kmečkim pod

ložnikom zanikana tudi vsakršna 
pravica do upora. Še več, upor in 
nepokorščina sta veljala za najhujši 
zločin, ki se ju ni smelo niti dopustiti 
niti odpustiti. Toda zaradi različnih 
neposrednih vzrokov se je na Slo
venskem prelilo nenehno kmečko 

nezadovoljstvo v odprt odpor in 
upor več kot stosedemdesetkrat. 

Uporom, nekajkrat velikih vseslo
venskih razsežnosti, večinoma pa 
omejenih na lokalno raven, sta bili 
vodilo gesli, ki jih je nek dunajski 

tiskar neposredno po največjem 
kmečkem uporu leta 1515 natisnil 
v slovenskem jeziku v sicer nemški 
pesmi o boju kmečkih puntarjev: 
»Stara pravda« in »Le vkup ubo
ga gmajna«. Prvo geslo je izražalo 
zahtevo po v razumnih mejah pra
vičnosti odmerjenih dajatvah in 
bremenih, kot naj bi že nekdaj bili 
(zapisana v urbarjih); drugo geslo 
pa je bil klic po združitvi vseh poni
žanih in razžaljenih, da bi združeni 
v uporu, in tudi z nasiljem, dosegli 
uresničitev svojih zahtev. Toda vsi 
upori so »hud konec vzeli« – zatr
ti so bili praviloma silovito in brez 
usmiljenja. Ostali pa so spomini na 
upore, vera in upanje. Ostalo pa je 
tudi nezaupanje in odbojnost ze
mljiške gosposke do kmetov ter 
tudi nasprotno – odbojnost kmetov 
do zemljiške gosposke. Ker je bilo 
kmetstvo socialno poenoteno, pa 
tudi jezikovno in etnično istorodno, 
je bila tudi s tem tlakovana pot h 
kasnejšemu samozavedanju sloven
stva in k težnji po obstoju narodne
ga telesa. Puntarski klic »le vkup 
uboga gmajna« je danes del kolek
tivnega spomina, ki navdaja s pono
som, lahko pa je še vedno tudi poziv, 
da je tudi v moderni demokratični 
družbi treba ponotranjiti zahtevo 
po  pravičnosti.

Pot do logotipa  
1515

2015

Pobudniki obeležitve 500letnice 
kmečkih uporov  so mi zaupali nalo
go ustvariti logotip, ki bo spremljal 
praznovanja. Zgodovinarka Vlasta 
Dejak mi je predstavila letak z naslo
vom »Ain newes lied von den krayn
nerischen bauern« (Nova pesem o 
kranjskih kmetih), ki je napisan v 
nemščini. Omenjeni letak je bil nati
snjen leta 1515 na Dunaju po zmagi 
nad slovenskimi uporniki. V njem se 
pojavljajo tudi slovenske besede, in 
sicer geslo »Stara prauda« in bojni 
klic »Leufhup, leufhup, leufhup, leu
fhup woga gmaina.« Ker gre za prve 
tiskane slovenske besede, mi je bilo 
jasno, da so te črke in besede pravo 
izhodišče za izdelavo logotipa. Prido
bila sem digitalno kopijo izvoda leta
ka, ki ga hranijo v Narodni in univer
zitetni knjižnici v Ljubljani, ki mi je 
omogočal razbrati slikovito tipogra
fijo teh besed. Črke sem izrisala in se 
poizkušala čim bolj približati obliki 
črk na omenjenem letaku. Obdržala 
sem črno barvo črk ter dodala rdečo 
barvo  pri dodanih letnicah in delu 
začetne črke L kot simbolu upora.

Vesna Zakonjšek, Kozjanski park

Izvirnik letaka hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.
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Iskra, ki je zanetila požar
500-letnico slovenskega kmečkega upora, ki je izbruhnil v letu 1515, ustrezno obeležujemo tudi v Pokrajin-
skem muzeju Kočevje. Kočevje je bilo eno prvih žarišč upora, od koder se je upor kot požar razširil po ozemlju, 
velikem okoli 25.000 km2. Tu so zaradi nemogočih razmer kmetje pokončali Jurija Thurna z gradu Fridrihštajn 
in njegovega oskrbnika Gregorja Stržena.

23. aprila 2015 smo otvorili ob
časno razstavo Leukhup, leukhup 
woga gmaina, 500 let slovenskega 
kmečkega upora 1515, za katero 
smo besedila prispevali Mihael Pe
trovič, Vesna Jerbič Perko in Ivan 
Kordiš, ki je predstavil levji delež 
vsebine.

Hkrati smo izdali tudi 56stran
ski katalog, ki nas preko uvoda ter 
predstavitve slovenskega ozemlja v 
16. stoletju seznani z vzroki za upor 

in samo »potjo« v upor. V 16. stole
tju je bilo slovensko ozemlje razde
ljeno med Sveto rimsko cesarstvo 
(nemške narodnosti), Benetke in 
Ogrsko cesarstvo. Slovensko etnič
no ozemlje je obsegalo okoli 24.000 
km2 (21.000 km2 je bilo v okviru 
habsburških dednih dežel). Kuga, 
vojna, lakota in smrt so povzročale 
politično, gospodarsko in demograf
sko krizo. Razmere so bile še težje 
zaradi turških vpadov, potresa leta 
1511, različnih nalezljivih bolezni, 
slabih letin in hudih zim. Prodiranje 
denarnega gospodarstva, inflacija in 
rast meščanstva so zaostrovali od
nose med vsemi tremi razredi. Vse 
našteto je podložnike pripeljalo na 
rob preživetja. Kmetje so svojo jezo 
izražali s kmečkimi upori vse od 14. 
stoletja dalje, sprva so bili ti dogod
ki bolj lokalnega pomena. 

Slovenski kmečki upor 1515 je iz
bruhnil zaradi zahtev kmetov po 
višini in načinu dajatev, zapisanih v 
urbarjih (stari pravdi). Žarišč upo
ra je bilo več, v virih pa je posebej 
izpostavljeno tudi Kočevje poleg 
Polhovega Gradca, Radovljice, Tol
minskega in območja med Ljublja
no in Vrhniko. V začetku leta 1515 
so se začela posamezna uporniška 
žarišča povezovati v kmečko zvezo. 
Širjenje uporništva po Kranjski in 
zahteve kmetov so zaskrbele dežel
ne stanove, zato so poskušali težave 
rešiti brez vojaškega posredovanja, 
vendar neuspešno. Vrstili so se na

padi na gradove (Šrajbarski turn, 
grad pri Težki Vodi in grad Mehovo 
itd.). Upor se je kot požar s Kranjske 
razširil na Štajersko in Koroško, ob 
vrhuncu pa še na Tolminsko, le na 
Goriškem so pritožbe kmetov re
ševali po mirni poti. Tako kot drugi 
kmečki upori je bil tudi ta krvavo 
zadušen, k čemur je delno pripomo
gla tudi slabša vojaška organizacija 
puntarjev. Ti so zaradi želje po laž
jem, ne idealnem življenju, plačali 
visok davek: za plemiško vojsko so 

ostajala pogorišča, pobiti in obešeni 
kmetje, podložniki so povzročeno 
škodo odpravljali s tlako, določili 
so puntarsko dajatev in druge da
jatve. Kljub temu da so bili plemiči 
s svojim ravnanjem krivi upora, so 
se uspeli izogniti kazni in so kmete 
prikazovali kot edine krivce.
V katalogu in na razstavi je podrob
neje predstavljena rodbina Thurn 

s svojim članom Jurijem Thurnom, 
ki je najpomembnejši za zanetenje 
iskre upora na Kočevskem. Prav 
tako pa je predstavljena t. i. pesem 
z ozadjem. Poleti 1515 je namreč 
nastal letak z najstarejšim zna
nim tiskanim slovenskim zapisom. 
Nemška pesem Ein newes Lied von 
den kraynnerischen Bauren (Nova 
pesem o kranjskih kmetih) poroča 
o dogodkih, povezanih z uporom. 
Pesem je bila v slovenskem tisku 
objavljena šele leta 1877. Gesli pe

smi (stara pravda in le vkup uboga 
gmajna) sta postali širše prepo
znavni preko Puntarske pesmi Mi

leta Klopčiča, ki je bila del drame 
Bratka Krefta Velika puntarija. Leta 
1943 je na Kočevskem Rado Simoni
ti napisal priredbo in postala je ena 
najbolj priljubljenih partizanskih 
pesmi. Drugo različico iste pesmi, 
ki je imela prav tako za osnovo Das 
Florian Geyer Lied (Pesem Floriana 
Geyerja), so med drugo svetovno 
vojno uporabljali tudi nacisti.

Predstavljena pa sta tudi dva »ko
čevska« zgodovinska romana: Re
bellion in der Gottschee (Upor na 
Kočevskem), katerega avtor je Karl 
Rom, ter roman Jožeta Pahorja Ma

tija Gorjan. Oba romana se navezu
jeta na začetek in nadaljnje dogod
ke kmečkega upora 1515. Za lažjo 
predstavo o življenju v času upora 
so predstavljena tudi oblačila in 
prehrana. Pri slednji je treba pou
dariti, da čeprav je od Kolumbovega 
prihoda v Ameriko minilo 23 let, 
lahko upravičeno domnevamo, da 
v prehrani na naših tleh krompir, 
koruza, fižol, paprika, paradižnik, 
buče, kakav še niso bili prisotni. 
Glavni pridelki so bili različna žita, 

grah, bob, leča, čebula, česen, ko
renje, redkev, repa, zelje, sadje (ja
bolka, slive, češnje, višnje, orehi, 
breskve), gojili so tudi vinsko trto. 
Čedalje bolj se je uveljavljala ajda, ki 
je dala osnove za razvoj čebelarstva. 
Prehrana preprostih ljudi in boga
tejši se je seveda močno razlikova
la. Lepo predstavitev prehranjeva

Slovenske kmečki upor 1515
Kartografija Mateja Rihtaršič, 2015, Pokrajinski muzej Kočevje

Slovenski kmečki upor 
1515 je bil največji upor 
kmetov na Slovenskem. 

Uprli so se podložniki na 
Kranjskem, Štajerskem in 
Koroškem. Povod za zače
tek upora je bilo izkorišča
nje podložnikov nekaterih 

zemljiških gospodov. 
Začel se je na posestvu 

zemljiškega gospoda Jurija 
Thurna v Kočevju, ki je 

bil tudi posestnik gradov 
Krško, Svibno in Klevevž.  

Na velikem kmečkem 
zborovanju pri Novem 

mestu so se 14. maja 1515 
uporniki dogovorili, da 

bodo napadli več gradov. 
Uporniki so zavzeli grad 

Mehovo. Nato se je upor z 
Dolenjske razširil čez Savo 
na Štajersko. Konec maja 

so uporniki zavzeli gradova 
Pilštanj in Podčetrtek. Juni

ja je upor zajel Koroško. 

11. junija 1515 je cesar s 
posebno listino prepove
dal uporniško gibanje v 
vseh treh deželah. S tem 
je hotel pridobiti čas, da 

bi plemstvo zbralo vojsko 
proti upornikom. 

Julija 1515  so uporniki za
vzeli še gradove Kunšperk, 
Podsreda, Bizeljsko, Raka.

Junija 1515 so kmetje 
napadli brežiški grad, za 
njim so zavzeli še grad 

Rajhenburg.

nja bogatejših nam nudijo popotni 
dnevniki Paola Santonina.

Če bi mislili, da se pred 500 leti še 
niso toliko posvečali modi, temu 
seveda ni tako. Na prehodu iz 15. 
v 16. stoletje je prišlo do opaznih 
sprememb, kar je podrobno preuče
val Angelos Baš, na čigar dela smo 
se naslonili. Sicer so viri za ugota
vljanje oblačilnih navad skromni, 
pomembne so redke upodobitve iz 
tistega časa, ki pa seveda niso po
polnoma zanesljive.

Poleg razstave in kataloga Pokra
jinski muzej Kočevje sodeluje pri 
usklajevanju dogodkov ob obletni

ci v Občini Kočevje, ki je leto 2015 
razglasila za tematsko leto z na
slovom 500 let kočevske puntarije 
1515—2015. V letošnjem letu se 
bodo zvrstili razni dogodki, kot so 
različna predavanja, priprava in iz
vedba gledališke predstave za odra
sle, literarni natečaj, puntarski dan, 
lutkovna predstava, RTM Kočevska 
(Rad te ’mam Kočevska, ki intenziv
no nagovarja osnovnošolske učite
lje in otroke), okrogla miza na temo 
uporništva, koncert uporniških pe
smi, puntarski teden in prireditev v 
okviru Prangerijade.
Kmetje so se upirali zato, da bi iz
boljšali položaj, njihovi cilji niso 
bili nedosegljivi. Uporništvo v po
zitivnem smislu je dobrodošlo tudi 
danes, vsekakor pa je boljše kot pa
sivnost.

Vesna Jerbič Perko, 
Pokrajinski muzej Kočevje

1515

2015

1515

2015

1515

2015

1515

2015

1515

2015

Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje

Zametki Pokrajinskega muzeja Kočevje segajo v leto 1952, ko so v okvi
ru Muzejskega društva Kočevje, ki je bilo ustanovljeno 3. novembra 
1953, začeli z zbiranjem različnega muzejskega gradiva. Od leta 1963 
ima muzej svoje prostore v Šeškovem domu. Skrbi za premično kultur
no dediščino na območju občin Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica 
ter jo predstavlja najširšemu krogu javnosti.

Kontakt: 01 89 50 303, 041 512 930
muzej@pmkkocevje.si, info@pmkkocevje.si

 www.pmkkocevje.si
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Iskra, ki je zanetila požar
500-letnico slovenskega kmečkega upora, ki je izbruhnil v letu 1515, ustrezno obeležujemo tudi v Pokrajin-
skem muzeju Kočevje. Kočevje je bilo eno prvih žarišč upora, od koder se je upor kot požar razširil po ozemlju, 
velikem okoli 25.000 km2. Tu so zaradi nemogočih razmer kmetje pokončali Jurija Thurna z gradu Fridrihštajn 
in njegovega oskrbnika Gregorja Stržena.

23. aprila 2015 smo otvorili ob
časno razstavo Leukhup, leukhup 
woga gmaina, 500 let slovenskega 
kmečkega upora 1515, za katero 
smo besedila prispevali Mihael Pe
trovič, Vesna Jerbič Perko in Ivan 
Kordiš, ki je predstavil levji delež 
vsebine.

Hkrati smo izdali tudi 56stran
ski katalog, ki nas preko uvoda ter 
predstavitve slovenskega ozemlja v 
16. stoletju seznani z vzroki za upor 

in samo »potjo« v upor. V 16. stole
tju je bilo slovensko ozemlje razde
ljeno med Sveto rimsko cesarstvo 
(nemške narodnosti), Benetke in 
Ogrsko cesarstvo. Slovensko etnič
no ozemlje je obsegalo okoli 24.000 
km2 (21.000 km2 je bilo v okviru 
habsburških dednih dežel). Kuga, 
vojna, lakota in smrt so povzročale 
politično, gospodarsko in demograf
sko krizo. Razmere so bile še težje 
zaradi turških vpadov, potresa leta 
1511, različnih nalezljivih bolezni, 
slabih letin in hudih zim. Prodiranje 
denarnega gospodarstva, inflacija in 
rast meščanstva so zaostrovali od
nose med vsemi tremi razredi. Vse 
našteto je podložnike pripeljalo na 
rob preživetja. Kmetje so svojo jezo 
izražali s kmečkimi upori vse od 14. 
stoletja dalje, sprva so bili ti dogod
ki bolj lokalnega pomena. 

Slovenski kmečki upor 1515 je iz
bruhnil zaradi zahtev kmetov po 
višini in načinu dajatev, zapisanih v 
urbarjih (stari pravdi). Žarišč upo
ra je bilo več, v virih pa je posebej 
izpostavljeno tudi Kočevje poleg 
Polhovega Gradca, Radovljice, Tol
minskega in območja med Ljublja
no in Vrhniko. V začetku leta 1515 
so se začela posamezna uporniška 
žarišča povezovati v kmečko zvezo. 
Širjenje uporništva po Kranjski in 
zahteve kmetov so zaskrbele dežel
ne stanove, zato so poskušali težave 
rešiti brez vojaškega posredovanja, 
vendar neuspešno. Vrstili so se na

padi na gradove (Šrajbarski turn, 
grad pri Težki Vodi in grad Mehovo 
itd.). Upor se je kot požar s Kranjske 
razširil na Štajersko in Koroško, ob 
vrhuncu pa še na Tolminsko, le na 
Goriškem so pritožbe kmetov re
ševali po mirni poti. Tako kot drugi 
kmečki upori je bil tudi ta krvavo 
zadušen, k čemur je delno pripomo
gla tudi slabša vojaška organizacija 
puntarjev. Ti so zaradi želje po laž
jem, ne idealnem življenju, plačali 
visok davek: za plemiško vojsko so 

ostajala pogorišča, pobiti in obešeni 
kmetje, podložniki so povzročeno 
škodo odpravljali s tlako, določili 
so puntarsko dajatev in druge da
jatve. Kljub temu da so bili plemiči 
s svojim ravnanjem krivi upora, so 
se uspeli izogniti kazni in so kmete 
prikazovali kot edine krivce.
V katalogu in na razstavi je podrob
neje predstavljena rodbina Thurn 

s svojim članom Jurijem Thurnom, 
ki je najpomembnejši za zanetenje 
iskre upora na Kočevskem. Prav 
tako pa je predstavljena t. i. pesem 
z ozadjem. Poleti 1515 je namreč 
nastal letak z najstarejšim zna
nim tiskanim slovenskim zapisom. 
Nemška pesem Ein newes Lied von 
den kraynnerischen Bauren (Nova 
pesem o kranjskih kmetih) poroča 
o dogodkih, povezanih z uporom. 
Pesem je bila v slovenskem tisku 
objavljena šele leta 1877. Gesli pe

smi (stara pravda in le vkup uboga 
gmajna) sta postali širše prepo
znavni preko Puntarske pesmi Mi

leta Klopčiča, ki je bila del drame 
Bratka Krefta Velika puntarija. Leta 
1943 je na Kočevskem Rado Simoni
ti napisal priredbo in postala je ena 
najbolj priljubljenih partizanskih 
pesmi. Drugo različico iste pesmi, 
ki je imela prav tako za osnovo Das 
Florian Geyer Lied (Pesem Floriana 
Geyerja), so med drugo svetovno 
vojno uporabljali tudi nacisti.

Predstavljena pa sta tudi dva »ko
čevska« zgodovinska romana: Re
bellion in der Gottschee (Upor na 
Kočevskem), katerega avtor je Karl 
Rom, ter roman Jožeta Pahorja Ma

tija Gorjan. Oba romana se navezu
jeta na začetek in nadaljnje dogod
ke kmečkega upora 1515. Za lažjo 
predstavo o življenju v času upora 
so predstavljena tudi oblačila in 
prehrana. Pri slednji je treba pou
dariti, da čeprav je od Kolumbovega 
prihoda v Ameriko minilo 23 let, 
lahko upravičeno domnevamo, da 
v prehrani na naših tleh krompir, 
koruza, fižol, paprika, paradižnik, 
buče, kakav še niso bili prisotni. 
Glavni pridelki so bili različna žita, 

grah, bob, leča, čebula, česen, ko
renje, redkev, repa, zelje, sadje (ja
bolka, slive, češnje, višnje, orehi, 
breskve), gojili so tudi vinsko trto. 
Čedalje bolj se je uveljavljala ajda, ki 
je dala osnove za razvoj čebelarstva. 
Prehrana preprostih ljudi in boga
tejši se je seveda močno razlikova
la. Lepo predstavitev prehranjeva

Slovenske kmečki upor 1515
Kartografija Mateja Rihtaršič, 2015, Pokrajinski muzej Kočevje

Slovenski kmečki upor 
1515 je bil največji upor 
kmetov na Slovenskem. 

Uprli so se podložniki na 
Kranjskem, Štajerskem in 
Koroškem. Povod za zače
tek upora je bilo izkorišča
nje podložnikov nekaterih 

zemljiških gospodov. 
Začel se je na posestvu 

zemljiškega gospoda Jurija 
Thurna v Kočevju, ki je 

bil tudi posestnik gradov 
Krško, Svibno in Klevevž.  

Na velikem kmečkem 
zborovanju pri Novem 

mestu so se 14. maja 1515 
uporniki dogovorili, da 

bodo napadli več gradov. 
Uporniki so zavzeli grad 

Mehovo. Nato se je upor z 
Dolenjske razširil čez Savo 
na Štajersko. Konec maja 

so uporniki zavzeli gradova 
Pilštanj in Podčetrtek. Juni

ja je upor zajel Koroško. 

11. junija 1515 je cesar s 
posebno listino prepove
dal uporniško gibanje v 
vseh treh deželah. S tem 
je hotel pridobiti čas, da 

bi plemstvo zbralo vojsko 
proti upornikom. 

Julija 1515  so uporniki za
vzeli še gradove Kunšperk, 
Podsreda, Bizeljsko, Raka.

Junija 1515 so kmetje 
napadli brežiški grad, za 
njim so zavzeli še grad 

Rajhenburg.

nja bogatejših nam nudijo popotni 
dnevniki Paola Santonina.

Če bi mislili, da se pred 500 leti še 
niso toliko posvečali modi, temu 
seveda ni tako. Na prehodu iz 15. 
v 16. stoletje je prišlo do opaznih 
sprememb, kar je podrobno preuče
val Angelos Baš, na čigar dela smo 
se naslonili. Sicer so viri za ugota
vljanje oblačilnih navad skromni, 
pomembne so redke upodobitve iz 
tistega časa, ki pa seveda niso po
polnoma zanesljive.

Poleg razstave in kataloga Pokra
jinski muzej Kočevje sodeluje pri 
usklajevanju dogodkov ob obletni

ci v Občini Kočevje, ki je leto 2015 
razglasila za tematsko leto z na
slovom 500 let kočevske puntarije 
1515—2015. V letošnjem letu se 
bodo zvrstili razni dogodki, kot so 
različna predavanja, priprava in iz
vedba gledališke predstave za odra
sle, literarni natečaj, puntarski dan, 
lutkovna predstava, RTM Kočevska 
(Rad te ’mam Kočevska, ki intenziv
no nagovarja osnovnošolske učite
lje in otroke), okrogla miza na temo 
uporništva, koncert uporniških pe
smi, puntarski teden in prireditev v 
okviru Prangerijade.
Kmetje so se upirali zato, da bi iz
boljšali položaj, njihovi cilji niso 
bili nedosegljivi. Uporništvo v po
zitivnem smislu je dobrodošlo tudi 
danes, vsekakor pa je boljše kot pa
sivnost.

Vesna Jerbič Perko, 
Pokrajinski muzej Kočevje
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Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje

Zametki Pokrajinskega muzeja Kočevje segajo v leto 1952, ko so v okvi
ru Muzejskega društva Kočevje, ki je bilo ustanovljeno 3. novembra 
1953, začeli z zbiranjem različnega muzejskega gradiva. Od leta 1963 
ima muzej svoje prostore v Šeškovem domu. Skrbi za premično kultur
no dediščino na območju občin Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica 
ter jo predstavlja najširšemu krogu javnosti.

Kontakt: 01 89 50 303, 041 512 930
muzej@pmkkocevje.si, info@pmkkocevje.si

 www.pmkkocevje.si
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Napad plemiške vojske na 
kmečko zvezo se je začel 

najprej na Koroškem, nato 
na Štajerskem.

Upor je združil 80000 
upornikov, kar je pomeni

lo več kot 10 % vsega 
takratnega prebivalstva 

(ok. 600.000). 

1515

2015

1515

2015

Nova dognanja o kmečkem uporu leta 1515
Preučevanje kmečkega upora leta 1515 je že dolgo postavljeno na trdne znanstvene osnove. Največje delo pri tem so opravili avstrijski zgodovinar Franz 
Martin Mayer (*1844—†1914) ter slovenska zgodovinarja Bogo Grafenauer (*1916—†1995) in Jože Koropec (*1923—†2004). Zaradi svojega pomena je 
tematika upora iz leta 1515 že dolgo sestavni del slovenskih šolskih učbenikov in ne samo slovenskih zgodovinskih pregledov. Kljub temu pa je potrebno 
nadaljnje preučevanje upora, saj kaže, da bomo prav ob 500-letnici upora morali spremeniti nekatere do zdaj splošno uveljavljene trditve o njem.

O glavnem vzroku za upor je Johann 
Jakob Fugger (*1516—†1575), sicer 
član znamenite trgovske rodbine, 
a tudi zgodovinar, napisal: »Te (= 
slovenske kmete) so že nekaj let sti-
skali slovenski (= domači) plemiči in 
cesarski uradniki z novimi in težkimi 
dajatvami in jih s tem, ker so končno 
mislili, da tega ne morejo več prena-
šati, nagnili k uporu.« To poslabšanje 
položaja kmetov kot večinskega dela 
prebivalstva ni bilo posledica samo 
gotovo prisotnega bogatenja privile
girane maloštevilne elite zemljiških 
gospodov, temveč tudi objektivnih 
okoliščin. Izjemno povečanje davkov, 
ki so jih plačevali predvsem kmetje, 
je bilo posledica stalne turške nevar
nosti, v letih 1508—1516 trajajoče 
vojne z Beneško republiko in odpra
vljanja posledic potresa leta 1511.
Glavno geslo upora »stara pravda« je 
torej pomenilo boj proti novim pose
gom zemljiških gospodov v organi

zacijo zemljiškega gospostva in proti 
novim dajatvam in tlaki. Kot primer 
takšnega delovanja je bil do zdaj iz
postavljen tudi kot povod za upor 
Jurij (II.) della Torre oz. Thurn iz 
goriške veje rodbine, ki so ga zaradi 
tega ubili njegovi podložniki. Gre si
cer za zelo zanimivo osebnost, saj je 
imel doktorat iz kanonskega in rim
skega prava. Bil je posestnik zemlji
ških gospostev tako na Kranjskem 
(Klevevž, Krško, Svibno, Vipava), 

Štajerskem (Bizeljsko) in Hrvaškem 
(Samobor). Obenem je bil od leta 
1490 tudi svetovalec kralja Maksimi
ljana I. in njegov diplomat, med dru
gim celo v Rusiji, kar pomeni, da je 
zelo verjetno govoril slovenščino in/
ali hrvaščino. Thurn, ki je bil od leta 
1507 posestnik gospostva Kočevje 
s Fridrihštajnom, je bil sicer nasilen 
do svojih tamkajšnjih podložnikov. 

Ubit je bil že leta 1512 in ne šele leta 
1515, kot je veljalo do zdaj. Tako bo 
treba šele ugotoviti, kaj je bil povod 
za upor. Kot nam kažejo pritožbe 
meščanov iz Krškega v letih 1506 in 
1507, pa je Thurn nadlegoval tudi 
meščane.

Kočevsko ni bilo edino nemirno ob
močje že pred uporom. Na Tolmin
skem je upor izbruhnil že leta 1513, 
torej samo dve leti po tem, ko ga je 
prevzel Mihael Neuhauser (†ok. 
1530), meščan iz Brixna. Med obmo
čja, ki so bila nemirna že pred upo
rom, sodi tudi Posavje, saj so se leta 
1514 podložniki pritožili vladar
ju zaradi Hansa III. Rajhenburškega 
(*1460/63—†1522), sicer največje
ga zemljiškega gospoda območja, ki 
so mu pripadali gradovi na štajerski 
in kranjski strani reke Save: Brežice, 
Gračeno, Kozje, Rajhenburg, Reštanj, 
Sevnica in Šrajbarski turn. Ohranil 
se je njegov odziv, ki gotovo ni pomi
ril pod ložnikov: »Kmetje nimajo niti 
vzro  ka niti pravice za pritožbe.«

Kot vzrok za upor je treba izposta
viti tudi cesarske uradnike in med 
njimi verjetno kot najpomembnej
šega »odiralca kmetov« Jurija Egka 
(†1537), dolgoletnega vicedoma 
Kranjske (1498—1514), ki se je s po
močjo na dvoru vplivnih sorodnikov 
očitno »prisesal« na vladarjeve, da
nes bi rekli državne dohodke. Zato se 
velja spomniti, da je njegov dvorec, 
danes sicer najbolj znani slovenski 
protokolarni objekt Brdo pri Kranju, 
ki ga je zgradil leta 1510, torej pred 
uporom, zgrajen tudi s poneverje
nim državnim denarjem.

Cesar Maksimiljan I. Habsburški (vla
dal 1493—1519) je zaradi širšega 
politič nega dogajanja in svojih veli
kopoteznih načrtov poskušal upor 
preprečiti. V tem duhu lahko razu
memo delovanje njegovih uradnikov, 
ki so leta 1506 zaradi pritožb pod
ložnikov na zagovor poklicali Jurija 
Schnitzenbauma (†po 1532), oskrb
nika na gradu Podsreda. Povsem v 
duhu srednjeveške fevdalne družbe 
slednji ni upošteval poziva in morda 
ga je prav zato leta 1508 na Podsredi 
zamenjal tržaški škof Peter Bonomo 
(*1458—†1546), sicer pomemben 
cesarjev svetovalec in bodoči mecen 
Primoža Trubarja (*1508—†1586). 
Ali je bila njegova uprava boljša, ne 
vemo, vsekakor pa je bil grad Pod
sreda med tistimi, ki so ga leta 1515 
zasedli uporniki. Ko je cesar junija 
leta 1514 obiskal vrsto krajev na ob
močju današnje Slovenije (Maribor, 
Slovenj Gradec, Celje, Vransko, Kranj, 
Ljubljana, Šmartno pri Litiji, Radeče, 
Nova Cerkev, Šentilj pod Turjakom, 
Vitanje in Vuzenica ter morda Ka
mnik), je lahko neposredno spoznal 
težave kmetov in zato poskušal vsaj 
deloma ukrepati v njihovo korist. A 
plemstvo ga ni poslušalo in upor je 
manj kot leto dni po cesarjevem obi
sku izbruhnil. Ukrepanje iz cesarja 

ni naredilo privrženca kmetov, saj 
je ne nazadnje, ko je upor izbruhnil, 
dovolil njegovo kruto zatrtje. A ven
dar menim, da ta spoznanja spreme
nijo iz prejšnjih časov podedovano 
črnobelo sliko takratnih družbenih 
odnosov.

Zaradi maloštevilnih virov je najbolj 
zahteven del novih spoznanj o upo
ru iz leta 1515 s področja zgodovine 
mentalitet ali povedano drugače, 

kako so takratni podložniki in plemi
či razmišljali in zakaj so potem nare
dili to, kar so naredili. Menim, da bo 
potrebno za raziskovanje mentalitet 
v uporu iz leta 1515 narediti več, kot 
je bilo do zdaj narejenega predvsem 
z uporabo primerjave z nekaterimi 

časovno in geografsko bližnjimi upo
ri, kot so bili npr. upori v Furlaniji v 
letih 1496 in 1511 ter na Ogrskem 
leta 1514. Vsaj deloma lahko na 

tak šna in podobna vprašanja odgo
vorijo sodobna literarna ali likovna 
dela. Za slednje sta lahko primera 
že znani prvi realistični portret Slo
venke (»una vilana vindisch«) iz leta 
1505, delo znamenitega Albrechta 
Dürerja (*1471—†1528), ali pa do 
zdaj neznana upodobitev spopada 
med kmeti in najemniškimi vojaki 
kot plesa v maskah na dvoru cesarja 
Maksimiljana iz leta 1515 v avtobio
grafskem delu Freydal.

