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SENOVO - Prejšnji četrtek je bil na obisku v občini Krško eden največjih športnikov vseh časov, 
šestkratni svetovni prvak, olimpijski prvak in s 614 cm še vedno svetovni rekorder v skoku s palico 
na prostem, Ukrajinec Sergej Bubka. Obiskal je Atletski center Primoža Kozmusa na Senovem, kjer 
ga je poleg našega atletskega šampiona in predstavnikov lokalne skupnosti pričakalo tudi 25 otrok 
prve generacije Kozmusove atletske šole, ki jim je slavni gost podelil avtograme in jim namenil 
nekaj spodbudnih besed. Po ogledu nastajajočega Kozmusovega metalnega centra se je udeležil 
še pogovora z gosti na gradu Rajhenburg v Brestanici. Malce v senci eminentnega gosta je bil še en 
slavni atlet, nekdanji estonski metalec kladiva Jüri Tamm, dobitnik dveh olimpijskih medalj. Več o 
obisku pa na športnih straneh.  Foto: Peter Pavlovič

Slabši, a še vedno dober letnik

Kmečke Pepce pač znajo

Živeti s psom zahteva znanje

Prizadevanja za bolj 
zdravo Posavje
V Posavju se pričenjata dva projekta, namenjena 
izboljšanju zdravja različnih generacij tukajšnjih 
prebivalcev. MC Krško s partnerji se bo v 
Preventivnem mozaiku Posavja osredotočil 
na preprečevanje zasvojenosti z alkoholom, 
Občina Brežice pa bo v projektu Šport za zdravo 
starost ozaveščala starejše o pomenu gibanja in 
prehrane za njihovo zdravje. 

 Stran 6

Velik projekt 
ali stara zgodba? 
V Gaju pri Cerkljah ob Krki oz. na bivšem 
Mobikrogu, katerega zgodba se je pred leti 
klavrno končala, Zveza za avto šport Slovenije 
načrtuje t. i. progo za hitrostne preizkušnje z več 
poligoni varne vožnje. Pojavljajo se očitki, da gre 
pri tem dejansko za polnjenje lastnih žepov in 
(nelojalno) konkurenco že obstoječemu centru 
varne vožnje v Vrbini.
 Stran 3

Visoki planinski jubileji

Želijo biti še boljši kot danes

Ko je »akcija«, vsi stopijo skupaj

Komunala spet dvignila prah
Kostanjeviška seja prestavljena
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povedali so - o slovenskem volilnem sistemu

Jani Košir, Sevnica: V volilnem sistemu bi 
bile spremembe nujne. Na volilnih seznamih 
bi morali biti preizkušeni kandidati, ki bi svo-
je besede tudi udejanjili. Vsak, ki bi kandidi-
ral, bi moral jamčiti s svojim premoženjem, 
da bo ravnal odgovorno in preudarno, v na-
sprotnem primeru bi se mu to odvzelo. Števi-

lo političnih strank bi se moralo zmanjšati, dovolj bi bile tri ali 
pa štiri. Tudi one bi morale nositi del odgovornosti.

Mag. Nataša Šerbec, Krško: Obstoječi pro-
porcionalni sistem ne omogoča, da imajo vo-
livci odločilen vpliv na dodelitev mandatov 
kandidatom, zato menim, da bi s tem rešili del 
težav udeležbe na volitvah. Zaupanje v delo 
voljenih pa je posledica udeležbe na volitvah, 
enako tudi kriza in prijemi za rešitev iz kri-

ze.  Sama menim, da je potrebno ohranjati stabilnost države 
in da tudi vse pogostejše volitve vplivajo na volilno udeležbo. 

Rok Kržan, Bizeljsko: Menim, da je prav, da 
se v parlament še naprej voli predstavnike 
različnih strank. V Sloveniji bi morali imeti 
večinski volilni sistem. Poslanci bi bili tako 
izvoljeni le z voljo večine tistih, ki bi prišli na 
volišča. Prav tako bi državljani morali ime-
ti možnost odpoklica poslanca, če se slednji 

ne bi izkazal oz. bi bil vpleten v kakšne afere. Poslanci bi tako 
svojo službo opravljali odgovorno in korektno.

KRŠKO - Krški občinski svet se bo 23. aprila sestal na 5. redni 
seji, predvidena pa je obravnava 13. točk dnevnega reda. Med 
drugim se bo seznanil s strategijo primarnega zdravstvenega 
varstva v občini do leta 2025, osnutkom odloka o koncesiji za 
izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti ter z letnim po-
ročilom družbe Rudar Senovo za minulo leto. V sklopu točke vo-
litve in imenovanja bodo predvidoma podali soglasje k imeno-
vanju direktorice javnega zavoda Lekarna Krško, k imenovanju 
predstavnikov v svet Ljudske univerze Krško ter v svet zavoda 
Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje in Bela kraji-
na (LEAD). Po skrajšanem postopku je predviden sprejem spre-
menjenega pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini, obravnava 
osnutka odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave, obravnava in sprejem sklepa o spremembi načrta vizu-
alno komunikacijskih objektov in sklepa o odpisu plačila dolgov 
iz naslova institucionalnega varstva in pogrebnih stroškov po po-
kojnih občanih. Ob premoženjsko-pravnih zadevah bodo sprejeli 
tudi iz leta 2007 dopolnjen pokopališki red za pokopališče Zdole 
ter obravnavali tudi predlog, da se pobrateni občini Bajina Bašta 
nameni 5.000 evrov finančne pomoči za odpravo posledic poplav.
 B. M. 

5. seja krškega občinskega sveta

MOLAN: TO JE VELIK 
USPEH

Kot je v obrazložitvi dejal vod-
ja oddelka za proračun in fi-
nance Aleksander Denžič, 
so prihodki proračuna pred-
videni v višini slabih 24,8 mi-
lijona evrov, odhodki pa sku-
paj z računom financiranja ter 
računom finančnih terjatev in 
naložb znašajo približno 28,7 
milijona evrov. Rezultat bilan-
ce prihodkov in odhodkov je 
primanjkljaj v višini približno 
2.960.000 evrov, ki se pokri-
je s prodajo kapitalske nalož-
be v družbi KOP Brežice d.d. 
v višini 750.000 evrov, naje-
mom kredita v višini milijon 
evrov ter stanjem na računih, 
sestavljenih iz sredstev KS 
(161.970 evrov), in proračun-
skega presežka v višini dobra 
dva milijona evrov. V razpravi 
so nekateri svetniki pripomni-
li, da bi bil lahko proračun bolj 
razvojno naravnan, Tomislav 
Jurman (SMC) je dejal, da te-
melji na določenih postavkah, 
ki niso realne: »Želimo si, da bi 
odhodki iz proračuna temelji-
li na realnejših postavkah, po-
slovnem načrtu, izračunu eko-
nomskih učinkov za okolje, saj 
si vsi želimo, da bi se razvija-
li ter bi nam bilo jutri boljše 
in lažje.« Župan Ivan Molan je 
povedal, da je prišlo v času jav-
ne obravnave predloga prora-
čuna še veliko novih pobud - 
kar za milijon in pol evrov -, 
zato ga je bilo zelo težko uskla-
diti. Po njegovem so bile pobu-
de na mestu, vse tiste, ki letos 

RADEČE - Radeški občinski svet je na včerajšnji 7. redni seji 
prejel v obravnavo obsežen dnevni red. Med drugim se je se-
znanil s poročili za leto 2014 in varnostnimi ocenami s stra-
ni predstavnikov Policijske postaje Celje, Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu in redarske službe.

Na območju občine so policisti lani obravnavali 22 kršitev ali 
enkrat manj kot leto pred tem, od tega 15 zaradi kršitve javne-
ga reda in miru ter sedem kršitev zaradi posesti prepovedanih 
drog, orožja in drugih predpisov. Skozi leto so na območju ob-
čine obravnavali tudi 22 prometnih nesreč, od tega eno s smr-
tnim izidom. 5 % povzročiteljev nesreč je nesrečo povzročilo pod 
vplivom alkohola. SPV Občine Radeče je med letom izvedel vrsto 
preventivnih akcij, za ciljne skupine predavanja ter opozarjal na 
nevarne odseke, redarska služba Skupnega prekrškovnega orga-
na petih občinskih uprav pa je lani zaradi nepravilnega parkira-
nja v mestu zabeležila 31 prekrškov, izdala štiri plačilne naloge, 
izrekla 17 opozoril in v štirih primerih odredila odstranitev vo-
zil. Drugič so izvedli tudi meritev hitrosti na najbolj s prometom 
pretočni Titovi ulici, a kršitev hitrosti niso zabeležili.  
Občinski svet je na seji obravnaval tudi zaključni račun lanskega 
občinskega proračuna ter ceno socialno varstvene storitve Po-
moč na domu za letošnje leto. Na območju občine mesečno kori-
sti storitev v povprečju 38 uporabnikov, izvajajo pa jo tri social-
ne oskrbovalke. Svet je predvidoma potrdil tudi minimalen dvig 
cen storitev javnih gospodarskih služb, ki so stopile v veljavo z 
aprilom. Oskrba s pitno vodo po novem znaša znaša 0,6483 €/
m3 vode, odvajanje komunalne in padavinske vode 0,2184 €/m3, 
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 0,0031 €/kg, bi-
oloških odpadkov pa 0,1313 €/kg.  Z majem se nekoliko zvišu-
jejo tudi cene pogrebnih storitev, in sicer urna postavka grobar-
ja/šoferja z 10,56 na 11,50 € ter spremljevalca z 9,60 na 9,90 €.   
 B. Mavsar

Manjša podražitev komunale Komunala spet dvignila prah
BREŽICE - Brežiški občinski svet je 9. aprila zasedal na 5. redni seji, na kateri so se svetniki najdlje zadr-
žali pri točki dnevnega reda o predlogu odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah (GJS) v 
občini Brežice. Svetniki so po razmeroma kratki razpravi soglasno sprejeli tudi odlok o proračunu občine 
Brežice za leto 2015.

niso bile upoštevane, pa bodo 
osnova za proračun v nasle-
dnjem letu, je zatrdil. »Spre-
jem proračuna kaže na tre-
znost občinskega sveta. To je 
velik uspeh vseh nas,« so bile 
županove besede takoj po 
sprejetju proračuna.

Po novem se bodo sredstva za 
društva in nevladne organiza-
cije namesto za deset zmanj-
šala samo za pet odstotkov, 
dodatno se je zagotovilo 50 
tisoč evrov zaradi ukrepov, 
sprejetih na eni izmed prej-
šnjih sej glede plačila vrtca, 
prav tako so se povečala sred-
stva za denarno pomoč ob roj-
stvu otroka in programi s po-
dročja sociale. Največ pobud 
je bilo na področju GJS, med 
drugim se je vnesla nova po-
stavka za ureditev prosto-
rov KS Bukošek, povečala pa 
so se sredstva za dom kraja-
nov v Kapelah, večnamenski 
objekt na Veliki Dolini ter ob-
nove večnamenskih domov na 
Jesenicah na Dolenjskem, Sko-
picah in doma krajanov v Pe-
čicah. Na področju prometa se 
je naknadno vnesla postavka 
pločnik Velike Malence–Krška 
vas, za asfaltiranje in moderni-
zacijo cest v KS se bo nameni-
lo 20.000 evrov več, povečana 
so tudi intervencijska sredstva 
za sanacijo plazov, dodala se je 
postavka za ureditev postaja-
lišč za avtodome (s tem se je 
brežiška občina pridružila 50 
občinam v Sloveniji v okviru 
projekta vzpostavitve mre-
že postajališč za avtodome), v 

Brežicah pa je predvidena tudi 
polnilnica za električne avto-
mobile. Svetniki so sprejeli 
tudi amandmaja, ki jih je vlo-
žila Katja Čanžar (SDS). Tako 
je po novem za sofinanciranje 
izgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav namenjenih 
100.000 evrov, prav tako pa se 
je proračun na prihodkovni in 
odhodkovni strani povečal za 
200.000 evrov zaradi projekta 
Šport za zdravo starost, za ka-
terega je občina pred kratkim 
uspešno kandidirala na razpi-
su Evropske komisije. 

KOMUNALA (ŠE) NE BO 
VZDRŽEVALA CEST

Če je šel proračun gladko sko-
zi, pa slednje za točko o GJS 
ne moremo reči. Predlog od-
loka o spremembi odloka o 
GJS v občini Brežice je pred-
videval, da bi dve GJS - vzdr-
ževanje občinskih javnih cest 
ter urejanje in čiščenje javnih 
površin, ki se sedaj izvajata s 
podelitvijo štiriletne koncesi-
je, ki se izteče konec maja - po 
novem izvajalo javno podjetje 
Komunala Brežice d.o.o. Sve-
tniki so bili na seji seznanjeni 
tudi z elaboratom o ekonom-
skem vidiku izvajanja omenje-
nih dveh GJS, ki ga je pripravi-
la in predstavila mag. Stanka 
Cerkvenik z Inštituta za javne 
službe. Kot je razvidno iz ela-
borata, je načrt Komunale, da 
bi za izvajanje obeh GJS stroški 
znašali 1.243.300 evrov, kar je 
v primerjavi s stroški izvaja-
nja koncesionarja KOP Breži-
ce d.d. oz. njegovega partnerja 
CGP, d.d., pod pogoji koncesije 
iz leta 2011 za 119.733 evrov 
oz. 8,8 % manj. Vodja oddel-
ka za GJS in gospodarske za-
deve Alenka Laznik je pou-
darila, da je občina ustanovila 
javno podjetje, zato je edino 
smotrno, da le-to izvaja GJS, 
za katere je bilo tudi ustano-
vljeno. »Dejstvo je, da imamo 
v tem trenutku v javnem pod-
jetju znanje, nimamo pa še vse 
ekipe in strojev,« je dejala in 
dodala, da dosedanja praksa 
kaže, da cena izvajanja GJS s 
koncesijo ni nujno najnižja in 
najugodnejša. 

V obsežni razpravi so neka-
teri svetniki poudarili, da si 
želijo predvsem kvalitetne-
ga izvajanja storitev z najniž-
jo ceno. Mag. Andrej Vizjak 
(SDS) je poudaril, da povsem 
zaupa elaboratu, ki kaže, da 

so v brežiški občini v določe-
nem letu očitno preplačali iz-
vajanje omenjenih dveh GJS za 
120.000 evrov. Spraševal se je, 
koliko denarja so v zadnjih de-
setih letih spustili skozi prste, 
ker so imeli koncesijo in niso 
optimalno izvajali GJS. »Vsi, ki 
boste danes glasovali, se boste 
odločali tudi o tem, ali boste 
še naslednja štiri leta ta denar 
spuščali drugam, kot pa da bi 
ga namenili za izboljšanje kva-
litete življenja občanov,« je še 
dejal Vizjak. 

Marijana Žiberta (ROK) je za-
nimalo, ali obstaja možnost, 
da bi se tudi Komunala prija-
vila na razpis za izvajanje teh 
GJS in s svojo ceno konkurira-
la ostalim podjetjem. Tako Jure 
Pezdirc (Lista Sonce) kot Jur-
man sta ga dopolnila, da če se 
bo izkazalo, da bo javno pod-
jetje na razpisu najcenejše, ga 
bodo podprli in tako privarče-
vali. Jurman je tudi izrazil že-
ljo, da se preveri, kakšna je da-
nes tržna cena glede izvajanja 
omenjenih GJS. Stane Tomše 
(SMC) pa je pripomnil: »Danes 
smo pred težko dilemo - ima-
mo samo eno ponudbo, ki bo 
morala biti za nas sprejemlji-
va in jo bomo morali sprejeti 
kot najboljšo. S tem se ne mo-
rem strinjati, zato bom glasoval 
proti spremembi odloka.« Na 
koncu so s tesnim izidom gla-
sovanja (13 za, 14 proti in en 
vzdržan) predlog odloka zavr-
nili in tako Komunali onemogo-
čili, da svoje storitve še razširi.

Svetniki so potrdili tudi za-
ključni račun proračuna 2014 
ter obravnavali nekaj kadro-
vskih in mandatnih zadev. 
Kot predstavnika ustanovite-
lja v upravni odbor JGZ Letal-
ski center Cerklje ob Krki so 
imenovali Vinka Ogorevca, 
Josipa Bostiča, Željka Nike-
zića in Silva Šitnika, potrdi-
li so člane občinskega Sveta 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu, v Svet za var-
stvo uporabnikov javnih do-
brin imenovali Dragotina 
Sotlerja, Stanislavo Molan, 
Tomislava Jurmana in Roma-
na Šepetavca, po županovem 
predlogu pa še mag. Ivanko 
Medvešček, ter s tajnimi vo-
litvami potrdili skupno listo 
kandidatov predstavnikov v 
Razvojni svet regije Posav-
je. S sejo bodo nadaljevali 20. 
aprila.
 Rok Retelj

KOSTANJEVICA NA KRKI - Delovanje kostanjeviškega občin-
skega sveta se še vedno zapleta. Potem ko je župan Ladko 
Petretič za 9. april sklical 5. redno sejo, je bila seja nekaj ur 
pred predvidenim začetkom zaradi ugotovljene nesklepčno-
sti preklicana oz. preložena na sredo, 15. aprila.

Na dnevnem redu omenjene seje je bil med drugim tudi dopol-
njen predlog letošnjega občinskega proračuna, ki so ga občinski 
svetniki zavrnili na seji v začetku marca. Potrdili naj bi še zaključ-
ni račun lanskega občinskega proračuna, se seznanili s poroči-
lom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter potrdi-
li sklep o ponovnem imenovanju Melite Skušek za ravnateljico 
kostanjeviške šole. 
Že na marčevski 4. redni seji pa se je kostanjeviški občinski svet 
seznanil s poročilom o poslovanju gospodarskih javnih služb za 
leto 2014. Tako Stanislav Rostohar iz občinske uprave kot Jože 
Leskovar iz Kostaka Krško, ki ima koncesijo na območju kosta-
njeviške občine, sta povedala, da so na tem področju lani dosegli 
zastavljene cilje. Razveseljuje zlasti visok delež občanov (99 %), 
priključenih na javno vodovodno omrežje, zmanjševanje vodnih 
izgub in visok delež ločeno zbranih odpadkov, saj naj bi jih v le-
tošnjem letu odložili le še 160 ton, naslednje leto pa še pol manj. 
Največja težava je pogosta motnost vode iz zajetja Jama, ki pa bo 
odpravljena s povezavo kostanjeviškega in krškega vodovodne-
ga sistema v okviru projekta hidravličnih izboljšav. V Kostaku si 
želijo tudi večji delež gospodinjstev, priključenih na čistilno na-
pravo, kar bi znižalo stroške kanalizacije. Svetnik Anton Zagorc 
je izpostavil po mnenju občanov previsoko ceno najema mrliške 
vežice, ki so jo krajani zgradili s samoprispevkom ter po njego-
vem mnenju nekvalitetno vzdrževanje cest s strani Kostakovih 
podizvajalcev. Leskovar je obljubil, da bodo ceno mrliške vežice 
znižali, vodja Sektorja gospodarskih javnih služb kolektivne rabe 
na Kostaku Janez Kozole pa je zatrdil, da delo podizvajalcev re-
dno nadzorujejo tako s pomočjo zunanjega nadzornika kot z in-
ternim nadzorom ter da se bodo maksimalno potrudili za stro-
kovno, kvalitetno in racionalno izvedbo del. V nadaljevanju so 
sprejeli tudi program GJS za letošnje leto, v katerem ni predvide-
nih sprememb cen razen omrežnine, ki se v lanskem letu zara-
di številnih menjav vgrajenih vodomerov večje velikosti z manj-
šimi dimenzijami ni pokrila. Uporabniki z vgrajenimi vodomeri 
velikosti 20 mm bodo z mesecem majem plačevali za omrežnino 
0,6877 EUR (brez DDV) na mesec več.� P.�Pavlovič

Kostanjeviška seja prestavljena
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Projekt sta predstavila predse-
dnik Zveze za avto šport Slove-
nije (AŠ 2005) Anton Anderlič 
in projektant Janko Žnidaršič. 
Anderlič je poudaril, da v Slove-
niji nimamo objektov niti pred-
pisov, ki bi urejali znanje o pro-
metu in tekmovalnih športih v 
avtomobilizmu in motocikliz-
mu. AŠ 2005 je nacionalna zve-
za, ki ima pooblastila s strani 
države, da prireja tekmovanja 
in usposabljanja ter podelju-
je licence za vaditelje, inštruk-
torje itd. in deluje pod okriljem 
FIE (svetovne avtomobilistične 
organizacije) in FIM (svetovne 
motoristične organizacije). V 
zvezi so prišli leta 2008, ko so 
izdelovali DPN za letališče Cer-
klje ob Krki, na idejo, da bi na 
tem območju, ki je degradira-
no že več kot 20 let, kot eno-
ten projekt poleg izgradnje 
letališča in industrijsko-podje-
tniškega središča Feniks nare-
dili še en objekt, ki bi bil nacio-
nalen in v prvi vrsti namenjen 

vzgoji udeležencev v cestnem 
prometu. Po Anderličevih be-
sedah je Slovenija edina država 
daleč naokoli, ki premore poli-
gone samo za A in B kategori-
ji vozil, ne pa tudi za vse osta-
le kategorije vozil. »V Sloveniji 
ni poligonov za C, D in E kate-
gorije, zato vozniki kamionov 
in avtobusov usposabljanja ne 
morejo opravljati doma, prav 
tako morajo tisti, ki vozijo na 
nujnih vožnjah, hoditi na preiz-
kušnje v tujino,« je pojasnil An-
derlič in dodal, da poudarek ne 
bo na dirkah, ampak predvsem 
na usposabljanju za varno vo-
žnjo in šolanju voznikov za hi-
trostne preizkušnje.

PRVA FAZA ŽE V TEKU

Po Anderličevih trditvah je 
projekt skladen s smernicami 
in potrebami AŠ 2005, FIE in 
FIM, Ministrstva za obrambo, 
Ministrstva za infrastrukturo, 
Agencije za varnost v prome-
tu, Ministrstva za okolje ter lo-
kalne skupnosti. Celoten pro-
stor površine 42,5 hektarja je 
razdeljen na šest programov - 
stezo za hitrostne preizkušnje 
z večnamenskim objektom, ki 
bo sestavljen iz 19 boksov, re-
cepcije, pisarn, medicinske-
ga centra, učilnic, simulacijske 
sobe, restavracije, trgovine itd., 
poligona za usposabljanje le-
taliških gasilcev ter zrakoplo-

vov za zaščito in reševanje, po-
ligon varne vožnje za vozila 
vseh kategorij, poligon teren-
ske vožnje ter jezero za zajem 
vode. Predviden je tudi gostin-
ski objekt z vinsko kletjo. An-
derlič je dejal, da trenutno po-
teka prva faza izvedbe projekta 
(od skupno šestih), v okviru te 

pa pridobivajo gradbeno dovo-
ljenje (predvidoma do konca 
aprila), poteka čiščenje izletnih 
con in poligonov za usposablja-
nje gasilcev in pripadnikov ci-
vilne zaščite (trenutno poteka 
sekanje dreves v 20-metrskem 
pasu na obeh straneh proge), 
uredili bodo tudi obstoječo 
progo v dolžini približno dva 
kilometra, ki jo bodo v peti fazi 
podaljšali na 3,5 kilometra, ko-
likor je minimalni standard FIE 
in FIM. Zaključna faza in s tem 
dokončna ureditev območja je 
predvidena v letu 2017.

IZPOSTAVILI MORS IN HRUP

Po predstavitvi projekta so be-
sedo dobili krajevni in tudi ob-
činska svetnika iz KS Cerklje 
ob Krki. Alojz Dimič je pripo-
mnil, da sta v preteklosti obči-
na in tudi KS podpisali že veli-
ko protokolov z vlado in MORS, 
po katerih bi morala KS dobiti 
svoj delež zaradi statusa degra-
diranega območja zaradi voja-
škega letališča v bližini, vendar 
je bilo malo od tega realizira-
no. Glede na to, da je med so-
financerji tega projekta tudi 
MORS, pri tem nastane nezau-
panje ljudi, saj očitno denar je, 
je menil Dimič in izrazil upa-
nje, da bo ta projekt spodbudil 
realizacijo še drugih nerealizi-
ranih aktivnosti. »Obstaja bo-
jazen tukajšnjih ljudi, češ, do-
bili bomo še en objekt, ki bo 
samo obremenjeval, spet pa 
ne bomo imeli nič od tega,« je 
povedal Dimič. Anderlič je od-
govoril, da so potrebovali sko-
raj deset let, da so sanirali vse 
nepravilnosti, ki so nastale z bi-
všim Mobikrogom, zato bodo 

posebno pozornost posvetili 
urejanju papirjev. »Projekt naj 
bi bil razbremenitev za okolje 
in dodana vrednost,« je zatr-
dil Anderlič. Aleksander Gaj-
ski je kot problem navedel po-
večanje prometa, predvsem v 
času dirkaških vikendov, kajti 
okoliška cestna infrastruktura 

ne omogoča takšne obreme-
njenosti naenkrat. Zanimalo 
ga je tudi, kako bo objekt regu-
liran, »da ne bo spet tako kot 
včasih, ko so se avto in moto 
navdušenci dobesedno izži-
vljali in povzročali hrup ob ne-
normalnih urah«. Tudi Darko 
Udovič je želel izvedeti, kako 
bodo okoliške ljudi zaščitili 
pred hrupom. Žnidaršič je od-
vrnil, da se bo z odstranitvi-
jo zaklonilnikov hrup zmanj-
šal, investitorji projekta pa so 
si zadali tudi smernico za pri-
dobitev zelenega certifikata, ki 
pogojuje zmanjšanje hrupa in 
izpusta nevarnih snovi v oko-
lje. Anderlič je tudi zatrdil, da 
bodo po vzpostavitvi tega pro-
jekta zaposlitev ponudili vsaj 
25 ljudem, v prvi vrsti lokalnim 
prebivalcem, za krajane pa že-
lijo organizirati tudi ogled to-
vrstne dirkaške prireditve v 
Avstriji ali na Češkem, kjer so 
lokalni prebivalci neposredno 
vključeni v samo dogajanje.

Anderlič je še dejal, da je v zve-
zi s tem projektom v stiku tudi 
z Občino Brežice, pri čemer je 
zaznal, da s strani občine ob-
staja potreba, da bi se s svo-
jimi službami vključila v fazo 
pridobivanja kohezijskih sred-
stev za ta projekt. Brežiški žu-
pan Ivan Molan pravi, da je 
občinski svet pred leti potr-
dil DPN za letališče Cerklje ob 
Krki, s tem pa je Občina Brežice 
(in tudi Občina Krško) dala so-
glasje, da se v sklopu tega ure-
di tudi poligon varne vožnje. 
»Kot župan bom budno spre-
mljal, ali bo ta projekt narejen 
v skladu z DPN ali gre tu spet 
za izigravanje oz. zlorabo. Go-

spodu Anderliču sem povedal, 
da mora biti to pošteno nare-
jeno in usklajeno s krajevno 
skupnostjo in krajani, kajti v 
obdobju Mobikroga smo ime-
li že slabe izkušnje s tem. Me-
nim, da ta projekt predstavlja 
razvojno priložnost, vendar 
mora biti narejen korektno, ne 

pa na škodo lokalnega prebi-
valstva,« pojasnjuje Molan in 
še dodaja, da poligoni varne 
vožnje predstavljajo dobrobit 
lokalnim skupnostim, saj nena-
zadnje prinašajo nova delovna 
mesta in še kaj drugega. 

NEPOTREBEN PROJEKT?

18 milijonov evrov (po zadnjih 
Anderličevih izjavah celo 28) 
vreden projekt v Gaju pri Cer-
kljah ob Krki se je v zadnjih te-
dnih znašel tudi v slovenskih 
medijih, saj naj bi se po naved-
bah Financ Anderliču očitalo, 
da je AŠ 2005 državno zemlji-
šče, kjer se načrtuje projekt, 
lani pridobil v petletno brez-

plačno uporabo s strani MORS, 
ki ga je vodil njegov nekdanji 
strankarski kolega Roman Ja-
kič, in še to celo mimo javne-
ga razpisa in zakonskih pod-
lag. Oba sta sicer te navedbe 
zanikala, Finance pa še pišejo, 
da gre pri tem za »druge Stoži-
ce« in konkurenco obstoječe-
mu zasebnemu poligonu varne 
vožnje Raceland v Vrbini. Kot 
pravi lastnik Tomo Staut, je 
načrtovan objekt na območju 
Gaja popolnoma nepotreben 
za Slovenijo, zlasti na tej loka-

Projekt, o katerem pišem v prispevku poleg, lahko pogledamo 
z več zornih kotov. Dejstvo je, da ima vsaka stvar svoje pred-
nosti in slabosti, tudi v tem primeru ni nič drugače. Vedno se 
bodo našli tako podporniki kot tudi nasprotniki. Vendar pa bi 
se sam rad postavil v vlogo krajana, kajti ne nazadnje živim 
zelo blizu tega območja in sem tako rekoč tudi sam vpleten v 
to. Spominjam se še obdobja Mobikroga, ko so se na njem od-
vijale tudi dirkaške preizkušnje in so ljudje trumoma hodili na 
dirke. Tudi sam sem bil nekajkrat med obiskovalci in seveda 
navdušen nad zvokom, ki so ga oddajali avtomobili, hkrati pa 
sem se zavedal, da je to zelo hrupna zadeva, ki jo najbolj ob-
čutijo okoliški prebivalci, ki so doma še bližje kot jaz. Zato je 
umeščanje takšnega objekta v prostor, kjer je prva hiša manj 
kot 200 metrov oddaljena od steze, zelo delikatna zadeva. To 
namreč ni dejavnost, ki bi jo lahko imeli na vsakem vogalu.

Tudi mene je, tako kot verjetno večino, ki je prebrala moj pri-
spevek v eni prejšnjih številk časopisa, zmotila cena tega pro-
jekta - 18 milijonov oz. celo 28 milijonov evrov, ta vrednost se 
namreč zadnje čase pojavlja v medijih. Tu se postavlja vpraša-
nje, ali je takšna investicija na tako majhnem prostoru sploh 
smiselna, tudi zaradi tega, ker je tako rekoč v soseščini že en 
center varne vožnje. Podpiram tudi razmišljanja krajevnih sve-
tnikov in krajanov, ki imajo še kako žive spomine na čase, ko 
je deloval Mobikrog, ki je predvsem zaradi neurejenega statu-
sa doživel klavrn konec. Zato je bojazen lokalne skupnosti, da 
bi lahko iz tega nastal drugi Mobikrog, popolnoma upraviče-
na. Tudi MORS je vreden svojega denarja, bi lahko dejal. Koli-
ko stvari je še nerešenih zaradi KS Cerklje ob Krki, ki ji po vseh 
podpisanih pogodbah pripadajo sredstva zaradi statusa de-
gradiranega območja, ko pa MORS opaziš med potencialni-
mi sofinancerji projekta v Gaju, si razočaran, saj gre denar za 
povsem druge namene. Ali je to dejansko projekt dveh oseb ali 
pa ima država v resnici namen »narediti veliko stvar« v Cer-
kljah in s tem tukajšnjim prebivalcem dati priložnost za zapo-
slitev, da bodo dejansko imeli kaj od tega, bomo lahko ugoto-
vili čez čas, ko bo - če bo - projekt dejansko uspel.

Drugi Mobikrog 
ali nekaj velikega?
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Piše: Rok Retelj
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AKCIJA: 70 l - zemlja za balkonsko cvetje!

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Dnevi  
balkonskega cvetja 
od 13. do 31. aprila

Nova proga - nacionalni projekt 
ali nelojalna konkurenca?
CERKLJE OB KRKI - Poročali smo že o tem, da je bil na marčevski seji sveta KS Cerklje ob Krki predstavljen 
projekt t. i. proge za hitrostne preizkušnje, ki ga načrtujejo na bivšem dirkališču Mobikrog v Gaju pri Cer-
kljah ob Krki. Tokrat se bomo dotaknili še nekaterih podrobnosti tega projekta, pa tudi pripomb, ki ga je 
bil deležen tako s strani svetnikov, brežiškega župana in lastnika centra varne vožnje Raceland.

ciji. »Tukaj bosta dva poligona 
v razdalji pet kilometrov. Ka-
kšna konkurenca je to, če je en 
zgrajen z zasebnim kapitalom 
in krediti, drug pa bo zgrajen z 
denarjem davkoplačevalcev?« 
se sprašuje Staut, ki poudar-
ja, da so imeli že leta 2006 ob 
otvoritvi Racelanda načrte za 
njegovo širitev, kar so vsi vple-
teni v načrtovan projekt na ob-
močju bivšega Mobikroga tudi 
vedeli. »Za tem, kar se načrtu-
je v Gaju, stoji čista LDS-ova 
naveza. Od leta 2006 Raceland 
zaposluje 18 ljudi in plačuje 
davke, sedaj pa bosta šla dva 
odslužena, skorumpirana po-
litika z mojim denarjem gradi-
ti ta projekt,« pravi. Kot še do-
daja, so ustanovili tudi civilno 
iniciativo, v katero so vključe-
ni posamezni krajani Hrastja, 
Črešnjic, Gorice in Cerkelj in 
zahtevajo takojšnjo ustavitev 
tega projekta in tudi vsa poro-
čila o vplivih na okolje, saj po 
njihovem mnenju tak poseg v 

naravo - posekali naj bi 1500 
m3 lesa - brez okoljskega po-
ročila ni dovoljen. »Od predse-
dnice KS Cerklje ob Krki tudi 
zahtevamo, da se pred izdajo 
soglasja s strani KS organizira 
sestanek vseh vpletenih v ta 
projekt, to pomeni vseh kraja-
nov, ki živijo v okolici Gaja, tudi 
krajanov Drnovega in Gorice. 
Če se to ne bo zgodilo, bomo 
zahtevali referendum o tej za-
devi. Civilna iniciativa bo priti-
snila tudi na MORS, da realizira 
tisto, kar je bilo z njegove stra-
ni obljubljeno, predvsem glede 
problematike vasi Zasap,« zah-
teve opiše Staut. Oglasili pa so 
se tudi na AMZS, ki upravlja s 
Centrom varne vožnje na Vran-
skem, kjer Anderliču očitajo, da 
zavaja javnost s tem, ko pravi, 
da v Sloveniji ni poligonov za 
ostale kategorije vozil. Kot spo-
ročajo iz AMZS, imajo na Vran-
skem tudi poligone za voznike 
tovornih vozil in avtobusov.
 Rok Retelj

Načrt�t.�i.�proge�za�hitrostne�preizkušnje�(vir:�AŠ�2005)

Anton�Anderlič

Tomo�Staut
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PADEC MED FOTOGRAFIRANJEM - Brežiški policisti so 8. 4. v 
Podgorju pri Pišecah obravnavali padec kolesarja, državljana 
Velike Britanije. Padcu naj bi botrovalo fotografiranje, saj je ko-
lesar držal fotoaparat, ne pa krmila. Utrpel je poškodbe glave.

ZAPELJAL NA TIRE - 12. 4. okoli 4. ure se je pripetila prome-
tna nesreča v Šentlenartu, kjer je 23-letni voznik osebnega vo-
zila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste na železniške 
tire. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka kar 
1,02 mg alkohola. 

ZLOMIL SI JE ČELJUST - Pri kraju Mala Hubajnica je 22-letni 
voznik 10. 4. v večernih urah vozil kros po travniku, pri čemer 
je padel in si zlomil čeljust. Zoper njega bodo ukrepali tudi za-
radi neupoštevanja prepovedi vožnje v naravnem okolju.

NESREČA V GOZDU - Pri delu v gozdu pri Trški gori se je 11. 
4. pri podiranju dreves poškodoval 57-letni moški, ki ga je med 
žaganjem udarila veja in mu huje poškodovala nogo. 

14-LETNI PREVOZNIK - Brežiški policisti so 13. 4. med kon-
trolo prometa v Dobovi ustavili voznika tovornega vozila za 
prevoz vozil in presenečeno ugotovili, da šofer iz Ljubljane 
šteje samo 14 let. Tovorno vozilo so zasegli in o kršitvi sezna-
nili sodišče.  

OŠKODOVALA UPNIKE - Kriminalisti PU Novo mesto so na kr-
ško Okrožno državno tožilstvo kazensko ovadili 56- in 33-le-
tnega osumljenca, ki sta v času, ko je finančna uprava vodila 
postopek davčne izvršbe, odtujila vozila na način, da sta jih 
navidezno prodala podjetju v tujini, v slednjem pa so kasneje 
vozila ponovno navidezno prodali povezani družbi s sedežem 
v Ljubljani, s čimer je bil FURS oškodovan za več kot 83.500 
evrov. Sicer pa je 56-letni samostojni podjetnik oškodoval več 
upnikov, saj je v času insolventnosti z asignacijami preusmer-
jal denarne tokove, obveznosti pa prednostno poplačeval pred-
vsem družbama, v katerih je bil tudi sam odgovorna oseba. V 
sostorilstvu s 33-letnikom je z različnimi oblikami preusmeril 
poslovanje in finančne tokove na povezane družbe, prav tako 
je lastno premoženje prenesel na drugo osebo. Na ta način je 
zmanjšal stečajno maso samostojnega podjetništva in upnike 
oškodoval za več kot 700.000 evrov.
� Zbrala:�B.�M.

Danijela Radjen, Brežice: Tak, kot je odnos do 
sočloveka, se odraža tudi na odnosu do našega 
planeta. Ko bomo izboljšali medsebojne odnose, 
se bomo še bolj zavedali, kako pomembno je ne-
govati naš planet. Čistilne akcije so pri tem zelo 
dobrodošle. Že otroke je potrebno osveščati o 
odnosu do čistega okolja. Ni dovolj, da imajo či-

sto sobo, ampak morajo živeti tudi v čistem okolju.

Vladimir Vogrinc, Pesje: Do Zemlje in narave 
imamo precej mačehovski odnos, zato se bo to 
nam ali našim potomcem zagotovo maščevalo. 
Velik problem so pesticidi, umetna gnojila, kar 
bi bilo potrebno omejiti, da se ne bi tako zastru-
pljalo okolja. Vsekakor pa so čistilne akcije zelo 
pozitivne, saj smo ljudje bitja, ki kar povprek 

mečemo v naravo razne odpadke, ne glede na posledice.

Tomi Jankovič, Krško: Večkrat sem že sodelo-
val pri čistilnih akcijah. Opažam, da se odnos in 
ravnanje ljudi z okoljem postopoma spreminja-
ta na bolje, še vedno pa ne v zadostni meri, si-
cer se ne bi vsako leto nabralo toliko odpadkov. 
Tudi čistilnih akcij v takšnem obsegu ne bi bilo 
potrebnih, v kolikor bi vsakdo čistil svoje bival-

no okolje in pospravil za seboj odpadke, ki jih ustvari.

Štefka Vidrih, Blanca: Živim ob potoku, ki je 
bil v preteklosti precej onesnažen - vse se je me-
talo v vodo. Danes je drugače.  Vsak dan vidim, 
kako ljudje vozijo odpadke in jih razvrščajo v za 
to pripravljene zabojnike. Žal se še vedno najde-
jo odvržene stvari ob cestah, zato je prav, da se 
vsaj enkrat v letu to počisti. Veseli me, da otro-

ke v vrtcu in v šoli učijo ločevanja odpadkov.

April, v katerem med drugim obeležujemo svetovni dan 
Zemlje, zaznamujejo številne čistilne in druge akcije, na-
menjene ozaveščanju o pomenu skrbi za čisto okolje. Se je 
po vašem mnenju odnos do planeta, na katerem živimo, v 
zadnjih letih kaj izboljšal in v čem se to odraža?

anketa

Zbor vodite zdaj že skoraj 
štiri desetletja. Kako pa se 
je začelo?
Moj oče (Vinko Avsenak, op. p.) 
je zbor leta 1945 ustanovil in 
ga vodil osem let, nakar ga je 
prevzel organist v Brestanici 
Dolfi Moškon, ki ga je vodil do 
1976. leta. Zaradi zdravstve-
nih težav je prenehal, mene 
pa so povabili, ker sem kazal 
nekaj nagnjenja za to delo. Te-
daj sem tri leta že pel pri zbo-
ru Viktor Parma v Krškem in 
pomagal tudi repetirati. Ko je 
Dolfi opustil vodenje, bi sicer 
zbor prenehal z delovanjem, a 
so se pevci spomnili name in 
me nagovorili. 
Zame je bil to velik izziv, spre-
jel sem kar rade volje, pač pa 
moram reči, da je bil zbor že 
lepo pripravljen in kvaliteten. 
Tedaj je bilo v Posavju kar ve-
liko število moških zborov in 
brestaniški je bil med boljšimi. 
Seveda je bil repertoar tistim 
letom primeren, bilo je veli-
ko proslav, bil je čas izgradnje 
delovnih hal in podjetij, zato je 
bilo potrebno nastopati s pri-
mernim programom. Ob par-
tizanskih se je veliko pelo tudi 
ljudske pesmi. Zame je bila 
zahtevna naloga, da sem zbor 
peljal v tej smeri naprej, seve-
da pa ga je bilo potrebno pro-
gramsko osvežiti. 

