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Vipap Videm ponovno naprodaj
PRAGA/KRŠKO - Po poročanju časnika Finance je češko finanč-
no ministrstvo objavilo javni razpis za prodajo 96,5-odstotne-
ga deleža v družbi Vipap Videm Krško. Ponudbe pričakujejo 
do 1. junija, naprodaj pa je 1.814.007 delnic družbe z nomi-
nalno vrednostjo 41,70 evra, medtem ko je preostalih 3,5 od-
stotka delnic še v lasti podjetja Vipap. Krška tovarna je v če-
ški lasti od leta 1996, po menjavi več lastnikov pa je leta 2008 
v lasti češkega finančnega ministrstva, ki si v javnem razpisu 
pridržuje pravico, da vključi ali izključi potencialne investitor-
je v postopku javnega razpisa. Češko finančno ministrstvo je 
prvo objavo prodaje tovarne sicer objavilo že takoj po njenem 
lastniškem prevzemu pred sedmimi leti.  B. M.

Časopis za pokrajino Posavje, leto XIX, št. 9, četrtek, 30. april 2015 

AKTUALNO

Zmaga Mateja Žagarja v Varšavi

Socialna slika Posavja 
prav nič blesteča
Posavje bremenijo številne socialne težave, 
mnoge med njimi imajo svoj izvor v dokaj visoki 
brezposelnosti v regiji, kar vodi tako v materialne 
kot duševne stiske. Socialni delavci opozarjajo 
tudi na težavno integracijo priseljencev v naše 
okolje. 
 Stran 3

Velik dan za Artiče in Bizeljsko

Romi z Lok ne želijo v »geto«
V Brežice se (morda) vrača kino
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Pomladno znižanje!

www.secom.si

Vabljeni 
v prenovljene prostore 
NLB Poslovalnice Grič Krško
(več informacij si lahko preberete na zadnji strani)

sobota, 09.05.2015

petek, 29.05.2015 ob 15:00 uri 

SROMLJE - Združenje borcev za vrednote NOB Brežice in krajevna organizacija na Sromljah sta bili 
minulo soboto gostiteljici proslave, s katero so obeležili 70 let osvoboditve Brežic, 71 let ustanovitve 
Kozjanskega odreda in 74 let ustanovitve Osvobodilne fronte. Prvi govornik, predsednik KS Sromlje 
Ferdo Pinterič, je med drugim dejal, da so se tisti, ki so si z delom služili kruh, z vso silo in veliko 
voljo borili za domovino, tisti pa, ki so imeli predvsem lastne interese ali skušali zaščititi kapital, so 
se bili pripravljeni predati in prodati okupatorjem. Tudi danes se v interesu kapitala dogajajo delitve v 
družbi in narodu, saj tisti, ki se preživljajo s poštenim delom, bolj cenijo domovino in državo kot tisti, 
ki se gredo tajkunske posle, in tisti, ki izkoriščajo politično moč, da to lahko počnejo nekaznovano. 
Zbranim sta spregovorila tudi župan občine Brežice Ivan Molan ter minister za Slovence v zamejstvu 
in po svetu Gorazd Žmavc, sledil pa je pester priložnostni kulturni program. Na sliki (od leve): borec 
Kozjanskega odreda Anton Cizel, podpredsednik ZB za vrednote NOB Brežice Alojz Godec in 96-letni 
aktivist kozjanskega vojnega območja Jože Zupančič so v spremstvu praporščakov in članov garde 
SV položili cvetje k spomeniku padlim borcem Kozjanskega odreda.  Foto: SI-PO Press 
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povedali so - o prodaji slovenskih podjetij

Silvester Lopatič, Boršt: Če podjetja niso 
sposobna 'preživeti', je prav, da gredo v pro-
dajo ne glede na kupca. Pomembno je, da se 
zadržijo delovna mesta, in to v gospodar-
stvu, ker se od tu vse črpa za negospodar-
stvo. Vlada pa bi morala vedeti, katera pod-
jetja so strateško pomembna za našo državo. 

Ta naj ne bi šla v prodajo, morala pa bi biti stroškovno strogo 
kontrolirana, da se ne bi ponavljale hude napake iz preteklosti.

Gizela Škoda, Sevnica: Pridružujem se ti-
stim, ki pravijo, da država ne zna poskrbeti 
za podjetja v njeni lasti, zato jih je potrebno 
prodati odgovornejšemu lastniku. Politika bi 
morala nujno upoštevati primere dobre pra-
kse in v sodelovanju z analitiki sprejeti ta-
kšne odločitve, da se prodaja izvede takrat, 

ko je možno iztržiti največ. Vprašanje je tudi, za kaj bomo po-
rabili kupnino. Upam, da država vidi, koliko je brezposelnih.