Med ne dovolj jasno odgovorjena 
vprašanja o uporu leta 1515 sodi 
odnos meščanov in prebivalcev 
mest do njega. Kot nam kažeta pri
tožbi tržanov Ribnice in meščanov 
Kočevja iz leta 1506 proti novi mi
tnici Jurija II. Širskega (†po 1506) v 
Soteski pri Novem mestu, so tudi ti 
imeli težave zaradi samovolje plem
stva. Nekateri najbogatejši meščani 
so v tem času že prenesli svoj kapi
tal v zemljiška gospostva in celo po
stali bolj trdi gospodarji kot plemiči. 
Takšen je bil primer zelo bogatega 
ptujskega trgovca Adama (I.) Sve
tkoviča (†1522), ki je imel od leta 
1511 grad Konjice in od leta 1514 
urad (Spodnji) Maribor. Verjetno 
ni naključje, da so se kmetje konec 
maja 1515 zbrali na največjem zbo
rovanju prav pod njegovim gradom 
v Konjicah. Toda večina meščanov, 
kaj šele prebivalcev mest, ni bila 
tako bogata kot Svetkovič in ostaja 
neodgovorjeno vprašanje, zakaj so 
omenjeni samo v Novem mestu in 
na Koroškem izražali naklonjenost 
do upora. Podobno velja za rudarje, 
kjer bi glede na pomen rudnika Idri
ja pričakovali kakšno vest v zvezi z 
uporom leta 1515. Uporu pa so se 
pridružili rudarji in fužinarji iz Že
leznikov in na Koroškem.

Med nova dognanja o upora leta 
1515 sodi natančnejša opredelitev 
zloglasnega Marka iz Klisa, znanega 
tudi pod imenom Pes Marko, ki je 
17. junija 1515 neuspešno povelje
val obrambi gradu Brežice. Gre za 
Hrvata, ki je bil vsaj od leta 1494 v 
službi Maksimiljana I., vsaj leta 1503 
oskrbnik gradu Poljane ob Kolpi ter 
leta 1505 udeleženec diplomatske
ga poslanstva v Istanbul. Do zdaj 
je veljalo, da je bil Pes Marko eden 
izmed takrat najbolj znanih povelj
nikov landsknehtov Marx Sittich (I.) 
iz Embsa (*1466—†1533). Slednji je 
sicer še z nekaterimi drugimi povelj
niki landsknehtov sodeloval pri za
trtju upora na Koroškem. Tja so bili 
poklicani z bojišča takratne vojne z 
Benečani v Furlaniji, kar jasno govori 
o resnosti upora. Najpomembnejši 
zatiralec upora je bil Jurij V. Herber
steinski (*1469—†1528), najstarejši 
brat znamenitega Sigmunda Herber
steinskega (*1489—†1566). Jurijev 
portret je skoraj gotovo ohranjen na 
skupinskem portretu Herberstein
skih v grajski kapeli njegovega gradu 
Lankowitz na Avstrijskem Štajer
skem.

Menim, da velja opozoriti tudi na 
naslov pesmi iz znamenitega letaka 
s prvimi slovenskimi tiskanimi be
sedami, ki se v prevodu glasi Nova 
pesem o kranjskih kmetih. Pesem 
govori o največji bitki upornikov 8. 
julija 1515 pri Celju, ki je del Šta
jerske, v naslovu pa kmete s tega 
območja imenuje kranjski kmetje. 
Gre za še do 19. stoletja uporabljeno 
istovetenje Kranjcev s Slovenci. To 
je v primeru te pesmi gotovo zaradi 
tega, ker je upor zajel ne samo deže
lo Kranjsko, temveč tudi Štajersko, 
Koroško in Goriško, torej velik del 
ozem lja, poseljenega s »Kranjci«. Te 
ljudi kmalu zatem leta 1550 Trubar 
kot prvi poimenuje Slovenci. Kljub 
temu velja spomniti, da je bilo eno 
izmed žarišč upora Kočevsko, po

seljeno z nemško govorečimi Koče
varji, in da so se uporu pridružila 
tudi nekatera nemška območja Ko
roške in Štajerske. Zadnji navedeni 
značilnosti upora 1515, gre namreč 
za enega izmed ključnih dogodkov 
slovenske zgodovine, ki pa ima vse
stransko in ne s slovenskimi mejami 
omejeno sporočilo, sta vsaj po mo
jem mnenju tudi najboljša dokaza, 
zakaj je pomembno slaviti njegovo 
500. obletnico.

Boris Hajdinjak,
Prva gimnazija Maribor

Prve dni julija  je prišlo pri 
Celju do največjega spopa
da med plemiči in kmeti, 
kjer so kmetje doživeli 

strahovit poraz. Okrog 22. 
julija 1515 je plemiška 

vojska prešla Savo pri Raj
henburgu in nadaljevala 

pohod po Dolenjski.
V začetku avgusta 1515 je 
bil štiri mesece trajajoči 

upor zadušen v vseh treh 
slovenskih deželah.
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2015

Slovenska kmetica (»una vilana 
vindisch«) (Albrecht Dürer, 1505, 
British Museum)

Freydal, fol. 116: Mummerei (= ples v maskah) Glojacher, Antonij vom 
Ross, Mindorfer, Embs, Maltitz in (della Torre oz.) Thurn kot kmetje in 
land sknehti v bitki (NP (= verjetno Nikolaus Pfaundler), 1515, Kunsthisto-
risches Museum Wien).
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Slavko Pengov, Boj za staro pravdo, 1958, freska, detajl stenske poslikave v preddverju Državnega zbora RS,
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Restavratorski center, foto Vid Klančar, 2010

Opis razmer na slovenskem
podeželju v opisih grofa Moritza 
Lacyja iz let 1770 in 1771: 
izbrani odlomki
Leta 1770 je cesarica Marija Tere
zija dvornemu vojnemu svetu, naj
višjemu vojaškemu uradu habsbur
ške monarhije, naročila, naj pripravi 
načrte za temeljito reformo voja
škega sistema. V teku priprav na to 
reformo je dvorni vojni svet poslal 
po deželah habsburške monarhi
je komisije, katerih naloga je bila 
opisati razmere, v katerih je živelo 
podložniško prebivalstvo monarhije, 
zlasti moški, sposobni za služenje v 

vojski. Po notranjeavstrijskih deže
lah Štajerski, Koroški in Kranjski je 
takšno komisijo vodil grof Moritz 
Lacy. V svojih poročilih je podrobno 
opisal življenjske, družbene in go
spodarske razmere na podeželju ter 
obenem podal svoje predloge za nji
hovo izboljšanje. Njegova poročila so 
izjemen zgodovinski vir o razmerah, 
v katerih je živelo večinsko podložni
ško prebivalstvo na slovenskem po
deželju v sredini 18. stoletja. Poročila 
opisujejo veliko bedo podložniškega 
oziroma kmečkega prebivalstva, nji
hovo veliko obremenjenost s tlako in 
z drugimi dajatvami, njihovo večin
sko neizobraženost ter nepoznava

nje krščanskega verskega nauka in 
slednjič obremenjenost s številnimi 
telesnimi hibami in boleznimi. Pri
merjava opisov grofa Lacyja z opisi 
razmer slovenskega podeželja v 16. 
in 17. stoletju jasno kaže na to, da se 
v času tristotih let zgodnjega novega 
veka, tj. od začetka 16. stoletja pa do 
2. polovice 18. stoletja, življenjski in 
gospodarski položaj podložniškega 
prebivalstva ni bistveno spremenil, 
vsaj ne na bolje.

Iz opisa razmer 
na Štajerskem
Med ljudstvom je veliko bebavih in 
pohabljenih pa tudi sicer toži ljud
stvo o vrsti nadlog. Neumnost ljudi 
izhaja iz slabe vzgoje otrok, kajti 
hiše so razpršene in na visokih pla
ninah na redko posejane. V takšnih 
razmerah je ljudi težko izobraziti v 
nauku in veri. Mnogo ljudi živi si
cer v navadnih dimnicah, v katerih 
živijo ljudje skupaj z živino, bolni in 
zdravi skupaj, in si ne znajo poma
gati drugače kakor s tistim, kar pri
nese narava. [...]

Sicer se podložniki najbolj prito
žujejo nad preveliko tlako, ki jim 
onemogoča, da bi obdelovali svo
jo zemljo in obenem oddajali zah
tevane dajatve deželnemu knezu 
in zem ljiškim gospodom. Posebej 
v celjskem okrožju so zaradi tega 
številne hiše prazne in številna po
sestva opustela. Četudi se obdelova
nje teh opustelih posestev prepušča 
podlož nikom, ki so na gospostvih 
osta li, se jim obenem nalagajo no ve 

tlake in nove dajatve, ki jih podlo
žniki ne zmorejo opraviti in dajatev 
ne odpraviti ter so slednjič prisilje
ni, da zapustijo svoje hiše in pose
stva in na Hrvaškem kot hlapci sku
šajo preživeti sebe in svoje družine. 
Tlaka je zares največja obremenitev 
za podložnika, kajti zaradi nje pod
ložnik zanemarja delo na svojih po
ljih in za tlako mora priskrbeti svoje 
hlapce in živino. Zdrava presoja zato 
zahteva, da se določi natančno raz
merje med pravicami, ki jih zemlji
ški gospod sme glede tlake in daja
tev po pravu zahtevati, ter možnost
mi, ki jih ima podložnik, da tem pra
vicam zadosti.

Iz opisa razmer 
na Koroškem
Med podložniškim moškim prebi
valstvom je zelo veliko neumnih in 
neukih, bebavih, nemih in gluhih 
ljudi ter takih, ki imajo golše in zlo
me. Vsa ta beda in nesreča sta po
sledici dejstva, da starši svoje otro
ke v prvih letih njihovega življenja, 
ko gredo na delo na polje, puščajo 
same v hubah, kjer si otroci nato z 
vpitjem, padci in vseh vrst nesreča
mi nakopljejo vseh vrst telesnih hib. 
Neukost in neumnost otrok pa kore
ninita ponajprej v dejstvu, da je veli
ko otrok nezakonskih, ter v dejstvu, 
da tako nezakonskim kakor tudi za
konskim otrokom manjkata vzgoja 
in pouk. [...] Staršem je ne le vseeno, 
pač pa jim je celo bolj ljubo, če je 
fant neumen, golšav in slaboten in 
če tak vse življenje ostane, saj je na 
ta način obvarovan vojaške službe. 
Sredstva zoper te zakoreninjene, za 
deželo pa zelo škodljive slabe nava
de sicer obstajajo, a njihova upora
ba zahteva pogum in vso resnost.
Prva stvar, ki jo je treba storiti, je 
nadzor nad nezakonskimi otroki ter 
skrb za njihovo vzgojo kakor tudi 
skrb za vzgojo zakonskih otrok. To 
je mogoče doseči z ustanovitvijo 
sirotišnic in nastavitvijo večjega šte
vila učiteljev ter natančnim poukom 
v veri in branju ter pisanju.

Iz opisa razmer 
na Kranjskem
Hiše in bivališča so na Kranjskem 
slaba in veliko je dimnic, o čemer 
smo že pisali v poročilu o razmerah 
na Štajerskem.
Na Gorenjskem je podložnik delaven, 
živi skromno in varčno in mu ne gre 
slabo. Razlog za to je nemara v dej
stvu, da so posestva, kot pravijo, ku
pna oziroma lastna, vendar pa mora 

Obravnava kmečkih uporov pri pouku zgodovine v osnovnih in srednjih šolah
Problematika kmečkih upo
rov je vključena v posodob
ljene učne načrte in učbenike 
za zgodovino v osnovnih in 
srednjih šolah. V osnovnih 
šolah je tako kmečkim upo
rom namenjena tema osmega 
razreda Kmečki upori, epi
demije in naravne nesreče. 
Namen obravnave pa je, da 
učenci in učenke opišejo vzro
ke in posledice kmečkih upo
rov na Slovenskem, sklepajo 
o podobnostih in razlikah 
med kmečkimi upori na Slo
venskem in primerjajo zna
čilnosti kmečkih uporov na 
Slovenskem z upori drugod 
po Evropi. V gimnaziji se pro
blematika kmečkih uporov 
obravnava v drugem letniku 

v okviru teme Razvoj zgodo
vinskih dežel in Slovenci ter 
vsebine Položaj kmeta, kmeč
ki upor. Namen obravnave je, 
da dijaki in dijakinje raziščejo 
značilnosti gospodarskega in 
družbenega razvoja sloven
skih zgodovinskih dežel.

Prvi vseslovenski kmečki 
upor ima v slovenski zgodo
vini posebno mesto, saj je 
kmete v upor pognal slab go
spodarski in družbeni polo
žaj, ki so ga povzročile vojne z 
Benečani, turški vpadi, potres 
leta 1511, omejevanje kmeč
ke trgovine in obrti, epidemi
je, večanje kmečkih dajatev in 
bremen idr. Kljub temu da je 
bil upor zatrt, pa so bile v tem 

času zapisane prve slovenske 
tiskane besede (Stara prauda 
in Leukhup /…/ woga gmai
na). Na zborovanju kmetov v 
Konjicah pa so zapisali tudi 
kmečke zahteve, ki so jih po
slali cesarju. Tako so Slovenci 
opozorili na svoj obstoj in po
ložaj. 

V okviru Zavoda RS za šolstvo 
bomo 500letnico prvega vse
slovenskega kmečkega upora 
obeležili s pripravo didaktič
nega gradiva, ki ga bodo se
stavljali delovni listi s sprotno 
pripravo na pouk. Didaktično 
gradivo bo pripravljeno pose
bej za osnovno in posebej za 
srednjo šolo. V prvem sklopu 
bodo delovni listi sestavljeni 

za izvedbo zgodovinskega te
renskega dela po sledeh vse
slovenskega kmečkega upora, 
drugi sklop pa bo temeljil na 
učenju z zgodovinskimi viri 
na temo vseslovenskega in 
tudi drugih kmečkih uporov 
na Slovenskem. Posebna po
zornost bo namenjena tudi 
medpredmetnemu povezo
vanju zgodovine z likovno in 
glasbeno umetnostjo z vklju
čevanjem umetniških in glas
benih del, ki so nastala pod 
vplivom kmečkih uporov.
Za konec pa še nekaj besed o 
Zavodu RS za šolstvo, katere
ga poslanstvo je spodbujanje 
razvoja šolstva in sodelova
nja pri posodabljanju, uvaja
nju in spremljanju kurikula 

v najširšem pomenu besede. 
Pomembno vlogo imajo pe
dagoški svetovalci, ki svetu
jejo, raziskujejo, inovirajo, 
priporočajo in podpirajo ra
zvoj, vpeljevanje in spremlja

nje sprememb v šolski praksi, 
teo   riji in zakonodaji.

Vilma Brodnik, pedagoška 
svetovalka za zgodovino

Gradivo je dostopno na naslednjih 
povezavah: 
Program osnovna šola. Zgodovina. Učni na
črt. 2011. Ljubljana: Ministrstvo RS za šol
stvo in šport, Zavod RS za šolstvo, str. 18. 
Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/file
admin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlje
ni_UN/UN_zgodovina.pdf (dostop: 26. 5. 2015).
Učni načrt. Gimnazija. Zgodovina. 2008. Splošna gimnazija. 
Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šol
stvo, str. 24. Dostopno na: http://eportal.mss.edus.si/ms
swww/programi2010/programi/media/pdf/un_gimna
zija/un_zgodovina_280_ur_gimn.pdf (dostop: 26. 5. 2015).

podložnik poleg določenih letnih 
dajatev pri prodaji posestva oziroma 
ob smrti lastnika gosposki plačati 
10. in 20. pfening. Kjer smejo kmetje 
tlako oddajati v obliki denarja, jim ne 
gre tako slabo kakor tam, kjer jo mo
rajo opravljati in natura. [...]
Tlaka oziroma služnosti so veliko 
breme kmetov, ki je še toliko večje, 
ker so tukajšnja posestva tako raz
drobljena, da so kmetje dolžni hodi
ti na tlako po tri, štiri ali celo več ur 
stran. K temu morajo hubni imetniki 
tedensko opraviti šest dni tlake, kar 
pomeni, da morajo že ob polnoči iz 
svoje hiše ali pa ostati zdoma cel te
den vse do nedelje ali pa, če so pri de
narju, zemljiškemu gospodu vse leto 
plačevati hlapca. V vsakem primeru 
je zaradi takšnih razmer kmet prisi
ljen zanemarjati svoje delo oziroma 
je popolnoma izčrpan. [...] Posebej 
na Notranjskem je menda veliko 
opustelih posestev, kajti [...] poleg 
tega, da so tamkajšnji kmetje močno 
obremenjeni s tlako, se jih močno 
obremenjuje pri odvzemu pridelkov. 
Zemljiški gospodje namreč skušajo 
svoje podložnike vztrajno porivati v 
dolgove, saj jim vino in žito odkupu
jejo po lastnih izračunih po zelo niz
ki ceni ali jih jemljejo kot obresti na 
dolgove, s čimer močno povečujejo 
svoje donose, kmetje pa ostajajo vse
lej v dolgovih.

Vir: „... der größte Teil der Unterta-
nen lebt elend und mühselig“. Die 
Berichte des Hofkriegsrates zur so-
zialen und wirtschaftlichen Lage der 
Habsburger Monarchie 1770—1771, 
ur. Michael Hochendlinger, Anton 
Tantner, Mitteilungen des öster
reichischen Staatsarchivs, Son
derbd. 8, Wien 2005.

Izbor, prevod in komentar:  
Sašo Jerše, Oddelek za zgodovino, 

Filozofska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani

 Veliki kmečki upori obseg zajetega 
ozemlja

število 
puntarjev

čas 
trajanja

Koroški 1478 okoli 2.000 km² vsaj 3.000 5 mesecev
Slovenski 1515 okoli 25.000 km² 80.000 5 mesecev
Hrvaško-slovenski 1573 okoli 20.000 km² neznano, a veliko 6 mesecev
Slovenski 1635 okoli 15.000 km² okoli 15.000 2 meseca
Tolminski 1713 okoli 2.500 km² 720 sosesk 2 meseca
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Slavko Pengov, Boj za staro pravdo, 1958, freska, detajl stenske poslikave v preddverju Državnega zbora RS,
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Restavratorski center, foto Vid Klančar, 2010

Opis razmer na slovenskem
podeželju v opisih grofa Moritza 
Lacyja iz let 1770 in 1771: 
izbrani odlomki
Leta 1770 je cesarica Marija Tere
zija dvornemu vojnemu svetu, naj
višjemu vojaškemu uradu habsbur
ške monarhije, naročila, naj pripravi 
načrte za temeljito reformo voja
škega sistema. V teku priprav na to 
reformo je dvorni vojni svet poslal 
po deželah habsburške monarhi
je komisije, katerih naloga je bila 
opisati razmere, v katerih je živelo 
podložniško prebivalstvo monarhije, 
zlasti moški, sposobni za služenje v 

vojski. Po notranjeavstrijskih deže
lah Štajerski, Koroški in Kranjski je 
takšno komisijo vodil grof Moritz 
Lacy. V svojih poročilih je podrobno 
opisal življenjske, družbene in go
spodarske razmere na podeželju ter 
obenem podal svoje predloge za nji
hovo izboljšanje. Njegova poročila so 
izjemen zgodovinski vir o razmerah, 
v katerih je živelo večinsko podložni
ško prebivalstvo na slovenskem po
deželju v sredini 18. stoletja. Poročila 
opisujejo veliko bedo podložniškega 
oziroma kmečkega prebivalstva, nji
hovo veliko obremenjenost s tlako in 
z drugimi dajatvami, njihovo večin
sko neizobraženost ter nepoznava

nje krščanskega verskega nauka in 
slednjič obremenjenost s številnimi 
telesnimi hibami in boleznimi. Pri
merjava opisov grofa Lacyja z opisi 
razmer slovenskega podeželja v 16. 
in 17. stoletju jasno kaže na to, da se 
v času tristotih let zgodnjega novega 
veka, tj. od začetka 16. stoletja pa do 
2. polovice 18. stoletja, življenjski in 
gospodarski položaj podložniškega 
prebivalstva ni bistveno spremenil, 
vsaj ne na bolje.

Iz opisa razmer 
na Štajerskem
Med ljudstvom je veliko bebavih in 
pohabljenih pa tudi sicer toži ljud
stvo o vrsti nadlog. Neumnost ljudi 
izhaja iz slabe vzgoje otrok, kajti 
hiše so razpršene in na visokih pla
ninah na redko posejane. V takšnih 
razmerah je ljudi težko izobraziti v 
nauku in veri. Mnogo ljudi živi si
cer v navadnih dimnicah, v katerih 
živijo ljudje skupaj z živino, bolni in 
zdravi skupaj, in si ne znajo poma
gati drugače kakor s tistim, kar pri
nese narava. [...]

Sicer se podložniki najbolj prito
žujejo nad preveliko tlako, ki jim 
onemogoča, da bi obdelovali svo
jo zemljo in obenem oddajali zah
tevane dajatve deželnemu knezu 
in zem ljiškim gospodom. Posebej 
v celjskem okrožju so zaradi tega 
številne hiše prazne in številna po
sestva opustela. Četudi se obdelova
nje teh opustelih posestev prepušča 
podlož nikom, ki so na gospostvih 
osta li, se jim obenem nalagajo no ve 

tlake in nove dajatve, ki jih podlo
žniki ne zmorejo opraviti in dajatev 
ne odpraviti ter so slednjič prisilje
ni, da zapustijo svoje hiše in pose
stva in na Hrvaškem kot hlapci sku
šajo preživeti sebe in svoje družine. 
Tlaka je zares največja obremenitev 
za podložnika, kajti zaradi nje pod
ložnik zanemarja delo na svojih po
ljih in za tlako mora priskrbeti svoje 
hlapce in živino. Zdrava presoja zato 
zahteva, da se določi natančno raz
merje med pravicami, ki jih zemlji
ški gospod sme glede tlake in daja
tev po pravu zahtevati, ter možnost
mi, ki jih ima podložnik, da tem pra
vicam zadosti.

Iz opisa razmer 
na Koroškem
Med podložniškim moškim prebi
valstvom je zelo veliko neumnih in 
neukih, bebavih, nemih in gluhih 
ljudi ter takih, ki imajo golše in zlo
me. Vsa ta beda in nesreča sta po
sledici dejstva, da starši svoje otro
ke v prvih letih njihovega življenja, 
ko gredo na delo na polje, puščajo 
same v hubah, kjer si otroci nato z 
vpitjem, padci in vseh vrst nesreča
mi nakopljejo vseh vrst telesnih hib. 
Neukost in neumnost otrok pa kore
ninita ponajprej v dejstvu, da je veli
ko otrok nezakonskih, ter v dejstvu, 
da tako nezakonskim kakor tudi za
konskim otrokom manjkata vzgoja 
in pouk. [...] Staršem je ne le vseeno, 
pač pa jim je celo bolj ljubo, če je 
fant neumen, golšav in slaboten in 
če tak vse življenje ostane, saj je na 
ta način obvarovan vojaške službe. 
Sredstva zoper te zakoreninjene, za 
deželo pa zelo škodljive slabe nava
de sicer obstajajo, a njihova upora
ba zahteva pogum in vso resnost.
Prva stvar, ki jo je treba storiti, je 
nadzor nad nezakonskimi otroki ter 
skrb za njihovo vzgojo kakor tudi 
skrb za vzgojo zakonskih otrok. To 
je mogoče doseči z ustanovitvijo 
sirotišnic in nastavitvijo večjega šte
vila učiteljev ter natančnim poukom 
v veri in branju ter pisanju.

Iz opisa razmer 
na Kranjskem
Hiše in bivališča so na Kranjskem 
slaba in veliko je dimnic, o čemer 
smo že pisali v poročilu o razmerah 
na Štajerskem.
Na Gorenjskem je podložnik delaven, 
živi skromno in varčno in mu ne gre 
slabo. Razlog za to je nemara v dej
stvu, da so posestva, kot pravijo, ku
pna oziroma lastna, vendar pa mora 

Obravnava kmečkih uporov pri pouku zgodovine v osnovnih in srednjih šolah
Problematika kmečkih upo
rov je vključena v posodob
ljene učne načrte in učbenike 
za zgodovino v osnovnih in 
srednjih šolah. V osnovnih 
šolah je tako kmečkim upo
rom namenjena tema osmega 
razreda Kmečki upori, epi
demije in naravne nesreče. 
Namen obravnave pa je, da 
učenci in učenke opišejo vzro
ke in posledice kmečkih upo
rov na Slovenskem, sklepajo 
o podobnostih in razlikah 
med kmečkimi upori na Slo
venskem in primerjajo zna
čilnosti kmečkih uporov na 
Slovenskem z upori drugod 
po Evropi. V gimnaziji se pro
blematika kmečkih uporov 
obravnava v drugem letniku 

v okviru teme Razvoj zgodo
vinskih dežel in Slovenci ter 
vsebine Položaj kmeta, kmeč
ki upor. Namen obravnave je, 
da dijaki in dijakinje raziščejo 
značilnosti gospodarskega in 
družbenega razvoja sloven
skih zgodovinskih dežel.

Prvi vseslovenski kmečki 
upor ima v slovenski zgodo
vini posebno mesto, saj je 
kmete v upor pognal slab go
spodarski in družbeni polo
žaj, ki so ga povzročile vojne z 
Benečani, turški vpadi, potres 
leta 1511, omejevanje kmeč
ke trgovine in obrti, epidemi
je, večanje kmečkih dajatev in 
bremen idr. Kljub temu da je 
bil upor zatrt, pa so bile v tem 

času zapisane prve slovenske 
tiskane besede (Stara prauda 
in Leukhup /…/ woga gmai
na). Na zborovanju kmetov v 
Konjicah pa so zapisali tudi 
kmečke zahteve, ki so jih po
slali cesarju. Tako so Slovenci 
opozorili na svoj obstoj in po
ložaj. 

V okviru Zavoda RS za šolstvo 
bomo 500letnico prvega vse
slovenskega kmečkega upora 
obeležili s pripravo didaktič
nega gradiva, ki ga bodo se
stavljali delovni listi s sprotno 
pripravo na pouk. Didaktično 
gradivo bo pripravljeno pose
bej za osnovno in posebej za 
srednjo šolo. V prvem sklopu 
bodo delovni listi sestavljeni 

za izvedbo zgodovinskega te
renskega dela po sledeh vse
slovenskega kmečkega upora, 
drugi sklop pa bo temeljil na 
učenju z zgodovinskimi viri 
na temo vseslovenskega in 
tudi drugih kmečkih uporov 
na Slovenskem. Posebna po
zornost bo namenjena tudi 
medpredmetnemu povezo
vanju zgodovine z likovno in 
glasbeno umetnostjo z vklju
čevanjem umetniških in glas
benih del, ki so nastala pod 
vplivom kmečkih uporov.
Za konec pa še nekaj besed o 
Zavodu RS za šolstvo, katere
ga poslanstvo je spodbujanje 
razvoja šolstva in sodelova
nja pri posodabljanju, uvaja
nju in spremljanju kurikula 

v najširšem pomenu besede. 
Pomembno vlogo imajo pe
dagoški svetovalci, ki svetu
jejo, raziskujejo, inovirajo, 
priporočajo in podpirajo ra
zvoj, vpeljevanje in spremlja

nje sprememb v šolski praksi, 
teo   riji in zakonodaji.

Vilma Brodnik, pedagoška 
svetovalka za zgodovino

Gradivo je dostopno na naslednjih 
povezavah: 
Program osnovna šola. Zgodovina. Učni na
črt. 2011. Ljubljana: Ministrstvo RS za šol
stvo in šport, Zavod RS za šolstvo, str. 18. 
Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/file
admin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlje
ni_UN/UN_zgodovina.pdf (dostop: 26. 5. 2015).
Učni načrt. Gimnazija. Zgodovina. 2008. Splošna gimnazija. 
Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šol
stvo, str. 24. Dostopno na: http://eportal.mss.edus.si/ms
swww/programi2010/programi/media/pdf/un_gimna
zija/un_zgodovina_280_ur_gimn.pdf (dostop: 26. 5. 2015).

podložnik poleg določenih letnih 
dajatev pri prodaji posestva oziroma 
ob smrti lastnika gosposki plačati 
10. in 20. pfening. Kjer smejo kmetje 
tlako oddajati v obliki denarja, jim ne 
gre tako slabo kakor tam, kjer jo mo
rajo opravljati in natura. [...]
Tlaka oziroma služnosti so veliko 
breme kmetov, ki je še toliko večje, 
ker so tukajšnja posestva tako raz
drobljena, da so kmetje dolžni hodi
ti na tlako po tri, štiri ali celo več ur 
stran. K temu morajo hubni imetniki 
tedensko opraviti šest dni tlake, kar 
pomeni, da morajo že ob polnoči iz 
svoje hiše ali pa ostati zdoma cel te
den vse do nedelje ali pa, če so pri de
narju, zemljiškemu gospodu vse leto 
plačevati hlapca. V vsakem primeru 
je zaradi takšnih razmer kmet prisi
ljen zanemarjati svoje delo oziroma 
je popolnoma izčrpan. [...] Posebej 
na Notranjskem je menda veliko 
opustelih posestev, kajti [...] poleg 
tega, da so tamkajšnji kmetje močno 
obremenjeni s tlako, se jih močno 
obremenjuje pri odvzemu pridelkov. 
Zemljiški gospodje namreč skušajo 
svoje podložnike vztrajno porivati v 
dolgove, saj jim vino in žito odkupu
jejo po lastnih izračunih po zelo niz
ki ceni ali jih jemljejo kot obresti na 
dolgove, s čimer močno povečujejo 
svoje donose, kmetje pa ostajajo vse
lej v dolgovih.

Vir: „... der größte Teil der Unterta-
nen lebt elend und mühselig“. Die 
Berichte des Hofkriegsrates zur so-
zialen und wirtschaftlichen Lage der 
Habsburger Monarchie 1770—1771, 
ur. Michael Hochendlinger, Anton 
Tantner, Mitteilungen des öster
reichischen Staatsarchivs, Son
derbd. 8, Wien 2005.