Kaj pa bi šteli za dosedanje 
največje uspehe tako zbora 
kot kaj si štejete za osebni 
uspeh?
Čeprav so nas na teh revijah od 
posavskih pa tudi na medregij-
skih poslušali strokovni oce-
njevalci in so nas kar nekaj-
krat predlagali za tekmovanje 
v Mariboru, se za sodelova-
nje na tem nivoju nismo niko-
li odločili. Smo pa sodelova-
li na medregijskih revijah in 
dvakrat tudi na republiški re-
viji, izboru najboljših pevskih 
zborov v Ljubljani v 90. letih. 
Ves čas smo se trudili, da ne bi 
programsko preveč zastare-
li, tako da smo vedno streme-
li k temu, da bi nekako osvajali 
nove trende in da bi ostali sve-
ži ter poslušljivi tudi po zahte-
vah občinstva.

Kako pa izbirate repertoar?
Bolj kot ne je to prepuščeno 
meni, s tem, da povprašam 
pevce za mnenje ali sugesti-
je, ker resnici na ljubo, vča-
sih tudi idej zmanjka. Ko od-
pojemo vsakoletni koncert, se 
namreč takoj porajajo vpra-
šanja, kaj pa bomo peli nasle-
dnjič. Ampak vedno se porodi 
kakšna ideja

Danes pojete tako rekoč vse 
zvrsti.
Že kar vrsto let si za naše le-
tne koncerte zastavimo tak 
program, da je nekako temat-

sko zaokrožen. Tako smo ime-
li naslove koncertov Nepozab-
ne melodije sveta, Razglednica 
Slovenije, Čar filmskih melodij, 
V objemu popevke …. Torej po-
skušamo zajeti novejše pesmi, 
s katerimi zajamemo veliko ge-
neracij poslušalcev, tudi mlajše. 

Koliko nastopov pa letno 
opravite?
Teh nastopov se naniza čez leto 
kar veliko, čeprav jih razen le-
tnega koncerta nimamo vse-
lej vnaprej načrtovanih. Gre za 
povabila za nastope na prire-
ditvah, pogosto nas pokličejo 
le nekaj dni prej, tako da mo-
ramo biti vselej pripravljeni in 
pridni, da dogodku primerno 
oblikujemo glasbeni program. 
Na letni ravni se ta številka gi-
blje med 40 in 50.

V zadnjih letih smo opazili, 
da so se vaše vrste kar do-
dobra pomladile.
S pomladitvijo smo kar malo 
zamudili. Svoj čas smo zelo na-
črtno pomlajevali zbor, pred-
vsem zato, da bi bil zbor bolj 
svež in zanimiv vsem generaci-
jam. Žal leta prinesejo svoje in 
je kar nekaj naših pevcev pre-
minulo, mlajše pa je danes tež-
ko pridobiti, tako da se je zbor 
številčno celo nekoliko zmanj-
šal. Trenutno šteje 30 pevcev, v 
prejšnjih letih nas je bilo prete-
žno po 35, medtem ko je v zgo-
dnjih in srednjih letih delova-
nja zbor sestavljalo tudi do 50 
pevcev. Naš pevec Edi Pohle je 
v zboru že najmanj 50 let, sta-
rostni razpon pevcev pa je od 
35 do 75 let. Ocenjujem, da se 
je v sedmih desetletjih v zboru 
zvrstilo okoli 200 pevcev.

Predvidevam, da nekaj re-
zerve vendarle mora biti, saj 
je verjetno težko uskladiti, 

da na vsakem nastopu na-
stopi celoten sestav.
Kar se tega tiče, so se časi zelo 
spremenili. Lahko rečem, da 
nekoč tudi ko je šlo za kakšen 
interventni nastop, ni bila te-
žava dobiti pevcev za nastop 
tudi med službo. To se je dalo 

pri podjetjih urediti, da so do-
bili prosto. Danes je to kar ve-
lik problem, sploh je težje tam, 
kjer ljudje delajo na izmene, 
zato se tudi zgodi, da nasto-
pimo v nekoliko oslabljeni za-
sedbi.

Kako pa bi ocenil zborovsko 
petje v Posavju? Kakor lah-
ko opazimo, je v primerjavi 
s sosednjimi zborov v krški 
občini manj.
Pravzaprav je tudi tu prišlo do 
sprememb. Včasih so domini-
rali moški zbori, teh pa tako re-
koč skoraj ni več oziroma smo 
mi eden redkih, ki še vztra-
ja. Tam, kjer so bili moški zbo-
ri, so kasneje prerasli v meša-
ne, v samem Krškem odraslega 
zbora sploh ni, je pa razveselji-
vo, da je vendarle, če govorimo 
v Posavju, v brežiški in sevniški 
občini nastalo kar nekaj mlaj-
ših zborov, ki pa so zelo kvalite-
tni. Posebno razveseljivo je kar 
lepo število tudi mlajših zbo-
rovodij. Osebno bi, v kolikor bi 
našli zamenjavo, tudi jaz z ve-
seljem prepustil to mesto kak-
šnemu mlajšemu. Pravzaprav 
tudi zbor sam to potrebuje, 
mlajši zborovodje so uspešnej-
ši pri pridobivanju mlajših pev-
cev, ti pa pomenijo svežo moč. 

In kakšno je stanje v pri-
merjavi z drugimi regijami 
in morda celo s tujino?
Mi poznamo predvsem tujino, 
s katero smo sami sodelovali. 
Če vzamemo Nemčijo oziro-

ma Obrigheim, kjer je prisotna 
močna pevska tradicija, lah-
ko rečem, da mi v primerjavi z 
njimi tam prepevajo predvsem 
zaradi druženja. Tak šne nara-
ve je bil vsaj njihov nekdanji 
zbor, ki pa je ostarel in prene-
hal delovati, zanimivo pa je, da 
so uspeli zatem angažirati mla-
de pevce in so ustanovili zelo 
množičen pevski zbor, ki ima 
zelo sodoben program. Res-
da ta ni preveč zahteven, a je 
zelo poslušljiv. Mladi se na va-
jah praviloma dobijo pred od-
hodom na zabavo, vaje opra-
vijo nekako mimogrede. Sicer 
pa smo z zborom iz Obrighei-
ma sodelovali 30 let. Imeli smo 
izmenjavo tudi z ženskim zbo-
rom iz Prestic na Češkem. 

Kako pa iščete pevce za se-
stavo? Ali je pogoj "popoln 
posluh"? Kaj s tistimi, ki si 
srčno želijo peti, pa tega ni-
voja ne dosegajo?
Če nam uspe, da pridobimo no-
vega pevca, ga je vsekakor po-
trebno preizkusiti. Resda smo 
ljubiteljski pevci in morda zah-
teve niso najvišje, je pa vseka-
kor pogoj dober posluh. Tudi 
do tega prihaja, da se prija-
vi kdo, ki ima močno voljo do 
petja, ampak če ne dosega do-
brega posluha in primernega 
glasu, potem ga moramo žal 
odsloviti. Čeprav pa je res, da 
se da marsikaj z vztrajnostjo in 
vajo popraviti, vendar pa se je 
potrebno zavedati tudi tega, da 
na rednih vajah, razen s solisti, 
ni časa za individualno delo s 
posameznikom.

Ali se v zadnjih letih tudi na 
vašem področju odraža kva-
litetno delo glasbenih šol? V 
preteklosti so zbori pretežno 
peli brez not, danes jih pogo-
sto vidimo z njimi.
Pravzaprav bi bilo pravilno, da 
bi vselej peli brez not, še sploh, 
če gre za standardni program, 
pri daljših kantatah pa nika-
kor ne gre brez notnega gra-
diva. Vsekakor je kakršno koli 
glasbeno predznanje pri pev-
cih dobrodošlo in se pozna, če 
je pevec v zboru kolikor toliko 
glasbeno izobražen, še vedno 
pa to ni pogoj.

Opazili smo, da imate v svo-
jih vrstah iz leta v leto več so-
listov.
Tudi na letošnjem koncertu 
bomo imeli večje število soli-
stov. Koncert bo zasnovan na 
tem, da bomo zapeli pesmi, ki 
so nas v teh 70 letih najbolj za-
znamovale. Rekel bi, da so pe-
smi v izvedbi solistov za poslu-
šalce nekoliko bolj atraktivne, 
je pa zato naloga težja, saj je 
potrebno solista posebej pri-
praviti, ker je zelo izpostavljen. 
Če je solist izobražen v solo pe-
tju, je toliko lažje. 

Janko Avsenak, zborovodja Moškega pevskega zbora Brestanica:

Takrat so peli v črnih oblekah,
belih srajcah in rdečih kravatah
BRESTANICA - 25. aprila bo v krškem kulturnem domu slavnostni koncert, s katerim bo 70-letnico svojega 
delovanja proslavil Moški pevski zbor iz Brestanice, kjer bodo v mesecu maju z nastopom vseh sekcij obe-
ležili tudi enak jubilej domačega kulturnega društva. Janko Avsenak vodi zbor že 39 let.

Janko�Avsenak

Naš odnos do planeta Zemlja
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Vidimo pa vas lahko tudi v 
različnih preoblekah.
Danes si kar težko predstavlja-
mo, kako je bilo tista prva leta, 
ko so zbori, še predvsem mo-
ški zbori, večinoma vsi nasto-
pali v črnih oblekah, belih sraj-
cah in rdečih kravatah, ob tem 
pa so stali popolnoma pri miru 
in peli brez kakršnih koli scen-
skih dodatkov. Čeprav moram 
reči, da je bilo tudi to všečno 
tedanjim poslušalcem, danda-
našnjemu občinstvu pa bili ne-
dvomno dolgočasni. 
Glede današnjih oblek, je verje-
tno več videti, kot pa jih imamo 
dejansko. Ravno sedaj smo ra-
čunali, da je zbor imel v 70 le-
tih 10 različnih kostumov, mor-
da nekaj več res v zadnjih letih. 
Ko damo delati nove, vzamemo 
vedno nekaj materiala več, da 
se lahko po potrebi, če se nam 
pridruži kakšen nov član, izde-
la dodatno. Pri nastopih pa je 
pomembno še marsikaj druge-
ga. Zato si jih prizadevamo raz-
gibati tako, da imamo tudi glas-
beno spremljavo ali pa pevci z 
ritmičnim gibanjem že odsliku-
jejo pesem, ki jo izvajajo.

Z obnovo stavbe KS ste prišli 
tudi do svojih prostorov, ki 
ste jih prej dolgo pogrešali.
Zahvaljujoč KS Brestanica ima-
mo prvič v zgodovini zbora la-
stno pevsko sobo in moram 
reči, da s tem zelo dobre pogo-
je. To pa je zelo pomembno za 
dobro delovanje.

Menite, da je z moškim se-
stavom lažje delati kot z žen-

skim ali mešanim?
Delal sem z vsemi zbori in ma-
limi skupinami, pa ne vidim ka-
kšne posebne razlike, vsaj kar 
se mojega dela tiče. Moja nalo-
ga je, da nekako pevcem vlijem 
tisto, kar sem si zamislil in če 
mi to uspe, sem zadovoljen, do-
končno pa nikoli.

Kaj pa je dandanes glavni 
motiv pevcev za sodelova-
nje, nenazadnje je danes ve-
liko možnosti za angažiranje 
na različnih področjih?
Pogosto celo razmišljam o tem, 
da gre za fenomen. Namreč, kot 
sem že rekel, nove mlade pev-
ce je resda težko pridobiti, še 
sploh, ker so morajo ti od ti-
stega trenutka zavedati, da so 
sprejeli novo obveznost. Mi 
imamo ves čas delovanja, go-
vorim lahko seveda za obdo-
bje mojega vodenja, redne vaje 
dvakrat na teden, to pomeni, da 
so torki in četrtki zvečer za 30 
ljudi rezervirani. Nekdo, ki še 
ni vpet v to, si morda kar tež-
ko predstavlja ta red, a zanimi-
vo je, kako to s časoma postane 
način življenja. V prvi vrsti gre 
vsekakor za ljubezen do petja, 
drugo pa je ta privrženost zbo-
ru, ki je po eni strani neobve-
zna, po drugi pa nujno potreb-
na. Zbor čutimo kot del naše 
druge družine in smo poleg 
tega, da smo sopevci, tudi do-
bri prijatelji. Če tega ne bi bilo, 
mislim da tudi zbora ne bi bilo. 
Kajti za kvalitetno delo je naj-
bolj pomembno to, da so med 
pevci dobri odnosi.
� Bojana�Mavsar

KRŠKO - DSO Krško je eden od vodilnih domov za starejše v 
Sloveniji, ki uvaja sodobne pristope pri oskrbi stanovalcev. 
Pri teh pristopih sta odnos in kakovost bivanja prednostna 
skrb vseh zaposlenih in ključna orientacija vodstva doma. 

Vodstvo in zaposleni doma se na te spremembe pripravljajo in 
usposabljajo že tri leta. Izobraževanja zaposlenih so bila pred-
vsem s področja osredotočenosti na stanovalce, kdaj je negova-
lec/ka usmerjen/a na osebo, kako delovni team vzpostavi vsa-
kodnevne aktivnosti v skupini skladno z individualnimi željami 
stanovalcev in njihovimi preteklimi izkušnjami. Tri diplomirane 
medicinske sestre končujejo dvoletno izobraževanje s področja 
kongruentne (skladne) odnosne nege in bodo učiteljice odnosne 
nege vsem zaposlenim v domu, področje demenc pa pokriva že 
prej usposobljena diplomirana medicinska sestra. 
Po besedah direktorice Nuše Masnik se je razširjeno vodstvo 
doma v dveh tridnevnih delavnicah ozavestilo o ključnih sistem-
skih in organizacijskih spremembah, potrebnih za uveljavitev 
odnosne nege v domu. Na tej osnovi bo dom v maju letos začel s 
prvim projektom uvajanja odnosne nege v treh bivalnih skupi-
nah v I. nadstropju doma. Projekt bo končan septembra 2016 in 
v tem času mora dom omogočiti pogoje za začetek poskusnega 
izvajanja ter nato v pol leta preizkusiti model in ga ob koncu po 
potrebi dopolniti. Kot je dejal eden največjih poznavalcev social-
nega varstva v Sloveniji zaposlenim, postaja DSO Krško vzorčni 
dom v Sloveniji, v katerem bodo živeli srečni stanovalci in zado-
voljni ter motivirani zaposleni. 
� Vir:�DSO�Krško/B.�M.�

Nov projekt v DSO Krško

Sodelujoči�v�projektu

Uvod v novo bralno sezono je 
v Knjižnici Brežice potekal 19. 
marca. Osrednja gostja je bila 
mag. Mea Valens. Predstavi-
la je vsebino svoje knjige Ugla-
šena, ki govori o strasti do po-
tovanja in življenja, uvrščena 
pa je tudi na letošnji bralni se-
znam projekta Posavci beremo 
skupaj.

V Knjižnici Sevnica se je 26. 
marca predstavila Desa Muck, 
svobodna umetnica, ki je našla 
svoj dom v sto let stari hiši v 

Mokronogu, ki jo je projektiral 
Jože Plečnik za svojega prijate-
lja. V pogovoru z bibliotekarko 
Tanjo Mikolič je razkrivala 
zgodbe iz svojega otroštva, se 
dotaknila vzgoje treh hčera in 
življenja na podeželju, ki ga ne 

Posavci beremo skupaj peto leto
BREŽICE, SEVNICA, KRŠKO - V vseh treh posavskih knjižnicah se je začel že peto leto zapored bralni projekt 
Posavci beremo skupaj, ki se bo odvijal med 21. marcem in 20. novembrom. Letošnji izbor knjig je sesta-
vljen samo iz predlogov bralk in bralcev. Na seznamu je 89 literarnih del.

bi nikoli zamenjala za Ljublja-
no, v kateri je odraščala. Ko je 
bila še mlajša, je želela posta-
ti zdravnica oz. veterinarka, a 
njena življenjska pot jo je vo-
dila v igralske in pisateljske 
vode. »Pisatelj je poklic, a lju-
dje to težko razumejo,« je de-
jala vitalna levinja po horosko-
pu, ki bo v letošnjem avgustu 
dopolnila 60 let. Menila je, da 
bi moralo biti delo pisatelja oz. 
pisateljice drugače financirano. 
»V večini primerov s(m)o odvi-
sni od honorarjev,« je dejala in 

dodala, da se samo od pisate-
ljevanja ne da živeti, zato se je 
preživljala tudi s pisanjem po 
naročilu. S svojimi knjigami, 
največ jih je napisala za mlajše 
bralce, ne želi vzgajati, ampak 
zabavati, nasmejati. Ponosna 

je, da je bil po eni izmed njenih 
knjig posnet film, v katerem je 
tudi sama zaigrala, saj je njena 
ljubezen tudi gledališče.

V Valvasorjevi knjižnici Krško 
so obeležili začetek bralnega 
projekta posavskih knjižnic 
10. aprila in v goste povabi-
li vsestranskega besednega 
umetnika Toneta Partljiča, 
ki je v pogovoru z bibliotekar-
jem Vilkom Planincem raz-
kril marsikatero zanimivost. 
Beseda je tako tekla o avtorje-
vem ustvarjalnem opusu, ka-
kor tudi o romanu Sebastjan 
in most, ki je uvrščen na bralni 
seznam. Med drugim je pisatelj 
pojasnil, da so glavni liki izmi-
šljeni, v romanu pa so vseeno 
prisotne tudi resnične osebe. 

»Gre nekako za zgodovinski 
roman,« je povedal in nadalje-
val, da nobene svoje knjige, ki 
izide, ne prebere. »Včasih sem 
bral, pa sem si ob strani delal 
zabeležke kot prekleto tele, 
sedaj pa sem zadovoljen, če je 
vsebina berljiva,« je še pojasnil 
in ponazoril, kako je pri branju 
tokratnega romana opazoval 
ženo Milko in bil vesel, kadar 
se je zasmejala. Dodal je še,  da 
se loteva pisanja načrtno in re-
sno, toda nima občutka, kako 
bo delo sprejeto, in ga osreči, 
če dobi dobre kritike. Ali na-
merava še kaj napisati, ne raz-
mišlja, saj pisanja ne jemlje niti 
kot terapijo sebi niti kot druž-
bi, pač pa piše, ker ga pisanje 
veseli. 
 S.�Radi,�M.�Hrvatin

Desa�Muck�je�v�sevniški�knjižnici�odkritosrčno�spregovorila�
o�svojem�življenju.

Tone�Partljič�je�razkril�marsikatero�skrivnost�iz�svojega�pisa-
teljskega�ustvarjanja.

TERME ČATEŽ/POSAVJE - Koordinatorica Posavskega festi-
vala tematskih poti Ksenja Kragl iz Centra za podjetništvo 
in turizem Krško, predsednik Komisije za tematske poti pri 
RRA Posavje Jože Prah ter predstavnika Term Čatež Alen-
ka Mokrovič Pogačar in Rok Capl so 14. aprila predstavi-
li letošnji Festival tematskih poti, ki bo potekal med 3. ma-
jem in 25. junijem. 

Kot je povedala Ksenja Kragl, bo letošnji festival sestavljalo 35 
organiziranih tur, od tega 28 pohodniških, pet kolesarskih in dve 
konjeniški turi. V lanskem letu so na turah tematskih poti kljub 
pretežno slabemu vremenu zabeležili skupno 1300 udeležen-
cev, letos pa jih pričakujejo še več, saj so veliko dela med sezo-
nama vložili tudi v njihovo promocijo in predstavitve na sejmih 
in medijih. Tako so bo do srede junija med vikendi zvrstilo kar 
med tri do šest pohodov, pa tudi kolesarske ture, ki bodo, kot je 
dejal Boris Papac, po zahtevnosti prilagojene vsem kolesarjem. 
Po besedah Jožeta Praha bodo z namenom čim boljše sočasne 
predstavitve določenega lokalnega okolja udeležencem tur or-
ganizirali tudi izobraževanje za vodnike. Sicer pa je letošnji fe-
stival del širšega nacionalnega projekta Slovenija hodi. Kraglo-
va je dejala še, da si želijo še več domačih in tujih obiskovalcev, 
ki bi ostali v regiji vsaj dva dni, saj so se obstoječim ponudnikom 
z nastanitvenim kapacitetam v treh hostlih (MC Brežice, MC Kr-
ško, Hostel Primoža Kozmusa) in ponudbi nastanitve v zidani-
cah letos pridružili tudi v Termah Čatež.

Z vključitvijo v program pohodniškega festivala, kot sta poveda-
la Alenka Mokrovič Pogačar in Rok Capl, v družbi nadgrajuje-
jo ponudbo termalnega turizma. Vodne športe in golf na Mokri-
cah bodo namreč že do meseca junija dopolnili z novo zgrajenim 
lastnim nogometnim igriščem, ki bo namenjen pripravam tako 
profesionalnih kot tudi amaterskih športnih ekip, v prihodnjem 
tednu pa naj bi že pridobili za hotel Toplice znak kolesarskega 
hotela 1. kategorije, kar pomeni kolesarjem prijazno destinaci-
jo, v kateri bo zagotovljena hramba in popravljalnica koles, ko-
lesarjem bodo na voljo sprostitveni programi, vitaminske koša-
rice v sobah ipd. Za zagotovitev karseda celovite ponudbe pa so 
začeli tudi že, je povedal še Capl, s postopkom pridobivanja po-
hodniškega znaka.
� Bojana�Mavsar

Posavske poti prijetnih doživetij

Na�predstavitvi�letošnjega�fetivala�(z�leve):�Boris�Papac,�Alen-
ka�Mokrovič�Pogačar,�Ksenja�Kragl�in�Jože�Prah
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V Posavju ima svoje sedeže oziroma 
urade (še) kar nekaj državnih institucij, 
bili pa so (in zagotovo še bodo) posku-
si, da se jih ukine oziroma seli drugam. 
Predvsem 'leve' vlade so bolj dojemljive 
za centralizacijo. Ta se dogaja pod pre-
tvezo, da je pač takšna finančna situaci-
ja ter predvsem z (nedokazanimi in ško-
dljivimi) argumenti, da bodo zadeve ne 

samo bolj racionalne, temveč celo bolj dostopne. 

Naj poudarim, da se te zadeve ne urejajo izključno z zakoni, ki 
jih sprejemamo v Državnem zboru (pa še tu je pomembno raz-
merje koalicija:opozicija oziroma kdo je bil za in kdo proti), 
ampak se (tiha) centralizacija dogaja predvsem preko spreje-
manja podzakonskih aktov - uredb. Te sprejema vlada na pre-
dlog posameznega ministra. A največjo in običajno odločilno 
vlogo poleg ministrov odigrajo uradniki. In sami vemo, da je 
'pogled' iz ljubljanske pisarne na podeželje skoraj obratno so-
razmeren pogledu prebivalca izven centra na delo ljubljan-
skega uradnika. 

Proaktivna vloga poslancev se lahko izrazi preko priprave za-
konov, poslanskih vprašanj, neposrednih stikov z ministri in 
uradniki. Ob sodelovanju lokalne skupnosti - predvsem župa-
nov. V preteklosti so bili posavski poslanci zelo aktivni in uspe-
šni pri ohranjanju institucij v Posavju.

Poglejmo nekaj primerov, kako se je želelo Posavju vzeti ka-
kšno institucijo:

- Porodnišnica Brežice: Šlo je za predlog pristojnega ministr-
stva, ker da je premalo novorojenčkov. Ko sem kot takratni 
predsednik regijske koordinacije SDS Posavje skupaj s poslan-
cem mag. Andrejem Vizjakom sklical tiskovno konferenco in 
opozoril, kaj se lahko zgodi, me je ena novinarka (provokativ-
no?) vprašala, zakaj se oglašam, saj da gre za Brežice in ne za 
Sevnico. Odgovor je bil preprost: gre za Posavje. In ko bodo vse 
institucije vzeli/ukinili, nas bo pa 'ljubljanska' politika vpra-
šala, kako bi imeli pokrajino, ko pa nimate nobene institucije 
'tam doli'. Na srečo v Brežicah porodnišnica še stoji, se širi in 
modernizira. In število novorojenčkov narašča.

- Policijska uprava Krško: Prava policijska akcija čez noč – brez 
analiz nas je deloma ujela nepripravljene. Poročila in analize 
kažejo, da se stanje na tem področju od takrat poslabšuje. Mi-
nister Vinko Gorenak mi je leta 2012 zagotovil, da bo razmi-
slil o ponovni reorganizaciji in vrnitvi uprave Posavju. No, vla-
da je po tistem kmalu padla. Gregorju Virantu ta ideja nikakor 
ni bila všeč, sedanjo ministrico pa komaj kdaj vidimo. Večino-
ma je nedosegljiva.

- Geodetska uprava v Sevnici: Kar naenkrat je prišla informa-
cija, da se sedež GURS v Sevnici seli v Novo mesto. Ko sem mi-
nistra Zvonka Černača vprašal, kaj in kako, me je začudeno 
gledal. Vodstvo GURS je samoiniciativno mimo njega pripra-
vljalo reorganizacijo. Ker je premalo uradnikov v Ljubljani ter 
da ima, za razliko od uspešnega dela GURS Sevnica, GURS Novo 
mesto slabe rezultate. Tedanji minister nam je prisluhnil. A vla-
de (še bolj ministri) se hitro menjujejo. 

- Ureditev službe Nujne medicinske pomoči: Zadnja in še ve-
dno aktualna tema, predvsem v Krškem in Sevnici. Da ne bo 
pomote, Brežice (Posavje) si zasluži(mo) Urgentni center. Le-
-ta mora izboljšati zdravstveno stanje v regiji. A ne na račun 
dostopnosti. Posavje si zasluži tako UC v Brežicah in vsaj tako 
kot sedaj urejeni službi NMP v Krškem in v Sevnici. 

Podobnih primerov je še kar nekaj. Predvidevam, da bosta na-
slednji instituciji na prepihu Zavod za zaposlovanje in Center 
za socialno delo. In tu moramo posavski poslanci stopiti sku-
paj – s pomočjo županov. Da vse obdržimo in kakšno institu-
cijo še pripeljemo. Ne samo državno, ampak tudi in predvsem 
gospodarsko. Da se bo Posavje razvijalo in da bodo družine 
ostajale v Posavju. 

Regijske institucije na prepihu

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Kot je v uvodu slavnostne aka-
demije s predstavitvijo pro-
jekta povedal direktor MC Kr-
ško Mitja Valentinc, je projekt 
nadgradnja njihovega dela v 
preteklosti, saj že vse od usta-
novitve v letu 2001 izvajajo 
razne preventivne aktivnosti 
(Nam se rola brez drog in alko-
hola, Brez megle v glavi …), so 
nosilec Lokalne akcijske sku-
pine za preprečevanje zasvoje-
nosti v občini Krško, ki je bila 
kot posvetovalno telo župana 
ustanovljena leta 2005, nato 
pa so se začeli povezovati tudi 
z ustanovami izven občine, ki 
izvajajo podobne, a parcialne 
preventivne programe. Da bi 
zagotovili sinergijo delovanja 
in medsebojno informiranje o 
aktivnostih, so skupaj z njimi 
zasnovali aktualni projekt in 
bili z njim uspešni na javnem 
razpisu za sredstva iz progra-
ma Norveškega finančnega 
mehanizma 2009-2014. Pro-
jekt je vreden 248.000 evrov 
in je 95-odstotno sofinanciran, 
od tega je 85 % sredstev ome-
njenega mehanizma, 15 % pa 
nacionalnih sredstev.

Mozaik za bolj zdravo Posavje
KRŠKO - Mladinski center Krško je nosilec projekta »Preventivni mozaik Posavja«, ki ga skupaj s parner-
ji (Center za socialno delo Krško, Zdravstveni dom Krško, Družinski inštitut Zaupanje in Društvo Srečanje) 
izvajajo od februarja letos do aprila 2016. Predstavili so ga 2. aprila v KD Krško.

»Preventivni mozaik Posavja 
je preventivni projekt, katere-
ga cilj je preprečevanje bole-
zni, povezanih z življenjskim 
slogom. Naš poudarek je zla-
sti na preprečevanju zasvoje-
nosti z alkoholom,« je v pred-
stavitvi projekta povedala 
njegova vodja Mihaela Kova-
čič iz MC Krško. V okviru pro-
jekta pripravljajo obilico pre-
ventivnih aktivnosti, ki so jih 
na akademiji predstavili nji-
hovi izvajalci. Damijan Ganc 
(Družinski inštitut Zaupanje) 

je predstavil mrežo »Posavje 
za zdravje«, katere cilj je de-
litev obstoječega znanja med 
različnimi ustanovami, in pilo-
tni projekt uličnega dela, s ka-
terim želijo doseči mlade »na 
terenu«. Mag. Danijela Švaj-
ger iz MC Krško je predstavila 
preventivne delavnice z naslo-
vom »V Posavju žuramo brez 
drog in alkohola!«, ki jih že iz-
vajajo po posavskih osnovnih 
in srednjih šolah. Tanja Povhe 
iz Zdravstvenega doma Krško 
bo skupaj s sodelavkama izva-

jala pilotni preventivni projekt 
za otroke, v katerem se bodo 
osredotočili zlasti na drugo 
triado osnovne šole, Zdenka 
Žveglič s Centra za socialno 
delo Krško pa je spregovori-
la o intervencijah za starše na 
delovnem mestu. Anja Kurent 
iz Društva Srečanje je poveda-
la, da bodo v Krškem in v Sev-
nici odprli svetovalnico, name-
njeno zlasti manj motiviranim 
in neprostovoljno napotenim 
uporabnikom. Ciljna skupina, 
ki naj bi jo zajel projekt, je tako 
zelo široka, od otrok in mlado-
stnikov do staršev in odrasle 
populacije, ciljajo pa tudi na 
strokovno in splošno javnost, 
v projektno mrežo vključene 
strokovne delavce ter medi-
je. Vse aktivnosti v projektu so 
brezplačne.

Projekt je pozdravil tudi krški 
župan mag. Miran Stanko, do-
godek pa so z nastopi polepša-
li mladi pevki Špela Škaler in 
Naja Umek iz Glasbene šole 
POPsi in vokalna skupina Pev-
ci zvoka.
� Peter�Pavlovič

Predstavitvi�projekta�je�prisluhnila�polna�klubska�soba�KD�
Krško.

Enoletni projekt, ki se bo za-
čel 1. maja 2015 in zaključil 
30. aprila 2016, je eden izmed 
petih v Evropi, ki ga bo financi-
rala EK. Slednja je projekt oce-
nila z maksimalnim, 80-odsto-
tnim deležem sofinanciranja v 
višini približno 240.000 evrov. 
Po besedah županove svetoval-
ke Patricie Čular je lani evrop-
ska komisarka za šport drugi 
teden v septembru razglasi-
la za evropski teden športa, ki 
bo letos potekal prvič. Z njim 
želi EK ozaveščati in pripelja-
ti šport v dnevno sobo vsake-
ga Evropejca. Zadnja raziskava 
Eurobarometra namreč kaže, 
da je kar 60 % Evropejcev, ki 
se z gibanjem in športom sko-
rajda ne ukvarja. Namen pro-
jekta Šport za zdravo starost je 
ozaveščanje o pomenu primer-
nega gibanja in prehrane za ka-
kovostnejše življenje, predno-
stno pa je namenjen predvsem 
starejšim od 65 let. Kot je še 
dejala Čularjeva, je osnovni cilj 
projekta povezati tri genera-
cije - na eni strani mlade, ak-
tivne športnike, na drugi izku-
šene športne strokovnjake in 
trenerje, ki bodo predavali in 
izvajali vadbo, ter starejše, ki 
jim želijo ponuditi športno-tu-
ristični paket v občini Breži-
ce. Športne aktivnosti v sklopu 
projekta so vezane na vodo, saj 
je tudi potencial brežiške obči-
ne voda.

Vodja projekta je podžupanja 
Katja Čanžar, ki je poudari-

Starejšim turistično-športni paket

la, da bodo organizirali števil-
ne aktivnosti in dogodke. Tako 
bodo že maja ob vodi vzpo-
stavili odprte športne površi-
ne za popularizacijo športa pri 
starejših; od junija do avgusta 
bodo organizirali izobraževa-
nje trenerjev kajaka in kanu-
ja, hkrati bosta potekala orga-
nizirana vadba na napravah in 
tudi kajak kanu trening za sta-
rejše; junija bo potekal teden 
medgeneracijskega sodelova-
nja (dnevno organizirana vad-
ba za starejše pod vodstvom 
mladih trenerjev); med juli-
jem in septembrom bodo po-
tekali poletni brežiški športni 
dnevi (na voljo bodo trenerji za 
organizirano vadbo, prilagoje-
no starejšim občanom, in sicer 
na zunanjih fitnes napravah ter 
v kajaku in kanuju); hrvaški 
partner v projektu bo septem-
bra organiziral izobraževalno-
-rekreacijski pohod za starej-
še na Jarunu v Zagrebu; v 1. 
evropskem tednu športa bodo 
v Brežicah izvedli štiridnevni 
turistično-športni paket (13. 
do 16. september) s predsta-
vitvijo in izvedbo vodenih vaj 
na zunanjih fitnes napravah 
ter izobraževanjem starejših 
o možnosti ukvarjanja z vo-
dnimi športi (povabljeni bodo 
starejši iz vseh partnerskih dr-
žav); potekali bodo balkansko 
prijateljsko športno srečanje v 
Baćki Palanki, športni vikend 
vseh generacij v Bihaću in ve-
liki zaključni dogodek v Breži-
cah (26. septembra), v okviru 

katerega bodo predstavili po-
tek projekta, pripravili okroglo 
mizo na temo projekta ter za-
bavni program za vse populaci-
je (pričakujejo 3000 udeležen-
cev) s koncertom v brežiškem 
starem mestnem jedru. Vse na-
štete aktivnosti bodo za udele-
žence projekta potekale brez-
plačno.

Nosilec projekta je Občina Bre-
žice, projektni partnerji pa so: 
Kajak kanu klub Čatež, Zavod 
za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice, Splošna bol-
nišnica Brežice, Dunavska mre-
ža iz Zagreba, Kajak kanu klub 
Tarkett iz Baćke Palanke in Na-
cionalni park Una iz Bihaća. Kot 
je dejal Mitja Oštrbenk iz KKK 
Čatež, ki je bil tudi pobudnik 
projekta in je vanj privabil še 
ostale partnerje, v tem projek-
tu vidijo priložnost v povezo-
vanju in izobraževanju trener-

jev na področju športa, zdrave 
prehrane itd. Turistični paket 
bo po njegovem nadgradnja 
obstoječi turistični ponudbi, 
ki je že v občini. Z zunanjimi fi-
tnes površinami lahko zelo ši-
rokemu krogu ljudi omogočijo, 
da se začnejo aktivno ukvarja-
ti s športom in rekreacijo. Žu-
pan Ivan Molan je dodal, da 
so tega projekta zelo veseli, saj 
skuša občina vsako leto s prija-
vo kakovostnih projektov pri-
dobiti evropska sredstva. Ker 
Vlada RS še ni uspela sprejeti 
uredbe o črpanju kohezijskih 
sredstev, se je občina odločila 
za samostojno kandidaturo in 
bila uspešna. Povedal je še, da 
ta projekt nima nobenih posle-
dic na občinski proračun, saj je 
praktično v celoti sofinanciran 
s strani EK, lastni delež v pro-
jektu pa bodo zagotovili s pla-
čami zaposlenih na Občini. 
 Rok Retelj

BREŽICE – 7. aprila so na novinarski konferenci v Mestni hiši Brežice predstavniki Občine Brežice predsta-
vili projekt Šport za zdravo starost (Sports for healthy aging), s katerim je občina uspešno kandidirala pri 
Evropski komisiji (EK) znotraj programa Erasmus+ in bila izbrana kot edina občina iz Slovenije.

SEVNICA - V okviru razvojnega projekta »Za boljše zdravje in 
zmanjšanje neenakosti v zdravju« s krajšim nazivom »Skupaj za 
zdravje«, ki ga financira Norveški finančni mehanizem in ga v so-
delovanju s številnimi sodelavci s področja preventive vodi Naci-
onalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), poteka prenova obstoje-
čih zdravstvenih preventivnih programov za otroke, mladostnike 
in odrasle. Pri razvijanju in posodabljanju programov preventi-
ve otrok, mladostnikov in odraslih je sodeloval tudi Zdravstveni 
dom (ZD) Sevnica. Z marcem se je začelo preizkušanje predla-
ganih rešitev v praksi in ZD Sevnica bo ob ZD Vrhnika in ZD Ce-
lje eden od treh zdravstvenih domov v Sloveniji, ki bo sodeloval 
v pilotnem testiranju. 
  Vir:�NIJZ

ZD Sevnica v pilotnem testiranju

format 154 x 216 mm
156 strani, trda vezava

cena: 15,00 €
naročila:

07 49 05 780 / 040 634 783
zalozba@posavje.info

Ivan Lapajne: Krško in Krčani
(drugi ponatis)
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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.

KRŠKO – V Domu starejših občanov Krško so 27. marca stanoval-
cem in stanovalkam ob t. i. dnevu za spremembe pripravili zani-
miv in poseben dogodek ter jih s sloganom „Dan dobrega poču-
tja“ popeljali v svet wellnessa. Stanovalci so se lahko sproščali na 
masaži, na sprostitvenih delavnicah z aromaterapijo, na kromo-
terapiji, manikuri, ličenju in oblikovanju pričesk. Po posebnem 
wellness kosilu so jih obiskali ter jim dan popestrili še skavti iz 
Župnije sv. Ruperta Videm ob Savi. Pri izvedbi so sodelovali za-
posleni in tudi zunanji sodelavci Sara Capl, Meta Urek, Frizer-
ski studio Ane-Mari in prostovoljke, vključene v domsko orga-
nizirano prostovoljno delo. �M.�H.,�foto:�S.�H.�K.

Za dobro počutje stanovalcev

Stanovalci�so�bili�z�izvedenim�programom�zelo�zadovoljni.�

BREŽICE - Članice OO SDS Brežice in župan Ivan Molan so z ve-
likonočno košarico dobrot tradicionalno razveselili člane dnev-
nega centra Ozara Brežice, enoto nacionalnega združenja za ka-
kovost življenja. Uporabniki dnevnega centra so se dobrot ter 
obiska župana s sodelavkami zelo razveselili in jim predstavi-
li svoja razmišljanja, občutke in tegobe. Vodja enote Katarina 
Vodeb se je v imenu združenja zahvalila podpornikom in do-
natorjem, brez katerih bi težko izvajali svoje dejavnosti.  Za vso 
podporo in razumevanje se je zahvalila tudi Občini Brežice, ki 
združenju pomaga tudi s sofinanciranjem dveh javnih del. Pred-
stavila je zgodovino delovanja enote Brežice, nekaj podatkov o 
uporabnikih in vsakodnevnem dogajanju v dnevnem centru, ter 
napovedala letošnje aktivnosti in novosti. � Vir:�SDS�Brežice

Velikonočni obisk Ozare Brežice

Skupna�fotografija�ob�obisku

BREŽICE - Lions klub Brežice je v Viteški dvorani brežiškega gra-
du pripravil dobrodelni dogodek, ki so v celoti posvetili Patri-
ciji, 13-letni deklici, oboleli za cerebralno paralizo. Le therasuit 
terapije ji pomagajo in dajejo upanje, da bo nekega dne mor-
da hodila, žal pa zdravstveno zavarovanje ne krije visokih stro-
škov, povezanih s to obliko zdravljenja, zato so se brežiški lionsi 
odločili, da ji priskočijo na pomoč. Skupaj s sedanjimi in bivšimi 
učenci Glasbene šole Brežice so pripravili glasbeni večer. S pri-
spevki so se odzvali številni posamezniki in podjetja. Lions klub 
Novo mesto, ki je brežiškemu klubu botrski klub, je za Patricijo 
doniral 500 evrov. Dogodka sta se udeležila tudi guverner Zveze 
lions klubov Slovenije Jurij Šarman in brežiški župan Ivan Mo-
lan. Zbrane prispevki in donacije, skupaj se je nabralo kar 3000 
evrov, so brežiški lionski tako podarili Patriciji in s tem pomaga-
li pokriti vsaj en del terapij.  L.�K.

Brežiški lionsi pomagali Patriciji

Predsednik�LK�Brežice�Tomo�Jurman�in�Patricija�s�starši

KRŠKO - Dijaki Šolskega centra Krško-Sevnica in Mladinski 
big band Posavje so v športni dvorani krške srednje šole 9. 
aprila pripravili dobrodelni koncert z naslovom Barvni od-
tenki življenja. 

Barve so namreč tiste, kot so povedali in ponazorili skozi po-
ezijo Srečka Kosovela in prepletom modnih utrinkov, plesnih 
ter vokalno-in-
strumentalnih 
točk, ki odražajo 
barvo življenja, 
zavest, razpo-
loženje, pojmo-
vanje sveta ... In 
tudi dobrodel-
nost, kot je med 
drugim poveda-
la v. d. direktori-
ce ŠC Erna Žu-
pan Pirkovič, ki 
se izkazuje preko 
nesebičnega da-
rovanja med osebami z name-
nom osrečevanja, podpore, po-
moči. S tem namenom deluje 
tudi Rotary klub Čatež, v kate-
rem so tekom 18-letnega delo-
vanja s finančnimi sredstvi, je 
poudaril ob izročitvi donaci-
je v višini 1.000 evrov v šolski 
sklad šole predstavnik Rotary 
kluba Karel Kozole, omogoči-
li že mnogim ustanovam in po-
sameznikom doseči sicer tež-
ko dosegljive cilje, prispevali 
sredstva k nakupu digitalnega 
mamografa, pomagali nadarje-
nim učencem pri študiju v tuji-
ni ipd. Po besedah predsednice 
sklada Svetlane Novak bodo 
podarjeni znesek čateškega 
kluba in zbrana sredstva iz 
naslova prodanih vstopnic za 
dobrodelni koncert namenili 
za pomoč dijakom iz socialno 
ogroženih družin.  B. M.

Barvni odtenki življenja

Po glasbenem uvodu Petra 
Dirnbeka je sledila minuta 
molka v spomin vsem tistim, 
ki so se borili v narodnoosvo-
bodilni borbi in jih ni več med 
živimi. Po izvolitvi delovnega 
predsedstva občnega zbora, 
ki mu je predsedovala Nataša 
Štarkl, so sledila različna po-
ročila o delu. Najprej je pred-
sednik Preskar predstavil ak-
tivnosti združenja v lanskem 
letu. Leta 2014 je imela bre-
žiška borčevska organizacija 
348 članov, od tega 90 borcev 
NOB in aktivistov, katerih pov-
prečna starost je bila 86 let, vsi 
člani pa so bili v povprečju sta-
ri 65 let. Novih članov je bilo 
27 (leto prej 22), kar potrjuje, 
da gre članstvo navzgor. Med 
drugim so lani pristopili k revi-
talizaciji KO Krška vas, se ude-
ležili 24 borčevskih proslav po 
Sloveniji, sami pa jih organizi-
rali pet, obeležili 70-letnico 
Kozjanskega odreda, organi-

Brežiških borcev je vedno več
BREŽICE - 19. marca je Združenje borcev za vrednote NOB Brežice v restavraciji Štefanič v Brežicah opra-
vilo z rednim letnim občnim zborom. Zbrane delegate združenja in nekatere goste je pozdravil predsednik 
Stane Preskar.

zirali komemoracije ob 1. no-
vembru ter uspeli prenoviti 
spomenik NOB na Sromljah in 
portal spomenika krškim bor-
cem v gozdu Dobrava.

Podpredsednica in blagaj-
ničarka Ivanka Grubič je 
predstavila finančno poroči-
lo, o delu častnega razsodi-

šča je poročal Jože Zupančič, 
delo nadzornega odbora pa je 
predstavil Ciril Ropret. 29 od 
39 delegatov združenja, ko-
likor se je udeležilo občnega 
zbora, je nato z glasovanjem 
sprejelo poročila in potrdilo 
sklep o zaključnem računu za 
leto 2014. Udeleženci občnega 
zbora so po pozdravu nekate-

rih gostov potrdili še program 
dela in finančni načrt za leto 
2015. Preskar ga je predsta-
vil v desetih točkah; med dru-
gim bodo še naprej dajali po-
udarek proslavam in stremeli 
k povečanju števila članstva. 
Iz Preskarjevih rok so zahva-
le brežiške borčevske organi-
zacije prejeli Miroslav Suša, 
Jože Žagar, podjetje Univerzal 
d.o.o., trgovina Agrarec, KS Bi-
zeljsko, Društvo vojnih invali-
dov Dolenjske, Posavja in Bele 
krajine ter Marija Kukavica. 
Priznanja so namenili Policij-
skemu veteranskemu društvu 
Sever Posavje, Območnemu 
združenju veteranov vojne za 
Slovenijo, Združenju sloven-
skih častnikov Brežice, Dragi-
ci Zagmajster, Roku Kržanu, 
Kristini Suša, Mariji Šepe-
tavc in Antonu Preskarju, 
častno priznanje pa je prejel 
Adolf Galič. 
 Rok Retelj

Delovno�predsedstvo�občnega�zbora,�povsem�levo�predsednik�
združenja�Stane�Preskar

Kozole�in�Novakova�ob�predaji�donacije

KOSTANJEK - Občinska turistična zveza Krško je imela 20. marca 
na kmetiji Etnoart turizem Špiler v Kostanjku letni zbor članov. 
Predsednik in član zveze Alojz Kerin in Anton Petrovič sta pred-
stavila številne aktivnosti v preteklem letu. Letos bo zveza med 
drugim ponovno oživila občinsko ocenjevanje urejenosti krajev 
in ocenjevanje izvedla v začetku junija, naredili pa bodo tudi ko-
rak naprej v prepoznavnosti, saj bodo organizirali predstavitev 
delovanja na lokalnem in nacionalnem dogodku. Krepili bodo so-
delovanje z organizacijami in društvi ter ohranili dobro sodelova-
nje s CPT Krško. V svoje vrste so sprejeli tri nove člane: ŠTD Šu-
tna, Društvo NaTuro in Društvo ART ŠPL.�� Vir:�OTZ�Krško

Letni zbor OTZ Krško
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SEVNICA - V sončni, vendar vetrovni velikonočni nedelji je 
potekalo v starem delu Sevnice tradicionalno sekanje pir-
hov,  ki neprekinjeno traja toliko časa kot sevniška salami-
ada ali pa morda še celo kakšno leto več. 

Letošnjega dogodka se je udeležilo 48 tekmovalk in tekmoval-
cev različnih starosti, ki so skušali s 50 centov vrednim kovan-
cem ne samo zadeti pirh, ampak prodreti v njegovo sočno sre-
dico. Sodelujoči je imel na voljo pet metov v prvem krogu in pet 
metov v drugem. Zaradi enakih končnih rezultatov pa so se trije 
tekmovalci pomerili v dodatku po zaključeni drugi seriji, tako da 
je bilo vzdušje na prizorišču še bolj zanimivo. Na koncu je preho-
dni pokal osvojil Matic Jazbar iz Sevnice, absolvent geotehnolo-
gije ljubljanske naravoslovnotehniške fakultete, ki se je sekanja 
pirhov udeležil prvič, a ne zadnjič, je dejal nasmejan. Drugo me-
sto je osvojil nekdanji rokometaš iz t. i. zlate generacije sevniške-
ga rokometa Dušan Novšak iz Boštanja, ki bi si zaslužil še pose-
ben pokal za umetniški vtis, tretji je bil Jani Šerjak iz Sevnice.

Na veliko presenečenje mnogih pa se letošnja podelitev poka-
lov ni odvijala v stari trški gostilni Vrtovšek, pač pa se je dogo-
dek zaključil v gostinskem lokalu Špica, kjer so se enako potru-
dili s postrežbo (z velikonočnimi jedmi in s kozarčkom rujnega), 
a tradicija kljub temu nekaj velja in mnogi so pogrešali vzdušje 
in ambinet stare gostilne.  S.�Radi

V sekanju pirhov slavil študent

Najboljši�v�sekanju�pirhov�(od�desne�proti�levi):�Dušan�Nov
šak,�Matic�Jazbar�in�Jani�Šerjak

Preteklo soboto je v Radečah potekala tudi čistilna akcija, katere se 
je v skrbi za čistejše okolje udeležilo več klubov in društev, v njej pa 
je poleg krajevnih skupnosti, Občine Radeče in Javnega podjetja Ko-
munala Radeče d.o.o. sodelovala tudi Osnovna šola Marjana Nemca 
Radeče. Kot je že ustaljena praksa, so bile ekipam dodeljene različ-
ne trase, na katerih so pobirali odpadke, vreče z odpadki pa preda-
jali v odvoz Komunali pri ekoloških otokih. V sončnem vremenu je 
akcija ponovno minila v zelo prijetnem vzdušju, tako da s tradicijo 
velja nadaljevati tudi v prihodnje.  

Obisk veleposlanika Republike Indije

V četrtek, 9. aprila, je Občino Radeče tekom svojega obiska Radeč 
obiskal veleposlanik Republike Indije, Njegova ekscelenca Sarvajit 
Chakravarti. Na občini je veleposlanika sprejel župan Tomaž Režun z 
občinsko upravo, pogovor pa je potekal predvsem v smeri možnosti 
vzpostavitve gospodarskega in družbenega sodelovanja z indijskimi 
podjetji. Veleposlanik, ki je nato obiskal še radeško papirnico, je žu-
panu predal tudi darilo v obliki več knjig o Indiji, ki bodo občanom 
in občankam na voljo za izposojo v radeški knjižnici.

Čistilna akcija v Radečah

BLANCA - 10. aprila so v kulturni dvorani na Blanci pevski 
zbori in skupine Društva upokojencev Sevnica pričarali že 
peto leto zapored prekrasen glasbeni večer, ki se vsako leto 
odvija v drugi krajevni skupnosti.

»Nocoj smo se zbrali zato, ker radi zapojemo. Zapojemo s srcem,« 
je dejala v uvodu predsednica sevniškega društva upokojencev 
Marijana Kralj, ki je koncert tudi povezovala. Prvi se je pred-
stavil Mešani pevski zbor Prijatelji DU Sevnica, ki jih petje pove-
zuje v eno veliko družino že osemnajsto leto pod vodstvom Mi-
lene Krajnc. Naslednja se je predstavila skupina Ljudski pevci 
z Blance, ki jo trinajsto leto vodi Ana Fakin, najpogosteje pa jih 
je mogoče slišati v domačem kraju. Glasbeni večer je popestrila 
tudi Ženska vokalna skupina Lokvanj iz Krmelja, ki jo vodi Ani-
ca Kos že dvanajst let. V nadaljevanju so zapeli Ljudski pevci fol-
klorne skupine Spomin DU Sevnica pod vodstvom Majde Hri-
beršek. Članice in člani skupine so dvanajst let prepevali v dveh 
skupinah, minulo leto pa so se odločili, da se bodo povezali. Ve-
čer je obogatila z dvema zapetima pesmima tudi pevska skupina 
Utrinek, ki deluje v okviru Društva Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Sevnica pod vodstvom Francija Bastardija. Za posebno 
navdušenje sta poskrbeli dvojčici Anica Fakin in Slavica Puh,  
za prijeten zaključek pa še Ženski pevski zbor Azaleja iz Bošta-
nja s tremi ljudskimi godci. Zbor, ki prepeva že petnajst let pod 
vodstvom Mimi Šuster, je prireditev zaključil s skupno pesmijo, 
katere refren je bil: »Radi se vsi imejmo, saj pesem druži nas ...« 
 S.�Radi

Planinsko obarvan dan se je 
začel v dopoldanskem času z 
izvedbo dveh praktičnih delav-
nic in nadaljeval z redno letno 
skupščino, na kateri se je zbra-
lo 120 delegatov, sklepčnost 
pa je bila 42,4 %. V uvodnem 
kulturnem delu programa 
je nastopila Planinska pev-
ska skupina Encijan in s kraj-

šo predstavo na temo planin-
stva učenke in učenci Osnovne 
šole Sava Kladnika Sevnica. V 
nadaljevanju so se zvrstili poz-
dravi gostov in gostitelja. Po-
nosen, da v mestu ob Savi go-
sti planince iz vse Slovenije, je 
dobrodošlico izrekel sevniški 
župan Srečko Ocvirk, nato je 
zbrane nagovoril predsednik 
PD Lisca Sevnica Rok Petan-
čič.

Visoki planinski jubileji
SEVNICA - 11. aprila je potekala v sevniški kulturni dvorani redna letna skupščina Planinske zveze Sloveni-
je. Na njej so obeležili 120-letnico Planinskega vestnika in Aljaževega stolpa na vrhu Triglava ter 110-letni-
co ustanovitve Posavske podružnice Slovenskega planinskega društva v Sevnici. 

Uvodnemu delu je sledil for-
malno-vsebinski del skupščine. 
Delegati planinskih društev so 
med drugim potrdili spremem-
bo poslovnika o delu skupšči-
ne, vsebinsko in finančno po-
ročilo za leto 2014, okvirni 
vsebinski in finančni program 
dela za leto 2016, predlog spre-
memb in dopolnitev Častnega 

kodeksa slovenskih planincev, 
se seznanili s postopkom spre-
jemanja programskih vodil in 
prejeli informacijo o začetku 
postopka za spremembo in 
dopolnitev statuta. »Današnja 
skupščina je minila v zelo de-
lovnem in prijetnem vzdušju. 
Soglasno sprejetje vseh pre-
dlaganih sklepov je veliko pri-
znanje vsem pripravljavcem 
gradiv in velika zaupnica za 

prihodnje delo,« je bil zadovo-
ljen predsednik Planinske zve-
ze Slovenije Bojan Rotovnik. 
Ob koncu skupščine pa je pod-
predsednik PZS Tone Jesen-
ko zbrane povabil na letošnji 
dan slovenskih planinskih do-
živetij, ki s pestrim programom 
za planince in turne kolesarje 
vabi 13. junija na Krvavec.
 
V kulturni dvorani je bila na 
ogled tudi razstava o zgodo-
vini, poslanstvu in dejavno-
sti najstarejše še izhajajoče 
slovenske revije Planinski ve-
stnik ob njeni letošnji 120-le-
tnici izhajanja in ob postavitvi 
Aljaževega stolpa na vrhu Tri-
glava. Letošnjega 15. aprila je 
namreč minilo 120 let, ko je Ja-
kob Aljaž za en goldinar kupil 
vrh Triglava in avgusta 1895 

tam postavil znameniti stolp, 
ki še danes predstavlja ponos 
slovenskega naroda.  

Planinsko obarvan celodnev-
ni dogodek je dopolnilo še od-
prtje dokumentarne razsta-
ve »Skupaj v gorah/Zajedno u 
planinama«, s katero Planinska 
zveza Hrvaške ob 140-letnici 
ustanovitve poudarja pomem-
ben del svoje zgodovine, ki se 
nanaša na prijateljstvo, druže-
nje in sodelovanje slovenskih 
in hrvaških planincev. Po odpr-
tju razstave, ki je na ogled do 
17. maja v Mosconovi galeriji, 
so najvišji predstavniki sloven-
ske in hrvaške planinske orga-
nizacije nadaljevali skupno 
druženje na Lisci, posavskem 
biseru z bogato zgodovino. 
� Smilja�Radi,�foto:�L.�Motore

V�Sevnici�je�potekala�redna�letna�skupščina�PZS,�s�katero�so�
obeležili�tudi�visoke�planinske�jubileje.�

Na�otvoritvi�planinske�razstave�v�Mosconovi�galeriji�je�zape-
la�planinska�pevska�skupina�Encijan.�

Pesem jih druži že pet let

Na�Blanci�so�se�predstavili�pevski�zbori�in�skupine�Društva�
upokojencev�Sevnica.
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Festival posavskih vin je tudi 
letos uspešno organiziralo Vi-
nogradniško društvo Sromlje. 
Po besedah predsednika orga-
nizacijskega odbora 3. festivala 
posavskih vin Ferda Pinteri-
ča so letos prejeli podobno šte-
vilo vzorcev kot prejšnja leta, 
in sicer je bilo ocenjenih 93 
vzorcev vin. Poudaril je, da so 
bila vsa vina navkljub težkemu 
letu zaradi vremena korektna 
in dobra. Tudi to po njegovem 
kaže, da se znanje vinogradni-
kov in kletarjev iz leta v leto 
izboljšuje in da jih tudi slaba 
letina ne more presenetiti. V 
imenu ocenjevalne komisije 
je Milena Rožman povedala, 
da so v ocenjevanje dobili pe-
stro paleto vin, od belih in rde-
čih bizeljčanov, belih in rdečih 
sortnih vin, penin do vin po-
sebnih kakovosti. Na splošno 
je vsa vina pohvalila, da so bila 
zelo dobre kakovosti. Lansko 
neugodno vreme je po njenih 
besedah sicer najbolj priza-
delo modro frankinjo, katere 
letnik je manj poln in slabše 
obarvan kot prejšnja leta. Po-
udarila je, da je najbolj razve-
seljivo izredno majhno število 
izločitev (samo štiri), pa še to 

Slabši, a še vedno dober letnik
SROMLJE - V Domu krajanov na Sromljah je bila 28. marca zaključna prireditev 3. festivala posavskih vin. Po-
tem ko je že v začetku marca potekalo zbiranje vzorcev vin in kasneje tudi ocenjevanje s strani strokovne ko-
misije, so ob zaključku festivala pripravili predavanje, degustacijo nagrajenih vin ter podelitev odličij.

v glavnem zaradi bekserja, ki 
se da še popraviti, resnih bo-
lezni namreč ni bilo. »Vino v 
steklenici je zmnožek grozd-
ja in kletarjenja. Z natančnim 
kletarjenjem in tehnološkimi 
postopki se deloma lahko na-
domesti slabšo kakovost in do-
zorelost grozdja,« je še sveto-
vala Rožmanova.

Tisti, ki so po oceni komisi-
je pridelali najboljša vina, so 
na zaključni prireditvi preje-
li zlate medalje – veliko zlato 
za sauvignon jagodni izbor le-

tnika 2011 je prejela družina 
Trampuš, tri zlate za rumeni 
muškat letnikov 2013 in 2014 
ter kerner jagodni izbor 2011 
sta prejela Martina in Janko 
Matjašič, dve zlati za traminec 
2014 in laški rizling jagodni iz-
bor 2011 je prejel Andrej Mo-
lan, po eno zlato pa so prejeli: 
za rumeni muškat 2014 dru-
žina Kink, za beli pinot izbor 
2011 Roman Matjašič, za ker-
ner pozna trgatev 2012 vino-
gradništvo Petan ter za diše-
či traminec jagodni izbor 2013 
Janez Cerjak. Šampioni za leto 

2015 so postali: beli bizeljčan 
PTP vinogradnika Janeza Pe-
tana, rdeči bizeljčan PTP Mar-
tine in Janka Matjašiča, med 
rdečimi sortnimi vini modri 
pinot Petra Špilerja, med be-
limi sortnimi vini rumeni mu-
škat Martine in Janka Matjaši-
ča, pri čemer je to vino postalo 
tudi prvak sorte rumeni mu-
škat, ter med predikatnimi vini 
sauvignon jagodni izbor dru-
žine Trampuš, ki je prejel tudi 
najvišjo oceno dosedanjih oce-
njevanj (19,13).

V kulturnem programu so so-
delovali Moški pevski zbor 
Sromlje, Vokalna skupina So-
vice – oboji imajo skupnega 
zborovodjo Franca Veglja –, 
ljudski pevci s Sromelj z Ma-
jem Krošljem, ki je v sromelj-
skem narečju razlagal o vožnji 
s kolesom, ter Maja in Katja 
Pinterič, povezovalki progra-
ma, ki sta po domače »opra-
vljali« vse po vrsti, tudi enega 
izmed gostov na prireditvi, žu-
pana Ivana Molana. Že popol-
dne sta se v sklopu predavanja 
predstavili podjetji Karsia in 
Enolyse, za prijetno druženje 
tudi po uradnem delu pa je z 
glasbeno spremljavo poskrbel 
Vilko Urek.

 Rok Retelj

Janko�Matjašič�je�z�odra�odšel�polnih�rok;�poleg�njega�Ferdo�
Pinterič�in�župan�Ivan�Molan.

BREŽICE - Na zadnji marčevski dan so se v Domu upokojencev 
Brežice s prireditvijo, ki so jo poimenovali Pozdrav pomladi, sta-
rostnikom predstavili učenci Osnovne šole Cerklje ob Krki. Mladi 
prostovoljci so v okviru Tedna sprememb že četrto leto s kultur-
no prireditvijo pričarali še lepši nasmeh na ustih stanovalcev DU 
Brežice. Po uvodnem pozdravu vodje enote DU Brežice mag. Va-
lentine Vuk so program oblikovali otroški pevski zbor OŠ Cer-
klje ob Krki pod vodstvom Janje Leskovar in Jasmine Vučič, re-
citatorka Eva Gramc, mladinski pevski zbor šole pod vodstvom 
Tatjane Špan, učenci 1. razreda pod mentorstvom Jasmine Vu-
čič, Leila Lepšina Štefanič na harmoniki, duet Klara Butkovič 
in Lara Jurečič, Hana Lopatič na flavti, Eliška Škaler, Hana 
Lopatič in Ema Lea Zorko, Matej Gramc in Gašper Zagorc sta 
vodila kviz za starostnike, ki so skupaj z učenci tudi prepevali, 
zadnja točka pa je bil nastop harmonikarjev. Program je pove-
zovala Sara Racman. Mentorici mladih prostovoljcev na šoli sta 
bili Mojca Šterk in Andreja Ninković. Na koncu so učenci sta-
rostnike presenetili še s sladkimi dobrotami, ki so jih pripravili 
skupaj z učitelji šole, in si v prijetnem kramljanju obljubili, da se 
prihodnje leto ponovno vidijo ter se tako kot letos v domu po-
čutijo lepo in sprejeto.
 R. Retelj

Pozdravili pomlad

Učenci�OŠ�Cerklje�ob�Krki�so�skupaj�s�starostniki�tudi�zapeli.

PANACEO BASIC DETOX 
100 % čista naravna kamnina 

Panaceo Basic-Detox je primeren za vsakodnevno naravno razbremenjevanje organizma 
in čiščenje od znotraj.

Kamnina življenja, turkizno zelena vulkanska 
kamnina zeolit-klinoptilolit, je nastala, ko 
se je tekoča magma spojila s pramorjem. Ta 
kamnina je osnova naravnega medicinskega 
pripomočka Panaceo Basic-Detox. 

Edinstvena tehnologija PMA (Panaceo 
mikroaktivacija) prispeva k temu, da se 
posebne biofizikalne lastnosti vulkanske 
kamnine pomembno izboljšajo z dodatno 
optimizacijo zgradbe zeolitove kristalne mreže.

Panaceo Basic-Detox deluje kot filter v 

želodčno-črevesnem traktu. Veže škodljive 
snovi in strupene težke kovine (svinec, arzen, 
kadmij, krom in nikelj), ki kradejo energijo, ter 
presnovne strupe, kot je amonijak, in jih po 
naravni poti izloča iz telesa. Hkrati v zameno 
oskrbuje organizem z naravnim magnezijem 
in kalcijem.

Panaceo Basic-Detox tako na popolnoma 
naraven način razbremenjuje razstrupljevalne 
organe, kot so jetra, ledvice in črevesje, 
in omogoča večjo vitalnost in boljše 
počutje, izboljšuje pa tudi samoregulacijske 
sposobnosti telesa. Panaceo Basic-Detox se 
ne resorbira v kri in se praviloma v roku 24 
ur otovorjen s škodljivimi snovmi popolnoma 
izloči z blatom.

S tem krepi imunsko obrambo in na popolnoma 
naraven način povečuje osebno zmogljivost za 
poklicno delo in vsakdanje življenje.

Dolgoletna opažanja izbranih zdravnikov 
in prve raziskave, ki preučujejo pozitivne 
lastnosti naravne snovi PMA zeolita, danes 
kažejo, da lahko prispeva k:
• povečanju osebne zmogljivosti za poklicno 

delo in vsakdanje življenje 
• okrepitvi imunskega sistema 
• regulaciji kislinsko-bazičnega ravnovesja 
• zaščiti pred prostimi radikali 
• naravni celični zaščiti.

Pharmagea d.o.o., 
Delavska cesta 24, 4208 Šenčur

T/F: +386 4 574 32 34, www.pharmagea.com

Izdelek Panaceo 
Basic-Detox lahko 
kupite v lekarni ali 
specializirani trgovini. 

Panaceo – povrnite si svojo energijo!

BREŽICE - 2. aprila se je v 
Domu kulture Brežice po 
treh letih premora ponovno 
odvila tradicionalna kulturna 
prireditev Brežiška akademi-
ja gimnazijcev (BAG). Dijaki-
nje in dijaki so se na skupno 
5. BAG-u predstavili s preple-
tom gledališke igre, besede, 
glasbe, petja in plesa.

Uvodoma je zbrane, med kate-
rimi so bili večinoma starši in 
profesorji gimnazije, pozdravil 
ravnatelj Uroš Škof. Kot je po-
udaril, so dijaki povsem sami 
oblikovali program. Omenil 
je, da ta prireditev že sodi v 
sklop dogodkov ob 70-letnici 
Gimnazije Brežice, ki jo bodo 
z osrednjo prireditvijo obeleži-
li oktobra letos. Pokroviteljica 
prireditve je bila Občina Bre-
žice, v imenu katere je sprego-
voril župan Ivan Molan. Dejal 
je, da brežiška gimnazija, ki je 

Akademija brežiških gimnazijcev 

najstarejša srednja šola v Po-
savju, že leta in leta izobražu-
je najbolj nadarjene posavske 
dijake, prav tako pa poskrbi 
za kulturni utrip v občini Bre-
žice. Po njegovih besedah ima-
jo brežiški gimnazijci z obnovo 
gimnazijske stavbe sodobno 
opremljeno šolo in dobre po-
goje za učenje. Poudaril je, da 
je med dijaki vsako leto veliko 
zlatih maturantov, s čimer se 
lahko brežiška gimnazija po-
stavi ob bok najboljšim gim-
nazijam v Sloveniji. Škof pa je 
nato začetek kulturnega pro-
grama napovedal z besedami: 
»Oder je vaš. Vivat academia!«

Prvi del BAG-a je minil v zna-
menju dramske predstave Po-
letna noč, ki jo je režirala di-
jakinja 3. b Gimnazije Brežice 
Kaja Nakani. Poleg nje so pod 
mentorstvom profesoric Ju-
dite Marolt in Katje Sečen 
vloge odigrali še Miha Špan, 
Anja Urek, Jakob Gabrič, 
Krištof Strnad, Domen Pre-

skar, Jon Krajic Tomin, Kaja 
Kovačič, Lovro Pečnik, Klav-
dija Šušterič, Nadja Bostič, 
Urška Pečnik in Vesna Dimi-
trovski. V drugem delu so se 
dijaki predstavili z recitacijo 
lastnih literarnih del, glasbo, 
petjem in plesom. Nastopili so: 
Anamarija Agnič, Kaja Naka-
ni, Gala Margita Štiglić, Lovro 
Pečnik, Jasna Preskar, Patri-
cija Štrbuncl Jalovec, Nina 
Vodeb, Kaja Kovačič, Krištof 
Strnad, Sanja Zupančič, de-
kliški pevski zbor Gimnazije 
Brežice pod vodstvom Simo-
ne Rožman Strnad, Eva Bah-
čič, Lara Praznik, Ana Bogo-
vič, Žana Florjanič Baronik 
in Brina Lukež. Rdeča nit na-
stopov so bile najstniške te-
gobe, s katerimi se dijaki sre-
čujejo v teh letih. Mentorice 
nastopajočih so bile profesori-
ce slovenščine Nina Harapin, 
Judita Marolt, Marjana Mile-
kić, Bernardka Ravnikar in 
Mira Urek Jesenšek. 
 Rok Retelj

Dekliški�pevski�zbor�Gimnazije�Brežice

ARTIČE - Od 23. do 28. aprila 
bo v več krajih na Dolenjskem, 
v Ljubljani in v Posavju potekal 
11. mednarodni folklorni festi-
val Slofolk. V Posavju bomo fe-
stival gostili v nedeljo, 26. apri-
la, s prireditvami na Mostecu, v 
Domu upokojencev na Impolj-
ci in zvečer na gala koncertu v 
Artičah. Na festivalu se bodo  
predstavile folklorne skupine 
iz Brazilije, Srbije, Makedonije, 
Turčije in Slovenije. Na koncer-
tih bodo skupine predstavlja-
le svoje ljudsko izročilo, plese, 
glasbo, petje in običaje.

Slofolk 2015
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SEVNICA, KRŠKO - V organizaciji sevniškega zavoda Knof in 
Mladinskega centra Krško je med 9. in 21. marcem potekal 
javni natečaj »Omogoči si zaposlitev in ustvari podjetje«. 
Prijavilo se je osem ekip, ki bodo v 42-urnem intenzivnem 
podjetniškem kurzu razvijale svoje poslovne ideje.

»Naš namen je nuditi kvalitetno podporno okolje za razvoj in 
uspešno izvedbo ideje, saj se kažejo potrebe po tem,« je deja-
la direktorica zavoda Knof Mojca Metelko Žganec, vodja Soci-
alnega inkubatorja Posavje Nataša Rupnik pa je povedala, da 
bodo skušali izobraževanje »konkretizirati« in prilagoditi sku-
pini zainteresiranih, najboljše ideje pa bodo tudi nagradili. Prva 
nagrada bo 1.000 evrov zagonskega kapitala, trem prvouvršče-
nim pa bodo omogočili brezplačno računovodstvo, pravno in fi-
nančno svetovanje, pisarniške prostore ter svetovanje in men-
torstvo. »Namen delavnic in predavanj ni, da pridno sedimo in 
poslušamo, ampak da aktivno sodelujemo in poleg tega konstan-
tno razvijamo in nadgrajujemo lastno poslovno idejo. Cilj je, da 
se podjetniški kurz ne konča le z razvito idejo, ampak tudi z raz-
vitim podjetjem, že s kakšno stranko in s partnerjem oziroma s 
sodelavcem,« je še dodala. Direktor MC Krško Mitja Valentinc pa 
je ob tem poudaril, da vidi v povezovanju s sevniškim zavodom 
Knof novo priložnost, novo povezovanje na regijski ravni tudi 
pri razvoju podjetniških idej. Večina udeleženk in udeležencev, 
ki so že pričeli z 42-urnim usposabljanjem, prihaja iz posavskih 
občin, njihove poslovne ideje pa temeljijo predvsem na turizmu 
in na povezovanju raznih lokalnih proizvajalcev hrane.  S.�Radi

Natečaj za razvoj poslovnih idej

Direktor�MC�Krško�Mitja�Valentinc,�vodja�Socialnega�inkuba-
torja�Posavje�Nataša�Rupnik�in�direktorica�zavoda�Knof�Moj-
ca�Metelko�Žganec�so�predstavili�projekt�»Omogoči�si�zapo-
slitev�in�ustvari�podjetje«.

KRŠKO - V Šolskem centru Krško-Sevnica so 24. marca slovesno 
predali v uporabo nov triosni rezkalni center v strojni delavnici. 
»Z današnjo otvoritvijo tega stroja izpolnjujemo dolgoletne sa-
nje naših učiteljev praktičnega pouka s področja strojništva in ce-
lotnega učiteljskega zbora, da končno omogočijo našim dijakom 
pridobivanje znanja na sodobnem rezkalnem centru,« je ob tem 
dejala v. d. direktorice Šolskega centra Krško-Sevnica Erna Žu-
pan Pirkovič. Nakup, s katerim so naredili še en korak pri pri-
dobivanju najnovejše opreme in učnih pripomočkov, so opravili 
v decembru 2014 in zanj plačali okoli 61.000 evrov. Po simbolič-
ni otvoritvi, ki jo je Župan Pirkovičeva opravila skupaj z ravna-
teljem Srednje poklicne in strokovne šole Krško Jožetom Pav-
lovičem, je učitelj praktičnega pouka Branko Kastelic pognal 
računalniško voden stroj in pojasnil njegove tehnične karakte-
ristike. »Stroj ima vse karakteristike proizvodnega stroja, mi pa 
ga bomo uporabljali za poučevanje,« je dejal. 
Otvoritvene slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki nekate-
rih posavskih podjetij iz strojne in elektro branže, direktor Cen-
tra za poklicno izobraževanje Elido Bandelj in direktor GZS OE 
Posavje, Krško Darko Gorišek, ki so pred tem skupaj z vodstvom 
šole sodelovali na posvetu o ponovnem uvajanju vajeništva po 
t. i. dualnem sistemu. Kot je ob tem povedal Gorišek, gospodar-
stvo od uvedbe vajeništva veliko pričakuje: »Največje koristi lah-
ko prinese rotacija mentorjev oz. učiteljev praktičnega pouka 
med šolami in podjetji, tako da bodo pomagali delodajalcem pri 
mentorstvu, sami pa bi se seznanili z najsodobnejšo opremo v 
podjetjih in se dodatno usposobili.« Nekaj nejasnosti je še glede 
financiranja vajeništva: gospodarstvo želi, da bi bil to strošek iz-
obraževalnega sistema, bolj verjetno pa je, da bo to strošek pod-
jetij.  P.�Pavlovič

Izpolnjene sanje strojnikov

Delovanje�stroja�je�predstavil�učitelj�Branko�Kastelic.

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje je Regionalna razvojna agencija Posavje 15. 4. 2015 objavila 

2. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument
Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče.

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet pod-
jetništva za problemsko območje občine Radeče«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja kon-
kurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdob-
ju 2013–2018

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imajo stalno bivališče v občini Radeče,
b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katero koli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izva-

jala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in 
d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjet-
niških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlit-
ve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslov-
ni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo 
trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomesti-
la, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v ope-
racijo vključili junija 2015.

Predstavitev javnega poziva bo potekala v Domu kulture v Radečah 
v četrtek, 7. 5. 2015, ob 13. uri.

Rok za oddajo vlog je 22. 5. 2015

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje www.rra-posavje.si. 
Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani (Podjetno v svet podjetnišva – Posavska regi-
ja in PVSP Radeče) in na spletni strani www.rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Re-
gionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško ali v Domu kulture Radeče, Gledališka pot 2, Ra-
deče; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, tel. 07 
488 10 40, in Danica Kramžar, koordinatorka projekta, mob. 040 989 080.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

»Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče«
Ukrep v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 

občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 – 2018

BRESTANICA - V tukajšnjem 
Gostišču Allegro so se 11. 
aprila na letnem občnem zbo-
ru sestali člani Kmečke zadru-
ge Bohor Koprivnica. Zadru-
žniki, teh je 47, so se seznanili 
s poslovanjem zadruge v mi-
nulem letu, v katerem so dali 
v odkup mesa 266 bikov, 88 
telet, 159 krav in 60 kom te-
lic. Ob tem so bili uspešni tudi 
pri mlečni proizvodnji, in sicer 
so oddali v odkup 2.276.136 li-
trov mleka, od tega ga je bilo 
po kvaliteti mikroorganizmov 
89,78 odstotkov v E razredu 
(do 50.000 SŠMO/ml mleka), 
odkup glede somatskih celic 
pa je znašal 94,64 % mleka z 
vsebnostjo izpod 400.000 SC/
ml mleka. V minulem letu je 
oddajalo mleko 21 proizvajal-
cev, od tega jih je osem odda-
lo nad 100.000 litrov, največji 
trije proizvajalci pa so bili Ivan 
Bogovič, Ivan Kožar in Neža 
Koren. V zadrugi, ki je poslov-
no leto zaključila z dobičkom, 
nameravajo v letošnjem letu z 
namenom oddajanja v odkup 
povečati proizvodnjo mleka na 
skupno 2.400.000 litrov, pove-
čati pa tudi odkup mladega pi-
tanega goveda na 350 kom in 
100 kom telet in nekoliko manj 
- 150 kom krav.
� Vir:�KZ�Bohor/B.�M.�

KZ Bohor 
povečuje odkup

Po besedah prokurista Bran-
ka Kosa je podjetje INO sta-
bilno, nezadolženo podjetje, ki 
vso proizvodnjo financira z la-
stnim kapitalom. Lansko leto 
so uspešno zaključili, razvija-
li so nove, inovativne proizvo-
de. Kos je izpostavil štiri izdel-
ke, ki so jih predstavili tudi na 
hišnem sejmu. Zanje je podje-
tje dobilo vsa prestižna prizna-
nja tako doma kot v tujini. Prvi 
je mulčer Profi Mega, primeren 
za drobljenje rastlinskih ostan-
kov, manjših vej in grmičevja, 
drugi je mulčer Forst, primeren 
za drobljenje vseh vrst lesa, le-
snatih rastlinskih ostankov ter 
odstranjevanje grmovja, dreve-
snih panjev in manjših dreves, 
tretji je mulčer Duplex (tudi 
Triplex), primeren za mulče-
nje velikih površin in na kate-
rem so razvili posebno regula-
cijo dvižnih filtrov s kontrolo 
elektronike, zadnji izdelek pa 
je dvovrstni vibracijski rahljal-
nik s pnevmatsko napravo za 
globinsko dognojevanje na po-
gon s hidromotorjem, ki je pri-
meren za sadovnjake in vino-
grade. Izdelek je še v razvoju, 
saj ga razvijajo skupaj s kup-
cem z Bizeljskega. Sicer pa po 
Kosovih besedah vse izdelke 
preizkušajo pri tujih kupcih v 
Nemčiji, Angliji in Švici, ki dajo 
še dodatne nasvete, kako jih 
izboljšati, da so nato primer-
ni za trg.

Podjetje INO se je lani predsta-
vilo na 31 sejmih doma in po 

Želijo biti še boljši kot danes
KRŠKA VAS - Podjetje INO Brežice d.o.o. je 7. aprila na novinarski konferenci predstavilo inovativne dosež-
ke v zadnjem letu, nadaljnje smernice razvoja podjetja in napovedalo tradicionalni hišni sejem, ki je na se-
dežu podjetja v Krški vasi minuli vikend potekal že petnajstič.

svetu, poleg tradicionalne ude-
ležbe na sejmih v Nemčiji, Švi-
ci, Angliji, Bolgariji, Rusiji ter 
na Hrvaškem in Madžarskem 
so se prvič udeležili tudi sej-
mov na Japonskem in Novi Ze-
landiji. Na domačih tleh so se 
udeležili sejmov v Komendi in 
Gornji Radgoni. Trenutno jim 

sicer vojne razmere v Ukrajini 
niso pisane na kožo, saj so lani 
zabeležili drastičen upad pro-
daje izdelkov na ukrajinskih in 
ruskih trgih, vendar so izgubo 
uspešno nadomestili s proda-
jo na drugih trgih. Stojnica na 
sejmu podjetje stane od 50 do 
60 tisoč evrov, kar predstavlja 

ogromne stroške. Kot je bilo re-
čeno na novinarski konferenci, 
podjetje INO na tuje trge proda 
okoli 80 % lastnih proizvodov, 
65 % vseh izdelkov v EU. Do 
danes so za različne trge raz-
vili 250 modelov mulčerjev, 
razsipalnikov umetnega gnoji-
la, sejalnic, mlinov in vibracij-
skih rahljalnikov za globinsko 
dognojevanje. Lastno razvi-
te izdelke so uspeli prodati v 
51 držav, približno 20 držav je 
stalno aktivnih pri poslovanju 
s podjetjem. V poslovnem na-
črtu za naslednjih pet let ima 
podjetje INO kot cilj navede-
no modernizacijo oz. roboti-
zacijo proizvodnje, razvoj no-
vih modelov strojev in trgov po 
celem svetu, poleg izdelkov pa 
želijo prodajati tudi znanje ter 
biti še boljši kot danes in do-
seči še višjo dodano vrednost. 
Podjetje INO sicer zaposluje 50 
ljudi, sodeluje pa še s približno 
100 kooperanti. »Naši zapo-
sleni ponavadi delajo ne samo 
osem, ampak 12 ali pa še več 
ur na dan,« je Kos poudaril, da 
je za ohranitev vseh kontaktov 
glede prodaje, kooperacije in 
nabave potreben velik napor. 
Kot zanimivost pa naj še ome-
nimo, da je najslavnejši kupec 
zagotovo princ Charles, ki ima 
doma štiri ali pet izdelkov pod-
jetja INO. Rok Retelj

KRŠKA VAS - Od 10. do 12. aprila je na sedežu podjetja INO v Kr-
ški vasi potekal že 15. hišni sejem, letos pod sloganom »Vse za 
vinogradništvo, sadjarstvo, čebelarstvo, okolje, vrt in dom«. Vse 
dni sejma so za obiskovalce pripravili bogato ponudbo traktor-
jev, kmetijske mehanizacije, orodij in opreme za vrtičkarje ter 
ostale opreme za vinogradnike in sadjarje. Vsak dan je poteka-
la demonstracija nekaterih izdelkov podjetja INO in tudi preda-
vanje na v zadnjem času zelo aktualno temo označevanja kme-
tijskih in gozdarskih strojev v cestnem prometu. Svoje stroje pa 
so postavili na ogled tudi nekateri drugi slovenski proizvajal-
ci kmetijske mehanizacije. Največ obiskovalcev je tako kot po-
navadi prišlo v nedeljo dopoldne, precej jih je bilo tudi iz Hr-
vaške, kjer so letos sejem tudi prvič oglaševali. 
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ob svetovnem dnevu Zemlje,
v sredo, 22. 4. 2015,

organizira

DAN ODPRTIH VRAT,
ki bo potekal po sledečem urniku:

• 9.00-13.00 ure: predstavitev pogrebne in 
pokopališke dejavnosti na POKOPALIŠČU 
BREŽICE; 

• 11.00-13.00 ure: ogled čistilne naprave 
Mostec; 

• ob 13.00 uri: ogled Zbirno-reciklažnega 
centra Boršt in predstavitev dnevnih aktivnosti.

in

SAJENJE ZAČIMB NA PROSTORU 
SKUPNOSTNIH EKO VRTOV 

• v petek, 24. 4., ob 9.00 uri

pri bolnišnici v Brežicah v sodelovanju z vrtcem 
Mavrica Brežice in društvom REGRAT.