Izbor, prevod in komentar:  
Sašo Jerše, Oddelek za zgodovino, 

Filozofska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani

 Veliki kmečki upori obseg zajetega 
ozemlja

število 
puntarjev

čas 
trajanja

Koroški 1478 okoli 2.000 km² vsaj 3.000 5 mesecev
Slovenski 1515 okoli 25.000 km² 80.000 5 mesecev
Hrvaško-slovenski 1573 okoli 20.000 km² neznano, a veliko 6 mesecev
Slovenski 1635 okoli 15.000 km² okoli 15.000 2 meseca
Tolminski 1713 okoli 2.500 km² 720 sosesk 2 meseca
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»Kri bo tekla za svobodo zlato« 
V Pokrajinskem muzeju Celje smo 4. junija 2015 odprli razsta
vo o slovenskem kmečkem uporu 1515. S tem smo se poklonili 
spominu na potlačene podložnike, ki so se v brezizhodnem ek
sistenčnem položaju odločili za odkrit in srdit upor proti izkori
ščevalski plemiški eliti. 
Naslov razstave je verz iz Aškerčeve pesnitve Znamenja na nebu, 
prve v ciklusu epskih balad, ki so bile pod naslovom Stara pravda 
objavljene leta 1888. Na razstavi je tekstovno zajet celoten potek 
dogajanja. Opisan je položaj, v katerem se je znašel kmet v drugi 
polovici 15. st. in na začetku 16. st., ter vzroki, ki so privedli do 
upora. Razčlenjena sta izbruh in razširitev upora po vseh sloven
skih deželah, s posebnih poudar
kom na dogajanju na Štajerskem. 
Del razstave je namenjen tudi zadu
šitvi upora, odločilni bitki pri Celju 
ter posledicam, vključno s smrtnimi 
kaznimi in finančnimi sankcijami. 
Posebej je predstavljena kmečka 
vojaška organizacija, en pano pa je 
posvečen Antonu Aškercu in njego
vemu boju za malega človeka. 
Osrednja pozornost na razstavi je 
posvečena letaku, ki ga hrani Na
rodna in univerzitetna knjižnica v 
Ljubljani. Nastal je kmalu po odločil
ni bitki pri Celju julija 1515. Pesem 
vojaških najemnikov opisuje potek 
kmečke vstaje, napad kmečke voj
ske na Celje in njen poraz. Na letaku 
so prvič natisnjene slovenske bese
de. To sta bili puntarski gesli: »Stara 
prauda« in »Leukhup leukhup leukhup leukhup woga gmaina«. 
Puntarski gesli oz. geslo (Stara pravda!) in bojni klic (Le vkup, le 
vkup, le vkup, le vkup uboga gmajna!) se pojavita v vsaki kitici  
enkrat.
Posebej je predstavljeno rodovno deblo plemiške rodbine Her
berstein. Eno genealogijo (od štirih ohranjenih) hrani Pokrajin
ski muzej PtujOrmož. Na njem so upodobljeni vojaški dosežki, 
s katerimi so se odlikovali posamezni člani rodbine, med drugim 
tudi spopad Herbersteinove vojske s puntarji pod celjskim Starim 
gradom julija 1515.
Tudi ostali razstavljeni eksponati so povezani s prostorom Celja 
oz. celjske regije. Na razstavi je predstavljeno listinsko gradivo 
– poročila o poteku kmečkega upora na Štajerskem. Na ogled so 
novci cesarja Maksimilijana in orožje ter ostala vojaška oprema 
iz časa 15./16. st. iz zbirke Pokrajinskega muzeja Celje. V vitrinah 
smo razstavili tudi del predmetne kulture, orodja in kose nami
znega posodja tistega časa, ki so bili najdeni med arheološkimi 
izkopavanji v Celju.
Razstava bo v razstavišču Stara grofija (Muzejski trg 1, Celje)  na 
ogled predvidoma do poletja prihodnje leto.

Damir Žerič, Pokrajinski muzej Celje

Zgodovinska zbirka kmečki 
upori in reformacija  Posavskega 
muzeja Brežice 
                                                       
Zgodovinska zbirka prikazuje eno najpomembnejših pogla
vij v preteklosti Posavja – slovenski kmečki upor leta 1515, 
hrvaškoslovenski kmečki upor leta 1573 in reformacijo. V dveh 
obokanih grajskih prostorih, najstarejših ostankih grajske ar
hitekture iz 16. stoletja, je prikazan junaški boj naših kmečkih 

prednikov za samostojno politično, gospodarsko in kulturno 
življenje ali, kakor so oni to imenovali, boj za »staro pravdo«.
V prvem prostoru pogled najprej pritegneta dve barvni stenski 
poslikavi Franja Stiplovška. Prva prikazuje potek hrvaškoslo
venskega kmečkega upora leta 1573, druga pa grbe slovenskih 
mest, med njimi sta tudi grba Brežic in Kostanjevice na Krki. 
Nad freskama je napis v gotski pisavi »Le vkup, le vkup, le vkup, 
le vkup uboga gmajna.« 
V okenski niši je simbolično prikazana reformacija, ki je bila za 
razvoj slovenskega naroda zelo pomembna, saj nam je dala slo
vensko književnost, knjižni jezik in prve kulturne ustanove. Na 
ogled je faksimile Dalmatinove Biblije iz leta 1968. Izvirni izvod 
pa hrani tudi naš muzej.
V drugem razstavnem prostoru sta prikazana slovenski kmečki 
upor leta 1515 in hrvaškoslovenski kmečki upor leta 1573. 

Vlasta Dejak,  Posavski muzej Brežice

Razstava Pokrajinskega 
muzeja Kočevje
Ob 500letnici je Pokrajinski muzej Kočevje pripravil ob
časno razstavo. Obsega štirinajst dvojezičnih razstavnih 
panojev, razstavljenih pa je skoraj petdeset predmetov: 
od orožja, uporabnih predmetov, novcev, originalnih li
stin in urbarjev do makete gradu Fridrihštajn. Razstavo 
dopolnjuje katalog s prispevki treh avtorjev v slovenšči
ni, povzetkom v angleščini ter seznamom razstavljenega 
gradiva. 

Pet stoletij kmečkih uporov
Na slovenskih tleh so se kmečki upori pojavljali celih pet 
stoletij. Njihovi začetki segajo v 14. stoletje, končajo pa se 
sredi 19. stoletja z odpravo podložništva. Z njimi je slo
venski kmet po dolgih stoletjih tuje oblasti znova stopil v 
zgodovinski razvoj na slovenskih tleh ter fevdalni družbi 
zadal prve udarce.

Največji slovenski kmečki upor
Med vsemi kmečkimi upori posebno mesto zavzema 
slovenski kmečki upor leta 1515. Uporniško gibanje se 
je razvijalo iz več ločenih 
žarišč na Kranjskem, kjer 
se je položaj podložnikov 
slabšal bolj kot v drugih de
želah. Eno izmed žarišč je 
bila tudi Kočevska. V prvih 
mesecih leta 1515 je zra
sla kmečka zveza in zajela 
velik del Kranjske. Kmetje 
so zahtevali staro pravdo 
in pravico, da odločajo o 
izrednih davkih. Po zavrni
tvi pogovorov s cesarjevimi 
komisarji je prepovedana 
kmečka zveza v prvi polo
vici maja sama poslala svo
je zastopnike k cesarju Ma
ksimilijanu I. v Augsburg. Na dvoru pa kaj več od obljub 
in zahteve, da morajo kmečko zvezo razpustiti, ni dobila. 

Še pred vrnitvijo kmečke delegacije se je upor razplamtel 
po vsej deželi. Nezadovoljstvo je povsod, razen na Gori
škem, preraslo v odkrit vojaški upor. Po začetnih uspehih 
kmečke vojske v maju in juniju je štajerska deželna vojska 
skupaj z oddelki cesarske najemniške vojske od srede ju
nija do konca julija v več manjših in nekaj večjih spopadih 
upor krvavo zadušila. Voditelje je usmrtila, podložnikom 
pa povečala tlako in naložila nov, puntarski davek.

Ivan Kordiš, Pokrajinski muzej Kočevje

Razstava bo na ogled do 
konca februarja 2016. 
Foto: Živa Ogorelec, 2015

Dvoročni meč; prva po-
lovica 16. stoletja; PMC, 
inv. št. O/218 
Foto: Tomaž Lauko

G. M. Vischer, Grad Brežice (Schloss Rhain), bakrorez, 
1681—1699 (Inv. št. PMB KZ 1/1032)

Arhivalija ARS
500. obletnico največjega 
kmeč  kega upora na Sloven
skem, ki ga že sočasni viri ime
nujejo slovenski kmečki punt 
(Windischer Bauernbund), smo 
v Arhivu Republike Slovenije 
obeležili z »Arhivalijo meseca« 
(http://www.arhiv.gov.si/si/de-
lovna_podrocja/razstavna_de-
javnost/arhivalije_meseca/ar-
hivalija_meseca_junij_2015/). 
Razstavljeni nedatirani doku
ment je verjetno nastal v po
znem juniju 1515, vsekakor 
po padcu brežiškega gradu v 
roke puntarjev. Gre za instrukci-
jo kranjskih stanov za Sigmun
da Lamberga s Črnela, ki ga je 
kranjsko plemstvo, zbrano v 
Ljubljani in Kamniku, izbra
lo za odposlanca k cesarju Ma
ksimilijanu. Kranjski deželani 
so pozivali cesarja, naj z voja
ško intervencijo čim prej zaduši 
upor ter strogo kaznuje puntar
je. Transkripcijo dokumenta je 
sicer objavila že Marija Verbič 
(Deželnozborski spisi kranjskih 

stanov, 1. knj. (1499—1515). 
Publikacije ARS Slovenije, Viri 1, 
Ljubljana 1980, str. 149—151).   
Dokument vsebuje dragoce
ne podatke o (pred)zgodovi
ni upora. Uvodoma izpostavi 
Jurija Thurna (Della Torre), ki 

so ga kočevski podložniki ubi
li. Nadalje je govor o ribniških 
in gamberških deželnoknežjih 
podložnikih, ki so zavrnili pla
čevanje novih davkov in s tem 
sprožili val upora v deželi. Opi
san je spor med Polhograjčani 
in zastavnim gospodom Ga
šperjem Lambergom ter razši

ritev punta na gorenjsko stran. 
Instrukcija ne more mimo 
kmečkih zborov pri Ljubljani 
sredi aprila in pri Novem me
stu sredi maja. Ta je vodil v na
silna dejanja in po padcu Me
hovega so puntarji zavzeli še 
veliko število drugih kranjskih 
gradov, upor pa se je razširil na 
štajersko in koroško stran.  
Kljub razumljivi osredotoče
nosti dokumenta na Kranjsko 
se deželni stanovi niso mogli 
izogniti odmevnemu krvave
mu dogodku v Brežicah. Izsek 
iz instrukcije govori o hrva
škem plemiču Marku iz Klisa, 
odposlancu kranjskega glavar
ja in vicedoma k hrvaškemu 
banu s cesarjevimi navodili o 
opustitvi napadov na kmete. 
Hrvata so puntarji skupaj z 
njegovo konjeniško enoto pri
silili k umiku v brežiški grad. 
Utrdbo so uporniki zavzeli in 
požgali ter usmrtili okoli 50 
ljudi, med njimi tudi Marka in 
še osem plemičev. 

Vojko Pavlin, 
Arhiv Republike Slovenije

Boj za staro pravdo 
v dokumentih Zgodovinskega 
arhiva Celje
Kljub temu da ZAC ne hrani gradiva, ki bi bilo neposre
dno povezano s kmečkim uporom 1515 oziroma katerim 
koli drugim podložniškim uporom, pa se v naših fondih in 
zbirkah najde marsikaj, kar dokumentira puntarsko tra
dicijo naših prednikov. Zla
sti zanimiva so pisana ali sli
kovna pričevanja o boju za 
pravice, ki so si jih delavci v 
preteklih desetletjih skušali 
priboriti s stavkami. Socia
listična družba je rada pou
darjala svoje revolucionar
ne korenine, ki jih je iskala 
tudi v delavskem gibanju 
– dokument s pričevanjem 
o gladovni stavki v hrastni
škem rudniku leta 1934 je 
lep primer za to. Na fotogra
fijah iz fonda tovarne emaj
lirane posode WestenEmo 
najdemo tako delavce kakor 
detektive, ki so si med veliko 
stavko leta 1936 med svo
jim delom privoščili počitek 
v senci. Okoli 20 let stari 
prizori stavkajočih delavcev 
Lika Savinje, Ema in drugih 
nekdaj mogočnih podjetij so bili znanilci propada dobr
šnega dela celjske industrije, ki se je začenjal že v zadnjih 
letih obstoja Jugoslavije. Izguba jugoslovanskih trgov, nov 
gospodarski sistem in sumljiva privatizacija sta po letu 
1990 znova razplamtela latentna in v socializmu na silo 
prikrita nasprotja med delodajalci in delavci. 

Aleksander Žižek, Zgodovinski arhiv Celje

Delavci tovarne Westen 
in detektivi med stavko v 
tovarni Westen leta 1936

SI AS 2, Deželni stanovi za 
Kranjsko, I. registratura, šk 
315 (fasc. 211), št. 71, [p. 5]

Kozjanski regijski park je 
eno najstarejših in največjih 
zavarovanih območij v Slo-
veniji. Tu se Alpe priklanjajo 
Panonski nižini, kar se odra-
ža v bogati mešanici alpske 
in panonske favne in flore.  
Visoka stopnja biotske ra-
znovrstnosti uvršča Kozjan-
ski park med najpomemb-
nejša naravovarstvena ob-
močja v Sloveniji in Evropi, 
saj spada večji del parka v 
evropsko pomembna po-
sebna varstvena območja 
NATURA 2000. Kozjanska 
jablana je tista, ki ustvarja 
podobo krajine, kozjansko 
jabolko je postalo več kot 
sadež — je simbol ohranje-
ne narave, izročila in pre-
poznavnosti zavarovanega 
območja Kozjanskega regij-
skega parka.
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OŠ Brežice in Posavski muzej Brežice – z roko v roki pri pripravi digitalnega likovnega natečaja 
Osnovna šola Brežice – jo pozna-
te? 
Je največja osnovna šola v občini Bre
žice, ki jo v šolskem letu 2014/2015 
obiskuje 764 učencev. Stavba, ki je 
bila zgrajena 1971. leta, je bila v ce
loti obnovljena leta 2008 in je zelo 
dobro opremljena – zlasti s sodobno 
informacijskotelekomunikacijsko 
tehnologijo.
Je šola z vidnimi občinskimi in dr
žavnimi priznanji in nagradami – 
tudi z nagrado Republike Slovenije 
na področju šolstva za leto 2005. 
Leta 2013 je za štiriletno obdobje 
že drugič prejela naziv »kulturna 
šola« (prvič je bilo to leta 2009), na
ziv »športna šola« pa je dobila vsako 

šolsko leto od leta 2004 dalje. Na po
dročju uvajanja IKT v pouk nosi šola 
naziv »inovativna šola«.
V tej šoli si zaposleni z motom »Že
limo sodelovati pri razvoju dobrega 
posameznika z odličnim znanjem.« 
prizadevajo, da bi s sodobnim pou
kom omogočili učencem razviti čim 
več potencialov in kompetenc. 

Poznate ljudi, ki v tej vzgojno-
izobraževalni ustanovi razdajajo 
svoje strokovno znanje učencem, 
sejejo mednje pozitivno energijo, 
veselje do učenja, do vsega novega 
in do življenja nasploh? 
Teh 76 strokovnih in 23 ostalih de
lavcev vlaga svoj trud in energijo v 

izgrajevanje takšnih razmer oz. pod
pornega okolja, ki bi vsem učencem 
šole v skladu z njihovimi zmožnost
mi omogočalo nadpovprečno rast 
in vrhunsko kakovost – odličnost v 
vseh segmentih delovanja, zlasti pri 
pouku. 

Poznate učence, ki obiskujejo 
Osnovno  šolo Brežice?
To so aktivni mladi ljudje, ki sledi
jo svojim ciljem. Prihodnost zanje 
ni nepopisan list, saj si mnogi zelo 
prizadevajo za poglobljeno znanje 
in omiko. Ti učenci so uspešni tako 
na različnih tekmovanjih iz znanja 
in športa, številnih razpisih oz. pro
jektih kot tudi pri rednem delu pri 

pouku. Znajo pa se tudi smejati in 
veseliti, zaznavati lepoto in jo podo
življati v duši, si pomagati med seboj, 
se podpirati v lepih in manj lepih tre
nutkih, samozavestno nastopiti pred 
občinstvom, argumentirati trditve, 
zastopati svoje interese in interese 
vrstnikov ... 

Poznate Posavski muzej Brežice?
Odličen kulturni hram, s katerim 
Osnovna šola Brežice veliko sodelu
je. Ni naključje, da sta zavoda, ki jima 
ni vseeno, kakšno znanje in vredno
te bodo imeli današnji mladostniki, 
združila moči pri pripravi digitalne-
ga likovnega natečaja 500 let slo-
venskega kmečkega upora 1515 z 

naslovom »Le vkup, le vkup, ubo-
ga gmajna«, saj sta učencem in dija
kom ter posredno tudi lokalni sku
pnosti s skupnim nastopom nastavi
la ogledalo, kako je treba sodelovati 
pri pripravi zahtevnejših projektov in 
pri približevanju zahtevne tematike – 
kot so kmečki upori – mladim, ki da
nes odraščajo v povsem drugačnem 
svetu od takratnega. 

Marija Lubšina Novak,
Osnovna šola Brežice

Likovno-digitalni natečaj
V sodelovanju med Posavskim muzejem Brežice in Osnov-
no šolo Brežice ter s podporo Zavoda RS za šolstvo, OE Novo 
mesto, smo februarja 2015 razpisali likovno-digitalni nate-
čaj 500 LET SLOVENSKEGA KMEČKEGA UPORA 1515 – »Le 
vkup, le vkup, uboga gmajna«. Kot povezava med takratni-
mi novimi komunikacijskimi načini in današnjimi je bil 
natečaj zamišljen in izveden v »digitalni« obliki, odziv šol, 
mentorjev in mladih avtorjev pa je bil odličen.

V soboto, 16. maja 2015, ob 
10.30 smo v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice 
uspešno izvedli odprtje digi
talne likovne razstave. Prire
ditev je privabila več kot 200 
obiskovalcev, krajši kulturni 

program sta pripravili Osnov
na šola Brežice in njihova go
stujoča šola Základné škole 
Dobřany iz Republike Češke. 
Vsi udeleženci so prejeli pri
znanja in značko z logotipom 
projekta, šole pa so prejele 
tudi nagrado – brezplačno 
vstopnico za skupino ali ra
zred ter delavnico na temo 
kmečkih uporov v Posavskem 
muzeju Brežice. Na razstavi je 
sodelovalo pet osnovnih šol, 
in sicer: Osnovna šola Bizelj

sko, mentorica Tanja Plevnik; 
Osnovna šola Brežice, mento
rica Mojca Barbič; Osnovna 
šola Bršljin, mentorica Vilma 
Petelin;  Osnovna šola Globo
ko, mentorica Mojca Barbič 
in Osnovna šola Maksa Ple
teršnika Pišece, mentorica 
Tanja Plevnik. Sodelovalo je 
tudi šest srednjih šol, in sicer 
Ekonomska in trgovska šola 
Brežice, mentor Alojz Konec; 
Gimnazija Brežice, mentor 
Alojz Konec; Srednja šola 
Metlika (Šolski center Novo 
mesto), mentorica Aleksan
dra Matjašič; Ekonomska šola 
Novo mesto, mentorica Ta

mara Rifelj; Gimnazija Novo 
mesto, mentorica Jasmina 
Žagar in Srednja zdravstvena 
in kemijska šola Novo mesto 
(Šolski center Novo mesto), 
mentorica Tadeja Lamut. Sku
pno je sodelovalo osem men
torjev in 157 mladih likovnih 
navdušencev, ki so izdelali 
105 likovnih del z razpisano 
tematiko.

Razstava likovnih del bo v 
PMB na ogled do konca leta 
2015, izvod razstave pa so 
prejele vse sodelujoče usta
nove in predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. 
Hvala vsem šolam, mentor
jem, predvsem pa vsem mla

Kristina Stepan, Vsem galjo-
tom vile v vamp, 1. a, men-
torica Aleksandra Matjašič, 
Srednja šola Metlika (Šolski 
center Novo mesto)

Tjaša Plevnik, Boj za staro 
pravdo, 9. r., mentorica Ta-
nja Plevnik, OŠ Bizeljsko

Tanja Topić, Ko luna sije, srce 
kmeta v plamenih bije, 1. b, 
mentorica Jasmina Žagar, 
Gimnazija Novo mesto

Joži Duhanič, Kmečki punt, 
8. r., mentorica Mojca Barbič, 
OŠ Globoko

Urška Ogorevc, Boj za staro pravdo, 8. r., mentorica Tanja 
Plevnik, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Anamarija Agnič, Rok Arh, Anja Ašič, Dejan Firbas, Lea Hera-
kovič, Vanessa Jačmenjak, Lucija Jazbec, Lucija Kelhar, Sandra 
Kopše, Rebeka Koren, Lea Mahne, Tilen Mlakar, Hana Pečar, 
Anja Pečnik, Gašper Strnad, Katja Škoda, Janko Vizjak, Alen 
Vuković, Sanja Zupančič, »Le vkup«, 2. d,  mentor Alojz Konec, 
Gimnazija Brežice

Tjaša Mijoković, »Puntarska tekstura«, kombinirana tehnika 
na papirju, 4. AL, mentor Alojz Konec, ETRŠ Brežice

Urška Ferbežar, »Le vkup, v poslednji boj tlačani, heja, hejo!«, 
9. r., mentorica Vilma Petelin, OŠ Bršljin

Luka Golob, Nejc Kraševec, Matej Ogorevc, Antonijo Vuk, David 
Žabčič, Sedanja preteklost, 2. c, mentorica Tamara Rifelj, Eko-
nomska šola Novo mesto

Klara Omerzel in Julija Budič, Kmečki punt, 8. c, mentorica 
Mojca Barbič, OŠ Brežice

dim ustvarjalkam in ustvar
jalcem. Za časopis je bilo 
izbranih nekaj del po presoji 
kustosinje umetnostne zgo
dovinarke Posavskega muze
ja Brežice Oži Lorber in vodje 

projekta Alenke Černelič Kro
šelj, direktorice Posavskega 
muzeja Brežice.

Alenka Černelič Krošelj, 
Posavski muzej Brežice
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OŠ Brežice in Posavski muzej Brežice – z roko v roki pri pripravi digitalnega likovnega natečaja 
Osnovna šola Brežice – jo pozna-
te? 
Je največja osnovna šola v občini Bre
žice, ki jo v šolskem letu 2014/2015 
obiskuje 764 učencev. Stavba, ki je 
bila zgrajena 1971. leta, je bila v ce
loti obnovljena leta 2008 in je zelo 
dobro opremljena – zlasti s sodobno 
informacijskotelekomunikacijsko 
tehnologijo.
Je šola z vidnimi občinskimi in dr
žavnimi priznanji in nagradami – 
tudi z nagrado Republike Slovenije 
na področju šolstva za leto 2005. 
Leta 2013 je za štiriletno obdobje 
že drugič prejela naziv »kulturna 
šola« (prvič je bilo to leta 2009), na
ziv »športna šola« pa je dobila vsako 

šolsko leto od leta 2004 dalje. Na po
dročju uvajanja IKT v pouk nosi šola 
naziv »inovativna šola«.
V tej šoli si zaposleni z motom »Že
limo sodelovati pri razvoju dobrega 
posameznika z odličnim znanjem.« 
prizadevajo, da bi s sodobnim pou
kom omogočili učencem razviti čim 
več potencialov in kompetenc. 

Poznate ljudi, ki v tej vzgojno-
izobraževalni ustanovi razdajajo 
svoje strokovno znanje učencem, 
sejejo mednje pozitivno energijo, 
veselje do učenja, do vsega novega 
in do življenja nasploh? 
Teh 76 strokovnih in 23 ostalih de
lavcev vlaga svoj trud in energijo v 

izgrajevanje takšnih razmer oz. pod
pornega okolja, ki bi vsem učencem 
šole v skladu z njihovimi zmožnost
mi omogočalo nadpovprečno rast 
in vrhunsko kakovost – odličnost v 
vseh segmentih delovanja, zlasti pri 
pouku. 

Poznate učence, ki obiskujejo 
Osnovno  šolo Brežice?
To so aktivni mladi ljudje, ki sledi
jo svojim ciljem. Prihodnost zanje 
ni nepopisan list, saj si mnogi zelo 
prizadevajo za poglobljeno znanje 
in omiko. Ti učenci so uspešni tako 
na različnih tekmovanjih iz znanja 
in športa, številnih razpisih oz. pro
jektih kot tudi pri rednem delu pri 

pouku. Znajo pa se tudi smejati in 
veseliti, zaznavati lepoto in jo podo
življati v duši, si pomagati med seboj, 
se podpirati v lepih in manj lepih tre
nutkih, samozavestno nastopiti pred 
občinstvom, argumentirati trditve, 
zastopati svoje interese in interese 
vrstnikov ... 

Poznate Posavski muzej Brežice?
Odličen kulturni hram, s katerim 
Osnovna šola Brežice veliko sodelu
je. Ni naključje, da sta zavoda, ki jima 
ni vseeno, kakšno znanje in vredno
te bodo imeli današnji mladostniki, 
združila moči pri pripravi digitalne-
ga likovnega natečaja 500 let slo-
venskega kmečkega upora 1515 z 

naslovom »Le vkup, le vkup, ubo-
ga gmajna«, saj sta učencem in dija
kom ter posredno tudi lokalni sku
pnosti s skupnim nastopom nastavi
la ogledalo, kako je treba sodelovati 
pri pripravi zahtevnejših projektov in 
pri približevanju zahtevne tematike – 
kot so kmečki upori – mladim, ki da
nes odraščajo v povsem drugačnem 
svetu od takratnega. 

Marija Lubšina Novak,
Osnovna šola Brežice

Likovno-digitalni natečaj
V sodelovanju med Posavskim muzejem Brežice in Osnov-
no šolo Brežice ter s podporo Zavoda RS za šolstvo, OE Novo 
mesto, smo februarja 2015 razpisali likovno-digitalni nate-
čaj 500 LET SLOVENSKEGA KMEČKEGA UPORA 1515 – »Le 
vkup, le vkup, uboga gmajna«. Kot povezava med takratni-
mi novimi komunikacijskimi načini in današnjimi je bil 
natečaj zamišljen in izveden v »digitalni« obliki, odziv šol, 
mentorjev in mladih avtorjev pa je bil odličen.

V soboto, 16. maja 2015, ob 
10.30 smo v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice 
uspešno izvedli odprtje digi
talne likovne razstave. Prire
ditev je privabila več kot 200 
obiskovalcev, krajši kulturni 

program sta pripravili Osnov
na šola Brežice in njihova go
stujoča šola Základné škole 
Dobřany iz Republike Češke. 
Vsi udeleženci so prejeli pri
znanja in značko z logotipom 
projekta, šole pa so prejele 
tudi nagrado – brezplačno 
vstopnico za skupino ali ra
zred ter delavnico na temo 
kmečkih uporov v Posavskem 
muzeju Brežice. Na razstavi je 
sodelovalo pet osnovnih šol, 
in sicer: Osnovna šola Bizelj

sko, mentorica Tanja Plevnik; 
Osnovna šola Brežice, mento
rica Mojca Barbič; Osnovna 
šola Bršljin, mentorica Vilma 
Petelin;  Osnovna šola Globo
ko, mentorica Mojca Barbič 
in Osnovna šola Maksa Ple
teršnika Pišece, mentorica 
Tanja Plevnik. Sodelovalo je 
tudi šest srednjih šol, in sicer 
Ekonomska in trgovska šola 
Brežice, mentor Alojz Konec; 
Gimnazija Brežice, mentor 
Alojz Konec; Srednja šola 
Metlika (Šolski center Novo 
mesto), mentorica Aleksan
dra Matjašič; Ekonomska šola 
Novo mesto, mentorica Ta

mara Rifelj; Gimnazija Novo 
mesto, mentorica Jasmina 
Žagar in Srednja zdravstvena 
in kemijska šola Novo mesto 
(Šolski center Novo mesto), 
mentorica Tadeja Lamut. Sku
pno je sodelovalo osem men
torjev in 157 mladih likovnih 
navdušencev, ki so izdelali 
105 likovnih del z razpisano 
tematiko.

Razstava likovnih del bo v 
PMB na ogled do konca leta 
2015, izvod razstave pa so 
prejele vse sodelujoče usta
nove in predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. 
Hvala vsem šolam, mentor
jem, predvsem pa vsem mla

Kristina Stepan, Vsem galjo-
tom vile v vamp, 1. a, men-
torica Aleksandra Matjašič, 
Srednja šola Metlika (Šolski 
center Novo mesto)

Tjaša Plevnik, Boj za staro 
pravdo, 9. r., mentorica Ta-
nja Plevnik, OŠ Bizeljsko

Tanja Topić, Ko luna sije, srce 
kmeta v plamenih bije, 1. b, 
mentorica Jasmina Žagar, 
Gimnazija Novo mesto

Joži Duhanič, Kmečki punt, 
8. r., mentorica Mojca Barbič, 
OŠ Globoko

Urška Ogorevc, Boj za staro pravdo, 8. r., mentorica Tanja 
Plevnik, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Anamarija Agnič, Rok Arh, Anja Ašič, Dejan Firbas, Lea Hera-
kovič, Vanessa Jačmenjak, Lucija Jazbec, Lucija Kelhar, Sandra 
Kopše, Rebeka Koren, Lea Mahne, Tilen Mlakar, Hana Pečar, 
Anja Pečnik, Gašper Strnad, Katja Škoda, Janko Vizjak, Alen 
Vuković, Sanja Zupančič, »Le vkup«, 2. d,  mentor Alojz Konec, 
Gimnazija Brežice

Tjaša Mijoković, »Puntarska tekstura«, kombinirana tehnika 
na papirju, 4. AL, mentor Alojz Konec, ETRŠ Brežice

Urška Ferbežar, »Le vkup, v poslednji boj tlačani, heja, hejo!«, 
9. r., mentorica Vilma Petelin, OŠ Bršljin

Luka Golob, Nejc Kraševec, Matej Ogorevc, Antonijo Vuk, David 
Žabčič, Sedanja preteklost, 2. c, mentorica Tamara Rifelj, Eko-
nomska šola Novo mesto

Klara Omerzel in Julija Budič, Kmečki punt, 8. c, mentorica 
Mojca Barbič, OŠ Brežice

dim ustvarjalkam in ustvar
jalcem. Za časopis je bilo 
izbranih nekaj del po presoji 
kustosinje umetnostne zgo
dovinarke Posavskega muze
ja Brežice Oži Lorber in vodje 

projekta Alenke Černelič Kro
šelj, direktorice Posavskega 
muzeja Brežice.

Alenka Černelič Krošelj, 
Posavski muzej Brežice
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Puntarski časoPis
Uredniški odbor: Alenka Černelič 
Krošelj, Vesna Jerbič Perko, Sašo 
Jerše, Vlasta Dejak, Boris Hajdi-
njak, Petra Svoljšak

Jezikovni pregled: mag. Mateja 
Jankovič Čurič
Izdajatelj: Posavski muzej Brežice

Oblikovanje in priprava za tisk 
ter izvedba priloge Posavskega 
obzornika: Zavod Neviodunum

Izid: 11. junij 2015 

Za vsebino prispevkov 
odgovarjajo avtorji.