Poleg prednosti in dobrih učinkov začimb bodo 
otroci pobliže spoznali »hotel za žuželke«, 
kompostnik in pomembnost ločevanja odpadkov.

PROIZVODNJA – MAREC 2015

MERITVE EMISIJ SNOVI V ZRAK

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 - 110 300 5 100 0 0

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3 in PB4 445.902 7 13

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Elektrarna je v 27. gorivnem 
ciklusu, sedmem zaporednem 
18-mesečnem, obratovala izje-
mno varno in stabilno ter pro-
izvedla več kot 8 milijard kilo-
vatnih ur električne energije, 
ob tem pa je bila le ena krat-
kotrajna zaustavitev takoj po 
remontu 2013 zaradi neustre-
znega odzivanja elektronike 
zaščitnega sklopa reaktorja, 
povezanega z novo vgrajenim 
sistemom za merjenje tempe-
rature reaktorskega hladila. 
Predsednik uprave NEK Sta-
ne Rožman je na novinarski 
konferenci pred začetkom re-
monta izrazil zadovoljstvo z 
iztekajočim se obratovalnim 
ciklusom, zlasti z varnostni-
mi rezultati. »Na tem podro-
čju nas veseli, da celo prete-
klo leto ni bilo obratovalnih 
dogodkov, o katerih bi se mo-
rali pogovarjati bodisi z vami 

Po uspešnem ciklusu v remont
KRŠKO - V noči na 11. april se je v Nuklearni elektrarni Krško po več kot 500 dneh obratovanja na polni 
zmogljivosti z remontno zaustavitvijo zaključil 27. gorivni ciklus in začel redni remont. V njem bodo poleg 
menjave goriva in rednih vzdrževalnih del opravili še vrsto tehnoloških posodobitev.

bodisi uradno poročati Upra-
vi za jedrsko varnost,« je de-
jal in izpostavil dvig ravni var-
nega obratovanja. Kot uspešne 
je ocenil tudi ukrepe, izvede-
ne ob zadnjem remontu ko-
nec leta 2013, saj je elektrarna 

okvirno 15 mesecev obratova-
la brez vsakih indikacij o pu-
ščanju gorivu, ki so se pojavile 
v zadnjih dveh mesecih. Pou-
daril je še, da so bile, tako kot 
v celotni dosedanji obratovalni 
dobi, dosledno upoštevane vse 

upravne in okoljske omejitve.

V nekaj čez 30-dnevnem re-
montu bodo opravili menja-
vo goriva, preventivne pregle-
de in vzdrževalne posege ter 
posodabljanje sistemov, opre-
me in struktur, poleg tega pa 
bodo izvedli približno 25 teh-
noloških posodobitev. »Med 
temi je najbolj kompleksen 
projekt rekonstrukcije reak-
torskih struktur, ki naj bi do-
končno stabilizirala stanje je-
drskega goriva, da bi lahko v 
prihodnje obratovali brez po-
škodb na gorivu,« je poudaril 
Rožman. Poleg zaposlenih v 
NEK bodo sodelovali še delav-
ci skoraj 50 podjetij - pogod-
benih izvajalcev iz lokalnega in 
mednarodnega okolja, stroški 
remonta pa bodo znašali pri-
bližno 30 milijonov evrov. 
� P.�Pavlovič

O�poteku�remonta�je�poleg�Rožmana�na�novinarski�konferen-
ci��zlasti�hrvaškim�novinarjem��spregovoril�tudi�član�upra-
ve�NEK�Hrvoje�Perharić.

Komunala
Brežice d.o.o.

BREŽICE - 10. aprila se je v 
MC Brežice odvijala 1. med-
narodna konferenca o zašči-
ti, reševanju in pomoči, ki jo 
je organizirala brežiška Ci-
vilna zaščita in na kateri je 
približno 70 udeležencev 
spoznavalo prakse ob narav-
nih nesrečah, ki so jih pred-
stavili tako domači kot tuji 
pripadniki civilne zaščite.

Kot je za naš časopis povedal 
Roman Zakšek, svetovalec za 
področje zaščite in reševanja 
na Občini Brežice, je bil namen 
konference predvsem spozna-
vanje praks ob naravnih ne-
srečah, ki so se lani dogajale v 
Logatcu, Postojni ter na Hrva-
škem, prav tako pa spoznava-
nje organiziranosti civilne za-

Brežice pravi kraj za konferenco
ščite v italijanski avtonomni 
pokrajini Furlaniji – Julijski 
krajini in občini Trst. Z itali-
janskimi kolegi je brežiška CZ 
navezala tudi zelo dobre sti-
ke, tako da si Zakšek dobrega 
sodelovanja obeta tudi v pri-
hodnje. Med udeleženci kon-
ference so bili večinoma sve-
tovalci za zaščito in reševanje 
iz slovenskih občin, predstav-
niki gasilskih zvez ter društev, 
ki so posebnega pomena v sis-
temu zaščite in reševanja. Kot 
je še dejal Zakšek, bodo tudi v 
prihodnje vsako leto organizi-
rali konferenco.

Po uvodnem Zakškovem poz-
dravu je udeležence nagovoril 
gostitelj, brežiški župan Ivan 
Molan, ki je med drugim iz-

postavil, da je brežiška ena od 
občin, ki je močno ogrožena z 
raznimi nevarnostmi, saj gre-
do preko nje glavne železniške 
poti, cestne povezave, reke, ki 
pogosto povzročajo poplave, v 
občini je tudi vojaško letališče, 
kar pomeni možnost letalske 
nesreče, ogrožajo jo tudi pla-
zovi, nenazadnje pa občani ži-
vijo tudi v neposredni bližini 
nuklearne elektrarne, zato je 
potrebno biti vedno v pripra-
vljenosti, če bi kdajkoli prišlo 
do jedrske nesreče. »Prav zara-
di tega so Brežice pravi kraj za 
organizacijo takšne konferen-
ce,« je dejal Molan in dodal, da 
so največja moč sistema zaščite 
in reševanja ljudje, ki se pove-
zujejo. Sledile so predstavitve 
različnih praks ob naravnih ne-

srečah. Ob koncu je bil čas tudi 
za razpravo s predavatelji in 
gosti o delovanju sistema za-
ščite, reševanja in pomoči.

 R. Retelj
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Gremo na tržnico
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Kmetija Kamnikar
Olga Kamnikar prihaja iz Žurkovega Dola v 
občini Sevnica. Želja po pridelavi zdrave ze-
lenjave za lastno družino je bila pri Kamni-
karjevih povod za širjenje obsega pridelave 
zelenjave in dišavnic tudi za prodajo. Druži-
ni, predvsem pa Olgi, kmetovanje predstavlja 
dodaten vir prihodka. V lastnem zavarovanem 

prostoru za pridelavo vrtnin na 
kmetiji poskušajo sadike zele-
njave in dišavnic pridelati kar-
seda naravi in okolju prijazno. 
Pri sadikah, pridelanih na ta na-
čin, lahko z večjo verjetnostjo 
pričakujemo prilagodljivost 
okolju. Na tržnici v Sevnici lah-
ko Olgo srečamo ob sezoni pro-
daje sadik dišavnic in zelenjave.

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

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

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

 20-50% 

Ob 50-letnici

Od 15. aprila dalje tudi na tržnici v Krškem!

vam nudimo 

popusta 
na izbrane 

sadike

Pa so nam načrte nekoliko prekrižale letošnje vremenske razmere. 
Topli dnevi so se zamaknili za dobrih štirinajst dni in tako ob izidu 
tokratne številke časopisa na tržnici še ni ponudnikov vrtnin. Tako 
bodo v prihodnjih številkah časopisa predstavljeni predvsem po-
nudniki sezonske zelenjave in sadja.

Po predstavitvi prvega sklopa kmetij lahko povzamemo, da kme-
tje na posavskih tržnicah v resnici ponujajo širok spekter prehran-
skih izdelkov: od zelenjave, sadja, poljščin, medu pa do različnih 
prehranskih izdelkov kot produkt predelave kmetijskih pridel-
kov. Res pa je, da je za resno oživitev tržnic ponudnikov še ve-
dno premalo. 

Kmetije, ki prodajajo na posavskih tržnicah, so zelo raznolike: od res 
butičnih proizvodenj pa do večjih profesionalnih kmetij. Medtem 
ko je zaslediti, da neodvisno od tega, kako pomemben je prihodek 
od kmetijstva, delovno silo na kmetijah predstavljajo vsi družinski 
člani, pa je v glavnem ženski del družine tisti, ki prodaja na tržnici. 

Pri ponudbi zagotovo pogrešamo večje število ponudnikov pre-
delave mleka in mesa. Zaradi slabšanja dohodkovnega položaja 
v živinoreji pa sta to v resnici predelavi, za kateri kmetje kažejo 
velik interes. Predstavljene kmetije pa zagotavljajo pester obseg 
ponudbe raznovrstne moke in mlevskih izdelkov ter prehranskih 
izdelkov, povezanih s peko – od kruha in potic do peciva. Ponu-
dniki na tržnici svoja živila dovolj profesionalno in kvalitetno em-

balirajo in skrbijo za ustrezno deklaracijo izdelkov, ki jih prodajajo.

Med ponujenimi izdelki si pogumno utirajo svoj prostor tudi pre-
hranski izdelki, vključeni v t. i. sheme kakovosti. To so prehranski 
izdelki, ki so produkt nadstandardnih tehnologij pridelave in pre-
delave. Posamezne kmetije na posavskih tržnicah ponujajo eko-
loške prehranske izdelke, pa tudi sadje in zelenjavo iz integrira-
ne pridelave.

Samoumevno je, da so prehranski izdelki varni (zdravju neškodlji-
vi). Verjetno je ena pomembnejših prednosti prehranskih izdel-
kov, ki jih ponujajo kmetje na tržnicah, pestrost okusov. Medtem, 
ko za primerne kmetijske pridelke (sadje, zelenjava …) zagoto-
vo velja svežost in tako višja prehranska vrednost, pa za prede-
lane kmetijske pridelke zagotovo velja izredna pestrost okusov. 
Vsaka od kmetij ima svoje unikatne variante tehnologije prede-
lave, kar zagotavlja pestrost okusov. Tudi takšnih okusov, ki vas 
spominjajo na kuhinjo vaše babice, ali pa takšnih okusov, s kate-
rimi niti nimate izkušenj. 

Topli pomladni dnevi so lahko priložnost za obisk lokalne tržnice. 
Na njej boste zagotovo srečali tudi kmetije in osebe, ki so zbrale 
pogum ter so se in se še bodo predstavile v Posavskem obzorniku. 
 
 KGZS-Zavod Novo mesto:
 Mag. Zdenka Kramar

Kmetije na posavskih tržnicah ponujajo 
raznolike in kvalitetne prehranske izdelke

Zaključni članek ob predstavitvi kmetij na posavskih tržnicah smo prvotno načrtovali po predstavitvi vseh kmetij. 
Predstavljene so bile kmetije (in bodo še v prihodnjih številkah Posavskega obzornika), ki so za to izrazile interes, in 
seveda tiste, ki imajo pravno formalno urejene vse oblike registracije za prodajo na tržnici.  

Na prireditev, ki po-
teka v soorganizaci-
ji Turističnega dru-
štva Bistrica ob Sotli 
in Gostilne Šempe-
ter, prihajajo obi-
skovalci od blizu in 
daleč. V letošnji, že 
dvanajsti golažijadi 
zapored, je sodelo-
valo petnajst ekip iz 
Slovenije, Kumrov-
ca, pobratenih Bo-
šnjacev iz Hrvaškein 
avstrijskih prijate-
ljev občine iz Heim-
schuha. Aboslutne 
zmagovalke z najboljšim gola-
žem so bile domačinke, Kmeč-
ke Pepce (Jožefe), zelo dobro 
pa so se odrezali tudi Posavci 
iz Bubka bara, saj so dobili na-
grado za najbolj izviren golaž. 

Kmečke Pepce pač znajo
BISTRICA OB SOTLI – Malo je po Sloveniji tako življenja in veselja polnih sejmov, kot je praznovanje Jožefo-
vega v Šempetru – Bistrici ob Sotli. Na nedeljo, ko Jožefi, Jožefe, Jožice in Jožeti praznujejo svoj »imendan«, 
svoj god, Šempeter pleše, poje, prodaja, kupuje in predvsem kuha golaže. 

Sejem, ki so ga polepšali tudi 
mini Planica, razni zabavljači, 
Slovenski zvoki in celo vegeta-
rijanski golaž, pa je potekal v 
znamenju obujanja nekdanjih 
tradicij. Tako se bili obiskoval-

ci povabljeni, da na sejem pri-
dejo v t. i. vintage oblačilih. In 
res smo videli pentljice, krilca, 
zalisce in podobno, kar je spo-
minjalo na starejše čase, ko so 
si ljudje poleg mnogih vsako-
dnevnih opravil znali vzeti tudi 

čas drug za drugega. Vsi, ki ste 
zamudili letošnje Jožefovo, pa 
lahko utrip praznične Bistrice 
doživite junija, ko bo razvese-
ljeval Petrov sejem.
� Maruša�Mavsar,�
� foto:�Sven�Mavsar

Kmečke�Pepce�so�si�prikuhale�zmago.�Čestitala�sta�jim�tudi�
župan�Franjo�Debelak�in�Srečko�Kunst.

Ekipa�Bubka�bara�je�opozorila�nase�z�iz-
virnostjo.

VELIKI KAMEN - Članice aktiva kmečkih žena Koprivnica smo se 
23. marca zbrale v gasilskem domu Veliki Kamen. Skupaj z men-
torico go. Ireno smo se preizkusile v kuhanju mehiških dobrot, 
ki malo zapečejo. Skuhale smo koruzno juho, naredile chilli con 
carne, tortilje in solate z avokadom. Pripravljene jedi so bile zelo 
okusne. Nad rezultatom smo bile več kot navdušene.
  Marica�Božičnik

Koprivničanke kuhale po mehiško
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– Praznik cvička, na katerem 
gostijo blizu tisoč ljudi, letos 
pa jih zaradi glasbenih gostov 
– Modrijanov – pričakujejo še 
več, jeseni sodelujejo na Mar-
tinovem pohodu in se družijo 
na martinovanju, novost pa je 
jesenska pokušina mladih vin. 
Leto zaključijo z delitvijo ko-
ledarjev vsem članom, ki pri-
hajajo ne le iz domače KS, am-
pak tudi z območja Leskovca, 
Gore, Senuš in celo Krškega 

polja. Člani društva obdeluje-
jo skupno kar 700 tisoč trt, po 
količini pridelanega cvička pa 
je društvo največje v Zvezi dru-
štev vinogradnikov Dolenjske.

RAZCVET ŽIVLJENJA 
IN UTRIPA

Razcvet društvenega življenja 
v kraju omogoča predvsem 
leta 2010 obnovljena nekda-
nja šola, t. i. Naša hiša 470, 
kjer imajo društva zavidanja 
vredne prostore, v njej pa je 
tudi etnološka zbirka, turistič-
na soba in vinska klet. Kraja-
nom je na voljo tudi lepo ure-
jen športni center z igrišči in 
pokritim baliniščem, enim 
redkih pri nas, v Novi Gori pa 
imajo urejeno tudi smučišče z 
vlečnico, ki ga žal pesti le po-
manjkanje snega. »Društva da-
jejo kraju pozitiven utrip. Ker 
nas je bolj malo, vsi sodeluje-
mo med sabo in moramo biti 
aktivni na vseh področjih. Ka-
dar katero od društev kaj orga-
nizira, vsi stopimo skupaj, da 
iz tega nekaj odnesemo,«pravi 
dolgoletni predsednik KS Veli-
ki Trn Franc Lekše. Tako niti 
ni čudno, da se je število prebi-
valcev v zadnjih letih s 620 po-
večalo na več kot 700, tako na 
račun večjega števila rojstev 
kot priseljevanja, zlasti v zida-
nice. »Vsa leta, odkar delam v 
krajevni skupnosti, sem imel 
čut za vse ljudi, vsakogar je tre-
ba poslušati, iz tega se marsi-
kaj naučiš. Vedno smo znali 
stopiti skupaj, pripraviti pro-
jekte in jih izpeljati,« povzame 
svoje izkušnje Lekše. 

� Peter�Pavlovič

OHRANJAJO STARE 
OBIČAJE …

Društvo za ohranitev pode-
želja Veliki Trn deluje od leta 
2007 in ima 87 članov. »Prvo-
tno poslanstvo našega društva 
je ohranjanje starih običajev. V 
ta namen organiziramo krha-
nje in ličkanje koruze, košnjo 
sena, ob krajevnem prazniku 
in prazniku cvička sodelujemo 
s predstavitvijo enega starega 
običaja na vozu,« pove tajnica 
društva Marjana Pirc ob odso-
tnosti predsednice Irene Žarn. 
»Naše področje je tudi kulina-
rika, kjer organiziramo prire-
ditev Ocvirki in vino, radi nas 
pokličejo za razne pogostitve, 
načrtujemo pa tudi tečaje in 
delavnice. Ukvarjamo se tudi 
s pohodništvom in spomladi 
organiziramo pohod v katere-
ga od sosednjih krajev, jeseni 
pa Martinov pohod,« še doda 
Pirčeva. Vsako leto organizira-
jo tudi čistilno akcijo, med dru-
gim so očistili in uredili zapu-
ščen studenec oz. izvir U'dul, 
pričeli pa so tudi z obnovo pe-
rišča na Ravneh, ki bi ga radi 
uredili za oglede. Sodelujejo 
tudi pri organizaciji državne-
ga prvenstva harmonikark, ki 
je lani že tretjič potekalo na Ve-
likem Trnu. 

… IN SKRBIJO ZA KULTURO

Društvo ima tudi močno kul-
turno sekcijo z Ženskim pev-
skim zborom Femina Can-
tat, ki deluje od leta 2010, 15 
pevk pa vodi Ana Češnjevar, 
študentka glasbene akademi-
je. »Poskušamo kvalitetno pre-
življati prosti čas ob glasbe-
nem ustvarjanju in druženju, 
poskušamo se tudi izobraže-
vati na glasbenem področju, 
želimo pa tudi približati zbo-
rovsko glasbo ljudem na po-

deželju in ohranjati slovensko 
ljudsko pesem,« pravi pred-
stavnica zbora Irena Janc. Za 
letos so si v programu zada-
le še nalogo, da zborovskemu 
petju dodajo slovensko bese-
do. Na kulturni praznik so tako 
gostile pesnico Nežo Maurer, 
jeseni pa načrtujejo še en kon-
cert z literarnim gostom. So-
delujejo na Pesmi Posavja in 
na dekanijski reviji cerkve-
nih pevskih zborov, saj po-

jejo tudi pri svetih mašah in 
drugih obredih v župniji Sveti 
Duh, njihova posebnost pa je, 
da pojejo tudi pri mašah v DSO 
Krško, kjer izvedejo tudi dva 
koncerta letno. »Letos bomo 
izvedle tudi ciklus koncertov, 
na katerih bomo ljudski pesmi 
dodale še domače narečje,« še 
doda Jančeva, pri čemer jim bo 
v pomoč zlasti knjiga »Vse sor-
te je že blou« pokojne rojaki-
nje Marije Krejan, napisana v 

narečju Krškega gričevja. Kul-
turno sekcijo društva dopol-
njujejo še Svetoduški rampla-
či, skupina kolednikov z doma 
izdelanimi glasbili. Pri tem ve-
lja omeniti, da sta v povojih 
tudi moški pevski zbor in gle-
dališka skupina. 

GASILCI ŽE SKORAJ 80 LET

Prostovoljno gasilsko društvo 
Veliki Trn je bilo ustanovljeno 
na veliko mašo leta 1937, to-
rej bo kmalu štelo 80 let, po-
jasnjuje predsednik društva 
Primož Starc. Leta 1939 so 
nabavili prvo brizgalno, ki je 

bila v uporabi vse do leta 2002, 
ko so jo nadomestili z novo čr-
palko. Prvi prapor je društvo 
razvilo leta 1962, leta 1967 so 
dobili prikolico, ki je še vedno 
v uporabi, leta 1990 pa teren-
sko vozilo, ki so ga leta 2000 
zamenjali s kombijem, a že 
kliče po zamenjavi, še letos ali 
naslednje leto načrtujejo tudi 
nabavo manjše cisterne. Prvi 
gasilski dom so začeli gradi-
ti leta 1973, leta 2004 pa so 

od KS dobili zemljišče za nov 
gasilski dom, ki je še vedno v 
gradnji, spodnje prostore pa že 
uporabljajo kot garažo za vozi-
la. »Pokrivamo celotno obmo-
čje krajevne skupnosti, imamo 
približno 65 članov, od tega 15 
operativnih. Sodelujemo s KS 
in ostalimi društvi pri vseh pri-
reditvah v kraju ter seveda pri 
intervencijah, ki jih k sreči ni 
veliko, ena do dve na leto,« še 
pripoveduje Starc. Sodelujejo 

tudi na tekmovanjih gasilske 
zveze in drugih društev ter na 
sektorskih vajah, z vajami pa 
se povezujejo tudi s sosednji-
mi društvi na tem hribovju 
(Gora, Studenec, Primož). Pri 
tem opozarjajo na razpršenost 
zaselkov v krajevni skupnosti 
(kar 16) in njeno veliko površi-
no (23 km2), zato bi se spodo-
bilo, da bi društvo dobilo vsaj 
manjšo cisterno in upajo, da bo 
Gasilska zveza Krško prisluh-
nila tej potrebi.

DRUŠTVO Z NAJVEČ CVIČKA

Društvo vinogradnikov Veli-
ki Trn je pred dvema letoma 
praznovalo 25-letnico in lani 
prejelo tudi občinsko prizna-
nje. Kot pravi predsednik dru-
štva Jernej Žaren, je cilj dru-
štva združevanje ljubiteljskih 
in tržno usmerjenih vinogra-
dnikov, ki delujejo na tem ob-
močju. »Pri naših članih dvi-
gujemo raven znanja pri 
vinogradništvu in kletarjenju, 
pa tudi kulturo uživanja vina. 
Z veseljem ugotavljamo, da je 
napredek na vseh teh podro-
čjih zelo opazen,« dodaja o de-
lovanju 250-članskega društva 
peti predsednik v njegovi zgo-
dovini. Skozi leto pripravijo vr-
sto dogodkov: spomladi degu-
stacijo in ocenjevanje vin ter 
strokovno predavanje za vi-
nogradnike, sodelujejo na Te-
dnu cvička, kjer so že dvakrat 
osvojili naslov kralja cvička 
(leta 2001 Alojz Pirc in leta 
2005 Slavko Šribar), odpra-
vijo se na izlet v druge vinoro-
dne dežele ali v tujino, ob ju-
nijskem krajevnem prazniku 
pripravijo osrednjo prireditev 

Živahen utrip na Velikem Trnu

Ko je »akcija«, vsi stopijo skupaj
VELIKI TRN - Tamkajšnja krajevna skupnost sodi s 700 prebivalci med manjše, a zlasti v zadnjem času tudi 
med bolj »žive« tako v krški občini kot širše v Posavju. Da je tako, poskrbijo člani treh osrednjih društev 
v kraju (Društva za ohranitev podeželja, Prostovoljnega gasilskega društva in Društva vinogradnikov), ki 
imajo skupaj več kot 400 članov. 

Predstavniki�treh�krajevnih�društev�s�predsednikom�krajevne�skupnosti

Središčna�točka�kraja�je��ob�na�daleč�vidni�cerkvi�sv.�Duha��
pred�nekaj�leti�obnovljena�stara�šola,�t.�i.�Naša�hiša�470.

BRESTANICA - V tukajšnji šoli so se 13. marca na letnem zbo-
ru sestali člani Društva upokojencev Brestanica, ki ga kot 
predsednica vodi Vida Mešiček. Ob citrarskem in vokalnem 
nastopu Anje Drstvenšek so se seznanili s poročili o delova-
nju v minulem letu in sprejeli letošnji plan dela. 

Tudi v brestaniškem društvu 
upokojencev sledijo osnovnemu 
cilju, da nudijo medsebojno po-
moč za večjo socialno varnost, 
humano in kakovostno življe-
nje starejših, ki bivajo na obmo-
čju krajevne skupnosti. Tako so 
v 415-članskem društvu, ki ga 
vodi Vida Mešiček, v lanskem 
letu izvedli različne oblike dru-
ženja: letovali so na otoku Hva-
ru in v izolskem hotelu Delfin, 
organizirali izlete v Luko Koper, 
Goriška Brda, dolino reke Nere-

tve in Vipavsko dolino, se v velikem številu družno poveselili na 
martinovanju, silvestrovanju in na tradicionalnem posavskem 
srečanju društev upokojencev ipd. 

Že osmo leto je 14 prostovoljk med letom izvajalo projekt Starej-
ši za starejše, pri čemer so opravile 360 obiskov in nudile razli-
čen oblike pomoči. V marcu in decembru so predstavnice dru-
štva obiskale tudi sokrajane, ki bivajo v institucionalnem varstvu 
v Loki pri Zidanem Mostu, Krškem in Brežicah, z obiski in sim-
bolno obdaritvijo pa so razveselili vse starejše od 85 let. V dru-
štvu so bili 29. maja tudi organizator pohoda posavskih upoko-
jencev. Pod okriljem društva uspešno delujeta tudi ob sredah v 
društvenih prostorih delavnica ročnih del, ki jo vodi Irena Ko-
žuh, in ponedeljkova popoldanska rekreacija pod vodstvom An-
tonije Zakšek. Za svoje člane pripravljajo tudi razna predavanja, 
eno izmed njih se je zvrstilo tudi na tokratnem zboru članov, ko 
je zbranim o varnosti starejših tako na javnih mestih kot doma 
spregovorila policistka Janja Daničič. Pester program za starej-
še so pripravili tudi za tekoče leto, saj se bodo že v aprilu poda-
li na izlet v Križevce pri Ljutomeru in s senovskimi upokojenci 
v Mozirski gaj, v maju v avstrijski Gradec, Golico in Rogaško Sla-
tino, v juliju načrtujejo organizirano kopanje v Šmarjeških To-
plicah, jeseni pa piknik v naravi, izlet v dolino reke Neretve ipd. 
� Bojana�Mavsar

Pestro življenje DU Brestanica

Vida�Mešiček

Kristjan Nečemer s.p., Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

Bioklit razstruplja zemljo in zadržuje vlago. Lahko se uporablja v 
kmetijstvu, profesionalnem in hobi vrtičkarstvu. 25 kg samo 19,50 eur.

vabi na predavanje
RAVNANJE Z OSEBAMI Z DEMENCO

v sredo, 22. aprila 2015, ob 17. uri
v večnamenski dvorani DSO Krško.

O bolezni demence ter o stiskah ljudi, 
ki živijo ob osebah z demenco doma ali drugje, bo 

predaval mag. Jože Škrlj.

Prijazne besede so lahko
kratke in lahkotne,

a njihov odmev
je neskončen.

Kovinarska ulica 13, 8270 Krško
Telefon: 07 48 81 850, faks: 07 48 81 880, 

www.dsokrsko.si, e-pošta: krsko@ssz-slo.si
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SENOVO - 20. marca so se 
na letnem zboru sestali čla-
ni Policijskega veteranskega 
društva (PVD) Sever Posav-
je. Na njem so izvolili novo 
vodstvo, saj je Vlado Bezjak, 
ki je funkcijo predsednika 
opravljal 14 let, odstopil. 

Bezjakovem odstopu, kot je 
ta pojasnil, sta botrovala pred-
vsem premajhna aktivnost čla-
nov in odnos tajnika društva, 
ki je brez pojasnila prenehal 
opravljati svojo funkcijo. Kljub 
organizacijskim in drugim te-
žavam v okoli 420-članskem 
društvu pa so izvedli doma-
la vse načrtovane aktivnosti. 

Med drugim so se posame-
zniki udeležili tradicionalnega 
smučarskega tekmovanja Par-
tizanske smučine v Cerknem, 
veteranskega srečanja pri 
domu OF v Mladju nad Podbo-
čjem, v maju so bili soorgani-

BREŽICE - 20. marca je pred 
staro policijsko postajo v 
Brežicah potekala slovesna 
otvoritev novih prostorov 
Območnega združenja slo-
venskih častnikov (OZSČ) 
Brežice. Ob novi pridobitvi 
je brežiškim častnikom če-
stital tudi predsednik Zve-
ze slovenskih častnikov ge-
neralmajor dr. Alojz Šteiner.

Še pred njim je zbrane na otvo-
ritvi, med katerimi so bili tudi 
poslanec v DZ Igor Zorčič, 
eden izmed prvih članov OZSČ 
Brežice Janez Dejak, podpred-
sednik Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Brežice dr. Tomaž Teropšič 
ter nekateri ostali predstav-
niki častniških in veteranskih 
združenj, brežiške izpostave 
Uprave RS za zaščito in reše-
vanje ter Regijskega centra za 
obveščanje Brežice, nagovoril 
predsednik OZSČ Brežice Mil-
ko Veršec. Med drugim je de-
jal, da odpirajo nove prostore 
na novi lokaciji s simboličnim 
pomenom – Cesti svobode. 
»Naša organizacija ima pose-
ben status državnega pomena 
in to je bil eden ključnih po-
gojev, da smo lahko danes tu-
kaj. Ta lokacija ima še en šir-
ši, simbolični pomen – da smo 
spet na isti lokaciji ReCO Bre-
žice, gasilci in OZSČ, ki skupaj 
s Slovensko vojsko tvorimo 

Po Vladu Bezjaku na čelu 
»Severja« Rajmund Veber

zator srečanja veteranov Po-
savja v Globokem, s katerimi 
so se pomerili v športnih ak-
tivnostih in družabnih igrah, 
čeprav je, kot je dejal Bezjak, 
v primerjavi s preteklimi leti 
zanimanje za športna tekmo-
vanja precej upadlo. Nekaj čla-
nov se je v juliju udeležilo tudi 
spominskega pohoda vetera-
nov na Triglav, septembra so 
v soorganizaciji podboške in 
cerkljanske Krajevne skupno-
sti in ostalih veteranskih orga-
nizacij na Planini pri Podbočju 
pripravili proslavo »Spomin in 
opomin« ter na gradu Rajhen-
burg koncert domoljubnih pe-
smi »Bodi zdrava domovina«, 
mesec dni kasneje pa so se v 
Radovljici udeležili spomin-
ske prireditve ob odhodu za-
dnjega vojaka JLA iz Slovenije, 

pohoda po poteh Brežiške čete 
ter spominskih slovesnosti na 
Malkovcu in Okroglicah v sev-
niški občini, 1. decembra pa 
slavnostne akademije ob dne-
vu Združenja Sever v Cankar-
jevem domu v Ljubljani. Odbo-
ra PP Brežice in Sevnica sta v 
mesecu decembru organizira-
la tradicionalni srečanji članov 
in članic v Stari vasi na Bizelj-
skem in na Studencu, sicer pa 
že nekaj zadnjih let v društvu 
deluje tudi odbor, ki pripravlja 
monografijo, izid pa načrtuje-
jo v prihodnjem letu. »V njej 
bomo prikazali delo delavcev 
organov za notranje zadeve in 
vso pomoč Posavcev v akciji 
Sever in v osamosvojitveni voj-
ni na območju PU Krško,« je še 
med drugim dejal Bezjak in za-
ključil poročilo o delu društva 
s sloganom združenja »Skupaj 
v vojni, skupaj v miru«.

V nadaljevanju letnega zbo-
ra so po razrešnici upravne-
ga odbora zbrani člani izvo-
lili novo vodstvo, in sicer bo 
upravni odbor kot predsednik 
vodil do izteka mandata v letu 
2018 Rajmund Veber, sekre-
tarska dela pa so zaupali An-
tonu Vodopivcu. Z glasbenim 
programom sta letni zbor čla-
nov popestrila citrarka Anja 
Drstvenšek in tenorist Mar-
ko Železnik.
� Bojana�Mavsar

Novi� predsednik�PVD�Sever�
Posavje� Rajmund� Veber� bo�
poskušal� spodbuditi� večjo�
aktivnost�članov�društva.

Vlado�Bezjak

Brežiški častniki v novih 
prostorih na Cesti svobode 

obrambni sistem RS,« je pou-
daril in se ob tej priložnosti za-
hvalil vodji brežiške izpostave 
URSZR Zdenki Močnik, ki ima 
velike zasluge za to pridobitev, 
in MORS, ki je prisluhnilo po-
trebi OZSČ Brežice po novih 
prostorih. Po njegovih bese-
dah so slednje v uporabo do-
bili že novembra 2014, skupaj 
s sodelavci ReCO Brežice so za-
čeli z urejanjem okolice, letos 
pa bodo uredili še notranjost 
stare policijske postaje.

Generalmajor dr. Alojz Štei-
ner je brežiškim častnikom za-
želel, da jih ta pridobitev po-
vezuje, prispeva k sproščanju 
ustvarjalne energije in siner-
gije pri poslanstvu, ki ga ima-
jo ZSČ ter ostale veteranske 
in domoljubne organizacije. 

Spomine o začetkih delovanja 
OZSČ Brežice je strnil eden iz-
med njegovih prvih članov, Ja-
nez Dejak iz Cerkelj ob Krki, ki 
je skupaj s Šteinerjem in Ver-
šcem kasneje s prerezom tra-
ku tudi uradno odprl nove pro-
store. Da pa ni otvoritev minila 
samo v tišini, so poskrbeli Do-
bovski rogisti. Člani OZSČ Bre-
žice so se po ogledu novih pro-
storov, v katerih imajo pisarno 
z omarami, polnimi orožja, ki 
ga uporablja strelska sekcija 
brežiških častnikov, in prostor, 
v katerem imajo shranjene po-
kale, medalje in druge spomin-
ke s strelskih tekmovanj, pre-
stavili v Mestno hišo Brežice, 
kjer so nadaljevali z letno pro-
gramsko in volilno konferenco.

 Rok Retelj

Milko�Veršec�(levo)�je�zbranim�predstavil�nove�prostore.

Sposobnosti ljudi so bile, in so 
še danes, kljub razvoju tehnike 
in pripomočkov ter predvsem 
ogromni dediščini znanja raz-
lične, različen je tudi smisel, 
namen življenja, ki si ga posta-
vimo sami ali ga določi usoda, 
kar pač verjamemo. Vsekakor 
ljudje za sabo puščamo različ-
ne sledi; eni globoke, drugi bolj 
plitve, eni večje, drugi manjše, 
nekateri bolj opazne že v času 
svojega življenja, druge pa se 
pokažejo šele, ko jih kdo od-
koplje, ko je z njih odgrnjen 
prah desetletij ali stoletij. Prav 
gotovo obstajajo tudi sledi, ki 
bodo ostale skrite in njih tvor-
ci za vedno neznani. 

POSAVSKI "KDO JE KDO"

V okviru projekta Posavski bi-
ografski leksikon je v Zavodu 
Neviodunum že več let poteka-
lo zbiranje biografskih podat-
kov o pomembnih osebnostih 

z območja današnje regije Po-
savje in tistih, ki so bili po svo-
jem delu in življenju kakorkoli 
povezani s tem prostorom. Po 
začetni ideji naj bi šlo za obse-
žno knjižno delo, ki je bilo za-
snovano kot sinteza klasične-
ga regionalnega biografskega 
leksikona in popularne izda-
je tipa »kdo je kdo«, in bi za-
jemalo opise življenja in dela 
pomembnih posameznikov od 
rimskih časov do danes. 

Med delom je prišlo do odlo-
čitve, da naj bi poleg prvotno 
obravnavanega območja ob-
čin Sevnica, Krško in Brežice v 
leksikon zajeli tudi zgodovin-
sko vplivna območja Posavja, t. 
j. območje Bučke, Radeč, Koz-
jega, Podsrede, Podčetrtka in 
Bistrice ob Sotli. Nabor poten-
cialnih osebnosti, ki bi jih za-
jemal leksikon, se je s prvotnih 
600 postopoma širil in abece-
dni seznam njihovih imen je 
dosegel število preko 1.500. 

Priprava leksikona se je iz raz-
ličnih vzrokov močno zavlekla 
in vse bolj je postajalo jasno, 
da je ne bo mogoče realizirati v 
načrtovani knjižni obliki. Med-
tem so se drugod po Sloveni-
ji namreč pojavili prvi sple-
tni biografski leksikoni in tudi 

v uredništvu Posavskega bio-
grafskega leksikona smo začeli 
razmišljati v tej smeri, dokonč-
na odločitev pa je bila sprejeta 
v letu 2013.

ZAKAJ LEKSIKON V 
SPLETNI IZVEDBI?

Prednosti in večje možnosti 
spletne izvedbe biografskega 
leksikona so postajale vse bolj 
očitne: večja dostopnost, ki je 
pomenila tudi večjo uporab-
nost leksikona za različne sku-
pine uporabnikov, ki jih knji-
žna izdaja ne bi mogla doseči 
zaradi geografskih, generacij-
skih, finančnih in drugih razlo-
gov; ažurnejše dopolnjevanje 
tako števila zajetih osebnosti 
kot podatkov v že objavljenih 
geslih, vključevanje dodatne-
ga slikovnega gradiva, idr. Ne-
nazadnje se je s širitvijo regi-
onalnih spletnih leksikonov 
pokazalo smiselno pridružiti 
Posavke in Posavce bioleksu 
Znani Slovenci. 

Posavski biografski leksikon 
ni le suhoparen seznam pri-
imkov in imen, saj ob običajnih 
biografskih podatkih posre-
dno prinaša obilico informa-
cij o različnih dejavnostih, ki 
so se odvijale na področju Po-

savja v posameznih obdobjih 
vse do današnjega dne. V le-
ksikon naj bi bile že od same-
ga začetka uvrščene osebnosti, 
t.j. posamezniki in posamezni-
ce, ki so bile ali so še pomemb-
ne zaradi dosežkov na različ-
nih področjih, ki so povezana s 
Posavjem. Uvrščeni so bili tudi 
pomembni ljudje, ki so pove-
zani s kraji v Posavju samo za-
radi bivanja, rojstva ali smrti, 
kar samo po sebi ni odločilen, 
še manj objektiven kriterij vre-
dnotenja, vendar za tovrstno 
publikacijo dovolj pomem-
ben, saj ji daje prav na ta na-
čin dodatno zanimivost. Tak 
način navsezadnje uporablja-
jo tudi pri nacionalnih izborih, 
ko vanj uvrščajo po eni strani 
pripadnike tujih narodov, ki so 
se v spletu okoliščin vsaj kraj-
ši čas nahajali v naših krajih, 
ali pa tujce zaradi pomena nji-
hovega prispevka za narodov 
razvoj ali njegovo afirmacijo v 
mednarodnih okvirih.

IZBRANIH ŽE VEČ KOT 
TISOČ OSEBNOSTI

V leksikonu niso predstavljene 
samo osebnosti, ki so že konča-
le svoje delo in življenjsko pot, 
pač pa so vanj uvrščeni tudi 
sodobniki. Ker njihovo delo še 

ni doživelo vrednotenja s ča-
sovne razdalje, je njihov izbor 
najtežji. A ker je eden od na-
menov leksikona podoben po-
slanstvu Zavoda Neviodunum, 
v katero sodi spoznavanje ka-
drovskih in drugih potencialov 
regije in njena afirmacija nav-
zven, so v leksikon uvrščene 
osebe ne glede na leto rojstva, 
še posebno, če so kljub mlado-
sti že dosegle nadpovprečne 
rezultate ter z njimi opozori-
le nase, a tudi na okolje, iz ka-
terega izhajajo. Ustvarjalci le-
ksikona se od tega "mešanja" 
preteklosti in sodobnosti na-
dejamo ne le morebitnih kri-
tik in pomislekov, pač pa veliko 
več splošne koristi, ki jo utegne 
prinesti zanimanje mlajših ge-
neracij za (popularne) sodob-
nike, ko bodo ob branju leksi-
kona spoznavali tudi dosežke 
svojih prednikov. 

V različnih obdobjih dobrega 
desetletja je tako nastalo oko-
li tisoč gesel, med katerimi pa 
vsa niso bila dokončana in še 
čakajo nadaljnje obdelave, 
predvsem pa ažuriranja z no-
vimi podatki. Opise posavskih 

osebnosti so doslej v največji 
meri prispevali zaposleni v Za-
vodu Neviodunum in nekate-
ri zunanji sodelavci, ki bodo z 
delom tudi nadaljevali, saj je 
na spletu za zdaj mogoče pre-
brati opise o 200 osebnostih, 
drugi pa še čakajo na dokon-
čanje in opremljanje s portreti.
V že omenjenem projektu Zna-
ni Slovenci so doslej sodelova-
le samo javne organizacije z 
zagotovljenim financiranjem s 
strani države ali občin, Zavod 
Neviodunum pa se je vklju-
čil kot prvi neprofitni zaseb-
ni partner, ki si mora tudi za 
nadaljevanje svojega dela za-
gotoviti možnost dolgoročne-
ga financiranja priprave in de-
lovanja leksikona s pomočjo 
sponzorjev. V začetni fazi je 
projekt sicer podprla občina 
Krško, medtem ko zavodu zanj 
ni uspelo pridobiti podpore 
Ministrstva za kulturo RS ali 
drugih javnih virov, občasno 
pa so ga vendarle podprle ne-
katere gospodarske družbe in 
podjetniki, v zadnjem obdobju 
predvsem GEN energija d.o.o.