Program, ki ga koordinira Po-
savski muzej Brežice, nastaja v 
tesnem sodelovanju z Arhivom 
Republike Slovenije, Gimnazijo 
Brežice, Kozjanskim parkom 
Podsreda, Kulturnim domom 
Krško, enotama Mestni muzej 
Krško in Grad Rajhenburg, 

Narodnim muzejem Slovenije, 
Oddelkom za etnologijo in kul-
turno antropologijo in Oddelkom 
za zgodovino, FF, Univerza v 
Ljubljani, Pokrajinskim muzejem 
Celje, Pokrajinskim muzejem 
Kočevje, Slovensko matico, Zgo-
dovinskim arhivom Celje, Zgodo-
vinskim inštitutom Milka Kosa 
ZRC SAZU, Zavodom za šolstvo 
RS, Občino Brežice in Osnovno 
šolo Brežice ter z drugimi stro-
kovnjaki. 

Vodja projekta: Alenka Černelič 
Krošelj, Posavski muzej Brežice

Dogodki obeležitve obletnice po-
tekajo pod častnim pokrovitelj-
stvom predsednika republike 
slovenije Boruta Pahorja.

Program so podprli: Občina Bre-
žice, Občina Krško, Ministrstvo 
za kulturo RS, Zavod za šport 
Brežice,  vse sodelujoče ustanove 
in Zavod Neviodunum.

J U N I J  V  P O S AVS K E M 
M U Z E J U  B R E Ž I C E

Četrtek, 11. junij 2015: 
ruŽa kLEin MEŠtroViĆ 
(1883─1942): 
ŽEna, ŽEnska, uMEtniCa 
20.00: Odprtje gostujoče med-
narodne umetnostne razstave iz 
zbirke Moderne galerije Zagreb 
(Republika Hrvaška)

Sobota, 13. junij 2015: 
20.00: KONCERT JAZZ NA GRADU ŽELJKA 
SMIČIBRADA z gosti

Sobota, 20. junij 2015: 
18.00─24.00: PoLEtna 
MuZEJska noč 2015
20.00: Mirsad Begić: Veliki čuvaj, 
odprtje razstave
21.00: Gasilski pihalni orkester 
Loče, 95 let, koncert 95 let »žive 
dediščine« na grajskem dvorišču
Dirigent: Daniel Ivša

23.00:  Nočno vodstvo po grajskih zgodbah 
Prost vstop v muzej

Ponedeljek, 22. junij 2015: 
20.30: Festival sEViQC Brežice

Petek, 26. junij 2015: 
10.00─22.00: Dan MuZEJa, Brežice, moje mesto
10.00: Javno vodstvo po razstavi Ruže Klein Meštrovič  
(1883–1942): Žena, ženska, umetnica 
19.30: odprtje dopolnjene razstave Pod devetimi 
zastavami: Posavje 1900—1990 za obdobje po letu 
1950 
Osrednja osebnost dogodka: Primož kozmus
Vina in čokolada Hiše trt, vina in čokolade Kunej
Prost vstop v muzej 

Sobota, 27. junij 2015: 
9.00─13.00: GRAJSKA TRŽNICA STARIN, Brežice, moje 
mesto
11.00: Strokovno predavanje konservatorsko-restavra-
torskega oddelka Posavskega muzeja Brežice 

30. junij—4. julij 2015: 
PoLEtna GraJska DoGoDiVŠčina Za otrokE
Ustvarjalne delavnice na temo gradu, življenja vitezov 
in grajskih gospodičen, življenja kmetov nekoč in kmeč-
kih uporov.
Umetniško ustvarjanje in postavitev lastne razstave.
Ko se stemni za grajskimi zidovi … – noč v gradu.
Info: pedagog@pmb.si,  07 46 605 18, 031 708 737

Posavski muzej Brežice, ustanovljen 26. 6. 1949, skozi 
stalne in občasne razstave predstavlja dediščino Posavja 
od najstarejših dni do danes. 
Grad Brežice je prostor tudi za poroke v eni najlepših 
baročnih dvoran, koncerte, razne kulturne prireditve in 
slovesnosti, dogodke, delavnice …

kontakt:  Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice
T: + 386 7 466 05 17, M: + 386 31 708 737, 

E: vodnik@pmb.si, W: www.pmb.si

Terenska raziskava študentov etnologije in kulturne antropologije

kmetje Posavja in kozjanskega med 
spomini in zahtevami sodobnosti
Z verzi na levi je kmet in glasbenik s tolminskega ob 300-letnici tamkajšnjega kmečkega 
punta izrazil upor proti današnjim pogojem kmetovanja. Pozitivno nasprotje danemu sis-
temu je naslikal s spomini starih, punt izpred stoletij pa uporabil kot simbol, ki naj legiti-
mira bolj uporniško držo sodobnega kmeta.

Sem mlad bil in neumen 
kmet, ker jaz sem jim ver-
jel – da lažje bo, če solde 
njihove bom vzel.
So rekli mi, da z lahkoto 
bom zredil še kakšno 
kravo – da njihova edina 
je ekonomija prava.
A ni minilo dolgo, ko je 
prišel hudič s kravato – 
trikrat več kot mi je dal, 
je nesel skozi vrata.
Včasih je bilo tako, da je 
bil kmet svoj gospodar – 
mu za papirje in politiko 
ni bilo prav mar.
Zdaj kmet rabi že tajnico 
in res cel kup papirjev – 
skoraj da ne za vsakega 
od EU komandirjev. 

(Pesem Banda kravatarska 
glasbenega dua Bakalina je 
v originalu v narečju. Zaradi 
razumljivosti jo predstavljam v 
poknjiženi obliki.)

Kmetje na različnih koncih 
Slovenije imajo lastne pogle-
de na svoja življenja in načine 
preživetja kot tudi na družbe-
no-politične pogoje kmeto-
vanja, ki jih določajo danosti 
globalizirane tržne ekonomije, 
državne regulative in skupne 
evropske kmetijske politike. 
A vprašanje je, če tisti, ki ne 
kmetujemo in nismo v stiku 
s pridelovalci hrane, te pogle-
de zares poznamo. Mediji so 
zagotovo bolj naklonjeni ka-
kšnim drugim temam. Čeprav 
z rastjo ekološke zavesti kme-
tijstvo postaja medijska tema, 
je glas kmeta pogosto utišan 
z idiličnimi podobami pode-
želskega življenja oziroma z 
mnenji ekspertov za biologijo, 
tehnologijo in ekonomijo.
Ker je etnologija in kulturna 
antropologija znanstvena di-
sciplina s tradicijo zanimanja 
za kmete in podeželje, pred-

vsem pa ker njena raziskoval-
na metoda temelji na neposre-
dnem stiku z ljudmi, katerih 
življenja in pogledi so relevan-
tni za razumevanje družbe in 
države, je pravzaprav idealna 
za boljše razumevanje kmeto-
valcev in njihovih identitet.
Ob 500-letnici slovenskega 
kmečkega upora bo Odde-
lek za etnologijo in kulturno 

antropologijo Filozofske fa-
kultete Univerze v Ljubljani s 
študenti iz predmeta Etnolo-
gija Slovenije izvedel terensko 
raziskavo na temo identitete 
kmetov Posavja in Kozjan-
skega. Zanimalo nas bo, kako 
svoj družbeni status opisuje-
jo kmetje sami in kako ugled 
kmečkega poklica oblikuje 
njihovo samozavest. Čeprav 
se na splošno v družbi rado iz-
postavlja kmečko konservativ-
nost in nenaklonjenost druž-
benim spremembam, nekate-
re antropološke študije, kot je 
delo Erica Wolfa, dokazujejo, 
da sta se upor in zahteva po 
spreminjanju družbe pogosto 
rojevala prav med kmečkim 
prebivalstvom. V skladu z 
obletnico bomo torej pozorni 
na to, kakšna je in kako se obli-
kuje sodobna kritična misel 
med podeželskim prebival-
stvom Posavja in Kozjanskega.
Posavce in Kozjance tako na-
prošamo, da pred mladimi 
etnologinjami/antropologi-
njami in etnologi/antropologi 
odkrito spregovorijo o kmeto-
vanju nekoč in danes.

Miha Kozorog, 
Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo, 

Filozofska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani

Puntarska Pot

Dvodnevna strokovna 
ekskurzija na temo 
500 let slovenskega 
kmečkega upora

Datum: 24., 25. 10. 2015 
strokovne vodje: Boris 
Hajdinjak, Alenka Černe-
lič Krošelj in dr. Helena 
Rožman.

Vljudno vabljeni na strokovno ekskurzijo, ki bo sledila 
zgodovinskemu sosledju dogodkov od začetka vsesloven-
skega kmečkega upora leta 1515 na Kočevskem do zatrtja 
v Celju. Razdeljena bo na »kranjski« in »štajerski« dan.
Prvi dan bo predstavljen širši zgodovinski kontekst v smi-
slu političnega in gospodarskega ter družbenega življenja 
v takratnih slovenskih deželah. Sledili bomo potem upor-
nih kmetov na najbolj zanimive lokacije (Brežice, Bresta-
nica, Kočevje) uporniške pomladi 1515.
Drugi dan bo v znamenju puntarskega zborovanja v Slo-
venskih Konjicah in viška upora s spopadom v Celju ter 
dogajanja na Kozjanskem (Podsreda). Po zelo uspešni po-
mladi bomo spoznali poletne in jesenske dni 1515. 
Na lokacijah, kjer se ustavljamo, ter med samo potjo bodo 
z nami strokovnjaki, ki nam bodo podali vpogled tako v 
širšo sliko dogodkov iz leta 1515 kot tudi v nova dognanja 
nekaterih poglobljenih zgodovinskih študij na to temo. 

Prijave (do 1. oktobra 2015) in dodatna vprašanja spreje-
mamo na 07 466 05 17, 031 708 737 in vodnik@pmb.si.

Nika Kastelic, V boj za 
luč upora, 2. b FT, men-
torica Tadeja Lamut, 
Srednja zdravstvena in 
kemijska šola (ŠCNM)

Grad Rajhenburg, Mestni muzej Krško, Galerija Krško

Grad dominira nad reko Savo. Ob ogledu spoznavamo ra-
zvoj stavbe v času romanike, gotike in renesanse,  dobimo 
vpogled v grajsko pohištvo iz zbirk Narodnega muzeja, 
spoznavamo pa tudi usodo Slovencev, ki so bili izgnani v 
času 2. sv. v. ter življenje in delo rajhenburških trapistov. 
www.gradrajhenburg.si

Muzej deluje v kompleksu treh hiš, ki predstavljajo najka-
kovostnejši del mestnega jedra Krško. Na razstavah pred-
stavljamo tako osebnosti in dediščino mesta kakor tudi 
celotne občine.  www.mestnimuzejkrsko.si

Nekaj vprašanj, ki jih bodo 
študentje zastavljali svojim 
informatorjem:

Kdo je gospodaril in delal na 
kmetiji pred vami?
Katere prelomne dogodke iz 
preteklosti kmetije bi izpo-
stavili?
Česa ste se naučili od svojih 
staršev in starih staršev?
Zakaj ste izbrali poklic kme-
tovalca?
Ali je to cenjen poklic? Je bolj 
cenjen, kot je bil v preteklosti?
Kaj vam pomeni biti kmet/
kmetica?
Kaj vam pomeni biti posavski/
kozjanski kmet/kmetica?
Kaj vam pomeni vaša 
kmetija?
Kako kmetijstvu in kmetu po-
maga država?
Kako kmetijstvu in kmetu po-
maga Evropska unija?
Kaj vam pomeni spomin na 
kmečki upor izpred pol tisoč-
letja? 
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9. in 10. november 2015: 
Levkup 1515–2015. Simpozij 
ob petstoti obletnici slovenske-
ga kmečkega upora 1515
Znanstveni simpozij,  ki se bo odvijal v Po
savskem muzeju Brežice, je »levkup« spravil 
slovenske znanstvene in kulturne ustanove:  
Posavski muzej Brežice, Arhiv Republike Slo
venije, Oddelek za etnologijo in kulturno zgo
dovino ter Oddelek za zgodovino Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, Zgodovinski 
inštitut Milka Kosa ZRC SAZU in eno najstarej
ših kulturnoznanstvenih ustanov na Sloven
skem Slovensko matico. Sklenili smo združiti 
energijo, moč in zamisli, da bi pomembno 
obletnico, ki je v človeškem življenju redkost 
in izjema, obeležili njenim letom, predvsem 
pa njeni vsebini primerno. Slovenski kmečki 
upor 1515 je bil klasičen kmečki upor, ki je 
trajal pet mesecev in zajel kar tri slovenske 
dežele, predvsem pa se v slovenski kolektivni 
spomin zarisal kot eden od stebrov slovenske 
identitete in uporniške narave, poleg tega so 
za njim ostale tudi prve slovenske tiskane 

besede. Interdisciplinarno in večdisciplinar
no srečanje slovenskih znanstvenic in znan
stvenikov bo pokazalo, da spomin na upor ni 
le stvar zgodovine, temveč tudi drugih znan
stvenih disciplin, ker se je spominsko utrdil 
v literaturi, glasbeni in likovni umetnosti, 
njegova sporočilnost pa je vselej aktualna in 
lahko odgovarja tudi izzivom sodobnega časa.

Petra Svoljšak, Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa, ZRC SAZU 

Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa znanstvenoraziskovalne-
ga centra slovenske Akademije 
znanosti in umetnosti

Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa je bil  osnovan leta 
1947 kot Sekcija za občo 
in narodno zgodovino v 
okviru Inštituta za zgodo
vino. Inštitut se ukvarja z 
raziskovanjem slovenske 
zgodovine od njenih za

četkov do konca prve svetovne vojne.  Sodelav
ke in sodelavci inštituta nadaljujejo 65letno 
tradicijo raziskovanja gospodarske in družbe
ne zgodovine, vendar odpirajo nove dimenzije 
v  raziskovalnih področjih, ki so bila dolga de
setletja v slovenskem zgodovinopisju še nera
zvita v razumevanju in poznavanju srednjeve
ške zgodovine, urbane zgodovine, zgodovine 
bolezni, zgodovine plemstva in genealoških 
raziskav, prve svetovne vojne in njenih vplivov 
na življenje prebivalcev slovenskega ozemlja, 
zgodovine mentalitet in nasilnih praks. Zgodo
vinski inštitut Milka Kosa izdaja knjižni zbirki  
Thesaurus Memoriae in Studia diplomatica 
Slovenia.

Več o nas na http://zimk.zrc-sazu.si/sl#v.

Znamka, ovojnica in žig
Društvo zbirateljev Verigar Brežice združu
je ljubitelje zbirateljstva. Prednjačijo zbiralci 
znamk in denarja. Posebej društvo skrbi, da 
pomembne zgodovinske obletnice ne ostane
jo prezrte. Letos bomo obeležili 500. obletnico 
največjega slovenskega kmečkega upora.

Društvo bo založilo osebno poštno znamko, 
izdalo spominski ovitek in poseben spominski 
žig, ki bo na pošti v Brežicah 19. junija 2015. 
Vse izdaje je oblikovala Vesna Zakonjšek iz 
Kozjanskega parka. 
Informacije:  Vekoslav Krahulec, 
veko.krahulec@siol.net, 070 685 426

Vabimo vas na 

osrednjo slovesnost 
obeležitve 500. obletnice 
največjega slovenskega 

kmečkega upora leta 1515, 
ki bo 

v petek, 19. junija 2015, ob 20. uri 
v Posavskem muzeju Brežice v Brežicah 

(Cesta prvih borcev 1, Brežice).

1515

2015

Slavnostni nagovor: 
prof. dr. Vasko Simoniti, zgodovinar 

Nagovor: 
Ivan Molan, župan občine Brežice

Program: Kulturno društvo Svoboda 
Brestanica; Matija Stipanič, Kostanjevica 
na Krki; Matjaž Predanič in skupina 
Broken Arrow, Brežice; Mešani pevski 
zbor Viva Brežice; Oktet Jurij Dalmatin, 
Boštanj. 

Oblačilni videz puntarjev: 
mag. Irena Ina Čebular, Brestanica.

Program pred slovesnostjo:
18.30: Boris Hajdinjak, zgodovinar, 
predavanje: »Kmetje nimajo niti vzroka 
niti pravice za pritožbe.« 
Kmečki upor leta 1515 in Posavje.

19.30 in po slovesnosti: Predstavitev 
priložnostne znamke, žiga in ovojnice: 
Društvo zbirateljev Verigar Brežice.

Organizacija: Posavski muzej Brežice in Občina Brežice. 
Soorganizacija: JSKD OI Brežice.

Program so podprli: Občina Brežice, Občina Kostanjevica 
na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica, Ministrstvo za 
kulturo RS, Zavod za šport Brežice.

Zaradi organizacije dogodka prosimo, da do srede, 
17. 6. 2015, prevzamete brezplačne vstopnice v Posavskem 
muzeju Brežice vsak dan 14.00—18.00 ali rezervirate 
na vodnik@pmb.si in 031 708 737.

Zaradi RTV SLO prenosa slovesnosti prosimo, 
da sedete na prizorišče najkasneje ob 19.50. 
Slovesnost bo na grajskem dvorišču ali v Viteški dvorani.

Puntarja, risba Franja Stiplovška na razstavi 
Hrvaško-slovenski upor 1573 med letoma 1957 in 1987.

Maketa gradu Fridrihštajn, 2011

priloga kmečki upori.indd   8 9.6.2015   22:10:42
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Posavski festival tematskih poti 2015

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

Datum Ime pohoDa LokacIja Info

Sobota,
13. junij

pohod na tk pav Šentjanž TD Šentjanž, 041 392-567

S kolesom okoli Brestanice Brestanica Anton Zakšek, 031 663 319

11. pohod po »ostrovrharjevi vinski 
poti«

Svibno TD Svibno, Sekcija vinograd-
niki Zagrada, 031 832 339

Spoznaj in Sup-aj z nami Kostanjevica na Krki   Marjan Jerele (040 883 007) 
in Pia Peršič (041 742 747)

Nedelja, 
14. junij

Vidova pot Bizeljsko TD Bizeljsko, 041 970 250

Vidov pohod Potoče - Kostanjek THD Zdole, 041/512 995

pohod po poti duš in prijateljstva    Kostanjek- Koprivnica   Peter Špiler, 041 788 222

Sobota, 
20. junij

po gadovi sledi Gadova peč Anton Zakšek, 031 663 319

Pot Vil čestitk Kostanjevica na Krki Zavod Otok, 040 657 015

»Maš zobnik za Čelovnik« - 
najstrmejši kolesarski vzpon v SLo

Radeče Borut Podlesnik, 041 496543

Dvodnevna veslaška avantura 
s kanuji po reki krki (20. do 21. 6.) 

Žužemberk - 
Kostanjevica na Krki  

Društvo NaTuro 
(041 724 747)

Nedelja, 
21.6.

pot v Gazice Podbočje Matjaž Jurečič 041767679

Učna pot Savus Radeče KTRC Radeče, 051/312 558

Četrtek, 
25. junij

Šentjanški vinogradniški pohod Šentjanž Društvo vinogradnikov 
Šentjanž, 031/344 669

pohod po knapovski poti Senovo TD Senovo, 031 866 831

Harmonikarski orkester Glasbenih šol Brežice in Sevnica se je z ve-
seljem odzval na povabilo na festival Dnevi Miloša Ruppeldta v Bra-
tislavi, ki ga je organizirala tamkajšnja glasbena šola Základna ume-
lecka školá Miloša Ruppeldta. Harmonikarji so pod mentorstvom 
Daniela Ivše, Uroša Polanca, Matjaža Predaniča in Nika Ogorevca 
pripravili kakovosten 25-minutni program. Harmonikarski orkester 
je pod taktirko dirigenta, ravnatelja Glasbene šole Brežice Daniela 
Ivše, z odličnim nastopom v Primacialni palači navdušil poslušalce.
Festival je potekal 23. in 24. maja. Prvi dan so se na koncertu pred-
stavili zmagovalci tekmovanja, ki ga vsako leto decembra organizi-
ra šola gostiteljica, koncert pa je s krajšim programom zaključil bre-
žiški in sevniški harmonikarski orkester. Drugi dan festivala sta se 
na koncertu pod sloganom »Umetnost nas povezuje« poleg »posa-
vskega« orkestra predstavila še slovaški godalni orkester in komor-
ne skupine iz češkega Olomouca – Základna umelecka školá Žerotin.
 Vir: Glasbena šola Brežice

Na vrtiljaku so se s 15 domisel-
nimi točkami poslušalcem pred-
stavili učenke in učenci osnovnih 
šol v brežiški občini. Mladi pev-
ke in pevci so pod mentorstvom 
svojih glasbenih učiteljev pripra-
vili samostojne pevske nastope, 
ki jih je ocenjevala komisija. Ko-
misija je prvo mesto na nižji in 
višji stopnji dodelila predstav-
nikom OŠ Bizeljsko pod men-
torstvom Vilka Ureka. Obisko-
valci so bili enotnega menja, da 
so zmagovalci prav vsi in da se 
mora Pojoči vrtiljak zavrteti tudi 
v prihodnjem letu.

Letos je niz dogodkov pod sku-
pnim imenom Maj v mestu po-
tekal pod okriljem in organizaci-
jo Kulturnega društva Drugi oder 
iz Brežic ter v sodelovanju z Ob-
čino Brežice, Posavskim muze-
jem Brežice in Zvezo kulturnih 
društev Brežice.

Rdeča nit prireditev, ki so pope-
strile majske sobote v mestnem 

Maj v mestu Brežice se je zaključil s pesmijo
BREŽICE – Sobotni majski dogodki pod skupnim imenom Maj v mestu Brežice, ki so bili namenjeni oživitvi mestne-
ga jedra z različnimi kulturnimi, športnimi in predstavitvenimi dogodki, so se zaključili s prikupno glasbeno prireditvi-
jo Pojoči vrtiljak.  

jedru 9., 16. in 30. 5. 2015, je bila 
oživiti staro mestno jedro kraja, 
v katerem živimo, mu povrniti 
pozitiven utrip ter meščane na-
šega mesta povabiti k skupnem 
druženju. 

Otvoritvena sobota je bila posve-
čena 9. maju, katerega evropske 
države praznujejo kot dan zmage 
nad nacizmom in fašizmom. Do-
gajanje je potekalo v Posavskem 
muzeju Brežice, Glasbeni šoli 

Brežice in pred občinsko zgrad-
bo, kjer so nastopili pevski zbo-
ri brežiške občine, in sicer MoPZ 
Kapele, Združeni MoPZ Sromlje 
in MoPZ KD Ivan Kobal Krška vas, 
MePZ KUD Brežice, ŽePZ Pišece 
KD Orlica Pišece, Vox Posavci, za 
prijetno vzdušje ob zvokih har-
monike pa so poskrbeli Rokovi 
muzikantje. Druga sobota Maja 
v mestu Brežice je bila name-
njena predvsem najmlajšim, ki 
so si ogledali predstavo Žiga ki-

sla kumarica v izvedbi Kulturne-
ga društva Drugi oder. Otroci so 
se lahko preizkusili v smučarskih 
skokih z legendarnim smučar-
skim skakalcem Francijem Pet-
kom na mini Planici. Pred gra-
dom se je v tem času s članicami 
Društva upokojencev ustvarjalo 
s kredami ter igralo otroške igre 
iz preteklosti. V Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice pa 
se je odprla digitalna likovna raz-
stava LE VKUP LE VKUP UBOGA 
GMAJNA ob 500. obletnici vse-
slovenskega kmečkega upora. 

Zadnjo soboto v mesecu se je 
na glavni ulici predstavilo dvaj-
set različnih razstavljavcev z nji-
hovimi rokodelskimi izdelki, s 
svojim energičnim nastopom 
so obiskovalce mesta razveselile 
različne plesne skupine Plesne-
ga društva Imani iz Brežic, med 
njimi pa je zaplesal tudi zname-
niti Maček Muri. 
 Vir: povzeto po KD Drugi oder,
 foto: Franc Šavrič

Brežiški in sevniški harmonikarji gostovali 
v Bratislavi

Harmonikarski orkester pod taktirko Daniela Ivše

SODELUJTE V IZBORU KRUHA FESTIVALA 
»BREŽICE, MOJE MESTO«

Radi pečete kruh? Se ga vaši najbližji ne morejo nasititi? 
Tudi letos vas festival »Brežice, moje mesto« vabi, da se 
udeležite izbora kruha festivala. Izbor bo potekal znotraj 
otvoritvenega dogodka »Dan kruha, vina in salam«. 
Zainteresirani lahko svoj kruh oddate v sredo, 24. 6. 2015, 
med 17.00 in 17.30 na grajskem dvorišču gradu Brežice.
Ocenjevanje bo potekalo isti dan. Ocenjevalci bodo kruh 
sodili po zunanjem videzu, videzu sredice ter okusu skorje 
in sredice. Nagrajenci bodo razglašeni na prireditvi »Dan 
kruha, vina in salam«, ki bo potekala ta dan na grajskem 
dvorišču. 

Vabljeni!

Regionalni stičišči Mrest Zasavje 
in Prstan Posavje v sodelovanju s KŠTM Sevnica 

vabita na POSVET  

Z nevladniki po Savi navzdol 
(od Zagorja do Brežic), 

ki bo potekal v torek, 23. 6. 2015, ob 17.00 na Gradu Sevnica.

Tema posveta je razprava o možnostih, ki jih ponuja Sava, ter 
o problemih, ki ob tem nastajajo Predstavili bomo izkušnje in 
primere dobrih praks objezerskih krajev s posebnim poudarkom 
na nevladnih organizacijah (=društva, zasebni zavodi , ustanove) 
in športnih aktivnostih, ob tem pa opozorili na aktualno 
problematiko izkoriščanja reke – plovnost reke Save.

Več o dogodku na www.skladdela-zasavje.si in www.prstan.si.

Športna zveza Brežice in Obči-
na Brežice bosta 19. in 20. juni-
ja gostili 39. srečanje slovenskih 
športnikov iz obmejnih dežel, ki 
ga Olimpijski komite Sloveni-
je vsako leto pripravi za mlade 
slovenske športnike iz zamej-
stva - Furlanije Julijske-Krajine, 
avstrijske Koroške, Porabja na 
Madžarskem in Hrvaške. Tradici-

onalna prireditev, ki je namenje-
na vzpostavljanju ter ohranjanju 
medsebojnih stikov in prijatelj-
skih vezi med mladimi zamejski-
mi Slovenci in spoznavanju ma-
tične domovine, se vsako leto 
odvija v drugem kraju. Glav-
na organizatorka vsakoletnega 
športnega dogodka je Komisija 
za zamejski šport v sodelovanju 

z Uradom Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu. 

V Brežicah se bodo v odbojki 
(ženske), košarki in nogome-
tu (moški) ter namiznem te-
nisu (ženske in moški) druži-
li zamejski Slovenci iz Avstrije, 
Italije, Madžarske in Hrvaške ter 
mladi brežiški športniki iz No-

gometnega kluba Brežice, Ko-
škarskega kluba Brežice ter Na-
miznoteniškega kluba Dobova. 
Na športnem srečanju se priča-
kuje več kot 100 mladih iz štirih 
držav, kjer živijo Slovenci. Otvo-
ritvena slovesnost srečanja bo 
potekala v petek, 19. 6. 2015, 
pred Športno dvorano Brežice, 
s pričetkom ob 18. uri. 

39. srečanje mladih slovenskih športnikov iz obmejnih dežel

9. in 10. november 2015: 
Levkup 1515–2015. Simpozij 
ob petstoti obletnici slovenske-
ga kmečkega upora 1515
Znanstveni simpozij,  ki se bo odvijal v Po
savskem muzeju Brežice, je »levkup« spravil 
slovenske znanstvene in kulturne ustanove:  
Posavski muzej Brežice, Arhiv Republike Slo
venije, Oddelek za etnologijo in kulturno zgo
dovino ter Oddelek za zgodovino Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, Zgodovinski 
inštitut Milka Kosa ZRC SAZU in eno najstarej
ših kulturnoznanstvenih ustanov na Sloven
skem Slovensko matico. Sklenili smo združiti 
energijo, moč in zamisli, da bi pomembno 
obletnico, ki je v človeškem življenju redkost 
in izjema, obeležili njenim letom, predvsem 
pa njeni vsebini primerno. Slovenski kmečki 
upor 1515 je bil klasičen kmečki upor, ki je 
trajal pet mesecev in zajel kar tri slovenske 
dežele, predvsem pa se v slovenski kolektivni 
spomin zarisal kot eden od stebrov slovenske 
identitete in uporniške narave, poleg tega so 
za njim ostale tudi prve slovenske tiskane 

besede. Interdisciplinarno in večdisciplinar
no srečanje slovenskih znanstvenic in znan
stvenikov bo pokazalo, da spomin na upor ni 
le stvar zgodovine, temveč tudi drugih znan
stvenih disciplin, ker se je spominsko utrdil 
v literaturi, glasbeni in likovni umetnosti, 
njegova sporočilnost pa je vselej aktualna in 
lahko odgovarja tudi izzivom sodobnega časa.

Petra Svoljšak, Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa, ZRC SAZU 

Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa znanstvenoraziskovalne-
ga centra slovenske Akademije 
znanosti in umetnosti

Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa je bil  osnovan leta 
1947 kot Sekcija za občo 
in narodno zgodovino v 
okviru Inštituta za zgodo
vino. Inštitut se ukvarja z 
raziskovanjem slovenske 
zgodovine od njenih za

četkov do konca prve svetovne vojne.  Sodelav
ke in sodelavci inštituta nadaljujejo 65letno 
tradicijo raziskovanja gospodarske in družbe
ne zgodovine, vendar odpirajo nove dimenzije 
v  raziskovalnih področjih, ki so bila dolga de
setletja v slovenskem zgodovinopisju še nera
zvita v razumevanju in poznavanju srednjeve
ške zgodovine, urbane zgodovine, zgodovine 
bolezni, zgodovine plemstva in genealoških 
raziskav, prve svetovne vojne in njenih vplivov 
na življenje prebivalcev slovenskega ozemlja, 
zgodovine mentalitet in nasilnih praks. Zgodo
vinski inštitut Milka Kosa izdaja knjižni zbirki  
Thesaurus Memoriae in Studia diplomatica 
Slovenia.

Več o nas na http://zimk.zrc-sazu.si/sl#v.

Znamka, ovojnica in žig
Društvo zbirateljev Verigar Brežice združu
je ljubitelje zbirateljstva. Prednjačijo zbiralci 
znamk in denarja. Posebej društvo skrbi, da 
pomembne zgodovinske obletnice ne ostane
jo prezrte. Letos bomo obeležili 500. obletnico 
največjega slovenskega kmečkega upora.

Društvo bo založilo osebno poštno znamko, 
izdalo spominski ovitek in poseben spominski 
žig, ki bo na pošti v Brežicah 19. junija 2015. 
Vse izdaje je oblikovala Vesna Zakonjšek iz 
Kozjanskega parka. 
Informacije:  Vekoslav Krahulec, 
veko.krahulec@siol.net, 070 685 426

Vabimo vas na 

osrednjo slovesnost 
obeležitve 500. obletnice 
največjega slovenskega 

kmečkega upora leta 1515, 
ki bo 

v petek, 19. junija 2015, ob 20. uri 
v Posavskem muzeju Brežice v Brežicah 

(Cesta prvih borcev 1, Brežice).