 Založba Neviodunum

O pokojnih in živih Posavcih odslej na spletu 
KRŠKO, POSAVJE - Kot smo na kratko že poročali v prejšnji številki, je 30. marca letos tudi posavska statistična regija dobila spletni biografski leksikon - 
www.posavci.si. Zavod Neviodunum se je s svojim večletnim projektom Posavski biografski leksikon pridružil portalu z imenom Znani Slovenci, v katerega so bili 
doslej že vključeni Primorci, Gorenjci, Notranjci, Zasavci, Celjani, Pomurci in še nekateri drugi.
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CERKLJE OB KRKI - Območ-
no združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo (OZVVS) Bre-
žice je 6. marca v jedilnici 
Vojašnice Jerneja Molana v 
Cerkljah ob Krki opravilo z 
rednim letnim občnim zbo-
rom, ki je bil letos tudi volil-
ni. Anton Supančič tako še 
naprej ostaja na čelu breži-
ških veteranov.

157 članov OZVVS Brežice (od 
skupno 592), kolikor se je ude-
ležilo občnega zbora, je z dvi-
gom rok potrdilo, da predse-
dnik brežiškega združenja še 
naprej ostaja Anton Supan-
čič. Poleg njega so potrdili tudi 
ostalo vodstvo organizacije. 
Namestnik predsednika je po-
stal dr. Tomaž Teropšič (na-
sledil je Marjana Tomšeta), 
sekretar bo še naprej Štefan 
Stipič, prav tako bo blagajni-
ško delo nadaljeval Igor Iljaš, 
za člane predsedstva so bili iz-
voljeni Darko Udovič, Martin 
Krajnc, Slavko Humek, Mehe-
med Tokić in Peter Pavlovič. 
Nadzornemu odboru bo še na-
prej predsedoval Ivan Žibert, 
predsednik častnega razsodi-
šča pa ostaja Stanislav Zlobko. 
Podeljena so bila tudi nekatera 
priznanja. Generalni sekretar 
Zveze veteranov vojne za Slo-
venijo (ZVVS) Mitja Jankovič 
je red II. stopnje ZVVS podelil 
Igorju Iljašu in Antonu Supan-
čiču, red III. stopnje ZVVS sta 
prejela Marjan Tomše in Sreč-
ko Zore, srebrni znak ZVVS pa 

KRŠKO - V Kulturnem domu 
Krško so se 19. marca na le-
tnem, tokrat tudi volilnem, 
zboru zbrali člani Območ-
nega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Krško. Za 
novega predsednika so po 
Zdenku Moharju, ki je zdru-
ženje vodil zadnjih osem let, 
izvolili dolgoletnega člana 
združenja Boža Kosalca.

Zbor, ki se ga je udeležilo 78 
od več kot 400 članov združe-
nja, pa tudi gostje iz sosednjih 
in sorodnih veteranskih in ča-
stniških združenj, so s pesmijo 
odprli pevci Moškega pevske-
ga zbora Svoboda Brestani-
ca, po pozdravu predsednika 
Zdenka Moharja pa sta vete-
ran Branko Noč in praporščak 
Jože Belinc izvedla simbolno 
veteransko dejanje. Izvolili so 
delovno predsedstvo z Matja-
žem Gomilškom na čelu, po-
delili izkaznice novim članom 
ter priznanja zaslužnim. Bro-
nasto medaljo je Mohar po-
delil Alojzu Knezu in Zvon-
ku Kranjčiču, zlato medaljo 
Marjanu Brinovcu, Ani Bre-
znikar in Božu Kosalcu, pla-
keto »Posavje 1991« pa Moške-
mu pevskemu zboru Svoboda 
Brestanica in predsedniku Po-
licijskega veteranskega društva 
Sever Posavje Vladu Bezjaku. 
Generalni sekretar Zveze vete-
ranov vojne za Slovenijo Mitja 
Jankovič je srebrno plaketo 
ZVVS podelil Zdenku Mohar-
ju, bronasto plaketo pa Dragu 

Antonu Supančiču nov mandat Moharja nasledil Božo Kosalec

si je prislužil Posavski Muzej 
Brežice. Supančič in Stipič sta 
podelila dve medalji »obranili 
Posavje 91'«: srebrno medaljo 
je prejel Martin Krajnc, brona-
sto pa Lovro Žnideršič. Pode-
lila sta tudi priznanja – listine 
vsem tistim, ki so pomagali pri 
izvedbi srečanj veteranov Po-
savja, športnih tekmovanj vete-
ranov, 3. pohoda po poteh bre-
žiških teritorialcev in proslave 
ob dnevu državnosti.

Prvi, slovesnejši del občnega 
zbora, skozi katerega je vodi-
la Ana Marija Duhanič, je bil 
sestavljen iz tradicionalnega 
veteranskega dejanja, nasto-
pa Vokalne skupine Mavrice iz 
Podbočja, pozdravnih besed 
predsednika Supančiča in po-
delitve priznanj zbranim, poz-
dravnih besed gostov, v dru-
gem delu pa so izvolili delovno 
predsedstvo občnega zbora, 
sprejeli vsa poročila, razrešili 

dosedanje organe OZVVS Bre-
žice in izvolili nove ter na kon-
cu še potrdili program dela in 
finančni načrt za letošnje leto. 
Supančič, ki trenutno name-
sto obolelega Rudija Smodi-
ča predseduje tudi Pokrajin-
skemu odboru ZVVS Posavje, 
je med drugim dejal, da je bre-
žiško združenje v 20 letih od 
nekaj deset članov zraslo na 
skoraj 600, kar predstavlja 
eno večjih združenj v Slove-
niji. Lani je bilo OZVVS Breži-
ce organizator tradicionalnega 
srečanja veteranov Posavja in 
športnih iger, v katerih so bre-
žiški veterani prvič zmagali. 
Letos srečanje organizira kr-
ško veteransko združenje, med 
dogodki, ki jih načrtujejo za le-
tošnje leto, pa sta tudi obeleži-
tev 10. obletnice odkritja spo-
menika na Zalokah in odkritje 
spominskega obeležja na Bi-
zeljskem. 
 Rok Retelj

Kramarju, dolgoletnemu bla-
gajniku združenja.

Mohar je v poročilu o delu 
združenja v letu 2014 po-
vedal, da so (so)organizirali 
številne proslave in srečanja 
veteranov, vključno s športno-
-družabnim srečanjem vetera-
nov Posavja, ki je maja poteka-
lo v Globokem, zbirali gradivo 
za zbornik o tajnih skladiščih 
orožja med osamosvojitveno 
vojno, ki naj bi izšel letos, ure-
dili okolico spomenika v Zalo-
kah (letos naj bi ga uredili na 
novo in ga opremili s pano-
jem), pomagali poplavljencem 
v Srbiji, organizirali pohod na 
Triglav, sodelovali pri koncer-
tu domoljubnih pesmi bresta-
niškega zbora ob 100. obletni-
ci začetka prve svetovne vojne, 
se udeležili proslave ob oble-
tnici odhoda zadnjega vojaka 

JLA iz Slovenije, na strokovno 
ekskurzijo so se oktobra od-
pravili k zamejskim Sloven-
cem v Rezijo, leto pa zaključili 
s tradicionalnim veteransko-
-častniškim plesom. »Zasta-
vljeni program smo skoraj v 
celoti realizirali, razen posta-
vitve spominskega obeležja, za 
kar ni bilo soglasja,« je zaklju-
čil Mohar in se zahvalil vsem, 
ki združenju finančno ali kako 
drugače pomagajo. Dodal je 
še, da je društvena pisarna na 
CKŽ 30 odprta vsako prvo sre-
do v mesecu od 17. do 19. ure, 
vedno pa so pripravljeni po-
magati tudi socialno šibkim 
članom. Po razrešitvi dose-
danjega vodstva združenja je 
bil za novega predsednika iz-
voljen Božo Kosalec, Mohar-
ju pa so podelili naziv častne-
ga predsednika.
� Peter�Pavlovič

Starinovi�predsednik�OZVVS�Brežice�Anton�Supančič
Novi�predsednik�krškega�veteranskega�združenja�je�Božo�Ko-
salec�(levo).
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BREŽICE - V soboto, 18. aprila, ob 8. uri na tržnici Brežice dru-
štvo Regrat, v sodelovanju s Komunalo Brežice d.o.o., pripra-
vlja prvo izmed stojnic, kjer bodo skozi degustacijo zelenjavnih 
in sadnih smutijev ter zeliščnega namaza predstavili trenutno 
ponudbo lokalnih pridelkov in izdelkov, ki se lahko prodaja-
jo na stojnicah. Prikazati želijo pomen tržnice in samooskrbe 
ter poudariti, da je za nas in naše zdravje zelo dragoceno, da 
vemo, kaj v resnici kupujemo in pojemo. 
Na vabilu so še zapisali: „S kupovanjem lokalnih pridelkov in 
izdelkov poskrbimo, da bodo kmetije obstajale tudi v priho-
dnosti. Tako bodo imeli tudi prihodnji rodovi vedno dostop do 
polnovredne, sveže in lokalno pridelane hrane.“
Na stojnici bodo poskrbeli tudi za najmlajše, risali in izdelo-
vali bodo knjižice z recepti, barvali pobarvanke na temo sad-
ja in zelenjave, vsak sodelujoči pa naj bi prejel tudi simbolič-
no nagrado.
� A.�O.

... od ideje do cilja

CENTER
ZUNANJE 
UREDITVE

Roto d.o.o.

Družinsko podjetje z izdelki iz lastne proizvodnje v Sloveniji:
čistilne naprave, rezervoarji, plastični cvetlični program, 
plastični Roto program za kmetijstvo ...

Oblak commerce d.o.o.

Največji proizvajalec betonskih izdelkov v Sloveniji s 
100-letno tradicijo:
različni betonski tlakovci, škarpni elementi, betonske 
plošče, zidaki in vogalniki …

Kograd Igem d.o.o.

Podjetje z lastnimi izdelki in materiali za gradbeništvo:
različni betonski tlakovci, škarpni elementi, betonske 
plošče, zidaki in vogalniki …

BMB Invest d.o.o.

Družinsko hrvaško podjetje z dolgoletno tradicijo in prodajo 
po celi Evropi:
vrtni kamini, roštilji in krušne peči, cvetlična korita, kipi 
in fontane iz litega betona, dekorativni vrtni betonski 
umivalniki, dekorativne obloge ...

Samoborka d.d.

Hrvaški proizvajalec betonske galanterije in betonskih 
plošč z dolgoletno tradicijo na Balkanu:
betonske plošče različnih barv, dimenzij in struktur

V podjetju Kera.net vam ponujamo bogato izbiro keramičnih ploščic, lepil, fugirnih mas, sanitarne 
opreme in kopalniškega pohištva, z lastnim inženiringom pa vam keramiko za kopalnico tudi izrišemo 
in s tem uresničujemo slogan Od ideje do cilja. 

Po 5 letih poslovanja odpiramo poleg salona keramike na Mladinski ulici 15 v Brežicah nov CENTER 
ZUNANJE UREDITVE, ki je rezultat tako velikega interesa proizvajalcev kot tudi naših kupcev po 
razstavnem prostoru. Razprostiral se bo na 800 m2 zunanje površine in bo največji razstavni center 
takšne vrste med Ljubljano in Zagrebom, v katerem boste lahko izbirali med razstavljenimi eksponati 
na velikih površinah, kar vam bo omogočilo boljšo predstavo in lažjo odločitev za nakup.
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Otvoritev v petek, 17. aprila, ob 10. uri
Kera.net d.o.o., www.kera-net.si, tel.: 07 4992 713
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MÜNCHEN, POSAVJE - Od 13. do 
15. marca je v Münchnu poteka-
lo 6. mednarodno tekmovanje 
za citre. Tekmovanja se je ude-
ležilo 48 udeležencev iz Avstri-
je, Nemčije, Italije in Slovenije. 
Na tekmovanju »Nachwuchsför-
derpreis« so citrarji tekmovali v 
štirih različnih starostnih sku-
pinah. Tekmovanja so se udele-
žile tudi učenke prof. Tinke Vu-
kič, in sicer Neža Simončič (GŠ 
Sevnica), Zala Jakhel (GŠ Krško) 
in Marjeta Radešček. Neža je v 
skupini Nachwuchsförderpreis 
IV (starostna skupina do devet 
let) zmagala in prejela 1. nagra-

do, Zala pa si je v skupini Nachwuchsförderpreis III do 12 let zma-
go delila. Dekleti sta navdušili mednarodno obarvano žirijo in na-
stopili na koncertu nagrajencev, ki je v sklopu najpomembnejšega 
mednarodnega festivala za citre ZITHER10, žal tudi zadnjega, po-
tekal 29. marca v Münchnu. Na festivalu je nastopila tudi komor-
na skupina posavskih citrark, in sicer so Slovenijo zastopale Anja 
Drstvenšek, Julija Laznik, Ana Ogrin in Eva Poglajen, priredbi 
sta prispevala Miha Koretič in Peter Urek. Dekleta so bila nav-
dušena nad čudovito izkušnjo sodelovanja v orkestru, ki so ga se-
stavljali citrarji iz Južne Tirolske, Nemčije in Avstrije. Neža in Zala 
pa sta blesteli tudi na 44. tekmovanju mladih glasbenikov Slove-
nije TEMSIG. Neža je prejela zlato priznanje in 1. nagrado, Zala pa 
prav tako zlato priznanje in 2. nagrado. Na TEMSIG-u so se odlič-
no odrezale tudi ostale učenke prof. Vukičeve. Maja Imperl (GŠ 
Sevnica) je prejela zlato priznanje (3. nagrada), Julija Laznik zla-
to priznanje (3. nagrada) in Anja Žveglič (GŠ Sevnica) srebrno 
priznanje.  T.�V.,�foto:�Miran�Jakhel

Citrarke navdušile v Nemčiji

Neža�Simončič�in�Zala�Jakhel�
z�mentorico�prof.�Tinko�Vukič

Poseben dan na tržnici Brežice 

PODBOČJE - V OŠ Podbočje so v 
soboto, 11. aprila, slovesno obe-
ležili letošnji dan šole. Vsebina 
dne je bila povezana s knjigo, saj 
je prednostna naloga tega šol-
skega leta povezana z Rastočo 
knjigo, v okviru katere so spod-
bujali branje leposlovja in nada-
ljevali z zavezo učencev, da so 
odgovorni šolarji. V ta namen so 
učenci v okviru razrednih sku-
pnosti na začetku leta podpisali 
posebne listine, ki vsebujejo na-
čela odgovornega šolarja oz. šo-
larke. Sobotni dan šole so učen-
ci preživeli z druženjem v razrednih skupnostih. Medtem ko so v 
1. in 2. razredu obeležili praznik številk oz. črk, so učenci v osta-
lih razredih ustvarjali, razpravljali in pisali na temo knjige. V ži-
vahnem dopoldnevu so nastale avtorske knjižice mladih pisate-
ljev in ilustratorjev, osebne razredne knjige, učenci so debatirali 
o svojih najljubših zgodbah, knjižnih junakih in avtorjih. Ob 11. 
uri so se učencem po razredih pridružili starši in si ogledali nji-
hovo delo. Nekateri razredi so pripravili tudi krajše kulturne pro-
grame. Najpomembnejše pa je bilo druženje staršev in otrok na 
nekoliko drugačen način. Dan šole se je v Podbočju slovesno za-
ključil s podelitvijo priznanj za bralno značko. Osrednji gost na 
prireditvi je bil slovenski pisatelj in dramatik Tone Partljič. V 
zanimivem in humornem pogovoru je učencem in staršem pred-
stavil svoje ustvarjalno delo in poudaril pomen druženja s knji-
žnimi junaki … Podelil je kar 148 priznanj za bralno značko. Med 
nagrajenci je tudi sedem devetošolcev, ki so postali zlati bralci za 
zvestobo bralni znački vseh devet let.  Vir:�OŠ�Podbočje

Dan podboške šole

Tone�Partljič�je�učencem�po-
delil�bralne�značke.
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Z akcijo Hitrost – počasneje je 
varneje, ki jo koordinira Javna 
agencija RS za varnost prometa 
v sodelovanju z občinskimi Sve-
ti za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu in bo potekala 
v aprilu, juniju in avgustu, želi-
mo tudi v občini Krško opozoriti, 
da lahko za lastno varnost in var-
nost drugih udeležencev v pro-
metu največ storimo samo z od-
govornim ravnanjem v prometu.

Kljub trendu umirjanja hitrosti 
in zmanjševanju števila mrtvih 
in hudo telesno poškodovanih 
v preteklih letih, število umrlih 
v prometnih nesrečah, do kate-

Spremembe cen komunalnih storitev 
Občinski svet Občine Krško je na februarski seji sprejel Sklep o predračunskih in zaračunanih cenah komunalnih stori-
tev ter določil višino subvencije za uporabnike nepridobitne dejavnosti (gospodinjstva), ki predstavlja razliko med pre-
dračunsko in zaračunano ceno.

Konec leta 2012 je bila sprejeta 
Uredba o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja, ki natanč-
no predpisuje način oblikovanja 
cen komunalnih storitev za de-
javnosti oskrbe s pitno vodo, od-
vajanja in čiščenja komunalnih 
in padavinskih odpadnih voda 
ter zbiranja in obdelave komu-
nalnih odpadkov. 

OBLIKOVANJE CEN PO 
NOVEM

Cene so oblikovane iz spremen-
ljivega dela, ki predstavlja ceno 
izvajanja storitev, ter stalne-
ga dela, to je omrežnine oziro-
ma stroškov javne infrastruk-
ture. Omrežnina je prihodek 

občine in se uporablja za inve-
sticijsko vzdrževanje obstoječe 
infrastrukture, vključuje stro-
ške amortizacije in se zaraču-
nava mesečno glede na velikost 
vodomera oz. glede na količino 
odpadkov.

Bistvena zakonodajna spre-
memba, ki velja za vse občine, 
je, da izenačuje cene za gospo-
darske subjekte in gospodinj-
stva. Do sedaj so namreč podje-
tja plačevala do 70 % višje cene 
kot gospodinjstvo. Občina Krško 
je za gospodinjstva zagotovila 
subvencijo za omrežnino za de-
javnost odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode v viši-
ni 88,5 % ter praznjenje greznic 
in malih čistilnih naprav v višini 
30,9 %. Druga pomembna spre-

memba pa je, da mora občina 
zaradi velikega števila novogra-
denj in pridobitev na področju 
gospodarske javne infrastruktu-
re obračunati tudi višjo najemni-
no, ki mora biti oblikovana naj-
manj v višini amortizacije. Zato 
se na novo oblikujejo omrežnine 
za nekatere storitve, predvsem 
na področju odvajanja in čišče-
nja komunalne odpadne vode. 

Cene za področje vodooskrbe, 
odvajanja komunalnih vod in či-
ščenje padavinskih voda za go-
spodinjstvo ostajajo enake. Za 
približno osem odstotkov bo višji 
strošek čiščenja komunalne od-
padne vode, se pa hkrati za 30 
% znižuje cena odvajanja pada-
vinskih voda. Za gospodarstvo pa 
so cene izvajanja storitev nižje. 

PRIMER CENE ZA 
ŠTIRIČLANSKO DRUŽINO

Položnica za mesec marec na 
primer za gospodinjstvo, pri-
ključeno na javni kanal, s pora-
bo vode 12 m3 in štirimi člani je 
višja za približno tri evre. Zako-
nodajna novost pri dejavnosti 
zbiranja, obdelave in odlaganja 
odpadkov je, da se cena obliku-
je na kilogram in je izračunana iz 
letne količine odpadkov. Storitev 
pa je za gospodinjstva zaračuna-
na po številu stalno in začasno 
prijavljenih oseb na posame-
znem odjemnem mestu. Za po-
samezno osebo znaša obračun-
ska osnova 40 litrov na mesec, 
kar pomeni 32, 64 kg na mesec.

Ena najbolj ogroženih skupin v prometu so gotovo motoristi, ki jih je 
po nekaterih ocenah v Sloveniji 120 tisoč, lani pa je bilo na sloven-
skih cestah med njimi kar 17 smrtnih žrtev. Da bi to število zmanjšali 
in poskrbeli za njihovo večjo varnost, so Sveti za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu občin Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Škocjan skupaj s Policijsko upravo Novo mesto in Centrom var-
ne vožnje Raceland tudi letos, 11. aprila, pred začetkom motoristič-
ne sezone pripravili preventivno akcijo Motorist. Motoristi so v okvi-
ru akcije spoznavali zakonitosti varne vožnje in morebitne pasti, na 
katere morajo biti pozorni in prežijo na njih v cestnem prometu ter 
kako pravilno ukrepati. S treningi so se pripravili na novo sezono, oza-
veščenost motoristov pa je vsako leto večja, ugotavljajo organizatorji.

V okviru pete obletnice je Mestni muzej Krško 31. marca na Cesti kr-
ških žrtev 44 a (nekdanja picerija Račko) ob prisotnosti župana ob-
čine Krško mag. Mirana Stanka odprl novo vitrino ulične razstave 
Stare izložbe - nove podobe: Sava sreča umetnike občine Krško (na 
fotografiji). Rdeča nit Starih izložb – novih podob je popotovanje 
deklice Save po času in prostoru, v okviru katerega raziskuje prete-
klost Krškega in s svojimi dogodivščinami oživlja zapuščene mestne 
vitrine. V novi izložbi je  obiskala domačega umetnika Rajka Čubra, 
kjer spoznava svet umetnosti in umetnike, ki so se rodili ali delovali 
v občini Krško. Na pobudo Občine Krško sta tokratno vitrino projek-
ta idejno zasnovali sodelavki Mestnega muzeja Krško Nina Sotelšek 
in Katja Puntar, ilustrirala pa Tina Brinovar. Na odprtju so  deklico 
Savo spoznali tudi malčki Vrtca Krško, enote Pravljica.

Izberimo najlepši turistični in izletniški kraj 
ter vaško jedro v občini Krško

Urejen in gostoljuben kraj je pogoj za uspešen razvoj turizma, zato 
Občina Krško, Center za podjetništvo in turizem ter Občinska tu-
ristična zveza Krško želijo z akcijo ocenjevanja urejenosti in turis-
tične privlačnosti spodbuditi posamezne krajevne skupnosti, vasi, 
naselja, organizacije, podjetja in posameznike k sodelovanju pri 
izboru najbolj urejenega turističnega kraja, izletniškega kraja in 
vaškega jedra. Na ta način želimo predvsem prispevati k še bolj 
urejenem in čistem okolju, ki bo privlačno in prijazno za obisko-
valce ter prijetno za bivanje. Tudi občina Krško se pridružuje slo-
venskemu sloganu Zelena, aktivna, zdrava Slovenija.

Krajevne skupnosti, društva in organizacije vabimo, da nam po-
šljejo predloge, na podlagi katerih bo komisija, ki jo bo imenoval 
Center za podjetništvo in turizem Krško v sodelovanju z Občinsko 
turistično zvezo Krško, ocenjevala posamezne kraje. Svoj glas pa 
bodo lahko v posamezni kategoriji prispevali tudi občanke in ob-
čani preko glasovnice, ki bo v maju objavljena v Posavskem ob-
zorniku. Ocenjevanje bo potekalo v maju in juniju, najboljše v po-
samezni kategoriji pa bomo razglasili v septembru. 

Predloge za kategorije Najlepše urejen turistični kraj, izletniški 
kraj ter vaško jedro, pošljite na naslov Center za podjetništvo in 
turizem, CKŽ 46, 8270 Krško do torka, 5. maja 2015, s pripisom 
Urejen in gostoljuben kraj. 

Vabljeni k sodelovanju!

Preventivna akcija Hitrost – 
počasneje je varneje 
Hitrost je še vedno eden izmed glavnih dejavnikov prometnih nesreč na naših cestah, saj je neprilagojena hitrost ozi-
roma prehitra vožnja vzrok tretjini prometnih nesreč s smrtnim izidom. Predvsem je problematika hitrosti izrazita 
znotraj naselij, kjer so pogosto prisotni ranljivejši udeleženci v prometu, otroci in starejši, pešci in kolesarji. 

rih pride zaradi hitrosti, še ve-
dno ostaja previsoko. Zavedati se 
moramo, da lahko samo 10 km/h 
nad omejitvijo hitrosti pomeni, 
da se naša pot ustavljanja po-
daljša kar za 12 m, kar pa je lah-
ko znotraj naselja usodno. Zato 
je pomembno, da znotraj naselij 
in na regionalnih cestah znižamo 
povprečne hitrosti, saj bi z zniža-
njem za samo 1 km/h znotraj na-
selja število prometnih nesreč 
padlo za štiri odstotke, izven na-
selja pa za dva odstotka. Na slo-
venskih cestah je leta 2014 zaradi 
neprimerne oziroma neprilagoje-
ne hitrosti umrlo 34 oseb (14 % 
manj ljudi kot leto prej oz. 31 % 

vseh umrlih), ter bilo 271 oseb 
hudo poškodovanih, kar je za 
10 % več kot leto prej. Povpreč-
ne hitrosti je možno zmanjšati 
le z doslednejšim spoštovanjem 
omejitev hitrosti in ustrezno pri-
lagoditvijo vožnje razmeram na 
cesti. V okviru akcije bodo pote-
kale številne aktivnosti in pred-
stavitev, ki jo bodo preko šol vo-
ženj in izpitnih centrov predstavili 
predvsem mladim voznikom. V 
okviru akcije bodo policija in re-
darstvo izvajali poostren nadzor 
hitrosti, posebna pozornost bo 
namenjena merjenju hitrosti v 
naseljih (kjer se zgodi 46 % ne-
sreč zaradi hitrosti).

Voznike želimo spodbuditi, da 
upoštevajo omejitve hitrosti in 
prilagodijo hitrost svojemu vo-
zniškemu znanju ter razmeram 
na cesti; da so znotraj naselja 
posebej pozorni na ranljivejše 
udeležence, pešce in kolesarje; 
da zmanjšajo hitrost pred pre-
hodi za pešce ter v bližini igrišč, 
šol vrtcev, domov za starejše; 
da pri zavijanjih in premikih vo-
zila dodatno preverijo, ali se jim 
približuje motorist; da ohranja-
jo ustrezno varnostno razdaljo 
in da če zamujajo, raje sporoči-
jo, da bodo pozni, kot da vozi-
jo hitreje.

Akcija Motorist za boljšo varnost v prometu Ulična razstava v Krškem - Sava sreča krške 
umetnike

Motoristi so v okviru akcije spoznavali zakonitosti varne vožnje in 
morebitne pasti, ki prežijo na njih v prometu.

,
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

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

15055B
Cofko je majhen psiček z veli-
kim karakterjem. Je manjše ra-
sti, belo-bež barve z dolgo dlako 
in moškega spola. Išče prijazne 
lastnike, ki bi ga imeli v stanova-
nju ali hiši.

15065P
Sara  je igriva majhna psička, sta-
ra približno 2-3 mesece, ki si hi-
tro želi v topel dom. Je že stere-
lizirana ter se počasi navaja na 
povodec.

15059B, Lumpi je vesel in pri-
kupen mladiček, star približno 4 
mesece, črne barve in srednje ve-
likosti. Je zdrav in cepljen proti ste-
klini, ima veliko energije in je zelo 
primeren tudi za družine z otroki. 
Če si želite razigranega mladička, 
ki vas bo nasmejal ter vam polep-
šal dan, je Lumpi kužek za vas.

Fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html/ ali obiščete zavetišče. 

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ETNO FESTIVALOV TER 
DRŽAVNIH IN EVROPSKIH MOTORISTIČNIH TEKMOVANJ 

Namen: Etno prireditve, ki predstavljajo prepoznavni 
kulturni in turistični dogodek v občini Brežice, ter državna 
in evropska motoristična tekmovanja, ki predstavljajo 
prepoznavni športni dogodek v občini Brežice in se bodo 
izvajala na območju občine Brežice

Rok za oddajo prijav: 30. 4. 2015

Pravilnik: Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13)

2. JAVNI RAZPIS O DODELITVI POMOČI OB NEPREDVIDENIH 
DOGODKIH 

Namen: za nepredvidene dogodke

Rok za oddajo prijav: v koledarskem letu, v katerem se je 
nesreča pripetila oziroma so zaznane posledice nastale 
škode.

Pravilnik: Pravilnik o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih 
dogodkih (Uradni list RS, št. 10/14, 29/14)

3. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
VETERANSKIH IN DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ 

Namen: za delovanje veteranskih in domoljubnih 
organizacij in izvajanje njihovih programov (npr.: obeležja, 
komemoracije, srečanja članov s statusom žrtev vojnega 
nasilja itd.)

Rok za oddajo prijav: 5. 5. 2015 (15 dni po objavi Javnega 
razpisa)

Pravilnik: Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih 
in domoljubnih organizacij (Uradni list RS, št. 27/14) 

4. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRAZNOVANJ IN 
POKROVITELJSTVA 

Namen: športne, kulturne, turistične, humanitarne, 
strokovne, družabne prireditve, prireditve ob občinskih 

praznovanjih, investicije in mednarodni projekti, ki bodo 
služili za javne namene.

Rok za oddajo prijav: 
za projekte, ki so bili organizirani v mesecu januarju, 
februarju, marcu, aprilu, in projekte, ki se bodo odvijali v 
maju, se vloge oddajo do 30. 4. 2015. 
do 20. v mesecu za projekte v prihajajočem mesecu (zadnji 
prijavni rok 20.11.2015).

Pravilnik: Pravilnik o sofinanciranju praznovanj, 
pokroviteljstva in poletnih prireditev (Uradni list RS, 
št.10/14)

Rok za objavo razpisa: JR se objavi po sprejetju proračuna 
za koledarsko leto (tretji odstavek 5. člena)

5. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POLETNIH PRIREDITEV 
IZVEN MESTA BREŽICE 

Namen: športne, kulturne, turistične, humanitarne, 
strokovne in družabne prireditve, organizirane izven 
območja krajevne skupnosti Brežice, ki se bodo odvijale v 
času od 1. 6. do 30. 9. 2015.

Rok za oddajo prijav: 15. 5. 2015

Pravilnik: Pravilnik o sofinanciranju praznovanj, 
pokroviteljstva in poletnih prireditev (Uradni list RS, 
št.10/14)

Rok za objavo razpisa: JR se objavi po sprejetju proračuna 
za koledarsko leto (tretji odstavek 5. člena)

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

Vsa navodila o načinu predložitve vloge ter odpiranju in 
ocenjevanju vlog določa besedilo Javnega razpisa in Pravilnik. 

Razpisi bodo objavljeni na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki »Objave - razpisi«, in sicer z dnem 
20. 4. 2015. 

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

Objava javnih razpisov za sofinanciranje
programov in projektov v letu 2015

BREŽICE – Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Brežice so 
na 5. seji sprejeli Odlok o proračunu občine Brežice za leto 2015. 
K predlogu proračuna je v času javne obravnave od 12. do 27. 2. 
2015 so organizacije in posamezniki podali čez 80 predlogov, ki 
so bili upoštevani glede na upravičenost in razpoložljiva sredstva. 
Proračun za leto 2015 znaša 27,8 milijona evrov, vodilna usmeri-
tev proračuna je dokončanje začetih investicij, izvrševanje nalog 
občine ter skrb za občane in društva. 

PRORAČUNSKA SREDSTVA TAKO ZA INVESTICIJE KOT DRUŠTVA
Občina Brežice skuša pri vsakoletni pripravi proračuna kljub nižan-
jem prejemkov s strani države (manj sredstev iz naslova dohodni-
ne, 23. člena Zakona o financiranju občin in nadomestila za omeje-
no rabo prostora na območju jedrskega objekta – t. i. jedrske rente) 
uravnotežiti proračun z zagotavljanjem sredstev tako za investicije 
kot delovanje društev. 

Zaradi nižjih prejemkov s strani države in ob enakem obsegu obvez-
nosti je bilo predvideno 10 % zmanjšanje sredstev proračuna tudi 
za programe društev. Ker so posavske občine uspele ohraniti sred-
stva jedrskega nadomestila, ki ga je država najprej samovoljno zni-
žala, in ker so sredstva rente namenjena kakovosti življenja v občini 
- poleg izobraževanja in investicij tudi za delovanje društev, je delež 
sredstev za društva v proračunu za leto 2015 ohranjen v višini 95 % 
sredstev preteklega leta.

Povečana so tudi proračunska sredstva za transferje posameznikom 
in gospodinjstvom, med katere spadajo plačilo razlike v ceni progra-
mov vrtca, prevozi osnovnošolskih otrok, regresirana oskrba v do-
movih, denarna pomoč ob rojstvu otroka, sredstva za družinskega 
pomočnika, štipendije v Posavski štipendijski shemi ipd.

NAČRTOVANE INVESTICIJE
Sredstva za investicije predstavljajo 41 % celotnega proračuna in so 
namenjena izboljšanju kakovosti bivanja v brežiški občini (ohranjan-
ju okolja, izboljšanju dostopnosti in prometne varnosti, izobraževan-
ju, razvoju podjetništva in turizma …). Največja investicija je gotovo 
gradnja OŠ Cerklje ob Krki, občina bo sredstva namenjala tudi za na-
daljevanje oskrbe s pitno vodo (vrtina Glogov Brod, vodovod Cerk-
lje ob Krki III. faza, vodovod Križe), modernizacijo cest po krajevnih 
skupnostih, gradnjo pločnikov in urejanje obrtne cone Dobova ter 
številne manjše projekte po krajevnih skupnostih. Področje turizma 
je prepoznano kot pomembno za razvoj, zato se je občina pridružila 
mreži slovenskih občin z namenom urejanja postajališč za avtodome.

V sklopu proračuna je načrtovan tudi najem kredita v višini enega 
milijona evrov za dokončanje projektov, ki se nadaljujejo v tem letu. 
Med temi so projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, 
pločniki Župelevec, Bukošek in Dobova, urejanje zunanjih športnih 
površin pri OŠ Dobova, celostna obnova večnamenskih domov Ar-
tiče in Bizeljsko ter obnova mosta preko Močnika z občino Krško.

Uravnotežen proračun je tudi rezultat zmernega zadolževanja ob-
čine v preteklih letih. Občina Brežice že zadnjih nekaj let prejema 
nižja sredstva iz naslova države, zato skuša preko različnih državnih 
in evropskih razpisov pridobiti sredstva za sofinanciranje investicij, 
vendar so za zagotavljanje lastnih sredstev pri evropskih projektih 
izjemnega pomena prav državna sredstva. V 2015 je Občina Brežice 
na razpisu neposredno pri Evropski komisiji z uspešno prijavljenim 
vsebinskim projektom Šport za zdravo starost pridobila sredstva v 
višini 240.000 evrov. Temeljna usmeritev občine bo zato tudi v pri-

hodnje ostalo intenzivno delo na področju pridobivanja evropskih 
sredstev, kjer občina postaja primer dobre prakse. 

PRORAČUN OBČINE BREŽICE V ŠTEVILKAH

PRORAČUNSKI PRIHODKI 
24,8 milijona EUR

PRORAČUNSKI ODHODKI
27,8 milijona EUR

SREDSTVA ZA INVESTICIJE
11,5 milijona EUR (41 % proračuna)

DRŽAVNA SREDSTVA IN SREDSTVA Evropske unije za sofinanciran-
je investicij
4,32 milijona EUR

TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERJI
16,3 milijona EUR za tekoče odhodke in transferje (59 % proraču-
na) – za opravljanje vseh nalog občine in za zagotavljanje sredstev 
za javne razpise (npr. podjetništvo) ter posredne in neposredne po-
moči občanom.
• 4,6 milijona EUR za transferje posameznikom in gospodinjstvom
• cca. 840.000 EUR za delovanje društev in drugih nevladnih or-

ganizacij

KREDIT
1 milijon EUR

NADOMESTILO ZA OMEJENO RABO PROSTORA NA OBMOČJU JE-
DRSKEGA OBJEKTA
2,03 milijona EUR

Sprejet proračun občine Brežice za leto 2015
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Predstavitev strategije odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v občini Sevnica
Prejšnji teden so strokovne službe Občine Sevnica za občane pripravile predstavitev strategije odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda na območju občine, s poudarkom na predstavitvi načinov in pogojev izgradnje hišnih čistilnih naprav. 
Skladno z državno zakonodajo je potrebno do konca leta 2017 zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda, namen predstavitve pa je bil zainteresiranim podati ključne informacije o tej tematiki in odgovoriti na 
aktualna vprašanja.
Vodja oddelka za Okolje in pros-
tor Roman Perčič je predstavil 
zakonodajo, ki ureja to pod-
ročje tako na državni kot lokal-
ni ravni in predstavlja okvirje 
za usmeritve dela Občine Sev-
nica. Na državni ravni področje 
ureja Operativni program odva-
janja in čiščenja komunalne od-
padne vode, Občina Sevnica pa 
je skupaj s Komunalo Sevnica 
kot izvajalcem obvezne gospo-
darske javne službe ravnanja z 
odpadno vodo na podlagi tega 
izdelala novelacijo Študije odva-
janja in čiščenja komunalnih od-
padnih voda na območju Obči-
ne Sevnica, ki jo je Občinski svet 
Občine Sevnica potrdil januarja 
2014. Državni operativni prog-
ram odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode določa ob-
močja poselitve, za katera je v 
predpisanih rokih obvezno za-
gotoviti odvajanje komunalne 
odpadne vode v javno kanaliza-
cijo in ustrezno čiščenje na ko-
munalni čistilni napravi. Študija 
Občine Sevnica pa podrobneje 
analizira vse doslej že opravlje-
ne ureditve po posameznih po-

selitvenih območjih in povzema 
že izvedeno oziroma predvide-
no stanje z več rešitvami.

Na območju občine Sevnica je 
trenutno zgrajenih sedem čis-
tilnih naprav. V upravljanju Ko-
munale Sevnica so central-
na čistilna naprava Sevnica na 
Logu, čistilna naprava Kompol-
je ter rastlinske čistilne naprave 
Bazga v Gabrijelah, na Studen-
cu in na Lisci. Čistilna naprava 
Orehovo je že zgrajena, priklju-
čitve stanovanjskih objektov na 
kanalizacijski sistem so v teku. 
V fazi poskusnega obratovan-

ja je skupna čistilna naprava na 
Dolnjem Brezovem, na katero je 
predvidena tudi možnost prikl-
jučitve naselja Blanca. Iz študi-
je, ki jo je sprejel občinski svet v 
januarju 2014, izhaja, da je po-
leg že zgrajenih potrebno zgra-
diti še osem čistilnih naprav, ki 
bi zaključevale v zadnjih letih 
bistveno izboljšane in dopoln-
jene javne kanalizacijske siste-
me, in sicer za naselja Krmelj, 
Loka, Arto, Šmarčna, Šentjanž, 
Tržišče, Zgornje Mladetiče in Pi-
javice. 

Ostala poselitvena območja je 
na podlagi sprejete študije po-
trebno opremiti z izgradnjo in-
dividualnih malih čistilnih na-
prav ali malih čistilnih naprav 
za več hiš, kjer imajo možnost 

povezave odvodov hišnih od-
padnih voda. Za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje malih komu-
nalnih čistilnih naprav je Občina 
Sevnica že v letu 2010 sprejela 
poseben pravilnik. Tako je pris-
topila k postopnemu reševanju 
odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda z območjih, ki ne bodo vkl-
jučena v gradnjo javne kanaliza-
cije in skupnih čistilnih naprav. 
Doslej je bilo na območju obči-
ne iz proračuna sofinanciranih 
54 malih čistilnih naprav.

V teku je že šesto leto zapored 
javni razpis za sofinanciranje, na 
katerega se lahko prijavijo lastni-
ki obstoječih stanovanjskih hiš, 
ki so že realizirali navedene po-
sege, in sicer vgradili malo čistil-
no napravo skladno s soglasjem 
izvajalca javne službe, Javne-
ga podjetja Komunala Sevnica. 
Obrazci za prijavo in osnutek po-
godbe so objavljeni na spletni 
strani Občine Sevnica pod rub-
riko Javni razpisi, kjer se lastni-
ki objektov seznanijo z merili in 
pogoji za sofinanciranje. Za vse 
informacije v zvezi z razpisom se 
občani lahko obrnejo na Odde-
lek za okolje in prostor Občine 
Sevnica. Razpis je odprt do po-
rabe sredstev.
  Foto: Občina Sevnica

Občina Sevnica je pristopila k projektu »Policija za otroke«, namen 
katerega je v luči odgovornosti za varnost otrok le-tem posredo-
vati informacije in jih okrepiti, da bi se v primerih stisk in v zan-
je nevarnih situacijah znali bolje zaščititi in poiskati pomoč. Prava 
pot je preventiva, katere cilj je zagotoviti, da otroci ne bodo utr-
peli škode zaradi nasilja ali zlorabe. 

Projekt je bil v petek izveden za učence osnovnih šol Boštanj, Blan-
ca, Ane Gale Sevnica, Krmelj, Tržišče in Milana Majcna Šentjanž, za 
učence sevniške šole ter obeh podružnic na Studencu in v Loki pri 
Zidanem Mostu pa bo izveden 1. septembra v Sevnici. Otroci so si 
ogledali lutkovno predstavo »Ena ena tri – Mali ojoj« avtorice Svet-
lane Makarovič, katere namen je otrokom preko likov ter s spreml-
janjem prizorov pomagati prepoznati potencialne nevarnosti in nači-
ne, kako se jim izogniti. Seznanili so se tudi s predstavitvijo policistov, 
vozil, opreme in službenih psov ter prisluhnili glasbenikom. Celot-
no predstavitev je pripravila Policijska uprava Novo mesto v sode-
lovanju s Policijsko postajo Sevnica. Foto: Občina Sevnica

Podpora gospodarstvu in kmetijstvu
V Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Sevnica bo jutri ob-
javljen Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za po-
speševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica za leto 2015. 
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 78.000 evrov, dodeljevala 
pa se bodo na podlagi pogojev in meril razpisa ter skladno s Pra-
vilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 
razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. Posamezne postavke so-
financiranja bodo namenjene naložbam v nakup nove opreme in 
nematerialnih investicij, promociji izdelkov in storitev na sejmih, 
pospeševanju odpiranja novih delovnih mest in po novem tudi 
subvencioniranju najemnin »start-up« podjetjem. Prijave mora-
jo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno 
na naslov Občine Sevnica (Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica) do vkl-
jučno 18. 5. 2015. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na splet-
ni strani občine Sevnica in na Oddelku za gospodarske dejavnosti. 
Dodatne informacije: Vlasta Kuzmički (07 81 61 233, vlasta.kuz-
micki@obcina-sevnica.si) in Maja Šušterič (07 81 61 205, maja.
susteric@obcina-sevnica.si). 

Tako kot v ostalih slovenskih občinah bo javni razpis v podpo-
ro kmetijstvu objavljen nekoliko kasneje kot običajno. Z letom 
2015 se je pričelo novo petletno programsko obdobje razvoja 
podeželja za celotno območje Evropske unije. Na podlagi novega 
državnega osnutka pravilnika, ki ureja to področje, je potrebno 
sprejeti tudi nov občinski pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja ter na Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance priglasiti novo 
shemo pomoči. Zaradi daljšega usklajevanja vsebine osnutka pra-
vilnika na nivoju države prihaja do zamika obravnave pravilnika 
tudi na lokalni ravni in posledično do kasnejše objave občinskega 
javnega razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohran-
janje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2015 
na območju občine Sevnica. Zainteresiranim prijaviteljem na jav-
ni razpis svetujemo, da izvedbo aktivnosti načrtujejo kasneje, saj 
se pri državnih pomočeh poudarja spodbujevalni učinek. Slednje 
pomeni, da investicije oziroma aktivnosti ne smejo biti izvedene 
pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev. Javni razpis bo objavljen 
v poletnih mesecih, o objavi pa bomo pravočasno obvestili pre-
ko sredstev obveščanja.

V začetku meseca se je župan Srečko Ocvirk skupaj s sodelavci se-
stal s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastruktu-
ro, prej Direkcije Republike Slovenije za ceste. Z odgovornimi za 
upravljanje državnih cest, med njimi za investicije, vzdrževanje in 
prometno signalizacijo, so obravnavali stanje nujnih in predvide-
nih posegov in ureditev na državnem cestnem omrežju na obmo-
čju sevniške občine.

Med prednostnimi izpostavljenimi investicijami, nujnimi za čim 
prejšnjo izvedbo, je državni projekt rekonstrukcije nadvoza v Šmar-
ju. Pojasnjeno je bilo, da je projektna dokumentacija praktično za-
ključena, odprta so še zadnja usklajevanja z železnicami. S strani 
predstavnikov direkcije je bilo pojasnjeno, da je pričetek izvedbe 
projekta možen takoj, ko bodo za to zagotovljena sredstva v prora-
čunu Republike Slovenije. 

Med ureditvami na državnem cestnem omrežju sta bila obravnava-
na odseka oziroma projekta ureditve na relacijah Šentjanž–Glino in 
Loka pri Zidanem Mostu–Račica. Kot so pojasnili v Ljubljani, sta dr-
žavna projekta sicer v načrtu razvojnih programov državnega pro-
računa, vendar se zaradi pomanjkanja sredstev konkretne aktivnos-
ti trenutno ne izvajajo. 

Obravnavane so bile infrastrukturne ureditve iz naslova zaključevan-
ja del v sklopu Državnega prostorskega načrta za Hidroelektrarno 
Blanca, med njimi dokončanje obvoznice Blanca in izgradnja mostu 
na Logu z ukinitvijo dveh nivojskih križanj ceste z železnico na Go-
bovcah. S strani občine je bil predlagan poseben operativni sestanek 
na temo izvedbenih aktivnosti, s strani direkcije pa je bilo pojasnje-
no, da je problematiko potrebno uskladiti med ministrskimi resorji. 

Predstavniki občine so se med drugim zavzeli za protiprašno zašči-
to dobrega kilometra odseka makadamske ceste na regionalni ces-
ti Sevnica–Planina, ki bi se po mnenju občine lahko izvedla v ok-
viru posegov investicijskega vzdrževanja. Dogovorjeno je bilo, da 
bodo na sestanku prisotni predstavniki direkcije s podanimi pobu-
dami Občine Sevnica seznanili vodstvo. Direkcija se sicer, kot je bilo 
pojasnjeno, sooča z velikim pomanjkanjem sredstev za vzdrževan-
je državnih cest, tako da je vsa investicijska dejavnost v večji meri 
zaustavljena. Pojasnjeno je bilo še, da je pripravljen akcijski plan za 
obnovo državnih cest, ki je v postopku usklajevanja na Vladi, pri-
pravljen pa je sistem uvedbe cestnega sklada, iz katerega bi se te 
ureditve financirale. 

Sestanek s predstavniki Direkcije za 
infrastrukturo 

Policija za otroke

V Boštanju so si predstavitve ogledali učenci OŠ Boštanj, Blanca 
in Ane Gale Sevnica …

… v Krmelju pa tudi učenci krmeljske, tržiške in šentjanške šole. 

Sevniška izpostava JSKD je 9. aprila organizirala revijo predšolskih, 
otroških in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica pod naslovom 
»Poj z menoj«. Številčno občinstvo je navdušilo 11 pevskih sestavov 
z vseh osnovnih šol in tudi dveh vrtcev s skoraj 300 nastopajočimi. 
Predstavila sta se predšolska pevska zbora »Ciciban« Vrtca Ciciban 
Sevnica pod vodstvom Melite Železnik in Neje Poljšak ter »Škratki« 
enote vrtca pri OŠ Blanca z zborovodkinjo Sašo Martinčič. Zvrstili so 
se nato nastopi otroškega in mladinskega pevskega zbora OŠ Blanca z 
zborovodkinjo Jelko Gregorčič Pintar, otroškega in mladinskega pev-
skega zbora OŠ Milana Majcna Šentjanž ter otroškega pevskega zbo-
ra »Sonček« OŠ Krmelj z zborovodkinjo Suzano Tratnik Umek. Pred-
stavili so se še otroški pevski zbor »Slavček« OŠ Tržišče z zborovodjo 
Marjanom Dirnbekom, otroški pevski zbor OŠ Boštanj pod vodstvom 
zborovodkinje Tadeje Udovč, vokalna skupina »A vista« OŠ Boštanj 
z zborovodkinjo Matejo Repovž Lisec ter mladinski pevski zbor »Os-
minke« OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki ga vodi zborovodkinja Nataša 
Vidic. Revijo je strokovno spremljala Katja Gruber, povezoval pa Vili 
Zupančič.  Foto: LIJAmedia

Poj z menoj
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SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je bila 
do 12. aprila na ogled slikarska razstava »Spomini skozi 
čas« Marije Oven, ki je vse od ustanovitve članica likovne 
sekcije Art Lipa KUD Budna vas.

Ljubiteljska sli-
karka, ki priha-
ja iz Radeč, s 
posebnim ve-
seljem prena-
ša na slikarska 
platna spomi-
ne iz otroštva. 
Med drugim je 
upodobila tudi 
svojo nekdan-
jo domačijo, v 
bližini katere je 
stala celo stek-
larna. »Žal no-
benega objek-
ta, ki so vrsto 
desetletij stali 
v dolini Sopote, 

ni več, a ostaja voda,« je dejala ob pogledu na sliko rodne hiše, 
v kateri je bil desni del namenjen mlinu, levi pa bivanju družine 
v enem samem velikem prostoru. »Za avtorico slikanje in igra z 
barvo ni samo sprostitev in beg od vsakdanjosti, ampak ji pred-
stavlja umetniški izziv. Z njim ohranja spomin na njej ljube ko-
tičke slovenske zemlje skozi tihožitja in krajine v različnih teh-
nikah,« je predstavila bogat slikarski opus Marije Oven likovna 
pedagoginja Elena Sigmund.

Otvoritev razstave, ki je potekala 19. marca, povezovala pa jo je 
Veronika Sigmund, so z nastopom popestrile Ljudske pevke Sol-
zice iz Budne vasi pri Šentjanžu, najmlajša članica društva Alek-
sandra Sigmund Krajnc je zapela otroško pesem o pomladi, na 
harmoniko je zaigral Robi Razpet, predsednica društva Magda 
Sigmund je pozdravila navzoče in prebrala po eno pesem do-
mačih literarnih ustvarjalk - Marije Bajt, Eve Keber in Marjet-
ke Erman.  S.�Radi

Med drugim je Jožica Pavlin 
16 likovnih del z naslovom 
»Otrokom« leta 2010 razstavi-
la v tedaj novo odprti Pediat-
rični kliniki v Ljubljani, kateri 
je del slik tudi podarila, dve leti 
kasneje pa je imela prvo sa-
mostojno razstavo z gozdnimi 
motivi tudi v Krškem. Tako kot 
pri prejšnjih razstavah ji je bil 
tudi ob tokratnem ustvarjanju 
in izboru slik mentor akadem-
ski slikar Rajko Čuber, na og-
led pa je ciklus slik z naslovom 
V dežju. 

Kot je ob otvoritvi dela Pavli-
nove opisala likovna profeso-
rica Alenka Venišnik, ustvar-
jalka pomladni ali jesenski dež 
opredeli z barvo, oblaki, ki se 
vlečejo čez nebo, s svetlobo 
ozračja pa ustvari posebno at-
mosfero, ki je kljub deževne-

Deževni motivi Jožice Pavlin
KRŠKO - V Galeriji Krško je bila 24. marca odprta slikarska razstava »V dežju«, krške ljubiteljske ustvarjal-
ke Jožice Pavlin. Pavlinova je članica Društva likovnikov Krško OKO vse od ustanovitve v letu 1996, do se-
daj se je predstavila na mnogih skupinskih razstavah, tokratna pa je njena sedma samostojna. 

mu vremenu koloristično iz-
razita: »Osamljeni sprehajalci, 
dvojice ali skupina so glavni 
akterji v zastavljenih kompo-
zicijah, ki dajo sliki žanrski pri-
dih in dodatno dinamiko. Rav-
no vzdušje dežja, meglica, ki 
nastane z dotikom dežne kapl-
je s tlemi, prepreči čisto, ostro 
podobo motiva, detajli izgine-
jo, motiv je zabrisan, brez izra-
zite konture, jasnega pogleda v 
naravo, ulico, gozd … Poudarek 
je na manj pestrih barvah, nji-
hovih odtenkih, ki se nenehno 
ponavljajo po likovni ploskvi, 
oko pa se ustavi na manjših de-
tajlih pestre barve, na dežnikih 
sprehajalcev ali posameznih 
ploskvah, ki sliko uravnoteži-
jo in ji dajo stabilno kompo-
zicijo.« Kot je med drugim še 
povedala Venišnikova, avtori-
ca z menjajočim se toplo-hlad-

nim in svetlo-temnim kontras-
tom sliko še obogati in razgiba, 
s čimer gledalca popelje v is-
kanje in razmišljanje. Pavlino-
va pa je ob otvoritvi dejala, da 
si želi predvsem, da obisko-
valcem ob ogledu slik postane 

tako toplo pri srcu kot njej, ko 
sliko ustvari. Ustvarjanje Pavli-
nove je predstavila tudi Vidka 
Kuselj, glasbeni program pa je 
izvedel Borut Strle.

� Bojana�Mavsar�

Avtorica�razstave�Jožica�Pavlin

Slikarski spomini Marije Oven

Ljubiteljska�slikarka�Marija�Oven

BREŽICE – V galeriji Posavskega muzeja je 19. marca potekalo 
odprtje gostujoče mednarodne umetnostne razstave Zlatka Pri-
ce. Izbor razstavljenih del je iz donacije Galerije Prica – POU Sa-
mobor in Samoborskega muzeja. Razstava je uvod v praznova-
nje 100-letnice rojstva Zlatka Price in bo na ogled do 19. aprila. 
Razstavo sta predstavili Nikolina Šimunović, kustosinja Galeri-
je Prica, in Gordana Remussini, kustosinja Samoborskega mu-
zeja. Zlatko Prica (26. junij 1916 v Pečuhu – 7. marec 2003 na 
Reki), umetnik in akademik, je bil človek, ki je v svojem dolgem 
in bogatem življenju ogromno naredil za razvoj hrvaške likovne 
umetnosti, še posebej za mesto Samobor. Kot slikar je bil temat-
sko globoko povezan z naravo in ljudmi. Poleg živahnih polj in-
tenzivnih barv je imel v svojem slikarstvu in risbah rad centralne 
in pokončne motive, vse črte in linije vodijo proti enem središču 
slike, s čimer dobi kompozicija zanimiv ritem barv, linij in potez. 
Slikal je do samega konca, ob neki priložnosti pa je dejal: »Zame 
slikarstvo ni usklajevanje z dopustnim ali modnim stanjem ne-
kega obdobja, temveč moja notranja potreba, da delam to, kar 
delam. In da imam to, kar delam, noro rad.« Prica je častni me-
ščan Samoborja in Pečuha. Razstavo sta odprla namestnica žu-
pana občine Samobor Sanja Horvat Iveković in župan občine 
Brežice Ivan Molan, rekoč da je muzej povezovalec in most med 
obema krajema. Direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj se 
je zahvalila sodelavcem - Oži Lorber za usklajevanje razstave ter 
Alešu Venetu in Darku Prahu za strokovno tehnično izvedbo 
razstave.� N.�J.�S.,�foto:�PMB�

Muzej kot most in povezovalec

Razstava�je�povezala�ljudi�z�obeh�strani�meje.

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

GLEDALIŠČE KOPER

VSE O IVANU
komedija

Za MODRI ABONMA + KOMEDIJA in izven

sobota, 18.4., ob 19.30 uri

GOST KLUBA KDK: 

ADRIAN KEZELE
predavanje, Klub KDK

Ali smo resnično svobodni? 
Vpliv karmičnih zank na naše življenje

sreda, 22.4., ob 19. uri

BOSSA DE NOVO
koncert iz Jazzetno cikla, Klub KDK

petek, 24.4., ob 20. uri

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Galeriji Božidar Jakac so novo raz-
stavno sezono začeli 10. aprila z odprtjem razstave »Skulpture« 
hrvaškega kiparja Mirka Zrinšćaka v nekdanji samostanski cer-
kvi. Kot je o razstavi zapisal kustos kostanjeviške galerije Goran 
Milovanović, je avtor razstavljeni projekt snoval in pripravljal 
kar tri leta. V dialog s prostorom nekdanje samostanske cerkve 
je umestil devet monumentalnih lesenih skulptur, izrazitih ver-
tikal subtilnih učinkov, ki v pravilni osvetlitvi navidezno lebdijo 
v prostoru. »Vsebinsko gre za nadaljevanje raziskovanja kipar-
ske forme, ki ga je avtor začel leta 2008 z ambientalno postavi-
tvijo razstave Oblike prostora v Umetniškem paviljonu v Zagre-
bu. Umetnik tudi v kostanjeviški nekdanji samostanski cerkvi 
vztraja v iskanju idealne forme, ki je po njegovih besedah subli-
macija vseh form njegovega osebnega arhipelaga. Iskanje mora-
mo razumeti kot avtorjevo intimno meditacijo in iskanje, kar pri 
njem ni metoda, temveč neposredno izhaja iz njegovega kipar-
stvu posvečenega načina življenja. Ravno zato tudi Zrinšćakove 
skulpture dojemamo v polju vzvišenega kot na izkušnji temelje-
čo umetniško izjavo. Za vsakršen uvid je pri gledalcu potrebna 
poglobljena pozornost, nekakšno haptično stanje, ko vznikne 
instinktivna želja po taktilnosti, ko v tišini prisluhnemo vibraci-
jam, ki jih na koncu začutimo nekje v trebuhu, ko od daleč nazaj 
slišimo tukaj zdaj,« še zapiše Milovanovič. Razstava bo na ogled 
do 20. julija   P. P.

Jakčeva galerija v novo sezono 
z Zrinšćakovimi skulpturami

Zrinšćakove�skulpture�pred�obiskovalci�otvoritve

KRMELJ - V kulturni dvorani v Krmelju je 28. marca peto leto za-
pored potekal Večer ljubezenske poezije in glasbe v organizaciji 
Monike Tratar. Članici literarno-recitacijske sekcije Žarek DKŠD 
Svoboda Krmelj sta obiskovalke in obiskovalce popeljali  v svet 
poezije, ki se ji po upokojitvi posveča Berta Logar. Skupaj s pri-
jateljico Marijo Starič, s katero prijateljujeta že 50 let, sta pre-
birali Bertine pesmi. Na kalaviaturi so se s širokim glasbenim re-
pertoarjem predstavili učenci Bogdana Hočevarja, za zaključek 
pa so ustvarili posebno razpoloženje še člani ansambla Veseljaki. 
Z omenjenim večerom so se poklonili tudi spominu na pokojne-
ga prijatelja Dušana Močnika, ki je bil pobudnik tovrstnih veče-
rov, na katerih je tudi sam nastopal.  S. R.

Večer poezije in glasbe 

KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je 14. marca potekala območ-
na revija plesnih skupin »Plesni mozaik 2015« v organizaciji Ob-
močne izpostave JSKD Krško. Sodelovale so plesne skupine Glas-
bene šole Krško – Oddelka za sodobni ples (Plesna pripravnica B 
in C, 2., 3., 5. in 6. razred za sodobni ples, Komorna igra – Fanto-
vska skupina, Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja), Anika – svet 
plesa in zabave Leskovec (Unique 2 in 3) ter Mažoretna skupina 
Baton Krško (cici in kadet skupina).
� Foto:�Sv.�M.

Plesni mozaik 2015

Plesno�znanje�so�predstavile�številne�plesne�skupine�z�obmo-
čja�občine�Krško.
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Četrtek, 16. 4.

• ob 15.00 v MT Senovo: vr-
tnarjenje

• ob 17.00 v KD Krško: revija 
mladinskih in otroških pev-
skih zborov »Pesem mladih 
src«

• ob 17.30 v MC Sevnica: te-
matski tečaj Bhagavad gita 
z glasbenim zaključkom z 
vedskimi mantrami razpo-
loženja 

• ob 19.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Jasne 
Kontler-Salamon »Za resnico 
do zadnjega diha«

Petek, 17. 4.

• ob 15.30 v Knjižnici Bistrica 
ob Sotli: pravljično popoldne 
za najmlajše ob pravljici »Pti-
ček otročiček« z Jožico Kunst

• ob 17.00 v MC Sevnica: de-
lavnica o iznajdljivosti

• ob 17.00 v MT Senovo: film-
ski večer

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
pohod po domačih krajih

• ob 17.00 v MT Raka: igre na 
igrišču

• ob 18.00 v Domu XIV. divi-
zije na Senovem: lutkovna 
predstava »Zmajeve dogo-
divščine« v izvedbi lutkov-
ne skupine DKD Svoboda 
Senovo 

• ob 18.00 v avli UE Brežice 
v Poslovnem centru Gasa v 
Brežicah: otvoritev razstave 
fotografij pogumnih bolnic 
in ozdravljenk, ki so se sre-
čale z diagnozo raka dojk; ob 
16.30: predavanje s predse-
dnico Europe Donne Mojco 

• ob 19.00 v MT Podbočje: ve-
čer tuje hrane

• ob 19.00 v KD Krško: prire-
ditev ob 20-letnici Društva 
vinogradnikov Sremič s po-
delitvijo priznanj ob Prazni-
ku vina 2015

• ob 19.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: predstavitev 
knjige Bratka Bibiča »Har-
monika za butalce«

• ob 20.00 v Gostilni Žolnir v 
Kostanjevici na Krki: tradici-
onalna salamiada in tekmo-
vanje ostalih suhomesnatih 
izdelkov

• ob 20.30 v okrepčevalnici 
Štritof v Glogovem Brodu: 
nastop tamburaške skupine 
Trilikumi iz Samobora

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: večer komedije »Ej, mo-
pped!«

Sobota, 18. 4.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: živ žav - kinetič-
ni pesek, lingvistične palčke

• ob 9.00 v MT Senovo: zajtrk 
in delavnica ličenja

• ob 10.00 v MC Krško: MC 
direndaj - izdelava nakita

• ob 10.00 v MT Raka: izde-
lajmo herbarij

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
naredimo eksperiment

• od 10.00 do 18.00 na Se-
nušah: delavnica »Ohrani-
mo les« iz cikla »Zaščitimo 
predmete – ohranimo spo-
mine«, na kateri se boste 
lahko spoznali z restavri-
ranjem lesenega pohištva; 

prijave in informacije preko 
e-pošte maja@trismegistus.
si (tudi v nedeljo, 19. 4.)

• ob 17.00 v MC Sevnica: kino 
večer - ogled filma Avatar

• ob 19.00 v MC Krško: poto-
pisno predavanje »S kolesi 
čez Romunijo, Ukrajino in 
Moldavijo«

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: srečanje odraslih 
folklornih skupin

• ob 19.00 v večnamenski 
dvorani Term Čatež: koncert 
Simfoničnega orkestra 
(15 let) in Tamburaškega 
orkestra Glasbene šole 
Brežice (5 let)

• ob 19.00 v velikem šotoru 
pred okrepčevalnico Štritof 
v Glogovem Brodu: 18. sala-
miada Društva salamarjev 
Štritof s Pihalnim orkestrom 
Kapele in ansamblom Nemir

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »Vse o Ivanu«, za mod-
ri abonma + komedija in za 
izven

• ob 21.00 v MC Krško: srbski 
kulturni večer

Nedelja, 19. 4.

• ob 9.00 v prostorih Sviban-
ke na Svibnem: podelitev 
priznanj pridelovalcem ja-
bolčnih vin, letnik 2014, in 
predavanje na temo »Sadna 
vina - dediščina in priložnost 
hribovskih kmetij« 

• ob 9.30 na parkirišču Vile 
Istenič v Stari vasi na Bi-
zeljskem: pohod po »Pešpo-
ti k repnicam«, štartnina: 7 
evrov, otroci brezplačno

• ob 10.00 na prireditvenem 
prostoru pri Vinskem dvo-
ru Deu na Malkovcu: tradi-
cionalna proslava v spomin 
dneva upora slovenskega 
ljudstva, odhoda prve sku-
pine partizanov z Malkovca 
v Duletovo četo, slavnostna 
govornica: dr. Maca Jogan

• od 10.00 do 15.00 z zbirnim 
mestom pri cerkvi na Malih 
Vodenicah: delavnica peke 
kruha s Klemnom Koširjem

• ob 15.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: 3. letni kon-
cert Godbe Orlica z gosti: 
Toni Sotošek z družino, tro-
bilni kvintet Glasbene šole 
Krško in Mešani pevski zbor 
Bistrica ob Sotli

• ob 19.30 v KD Krško: kon-
cert skupine Laibach »Na-
pravimo to deželo spet spro-
ščeno!«

• ob 21.00 v MC Krško: turški 
kulturni večer

Torek, 21. 4.

• od 12.00 do 15.00 v Me-
stni hiši Brežice: info točka 
»Je tvoja ideja že tudi prilo-
žnost?«

• ob 17.00 v KD Krško: za-
ključni kviz Mladi genijalci

• ob 17.00 v knjižnici v Kr-
melju: pravljična urica z 
ustvarjalno delavnico

• ob 18.00 v MC Sevnica: tai 
chi

• ob 19.00 v Lutrovski kleti 
pri gradu Sevnica: koncert 
kitarskega dua Špela & Katja

• ob 19.00 v pritličju Mencin-
gerjeve hiše v Krškem: od-

prtje gostujoče razstave Mu-
zeja novejše zgodovine Celje 
»Muzejske sledi do urbanih 
obrti«

Sreda, 22. 4.

• ob 9.00 za mrliško vežico v 
Šentjanžu: otvoritev učnega 
čebelnjaka z zasaditvijo ob-
činske lipe

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

• ob 16.00 na LU Krško: ku-
harska delavnica »Žitari-
ce in stročnice v prehrani«, 
prijave na 07 48 81 160

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalno delavnico; ob 18.00: 
predstavitev knjige (Psi) ne-
znanega avtorja Erosa (izva-
ja Tina Petelin)

• ob 17.00 v MC Sevnica: tur-
nir X-Box Fifa 

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: razglasitev zmagoval-
cev izbora za županovo vino

• ob 18.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki: predavanje Alje 
Pincolič »Eppur si muove ...«

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predavanje Adriana Kezele-
ta »Ali smo resnično svobo-
dni? Vpliv karmičnih zank 
na naše življenje«

• ob 20.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert črnske duhovne pe-
smi Negro Spirituals - O, ka-
kšno jutro, ko začno pada-
ti zvezde 

Četrtek, 23. 4.

• v Valvasorjevi knjižnici Kr-
ško: Podarimo knjigo in 
cvet; ob 20.00: noč knjige 
- pogovor s pesnico, pisate-
ljico in špansko veleposlani-
co Anunciado Fernandez de 
Cordova

• ob 15.00 v MT Senovo: ob 
dnevu Zemlje sadimo drevo

• ob 17.30 v MC Sevnica: te-
matski tečaj Bhagavad gita 
»Izvor - od kod prihajamo«

• ob 18.00 na ekološki per-
makulturni kmetiji Kuštri-
novih na Metnem Vrhu 15 
nad Sevnico: srečanje Zavo-
da Svibna na temo »Kompo-
stno stranišče in načini ver-
mikompostiranja«

• od 18.00 do 22.00 v Knji-
žnici Sevnica: noč knjige

• ob 18.30 v KD Krško: 10. ju-
bilejni plesni nastop oddel-
ka za sodobni ples Glasbene 
šole Krško »Počasni ples« 

• ob 19.00 v galeriji Posa-
vskega muzeja Brežice: od-
prtje občasne umetnostne 
razstave »Nimfe« Gregorja 
Smukoviča

 
Petek, 24. 4.

• ob 17.00 v MC Sevnica: kino 
večer - ogled filma Revolver

• ob 17.00 v MT Senovo: dvo-
dnevna dogodivščina s spa-
njem na MT Senovo

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

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Koprivnica: dobrodelni kon-
cert za Dano Mirtič, nastopa-

jo: ansambel Potep, Posavski 
veseljaki, Gasilski navihanci, 
Fantje izpod Lisce, Novi spo-
mini, Brodniki, D'Palinka, 
Muskontarji, Anja Drstven-
šek in Jure Klenovšek

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert zasedbe Bossa de 
novo, za jazz-etno abonma 
2015 in za izven

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: tematski klubski večer in 
koncert »Wild wild west«

Sobota, 25. 4.

• od 5.00 dalje na Zdolah: 
20. Jurjevanje na Zdolah: ob 
5.30: budnica, začetek peče-
nja jajc, ob 10.00: svečana 
maša v cerkvi sv. Jurija, ob 
11.00: prihod zelenega Ju-
rija, ob 15.00: kuhanje zdol-
ske gobove juhe, kulturni in 
zabavni program

• ob 8.00 izpred spomeni-
ka Milanu Majcnu in Jančiju 
Mevžlju: izgnanski pohod iz 
Murnc do Telč: ob 15.00 na 
Telčah: zaključna prireditev 
pohoda

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav - pool 
party

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

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
štafetne igre

• ob 14.00 pri lovskem domu 
na Podvinjah (Kapele): jur-
jevanje na Ravnah

• ob 17.00 na Zdolah: start 3. 
Jurjevega teka

• ob 19.00 v KD Krško: »Na-
ših 70 let« - jubilejni koncert 
Moškega pevskega zbora KD 
Svoboda Brestanica

• ob 19.30 v Domu krajanov 
na Razborju: komedija »To 
imamo v družini« v izvedbi 
KD Studenec

• ob 21.00 v MC Krško: metal 
koncert

Nedelja, 26. 4.

• ob 13.45 na Mostecu: prire-
ditev »V nedeljo pri brodu« - 
nastop folklornih skupin iz 
Turčije in Srbije ter povorka 
folklornih skupin

• ob 19.00 v MC Krško: festi-
val AGRFT filmov in filmov 
Akademije za umetnost Beo-
grad

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
v Artičah: koncert medna-
rodnega folklornega festiva-
la Slofolk 2015

• ob 20.00 v večnamenski 
dvorani Term Čatež: 
komedija »Ko ko komedija«

Ponedeljek, 27. 4.

• ob 8.00 izpred Trubarjeve-
ga hrama v Loki pri Zidanem 
Mostu: tradicionalni pohod 
po poteh KS Loka

• od 9.00 do 12.00 pri vhodu 
TIC Čatež ob Savi: predsta-
vitev vodnih aktivnosti »Bal 
na vodo!«

Torek, 28. 4.

• ob 8.00 v MC Krško: počitni-
ške aktivnosti

kam v posavju

• od 9.00 do 12.00 v MT Se-
novo: zajtrk in pohod z gosti 
sosednjih mladinskih točk

• od 9.00 do 12.00 pri vhodu 
TIC Čatež ob Savi: predsta-
vitev vodnih aktivnosti »Bal 
na vodo!« (tudi 29. 4.)

• od 12.00 do 15.00 v Me-
stni hiši Brežice: info točka 
»Je tvoja ideja že tudi prilo-
žnost?«

Sreda, 29. 4.

• ob 8.00 v MC Krško: počitni-
ške aktivnosti

• od 9.00 do 12.00 v MT Se-
novo: zajtrk in kuharska de-
lavnica

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

Predstavljajmo si sproščen klepet dveh priletnih 
parov. Sedijo na klopci – takšni, ki še ima naslonja-
lo – nekje v zelenečem parku. Nežno ter rahlo razi-
grano izmenjujejo poglede na današnje, moderno 
življenje. Ne sodijo, ker pač niso takšne vrste ljudje, 
le delijo svoja opažanja. »Vnukinja Maša ob sredah 
hodi na telovadbo, kjer v izjemni hitrosti skačejo 
čez ovire, plezajo po vrveh, dvigujejo različne pred-
mete. Kot bi bila na vojaškem urjenju,« opiše go-
spa v modri obleki. »A da res?« vzdihnejo preosta-
li trije. Gospod v sivem telovniku prikima: »Najin 
vnuk pa vsako poletje hodi k poklicnemu vojaku. 
Spijo v gozdu, kjer si naredijo zatočišče, lovijo ži-
vali, nabirajo dračje in se učijo zakuriti ogenj. Ori-
entirajo se brez pripomočkov, skratka, pravi, da se 
uči preživeti v divjini.« Gospa v roza puloverju hi-
tro doda moževemu pripovedovanju: »Ivo res hodi 
v gozd in planine na 'divje' konce tedna, a tudi Ja-
nja hodi prav vsako leto z nekim gospodom na oko-
liške travnike, kjer nabirajo rastline, iščejo gobe, si 
na prostem skuhajo juho ali čaj. Pravi, da nabira-
jo divjo hrano.« 

Mimo ravno poleti nekaj vrabčkov, ki jim polepša-
jo trenutek s čebljanjem. Gospa v modri obleki ugo-
tovi: »Ja, povej, Tone, saj tudi naša Nastja že nekaj 
časa hodi na poseben ples, za katerega pravi, da 
je šamanski. Opisuje, da se v celi skupini prebuja-
jo močna čustva in njihova resnična narava priha-
ja na površje.« Gospod v črnem puliju prikima in z 
globokim glasom nadaljuje: »Pogumna punca je, ni 
kaj, lansko leto je šla celo čez žerjavico!« 

Omenjena Nastja menda trenutno dela v pustolo-
vskem parku, preko študenta. »Kaj pa je to pustolov
ski park?« radovedno vpraša drugi par, ob čemer se 
jima nagajivo zasvetijo oči. Stara starša Nastje, ki 
sta si medtem izmenjala nekaj nežnih dotikov dlani, 
pojasnita, da je glavna nit tega parka pravzaprav 
plezanje po majhnih lestvah po deblu dreves in spu-
ščanje iz enega na drugo drevo po kovinski vrvi. Pri 
tem da uporabljajo posebno napravo, ki ji pravijo 
leteča lisica, ter da prav vsi obiskovalci parka ugo-
tavljajo, da je to prava, divja pustolovščina. Za ne-
kaj trenutkov pomolčijo. Pogledi jim nehote zbežijo 
k šopu bujnih narcis, ki jih s tačkami klofuta velik 
rjav maček. »Glavno torej, da je naravno in divje,« 
se prešerno zasmeje mož v sivem telovniku in skima-
vajoč z glavo se zakrohotajo še preostali trije.

***
Kar je bilo njim, njihovim telesom in dušam torej še 
naravno, mi pojmujemo kot vračanje k naravi, div-
jini. Precej težko je že slediti vsem tečajem, ki nas 
učijo starih tehnik življenja, sproščanja in dela v 
naravi. Ali neštetim kričečim ponudbam trgovin, ki 
povsem vsakodnevna živila naših prastaršev poi-
menujejo kot »superživila«. Težko je tudi prepozna-
ti, kdo nam iskreno podaja znanje in produkt ter 
komu je to izključno dobra tržna niša.

Vsi premiki se mi zdijo dobrodošli in nujni, a hkra-
ti me skrbi, da bi, če bi prisluhnili pogovoru parov 
v parku še naprej, morda slišali tudi kaj drugega. 
Na primer, kako Maša, Janja, Nastja ali Ivo po te-
čajih naravne kozmetike in naravnih čistil še ve-
dno kupujejo najagresivnejše kemikalije. Da po te-
čajih samoanalize še vedno pljuvajo sodelavce in 
rohnijo na svoje bližnje. Da po večurnih delavni-
cah vzpostavljanja boljših medosebnih odnosov nji-
hov pogovor s prijatelji ne mine, ne da bi s prstom 
in pogledom drseli po pametnem telefonu. Potem je 
to znova tek na kratke proge. Za vse nas.

Divje

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar
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na muhi ...

Legendarni�atlet,�zdaj�pa�športni�funkcionar�Sergej�Bubka�je�
ob�obisku�na�Senovem�ustregel�številnim�prošnjam�za�skupno�
fotografiranje,�tako�rekoč�nazadnje�pa�je�na�vrsto�prišel�go-
stitelj�obiska�Primož�Kozmus�s�svojo�družino.�Takole�so�se�z�
Ukrajincem�pred�objektive�postavili�Kozmusova�žena�Maja�s�
še�ne�dveletnim�sinom�Maksom�v�naročju�ter�Primož�s�štiriin-
polletno�hčerko�Mario�Roso.�Fotografija,�ki�bo�zagotovo�našla�
mesto�v�družinskem�albumu�ali�na�stenah�stanovanja.�(P.�P.)

Včasih�so�zgovornejše�od�besed�kretnje�in�dvignjeni�palec�Ru-
dija�Mlinariča,�dolgoletnega�organizatorja�tradicionalnega�
sekanja�pirhov�v�Sevnici,�pomeni,�da�je�bil�zadetek�v�pirh�z�do-
ločene�razdalje�popoln.�»Kdor�je�boljši,�je�boljši,«�je�priznal�
brez�kančka�nevoščljivosti,�ki�je�pregovorno�znana�za�Sloven-
ce.�(S.�R.)

Sta� sestri� dvojči-
ci,�rojeni�v�Selcah�
nad� Blanco.� Ze-
lo� radi� prepeva-
ta�od�najzgodnej-
ših� otroških� dni,�
ampak� � katera�
je� Anica� in� kate-
ra� Slavica?� »Lju-
dje� naju� še� ve-
dno� zamenjujejo,�
a�midve� se� samo�
smejiva� in� uživa-
va�v�najini�podob-
nosti,«� sta� deja-
li� sestri,� ki� pa� ju�
priimek� vendar-
le�ločuje.�Anica�se�
piše�Fakin,�Slavica�
pa�Puh.�(S.�R.)

Lastnica�znane�krške�pivnice�Apolon�Tatjana�Kos�Žajber�je�v�
začetku�meseca�praznovala�okrogel�osebni�jubilej.�Ker�je�pri�
damah�nespodobno�govoriti�o�njihovih�letih,�zapišimo�le,�da�
jih�je�dopolnila�več�kot�30,�a�jih�še�zdaleč�nima�50�…�Na�zaba-
vi�za�povabljene,�ki�je�seveda�potekala�v�gostinskem�lokalu,�ji�
je�pela�znana�posavska�estradnica�Nuša�Derenda,�s�katero�sta�
se�takole�postavili�pred�fotografski�objektiv.�(Foto:�B.�Colarič)�

POLN INOVACIJ ZA ENOSTAVNO VOŽNJO

Kombinirana poraba goriva: 3,5–5,1 l/100 km. Emisije CO2: 90–119 g/km. Emisijska stopnja: Euro5b. Emisije NOx: 0,007—0,114 g/km. Emisije trdnih delcev 
pri dizelskih motorjih: 0,0002 g/km. Št. delcev pri dizelskih motorjih: 1,56x10^11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 

čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Oglaševana cena velja za model Nissan Note 1,2 Visia, cena po ceniku znaša 12.400 EUR, z upoštevanim popustom 1.410 EUR in DDV. Komercialna akcija velja za vozila iz zaloge. *Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila 
z Nissan Financiranjem. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Prostornina prtljažnika 381 l je merjena od prekrivala prtljage do zadnje klopi pomaknjene najbolj 

naprej. Kombinirana poraba goriva 3,6 l/100 km velja za motor 1,5 dCi Slika je simbolna. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana.

NAVIGACIJA  
NISSAN CONNECT/ 
BLUETOOTH/ 
AUX/USB

PORABA 3,5 l/100 km 
SISTEM START/STOP

PRTLJAŽNIK Z DO 
381 l IN PREMIČNO 
ZADNJO KLOPJO

4 KAMERE ZA 
PARKIRANJE

ŽE ZA 10.990 €

NOTE
NISSAN

S JAMSTVOM*

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14; ODPRTO OD PON. DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

Ob�obisku�Sergeja�Bubke�na�Senovem�sta�se�v�pogovor�zaple-
tla�nekdanji�brežiški�skakalec�s�palico,�zdaj�pa�uspešen�tre-
ner�mlajših�skakalcev�Jure�Rovan�in�eden�najboljših�metal-
cev�kladiva�vseh�časov,�Estonec�Jüri�Tamm.�Ali�sta�ugotovila,�
da�sta�v�bistvu�soimenjaka,�ne�vemo,�najbrž�pa�sta�izmenja-
la�kakšno�izkušnjo�iz�svojih�tekmovalnih�časov�ali�pa�trenu-
tnega�dela.�(P.�P.)

Predstavitev�projekta�Preventivni�mozaik�Posavja�sta�s�pev-
skimi�nastopi�popestrili�mladi�pevki�iz�Glasbene�šole�POPsi�
Špela�Škaler�(levo)�in�Naja�Umek�(desno).�Sicer�precej�resno�
občinstvo�sta�sodeč�po�bučnem�aplavzu�navdušili�in�zagoto-
vo�bomo�zanju�še�slišali.�(P.�P.)
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Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

Anita�Kodrič�iz�Župeče�vasi�in�Matej�Krajnčič�iz�Globoke-
ga,�21.�marec�2015,�pri�cerkvi�svete�Barbare�v�Blatnem�
(Foto:�Foto�Molan)

moja poroka

poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Simona Ulčnik, Zagaj - 

deklico,
• Katarina Srpčič, Šutna - 

deklico,
• Katja Jenič, Kalce-Naklo - 

dečka,
• Jerneja Prah, Velike 

Malence - deklico,
• Nataša Uršič, Stari Grad - 

dečka,
• Barbara Kolman, Metni 

Vrh - deklico,
• Lea Omahen, Senovo - 

deklico,
• Andreja Marolt, Brege - 

dečka,
• Barbara Urbanč, Gorica - 

dečka,
• Doris Božič, Čretež pri 

Krškem - dečka,
• Stanka Česnik, Globočice - 

deklico,

rojstva • Mirjana Kernc, Sevnica - 
dečka,

• Bojana Savić, Sevnica - 
deklico,

• Mateja Bizjak, Golek - 
deklico,

• Milena Bahčič, Rožno - 
deklico,

• Sabina Planinc, Anovec - 
dečka,

• Ines Božič, Selce pri 
Leskovcu – dečka,

• Sara Zidar, Račja vas - 
deklico,

• Mojca Kuhar, Veliko 
Mraševo - dečka,

• Kristina Kolman, Golek - 
dečka.