1515

2015

Slavnostni nagovor: 
prof. dr. Vasko Simoniti, zgodovinar 

Nagovor: 
Ivan Molan, župan občine Brežice

Program: Kulturno društvo Svoboda 
Brestanica; Matija Stipanič, Kostanjevica 
na Krki; Matjaž Predanič in skupina 
Broken Arrow, Brežice; Mešani pevski 
zbor Viva Brežice; Oktet Jurij Dalmatin, 
Boštanj. 

Oblačilni videz puntarjev: 
mag. Irena Ina Čebular, Brestanica.

Program pred slovesnostjo:
18.30: Boris Hajdinjak, zgodovinar, 
predavanje: »Kmetje nimajo niti vzroka 
niti pravice za pritožbe.« 
Kmečki upor leta 1515 in Posavje.

19.30 in po slovesnosti: Predstavitev 
priložnostne znamke, žiga in ovojnice: 
Društvo zbirateljev Verigar Brežice.

Organizacija: Posavski muzej Brežice in Občina Brežice. 
Soorganizacija: JSKD OI Brežice.

Program so podprli: Občina Brežice, Občina Kostanjevica 
na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica, Ministrstvo za 
kulturo RS, Zavod za šport Brežice.

Zaradi organizacije dogodka prosimo, da do srede, 
17. 6. 2015, prevzamete brezplačne vstopnice v Posavskem 
muzeju Brežice vsak dan 14.00—18.00 ali rezervirate 
na vodnik@pmb.si in 031 708 737.

Zaradi RTV SLO prenosa slovesnosti prosimo, 
da sedete na prizorišče najkasneje ob 19.50. 
Slovesnost bo na grajskem dvorišču ali v Viteški dvorani.

Puntarja, risba Franja Stiplovška na razstavi 
Hrvaško-slovenski upor 1573 med letoma 1957 in 1987.

Maketa gradu Fridrihštajn, 2011
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Slovesno odprli prenovljeno staro mestno 
jedro Krškega
Z otvoritveno vožnjo s starodobniki skozi staro mestno jedro, glasbo Pihalnega orkestra Krško in plesom otrok iz OŠ 
Mihajla Rostoharja so v Krškem 5. junija slovesno odprli prenovljeno mestno jedro, ki je z izgradnjo protipoplavne za-
ščite zdaj tudi poplavno varno.

Kot je na slovesnosti v Zatonu 
poudaril župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, je prenovo 
starega mestnega jedra Krško 
Občina Krško uredila pretežno s 
pomočjo evropskih sredstev, saj 
od 3,1 milijona evrov vredne-
ga projekta 1,8 milijona evrov 
predstavljajo sredstva Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj, 

operativnega programa krepi-
tve regionalnih razvojnih poten-
cialov za obdobje 2012 – 2014. 
V celoti sta urejeni Cesta krških 
žrtev in Dalmatinova ulica z ure-
jenimi parkirišči, pešpotmi, ze-
lenimi površinami, parkirišči za 
kolesa in motorje pa tudi s po-
stajališči za polnjenje električnih 
motornih vozil. V okviru ureditve 
Zatona je urejeno tlakovano ob-
močje, urejena so parkirišča, in-
terna dostopna cesta, javna raz-
svetljava, hortikulturne ureditve 
in fontana, ki simbolizira stičišče 
treh delov Krškega. 

Kako se je staro mestno jedro Kr-

škega v zadnjih stotih letih raz-
vijalo, pa nazorno kažejo panoji 
ob drevoredu v Zatonu z razgle-
dnicami starega mestnega jedra 
skozi čas.

Hkrati s celovito prenovo stare-
ga mestnega jedra Krškega pa je 
javno podjetje Infra, kot je po-
vedal direktor mag. Vojko So-

tošek, v sklopu infrastrukturnih 
ureditev ob izgradnji Hidroelek-
trarne Krško v višini okoli treh 
milijonov evrov uredilo tudi pro-
tipoplavno zaščito starega me-
stnega jedra. Urejeno in poplav-
no varno mestno jedro Krškega 
je na slovesnosti pozdravil tudi 
generalni direktor Direktorata za 
vode in investicije na ministrstvu 
za okolje in prostor Leon Behin.

Simbolno so v okviru slovesno-
sti, ki jo je povezovala Bernarda 
Žarn, obiskali pa so jo tudi znani 
Krčani, obnovljeno mestno sre-
dišče odprli z vožnjo po mestu s 
starodobniki.

ZGRADILI TUDI ČRPALIŠČE 
ZALEDNIH VODA IN 
DVONIVOJSKO PARKIRIŠČE

K protipoplavni zaščiti starega 
mestnega jedra bo pripomogla 
tudi v letošnjem letu zaključena 
izgradnja črpališča zalednih voda 
v neposredni bližini dvonivojske-
ga parkirišča na Dalmatinovi uli-
ci. V črpališču so tri črpalke s 
kapaciteto 1915 l/s, ki se bodo 
vklapljale po potrebi glede na 
nivo vode v akumulacijskem ba-

zenu velikosti 18,0 x 6,0 m oziro-
ma 136 m3. Višina investicije iz-
gradnje črpališča zalednih voda 
znaša 788.000 evrov, od tega je 
bil 285.000 evrov strošek Občine 
Krško, ostalo pa podjetja Infra. 
Hkrati je Občina Krško južno od 
priključka Dalmatinove ulice pa 
vse do Zatona v letošnjem letu 
končala z gradnjo dvonivojskega 
parkirišča s skupno 90 parkirni-
mi mesti (s spodnjim kletnim in 
zgornjim pritličnim nivojem) v vi-
šini 610.000 evrov.

Slovesna otvoritvena vožnja v Zatonu

V otvoritvenem programu so nastopili Pihalni orkester Krško in 
učenci OŠ dr. M. Rostoharja.

V Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad sta župan obči-
ne Krško in predsednik uprave družbe Kostak Krško Miljenko Muha 
4. junija tudi uradno namenu predala novozgrajeno sodobno kom-
postarno.

Gre za zaprt objekt v velikosti 2160 m2 in kapaciteto 10.000 ton od-
padkov na leto. Kompostarna omogoča sodoben način komposti-
ranja ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov in biološko 
razgradljivih sestavin mehansko obdelanih mešanih komunalnih od-
padkov. Kot je ob slovesnem odprtju poudaril župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, je Občina Krško k tovrstni investiciji pristopila s 
ciljem zmanjšati učinke onesnaževanja z emisijami snovi v zrak, saj 
so odpadki predelani v zaprtem prostoru, zrak pa pred izpustom v 
okolje očiščen v biofiltru. Tako  se bodo tudi bistveno izboljšali po-
goji bivanja prebivalcev v bližini centra za ravnanje z odpadki. Vre-
dnost celotne investicije, s katero bo bistveno izboljšan proces do-
sedanjega odprtega načina kompostiranja, znaša 1,4 milijona evrov.

Potem ko je Občina Krško v novembru 2012 začela z gradnjo ko-
munalne infrastrukture v Dolenji vasi, se je z letošnjim majem na-
ložba v višini 2, 2 milijona evrov, ki jo je v celoti financirala Občina 
Krško, tudi zaključila. V okviru praznika občine Krško so 3. junija 
pridobitev tudi slovesno predali namenu.

V okviru projekta je bilo med drugim zgrajenih 4,6 kilometra fekalne 
kanalizacije, vzporedno s to je bilo položenih 2,7 kilometra primar-
ne in 9,6 kilometra sekundarne cevne kanalizacije za optično omrež-
je, črpališče odpadnih voda, 2,4 kilometra obnovljenih pločnikov pa 
tudi 300 metrov javne razsvetljave. Kot je ob slovesnem dogodku de-
jala podžupanja občine Krško Ana Somrak, bodo vse te pridobitve 
omogočale višjo kakovost življenja krajanov Dolenje vasi, Spodnjega 
Starega Gradu in Marofa. S simbolnim dejanjem so najmlajši iz vrt-
ca Dolenja vas v spremstvu vzgojiteljic in ob spodbudi obiskovalcev 
tudi uradno namenu predali novo komunalno infrastrukturo, s pe-
smijo pa so jo pospremili ljudske pevke in pevci Ajda iz Dolenje vasi.

Na Volovniku v Krajevni skupnosti Leskovec pri Krškem so 2. junija 
v okviru krajevnega in občinskega praznika slovesno obeležili za-
ključek sanacije plazu, ki se je sprožil že pred leti, hkrati pa je bil 
saniran tudi drugi plaz, ki ga je povzročilo zadnje jesensko obilno 
deževje in je ogrožal tudi stanovanjske objekte.

Kot je ob slovesnosti dejala podžupanja občine Krško Ana Somrak, 
je Občina Krško iz naslova naravnih nesreč za sanacijo tega plazu pri-
dobila državna sredstva v višini 137 tisoč evrov, 30 tisoč evrov pa je 
prispevala Občina Krško. Dela so stekla konec leta 2014 in se v maju 
zaključila. Hkrati s sanacijo tega plazu je bil saniran tudi drugi plaz 
na tem območju, ki se je sprožil lani septembra ob obilnem deževju. 
Iz proračunske rezerve je bilo za ta dela namenjenih 20 tisoč evrov.

Sanacija plazu na Volovniku zaključena 

Krajani in gostje ob ogledu zaključka sanacije plazu na Volovniku

Dolenja vas tudi komunalno opremljena

Simbolno so novo komunalno infrastrukturo v Dolenji vasi name-
nu predali najmlajši iz dolenjevaškega vrtca.

Namenu predali sodobno kompostarno 
v Spodnjem Starem Gradu

Kompostarno sta simbolično namenu predala župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko in predsednik uprave družbe Kostak Mi-
ljenko Muha.

Vabilo k sodelovanju pri pripravi Lokalnega 
programa za mlade v občini Krško 2016 – 2019 

Občina Krško skupaj z Mladinskim centrom Krško in Mladin-
skim svetom Krško pripravlja novo mladinsko strategijo – Lo-
kalni program za mlade v občini Krško 2016 – 2019. Pri tem že-
limo čimveč pobud s strani mladih. V ta namen smo pripravili 
tudi anketni vprašalnik, mlade iz občine med 15. in 35. letom 
pa vabimo k odzivu do vključno 24. junija 2015. Spletni vpra-
šalnik je dostopen na tej povezavi https://www.1ka.si/a/68075.

ŽUPAN SPREJEL NAJBOLJŠE KRŠKE »MLADE VOZNIKE« - Najboljši 
na občinskem tekmovanju Kaj veš o prometu so se 30. maja ude-
ležili 24. državnega tekmovanja, ki je letos potekalo na OŠ Bršljin 
v Novem mestu. V vožnji s kolesom z motorjem je Leon Fišer pod 
mentorstvom Jožeta Bučarja pokazal največ znanja in zmagal, An-
že Rabzelj je zasedel peto, Danijel Tkalec pa sedmo mesto. Martin 
Božič iz OŠ Leskovec pri Krškem je pod mentorstvom Francija Ži-
berta v vožnji s kolesom zasedel 13. mesto. Ob tem uspehu so jim 
čestitali tudi župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško Da-
vorin Naglič in Romana Pečnik z Občine Krško.

V juniju je župan občine Krško mag. Miran Stanko s podjetjem NGD, 
Gradbeni inženiring, d.o.o., iz Ljubljane, ki ga zastopata direktorja 
Matej Pančur in Igor Mrzlikar, podpisal pogodbo za energetsko sa-
nacijo še četrte osnovne šole v občini Krško - OŠ Koprivnica v višini 
267.000 evrov. Z nepovratnimi sredstvi iz Kohezijskega sklada EU bo 
sofinanciran del javnih izdatkov v višini do 127.000 evrov za upravi-
čene stroške projekta. Dela bodo stekla konec junija, po načrtih pa 
naj bi se zaključila do konca avgusta. 

To poletje energetska sanacija OŠ Koprivnica
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BAZEN SEVNICA
od 13. 6. dalje

Fitko

popusti za podjetja

junij:
ponedeljek - petek: 12.00 - 19.00
sobota, nedelja: 8.00 - 19.00

julij - avgust:
ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

ugodnosti za društva

sezonske karte

13.6.: Dunk Tank

jutranje plavanje

animacije

Sreda, 
24. junija 2015, ob 19. uri,
v atriju Gradu Sevnica
(v primeru slabega vremena v Kulturni dvorani Sevnica)

Koncert 
Godbe Sevnica 
ob dnevu državnosti

Vstop prost

25. junij
DAN DRŽAVNOSTI

Koncert bo obogaten 
z dodatnim kulturnim programom 
in nagovorom slavnostnega govornika.

V organizaciji sevniške območne izpostave Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti je konec maja v Sevnici potekalo regijsko Linharto-
vo srečanje. V Kulturni dvorani Sevnica je bila na ogled izbrana pred-
stava z območnih srečanj odraslih gledaliških skupin Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja, in sicer monokomedija v izvedbi Kulturnega dru-
štva Leskovec pri Krškem z naslovom »Al' en al' dva« avtorice Saše 
Pavček. Ob tej priložnosti so bila podeljena tudi druga posebna pri-
znanja in pohvale po izboru regijske strokovne spremljevalke Ane 
Ruter. Za dve enakovredni ženski glavni vlogi sta priznanje prejeli 
Karmen Kerle in Kristina Virant, priznanje za najboljšo glavno mo-
ško vlogo je prejel Zdenko Perec, za najboljšo stransko moško vlo-
go pa Goran Miljanović.  Foto: JSKD, OI Sevnica

Sevniški bazen vabi na poletno osvežitev
Bazen Sevnica tudi letos, od 13. junija dalje, vabi na osvežitev, rekreacijo in preživljanje prostega časa. Do začetka šol-
skih počitnic bo bazen med tednom odprt od 12. do 19. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 8. do 19. ure. S pričetkom 
letnih počitnic bo odpiralni čas vse dni v tednu od 8. do 19. ure.

Poleg kopanja Javni zavod KŠTM 
Sevnica kot upravljavec bazena 
nudi razne spremljevalne vse-
bine: možnost jutranjega in 

večernega plavanja, možnost 
ugodnejše uporabe fitnesa in 
bazena v istem dnevu, plaval-
ni tečaj, na bazenu se bo v po-

poldanskih urah odvijal športno 
družabni program, dopoldan-
ski čas pa bodo popestrili z vo-
dno aerobiko. Letos bodo prvič 
ponujali knjige za branje na ba-
zenu, ki jih je podarila Knjižni-
ca Sevnica, lokal ob bazenu bo 
nudil pestro ponudbo pijače in 
hrane, z najemnikom lokala pa 
bodo izvajali glasbene večere in 
druge družabne vsebine. Najem 
ležalnikov in senčnikov na baze-
nu bo kot doslej brezplačen.

Vstopnice za podjetja in društva 
si je mogoče zagotoviti že pred 
začetkom sezone na KŠTM Sev-
nica, sezonske in dnevne vsto-
pnice pa v času obratovanja 

na blagajni bazena. Tudi v le-
tošnjem letu ponujajo ugodne 
družinske karte, popuste za štu-
dente, organizirane skupine ter 
šole in vrtce. Za več informacij 
se lahko obrnete na zavod KŠTM 
Sevnica (07 81 61 070). 
 Foto: Občina Sevnica

Bazen Sevnica

Celovito preurejeni so toaletni 
prostori in kabine za tuširanje 
s toplo vodo. 

Objavljen je sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjene-
ga osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za 
Trgovsko poslovni center Šmarje. Javna razgrnitev bo potekala od 
15. junija do 14. julija 2015, in sicer v prostorih Oddelka za okolje 
in prostor Občine Sevnica in Krajevne skupnosti Sevnica. Gradivo 
bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi na spletnem portalu Ob-
čine Sevnica (www.obcina-sevnica.si). Javna obravnava dopolnje-
nega osnutka bo v 13. julija ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica. 

V času tridesetdnevne javne razgrnitve in na javni obravnavi lahko 
svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, orga-
nizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno 
ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in 
predlogov na mestih javne razgrnitve do zaključka javne razgrnitve.

Sevniški grad je v začetku tedna 
gostil najuspešnejše učenke in 
učence osnovnih šol sevniške 
občine – OŠ Blanca, OŠ Boštanj, 
OŠ Krmelj, OŠ Sava Kladnika Sev-
nica, OŠ Milana Majcna Šentjanž 
in OŠ Tržišče ter Glasbene šole 
Sevnica. Tradicionalnega spre-
jema se je letos udeležilo 31 
učenk in učencev, predlaganih 
s strani šol. Uvodoma jih je na-
govoril gostitelj, župan Srečko 
Ocvirk, ter jim ob tem zaželel 
veliko uspehov tudi na nadaljnji 
poti, v imenu aktiva ravnateljev 
osnovnih šol pa jih je pozdravil 
tudi ravnatelj OŠ Blanca mag. 
Vincenc Frece. 

Pred zasluženimi počitnicami na sprejemu pri županu

Udeleženci sprejema v grajskem parku 

Obravnava OPPN za TPC Šmarje

Vabilo na ogled državnega ribiškega prvenstva
Društvo invalidov (DI) Sevnica bo to soboto, 13. junija, izvedlo 
državno prvenstvo Slovenije v lovu rib s plovcem, ki poteka pod 
okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega ko-
miteja. Tekmovanje bo potekalo na ribiški trasi Orehovo s pričet-
kom ob 10. uri.

Udeležilo se ga bo 28 članov Zveze delovnih invalidov Sloveni-
je (ZDIS), 30 članov Zveza paraplegikov Slovenija (ZPS), 3 člani iz 
vsake od nacionalnih invalidskih organizacij v Sloveniji, 10 posa-
meznic iz ZDIS in po 2 najboljši posameznici iz ostalih invalidskih 
organizacij. Za organizacijo in potek tekmovanja bo skrbelo 7 so-
dnikov Ribiške družine Sevnica in 4 člani DI Sevnica.

Otvoritev državnega prvenstva v lovu rib s plovcem in zbor bo v 
prostorih jedilnice Lisca Sevnica med 7.00 do 7.30. Tekmovanje bo 
otvoril župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, med gosti pa bodo 
tudi predstavnik Zveze za šport invalidov – Paraolimpijskega ko-
miteja, predsednik Ribiške družine Sevnica Sandi Kosmač, pred-
sedniki DI KOO Zasavje in Posavje ter njihovi predsedniki za šport 
in rekreacijo iz MDI Litija in Šmartno pri Litiji, DI Zagorje, DI Trbo-
vlje, DI Hrastnik, DI Radeče, DI Krško in DI Brežice.

Na način pogodbene pošte bo Pošta Slovenije odslej poslovala tudi 
v Šentjanžu in v Tržišču. Preoblikovanja prej obstoječih pošt v po-
godbeni pošti ohranjata vse dosedanje storitve, delujeta pa na no-
vih lokacijah. V Šentjanžu so poštne storitve na voljo v prostorih 
KOC Janez Šentjanž Kmečke zadruge Sevnica, ki je pogodbena iz-
vajalka poštnih storitev. Delovni čas je vsak dan med 9. in 12. ter 
med 15. in 17. uro, ob sobotah pa od 9. do 12. ure. Delovni čas po-
šte v Tržišču, ki odslej deluje v prostorih tamkajšnjega Petrola kot 
pogodbenega izvajalca, je vsak dan med 7. in 17. uro ter ob sobo-
tah med 7. in 12. uro.

Pogodbeni pošti v Šentjanžu in Tržišču

Ob odprtju pošte v Šentjanžu (Foto: Občina Sevnica)

Pošta v Tržišču (Foto: Občina Sevnica)

Regijsko Linhartovo srečanje v Sevnici

Nagrajenim je čestital tudi župan Srečko Ocvirk. 
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BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice (DLB) je 22. maja v Domu 
upokojencev Brežice, v enoti Šentvid, pripravilo odprtje študij-
ske razstave Tihožitje. Dobrodošlico likovnikom je izrekla vod-
ja doma mag. Valentina Vuk, rekoč da si sodelovanja z DLB želi 
tudi v bodoče, saj barvitost razstav prinaša veliko veselja vsem, 
ki domujejo v domu in tudi tistim, ki obiskujejo svojce. Predse-
dnica DLB Kristina Bevc je podrobno razložila ustvarjalnost na 
tečaju tihožitij, razstava pa je prikaz poteka dela na tečaju od ris-
be do slike, skozi skice v svinčniku, do barvnih slik v temperi, saj 
je bil tečaj namenjen tudi začetnikom. Dela so nastala pod men-
torstvom likovnega pedagoga Vlada Cedilnika. Predstavili so se 
avtorji: Mija Baškovč, Kristina Bevc, Helena Frešer, Marija je-
rič, Andreja Komočar, Sonja Kostanjšek, Tanja Kržan, Edith 
Lukež, Daniela Meke, Olga Piltaver, Tatjana Potokar, Mihae-
la Prevejšek, Lidija Stipanič, Jože Šterk, Alenka Venišnik in 
Marko Zupančič. V pritličju doma samostojno razstavlja člani-
ca Marija Kukovica. Zborovodkinja Bojana Šekoranja je s čla-
ni domskega zbora Žarek odprtje tihožitij popestrila s šopkom 
zapetih pesmi.  N. J. S.

DOBOVA – Člani Literarne sekcije Beseda in člani MePZ KD Franc 
Bogovič Dobova so 15. maja v mali dvorani dobovskega kultur-
nega doma priredili literarno-pevski večer in s tem obeležili Te-
den ljubiteljske kulture, ki je trajal od 15. do 24. maja. Novi pred-
sednik dobovske Besede Jožef Pirš je v pozdravnem nagovoru 
med drugim povedal, da se Slovenija s Tednom ljubiteljske kul-
ture pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto pokloni-
jo ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem ter tako opozorijo na 
pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske kulture v sodobni 
družbi. Besednice in besedniki sekcije Drago Pirman, Jožica 
Krhen-Udovč, Reneja Mihelič, Rudi Mlinar, Anica Pirš, Jožef 
Pirš, Nada Srpčič, Rudi Stopar, Ivana Vatovec in Franc Živič 
so na žlahten in humoren način z literarnimi in liričnimi sestav-
ki - kot že skoraj neštetokrat doslej - oblikovali bogat večer mi-
sli in besed. Ali, kot so dejali, »z besedami rišemo svoje podobe«. 
MePZ z zborovodkinjo Andrejo Barič Kerin pa je prispeval pe-
smi za svojo podobo.
 N. J. S., foto: Rudi Mlinar

KRŠKO - Društvo likovnikov Krško OKO je 29. maja v avli Kul-
turnega doma Krško pripravilo razstavo udeležencev Extempo-
re Krško 2015, ki so jo poimenovali Oko panorame. Pod men-
torstvom akademskega slikarja Rajka Čubra so ustvarjali člani 
domačega društva, Društva likovnikov Brežice in Likovnega dru-
štva Mavrica Novo mesto. Svoja dela so tako na ogled postavili 
Rafael Andlovic, Smiljana Anžiček, Branka Benje, Franc Če-
šnovar, Boža Jambrek, Anton Klakočar, Jožica Pavlin, Jožica 
Petrišič, Milena Rostohar, Dragica Škrinjar, Stane Udvanc, 
Darja Veljković, Alenka Venišnik, Jelka Zidarič in Antoni-
ja Žener. Predsednik društva Roman Blatnik je uvodoma med 
drugim dejal, da je letošnji Extempore nastajal na najvišji točki 
Sremiča na Grmadi, od koder so imeli razgled na vse strani, ter 
dodal, da so razstavljena dela sad truda, želje, volje in entuziaz-
ma vsakega posameznika. Otvoritev razstave sta s svojim nasto-
pom iz Glasbene šole Krško popestrila klarinetistka Maja Zak-
šek in pianist Peter Urek.  M. Hrvatin

KRŠKO – V Dvorani v parku se je 30. maja s samostojnim ki-
tarskim koncertom predstavila Saša Venek, ki pod mentor-
stvom profesorja Saša Lamuta zaključuje Konservatorij za 
glasbo in balet v Mariboru. 
Saša Venek, ki uspešno študi-
ra medicino na mariborski fa-
kulteti, se je vrsto let ukvarjala 
predvsem s športnimi aktivnost-
mi, saj je trenirala karate, šele v 
tretjem letniku srednje šole pa je 
svoje zanimanje usmerila v igra-
nje kitare. Nekaj osnovnega zna-
nja poznavanja not si je sicer pri-
dobila že v otroških letih v krški 
glasbeni šoli, vendar je s trdim 
delom kmalu zelo hitro napre-
dovala in se lotila igranja tudi 
zahtevnejših kitarskih skladb. S 
pomočjo učiteljev krške glasbe-
ne šole Ivana Bakrana, Mitje Režmana in Branke Žičkar je 
opravila sprejemne izpite na Konservatoriju za glasbo in balet 
v Mariboru, kjer je z glasbenim razvojem nadaljevala pod vod-
stvom profesorja Saše Lamuta. Tekom šolanja je sodelovala v 
kitarskem orkestru konservatorija, se udeleževala različnih ki-
tarskih seminarjev in se preizkusila tudi v komponiranju lastnih 
skladb, ki so bile predstavljene ob različnih priložnostih.
V uvodu v sobotni večer je zbrane pozdravil ravnatelj Glasbene 
šole Krško Mitja Režman, ki je med drugim dejal, da se glasba 
in medicina dobro povezujeta in da so zdravniki znani tudi kot 
dobri glasbeniki. V prihodnosti bo Saša Venek v prvi vrsti svo-
je sile usmerila v študij medicine, njeni glasbeni spretnosti pa 
bomo v Posavju lahko zopet prisluhnili 27. avgusta, ko bo v bre-
žiškem gradu nastopila skupaj s študentom kitare na dunajskem 
konservatoriju Simonom Roguljićem. Polona Brenčič

Študij medicine uspešno 
povezuje z glasbo

Saša Venek

Z besedami rišejo svoje podobe

Del nastopajočih članov literarne sekcije Beseda

Tihožitja v enoti Šentvid

Predsednik ZKD Brežice Jože Denžič, Bojana Šekoranja, Kri-
stina Bevc, Valentina Vuk in Vlado Cedilnik

Razstava Oko panorame

Krški likovniki so razstavo svojih del poimenovali Oko pa-
norame.

BREŽICE – Brežiška izpostava JSKD je v okviru Tedna ljubi-
teljske kulture 23. maja organizirala regijsko srečanje od-
raslih folklornih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja, 
za nastop na državnem srečanju pa sta se potegovali tudi 
skupini iz Ljubljane, ki se svojega regijskega srečanja nista 
mogli udeležiti.

V Domu kulture Brežice so se predstavile skupine, ki jih je na 
osnovi kakovostno prikazanih odrskih postavitev na območnih 
srečanjih v Črnomlju, Brežicah in Novem mestu izbral regijski 
strokovni spremljevalec dr. Tomaž Simetinger. Na odru so se 
tako zvrstile naslednje folklorne skupine: Folklorno društvo Kres 
Novo mesto z veteransko, mlajšo in starejšo skupino, vse tri pod 
vodstvom Branke Moškon; ŽKUD Tine Rožanc Ljubljana - fol-
klorna skupina Veterani z vodjo Marko Kosmačem; KUD Oton 
Župančič Artiče z mladinsko in odraslo folklorno skupino, obe 
vodi Gregor Tuljak; Folklorna skupina KUD Oton Župančič Vi-
nica z Vladom Starešiničem kot vodjo; Folklorna skupina Dra-
gatuš, ki jo vodita Tadej Fink in Tajda Klobučar; ter Akadem-
ska folklorna skupina France Marolt ŠOU v Ljubljani, katere vodja 
je Tomaž Simetinger. Vseh sedem regijskih srečanj po Sloveni-
ji spremljata državni strokovni spremljevalki Klavdija Žabot in 
dr. Urša Šivic, ki bosta najbolj kakovostne in zanimive progra-
me skupin izbrali za državno srečanje v Beltincih 26. julija in v 
Sežani 17. oktobra.
 N. Jenko S., foto: OI JSKD Brežice

Plesali najboljši folkloristi

POLETNA 
MUZEJSKA NOČ 2015
sobota, 20.6., od 18. do 24. ure
Mestni muzej Krško (18.00—20.30)

- ob 18. uri:  Z deklico Savo po mestu Krško - 
delavnica za otroke in družine

- ob 18. uri:  javno vodstvo po Mestnem muzeju 
Krško 

- ob 19.30 uri:  Klovnesa razgraja v muzeju – 
klovnovska predstava 
(igra: Eva Škofič Maurer)

Grad Rajhenburg (21.00—24.00)
- ob 21. uri:  Brestanica na razglednicah - odprtje 

nove postavitve stalne razstave 
- ob 21.30 uri:  javno vodstvo po gradu Rajhenburg
- ob 22.30 uri:  Letni kino: Pot v raj (režija: Blaž 

Završnik, igrata: Ajda Smrekar, 
Klemen Janežič)

Brezplačen avtobusni prevoz 
s Hočevarjevega trga na grad Rajhenburg 

(odhod ob 20:30, povratek ob 24:00).
Vstop prost.

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

DUETTO
koncert iz cikla Akustika

zasedba: Uroš Rakovec – klasična kitara, 
Marko Brdnik – akordeon

sobota, 13. 6., ob 20. uri
Atrij Mestnega muzeja Krško

(Klub KDK v primeru dežja)

RADOVLJICA, BREŽICE - 15. maja je Slovensko muzejsko društvo 
v radovljiški graščini podelilo Valvasorjeva odličja za leto 2014. 
Med prejemniki Valvasorjevega častnega priznanja je tudi Nico-
las Alan Dominko, in sicer za donacijo fotografij in predmetov iz 
foto ateljeja Bavec Posavskemu muzeju Brežice. Za Valvasorjevo 
nagrado je bil nominiran tudi Posavski muzej Brežice oz. avtori-
ca razstave Vlasta Dejak za stalno razstavo Pod devetimi zasta-
vami: Posavje 1900–1990.
 Vir: PMB

Valvasorjeva odličja za leto 2014

Mladinska folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče

BREŽICE – Klarinetist Tomaž Zevnik se je 29. maja v dvora-
ni Glasbene šole Brežice predstavil s predmagistrskim koncer-
tom. Zahteven program je odigral suvereno ob klavirski spreml-
javi Dijane Čizmok, dodobra pa ga je popestril še s kolegoma, 
ki ga izjemni mladi glasbeniki poosebljajo v Trio Yokuze: Alek-
sander Jovetić na violini, Dejan Kušer na harmoniki in seve-
da Tomaž na klarinetu. Nižjo GŠ je obiskoval v Brežicah, srednjo 
GŠ v Ljubljani ob rednem mentorju, zaslužnem profesorju Slav-
ku Goričarju. Ko se je po pripravnici odločal, kateri inštrument 
bi si izbral, je bilo takrat na voljo skromno število inštrumentov, 
vendar je beseda klarinet najbolj zazvenela v njegovem ušesu. 
In mu ni žal. Za sabo ima številne odmevne nastope, kar nekaj 
časa je igral tudi v Ansamblu Saša Avsenika, a mu je vse to odte-
govalo dragocen čas. Povedal je, da ima rad jazz in se ob koncu 
koncerta zahvalil staršema, profesorjem Igorju Požarju, Dragu 
Križaniću in Danielu Ivši za spremljanje in spodbudo na glas-
beni poti.  N. J. S.  