• Simon Pirc z Viher in 
Nataša Požar iz Krškega.

ČESTITAMO

Maša Špan iz Krškega
Petindvajsetletna dvojčica je po izobrazbi magistrica strojni-
štva, zaposlena kot konstruktorka pri podjetju I. H. S.  Industrij-
ski manipulacijski sistemi Krško d. o. o. V prostem času se druži 
s prijatelji, rada riše portrete, bere knjige in teče, veliko časa pa 
namenja svojemu mucku - kratkodlakem britancu. Všeč so ji ve-
dno novi izzivi, saj je kreativna oseba in bi se brez njih zelo dol-
gočasila. Glasba jo spremlja na vsakem koraku, zvrst pa je od-
visna od razpoloženja. Najraje si zavrti jazz, house ali dubstep. 
Njen najljubši film je Interstellar, najljubša knjiga pa ruski de-
tektivski roman Fandorin.

posavsko dekle

Podarite 
Portretno 
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Dekleta iz Posavja, ki bi bila pripravljena sodelovati v naši rubri-
ki, vabimo, da nam to sporočijo na e-naslov: info@fotografika.si.

SEVNICA - Malo je parov, ki se lahko pohvalijo s 60 leti skupne-
ga življenja. Mednje spadata Jožefa in Franc Špan iz Sevnice, ki 
sta visok jubilej v krogu vsega sorodstva in prijateljev praznova-
la 14. marca. Poroka je potekala v poročni dvorani na sevniškem 
gradu, poročil pa ju je župan Srečko Ocvirk. Oba sta bila rojena v 
Zabukovju pri Sevnici, kjer se jima je rodila tudi hči Milena. Leta 
1960 sta se preselila v Sevnico, kjer se je rodil še sin Franci. Da-
nes ju razveseljujejo štirje vnuki, največ energije pa jima dajeta 
pravnuka Maks in Jakob, ki sta njuna »sončka«. Slavje ob poro-
ki, na katerem sta veselo plesala, je v hotelu Ajdovec trajalo do 
zgodnjih jutranjih ur.

Kar 60 let skupne ljubezni

Jožefa�in�Franc�Špan
razvedrilo

Moška voda
Stara prijatelja Fero in Franc 
kramljata. Med drugim Fero 
omeni, da so ga nasankali, 
da je kupil steklenico moške 
vode. France malo razmišlja in 
vpraša: "Pa ti je kaj pomagala?" 
"O, ja, je, trikrat sem šel … na 
vodo," mu odgovori Fero.

Iz nakupovalnega centra
-Kaj, toliko stane alpsko mleko?
- Ja, gospa, danes se je podra-
žilo …
- Za ta denar bi morala dobiti že 
najmanj himalajsko!"

Kratke šale, ki jih objavljamo, 
imajo res že dolgo brado, a verja-
memo, da lahko razvedrijo tudi 
današnje bralce. Sposodili smo si 
jih iz krških Pustnih novic.
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1. nagrada:  meso za žar v vrednosti 20 €
2. nagrada:  domača salama
3. nagrada:  domača jetrna pašteta

Geslo križanke pošljite do četrtka, 23. aprila, 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

MESNICA MAROLT, 
BORUT MAROLT S.P. KOLODVORSKA 1, 8270 KRŠKO

Geslo 6/2015 številke: 

VEDNO DOBRA PIZZA IZ FONTANE

Nagrade, ki jih podarja Pizzeria Fontana, prejmejo:

1. nagrada:  1x školjke Zurzzuela: Klemen Fuks, Libna
2. - 10. nagrada:  1x pizza po lastni izbiri: Damjana Ašič, Kr-
ško; Marjan Franko, Kostanjevica na Krki; Vanja Žrlič, Obrež-
je; Tatjana Račič, Brežice; Viktor Hlebec, Dolenji Leskovec; 
Tatjana Ajster, Dobova; Primož Krisper, Sevnica; Borut Gra-
dišnik, Sevnica; Franc Cizerle, Hudo Brezje

Slove'n'aid in En svet, vrnitev legendarne skupine, 
prva avtorska skladba D'Palinka Band-a. Tokrat pre-
berite:

Spoznajte dobrodelni Slove'n'aid. Gre za skupino, ki jo se-
stavlja 16 uveljavljenih slovenskih glasbenikov različnih 
žanrov, zbranih v podporo in promocijo mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike 
Slovenije: Alya, Andraž Hribar, Darja Švajger, Eva Boto, 
Eva Černe, Eva Hren, Jana Šušteršič, Katja Koren, Man-
ca Špik, Nejc Lombardo, Omar Naber, Vlado Pilja ter 
naša posavska rojakinja Nuša Derenda (na fotografiji). 
Pod vodstvom producenta 
in skladatelja Žige Pirnata 
so že posneli skladbo s po-
menljivim naslovom En svet, 
za katero so člani skupine s 
producentsko ekipo SpotX in 
režiserjem Andražem Gliho 
posneli tudi videospot. Namen pesmi in videospota je in-
formirati, izobraževati ter ozaveščati slovenske in tudi dr-
žavljane Evropske unije o mednarodnem razvojnem sode-
lovanju. Fotografije in več informacij najdete na facebook 
strani Slove'n'aid.

Veterani slovenske rock 
scene, Demolition Gro-
up (na fotografiji), ravno-
kar zaključujejo svoj novi 
album Zlagano Sonce. Že 
kar štirinajsti samostojni 
album legendarne skupi-
ne izide 14. maja s promo-
cijskim koncertom v Lju-
bljani. »Nov material je 
nadaljevanje in nadgra-

dnja Planeta starcev. Demolition Group, ki so tudi tokrat 
vpeti v vse, kar se dogaja okrog nas, in kot vedno občutlji-
vi na aktualnosti, so na novem albumu še bolj neposredni, 
kot smo jih bili vajeni do sedaj. Znotraj glasbenega izra-
za in prepoznavne zvočne podobe pa ostajajo zvesti izra-
zu progresivnega rocka od garažnega zvoka do prefinje-
nih balad, s katerimi tudi na novem materialu dokazujejo 
svoje mojstrstvo,« so zapisali v sporočilu za javnost. De-
molition Group z izidom novega albuma naznanjajo tudi 
začetek praznovanja 33-letnice delovanja skupine. Takoj 
po izidu albuma bodo namreč pričeli s pospešenim kon-
certiranjem vzdolž Slovenije in sosednje Hrvaške. V posta-
vi, v kateri že tretjino stoletja vztrajajo trije ustanovni čla-
ni Jože Pegam, Matjaž Pegam in Goran Šalamon in nekaj 
»manj novi« člani Tomi Gregel, Ivica Gregel in Matija La-
puh, bodo tudi z novimi skladbami skušali ponovno upra-
vičiti sloves ene najboljših slovenskih koncertnih skupin.

Na eni izmed komercialnih televizij v Sloveniji pa so že do-
dobra zakorakali v novo sezono šova Znan obraz ima svoj 
glas. Tam s svojim glasom in imitacijami, v konkurenci še 
sedmih slovenskih estradnikov, več kot navdušuje Nuška 
Drašček, ki sicer prihaja iz Radeč. Najprej je popolnoma 
zadela Heleno Blagne, se med drugim prelevila v najve-
čjo zvezdnico nekdanje 'Juge' Lepo Breno, navdušila z iz-
vrstno imitacijo francoske mojstrice šansonov Edith Piaf in 
v zadnji oddaji še četrtič zmagala z imitacijo pevke Skin iz 
skupine Skunk Anansie. O Nuškini ganljivi glasbeni pripo-
vedi se bo v naslednjih dneh zagotovo še veliko govorilo …

Lokalni zabavljači, znani pod imenom D'Palinka Band (na 
fotografiji), z  največjim veseljem in ponosom sporočajo, 
da je svet zagledala njihova prva avtorska skladba. Skladba 
s šaljivim besedilom sliši na naslov Malo se igrajva. Glas-
ba in aranžma s delo Jerneja Kolarja, besedilo je napisa-

la Vera Šolinc. »V letošnjem letu imamo namen narediti 
še par avtorskih skladb, drugo leto pa že lahko pričakuje-
te nov album,« so nam zaupali fantje. Člani skupine so med 
drugim odprli že drugo letošnjo Kifl fešto, ki je 7. aprila po-
tekala v štajerski prestolnici.

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Urški Kerner, Dobrna 17b, 

3204 Dobrna. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. FRANCA MIHELIČA - Glasba je moj čarobni svet
 2. (1.) MODRIJANI - Me imaš še sploh kaj rada
 3. (9.) Ans. MAJ - Mami
 4. (3.) Skupina GADI - Ona
 5. (6.) Ans. VRT - Šla sva v gozdiček
 6. (5.) Ans. PAJDAŠI - Kratko, a sladko
 7. (4.) Ans. MLADI UPI - To sem jaz
 8. (8.) Ans. JAVOR - Nagajivo srce
 9. (10.) Skupina BISERI - Ne bom se poboljšal
 10. (-.) Skupina ŠPICA - Hvala vama predraga starša

Predlog tega tedna za glasovanje:
Rudi Šantel - Če greš v svet, boš cenil domovino

 
Kupon št. 254

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, 18. april, ob 17. uri

 - dnevno sveže meso okoliškega porekla
 - okusni mesni izdelki lastne izdelave
 - catering, peka mesa na terenu
 - vse za žar 

GSM: 041/831 960 www.mesnica-marolt.si

Marolt Borut s.p., Kolodvorska 1, Krško

“TRŽNICA KRŠKO”

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

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

Posavska glasbena scena je bogatejša za žensko vokalno skupino 
Amabile (izraz »amabile« v glasbenem izrazoslovju pomeni lju-
bezniv, prijeten). Sestavljajo jo štiri pevke - Nina Božjak Lipo-
všek, Lucija Markošek, Nataša Debelak in Klavdija Novšak. 
Na nastopih jih pogosto spremlja Benjamin Lipovšek na kita-
ri ali na klaviaturah. 

Ob petju se mlade dame družijo že dobri dve leti. Izbirajo prog-
ram, ki je raznolik, ki jim je v veselje in izziv, predvsem pa z njim 
lahko obogatijo marsikatero priložnost. Pojejo namreč tudi na 
porokah in rojstnodnevnih zabavah. Rade se lotevajo projektov, 
ki so vsaj malo posebni (enega načrtujejo tudi za letos poleti). V 
letošnjem letu so dekleta začela sodelovati še z Mihaelom Strni-
šo, mladim in obetavnim glasbenikom iz Radeč, ki je postal tudi 
umetniški vodja zasedbe.  S. R.

Vokalna skupina Amabile

Vokalno�skupino�Amabile�sestavljajo�(od�leve�proti�desni)�Ni-
na�Božjak�Lipovšek,�Lucija�Markošek,�Nataša�Debelak�in�Klav-
dija�Novšak.

Fantje z Razborja je moška vokalna zasedba, ki  v letošnjem letu 
obeležuje sedemnajsto leto delovanja. Člani so doma v vaseh in 
zaselkih pod Lisco, kjer se ob različnih dogodkih, delu in praz-
novanjih še vedno slišijo stare ljudske pesmi, ki jih prav radi za-
pojejo ter jih tako ohranjajo »žive« za zanamce. Nekatere izmed 
pesmi so se naučili od Ljudskih pevk z Razborja, ki so prava za-
kladnica ljudskega petja, z veseljem pa dodajo tudi kakšno ljud-
sko dalmatinsko pesem. 

Skupino sestavljajo Rado Vidmar, Milan Volavšek, Primož 
Palčnik, Janez Jenčič, Maks Rajgl, Drago Šantej, Jože Imperl, 
Matej Imperl, Drago Vresk, Rudi Kajtna in Vid Palčnik. Za se-
boj imajo lepo število nastopov tako v občini Sevnica kakor tudi 
zunaj nje, predvsem pa v domačem kraju, v hribovski vasi pod 
Lisco, kjer brez njih skoraj ne mine noben dogodek. Že nekaj let 
se udeležujejo tudi pevske revije Pesem Posavja ter tako skrbi-
jo za dvig kakovosti petja. Letos jim boste lahko prisluhnili na že 
imenovani  pevski reviji v soboto, 9. maja, v župnijski cerkvi sv. 
Janeza Krstnika na Razborju, ki je zaradi svoje akustičnosti ena 
najboljših »koncertnih dvoran« Posavja. 
� S.�R.,�foto:�L.�M.

Fantje z Razborja

Fantje�z�Razborja

Program za april
Sobota, 18.4.2015, ob 10.00
MC DIRENDAJ: IZDELAVA NAKITA 

Sobota, 18.4.2015, ob 19.00
POTOPISNO PREDAVANJE: S KOLESI ČEZ ROMUNIJO, 
UKRAJINO IN MOLDAVIJO
Organizator: MC Krško & Kolesarsko društvo Raketa

Sobota, 25.4.2015, ob 21.00
METAL KONCERT

Nedelja, 26.4.2015, ob 19.00
FESTIVAL AGRFT FILMOV IN FILMOV AKADEMIJE 
ZA UMETNOST BEOGRAD
Soorganizatorji: MC Krško, AGRFT Ljubljana, 
Ustanova Kultura Bajina Bašta.
Program se izvaja s podporo Erasmus+.

Torek, 28.4. in sreda, 29.4.2015, ob 8.00
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
Info in prijave na: katja.rozman@mc-krsko.si

Vsak ponedeljek, ob 18.00
TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU IN NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda, ob 18.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Vsak četrtek, ob 18.00
POKER LIGA MC KRŠKO

Četrtek, 16.4.2015, ob 15.00
VRTNARJENJE

Petek, 17.4.2015, ob 17.00
FILMSKI VEČER

DVODNEVNA DOGODIVŠČINA S SPANJEM NA MT SENOVO
Vabimo vas, da se nam pridružite na 
Mladinski točki Senovo, kjer bomo uživali v 
igrah na prostem,kuhanju, iskanju skritega 
zaklada, pijama partiju in še marsičem. 
Udeleženci boste tam tudi prespali. 

Aktivnosti so brezplačne.
Vabljeni, luštno bo!

Več informacij in prijava na: 
mtsenovo@gmail.com

Petek, 24.4. in sobota, 25.4.2015,
MT Senovo MT Senovo

SRBSKI KULTURNI VEČER
Sobota, 18.4.2015, ob 21.00
Soorganizatorji: MC Krško, Ustanova Kultura Bajina Bašta
Program se izvaja s podporo Erasmus+

TURŠKI KULTURNI VEČER
Nedelja, 19.4.2015, ob 21.00
Organizator: MC Krško 
Program se izvaja s podporo Erasmus+

SENOVO - V Turističnem društvu Senovo so 18. marca svečano 
razvili društveni prapor, patronat nad njim pa je sprejel krški žu-
pan mag. Miran Stanko. V pročelju prapora, svetlo modre bar-
ve kot nebo, je znak društva, ki z rumeno barvo predstavlja son-
ce, toplino in odprtost ljudi, z zeleno razgibanost doline in s črno 
barvo premogovniško preteklost kraja. Na hrbtni strani temnej-
še modre barve, ki ponazarja vodo bohorskih slapov, pa je izve-
zen napis »Turizem smo ljudje«. V TD so s spominskimi žebljički 
v obliki lipovega lista in trakovi svečano zabeležili tudi vse dona-
torje, ki so prispevali za prapor društva. Za žebljiček je svoj pri-
spevek vložilo v obliki dela ali finančnega prispevka 29 članov 
TD Senovo, na vezenih spominskih trakovih pa so izpisana ime-
na Občine Krško, KS Senovo, Hidroelektrarn na spodnji Savi, se-
novskih podjetij Rudar, Metalna, Požun, Gostilna Senica in Gra-
pak Krško/Senovo ter krajevnih društev DKD Svoboda, Lovska 
družina, Društvo upokojencev Senovo in Planinsko društvo Bo-
hor, kot posameznika pa sta za spominski trak prispevala Malči 
in Mijo Gunjilac. � B.�M.,�vir:�TD�Senovo�

TD Senovo je razvilo prapor

Praporščak�Tone�Salmič�in�predsednik�TD�Anton�Petrovič

Posavski obzornik tudi na spletu 
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ligaški semafor

Ogrodje ekipe sicer že sesta-
vljajo igralci, ki so tvorili jedro 
članske ekipe iz Sevnice tudi 
že v preteklih sezonah. Leto-
šnja uvrstitev članske ekipe je 
bila sicer nekaj slabša kot lani, 
zato so iskali obliž na rane v 
kategoriji do 21 let. Mladi Po-
savci so po rednem ligaškem 
delu vzhodne skupine tek-
movanja sicer morali prizna-
ti premoč ekipi iz Ormoža, ka-
snejšim finalistom. Vendarle 
so se z drugim mestom uspe-
li uvrstiti v polfinale razigra-
vanja za prvaka. Tam so spr-
va v dveh tekmah premagali 
ekipo Stripy iz Škofje Loke in 
v prvi finalni tekmi pred do-
mačim občinstvom pridobili 
pomembno prednost pred Or-
možani z zmago 6:2. Povratna 
tekma je prinesla novo slavje 

z rezultatom 1:5, ko so zadeli 
Grigić in Martić po dvakrat ter 
Govekar in veselje se je lahko 
pričelo. Kapetan ekipe Domen 

Krnc je še tretjič zapored vi-
soko v zrak dvignil zmagoval-
ni pokal za najboljšo ekipo do 
21 let v sezoni 2014/2015, 

pomemben pa je tudi pokal za 
fair play, kar marsikaj pove o 
igri in karakterju ekipe.
Ekipo zadnja leta vodi sicer 
tudi trener članov Mitja Jon-
tez, ki je ob uspehu dejal: »To 
je zlata generacija sevniškega 
futsala. Pred generacijo je ve-
lika prihodnost, če bodo pre-
dano delali kot so doslej. Sem 
ponosen in vesel, da sem lahko 
treniral tako generacijo. Zra-
ven njih sem tudi jaz postal 
boljši trener. Naši fantje ima-
jo za sabo veliko več težkih 
tekem in to se je v finalu mo-
ralo poznati na igrišču. Čestit-
ke tudi Ormožu, ki ima odlič-
no ekipo. Če ne bodo zaspali, 
bodo lahko tudi oni kmalu kre-
nili po naši poti, ko smo osvo-
jili zadnje tri naslove državnih 
prvakov«.� Luka�Šebek�

Zmagovalna�sevniška�ekipa�v�sestavi:�Domen�Krnc,�Mihael�
Grigić,�Beno�Govekar,�Uroš�Martić,�Amadej�Seničar,�Žan�To-
mažič,�Rok�Godnik,�Borut�Žičkar,�Matej�Pirc,�Rok�Vidmar,�Dor-
jan�Malus�in�Jernej�Jazbec

ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – SVIŠ : Krško 31:30, 
Trebnje : Sevnica 23:30
Lestvica – 1. Celje 44, 12. Sev-
nica 11, 14. Krško 2

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Grosuplje : Breži-
ce 30:30, Dol : Radeče 33:22, 
Dobova : Velika Nedelja 40:23, 
Brežice : Dol 26:30
Lestvica – 1. Dobova 40, 6. Bre-
žice 22, 11. Radeče 15

ČLANICE 1.B SRL – za prvaka
Rezultat – Ptuj : Brežice 23:39
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-
-Kozina 37, 3. Brežice 29

MALI NOGOMET

MLADINA U21 – vzhod
Finale 2. tekma – Ormož : Sev-
nica 1:5 (skupaj 11:3, Sevnica 
– državni prvak 2015)

NOGOMET

ČLANI 2. SNL
Rezultati – Dravinja : Krško 4:2 
(Štefanec, Drnovšek), Krško : 
Šmartno 6:0 (Dvorančič 2, Ju-
rečič, Čeh, Pavič, Sikošek)
Lestvica – 1. Krško 40

ČLANI MNZ CELJE
Rezultati – Brežice : Zreče 2:0 
(Golobič, Gatarić)
Lestvica – 1. Brežice 1919 30

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SKL – Rudar : Krško 1:0, Kr-
ško : Ilirija 1:0, Krško : Dom-
žale 2:0; Lestvica SKL - 1. Dom-
žale 55, 7. Krško 39
SML – Rudar : Krško 2:0, Kr-
ško : Ilirija 0:3, Krško : Domža-
le 0:1; Lestvica SML - 1. Dom-
žale 56, 14. Krško 18
Skupna lestvica : 1. Domžale 
111, 11. Krško 57

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultat – Veržej : Krško 0:4
Lestvica – 1. Maribor 55, 5. Kr-
ško 38

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL (za 13. -18. me-
sto)
Rezultati – Pivka : Krško 54:74, 
Krško : Koper 72:83
Lestvica – 1. Koper 14, 2. Po-
savje Krško 14

STAREJŠI DEČKI 1. SKL
Rezultati A liga – Krško : Tol-
min 91:86, Ajdovščina : Krško 
65:56, Krško : Parklji 83:78
Lestvica 1B – 1. Hrastnik 26, 4. 
Krško 22
Rezultati B liga – Brežice : Ko-
per 42:52, Plama pur : Breži-
ce 93:73
Lestvica B2Z – 1. Plama pur - 
Ilirska Bistrica 27, 6. HPG Bre-
žice 20

STAREJŠI DEČKI 2. SKL 
Rezultat – Podbočje : Gorenja 
vas 81:43
Lestvica C2J – 1. Šmarje – Pod-
četrtek 12, 3. Podbočje 9

ODBOJKA

ČLANICE kvalifikacije za 2. 
DOL
Rezultat 1. kroga – Krško : Lo-
gatec 0:3 

STAREJŠI DEČKI B liga – sku-
pina C
Rezultati – Lubnik : Kostanje-
vica 0:2, Kočevje : Kostanjevi-
ca 0:2
Lestvica – 1. Žirovnica 20, 2. 
Kostanjevica na Krki 16

STAREJŠE DEKLICE A liga - 
zahod 2
Rezultati – Krim : Krško 0:2, 
Krško : Grosuplje 0:2
Lestvica – 1. Calcit Kamnik 18, 
5. POK Krško 4

Kako je potekala pot do uvr-
stitve na evropsko prven-
stvo?
Pot do prvenstva je vodila pre-
ko predkroga, kjer sicer nisem 
nastopil zaradi drugih obve-
znosti. Soigralci so uspeli pre-
magati Turke in odigrali neod-
ločeno proti Severni Irski, kar 
je pomenilo naslednji krog, ki 
je potekal v Angliji. Tam smo 
uspeli dvakrat premagati na-
protnike, in sicer Romunijo in 
Norveško v zadnji, odločilni 
tekmi turnirja. Vmes smo po 
dobri igri izgubili proti Angliji, 
ki se proti nam ni naigrala. Do-
segli smo v bistvu dva avtogo-
la, ki sta nam vzela precej vo-
lje za igro. 

Kakšne bodo slovenske am-
bicije na prvenstvu?
V Bolgariji bo prvenstvo pote-
kalo od 6. do 22. maja z veli-
kim finalom. Nas čakajo Češka, 
Nemčija in Belgija, torej same 
nogometne velesile. Vsi vemo, 
kaj pomenijo Nemci v svetu no-
gometa, a če bomo odigrali čvr-
sto, imamo možnost tudi proti 
njim. Proti Čehom in Belgijcem 
se nimamo česa bati. Iščemo 
pot vsaj do drugega mesta, ki 
vodi v četrtfinale.

Odnosi v reprezentanci so 
zaradi uspeha najverjetne-
je odlični?
V reprezentanci se dobro po-
znamo in razumemo med 
sabo. Meni osebno je sicer ne-
kaj težje, saj se je reprezentan-
ca letnikov 1998 formirala že 
v prejšnjih letih brez moje pri-
sotnosti. Sem eden izmed dveh, 
ki sva leto dni mlajša od osta-
lih, zato sva se ekipi pridruži-
la šele letos. Imeli smo kar ne-
kaj skupnih treningov in akcij 
pod vodstvom Igorja Benedej-

Nogometaš za 21. stoletje
KRŠKO – Luka Guček, član zlate generacije Nogometne šole NK Krško, je konec marca s slovensko repre-
zentanco uspešno nastopil na kvalifikacijskem turnirju za udeležbo na evropskem prvenstvu v selekciji 
do 17 let, ki ga bo gostila Bolgarija. Po oceni njegovega dolgoletnega trenerja Roka Zorka je tip modernega 
obrambnega igralca za 21. stoletje. 

čiča, predvsem med tednom, v 
tem pogledu Nogometna zveza 
Slovenije naredi veliko.

Kako je bilo v »zibelki nogo-
meta«?
V Angliji smo igrali tekmo z do-
mačini na glavnem stadionu v 
Chesterfieldu, ki lahko sprej-
me več kot 10.000 gledalcev. Za 
našo tekmo so, zanimivo, celo 
prodajali vstopnice in zbralo 
se je kar 3.200 gledalcev. Odlo-
čilno tekmo proti Norvežanom 
smo igrali v kompleksu igrišč 
pri našem hotelu, kjer pa je bila 
igralna površina precej boljša 
kot na glavnem igrišču na tek-
mi proti Angležem.

Kako si zadovoljen s svojo 
polno minutažo in vlogo v 
reprezentanci?
Sam sem s svojo igro precej za-
dovoljen, lahko pa bi bilo tudi 
bolje. Igram na mestu srednje-
ga branilca, kjer občasno ponu-
jene priložnosti izkoristim tudi 
za prehod v napad, kar mi do-
voli tudi trener. To se mi je sicer 
skoraj maščevalo, saj sem pro-
ti Angležem pri mojih »izletih« 
v napad izgubil dve pomembni 
žogi. Na tem nivoju se igra pre-
cej hitreje in agresivneje kot v 
slovenki ligi, hitro te lahko sti-
snejo v brezizhodno situaci-
jo. V reprezentanci sicer ble-
sti napadalec Jan Mlakar, ki je 

dosegel kar štiri od naših pe-
tih golov in je danes že član Fi-
orentine v Italiji. Hkratno igra-
nje za selekciji U17 in U16 mi 
predstavlja kar velik napor. 
Tudi zaradi tega je moj nastop 
na EP v Bolgariji še vprašljiv. 
Ker ima mlajša reprezentan-
ca v času prvenstva akcijo, bo 
moj nastop stvar skupnega do-
govora s  selektorjema obeh se-
lekcij.

Kaj vas je kot najuspešnejšo 
mlado selekcijo nogometne 
šole iz Krškega izstrelilo v vi-
šave slovenskega nogometa?
Kot otrok sem začel z nogome-
tom v Dolu pri Ljubljani, kamor 
me je do osmega leta na trenin-
ge vozil moj stric Boštjan Gu-
ček, tedanji trener tamkajšnje 
ekipe, državni prvak in repre-
zentant v malem nogometu z 
ekipo iz Sevnice. Zaradi precej-
šnje oddaljenosti in naporne 
vožnje smo se odločili, da na-
daljujem s treningi v Krškem. 
Tu se je poklopilo več stva-
ri naenkrat. Dejansko je v eki-
pi veliko talenta, obenem se je 
zgradilo igrišče z umetno tra-
vo. Sam si ne morem zamisli-
ti, kako je bilo, ko smo trenirali 
brez umetne trave, ki je pome-
nila velik kakovostni preskok. 
V ekipi smo veliki prijatelji, ne-
nehno držimo skupaj in res ni-
koli nismo manjkali na trenin-
gih. Pod vodstvom Roka Zorka 
ekipa že kar sedem let kakovo-
stno trenira skupaj. Po naslo-
vu državnih prvakov v selekci-
ji U13 sta se moštvu priključila 
še Enis Kajtazović in Vanja Dr-
kušić iz novomeške Krke. Tako 
smo lani dodali še naslov prva-
kov v selekciji U15 in Nike Pre-
mier cupa Slovenije.

 Luka�Šebek

Postavni�branilec�Luka�Guček

Sevnica še tretjič prvak z mladimi
SEVNICA – Člane mladinske ekipe do 21 let KMN Potočje projektiranje Sevnica je po končanem prvenstvu 
v članski konkurenci čakala še finalna serija z ekipo Pizzerija Tomaž iz Ormoža. Izziv, ki je bil postavljen 
pred Posavce, je bila še tretja zaporedna osvojitev naslova mladinskih državnih prvakov.

KRŠKO - Velikonočni ponedeljek je bil v Krškem tradicionalno 
v znamenju speedwaya in kot že vrsto let so se tudi tokrat na 
uvodni od štirih preizkušenj državnega prvenstva posamezni-
kov merili vozniki Slovenije in Hrvaške. Za polno štartno listo so 
na dirki nastopili še vozniki iz Češke, Italije in Slovaške. Aktual-
ni prvak Matej Žagar je v finalni vožnji kljub nepopolnemu iz-
kupičku v rednem delu dirke že na štartu vse odločil v svoj prid 
in si z lepo prednostjo privozil prvo letošnjo zmago na domačih 
tleh. Drugega mesta se je veselil član ST Lendava Aleksander 
Čonda, tretjega pa gost iz Češke Hynek Stichauer. Brez pokala 
je nekoliko presenetljivo ostal le glavni Žagarjev tekmec, Hrvat 
Jurica Pavlic, ki do finala ni oddal niti točke. Denis Štojs (AMD 
Krško) je bil peti, Žiga Kovačič (KST Brežice) pa deveti. Na dir-
ki, ki jo je zaznamovalo tudi spremenljivo vreme in prekinitve, 
je bilo kakšnih 2000 gledalcev priča tudi premiernemu nastopu 
komaj 14-letnega Jake Kovačiča iz KST Brežice, ki je po padcu v 
tretjem nastopu zaključil dirko, ter 18-letnega Luke Omerzela, 
sina legendarnega Kreša Omerzela. V 11. vožnji je grdo padel 
ljubljanski voznik Matic Voldrih in utrpel zlom noge. 

Žagar je medtem dobil tudi drugo dirko državnega prvenstva v 
Petišovcih pri Lendavi. Drugi je bil ponovno Čonda, presenetlji-
vo tretje mesto in s tem seveda tudi zmago med podmladkom pa 
si je privozil 16-letni Ž. Kovačič iz KST Brežice, ki si je to zaslužil 
predvsem z zmago nad favoriziranim Hrvatom Pavlicem. Štojs 
je bil sedmi, J. Kovačič pa deveti. V skupnem seštevku po dveh 
dirkah seveda vodi Žagar pred Čondo, Ž. Kovačičem in Štojsom.

Za uvod dve zmagi Žagarja

Šport v Posavju
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PODBOČJE - Člani Konjeniškega kluba Posavje Krško so se 6. mar-
ca zbrali na rednem letnem občnem zboru kluba v prostorih Tu-
ristične kmetije Hribar v Podbočju. Preteklo leto si bodo člani 
kluba zapomnili kot zelo težko leto, saj so se poslovili od svojega 
dolgoletnega predsednika kluba Jožeta Habinca, njegovo mesto 
pa je prevzel Uroš Bernardič. Kriza se pozna tudi v tem špor-
tu, saj je število tekmovalnih konj zaskrbljujoče majhno, nagra-
dni skladi na dirkah pa so se drastično znižali. Kljub temu pa so 
člani posavskega kluba zadovoljni, saj jim je uspelo spraviti pod 
streho največjo rejsko dirko v Sloveniji - slovenski šampionat, ki 
so ga pripravili v počastitev praznika občine Krško in ob 90-le-
tnici delovanja kluba. Poleg tega so se v preteklem letu udeleži-

li večine tekmovalnih dni, ki so jih organizirali klubi, združeni v 
Zvezo društev kasaške centrale Slovenije. KK Posavje Krško je v 
minuli sezoni nastopal s sedmimi konji, ki so zabeležili 55 star-
tov in se 28-krat uvrstili na nagrajena mesta. Osvojili so pet pr-
vih, devet drugih, štiri tretja ter deset četrtih oziroma petih mest. 
Večkrat so nastopali tudi v tujini. Najbolj se je izkazal konj Wise-
man iz hleva Mars. Z dobrimi rezultati mu sledijo Rucoela Spritz, 
Iztok B iz hleva Bernardič in Agama iz hleva Šepetavc. Z dose-
ženi rezultati so člani, glede na situacijo, zadovoljni, saj se je ne-
koliko povečalo tako število tekmovalnih konj kakor tudi število 
uvrstitev na nagrajena mesta. Tudi število gledalcev se poveču-
je, zato morajo pristopiti k izgradnji oz. postavitvi primernejših 
tribun za publiko. V klubu deluje tudi sekcija galoperjev, zato je 
nujno poskrbeti za njihovo stezo s pripadajočo ograjo, ker bo le 
tako možno na njej izvesti galopsko dirko.

V letošnjem letu imajo člani kluba ambiciozne načrte tako pri 
ureditvi hipodroma na Bregah kakor tudi na športnem podro-
čju, saj za novo sezono v klubu trenirajo sedem konj. Opozori-
li so, da se pogoji za delovanje kluba iz leta v leto slabšajo, saj 
je hipodromska steza dostopna vsem – tekačem rekreativcem, 
motoristom, sprehajalcem psov …, čeprav si člani že več let pri-
zadevajo za ureditev statusa hipodromske steze in zaprtje hi-
podroma. Zaščita steze in objektov je nujna, saj so večkrat tarča 
vandalov, škoda pa je čedalje večja. V svoje vrste želijo pritegnili 
čim več novih – mlajših članov, poleg tega pa končno urediti la-
stniške odnose na hipodromu, ki bi lahko postal tekmovalni in 
vadbeni poligon za kasaški in galopski šport ter preskakovanje 
ovir, saj nudi prostor izredne pogoje. Letos je klubu ponovno do-
deljen šampionat Slovenije, ki bo 7. junija. 
� Vir:�KK�Posavje�Krško

Status hipodroma na Bregah je 
še vedno neurejen

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Učenci OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško so se po zmagah na občinskem, področnem in državnem če-
trtfinalu, polfinalu in finalu zahodne divizije uvrstili v finale dr-
žavnega tekmovanja v košarki za starejše dečke. Finalni turnir 
je potekal 2. aprila na OŠ Miklavž na Dravskem polju. V polfina-
lu so se krški učenci najprej pomerili z OŠ Marije Vere iz Kamni-
ka. Po zelo izenačenem srečanju so bili boljši učenci iz Kamni-
ka (56:53). Na drugi polfinalni tekmi so se domačini pomerili z 
ekipo OŠ Franc Rozman Stane Ljubljana. Boljši so bili Ljubljan-
čani, ki so prepričljivo zmagali z rezultatom 68:41. Sledila je tek-
ma za tretje mesto, na kateri so Krčani po zelo dobri igri prepri-
čljivo premagali domačo ekipo s 66:51. V finalu pa so po odlični 
igri zmagali ljubljanski učenci, ki so premagali kamniške vrstnike 
(74:33). Z osvojitvijo tretjega mesta na državnem tekmovanju v 
košarki za starejše dečke so učenci krške šole po četrtem mestu 
na ekipnem državnem tekmovanju v atletiki v letošnjem šolskem 
letu dosegli še en zelo odmeven rezultat. Ekipo OŠ Jurija Dal-
matina Krško so sestavljali: Žan Župevc, Gašper Dular, Armin 
Hodžić, Gregor Glas, Alen Kozole, Gal Lupšina, Jaka Reber-
šak, David Rožac, Leon Strgar, Peter Šiško, Primož Vidmar, 
Erik Vodeb, Tomaž Zakrajšek, Alen Zildžović in Nik Arnšek. 
 A.�Zakšek/R.�R.

Krški učenci 3. v državi

Ekipa�starejših�dečkov�OŠ�Jurija�Dalmatina�Krško�z�vodjo�An-
tonom�Zakškom

Na ŠRC Dovško se je slavni 
Ukrajinec Sergej Bubka, si-
cer kandidat za predsednika 
Mednarodne atletske zveze 
(IAAF), srečal s prvo genera-
cijo otrok, ki obiskujejo atlet-
sko šolo najboljšega sloven-
skega atleta v zgodovini. Na 
srce jim je položil, naj se zgle-
dujejo po nosilcu šole, nekda-
njemu olimpijskemu in svetov-
nemu prvaku v metu kladiva 
Primožu Kozmusu, ter trdo 
garajo za svoj uspeh. Serijski, 
kar 35-kratni svetovni rekor-
der v skoku s palico je pouda-
ril sodelovanje lokalnega oko-
lja s športom in prenos znanj 
na mlade športnike. »Sloven-
ski uspehi v športu so never-
jetni, Primoža pa cenim še po-
sebej, saj se je podobno kot jaz 
odločil, da svoje bogato atlet-
sko znanje prenaša na nasle-
dnje generacije,« je dejal ob 
srečanju z otroki Kozmusove 
atletske šole. 

Zatem si je ogledal tudi bližnje 
metališče, ki ga Kozmus ureja 
s pomočjo Občine Krško. Žu-

Bubka: Zgledujte se po Primožu
SENOVO, BRESTANICA - Pred kongresom Evropske atletske zveze (EAA), ki je minuli konec tedna potekal 
na Bledu in na Brdu, je Posavje, natančneje Atletski center Primoža Kozmusa na Senovem (ŠRC Dovško) in 
grad Rajhenburg, obiskal eden najboljših atletov vseh časov, Ukrajinec Sergej Bubka.

Bubka�s�Kozmusom�ter�otroki�in�trenerji�Kozmusove�atletske�šole�na�ŠRC�Dovško
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko je izrazil ponos, da je 
prav v krški občini nastal prvi 
takšen center v tem delu Evro-
pe, pri katerem je v veliki meri 
sodelovala tudi Občina Krško. 
»Moja vizija je, da to postane 
ne samo slovenski, ampak tudi 
regionalni in mednarodno pri-
znan center za mete. Želim, da 
naredimo visoko tehnološki 

laboratorij, v katerem bomo 
lahko analizirali mladega me-
talca od začetnih korakov do 
vrhunskega rezultata. Upam, 
da bom dobil podporo tudi s 
strani Mednarodne atletske 
zveze (IAAF) in v ta namen je 
danes prišel tudi Sergej Bub-
ka,« je na pogovoru na gradu 
Rajhenburg dejal Kozmus.
»Lepo je biti tukaj, v Primože-
vih rojstnih krajih. On je ve-
lik šampion in zgled za mlade 
atlete in športnike. To, kar že 
danes, ko še traja njegova ka-
riera, daje nazaj športu, je fan-
tastično. Skrbi za skupnost, 
ki je nekoč pomagala njemu, 
da je lahko dosegel svoje cilje 
in rezultate. Pozdravljam ta-
kšno sodelovanje med šampi-
onom, atletsko zvezo in obči-

no - župan, hvala za podporo 
tudi vam. To je način, kako lah-
ko mlade privabimo v šport in 
v atletiko,« je dejal Bubka, ki je 
bil sicer v zadnjih letih že tre-
tjič v Sloveniji, in Kozmusu za-
želel tudi srečo na olimpijadi v 
Riu naslednje leto. Na omenje-
nem pogovoru sta poleg obeh 
atletskih šampionov sodelova-
la še župan Stanko in direktor 
Atletske zveze Slovenije Luka 
Steiner. Kozmus je posebej 
pozdravil še legendo meta kla-
diva, Estonca Jürija Tamma, ki 
je v 80-ih letih osvojil dve bro-
nasti olimpijski medalji in sre-
brno na svetovnem prvenstvu, 
sledila pa je še izmenjava daril 
med gostitelji in gosti. 

� Peter�Pavlovič

ŠENTJUR, SEVNICA - 11. aprila 
je v Šentjurju potekalo državno 
prvenstva v dolgih tekih, na ka-
terem je v lepem in toplem, a za 
dolge proge v zelo zahtevnem 
vremenu nastopilo tudi pet 
atletov iz AK Sevnica. Osvojili 
so dve zlati in po eno srebrno 
in bronasto medaljo. Pri mlaj-
ših mladinkah je na 5000 m 
dolgi progi zmagala Karin Go-
šek, med pionirkami U 14 je na 
2000 m zmagala Lea Haler, k 
dvojni zmagi v tej kategoriji pa 
je z drugim mestom prispevala 
Nina Lisec. Odlično je pri mlaj-
ših mladincih na 10000 m  te-
kel tudi Maj Popelar ter osvo-
jil tretje mesto.
� Vir:�AK�Sevnica

Karin�Gošek�(v�sredini)

Naslednjo soboto 3. Jurjev tek
ZDOLE - Športno društvo Zdole v soboto, 25. aprila, organi-
zira 3. Jurjev tek na razdaljah 9 km in 3,5 km, pripravljajo pa 
tudi teke za najmlajše (300 m in 800 m) in pohod. Štart teka 
bo ob 17. uri, prijave pa bodo zbirali od 15.00 do 16.45. Pri-
javnina znaša 10 € za teka na 9 km in 3,5 km, za ostale teke 
pa 5 €. Ob prijavnini dobi vsak udeleženec praktično darilo 
ter bon za malico.