Koncert Tomaža Zevnika
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Četrtek, 11. 6.

• ob 15.00 v parku pred MT 
Senovo: palačinke in limo-
nada

• ob 17.00 v naravoslovni 
učilnici OŠ Jurija Dalmatina 
Krško: prvi poletni večer - 
ura slovenščine 

• ob 17.00 na CKŽ 30 v Kr-
škem: otvoritev energetske 
sobe za občane v LEAD

• ob 18.00 pri OŠ Dobova: od-
prtje zunanjih igrišč

• ob 20.00 v galeriji Posav-
skega muzeja Brežice: od-
prtje gostujoče mednaro-
dne umetnostne razstave iz 
zbirke Moderne galerije Za-
greb »Ruža Klein Meštrović 
(1883 - 1942) - žena, ženska, 
umetnica«

Petek, 12. 6.

• ob 15.30 v knjižnici Bistri-
ca ob Sotli: pravljična urica 
- Žoga za vse

• ob 17.00 v Mestnem muzeju 
Krško (Kaplanova hiša): od-
prtje začasne razstave »Prvi 
krški borci«

• ob 17.00 v telovadnici OŠ 
Raka: prireditev ob 40-le-
tnici Društva upokojencev 
Raka, gostja večera: Tanja 
Žagar

• ob 17.00 ob izhodišču poti 
nad vasjo Cerje pod Lisco: 
odprtje nove zavarovane 
planinske poti na Lisco

• ob 17.00 v MT Senovo: igre 
na prostem

• ob 17.00 na igrišču OŠ Ko-
privnica: športne igre

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

• ob 18.00 v parku starega 
mestnega jedra Krško: osre-
dnja slovesnost v počastitev 
50-letnice Krajevne skupno-
sti mesta Krško

• ob 18.30 v Zatonu v Kr-
škem: 60-letnica Gasilske 
zveze Krško - formiranje ga-
silske parade v Zatonu, ob 
18.50 odhod parade do me-
stnega parka v Krškem, kjer 
bosta ob 19.00 zbrane na 
prazniku KS mesta Krško in 
jubileju GZ pozdravila pred-
sednik vlade dr. Miro Cerar 
in predsednica GZ Krško Ana 
Somrak

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: predstavitev knjige, 
dobovske kronike »Od ne-
koč do danes«

• ob 19.00 v MT Podbočje: X-
-box in Wii večer

• ob 20.00 v Kapelah: kon-
cert ob 165-letnici Pihalne-
ga orkestra Kapele, gosti: 
Nuša Derenda, Biljana Iva-
nović, Brigita Šuler, bratje 
Ferenčak, ansambel Zidani-
ški kvintet

• ob 20.00 v MC Krško: gleda-
liška predstava Kralji ulice - 
družinski sinopsis; razstava 
slik Maše Lancner »Med sve-
tovoma«

• ob 20.00 pod češnjo pri 
upravi Kozjanskega parka v 
Podsredi: deseti »Večer pod 
češnjo«

• ob 20.00 pred kletjo Zajc na 
Impoljci: Cvičkijada 2015 z 
ansamblom bratov Poljan-
šek, Jasno Kuljaj in Mamo 

Manko
• ob 21.00 v parku pri MC 

Brežice: Poletje v parku - 
koncert skupine Troet

Sobota, 13. 6.

• ob 8.30 v Športni dvorani 
Sevnica: mednarodni košar-
karski turnir  Vulco – Sava 
avto 

• ob 9.00 pri Čolnarni Ko-
stanjevica na Krki (pri se-
vernem mostu): Posavski 
festival tematskih poti - 
predstavitev SUP-anja

• ob 9.00 v Šentjanžu: Posa-
vski festival tematskih poti - 
pohod na Tk Pav

• ob 9.00 na Trgu v Brestani-
ci: Posavski festival temat-
skih poti - s kolesom okoli 
Brestanice

• ob 9.00 na igrišču na Senu-
šah: nogometni turnir ob 
prazniku KS

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
tempera party

• ob 10.00 v MT Raka: igre 
naših babic

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjanje gledališke pred-
stave

• ob 10.00 na Orehovem: dr-
žavno ribiško tekmovanje v 
lovu rib s plovcem pod okri-
ljem Zveze za šport invalidov 
Slovenije – Paraolimpijskega 
komiteja 

• ob 15.30 iz Studenc pri Cu-
marjevem mlinu: Posavski 
festival tematskih poti - 11. 
pohod po Ostrovrharjevi 
vinski poti; ob 18.00: po-
hod od zidanice do zidanice

• ob 17.00 na Senušah: osre-
dnja prireditev ob krajev-
nem prazniku; ob 18.00: 
kmečke igre; ob 19.00: dru-
ženje ob glasbi ansambla 
Skomini

• ob 19.00 v Kapelah: 13. ma-
raton godb - Prvačina, Loče 
z mažoretami, SVEA Zagor-
je, Tržič, Rozga (HR)

• ob 19.00 v kavarni Grad Raj-
henburg: Večer Noir Rouge 
- večer jazza in šansona v 
izvedbi vokalistke Nine Ber-
ger, pianistke Estere Cetin in 
basista Roka Piltaverja

• ob 19.00 v atriju gradu Sev-
nica: koncert za ženske Ok-
teta Jurij Dalmatin z gosti

• ob 20.00 v atriju Mestnega 
muzeja Krško: koncert za-
sedbe Duetto, iz cikla Aku-
stika

Nedelja, 14. 6.

• ob 8.00 v Potočah: Posavski 
festival tematskih poti - Vi-
dov pohod v Kostanjek

• ob 8.30 pri zbirki starin Su-
šnik na Pišeški cesti na Bi-
zeljskem: Posavski festival 
tematskih poti - pohod po 
Vidovi poti

• ob 10.00 pri Etnoart turiz-
mu Špiler v Kostanjku: Posa-
vski festival tematskih poti 
- pohod po Poti duš in pri-
jateljstva

• ob 12.00 v cerkvi sv. Treh 
kraljev na Brunku: koncert 
ljudskih pesmi »Kdor poje 
rad, v srcu je bogat«

• od 13.00 do 18.00 v Lo-

vskem muzeju Polovič v Se-
lah pri Dobovi: ogled muzeja 
in razstava o življenjski poti 
pokojnega Franca Poloviča

• ob 19.00 v župnijski cer-
kvi sv. Marka v Cerkljah ob 
Krki: koncert MePZ Cerklje 
ob Krki »En pušel'c ljube-
zni« ob 10. obletnici delo-
vanja

Sreda, 17. 6.

• ob 19.00 v Kavarni pri Obči-
ni Brežice: literarni večer ob 
petrolejki »Poletju naproti«, 
glasbeni gosti: Mariachi La 
Paloma iz Dobove

Četrtek, 18. 6.

• ob 15.00 v MT Senovo: me-
hurčkanje

Petek, 19. 6.

• ob 17.00 v MT Senovo: pi-
knik v naravi

• ob 17.00 na igrišču OŠ Ko-
privnica: zabava ob koncu 
šolskega leta

• ob 17.00 v MT Raka: večer 
družabnih iger

• od 17.00 dalje v Radečah: 
Dnevi splavarjenja 2015 
(program na str. 8)

• od 18.30 dalje v Posavskem 
muzeju Brežice: osrednja 
slovesnost obeležitve 500. 
obletnice največjega sloven-
skega kmečkega upora leta 
1515 - ob 18.30: predava-
nje zgodovinarja Borisa Haj-
dinjaka »Kmetje nimajo niti 
vzroka niti pravice za pri-
tožbe«, ob 19.30: predsta-
vitev priložnostne znamke, 
žiga in ovojnice Društva zbi-
rateljev Verigar Brežice; ob 
20.00: slovesnost, slavno-
stni nagovor: prof. dr. Vasko 
Simoniti, nagovor: Ivan Mo-
lan, župan občine Brežice, 
program: Kulturno društvo 

Svoboda Brestanica, Matija 
Stipanič, Matjaž Predanič in 
skupina Broken Arrow, Me-
šani pevski zbor Viva Breži-
ce, Oktet Jurij Dalmatin

Sobota, 20. 6.

• ob 5.00 v Kostanjevici na 
Krki: Posavski festival te-
matskih poti - dvodnevna 
veslaška avantura s kanuji 
po reki Krki

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: športni živ žav

• ob 9.00 v MT Senovo: lov za 
zakladom

• od 9.00 dalje v Radečah: 
Dnevi splavarjenja 2015 
(program na str. 8)

• ob 10.00 na prireditvenem 
prostoru VTD Gadova peč: 
Posavski festival tematskih 
poti - pohod Po gadovi sledi

• ob 10.00 pred Galerijo Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: Posavski festival te-
matskih poti - pohod po Poti 
vil Čestitk

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

• ob 10.00 v MT Podbočje: vo-
dne igre

• ob 14.00 v kulturni dvorani 
na Velikem Trnu: slavnostna 
seja sveta KS Veliki Trn s po-
delitvijo priznanj; ob 16.00 
na športnih igriščih na Veli-
kem Trnu: kmečke igre

• ob 15.00 pri lovski koči na 
Pustačah: družabno-zabav-
na prireditev Krompirjada 
(v primeru slabega vreme-
na 25. 6.)

• ob 17.00 v Radečah: Posa-
vski festival tematskih poti - 
»Maš zobnik za Čelovnik« - 
najstrmejši kolesarski vzpon 
v Sloveniji

• od 18.00 do 24.00 v Me-
stnem muzeju Krško in na 
gradu Rajhenburg v Bre-
stanici: Poletna muzejska 
noč - ob 18.00: delavnica za 

kam v posavju
otroke in družino »Z deklico 
Savo po mestu Krško« in jav-
no vodstvo po Mestnem mu-
zeju, ob 19.30: klovnovska 
predstava »Klovnesa razgra-
ja v muzeju«, ob 21.00: od-
prtje nove postavitve stalne 
zbirke »Brestanica na raz-
glednicah«, ob 21.30: javno 
vodstvo po gradu Rajhen-
burg, ob 22.30: Letni kino 
- Pot v raj

• od 18.00 do 24.00 v Posa-
vskem muzeju Brežice: Pole-
tna muzejska noč - ob 20.00 
v dvorani pod Viteško dvora-
no: odprtje razstave Mirsa-
da Begića »Veliki čuvaj«, ob 
21.00 na grajskem dvorišču: 
koncert Gasilskega pihal-
nega orkestra Loče - 95 let 
»žive dediščine«, ob 23.00: 
nočno vodstvo po grajskih 
zgodbah (prost vstop v mu-
zej)

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: predstavitev knjige 
dr. Andreje Valič Zver »DE-
MOS, Slovenska osamosvo-
jitev in demokratizacija« 

• ob 20.00 na Svetem Križu - 

Srebernik, Bistrica ob Sotli: 
koncert Missa Festiva (John 
Leavitt), izvaja MePZ Bistri-
ca ob Sotli, gostje: Vokalni 
kvartet Rusalke, vstop prost

Nedelja, 21. 6.

• ob 8.00 na TRC Savus v Ra-
dečah: Posavski festival te-
matskih poti - pohod po Učni 
poti Savus

• od 11.00 dalje v Radečah: 
Dnevi splavarjenja 2015 
(program na str. 8)

• ob 14.00 na trgu v Podbo-
čju: Posavski festival temat-
skih poti - pohod po digita-
lizirani poti v Gazice

Ponedeljek, 22. 6.

• ob 18.00 na Pleteršnikovi 
domačiji v Pišecah: junijske 
kapljice poezije s pesnico, 
Veronikino nagrajenko Bar-
baro Korun

• ob 20.30 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Festival Seviqc 
Brežice - Le Baroque Noma-
de

SEVNICA, SEŽANA - Društvo upokojencev Sevnica pod vod-
stvom Marijane Kralj za svoje članice in člane organizira pe-
stre društvene dejavnosti, ena od njih so mesečne ekskurzi-
je, na katerih spoznavajo Slovenijo. Tokrat je upokojence pot 
vodila v Sežano, kjer so si ogledali splošno bolnišnico in se se-
znanili s programom klimatskega zdravljenja pljučnih bolni-
kov v podzemnih kraških jamah (eno od teh so si tudi ogleda-
li). Upokojenci so si ogledali še film o botaničnem parku in si 
ga nato pod strokovnim vodstvom še ogledali v živo. Izlet na 
Kras seveda ni minil brez pršuta in terana na eni od turistič-
nih kmetij. S. R./vir: DU Sevnica

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. 

Dodatne informacije

Mitja Oštrbenk, koordinator projekta
E-naslov: mitja@sport-party.com

Erasmus+

Usposabljanje mladih športnih vaditeljev za vodenje vadbe starejših 

Vabimo vse mlade do 29. leta starosti, ki že imajo določene izkušnje in znanje na področju športa, da 
se udeležijo usposabljanj projekta »Šport za zdravo starost« in nadalje prevzamejo vlogo vaditelja 
brezplačne vadbe za starejše v obdobju počitnic. 

Delavnice bodo organizirane na sledeče teme: (1) organizirana vadba za starejše, (2) vodni športi – 
kajak in kanu za starejše, (3) prehrana in zdravje, (4) motivacija v športu, (5) vloga športa v turizmu in 
(5) seminar za učitelje in trenerje kajak kanuja na mirnih in divjih vodah. 

Prve štiri delavnice bodo obvezne za vse, ki bodo izrazili željo vodenja vadbe s starejšimi v projektu v 
juliju in avgustu. 

Vse delavnice so brezplačne in na voljo tudi vsem ostalim zainteresiranim. 

Razpis delavnic bo objavljen na spletnih straneh Občine Brežice 12. 6. 2015. Rok prijave: 19. 6. 2015.

Spremljajte nas na FB

Sports for Healty Aging - 
Šport za zdravo starost
https://www.facebook.com/

SportsForHealtyAging
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na muhi ...

*  Velja do izpolnitve prvega od pogojev: 7 let ali 100.000 km in ob nakupu z Dacia Financiranjem. 3 leta tovarniške  garancije in podaljšano 
jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto. **Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto in dodatnih 500 EUR prihranka podari Dacia kupcem novih 
osebnih vozil, ki opravijo nakup preko Dacia Financiranja. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Poraba pri mešanem ciklu: 4,7 - 9,0 l/100 km. Emisije CO2: 123 - 185 g/km. Emisijska stopnja EURO 5b+ / EURO 6b. Emisije NOx:  
0,026 - 0,1581 g / km. Emisije trdnih delcev: 0 – 0,00084 g / km. Število delcev (x1011): 0,76 – 1,49. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Zanesljiva. Ne glede na vse.www.dacia.si

DACIA DUSTER LIFE  
že za 12.790 €

IN KASKO
OBVEZNO
VKLJUČENO

ZAVAROVANJE**

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 16.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

SPREJME VSAK IZZIV
Omejena serija Dacia               
s klimo, radiem CD MP3, meglenkami.

Takole so za naš časopis na osrednji prireditvi v počastitev 
krškega občinskega praznika pozirali dobro razpoloženi čla-
ni Turistično-hortikulturnega društva Zdole, v katerem so 
letos obeležili 20-letnico delovanja, s tem pa prizadevanj za 
ohranjanje starih običajev, urejenost, razvoj in prepoznav-
nost kraja in krajevne skupnosti. Širšo razpoznavnost je dru-
štvu uspelo doseči z organizacijo vsakoletnega jurjevanja na 
Zdolah, letos že dvajsetega, in s peko jajčnega cvrtja na njem, 
ki pa so ga mnogi obiskovalci kljub obilni društveni pogostitvi 
na omenjenem dogodku v Krškem vendarle pogrešali. (B. M.) 

Letos je v organizaciji Društva za podvodni ribolov Pozejdon 
potekalo že 20. mednarodno odprto prvenstvu v podvodnem 
ribolovu na otoku Lošinj. Seveda je svečana podelitev najbolj-
šim potekala v priljubljenem "krškem" letovišču Bučanje, kjer 
so se člani društva svojemu dolgoletnemu predsedniku in pri-
jatelju Janiju Longu (desno, ob njem Andrej Romih in Boško 
Karabaš) zahvalili za trud in vsakoletno angažiranje ter mu 
izročili paket presenečenja, za vsebino katerega se baje vsi 
priporočajo ... (K. J.)

KRŠKO - V objektu Tuševega supermarketa na Cesti krških 
žrtev 134D je bila 27. maja uradno odprta prenovljena NLB 
poslovalnica Grič - Krško. Novi in sodobno opremljeni po-
slovni prostori so urejeni na 180 m2 površine, bančne sto-
ritve s strankami opravlja osem uslužbenk, enoto pa vodi 
Natalija Martinčič.

Kot je na otvoritve-
nem dogodku preno-
vljene poslovalnice ob 
citrarskih točkah Ajde 
Ferlin povedal pred-
sednik uprave NLB 
Janko Medja, ban-
ka morda res ni znana 
kot pretirano moderna 
ali mladostna banka, 
kljub temu pa je po za-
dnjih raziskavah sodeč 
še vedno stabilna in za-
upanja vredna banka: 
»Dejstvo je, da je pred 
nami še velika naloga 
prenoviti, pomladiti in 
zakorakati s poslovni-
mi in fizičnimi strankami skupaj v prihodnost. In prenova po-
slovalnice Grič - Krško je, upamo, eden od simbolov te priho-
dnosti. Svoje poslovalnice želimo strankam približati, odpreti, 
omogočiti bolj neposredno komunikacijo, lažje razlaganje pro-
blemov, svetovanje in seveda čim bolj enostavno opravljanje ban-
čnih storitev.« K temu je Blaž Brodnjak, član uprave NLB, zadol-
žen za bančništvo na drobno, dodal, da je s prenovo poslovalnica 
Grič ena najsodobnejših bančnih poslovalnic v verigi NLB v Slo-
veniji: »Gre za prvi prenovljen prostor poslovalnice NLB po letu 
2009. Je prva, a zanesljiva lastovka novih časov, nove energije in 
pozitivnega duha, ki ga zaznavamo v širšem okolju in tudi tej re-
giji, v kateri imamo veliko potenciala za skupne posle.« Župan 
občine mag. Miran Stanko pa je ob čestitkah ob zaključeni inve-
sticiji in kolektivu izrazil upanje, da se je s tem ustavil trend za-
piranja oziroma omejevanja in krčenja storitev za občane, pred-
vsem pa podjetnike. B. Mavsar

NLB Grič na novi lokaciji

Vodja poslovalnice Natalija Martinčič 
z županom mag. Miranom Stankom

Na kasaških dirkah na Bre-
gah je Stane Radanovič, ki 
že vrsto let sodeluje pri or-
ganizaciji dogodka, takole 
pridržal mikrofon harmoni-
karju Adolfu Moškonu, ki je 
skupaj s 40x bandom nasto-
pil med premori dirk. Ker v 
tistem trenutku ni bilo nao-
koli nikogar, da bi priskočil 
na pomoč, je to vlogo na hi-
tro prevzel Radanovič in po-
skrbel, da se je Moškonova 
harmonika na hipodromu 
dobro slišala. (R. R.) 

Na otvoritvi 43. tedna cvička se je kostanjeviškemu županu in 
hkrati predsedniku organizacijskega odbora prireditve Lad-
ku Petretiču kar smejalo, saj je videl, da je trud organizator-
jev poplačan - prireditev je namreč že prvi večer privabila 
ogromno obiskovalcev, še več jih je bilo naslednji dan. Zato 
ga tudi ni bilo težko prepričati, naj nazdravi z novim kra-
ljem cvička Francem Kobetom iz okolice Novega mesta. (P. P.)

Četudi izvor toaletnega papirja sega v leto 1862, prve omem-
be pa so na Kitajskem zabeležene že v 6. st., so za opravljanje 
male in velike potrebe še desetletja nazaj pri nas po mnogih 
gospodinjstvih z namenom brisanja zadnje plati natrgali ali 
razrezali časopisni papir, danes pa se ga da, kakor nazorno 
prikazuje fotografija učenke krške šole s predstavitve na Ko-
stakovi eko tržnici na Vidmu, z iznajdljivostjo in spretnostjo 
uporabiti tudi v druge namene, saj so učenci iz časopisa Po-
savski obzornik izdelali prikupno modno oblačilo in dežnik. 
Vsekakor pa imeli srečo, da tega dne ni padal dež …  (B. M.)

Jurjevi pevci z Vrhka pri Tržišču že vrsto let ohranjajo lep ljud-
ski običaj ob prihodu pomladi in tudi v letošnji noči na god 
sv. Jurija so obiskali kar nekaj vasi v bližini ter zapeli znano 
Jurjevo pesem. »Naše petje je trajalo skoraj do jutranjih ur,« 
je sporočil vodja Cveto Aupič ter dodal fotografijo, s katere je 
razvidno, da se bo običaj ohranil, saj imajo v svojih vrstah tu-
di mlajše člane. (S. R.)

Z zadovoljstvom na obrazih smo po minuli slovesnosti ob kr-
škem občinskem prazniku, na kateri je njihova gostilna pre-
jela od župana občine srebrno plaketo kot posebno priznanje 
ob 100-letnici gostilniške dejavnosti, ujeli v fotografski objek-
tiv Srečka in Branko Murko s sinom Matejem. Z njo je pričel 
že leta 1915 Srečkov stari oče Ivan Murko, v gostilnici je bila 
tedaj tudi mesnica, poleg pa klavnica in ledenica, nadaljeval 
oče Franc, ki je gostilno prevzel v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja in jo s spremljajočimi prostori tudi obnovil, gostje pa 
so daleč naokoli ponesli glas o Murkotovih dobrih salamah. 
Ne le to, tudi o tem, da gostilna ponuja točeno pivo. Leta 1978 
je gostilno prevzel Srečko, danes pa je nosilka obrti soproga 
Branka, ki je znana po pripravi izvrstnih domačih jedi, pa tu-
di po blagem in vselej ljubeznivem odnosu do gostov. Glede 
na to, da se gostilna nahaja v soseščini krške občinske upra-
ve, pa bi ta, če bi imeli zidovi ušesa, imela nedvomno poveda-
ti veliko zanimivega iz preteklega in novodobnega časa, pa 
tudi o krških gasilcih, športnikih, lovcih in še katerih stalnih 
gostih lokala. (B. M. )  
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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.

Martina Gramc in Andrej Levak, oba z Velikih Malenc, 
23. maja 2015, grad Mokrice (Foto: Foto Rožman)

moja porokaporoke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Barbara Simončič, Brezje 

pri Raki - dečka,
• Saša Medved, Tržišče – 

dečka,
• Ksenija Krištof, Mali 

Cirnik pri Šentjanžu – 
deklico,

• Urška Romih, Selce nad 
Blanco - dečka,

• Martina Ulčnik Kukolja, 
Zagaj - deklico,

• Mateja Vogrinc, Vrhje - 
dečka,

• Vesna Deržič, Brežice - 
dečka,

• Darja Kajtna, Dobova - 
deklico,

• Natalija Škulj, Boštanj - 
deklico,

• Suzana Budič, Sela pri 
Dobovi - deklico,

• Tanja Kozorog Blatnik, 
Boštanj – deklico,

• Mateja Devetak, Senovo – 
deklico,

• Vanja Saje, Brežice - dečka 
in deklico,

• Aleksandra Nakani, 
Gabrje pri Dobovi - deklico,

• Lucija Kodrič, Dolenje 
Skopice - deklico.

ČESTITAMO!

rojstva

• Gašper Martinšek iz 
Radeč in Sara Bizjak iz 
Sevnice,

• Uroš Pavlič iz Brestanice in 
Jelena Vinko iz Bukoška,

• Boštjan Baraga in Tanja 
Mirt, oba iz Brežic,

• Jože Kralj iz Črešnjevca ob 
Bistrici in Katja Bogovič iz 
Koprivnice,

• Jure Tičar iz Velikega 
Mraševega in Nika 
Ogorevc iz Brežic,

• Marjan Živič s Sremiča in 
Karmen Kerin iz Brezja 
pri Senušah,

• Uroš Janc z Raven 
in Klavdija Strle iz 
Šentjerneja,

• Etien Pečar iz Izole in 
Janja Petan iz Starega 
Grada,

• Ernest Kernulc in Petra 
Cerovšek, oba iz Krškega,

• Dejan Jazbec iz Trnovca in 
Alja Senica z Orehovega,

• Andrej Luzar in Anja 
Pavlenč, oba iz Dolenje vasi 
pri Raki,

• Robi Belinc iz Stranja in 
Špela Kozole s Senovega.

ČESTITAMO!

KLADJE NAD BLANCO - 15. 
maja je praznovala 90 let 
Marija Vidrih iz Kladja nad 
Blanco. Ob tej priložnosti so 
jo obiskale članice Krajevne-
ga odbora RK Blanca s pred-
sednico Cvetko Požun, pred-

90 let Marije Vidrih

bilo pet otrok in vsi so mora-
li trdo delati, saj včasih ni bilo 
strojev kot danes. Leta 1951 
se je poročila na veliko kmeti-
jo Vidrih v Kladje nad Blanco. 
Tudi tukaj jo je čakalo kmečko 
delo. Leta 1985 ji je umrl mož. 
Zanjo lepo skrbi hčerka Maj-
da z možem Ivanom in vnu-
kom Damjanom. Ukvarjajo 
se z živinorejo in prašičerejo. 
Vnukinja Andreja živi na ve-
liki kmetiji ob robu Ljubljane 
in ima štiri deklice, ki s svojimi 
obiski razveseljujejo prababi-
co. Kljub visoki starosti še ve-

dno dela. Najraje lušči fižol in 
tolče orehe. Še vedno bere ča-
sopise brez očal, tako da je z 
vsem na tekočem. 

Obisk je minil v prijetnem 
vzdušju  in v veselem razpolo-
ženju. Hčerka Majda je poskr-
bela za bogato postrežbo, mu-
zikant je zaigral in nazdravili 
so slavljenki, ki se ni mogla do-
volj zahvaliti, da je dobila tak 
obisk in je kar naprej ponavlja-
la: »Kako sem počaščena!«
 Ana Mešiček, 
 foto: Cvetka Požun

sednik sveta KS Blanca Franc 
Pavlin in župan občine Sevni-
ca Srečko Ocvirk. Razveseli-
li so jo s priložnostnimi darili 
in  cvetjem. Slavljenka izhaja iz 
trdne kmečke družine Vidmar 
iz Čanja nad Blanco. Pri hiši je 

URA SLOVENŠČINE 
• četrtek, 11. junij, ob 17.00 -  

Naravoslovna učilnica OŠ Jurija Dalmatina Krško

Prvi poletni večer Valvasorjeva knjižnica Krško in 
Javni sklad za kulturne dejavnosti – OI Krško pripravl-
jamo v sodelovanju z Osnovno šolo Jurija Dalmatina 
Krško in Slovenskim protestantskim društvom Primož 
Trubar - Podružnica Posavje. Posvečen je šesti oblet-
nici odprtja spominskega parka in 8. juniju, dnevu 
Primoža Trubarja. 
 

DEMOS, SLOVENSKA OSAMOSVOJITEV 
IN DEMOKRATIZACIJA – predstavitev knjige

• sobota, 20. junij, ob 19.00 –  
Dvorana v parku, Krško

V sodelovanju z Združenjem za vrednote slovenske 
osamosvojitve OO Krško – Kostanjevica na Krki bomo 
gostili zgodovinarko in raziskovalko dr. Andrejo Valič 
Zver, avtorico knjige DEMOS, Slovenska osamosvo-
jitev in demokratizacija. Zbranim bo spregovoril tudi 
Metod Šonc, delegat Zbora občin v prvi demokratično 
izvoljeni Skupščini RS (1990). 

 50-LETNICA KRAJEVNE SKUPNOSTI MESTA KRŠKO 
– razstava

• od 12. junija – Avla Osrednje knjižnice v Krškem
 
Avtor razstave Živko Šebek s slikovnim gradivom 
odstira sledove krškega gradu, ureditev studenca sv. 
Rozalije, obnavljanje Valvasorjevega kompleksa in 
Mencingerjeve hiše. Razstavo je posvetil 50-letnici KS 
mesta Krško. Tudi ostali, ki bi se želeli predstaviti pri 
nas, vabljeni, da nas pokličete za dogovor na tel. 07 
4904 000 (Urška Šoštar).

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

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

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 JUNIJU
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1. nagrada: darilni bon za 2 pizzi po izbiri
2. nagrada: darilni bon za 1 pizzo po izbiri
3. nagrada: darilni bon za 1 pizzo po izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 18. junija, 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

STARA KRŠKA PIZZERIJA
FINRAST D.O.O., PE STARA KRŠKA PIZZERIJA

CKŽ 59, 8270 KRŠKO

Geslo 10/2015 številke: 

DROBNO PECIVO IN TORTICE
Nagrade, ki jih podarja Kavarna in slaščičarna Grad 
Rajhenburg, prejmejo:

1. nagrada:  okrogla tortica v vrednosti 24 €; 
 Silvija Šerbec, Mali Kamen
2. - 5. nagrada:  kos tortice po lastni izbiri; Tatjana Ajster,

Dobova; Estera Žibert, Leskovec pri Krš-
kem; Gordana Šeško, Sevnica; Manica 
Zajc, Senovo

Nov hit skupine I.C.E., duet Karmakoma predstavlja 
singl Remiss, ansambel bratov Žerjav razveselil slo-
venske izseljence. Tokrat preberite: 

Skupina I.C.E. (foto: Marko Duplišak), pri kateri je na bob-
nih naš posavski rojak Blaž Sotošek, na radijske valove po-
šilja nalezljivo skladbo Cukr Pop. No, kljub temu, da jim na 

EMI ni uspelo zmagati s skladbo Vse mogoče, pa so se fan-
tje in dekle mudili v sosednji Avstriji, tam je namreč po-
tekala Evrovizija, kjer so snemali spot za omenjeni singl. 
I.C.E. pravijo, da gre za najbolj sladko in nagajivo skladbo 
z njihovega še svežega, drugega studijskega albuma Tu je 
raj. "Melodija je nalezljiva in ob poslušanju običajno nari-
še nasmešek na obraz. Z nekoliko hitrejšim tempom in z 
rahlo zbadljivim ter zabavnim besedilom opominjamo na 
to, kako pomembna je edinstvenost posameznika in kako 
ključno je, da človek v življenju počne tisto, kar si srčno 
želi.'' Skupina bo proti koncu meseca krenila na sever Nem-
čije, kjer se odvija eden najbolj odmevnih festivalov v Evro-
pi, Kieler Woche, ki ga vsako leto obišče do 3 milijone lju-
di. Tam bodo dober teden, nato pa se vrnejo na domača tla, 
kjer bodo v juliju koncertirali na več znanih glasbenih fe-
stivalih. Medijem so še zaupali, da komaj čakajo, da svojo 
novo ploščo predstavijo širši Sloveniji in še v živo zažura-
jo s svojimi poslušalci.