Hipodrom�Brege�še�čaka�na�lastniško�ureditev

AJDOVŠČINA, POSAVJE - S tekmovanjem v Ajdovščini se je 11. 
aprila začela nova sezona ARG tekmovanj, na njem pa so nasto-
pili tudi krški in sevniški radioamaterji. Med pionirju je bil Samo 
Gajšak tretji, Tomislav Haring (oba Krško) četrti, Leon Kmetič 
peti, Nik Kladnik (oba Sevnica) šesti in Konstantin Kuzmano-
vić (Krško) deveti. Med starejšimi veterani je Janez Kuselj (Kr-
ško) osvojil drugo mesto.

Začetek nove ARG sezone 

Dve zmagi na DP
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se spominja Vogrinčeva preho-
jene kulturne poti, ki pa se je 
po slovenski osamosvojitvi na-
daljevala v domači Dolenji vasi. 
Bila je pobudnica za ustanovi-
tev prvega vaškega vrtca v Slo-
veniji. Aktivna pa je bila tudi v 
Društvu prijateljev mladine. 

„Ustanovili smo Kulturno dru-
štvo Žarek, kjer je delovalo več 
sekcij. Sama sem bila aktiv-
na tako v pevskem zboru, li-
terarni sekciji, kakor dramski. 
Zanjo sem napisala in režirala 
več odrskih uprizoritev,“ je od-
stirala misli Jožica, ki se spo-
minja, da je na eni izmed dole-
njevaških prireditev prišlo do 
dogovora s harmonikarjem Jer-
nejem Kolarjem, da bi zanj pi-
sala besedila, ki bi jih uglasbil. 
Tako je začela pisati razna be-
sedila za ansamble, tudi v nare-
čju in pred desetimi leti je po-
stala članica Društva pesnikov 
slovenske glasbe. „Izdala sem 
dve otroški pesniški zbirki Do-

lepa leta

PESJE - Jožica Vogrinc se je 
rodila v Holandiji leta 1935. 
Postala je učiteljica, svoje 
aktivnosti pa je našla tako 
v prepevanju v pevskih zbo-
rih in pisanju kakor v nasto-
panju ter igranju na harmo-
niko. Pol svojega življenja se 
sooča s sladkorno boleznijo, 
vendar je zadovoljna, da ji je 
uspelo s svojim življenjskim 
slogom napolniti osemdeset 
pomladi.

Jožica je s svojo družino, ko so 
se preselili iz Holandije, živela 
v Koprivnici, kamor je hodila v 
osnovno šolo, nato v nižjo gi-
mnazijo na Senovo, potem pa 
jo je pot peljala na učiteljišče v 
Celje. Prvo zaposlitev je dobi-
la na šoli v Belih Vodah, kjer je 
pustila lepe spomine, imela je 
čudovite učence, s katerimi se 
srečuje še danes. Želela je pri-
ti v domači kraj, da bi bila bli-
že očetu, ki je zbolel, saj je živel 
sam, ker sta se po njenih bese-
dah ločila z mamo, ko ji je bilo 
deset let. Tako je dobila službo 
v Dolenji vasi pri Krškem, tedaj 
je bila še samostojna šola, po-
tem pa podružnica krške šole. 
V Pesjem, kjer še vedno živi, si 
je ustvarila družino, rodila si-
nova in sedaj ima že tudi veli-
kega vnuka.

„Rada sem bila aktivna in udej-
stvovala sem se kot mentorica 
v več krožkih, celo poljedelj-
skega smo imeli, ker smo obde-
lovali svojo šolsko njivo,“ je de-
jala v pogovoru in dodala, da so 
bili to zelo lepi časi. V začetku 
sedemdesetih let se je vključi-
la v Mešani pevski zbor Viktor 
Parma, v začetku osemdesetih 
pa v Literarni klub Beno Zu-
pančič. „Do takrat sem pisala 
bolj zase in za svojo dušo, po-
tem pa sem začela objavljati. 
Imeli smo veliko prireditev, pa 
tudi publikacijo Literarni listi. 
Kasneje sem začela objavljati 
tudi v Kurirčku, nato pa v Kek-
cu. V krški občini je izhajal ča-
sopis Naš glas, pa sem objavlja-
la tudi tam. Potem v nekaterih 
literarnih revijah, kot sta Sa-
morastniška beseda, Mentor,“ 

Piše in muzicira v jeseni življenja
mišljava petelina ter Smeh ni 
greh, pa pesmi za odrasle Lo-
kvanj v ledu. Preizkusila sem se 
v prozi in izšlo je delo Sence v 
srcu. Trenutno pišem še zgod-
be o trpeči ženski, pred izidom 
pa je pesniška zbirka, ki bo no-
sila naslov Ko zapoje jesen. Va-
njo sem vključila tudi pesmi, 
namenjene uglasbitvi,“ je po-
vedala Vogrinčeva, ki je vešča 
igranja na harmoniko, saj se jo 
je naučila še kot osnovnošol-
ka. Svoje harmonikarsko zna-
nje pa je s pridom uporabila pri 
raznih nastopih.  

Upokojila se je leta 1990. Ker 
je pri svojih štiridesetih letih 
dobila sladkorno, se je začela 
več posvečati zdravemu nači-
nu življenja, se ukvarjati z re-
kreacijo, kolesarstvom, igra-
la je namizni tenis in bila čim 
več tudi v naravi. „Kar počnem 
še danes, saj imam rada nara-
vo. Vem, da vse bolezni izvira-
jo iz psihičnega stanja. Navadi-
la sem se, da si merim inzulin 
in da živim s svojimi bolezni-
mi, saj sem imela že tudi hudo 
vnetje ledvic, a se ne predam. 
Za tako dolgo življenje se imam 
zahvaliti  najprej svoji močni 
volji, vztrajnosti in doslednosti, 
dobrim zdravnikom ter pose-
ganju po alternativni medicini. 
Vsekakor pa tudi temu, da sem 
bila ves čas tako aktivna na 
vseh področjih, kjer sem si na-
brala novih življenjskih moči,“ 
je za konec dodala Vogrinčeva. 
� Marija�Hrvatin

Jožica�Vogrinc

OLGA KOŠIR
(1943 - 2015) 

Težko je v teh mladih pomladnih dnevih govo-
riti o slovesu. A usoda je neizprosna in čas čisto 
v svojem ritmu izbira vesele in žalostne trenut-
ke. Nam je danes izbral slednjega, saj se posle-
dnjič spoštljivo poslavljamo od gospe Olge Košir. 

Mami Neži in očetu Alojzu se je rodila 17. januar-
ja 1943. leta na Velikem Kamnu v številni Macur-
jevi družini. Kot prva iz družine je odšla v svet na 
učiteljišče v Ljubljano. Prvikrat je pred vedoželj-
ne poglede učencev stopila 1962. leta na OŠ Se-
novo in ostala ji je zvesta vse življenje. 

Za življenjskega sopotnika je izbrala Brestaniča-
na Koširjevega Edija. Zaradi vojaškega roka, ki 
ga je mož Edi moral še odslužiti, je bila Olga vse 
življenje hvaležna sestri Boži in celi družini, ker 
so ji pomagali, saj se je rodil že prvi otrok Dari-
jan. Družinica se je nato preselila na bližnjo Go-
rico v Brestanico in takrat je Olga postala tudi 
Brestaničanka. Ko je na svet prijokala še Manja, 
sta z možem začela razmišljati o svojem domu, ki 
sta ga gradila z veliko odrekanja. Zadnji se je ro-
dil Matej in leta 1977 so se preselili v novi dom 
na Dorcu.

Vsem otrokom je pomenila steber doma, dajala 
jim je varnost, človeško toplino, trdnost in razso-
dnost, saj je vedno znala najti tisto pravo mero za 
pohvalo ali besedo tolažbe. Tudi nam, sosedom, 
je bilo prijetno z njo izmenjati nekaj prijaznih be-
sed ali pogledov na dogajanja v družbi. Klopca za 
hišo nas bo vedno spominjala nanjo in z nostalgi-
jo na trenutke, ki se ne bodo več vrnili.

V ves ta čas pa se je prepletalo njeno pedagoško 
delo, ki ga je opravljala predano in odgovorno. 
Med delom je dokončala študij na višji stopnji, 

postala ravnateljica OŠ Senovo in to ostala dvaj-
set let do svoje upokojitve. Generacije učencev so 
obogatene tudi z njenimi nauki zapuščale OŠ in 
odhajale v samostojno življenje. Nikoli ni naseda-
la stereotipnim mnenjem, vedno je znala trezno 
presoditi in si ustvariti svoj pogled na problem, 
pa naj je bilo to v službi ali družbenem življenju.

Skrb za otroke jo je povezala z delom DPM v ob-
čini. Postala je njegova predsednica. Vodila je ko-
lonijo v Nerezinah in se borila, da naselje ni bilo 
prodano. Tudi kot občinska svetnica je poleg re-
ševanja drugih problemov mislila predvsem na 
otroke, pomagala izboriti obnovo brestaniškega 
bazena, saj je vedela, kaj pomeni otrokom bli-
žnje in daljne okolice. Po moževi smrti se je vne-
to posvetila družbenemu delu in tako so se njena 
prizadevanja prepletala z uresničevanjem inte-
resov in potreb Brestanice, za kar smo ji iskre-
no hvaležni.

Še tesneje nas je povezalo delo v Društvu upoko-
jencev Brestanica, saj je leta 2006 postala pred-
sednica društva in ga 8 let uspešno vodila. Trudi-
la se je, da so upokojenci obnovili svoje prostore, 
jih opremili s sodobno tehniko, internetno pove-
zavo, novimi programi. Uvedla je program "Sta-
rejši za starejše", ki približa pomoč ljudem v sti-
ski. Prav skrb za polno življenje po opravljenih 
službenih letih jo je povezala tudi z Zvezo dru-
štev upokojencev Posavja in tako tudi Brestani-
co približala delu v občinskem in posavskem po-
dročju. Za njeno požrtvovalnost in nesebičnost jo 
je odlikoval predsednik države, je pa tudi nagra-
jenka občine Krško za življenjsko delo.

� (Iz�poslovilnega�nagovora�
� Margarete�Marjetič)

JOŽE CIUHA
 (1924 - 2015)

Samo nekaj dni pred 91. rojstnim dnem je svojo 
življenjsko pot sklenil slikar, ilustrator in grafik, 
častni krajan KS mesta Krško. 

Jože Ciuha, ki je bil rojen v Trbovljah, se je že v 
otroških letih s staršema preselil na Videm pri Kr-
škem, kjer je zaključil osnovno šolo in kasneje v 
sosednjih Brežicah še gimnazijo. Med drugo sve-
tovno vojno je bil leta 1943 prisilno mobiliziran 
v nemško vojsko, vendar mu je uspelo v Norman-
diji prebegniti na stran zaveznikov. Leta 1944 se 
je pridružil partizanom. Po vojni se je najprej vpi-
sal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer se je 
posvetil študiju primerjalne književnosti, umet-
nostne zgodovine in arheologije. Kljub vsemu je 
prevladala njegova želja po ustvarjanju, zato se je 
vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Lju-
bljano, kjer je pod mentorskim vodstvom profe-
sorjev Franceta Miheliča in Gojmirja Antona Kosa 
študiral slikarstvo. Pri profesorju Slavku Pengovu 
je leta 1952 zaključil še specialko iz zidnega sli-
karstva. Razgibana življenjska pot ga je vodila v 
tuja okolja, velik del namreč zaznamujejo študij-
ska in osebna potovanja; sam jih je imenoval tudi 
»nomadska zasvojenost«. V Burmi se je posvečal 
študiju budistične kulture in filozofije in v enem 
od intervjujev je izjavil: »Azija je bila šola duha. 
Odkrila mi je, da lahko človek največ doseže sam 
v sebi.«. V Peruju in Boliviji je kasneje odkrival in-
dijanske kulture, »presenetljive, skrivnostne in 
težko razložljive«. Kljub številnim potovanjem je 
bil za Ciuho Pariz tisto mesto, v katerega se je od 
sredine petdesetih let redno vračal in se v osem-
desetih tja tudi preselil. 

Svoja razmišljanja je z domačim občinstvom de-
lil tako skozi likovne kot tudi knjižne zapise. Za-
nje je že leta 1966 prejel Levstikovo nagrado, dve 
leti kasneje je bil prejemnik nagrade Prešernove-
ga sklada, leta 1981 pa tudi Jakopičeve nagrade, 
našega najvišjega priznanja za področje likovne 
umetnosti. V Franciji so mu podelili naslov Vite-
za lepih umetnosti in literature, v Avstriji Državno 
nagrado, v Moskvi pa članstvo v Ruski akademi-
ji umetnosti. V letu 2014 je prejel nagrado Hinka 
Smrekarja za življenjsko delo na področju knji-
žne ilustracije. Kot svetovno uveljavljen umetnik 
je nanizal preko 300 samostojnih in preko 500 
skupinskih razstav.

Njegovo ustvarjanje tvori, kljub raznolikim teh-
nikam in nosilcem, zaokroženo in prepoznavno 
celoto. »Ljubim različnost tehnik, ki se ponujajo, 
od slikanja na platno do slikanja na steklo, od ris-
be do akvarela, od gvaša do grafike, mozaika in 
tapiserije,« je izjavil v intervjuju pred svojo de-
vetdeseto obletnico. 

V posavskem prostoru, kamor se je zelo rad vra-
čal, se je predstavljal večkrat, nazadnje z razsta-
vami v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na 
Krki in nato, leta 2010, še v Kulturnem domu Kr-
ško. Njegova dela so v številnih domačih in tu-
jih umetnostnih zbirkah, od leta 2013 pa jih lah-
ko občudujemo tudi v postavitvi Podobe časa na 
Gradu Rajhenburg v Brestanici. 

V občini in mestu Krško se ga bomo vedno s hva-
ležnostjo spominjali. � KS�mesta�Krško

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

BLATNO - 27. marca 
je visoki jubilej, 90 let, 
praznovala naša kra-
janka Pepca Cizelj iz 
Blatnega. V ožjem kro-
gu njene družine so ji 
pripravili preseneča-
nje in veselo prazno-
vanje. Že od malega 
je bila navajena trde-
ga dela na zemlji, zdaj 
pa je njen svet večna tema. Že pred nekaj leti ji je zahrbtna bole-
zen vzela vid in je popolnoma slepa. Njen stisk naših rok in sol-
ze v očeh pa so povedali, da je kljub vsemu vesela, da je dočaka-
la ta visoki jubilej.  Vir:�RK�Pišece

90 let Pepce Cizelj

Pepca�Cizelj�z�družino
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POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

Spoštovani bralci iz Sevnice in okoliških krajev!
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

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

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 ogla-
se, zahvale, voščila ter druge naro-
čene objave ali si ogledate in naro-
čite knjige založbe Neviodunum. 
 Uredništvo

IVANA OGOREVCA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedija, tasta, svaka in bratranca

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste mu v času njegove bolezni stali 
ob strani in nam ob koncu njegove poti izrekli iskreno sožalje ter ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebno zahva-
lo izrekamo Ivanu in Reziki za vsestransko pomoč, gospodu župniku 
za lepo opravljen obred, pevcem in pevkam za zapete žalostinke, go-
spodu Šelerju za besede slovesa, gospodu Staniču za zaigrano Tišino, 
gospodu Žičkarju in ostalim, ki so sodelovali pri organizaciji pogreba, 
ter gostišču Erban za gostinske storitve. Hvala vsem za darovano cve-
tje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Še enkrat vsem iskrena hvala.

Vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

iz Brezja pri Bojsnem

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�...
(T.�Pavček)

MIHAELA 
HORŽENA

ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega očeta, moža, dedka

se zahvaljujemo vsem, ki ste darovali sveče, cvetje, sv. maše ... ter 
vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Posebena zahvala gre 
pevcem in župnikoma Janezu Žaklju in Jožetu Mikolavčiču. Hvala 
vsem, ki ste kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej omenili.

Žalujoči: vsi njegovi

z Boršta 19

JOŽEF POVHE

ZAHVALA

V 75. letu starosti nas je nepričakovano zapustil 
naš dobri mož, oče, dedek, brat, 

stric, tast in boter

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam ob boleči izgubi stali ob strani, nam 
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in sv. maše ter ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se g. župniku, pevcem, pogrebni 
službi in Društvu izgnancev. Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči:  vsi njegovi

s Smednika 14, Raka.

Ni�smrt�tisto,�kar�nas�loči,
in�življenje�ni,�kar�druži�nas.

So�vezi�močnejše,
brez�pomena�zanje�so�razdalje,�kraj�in�čas.

SIMONA PIRC

SPOMIN

Minilo je 10 žalostnih let, 
odkar nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu in z lepo mislijo 
postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

iz Velike vasi.

Naša�ljubezen�te�objema�ves�čas,�
saj�vemo,�da�v�resnici

ostala�si�pri�nas.
Odslej�v�naših�srcih
boš�stanovala�in�naš�

angel�varuh�naprej�še�ostala.

VLADKE 
ŠKOFLJANC

ZAHVALA
Ob boleči in prerani izgubi drage mamice, žene, 

hčerke, nečakinje in sestrične 

se iskreno zahvaljujemo družinam Hostnik z Velike Doline, Budič iz 
Podgračenega, Zobarič z Jesenic, Žrlič z Obrežja, pekarstvu Suban 
z Obrežja ter Ivanki Novak, Igorju Plejiču, Vladki Stankovič, Renati 
Starčevič, Vladkini prijateljici Bojani, kolektivu in učencem 1. in 
8. razreda Osnovne šole Velika Dolina, Vladkinim in Danielovim 
sošolcem, Rdečemu križu Velika Dolina, Društvu revmatikov 
Posavje, zdravnici Nadi Cesarec in sestri Nataši, gospodu župniku, 
gospodu Petru za zaigrano Tišino, pevkam in gospodu Žičkarju 
za lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se tudi sorodnikom, vsem 
prijateljem in znancem za darovano denarno pomoč, sveče in cvetje 
ter izrečene besede sožalja. Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

rojene Vovk, iz Slovenske vasi 28

FRANC IN ANTONIJA 
ERBAN

SPOMIN

12. aprila je minilo eno leto, 11. julija pa bo 19 let, 
odkar vaju ni več med nami, draga 

Z ljubeznijo in hvaležnostjo se vaju spominjamo!

Vsi vajini

Spomini�
so�edino�bogastvo,
ki�nam�jih�ne�more�

vzeti�nihče,
tudi�čas�ne.

OLGA KOŠIR
Umrla je

Od drage nekdanje sodelavke smo se poslovili 
v sredo, 25. 3. 2015, na pokopališču v Dovškem.

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Osnovne šole XIV. divizije Senovo

Ni�pravega�časa,
ni�napačnega�časa.
Bil�je�samo�naš�čas.

upokojena ravnateljica Osnovne šole XIV. divizije Senovo.

ADOLFA TERPINCA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega

iz Krškega

Žalujoči: žena in hčerki z družinama

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, izrekli ustno in pisno sožalje, podarili sveče in svete maše ter 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Posebna zahvala vsem dobrim sosedom s Polšce za pomoč v času 
bolezni.

Zahvaljujemo se tudi gospe zdravnici Jasmini Jagić za zdravljenje in 
gospe Nataliji Bergant za obiske in nego na domu.

Hvala gospodu kaplanu Urbanu z Vidma za lepo opravljen obred.

EMA BIBIČ

ZAHVALA

V 91. letu je za vedno zaprla oči  

Ob boleči izgubi naše predrage mame, stare mame, sestre, tete, 
botre in dobre sosede se zahvaljujemo g. Martinu Dušiču za ganljiv 
nagovor, Pleteršnikovim pevcem za zapeti žalostinki, g. župniku 
za obred, pogrebni službi Žičkar, Simonu Petančiču na trobenti ter 
vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči: sin Tine z družino in hčerka Ema

iz Pišec 32.

Hvala�ti�mati
za�vsak�nasmeh,�za�občutek,
da�smo�vedno�dobrodošli.

Radi�smo�te�imeli,
pogrešali�te�bomo.

Imeli�te�bomo�v�lepem�spominu.
Naj�ti�bo�lahka�pišečka�zemlja.

Počivaj�v�miru.�

ANDREJ KOZMUS

SPOMIN

21. aprila bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 
in obiskujete njegov grob.

Vsi njegovi

Solza,�žalost,�bolečina
te�zbudila�ni,

a�ostala�je�praznina,
ki�močno�boli.

iz Gorenjega Leskovca.

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

Prodam suha gabrova drva, 
večjo količino, po 45 €/m, in 
vino cviček. Tel.: 041 490 621

Prodam bukova drva, cela ali 
žagana in razkalana. Okolica 
Pišec. Tel.: 041 282 364

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

Prodam bukova, hrastova ter 
mešana kalana drva (možna 
dostava), balirko za kockaste 
bale, cepilec drv (20 t) in trak-
torski okopalnik. 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam cisterne za vino 
(1000 l, 380 l, 320 l), malo 
rabljene, hrastov sod (1900 
l) in 600 l rdečega vina, letnik 
2014. Tel.: 040 957 067 

Prodam modro frankinjo in 
laški rizling. Okolica Senove-
ga. Tel.: 031 564 785

Prodam koruzo v zrnju in 
bernardince. Okolica Dobove, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 715 408

Prodam koruzo trdinko v zr-
nju ali v strokih iz koruznjaka, 
ječmen in adjo. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam koruzo iz koruznja-
ka (Dobova). Tel.: 041 243 497

Ječmen, kvaliteten, prodam. 
Okolica Krškega. 
Tel.: 031 669 810

Ugodno prodam seno v okrog-
lih balah, 30 kosov, lanske koš-
nje. Okolica Senovega. 
Tel.: 031 772 542

Prodam seno v kockah, prva 
klasa. Tel.: 041 928 581

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

Drva, bukova kalana in razža-
gana, ugodno prodam. Mož-
nost dostave. Tel.: 041 893 773

Prodam suha bukova drva, 
cena 45 €. Možen razrez in do-
stava. Tel.: 041 833 177

Prodam bukova drva, kratko 
žagana. Tel.: 031 415 574 

Prodam motor skuter, znam-
ka Jia Jue, letnik 5.7.2012, pre-
voženih 1300 km. 
Tel.: 031 562 901

KMETIJSTVO

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

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič, tip 523. Tel.: 031 602 196

Prodam kosilnico BCS 715, di-
zel motor za motokultivator in 
Tomo Vinkovič prikolico. 
Tel.: 051 496 012

Prodam rotacijsko kosilnico 
BCS 404. Tel.: 031 843 282

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

Prodam sejalnico za žita, trav-
niško brano (5 m), škarpnike 
za rože in jasli za živino. 
Tel.: 041 439 288

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič 418, kosilnico Bucher (145 
cm), greben, pajka SIP 230, 2 
vretena in rezervne dele za ko-
silnico BCS. Tel.: 040 295 510

Prodam traktorsko prikolico 
ali menjam za drva. Malo rabl-
jena (domače delo), ni kiperca. 
Tel.: 07 49 59 507

Prodam samohodno kropilni-
co Solo, 80 l. Tel.: 041 881 458

Prodam kvalitetno naravno 
sušeno koruzo. Cena 0,20 €/
kg, možna dostava. Spodnje 
Posavje. Tel.: 031 253 959

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju. Okolica Kapel. 
Tel.: 031 451 669

Prodam koruzo v zrnju in 
poni kobilico pred žrebitvijo. 
Zrnje vam dostavim. 
Tel.: 051 499 355

Koruzo iz koruznjaka, zrnje ali 
v strokih, in kocke sena, pro-
dam ali zamenjam za odojke. 
Dobova. Tel.: 041 991 555

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

mali oglasi

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

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

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

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

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

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

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

čistimo zaloge!

na izbrane korekcijske okvirje.*
-50%

Pleteršnikova 1, Brežice

SPECIALISTIČNI OKULISTIČNI PREGLEDI070 660 660

obzornikova oglasna mreža

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

OKULISTIČNI
PREGLEDI

www.optika-keber.si

OptikaKeber

07/499 22 33
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 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

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

- KOŠNJA TRAVE
- ZASADITEV RASTLIN 
  IN UREDITEV OKOLICE
- OBREZOVANJE IN SANACIJE DREVES

-BREZPLAČEN OGLED IN SVETOVANJE

VAŠA OKOLICA -
VAŠE OGLEDALO

Gsm: 031 706 901
E-mail: info@trata-krsko.si 
http://www.trata-krsko.siCKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900

www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

Prodam večjo gradbeno par-
celo na Volčjem, k.o. Sromlje, 
12.250 m2, ob potoku, ribnik, 
mirna sončna lega. Možnost 
gradnje več hiš (razparcelaci-
ja). Ugodno, 12 €/m2. 
Tel.: 041 389 422

Oddam hiško, Mandre Pag, pla-
ža 50 m, do 7 oseb, klima, veli-
ka terasa, žar. Tel.: 041 339 199

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

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

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Golfa CL 3, let-
nik 1995, realno prevoženih 
215.000 km, bencin, 3-vratni. 
Tel.: 041 852 119

Prodam Toyoto Corollo 1.4 
D4D, metalik črn, 2008, 75.000 
km, prvi lastnik, zelo ohranje-
no, 8.300 €. Tel.: 040 205 598

NEPREMIČNINE
Projektiranje - legalizacija, 
novogradnja, prenova, ruši-
tev, notranja oprema, zunanja 
ureditev vseh objektov. Aspo 
biro, Samo Vojko Cerovšek 
s.p., Papirniška ulica 24, Krško. 
Tel: 041 683 380, aspo.biro@
amis.net

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

Prodam zidanico z bivalnimi 
prostori, 33 arov zemlje, na 
sončni legi, kilometer od ces-
te Radeče - Sevnica. 
Tel.: 041 593 922
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vno sobo Alples, mizo in 6 sto-
lov Murales. Vse v barvi bukve. 
Tel.: 041 495 581

RAZNO

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

Obnova kopalnic, hiš, stano-
vanj. Tel.: 041 411 624, Moj-
ster Brežice d.o.o., Ul. stare 
pravde 4, Brežice

Varilno in rezalno garnituro, 
komplet z vozičkom, in po-
mično viseče dvigalo (500-100 

Prodam 2 prašiča, težka 170 
kg in 150 kg, domača hrana. 
Tel.: 07 49 67 528

Prodam 3 prašiče, teže okoli 
120 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Prodam mladiče tibetanske 
španjele, starši z odl. rodov-
nikom. Cena za to pasmo zelo 
ugodna. Tel.: 041 389 422

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

Prodam 2 čebelji družini in 
300 litrov cvička. 
Tel.: 031 230 496

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam predsobo Alples, dne-

Prodam telico LS, brejo v 7. 
mesecu, cena 1000 €. 
Tel.: 031 557 084

Prodamo oslička, starega 1 
leto, in brejo kobilo Haflinger 
(tretjič) z eko kmetije. 
Tel.: 07 49 61 057

Prodam telice pasme RJ/LIM 
in LIM, mešana drva in kosil-
nico SIP 135 z manjšo okvaro. 
Tel.: 031 440 701

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, linija 12, kupim pa koruzo. 
Tel.: 040 840 065

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, domača hrana. Ugodno. 
Tel.: 041 778 087

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, okolica Krškega. 
Tel.: 040 862 947

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, in 100 kg prašiča. Možen 
zakol. Tel.: 031 492 837

Prodam prašiče, težke 90-130 
kg, možen zakol. 
Tel.: 041 682 865

Prodam odojke, težke 30 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 389 015

Prodam pujske, težke 50-70 
kg. Okolica Sevnice. 
Tel.: 041 390 068

Prodam 200 l cvička in jeklen-
ke za avtogeno varenje, gumi 
cevi ter varilno garnituro. 
Tel.: 051 392 451

Kupim večjo količino rdečega 
vina, po ceni od 0,80 do 1,00 
€/l. Tel.: 031 712 512

Prodam rdeče vino. 
Tel.: 041 983 525

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 pašne telice, pasme 
simental in črno-bele, breje 8 
in 9 mesecev. Tel.: 031 277 045

Prodam lisasto telico, staro 15 
mesecev. Tel.: 031 271 181

Prodam starejšo kravo za za-
kol, težko cca. 750 kg. 
Tel.: 041 396 301

Prodam oslička, starega 7 me-
secev, cena 350 € ali menjam 
za vino. Tel.: 041 398 567

Prodam telico simentalko, 
staro 2,5 meseca, in čisto mast. 
Tel.: 041 832 024

kg), novo, prodam. 
Tel.: 031 471 617 

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

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

STIKI

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

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.

 

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 (9/2015) bo izšla v 
četrtek, 30. aprila 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 23. april.

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

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

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

s Senovega sporoča, da bo

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 031 676 724.

prodaja belih kilogramskih 
piščancev, rjavih, sivih, 

grahastih ter črnih jarkic 
20. aprila pri Mirt Alojzu 

na Gmajni 28, Raka;
    21. aprila na Kajuhovi 3, 
Senovo. Vsak četrtek lahko 

kupite enodnevne bele 
piščance ali  naročite race, 

gosi ter purane. 

Pogrebne storitve

0

041 619 455

41 628 420
dežurstvo 24/7

Marko Žièkar s.p., Èernelèeva 9, Brežice

 www.zickar.net

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 bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 
ter mladih grahastih in rjavih 

jarkic, starih 10 tednov, 
v sredo, 29. aprila. Piščancev 
bo dovolj za vse. Sprejemamo 
naročila za purane in purice.

Spoštovane 
stranke! 

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji 

beli kilogramski piščanci 
18. aprila in 9. maja. Enoletne 

kokoši, rjave in grahaste 
jarkice, tik pred nesnostjo, pa 
dobite vsak delavnik od 8. do 

18. ure. Nudimo vam tudi 
prašiče za nadaljnjo 

rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Kostanjevici na Krki bo v času od 
29. do 31. maja potekala največja prireditev dolenjskih vinogra-
dnikov, 43. Teden cvička. Nosilec tradicionalne prireditve je Zve-
za društev vinogradnikov Dolenjske, ki jo sestavlja 32 dolenjskih 
društev z okoli 6.000 člani. Izvedbo prireditve je tudi v letošnjem 
letu zaupala Društvu vinogradnikov Kostanjevica na Krki. Člani 
društva že pripravljajo vsebine dogajanja. Celoten grozd dogod-
kov bo poleg ocenjevanja vin in strokovnih predavanj sestavljen 
tudi iz povorke vinogradnikov iz 32 dolenjskih društev, prikaza 
etnološke opreme, opravil v vinogradih, kmetijske mehaniza-
cije, sejma rokodelskih izdelkov, podelitve priznanj najboljšim 
vinogradnikom, družabnih dogodkov za odrasle, animacijskih 
programov za otroke, pesmi, plesa in glasbe, eno-gastronomske 
ponudbe … Že drugo leto je v to tradicionalno prireditev vpeta 
tudi Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru. Tudi letos nasta-
ja strokovna monografija, v kateri bodo zbrane vsebine s podro-
čja vinogradništva, vinarstva, dediščine in vključenosti vina v tu-
ristično ponudbo, predstavljena pa bo na Akademiji cvičkovega 
turizma. Kot pravi predsednik Zveze društev vinogradnikov Do-
lenjske Matjaž Jakše, bodo številni dogodki v okviru letošnje-
ga Tedna cvička razpršeni po celotnem vinorodnem okolišu Do-
lenjske.  P. P.

Teden cvička bo tudi letos 
v Kostanjevici na Krki

od 9. do 11. ure

PEKA JAJC

ob 14. uri
PRIHOD ZELENEGA JURIJABLAGOSLOV VINOGRADOV

NEDELJA, 19. 4. 2015
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»V Sevnici, pa tudi drugod po 
Sloveniji, se ni moč pohvali-
ti s kinološko kulturo. Ko opa-
zujem lastnike psov, kako ne-
spretno, nestrokovno ravnajo s 
psom, se čudim, da jih psi sploh 
kaj ubogajo. Živeti s psom v ur-
banem okolju, v okolju, kjer ži-
vijo še drugi ljudje, ki niso lju-
bitelji psov, nekateri jih sploh 
ne marajo, kjer živijo tudi otro-
ci in podobno, zahteva od la-
stnika psa veliko več odgovor-
nosti, znanja in tudi drugačno 
kinološko kulturo, kot jo iz-
kazujejo danes. Naj omenim 
samo mestno higieno. Ko tre-
niram psa vodiča slepih po Sev-
nici, ga ni dneva, da na pločniku 
ne naletim na ’pasje kakce’. La-
stniki psov, klub temu da ima-
jo na razpolago vrečke za pas-
je iztrebke in smetnjake prav 
za to, ’pasje bombice’ ne poči-
stijo za psom. Na Dunaju tega 
ne doživiš,« je kritičen Anton   
Es - Zvone. »V lanskem letu, ko 
sem se pogovarjal z županom 
Srečkom Ocvirkom, je omenil, 
da bodo ob Savi ogradili del te-
rena, ki bo namenjen psom in 
kjer bodo lahko lastniki psov 
svobodno spuščali svoje pse. 
Osebno dvomim, da bodo vsi 
lastniki, ki bodo uporabljali ta 
prostor, počistili nesnago za 
sabo,« je zaključil misel o kino-
loški kulturi ljubiteljev psov, ki 
se je pred 14 leti preselil iz Lju-
bljane v Sevnico na obnovljeno 
kmetijo staršev soproge Man-
ce, v letošnjem februarju pa je 
skupaj s somišljeniki uresničil 
željo po ustanovitvi kinološke-
ga društva. »V društvu bomo 
skrbeli za strokovno ravnanje 
s psi, dvigovali kakovost kino-
loške dejavnosti po modernih 
metodah dela, strokovnih pra-
vilnikih in sklepih strokovnih 
organov Kinološke zveze Slo-
venije in drugih strokovnih or-
ganizacij,« je pojasnjeval in do-
dal, da so vsi v družini ljubitelji 

Živeti s psom zahteva znanje
SEVNICA - Na pobudo mednarodno priznanega in uveljavljenega kinologa Antona Esa - Zvoneta ter somi-
šljenikov so februarja v Sevnici ustanovili Kinološko društvo Posavje, katerega namen je širjenje kinološke 
kulture in kinologije v športne ter druge koristne namene. 

živali, predvsem psov. »Sopro-
ga Manca je imela v Ljubljani 
v lasti hotel za pse. Ko je poli-
cija opustila program šolanja 
psov za vodenje slepih, sva v 
tem videla priložnost in odpr-
la je zasebno šolo za pse vodi-
če slepih. Prva tri leta je šola-
nje psov potekalo za potrebe v 
Sloveniji, nato se je zaradi stro-
kovnih potreb usmerila na za-
hod, v Avstrijo in Nemčijo ter 
po kvaliteti izšolanih psov po-
stala ena izmed vodilnih šol. 
Zasebna šola za šolanje psov 
vodičev slepih se sedaj imenu-
je Escoma – Zavod za humani-
tarno dejavnost, deluje pa pod 
okriljem sina Klavdija,« so te-
kle besede 63-letnega upoko-
jenca Ministrstva za notranje 
zadeve Antona Esa, čigar ki-
nološka pot se je pričela leta 
1968 v Celju, v takratnem dru-
štvu za vzrejo in šolanje služ-
benih psov. 

IZKUŠNJE S PSI IZ POLICIJE

Do leta 1970 je tekmoval tudi 
na športno-kinološkem podro-
čju, potem je po številnih izo-
braževanjih postal vodja sku-
pine za univerzalno uporabo 
službenih psov in nato vodja 
za specialno uporabo psov – 
za iskanje narkotikov (mamil) 
in eksploziva. »V 80. in 90. le-
tih 20. stoletja smo imeli v tem 
delu Evrope in Balkana v ta-
kratni ’milici’ najbolj izurjene 
pse za iskanje mamil. Narava 
dela je narekovala tesno sode-
lovanje s policijskimi ustano-
vami iz tujine. To je bilo nujno 
potrebno za preprečevanje in 
razbijanje tihotapskih poti ma-
mil. Bivša Jugoslavija je bila in 
je še danes ena največjih tran-
sportnih poti za tihotapljenje 
mamil in orožja. In čeprav sem 
upokojen, še vedno vzdržujem 
kontakte in sem vabljen v tu-
jino na predavanja o šolanju 

psov za iskanje mamil in ek-
sploziva. Ideje, kako in kje ti-
hotapiti mamila, nimajo meja, 
zato je treba nenehno usposa-
bljati vodnike in pse na tem 
področju - tako za iskanje ma-
mil kot za iskanje eksploziv-
nih sredstev in orožja. Progra-

ma za šolanje tovrstnih psov 
sta med sabo ločena,« je pripo-
vedoval priznani kinolog, ki je 
bil v letih 1977-1991 tudi vod-
ja oddelka, na katerem so šola-
li tovrstne pse tudi kot pse za 
vodenje slepih in slabovidnih.
 
PSI KOT POMOČNIKI 
INVALIDOV

Leta 1974 je postal tudi član 
Gorske reševalne zveze Slove-
nije, kjer je nato čez dve leti 
postal inštruktor za šolanje 
psov za iskanje pogrešanih 
oseb pod snežnimi plazovi in 
iskanje pogrešanih v gorah. 
»Iz te tematike sem napisal 
tudi priročnik, po katerem se 
še danes ravnajo vsi inštruk-
torji in vodniki reševalnih 
psov – je temelj šolanja reše-

valnih psov za vse vodnike in 
inštruktorje reševalnih psov 
v Sloveniji in izven nje. Kljub 
temu da sem upokojen, še ve-
dno skrbim za lastno stro-
kovno znanje in za strokovno 
znanje inštruktorjev. Ne na-
zadnje sem tudi izpraševalec 

za inštruktorje za re-
ševalne pse pri GRZ 
Slovenije. Po desetih 
letih sem postal še 
mednarodni kinolo-
ški sodnik za ocenje-
vanje dela športnih 
delovnih psov in dve 
leti za tem še medna-
rodni kinološki so-
dnik za ocenjevanje 
zunanjosti delovnih 
pasem. Po upokoji-
tvi sem vodil komisi-
jo za šolanje pri Kino-
loški zvezi Slovenije, 
kjer sem bil dva man-
data tudi predsednik. 
Delo je bilo zahtevno, 
saj sem bil odgovo-
ren za izobraževanje 
kinoloških sodnikov 
za delo in za izobra-

ževanje kinoloških sodniških 
pripravnikov. Zadnja leta so 
me predlagali in imenovali za 
izpraševalca na izpitih za ki-
nološke sodnike za delo s služ-
benimi psi. Zadnje čase se več 
ali manj ukvarjam s predava-
njem kinološke tematike tako 
doma kot v tujini,« je tekla ži-
vahna pripoved ljubitelja šti-
rinožnih človekovih prijate-
ljev, ki svoje delo nadgrajuje 
na področju šolanja psov vo-
dičev slepih in šolanje psov za 
pomoč invalidom na vozičkih. 
V Avstriji je celo član komisi-
je za ocenjevanje dela psov za 
pomoč invalidom oziroma in-
validom z omejenim gibanjem, 
je pa tudi član komisije za oce-
njevanje dela psov za pomoč 
slušno prizadetim. 
� Smilja�Radi

Zvone�Es�s�psom�vodnikom�za�slepe

TURISTIČNO HORTIKULTURNO DRUŠTVO
IN KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
vabita ob prazniku krajevne skupnosti na jubilejno

20. JURJEVANJE 
NA ZDOLAH

SOBOTA, 25. 4. 2015

 10.00 – Zeleni Jurij s spremstvom pobira jajca 
   in klobase po vaseh KS Zdole
 17.00  –  Start »3. Jurjevega teka« v organizaciji ŠD Zdole 

NEDELJA, 26. 4. 2015

 5.00  – potrkavanje z zvonovi
 5.30  – budnica s Pihalno godbo iz Krškega
 6.00  –  začetek pečenja jajc
 7.00  – začetek in nadaljevanje kulturnega programa 
 7.30  –  nastop »Posavskih veseljakov«
 8.00  –  nastop etno skupine »Ko ga še ni blu«
 9.00  – nastop ansambla Računajte na nas - Totter Midi Sotošek
 10.00  – svečana maša v cerkvi svetega Jurija
 10.00  – otroške delavnice do 12. ure z vzgojiteljicami vrtca Murenček
 11.00  – prihod Zelenega Jurija z gosti in podelitev priznanj KS Zdole
   in TZS Slovenije
 12.00  –  nastop folklorne skupine s Senovega
 13.00  –  nastop ansambla Franca Ocvirka
 14.30  –  nastop ansambla Brežiški flosarji 
 15.00  –  Kuhanje »Zdolske gobove juhe« med ekipami turističnih
   društev Posavja 
 15.30  –  nastop ansambla bratov Žerjav
 16.30  –  nastop ansambla Jerneja Kolarja
 18.00  –  nadaljevanje programa z ansamblom DONAČKA

Vstopnine ni! Prisrčno vabljeni!

Razstava in prodaja dobrot zdolskih gospodinj! 
Vabljeni proizvajalci in mojstri domače obrti!

Za vse bo dovolj dobre hrane in pristnega zdolskega vina!
Prireditev bo v vsakem vremenu, ker bo pod šotorom!