Konec meseca maja je 
izven naših meja, na-
tančneje v Ess nu v 
Nemčiji, donela zna-
na skladba Slovenija, 
od kod lepote tvoje. An-
sambel bratov Žerjav  
(na fotografiji) iz Spo-
dnje Pohance se je na-
mreč z veseljem odzval 
vabilu enega največjih 
društev slovenskih iz-
seljencev v Nemčiji in 
tamkajšnjega župnika 
Alojza Rajka. ''Da je bila dobra volja tudi tokrat najbolj-
ša, so s seboj prinesli veliko dobre slovenske glasbe. Vi-
kend so izkoristili še za en manjši nastop, sami pa pravijo, 
da že dolgo ni nihče tako iz srca zapel pesmi V dolini tihi in 
se zavrtel ob polki Na Golici,'' smo zasledili v medijih. Sicer 
pa ansambel bratov Žerjav v novi zasedbi deluje štiri mese-
ce, premierno pa so se predstavili na jurjevanju na Zdolah.
 
Zagotovo se spomnite posavske skupine Karmakoma, ki 
jo sestavljata Enej Mavsar in Beno Kovač. Tokrat pred-
stavljata novo skladbo in videospot, ki sliši na ime Remiss. 
Skupina je po izidu prvenca Imagination & Mechanical me-
tamorphoses v začetku leta 2014 nastopala tudi v tujini, 
njuna skladba Never Enough pa je izšla celo na kompilaci-
ji Val 014 - Imamo dobro glasbo. Kot smo še zasledili, fan-
ta že snujeta material za naslednji dolgometražni album, 
na bodočih koncertih pa bo Karmakoma zopet nastopa-
la kot trio in predstavljala skladbe s prvenca kot tudi ne-
kaj svežih skladb.

Na koncu pa naj vas še 
povabimo na večer jaz-
za in šansona v izvedbi 
vokalistke Nine Berger 
(na fotografiji), pianist-
ke Estere Cetin in ba-
sista Roka Piltaverja. 
Pod pomenljivim ime-
nom Noir Rouge - večer 
barve ljubezni boste za-
dovoljni vsi glasbeni sla-
dokusci, ki še verjamete 
v romantiko, v zvezde - 
skratka, v ljubezen in vse 

njene odtenke. Vidimo se 13. junija ob 19. uri v Brestanici.  

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Ireni Fink, Kočevske Poljane 12, 
8350 Dolenjske Toplice. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. VESELI DOLENJCI - Najin večer
 2. (3.) Ans. POPOTNIKI - Nisem
 3. (2.) RUDI ŠANTL - Če greš v svet, boš cenil domovino
 4. (6.) Ans. FRANCA MIHELIČA - Glasba je moj čarobni svet
 5. (4.) Ans. VIKEND - Sin
 6. (5.) DENIS NOVATO s prijatelji - Jadraj z menoj
 7. (8.) Ans. AKORDI - Čas bo izbrisal vse
 8. (9.) Ans. PETKA - Daj mi, dam ti
 9. (10.) Ans. KVINTET DO JUTRA - V naši družbi
 10. (-.) Ans. OGNJENI MUZIKANTI - Našel te bom

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Vihar - Ljubiti muzikanta

 
Kupon št. 262

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, 13. junij, ob 17. uri

DOSTAVA HRANE NA DOM
07 490 58 50 / 031 598 999

Finrast d.o.o., PE Stara krška pizzerija, CKŽ 59, Krško

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
Cena 17,50 ¤

druga, 
dopolnjena izdaja

naročila:
mob.: 040 634 783
zalozba@posavje.info
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Ljudska univerza Krško je uspešno zaključila izvajanje 
projekta spodbujanja socialne vključenosti posebnih 
ciljnih skupin – državljanov tretjih držav, za katerega je bila 
izbrana na javnem razpisu Ministrstva za notranje zadeve 
RS. Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za 
vključevanje državljanov tretjih držav. Prvi teden v juniju, od 
1. 6. 2015 do 7. 6. 2015, je potekal

TEDEN SOCIALNE VKLJUČENOSTI 
PRISELJENCEV V KRŠKEM.

V okviru tedna socialne vključenosti je v Krškem potekal projekt 
PREPOZNANI & POVEZANI, ki se je poleg Krškega izvajal še na 
Jesenicah in v Velenju. Program dogajanja je bil na vseh 
lokacijah enak, le delno prilagojen specifičnim potrebam 
lokalnega okolja.
Na Ljudski univerzi Krško smo za priseljence vsak dan 
organizirali različne dejavnosti.

V ponedeljek, 1. 6. 2015, so bile predstavljene tri zgodbe o 
uspehu. Zgodbe so pripovedovale priseljenke iz Moldavije, 
Makedonije ter Bosne in Hercegovine, ki so v Sloveniji že nekaj 
let. Odlično so se naučile slovenskega jezika in se zaposlile. 
Zgodbe so bile spodbuda in motivacija poslušalkam, ki so 
spoznale, da lahko z zavzetostjo in trudom dosežejo vse 
zastavljene cilje.

Torek, 2. 6. 2015, je bil namenjen najmlajšim. V Vrtcu Krško, 
Enota Pravljica in Vrtcu Leskovec, Enota Mali princ, so otroci 
poslušali pravljice v albanskem in slovenskem jeziku, se naučili 
nekaj albanskih besed in ustvarjali na temo prebranih pravljic. 
Bilo je poučno, zvedavo in ustvarjalno.

Sodelovali smo tudi z osnovnima šolama. Na Osnovni šoli 
Jurija Dalmatina Krško in Osnovni šoli Leskovec pri Krškem sta 
v torek potekali učni uri o medkulturnosti, solidarnosti, strpnosti 
in sobivanju. Učenci so izdelovali zastave držav, iz katerih 
prihajajo priseljeni učenci in ustvarjali na temo sobivanja. 

V sredo, 3. 6. 2015, smo na Ljudski univerzi Krško pripravili 
tradicionalni slovenski zajtrk za priseljence. Za skupno mizo 
smo s priseljenci spregovorili o tradicionalnih zajtrkih pri 
različnih narodih, iskali podobnosti in razlike. 

V četrtek, 4. 6. 2015, smo za priseljence v dopoldanskem 
in popoldanskem terminu organizirali spoznavanje lokalnega 
okolja s predstavitvami: Zavoda RS za zaposlovanje, 
Območne službe Sevnica, Centra za socialno delo Krško, 
Ljudske univerze Krško, Valvasorjeve knjižnice Krško. Skupaj 
smo se sprehodili po starem mestnem jedru Krškega. 

V petek, 5. 6. 2015, je bila izvedena delavnica slovenskega 
jezika za priseljence. Na delavnici je sodelovalo dvajset 
priseljencev, ki so se v nekaj urah uspeli naučiti prvih besed 
v slovenskem jeziku. Delavnica je pomembno prispevala k 
motivaciji priseljencev za nadaljnje učenje slovenščine.

Sobota, 6. 6. 2015, je bila obarvana z dobrodelnostjo. Od 
ponedeljka, 1. 6. 2015, do petka, 5. 6. 2015, je na Ljudski 
univerzi Krško vsak večer potekala delavnica izdelovanja 
igračk PoPi. Na delavnici so sodelovale priseljenke in članice 
študijskega krožka ročnih del. Pod vodstvom mentorice Ine 
Čebular je nastalo lepo število igračk–blazinic, ki smo jih 
v soboto podarili Otroškemu oddelku Splošne bolnišnice 
Brežice. Blazinice PoPi so razveselile male bolnike. 

Teden socialne vključenosti smo zaključili v nedeljo, 7. 6. 
2015, z informativno stojnico, na kateri smo predstavili 
rezultate projekta Prepoznani & Povezani v Krškem. Stojnica 
je bila dobro obiskana.

V projektu smo na Ljudski univerzi Krško izdelali letak z 
osnovnimi informacijami o lokalnem okolju za priseljence 
v slovenskem in srbskem jeziku, zapisanem tudi s cirilico, ki 
je namenjen priseljencem za lažje vključevanje v okolje, v 
katerem živijo.

V projektu je skupaj sodelovalo 168 udeležencev. 

Z izvedbo projekta Prepoznani & Povezani v okviru Tedna 
socialne vključenosti priseljencev smo pomembno prispevali 
k večji socialni vključenosti državljanov tretjih držav, ki so skozi 
različne aktivnosti spoznavali lokalno okolje in ljudi. 

Program PREPOZNANI & POVEZANI v Krškem financira EU iz sredstev 
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in 
Ministrstvo za notranje zadeve RS.

PREPOZNANI & POVEZANI v Krškem

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
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Ko so Krčani še prešerno slavi-
li na igrišču, je pred medije sto-
pil eden izmed glavnih »kriv-
cev« najuspešnejše sezone v 
zgodovini NK Krško Tomaž 
Petrovič, ki so ga malo prej 
nogometaši polili s šampanj-
cem, kot se za taka slavja spo-
dobi. »Neverjetna kemija v eki-
pi in karakter posameznikov 
sta ustvarila neverjetno ekipo, 
ki se bori in verjame vase. Vsa 
ta evforija v zadnjem mesecu 
in danes 1600 ljudi v Krškem, 
kar je rekord vseh časov. Tudi 
oni so 'krivi' za ta gol, vse se je 
'poklopilo', da smo zmagali na 
tako težki tekmi,« je vzhičeno 
dejal in dodal, da so se v klu-
bu pogovarjali tudi že o načrtih 
za naslednjo sezono, vendar pa 
je najprej prišlo na vrsto nepo-
zabno slavje. Uvrstitev v 1. SNL 
si je Krško izborilo po zmagi v 
zadnjem krogu 2. SNL nad Alu-
minijem iz Kidričevega, ki je 
bil pred tekmo na prvem me-
stu na lestvici, dve točki pred 
Krškim. Tudi izenačen izid bi 
bil za krške nogometaše koli-
kor toliko sprejemljiv, saj bi na 
koncu zasedli drugo mesto in 
imeli še dve dodatni tekmi za 
uvrstitev med slovensko no-
gometno elito. Vendar je zade-
tek rezervista Davida Bučar-

Zeleno Krško, ti si šampion!
KRŠKO - »Fantje so ne samo danes, ampak skozi celotno sezono pustili srce na igrišču,« so bile prve besede 
trenerja Tomaža Petroviča, ki je s krškimi nogometaši spisal nogometno pravljico in poskrbel za zgodovin-
sko uvrstitev Nogometnega kluba Krško v prvo slovensko nogometno ligo.

ja v 93. minuti Krčane popeljal 
na sam vrh druge lige in s tem 
neposredne uvrstitve v 1. SNL. 
Tribuna na stadionu Matije 
Gubca je znorela, Krčani so si 
padli v objem, svojega trener-
ja metali po zraku in skupaj z 
najzvestejšimi navijači Nucle-
ar power boysi zapeli: »Krško, 
zeleno Krško, ti si šampion!« 

Najizkušenejši v krškem mo-
štvu 36-letni Slaviša Dvoran-
čič, tudi kapetan NK Krško, je 
takoj po tekmi medijem zau-
pal: »Enkraten občutek. Da-
nes je bilo še posebej težko. 
Naš trener je vedno govoril o 
karizmi, karakterju, borbi, že-
lji, in to smo danes tudi poka-

zali in nam je uspelo. Bili so 
vzponi in padci, ampak mi-
slim, da smo zasluženo prišli 
v elito slovenskega nogometa, 
saj si to tudi zaslužimo z našim 
trenerjem na čelu in fenome-
nalnimi navijači. Na koncu smo 
dokazali, da smo prišli tja, ka-
mor smo si res želeli.« S solza-
mi v očeh je še dejal, da osta-
ja v Krškem, kjer je sedaj dve 
leti, v tem času pa mu je uspelo 
ogromno, predvsem s pomočjo 
trenerja. Za naš časopis je takoj 
po veličastni zmagi spregovo-
ril tudi predsednik NK Krško 
Boštjan Blažinčič. Priznal je, 

da v klubu pred začetkom se-
zone niso o takem uspehu niti 
sanjali. Sicer so si potihoma 
želeli, da bi bili na koncu uvr-
ščeni med prve tri. »Vsa čast 
Tomažu (Petroviču, op. a.) in 
tudi vsem mladinskim trener-
jem. Vsi so zaslužni za to, kjer 
smo. Današnji zaključek tekme 
je bil povsem filmski. Ko smo 
s člani upravnega odbora gle-
dali tekmo, smo se pogovarjali, 
da se bo tudi nam enkrat 'po-
klopilo' in se vrnilo, kar nam je 
bilo prej mogoče odvzeto. Sre-
ča spremlja hrabre in mi smo 
definitivno hrabri, to so mladi 
fantje, polni elana,« je povedal 
Blažinčič in zatrdil, da bodo 
v klubu naredili vse, da bodo 
tem fantom, ki so si napredo-
vanje izborili na igrišču, omo-
gočili igranje v prvi ligi. Kaj ta 
uspeh dejansko pomeni, bo 
pokazal čas, vendar pa ne gre 
prezreti dejstva, da bodo že v 
naslednjih mesecih na Gubcu 
gostovali Maribor, Olimpija, 
Celje, Domžale … 
 Rok Retelj

KRŠKO - Tradicionalno tekmovanje, ki je že 32. potekalo ob ob-
činskem prazniku, je bilo tudi tokrat v znamenju vse nižje kva-
litete krškega in slovenskega speedwaya. Toda zaradi velike iz-
enačenosti voznikov je bila prireditev dovolj zanimiva za nekaj 
sto ljubiteljev tega športa s plačanimi vstopnicami, ki so si na ne-
davno prenovljeni stezi lahko ogledali borbene vožnje tekmoval-
cev iz desetih držav. Med njimi je po svojih dosedanjih dosežkih 
namreč izrazito odstopal in že vnaprej veljal za favorita nekda-
nji evropski članski in mladinski prvak Hrvat Jurica Pavlic, ki je 
z dvojno zmago to tudi upravičil. Njemu se je zelo uspešno upi-
ral le Radečan Aleksander Čonda (na fotografiji v vodstvu), ki 
že nekaj časa vozi za klub iz Lendave, ki je praktično brez svojih 
voznikov, ima pa prav tako kot Krško velike ambicije kot organi-
zator speedway tekmovanj. Vrstni red tekmovanja za Zlati znak: 
1. Pavlic (Hr), 15 točk, 2. Čonda (Slo), 14, 3. Miesiac (Pol), 11, … 
9. Štojs (Slo), 6, … 13. Gregorič (Slo), 4. Vrstni red za pokal Fran-
ca Babiča: 1. Pavlic, 2. Dilger (Nem) 3. Čonda.
Gledalci pa so tokrat na Zlatem znaku pogrešali večje število do-
mačih tekmovalcev, saj se nihče ni mogel spomniti, kdaj v zgo-
dovini tekmovanja je na tem tekmovanju nastopil le en voznik 
domačega kluba (Denis Štojs). In še ta bi skoraj sodil med pet 
veteranov iz Avstrije in Slovenije, ki so tudi tokrat pridobili sim-
patije občinstva z borbenostjo in znanjem, ki je na trenutke obe-
talo, da bi lahko rešili omenjene kadrovske zagate. Še posebej to 
velja za Romana Špitalerja in Jožeta Žiberta - Pepija, držav-
nega prvaka Jugoslavije (1983), nastopil pa je tudi Franci Ger-
šak.  S. M.

Čonda drugi za Zlati znak

BREGE - Na tukajšnjem hipodromu se je 7. junija ob krš-
kem občinskem prazniku odvila tradicionalna kasaška dir-
ka - Slovenski kasaški šampionat, ki jo vsako leto organizira 
Konjeniški klub Posavje Krško v sodelovanju z Zvezo druš-
tev kasaške centrale Slovenije.

Po žrebanju štartnih pozicij za Šampionat Slovenije 2015, kjer 
so kasači tekmovali v dveh tekih na razdalji 1600 metrov, je naj-
prej potekala prva od osmih dirk - dirka 3- do 14-letnih EU ka-
sačev z zaslužkom do 500 evrov, na kateri je drugo mesto zase-
del konj Olivabe z voznikom Petrom Zadelom ml. in trenerjem 
Urošem Bernardičem iz KK Posavje Krško. Sledil je prvi tek 
Šampionata Slovenije za 3- do 14-letne slovenske kasače, ki ga 
je dobil voznik Dušan Zorko (KK Ljutomer) s konjem Jasa GL. 
Na predzadnji dirki se je odvil še drugi tek, v katerem je zmago 
slavil konj Florko z voznikom Darkom Sodcem (KK Ljutomer). 
Slednji je na koncu slavil tudi skupno zmago Šampionata Slove-
nije. Na tretji dirki, ko so 3- do 14-letni kasači z zaslužkom do 
1500 evrov štartali iz obrata, je nastopil Janko Šepetavc iz KK 
Posavje Krško s konjem Agamo in osvojil peto mesto. Naslednja 
dirka je bila memorialna, saj so se spomnili lani preminulega dol-
goletnega predsednika krškega kluba Jožeta Habinca. Peto dirko 
so zaznamovali 3- do 14-letni internacionalni kasači, nastopil pa 
je tudi Martin Mars s konjem Lewis OM in zasedel peto mesto. 
Na šesti dirki so tekmovale francoske kobile, za zaključek pa je 
sledila še dirka kmečkih dvovpreg, ki jo je dobil Franc Laknar s 
konjema Klavdija in Crazi. 
Med podeljevalci pokalov najboljšim so bili tudi Bernardič, Ra-
fael Jurečič z Občine Krško, predsednica sveta KS mesta Krško 
mag. Nataša Šerbec in Lea Habinc, soproga dolgoletnega pred-
sednika krškega kluba. Obiskovalce je med premori zabaval krški 
40x band, seveda pa so se ob poletni vročini lahko tudi okrepča-
li in opravili kasaške stave.  R. Retelj

Kasaški praznik na Bregah

Fotofiniš prvega teka dirke za Šampionat Slovenije
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Kar 292 udeležencev z 78 
spremljevalci iz 20 ustanov se 
je po 15 letih ponovno zbralo 
v Brežicah in tekmovalo v raz-
ličnih športih. V vlogi domači-
nov so bili varovanci VDC Kr-
ško-Leskovec in učenci krške 
šole, nastopili so tudi oskrbo-
vanci DUO Impoljca. Na slo-
vesni otvoritvi sta po uvodni 
glasbeno-plesni točki učen-
cev OŠ dr. Mihajla Rostoharja 
povezovalki Anita in Taja na 
prizorišče poklicali vse usta-
nove, ki so tekmovale na spe-
cialni olimpiadi, ter še pose-
bej pozdravili znani slovenski 
športnici, smučarko Ilko Štu-
hec in strelko Živo Dvoršak, 
ki sta po koncu tekmovanja 
skupaj s posavsko atletinjo 
Ledo Krošelj podeljevali me-
dalje najboljšim. Zbrane sta 
nagovorila direktor VDC Kr-
ško-Leskovec Andrej Romih 
in ravnateljica OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja Meta Habinc. Ro-
mih se je med drugim zahva-
lil tudi prostovoljcem iz Gim-
nazije Brežice in ETrŠ Brežice, 
ki so priskočili na pomoč, ter 
Pavlu Pircu iz OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja in Barbari Lužar 
iz VDC Krško-Leskovec, ki sta 
imela glavni vlogi pri organi-
zaciji tekmovanja. Udeležence 
sta pozdravila tudi župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko 

Posavci osvojili 24 medalj
BREŽICE - 22. maja je na atletskem stadionu v Brežicah ter v športni dvorani Ekonomske in trgovske šole 
Brežice potekalo 22. regijsko tekmovanje Specialne olimpiade Slovenije (SOS) za ljubljansko-dolenjsko re-
gijo, ki sta ga organizirala Varstveno delovni center Krško-Leskovec in OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško. 

in podžupanja občine Brežice 
Katja Čanžar. V imenu šport-
nikov je zaprisegel Robin To-
mažin (VDC Krško-Leskovec), 
v imenu sodnikov pa Jure Ro-
van. Varovanci VDC Krško-Le-
skovec so odpeli svojo himno, 
za veliko navdušenja pa je s 
pevskim nastopom poskrbe-
la Nuša Derenda. Po prihodu 
zastave specialne olimpiade na 
prizorišče sta Romih in Habin-
čeva specialno olimpiado tudi 
uradno odprla.

Udeleženci so tekmovali v 
enajstih disciplinah, vsaka iz-
med njih je bila razdeljena 
na homogene skupine glede 

na prijavljene rezultate, tako 
kot velevajo pravila SOS, s či-
mer so imeli skoraj vsi mo-
žnost priti do medalje. V teku 
na 50 m za dečke sta nastopi-
la Kristijan Balas in Jan Šlo-
gar (oba OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja). V teku na 100 metrov 
za moške so se pomerili Peter 
Barbič, Lojze Kodrič, Andrej 
Jazbec, Jože Staroveški, Lo-
vro Bogovič (vsi VDC Krško-
-Leskovec), Albin Kozamer-
nik in Peter Košak (oba DUO 
Impoljca). Na 100 m so tekle 
tudi Marjanca Hribar, Mo-
nika Dvoršak in Lidija Ber-
stovšek (vse VDC Krško-Le-
skovec). V disciplini žogica za 

moške je nastopil Silvo Novak, 
Miha Pavkovič (OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja) pa ni nastopil. Pri 
ženskah je žogico metala Štef-
ka Medvešek (DUO Impolj-
ca). V suvanju krogle za mo-
ške se je pomeril Dejan Brili 
(VDC Krško-Leskovec). V sko-
ku v daljino z mesta Tina Bo-
žič (VDC Krško-Leskovec) ni 
nastopila. V namiznem tenisu 
so pri moških tekmovali San-
di Germovšek, Darko Pa-
skvale, Robin Tomažin, Silvo 
Zalokar (vsi VDC Krško-Le-
skovec) in Muharem Kuma-
rič (DUO Impoljca), pri žen-
skah pa Cvetka Kontestabile 
(VDC Krško-Leskovec). V ele-
mentih košarke so se želeli kar 
se da izkazati Bequir Veselaj, 
Samir Cosić, Andrej Bibič, 
Tomaž Zupančič (vsi OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja), Mitja Ci-
zelj, Branko Kozinc, Aleš Sti-
pič, Jože Štricelj ter Martina 
Colarič, Martina Ferenčak, 
Anja Zavrl, Marija Motore in 
Lara Bec (vsi VDC Krško-Le-
skovec). Prva mesta so v svo-
jih skupinah dosegli Balas, Ko-
zamernik, Medveškova, Brili, 
Germovšek, Veselaj, Cizelj in 
Colaričeva, sicer pa so posav-
ski tekmovalci osvojili še po 
osem drugih in tretjih mest. 

 Rok Retelj

Kljub slabemu vremenu so tekmovalci pokazali veliko borbe-
nosti (foto: M. Mladkovič).

SENOVO - 29. maja je s simbolnim metom kladiva olimpij-
ski in svetovni prvak Primož Kozmus odprl na Štircu nad 
Senovim Center za mete Primož Kozmus. Vrednost doseda-
nje investicije Občine Krško in Fundacije za šport v uredi-
tev vadbišča Kozmusove atletske šole znaša 200.000 evrov. 

Po pridobivanju potrebnih zemljišč na nekdanjem rudniškem 
jalovišču so v minulem letu vadbeni center opremili tudi s pre-
mično opremo, na podlagi te in drugih ureditvenih del pa so že 
dani pogoji za vadbo in tudi tekmovanja v štirih atletskih discipli-
nah: metu kladiva, suvanje krogle, metu diska in kopja. Center za 
mete, zaenkrat edini tovrstni center v Sloveniji, je pod vodstvom 
Kozmusove sestre, prof. Simone Grubič, že začel z delovanjem, 
kar je na otvoritvi prikazal že številčno lepo zastopan domač 
atletski podmladek, ki vliva upanje, kot je dejal Kozmus, da se bo 
vzgoja in načrtno delo z njim v dobrem desetletju že lahko re-
zultiralo z osvojenimi odličji in naslovi. Sicer pa nameravajo po-
stopoma z razvojem centra in izgradnjo dodatne infrastrukture 
pridobiti za vadbo še kakšen, za posamezne panoge kvalificiran 
kader. Otvoritveni dogodek, ki ga je povezoval športni novinar 
Peter Kavčič, so z nagovorili pospremili še nekdanji in aktual-
ni krški župan, Franc Bogovič in mag. Miran Stanko, predse-
dnik sveta KS Senovo Vlado Grahovac, predsednik Atletske zve-
ze Slovenije Gregor Benčina, slovenski rekorder v metu diska 
Igor Primc, k boljšemu razpoloženju številnih obiskovalcev pa 
je s šaljivim prikazom posameznih panog pridodala tudi dram-
ska igralka Tina Gorenjak.
 B. M. 

Kozmusova »valilnica« atletov

Primož Kozmus s sestro Simono in novinarjem Petrom Kav-
čičem
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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

Dolžina pisem bralcev
Spoštovane bralke in bralci, vaših odmevov in pisem smo si-
cer veseli, vendar jih moramo zaradi omejitev prostora na ča-
sopisnih straneh omejiti na 4.000 znakov (s presledki). Hvala 
za razumevanje. Uredništvo

Pošta kot samostojna poslovalnica je imela v Šentjanžu dolgole-
tno tradicijo, ki pa jo je z otvoritvijo nadomestne pogodbene po-
šte v trgovini KZ Sevnica žalostno končala.

Prebivalci Šentjanža smo podeželski ljudje in pričakujemo od od-
govornih ljudi pri upravljanju podjetij zdravo kmečko pamet. Z 
otvoritvijo pogodbene pošte izgubljamo uporabniki storitev, zapo-
sleni v trgovini in za poštnimi pulti. Seveda se prebivalci Šentjan-
ža tudi upravičeno sprašujemo, zakaj so bili prostori poslovalnice 
Pošte Slovenije prenovljeni pred dvema letoma, sedaj pa zapira-
jo vrata? Kdo bo sprejel odgovornost za neupravičene investicije? 
Ali na vodilnih mestih podjetja sedijo ljudje brez izdelane strate-
gije in dolgoročnih ciljev?

Še dobro se spomnim na vabilu na otvoritev pogodbene pošte pod-
pisanega direktorja PE PS Celje, ki je bil zaposlen na PTT Sevnica 
kot poštni manipulant, gospoda Cvetka Sršena. Veliko je bilo nje-
govih sodelavcev za poštnimi šalterji, ukvarjali so se le z osnovno 
dejavnostjo: pošto, telegrafom in zaračunavanjem opravljenih te-
lefonskih pogovorov. Domov so odhajali po opravljenih osmih urah 
dela, s prihranjeno energijo za popoldanske športne aktivnosti. Od 
takrat je minilo veliko časa in sedaj so poštarskim delavcem po-
leg osnovnih storitev naprtili še ogromno drugih: banko, prodajo 
časopisov, loto, komercialne prodaje ... V poslovalnici v Šentjanžu 
je vse to obvladala le ena zaposlena, pa še delovni čas so ji razbili 
čez cel dan. Časa za popoldanske aktivnosti ni imela, kakor ga je 
imel nekoč gospod direktor PE Celje, pa verjetno tudi energije ne. 
Velikokrat smo potrpežljivo čakali v vrsti, kljub njeni predanosti 
delu. Tudi to ni bilo dovolj, očitno je bila njena plača previsok stro-
šek za PS ali pa donos poslovalnice prenizek, zato so poslovalni-
co zaprli. Tudi PS na žalost sledi izkoriščevalskemu kapitalistične-
mu cilju: maksimizirati dobiček na račun pregorelosti zaposlenih.

Sedaj je pogodbenica Pošte Slovenije KZ Sevnica, z izvajanjem po-
štne dejavnosti v kmetijski trgovini KOC Janez v Šentjanžu. Ponov-
no se koristniki storitev sprašujemo: le kako bodo zmogli proda-
jalci poleg prodaje blaga izvajati še številne poštne storitve, če že 
sedaj velikokrat čakamo v vrsti za plačilo blaga? Ali bodo doda-
tno zaposlovali, če so pred dvema mesecema odpustili dve redno 
zaposleni prodajalki? In to zadruga, kateri bi moral biti na prvem 
mestu človek in ne kovanje finančnih dobičkov. Ali bodo prodajal-
ci dobili višjo plačo za dodatne obremenitve? Ali jih boste, gospod 
direktor Borut Florjančič, kaznovali za njihove zahteve, kakor ste 
to pred kratkim storili z delavci v predelavi in klavnici v Sevnici, ko 
so fantje slekli halje? Seveda se upravičeno sprašujemo, kaj za vra-
ga počnejo nadzorniki in upravni odbor Kmetijske zadruge Sevni-
ca? Ali se kdaj zamislijo nad razmerjem plače direktor/prodajalec? 
Kolikokratni količnik, kljub temu, da je to zadruga, ki bi že po de-
finiciji zadružništva morala delovati zmerno in vzajemno. Veliko 
vprašanj, malo ali nič odgovorov. In bojimo se, da se ne bo na koncu 
ponovila ničkolikokrat slišana slovenska privatizacijska zgodba.

Ne, gospod Sršen, to za nas ni bila slavnostna otovoritev pogod-
bene pošte, kakor ste napisali na vabilu. Za takšnimi otvoritvami 
se skrivajo zgodbe slehernikov, ki za minimalno plačilo vsak dan 
iztrošeni odhajajo domov k družinam. Od obeh podjetij, ki s svo-
jimi storitvami še poslujeta v Šentjanžu, krajani pričakujemo ve-
čjo družbeno odgovornost. Do lokalne skupnosti in do vaših za-
poslenih.

Trend zapiranja se po zaprtju poslovalnice pošte ne more nada-
ljevati, ker razen trgovine drugih poslovalnic pravzaprav ni več. 
Krajevni urad so nam namreč zaprli že pred časom. Osnovna šola 
pa je na srečo na dobri poti, da bo dobila novo telovadnico in ure-
jeno okolico. Vsaj nekaj pozitivnega v našem kraju.
 Franci Ajnihar, Šentjanž

Pogodbena pošta v Šentjanžu
Ljiljano je strah za metulje v nevihti, 
ker se jim zlepijo krila in morda ne 
morejo več leteti. Marko jo je spoznal v 
času, ko so dekleta, rojena v 60. letih, 
v srednji šoli nastopala v vojašnicah in 
domovih JLA. Lainšček bralca odpelje 
v čas nostalgije za lepšimi ostalinami 

socializma ter bratstva in enotnosti, čeravno se Marko v tistem 
sistemu nespametnih ukazov ne znajde. Potem ko se skoraj 
dokončno izgubi v svojih globinah, ga reši zaljubljenost v 
Ljiljo, mlado in lepo, a zanj tudi preveč svobodno. Na bregovih 
Donave sta zapisala svojo usodo, ki ji nista zmogla slediti. Marko 
ni razumel, da Ljilja noče zlepljenih kril. (Mirjana Marinčič)

STRAH ZA METULJE V NEVIHTI
slovenski avtor Feri Lainšček
Beletrina 2014

Vabljeni k branju!

ZMAJEVA KRI
slovenska avtorica Valerija Skrinjar Tvrz
Karantanija 2009

Trilogija Zmajeva kri govori o začetkih 
rudarjenja pri nas, ki segajo v osemnajsto 
stoletje. Opisuje, kako so ljudje v Zagorju 
in okolici začeli odkrivati premog in 
to kar na površju zemlje. Nabirali so 
ga in ga kar s koši nosili domov, ker so 
ugotovili, da je dober za kurjavo. Začeli 

so s čedalje večjimi odkopi na površju pa tudi globlje in nastali 
so prvi rudniški rovi. To je bil začetek rudarstva v Zasavju, 
zaposlitve v rudnikih in uporabe premoga v industriji. V zadnji 
knjigi pa avtorica opisuje vse manjše potrebe po premogu in 
počasen zaton te panoge. (Damjan Škerbec)

DRUGA ROKA
angleški avtor Chris Cleave
Mladinska knjiga 2011

To je pretresljiva pripoved o deklici 
Čebelici, begunki iz Nigerije, ki je 
pobegnila iz nastanitvenega centra 
(Velika Britanija), ker ji je grozil izgon. 
Med pobegom naveže stik z edino znano 
osebo v Evropi, to je novinarko Sarah, s 
katero si deli kruto srečanje izpred dveh 

let med državljansko vojno v Nigeriji. Zgodba počasi odkriva, 
kako je prišlo do njunega srečanja in v bralcu budi veliko 
radovednost o tem, kako se bo razpletlo življenje obeh junakinj 
in tudi drugih vpletenih. (Silva Uršič)

(Odgovor Komunali Brežice na pismo, objavljeno v Posa-
vskem obzorniku št. 11/2015, 28. 5. 2015, str. 36)

Oporekanje mojim izračunom je najmanj, kar je, nesprejemljivo, 
ker Ernestina se je v življenju še kako naučila, da zapiše samo tisto, 
kar stoodstotno lahko dokaže. In da so številke okoli 400 evrov in 
okoli 130 evrov za neko praznenje greznice še kako resnične. Bom 
povedala samo postavke iz obeh računov: za naju, dva Rožmana 
(in občasne obiske) piše na tistem delu računa, ki se tiče greznic in 
praznenja: praznenje greznice ali mkč 3,13 €, omrežnina greznice 
0,70 €, odpadne vode greznica 5,55 € - skupaj: 9,38 € krat 12 me-
secev je 112,56 €; krat 3 leta je 337,68 €!! To je za najini dve riti!

Za prazni del dvojčka, za katerega tudi mi pokrivamo stroške, pa 
izgleda račun takole: praznenje greznice ali mkč 1,04 €, omre-
žnina greznice 0,70 €, odpadna voda greznice 1,85 € - skupno za 
mesec je 3,76 € krat 12 je 45,12 € in krat 3 leta je 135,36 €!! To 
pa je za riti, ki jih na tej greznici ni! Voda je porabljena v gospo-
darskem poslopju in jo plačujemo tudi Rožmani! In del nje mor-
da steče v našo greznico! Ali pa morebiti kdaj na vrt in ne teče niti 
MIMO greznice ...

Bralce iskreno prosim, da se ne jezijo name, ker razpredam o tem, 
toda ne gre za moj primer, na veliko govorite o tem, le javno se nih-
če ne izpostavi, jaz pa vem za komunalna podjetja po Sloveniji, ki 
zaradi apatičnega odnosa javnosti izstavljajo tako visoke račune 
za povsem neopravljeno in sploh nerealno delo, da ljudje ne zmo-
rejo več plačevati! Glede na porast cene v zadnjih petih letih smo 
tudi mi lahko hitro tam ...

Sicer pa želim uspešno delo še naprej, komunalni delavci na tere-
nu so vredni vsega spoštovanja!!
 Ernestina Rožman

(Odgovor g. Lojzetu Štihu na pismo, objavljeno v Posavskem 
obzorniku št. 11/2015, 28. 5. 2015, str. 36)

Odgovor gospoda-tovariša Štiha ne preseneča! Najprej se izgo-
varja na nerazumljivost mojega pisanja. Škoda, da ni dobil celega 
pisma. Bilo bi burno. Ta o demokratičnosti, ki vam je baje ne pri-
znam, je povsem “bosa”. ”Bežati” od resnice in dejanskega stanja 
stvari je najlažje: nič ne vidim, slišim, razumem! Petdeset let smo 
uživali fantastično demokratičnost, danes pa je problem. Osebno 
si želim za vas in vse vaše člane, simpatizerje - pišite, čim več, kar 
vam srce poželi in naj se vse objavi. Tako vas bomo bolje in prej 
spoznali v pravi luči. A ni zanimiv paradoks, koliko se lahko prebe-
re med vrsticami. Včasih več kot v pisanih vrsticah! Škoda, da mo-
ram pisati v fragmentih, ne da bi se razvila prava polemika. Tako 
bi ljudje lažje spoznali pravi obraz revolucije, samoupravnega so-
cializma, ozadja NOB, partijo in njeno manipulacijo, pravi odpor 
proti okupatorju, medvojne in povojne poboje in kako je bila Jugo-
slavija po drugi svetovni vojni ena največjih prodajalk orožja v sve-
tu (predvsem neuvrščenim), o odnosu Jugoslavija in gibanje neuvr-
ščenih … Žal v Sloveniji še vedno ni možen ”boj” moči argumentov, 
ampak argument moči, strah, maščevalnost, dvoličnost in prikri-
vanje resnice ter uničevanje arhivov … Recimo, vi trdite, da par-
tizani nimajo nič s poboji, enako Organizacija. Če to drži, potem 
partijska vodstva niso partizani, potem vaši člani niso niti vsi ti-
sti, ki  so vedeli za poboje ali celo sodelovali. Pričakujem, da se jim 
boste odrekli. Razen, če boste ob vsem, kar danes vemo, trdili, da 
se je na več kot 600 lokacijah po Sloveniji zgodil neverjeten sku-
pinski samomor … Ne, preveč grozno in nečloveško je tako razmi-
šljanje. Nečloveško je tudi samo opravičilo in obsojanje, če ne zmo-
remo vsaj minimalno poskrbeti za nam znana grobišča in žrtve v 
njih. Tudi druga vaša trditev ne zdrži resne zgodovinske analize. 
Partizani niso bili razformirani, nekateri so se demobilizirali, eno-
te pa so se preoblikovale v JLA … Celo mi svetujete več branja pri-
mernega gradiva. Hvala za nasvet, je prepozen. Berem, berem in 
sem prebral Sajeta, Ambrožiča, Mačka, Cenčičevo, Alberta Svetino, 
Vodetovo, Kocbeka, Leljaka, Simića … Lahko bi še našteval, prostor 
je omejen. Sicer pa še berem … Raje bi vas spomnil na pomemben 
praznik, dan upora proti okupatorju je na zelo neprimeren dan 
tudi za vašo Organizacijo. Praznik je na dan 27. 4. Ko je bil usta-
novljen PIF (protiimperialistična fronta). Proti komu? Gotovo pro-
ti ZDA in Veliki Britaniji. To pa že ni dobro - zato je kar prav prišel 
napad na SZ in je Stalin pozival vse svoje partije pod nemško oku-
pacijo, da se uprejo. Tako je nastala OF (PIF je bil premalo), nato 
prepoved upora proti okupatorju izven OF (veste, kaj to pomeni, 
prepovedati ljudem sveto stvar - boj za obstoj lastnega naroda?) 
in na koncu Dolomitska izjava, ki so jo v bistvu podpisali sami ko-

Replika na odgovor

Še: “Želijo pomladiti članstvo”

munisti in Kocbek. Za vas bi bil boljši datum 22. 6. Vendar tudi to 
ni dan upora proti okupatorju, dan upora proti okupatorju je 13. 
5. 41, ko so se Tigrovci spopadli s fašisti na Mali gori nad Ribnico. 
Petdeset let se o tem ni smelo govoriti. Danes pa si prisvajate še 
Tigrovce, seveda brez praznika! Še to se jim ne prizna. Okoli belo-
gardistov pa le to, domnevam, da ste kot otrok med drugo svetov-
no vojno videli enote, ki niso bile bela garda, ampak so se druga-
če imenovale. To je resnica! Morda bi tudi vi morali kaj prebrati. 
Za konec, moram ponoviti vprašanje iz mojega prvega pisma: vaš 
odnos in odnos vaše Organizacije v letih 89, 90, 91, 92 do osamo-
svojitve in neodvisne Slovenije. Zakaj? Zato, ker se ”naša hiša” trese 
zaradi temeljev (ne v letu 41, ampak v letu 90/91)! Občutek imam, 
da vam vprašanje ni pogodu. Gospod-tovariš Štih, v Sloveniji ne bo 
pomiritve in sprave, dokler bo vladal mamon, egoizem, dvoličnost 
in se bo neiskrenost in manipulacija pokrivala z vrednotami! Žal, 
zmanjkalo mi je prostora …
 Ciril Kolešnik, Brežice

BREŽICE – V dvorani Glasbene šole Brežice se je 28. maja s pred-
magistrskim koncertom predstavil harmonikar Uroš Polanec. Je 
študent 2. letnika II. stopnje magistrskega študija Akademije za 
glasbo v Ljubljani, njegov mentor je izr. prof. Borut Zagoranski. 
Zaigral je zelo zahteven program izbranih del skladateljev Sofije 
Gubajdulina, J. S. Bacha, Anatolija Kusjakova, Dimitrija Šostako-
viča, Uroša Rojka in Alfreda Šnitkeja. Uroš Polanec se je rodil leta 
1990 v Mariboru. Harmoniko se je začel učiti na nižji GŠ Sloven-
ska Bistrica pri prof. Andreji Žel, na SGBŠ v Mariboru ga je pouče-
val prof. Slavko Magdić. Kasneje se je izpopolnjeval na seminar-
jih pri priznanih pedagogih. Udeleževal se je številnih tekmovanj 
doma in v tujini, kjer je dosegal odlične uspehe in prejemal prve 
nagrade. Svoje znanje in izkušnje zavzeto predaja sedaj s pouče-
vanjem harmonike učencem GŠ Brežice in GŠ Sevnica.  N. J. S.

Koncert Uroša Polanca
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MILKE MLAKAR

VERONIKO VRETIČ

ZAHVALA

SPOMIN

Ob boleči izgubi naše drage mame

na našo drago ženo, mamo, taščo, babico, 
sestro in teto

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem, prijateljem, 
zdravstvenemu osebju, stanovalcem Doma starejših občanov za 
darovano mašo, poslovilne besede gospoda župnika Ludvika Žagarja 
in gospodu Alfonzu Grojzdku za sočutno opravljen obred.
Hvala gospodu Slavku Šribarju za poslovilne besede, pogrebni službi 
Kostak, praporščaku in zastavonoši, Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Krško in vsem, ki vas nismo posebej imenovali.
Hvala, ker ste našo mamo Milko imeli radi in jo v tako velikem številu 
pospremili k večnemu počitku.

22. junija minevajo že tri leta, odkar odšla je, a v naših srcih ostaja za 
vedno … Zahvaljujemo se vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin 
nanjo, ji prižigate sveče in postojite ob njenem grobu. Srčna hvala 
še enkrat!

Žalujoči: vsi njeni

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

Življenje je to, 
kar se ti zgodi.

Mama, odšla si,
a v naših srcih živiš.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,

povsod te slišimo mi vsi,
saj še vedno med nami si …

iz Krškega

iz Brežic.

»Spoštujmo slovenski jezik in edinstvenost dvojine! Učimo 
se namreč tudi na javnih mestih,« je ob priloženih posnetkih 
s parkirišča med trgovinama Tuš in Baby center v Brežicah 
zapisala Ivanka Počkar.

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

FRANCIJA ZIDARJA

ZAHVALA

Ob prerani, boleči in nenadomestljivi izgubi 
našega dragega moža, očeta, tasta, dedija, 

brata, strica, bratranca, botra in soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za veliko pomoč, izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene 
svete maše, cvetje, sveče, denarno in materialno pomoč. 
Posebno zahvalo smo dolžni reševalcem in zdravnikoma iz ZD 
Sevnica, gospodu župniku Jožetu Špesu za molitve v vežici in za 
sočutno opravljen cerkveni obred ter tudi župnikoma g. Janezu 
Turinku ter g. Marjanu Plohlu. Hvala moškemu pevskemu zboru iz 
Župnije Podgraje za zapete žalostinke, gospe Štefki Vidrih za besede 
ob odprtem grobu, gospodu Zapušku in Komunali Sevnica za pomoč 
pri pripravi pogreba ter gostilni Pečnik. 
Hvala kolektivu Termoelektrarne Brestanica za posebno pozornost, 
ki ste nam jo izkazali in potrdili, da vam je bil resnično blizu.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega Francija v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti, in vsem tistim, ki vas nismo 
posebej imenovali, pa ste nam v teh težkih trenutkih kakor koli 
pomagali in nam stali ob strani.

Žalujoči: žena Mirica, sinova Borut in Robi z družino

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel.

Misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

z Blance

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

MARINKA 
PETAN

(1922 - 2015) 

Ko misliš, da bo človek, kot je bila Marinka, živel večno, te toli-
ko bolj presune vest, da se je 20. maja za vedno poslovila. Svojo 
življensko pot je v 93. letu starosti sklenila mirno in tiho, tako, 
kot je živela.

Od nas je odšla draga učiteljica, spoštovana in cenjena kolegi-
ca, ki je bila zgled mnogim rodovom. Ko se je danes spominja-
mo, se zavedamo, da ni bila samo učiteljica učencem, ampak 
je bila predvsem učiteljica življenja. Sama se je trudila sleherni 
dan, tudi v visoki starosti, da bi bila boljši človek. Tisti, ki smo jo 
poznali bolj od blizu, jo čutili, se srečevali z njo, smo tudi zara-
di nje postali bogatejši in boljši ljudje. Bila je svetel vzor skro-
mnosti in modrosti.

Od nas je odšla osvobojena iluzij in utvar, saj se je zavedala, 
kaj je njena prava narava. Marinka je bila prebujena v pravem 
smislu besede. Živela je duhovnost vsak dan, vsako uro, kar je 
bilo ob njej čutiti, saj je bila mirna in srečna. Bila je dobra opa-
zovalka, ki je videla ljudi in stvari takšne, kot so. Že zgodaj v 
otroštvu se je spraševala o tem, kdo pravzaprrav je ona, zakaj 
je prišla na svet. Skozi leta premnogih izkušenj je prepozna-
la samo sebe, kdo v resnici je. Pa tudi druge ljudi je videla brez 
projiciranja v njihovi resničnosti. Videla jih je brez mistificira-
nja, obsojanja ali sojenja. In ravno zato je bila v svoji duši svo-
bodna. Vedela je, da to, kar je v nas, odloča, kaj bomo uzirali in 
kaj zares videli. In tudi kako. Veliko se je učila iz narave, ki jo 
je imela nadvse rada. Skozi naravo, v kateri je preživela vsak 
prosti čas, se je zavedala, da je vse minljivo. Kakor je bila vide-
ti nadvse šibka, je z vsakim korakom in vsako odločitvijo gra-
dila svojo notranjo moč. Ta njena moč se je pokazala ob koncu 
njenega življenja. Veliko ljudi pred smrtjo pade v komo, včasih 
že več dni prej, ker ne premorejo te notranje moči, da bi se spo-
prijeli z veliko spremembo, ki jih čaka. In se zavestno umakne-
jo. Marinka je bila budna do trenutka spremembe. Svojo notra-
njo moč je gradila z odpiranjem srca, z ljubeznijo, z nabiranjem 
modrosti in izkušenj. Izbrala je tiste odločitve, ki so jo notra-
nje krepile. V njej ni bilo zaznati niti kančka jeze, pohlepa, za-
visti, domišljavosti, sebičnosti, sovraštva. Vedela je, da s takimi 
čustvi samo odpiramo vrata lastnemu in vsesplošnemu trplje-
nju ter si s tem spodkopavamo zdravje. Zato ji je bilo dano, da 
je ostala zdrava do zadnjega trenutka.

Poleg narave je imela zelo rada tudi knjige. Bila je pravi zbira-
lec knjig. In pravi knjižni molj. V zadnjih letih je veliko razmi-
šljala o tem, kaj se dogaja in kaj se šele bo zgodilo s človeštvom, 
ker tehnika prehitro napreduje. Ker je bila človek narave, se je 
zavedala, da človek z napredkom tudi veliko izgublja. Zaradi 
neskladja človeštvo etično nazaduje. Marinka pa je živela v pol-
nini trenutkov, v katerih je bila scela predana naravi, skromna 
in majhna. To jo je presegalo. Ona je izbirala pot s srcem, ki je 
bila tu in tam tudi naporna, a radostna, ker se je zavedala, da 
s trpljenjem rastemo in se razvijamo. Vedno si je znala zapol-
niti čas, ki ji je bil namenjen med življenjem in smrtjo, in v njem 
najti trenutek, ki je bil namenjen premisleku o trpljenju drugih. 
V sebi je premogla ogromno empatije, da se je vživljala v življe-
nja drugih. Bila je zelo sočutna in spraševala se je o tem, če ni 
morda nezavedno v življenju koga prizadela.

Vsi, ki smo Marinko dobro poznali, smo žalostni, a hkrati hva-
ležni, ker smo bili del njenega življenja. Konec življenja  – smrt 
služi marsičemu. Zagotavlja osvoboditev od telesnih bremen. 
Omogoča izmaknitev trpljenju. Odpira priložnost učenja za ti-
ste, ki ostajajo. Ona je odšla od nas, kot si je želela. Svojo druži-
no je imela neizmerno rada in družina ji je to vračala s pozor-
nostjo, ljubeznijo in hvaležnostjo.

Od sedaj naprej bo Marinka z nami na drugačen način. Z nami 
bo na sprehodu ob morski obali, z nami bo na travniku v valo-
vanju trav in cvetic, z nami bo na vrtu med rožami in v drugih 
kotičkih narave. Še naprej bo naša učiteljica življenja, pa če-
prav samo v spominih.
 V. Š.

IN MEMORIAM

BRANKA STRMOLETA

ZAHVALA

Ob boleči in prerani izgubi 
našega dragega

se najiskreneje zahvaljujemo vsem, ki ste v teh dneh žalosti 
sočustvovali z nami. Hvala za tolažilne besede in stiske rok. Hvala 
vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga spoštovali, imeli radi in 
se od njega poslovili.

Vsi njegovi

iz Tržišča

 Vedno boš z nami ...

MARIJE HITI

ZAHVALA

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebna zahvala dr. Grašičevi 
in osebju oddelka H1 Onkološke bolnišnice Ljubljana za nesebično 
pomoč pri njeni bolezni. Hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju 
za lepo opravljen cerkveni obred, pevkam za zapete žalostinke, 
trobentaču in pogrebni službi Žičkar. Hvala tudi družini Katić, 
sodelavcem podjetja Mlin Katić, sodelavcem pralnice Pacek, 
sodelavkam VDC Ljubljana - CUDV Draga, društvu koronarcev ter 
društvu izgnancev. Zahvaljujemo se tudi vsem tistim, ki vas nismo 
posebej imenovali, vendar ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani in nam kakor koli pomagali ter našo drago mamo pospremili 
v tako velikem številu na njeni zadnji poti. 
Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

iz Leskovca pri Krškem

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

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

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!
Sporočamo vam, da smo odprli dopisništvo Posavskega obzornika tudi 
v Sevnici. Obiščite nas v prostorih na naslovu Naselje heroja Maroka 
29 v Sevnici (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak ponede-
ljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno oddali naročila 
za male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave, si ogledali 
in naročili knjige iz naše založbe Neviodunum ali se dogovorili za novi-
narski prispevek. Uredništvo

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi nasproti občine 
(Mestni atrij, Cesta prvih borcev 17), nas lahko obiščete vsak 
ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure 
in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene 
objave ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 
 Uredništvo
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Prodam kosilnico Goldoni, 8 
KM, 3 prestave in greben. Pri-
merna za nagib. Čatež. 
Tel.: 041 773 484

Prodam traktorsko škropilni-
co Agromehanika Kranj (200 l) 
s cevmi ter cisterni inox (250 
l in 300 l). Tel:. 031 653 130

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

Prodam koruzo iz koruznjaka 
(zrnje ali stroki) in seno v koc-
kah. Dobova. Tel.: 041 991 555

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno v koruznjaku. 
Tel.: 07 45 23 333

Prodam koruzo, sušeno v ko-
ruznjaku, in plohe, debeline 10 
cm. Tel.: 041 587 261

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 040 608 621

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju in ječmen. Možna 
menjava za drva – hlodovino. 
Prodam 4 letne gume, 14 col, 
Kleber. Tel.: 031 730 830

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

AVTOMOBILIZEM 
Prodam lepo ohranjeno Re-
nault Laguno Grandtour 1.9 
dci (98 KW), letnik 2007, pre-
voženih 236.000 km. 
Tel.: 041 760 071

Prodam avto Renault Kangoo. 
Tel.: 041 439 288

KMETIJSTVO

Prodam kabino za traktor IMT 
539 in rotacijsko kosilnico SIP 
135. Menjam seno v okroglih 
balah za vino. Tel.: 030 694 956

Prodam kosilnico Bucher, mo-
torno žago Husqvarna 770, re-
zervne dele za kosilnico BCS 
127. Tel.: 051 496 012

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

NEPREMIČNINE

Projektiranje - legalizacija, 
novogradnja, prenova, rušitev, 
notranja oprema, zunanja ure-
ditev vseh objektov. Aspo biro, 
Samo Vojko Cerovšek s.p., Pa-
pirniška ulica 24, Krško. 
Tel: 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net

Prodam parcelo v izmeri 40 
arov. Parcela je gradbeno za-
zidljiva. Okolica Krškega (Go-
lek). Tel.: 041 358 462

Prodam hišo v okolici Brežic 
(Ponikve), dokončana l. 2006, 
parcela 658 m2, s teraso in ga-
ražo, EI: D. Tel.: 070 363 780

Stanovanjsko hišo v Brežicah 
oddam v najem od 1.8.2015. 
Tel.: 0049 1 627 587 639, 0049 
817 127 697

V centru Brežic oddam garso-
njero za daljši čas in prodam 
opeko (29x14x19 cm). 
Tel.: 041 572 266

Oddam hiško, Mandre Pag, 
prosto do 12.7.2015, plaža 
50 m, do 7 oseb, klima, veli-
ka terasa, žar, privez za čoln. 
Tel.: 041 339 199

V najem vzamem manjšo hi-
ško ali vikendico, primerno za 
bivanje. Okolica Krškega ali 
Brežic. Tel.: 068 148 782

S 1. septembrom oddam v na-
jem opremljeno dvosobno sta-
novanje v Brežicah. Tel.: 031 
542 579, 07 49 62 476

V drugi polovici junija, julija in 
avgusta oddam apartma v Bar-
barigi (nasproti Brionov) v ve-
likosti 60 m2, oddaljen 400 m 
od morja, s klimo in veliko, del-
no pokrito teraso. Slike pošljem 
po e-pošti. Tel.: 031 308 412

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašman, do 6 oseb, letna 
kuhinja, nadkrita terasa, kli-
ma, parkirišče, 200 m od mor-
ja. Tel.: 041 983 525

mali oglasi

- 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

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

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 PULTITrdinova 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

Marko Žièkar s.p., Èernelèeva 9, Brežice

 www.zickar.net

sveže rezano cvetje, 
lonènice, 
suho in svileno cvetje, 
nasadki, 
edinstveni aranžmaji, 
okrasna keramika,
 elektronske, 
parafinske
 in sveèe z moduli, 
pestra izbira 
nagrobnega peska, 
zemlje in 
lubja skozi celo leto.

Dnevno nočni

Gardaland

25. junij 2015
Cena: 66 €

Sevnica 4.00, Krško 4.30, Brežice AP 4.50
GSM 031 643 338;          07 81 62 880
avto.prah@siol.net;       www.avto-prah.si

18., 25., 30.6. 2015
2., 7., 9., 14. 7.2015 

avto.prah@siol.net
gsm:    031 643 338
tel:      07 81 62 880
www.avto-prah.so
facebook.com/turizemtoni

Vstopna mesta:
Šmarje pri Jelšah, Pod-
četrtek, Buče, Kozje,
Podsreda, Bistrica ob 
Sotli, Bizeljsko, Brežice

Sevnica, Krško, Brežice

Informacije:

Cena: 66 €
pri 40 osebah
tudi v juliju in avgustu vsak torek in četrtek

18., 25., 30. 6. 2015
2., 7., 9., 14. 7. 2015 

avto.prah@siol.net
gsm:    031 643 338
tel:      07 81 62 880
www.avto-prah.so
facebook.com/turizemtoni

Vstopna mesta:
Šmarje pri Jelšah, Pod-
četrtek, Buče, Kozje,
Podsreda, Bistrica ob 
Sotli, Bizeljsko, Brežice

Sevnica, Krško, Brežice

Informacije:

Cena: 18 €
pri 40 osebah
tudi v juliju in avgustu vsak torek in četrtek

ŠENTJANŽ - Članice in člani Krekove konjenice Društva rejcev in 
ljubiteljev konj Šentjanž so se prvi vikend v juniju že peto leto 
zapored podali na tridnevno konjeniško pot po mejah sevniške 
občine pod vodstvom stotnika Francija Strnada. Na poti so pov-
sod doživeli lep sprejem, naklonjeno pa jim je bilo tudi vreme. 
Vse tri dni jih je s kolesom spremljal tudi znani pisec kolesarskih 
vodnikov Boris Papac iz Brežic. Ob vrnitvi v domači kraj, od ko-
der so se jezdeci tudi podali na več kot sto kilometrov dolgo pot, 
sta jih pričakala predsednik šentjanške krajevne skupnosti Bo-
štjan Krmelj in sevniški župan Srečko Ocvirk ter prijatelji in 
znanci.   S. R., foto: L. M.

Krekova konjenica na pohodu 

Tridnevna pot Krekove konjenice, ki bo odslej tudi vrisana in 
označena, vodi po mejah sevniške občine.

Posavski obzornik tudi na spletu 
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Prodam nemške ovčarje brez 
rodovnika – mladiče. 
Tel.: 041 795 776

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam omaro z vitrino, sta-
ro 50 let, lepo ohranjeno, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 901 683

Prodam rabljeno kuhinjo 
Svea, pomivalni stroj (100 €), 
štedilnik 4xplin, 2x elektrika 
(70 €), hladilnik (80 €), raču-
nalnik. Tel.: 031 582 012

Prodam štedilnik na trda go-
riva, dobro ohranjen, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 913 629

Prodam mini hladilnik, ra-
bljen samo eno sezono (čez 
poletje), primeren za vikend. 
Tel.: 03 642 767

Hladilnico za meso ali zelenja-
vo, inox vrata in komoro s klav-
niškimi tiri, primerno za div-
jad, ugodno prodam. 
Tel.: 031 614 401

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

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

Podarite odvečne knjige, pri-
ročnike. Pokličite, pridem z ve-
seljem, jih odpeljem in ohra-
nim. Tel.: 030 996 225

in jasli za živali. 
Tel.: 041 439 288

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 bikca simentalca, sta-
rega 2,5 meseca. 
Tel.: 040 378 228

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece, za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 07 49 56 236, 
041 380 075

Prodam 4 odojke, težke 27 kg, 
za nadaljnjo rejo ali zakol. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodam koruzo, naravno suše-
no iz koruznjaka, cena 0,20 €. 
Tel.: 041 791 698, 041 743 976

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

Oddam pašo in košnjo, paša je 
lahko za drobnico ali ostale ži-
vali. Tel.: 040 953 832

Prodam večjo količino hle-
vskega gnoja (cca. 130 m3) in 
2 telici, stari 4 in 8 mesecev. 
Tel.: 051 275 249

Prodam suha bukova drva 
(okolica Sevnice). 
Tel.: 041 867 814

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino cviček in puhal-
nik Tajfun, brez cevi, cena 30 
€. Tel.: 031 312 613

Prodam inox sod (200 l), se-
jalnico za žita, travniško brano 

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 (13/2015) bo izšla v 
sredo, 24. junija 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 18. junij.

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

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

Ustavite izvršbe s postop-
kom osebnega stečaja. Tel.: 
051 870 691, Črt Pecko s.p., 
Oblakova ulica 6, Celje, e-po-
šta: osebnistecaj.ce@gmail.
com

Odkup starega železa, radia-
torjev, peči, izrabljenih kme-
tijskih in gradbenih strojev.
Plačamo – odpeljemo! Tel.: 
051 621 223, Janko Zakov-
šek s.p., Vranje 22a, Sevnica

Iščem osebo za občasno po-
moč na vikendu, za košnjo tra-
ve, vrtna dela in drugo. Lokaci-
ja blizu Rake. Tel.: 041 766 082

Nudim poslovne storitve: 
računovodstvo, knjigovod-
stvo, davčno svetovanje. Se-
bastijan Lipec s.p., Vodovo-
dna ulica 5, Radeče. 
Tel.: 041 496 520

Prodam betonske stebre, mo-
tor Java in otroški voziček. 
Tel.: 041 439 288

Izdelava vseh vrst fasad; 
napušči, suhomontažni sis-
temi, pleskarska dela. Tel.: 
041 802 054, Žibert Robert 
s.p., Podulce 41, Raka

Prodam elektromotor z re-
duktorjem. Moč motorja 0,75 

KW, 380 V, 150 obr./min. 
Tel.: 041 847 896

STIKI
Ženitna posredovalnica Za-
upanje ima številne zanimi-
ve raznovrstne ponudbe, raz-
ličnih starosti, po vsej državi. 
Tel.: 031 836 378, www.zau.si 

Moški, star 58 let, iz okolice 
Sevnice, sem ostal sam na lepo 
urejeni kmetiji. Sem finančno 
preskrbljen in iščem žensko, 
staro od 48 do 58 let, ki se je 
pripravljena preseliti k meni 
za skupno življenje. Otrok ni 
ovira. Zaželjen šoferski izpit. 
Tel.: 031 862 391

Spoznati želim urejeno, pošte-
no dekle ali vdovo do 45 let za 
prijateljstvo in skupno življe-
nje. Tel.: 031 294 573

60-letni, samski, šarmanten, 
simpatičen, višje postave, že-
lim spoznati prijetno in pošte-
no prijateljico iz Brežic ali oko-
lice za resno zvezo. 
Tel.: 051 702 934

Vdovec s hišo išče resno žen-
sko iz Posavja, do 55 let, za 
skupno življenje. 
Tel.: 031 230 482

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bodo v prodaji 
težki beli piščanci

za zakol, živi ali očiščeni,
od 11. junija dalje.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

klima naprave 
           toplotne črpalke
    strojne in elektro inštalacije

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.

RAZPRODAJA 
RJAVIH IN GRAHASTIH JARKIC 

v začetku nesnosti
po samo 5,80 € komad. 
Razprodaja bo potekala 

16. in 17. junija
od 9. do 17. ure. 

Priporoča se Perutninarstvo 
Ciglar s Senovega.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 jarkice 

pred nesnostjo vsak delavnik 
med 16. in 18. uro. 

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 

rjave in grahaste jarkice, 
stare 8 tednov, in rjave 

kokoši vsak delavnik 
med 8. in 18. uro.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

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

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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