Matjaž Jakše, Jablance: Vedno, kadar se do-
gajajo takšne stvari, kot je prodaja podjetij, 
imamo neke dimne zavese, da ne vidimo pra-
vega ozadja. Kadar gre za nacionalno prodajo, 
so poleg tudi privatni interesi. Država dobro 
ve, katera podjetja želi obdržati oz. prodati. 
Dvomim, da je vedno prisoten 'fair play' inte-

res, kajti naša politika se je navadila, da se iz teh zadev finan-
cira - vedno nekdo zasluži, če steče prodaja ali ne. 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški občinski svet je 15. 
aprila na 5. redni seji v tem mandatu po dokaj pestri raz-
pravi s šestimi glasovi za in enim proti le sprejel letošnji ob-
činski proračun, potrdil pa je tudi zaključni račun lanskega 
občinskega proračuna, ki je bil realiziran v rekordni višini.

Dopolnjen predlog proračuna, ki ga je predstavila občinska fi-
nančnica Karla Gašpar, se od predloga, ki so ga svetniki zavr-
nili v začetku marca, sicer ni razlikoval veliko. Na prihodkovni 
strani znaša 2,3, na odhodkovni pa 2,4 milijona evrov, s sred-
stvi iz minulega leta in letošnjim odplačilom dolga skupaj pa je 
uravnotežen. V času javne obravnave v marcu so zabeležili pet 
pobud in predlogov, ki so jih delno upoštevali. Zneske na neka-
terih postavkah so zvišali (denimo za sejnine občinskega sveta, 
saj so prvotno predviden znesek že skoraj porabili v prvih šti-
rih mesecih leta, za Kostanjeviške novice, zimsko službo …), še 
več pa so jih znižali (za delovanje podžupana, ki še ni imenovan, 
za popravilo mostov in obnovo občinskih stanovanj, subvencije 
za male čistilne naprave, dotacije društvom, socialne transfer-
je in sredstva na javnih razpisih). Razprava se je znova nanašala 
predvsem na projekt izgradnje parkirišča z avtobusnim postaja-
liščem pri zdravstvenem domu, kateremu je oporekal zlasti sve-
tnik Anton Zagorc, ki je na koncu tudi edini med sedmimi pri-
sotnimi glasoval proti proračunu. 
V nadaljevanju so potrdili tudi zaključni račun lanskega prora-
čuna, ki je bil z realizacijo v višini 3,6 milijona evrov rekorden 
v zgodovini občine, največja projekta pa sta bila izgradnja vrtca 
Plavček in obnova vodovodov. Kot je dejala Gašparjeva, so se med 
letom sicer vseskozi ubadali z likvidnostnimi težavami. Sprejeli 
so še pravilnik o razdelitvi sredstev posebnega podračuna obči-
ne za odpravo posledic poplav v lanskem septembru, na katerem 
se je nabralo 5.000 evrov, določili vrednost točke za obračun ob-
činskih taks v letu 2015, potrdili imenovanje Melite Skušek za 
nov mandat ravnateljice OŠ Jožeta Gorjupa, potrdili skupno listo 
predstavnikov v Razvojni svet regije Posavje. V uvodu seje pa so 
se seznanili z lanskim delom in letošnjim načrtom dela Medob-
činskega inšpektorata in redarstva štirih občin. Kot je povedala 
inšpektorica Judita Hvala, največ nepravilnosti ugotavljajo na ce-
stnem področju, zlasti v zvezi z nenameščenimi snegolovi in žle-
bovi, pa tudi na področju komunalnih odpadkov. Zaenkrat delu-
jejo zlasti preventivno, v primeru ponavljanja nepravilnosti pa 
bodo začeli bolj pogosto izrekati tudi globe.� Peter�Pavlovič

Proračun prestal glasovanje

BREŽICE - 16. aprila je potekala kandidacijska, volilna in redna 
letna programska konferenca občinskega odbora SDS Brežice, na 
kateri so člani soglasno potrdili staro-novo vodstvo s predsedni-
kom mag. Andrejem Vizjakom na čelu. Sprejet program dela za 
leto 2015 ohranja tradicionalne aktivnosti in v ospredje ponov-
no postavlja humanitarne projekte. Kandidatka SDS Brežice za 
nadomestne volitve v občinski svet občine Brežice, ki bodo 17. 
maja, je Cvetka Omerzu iz Dečnega sela.  Vir:�OO�SDS�Brežice

Vizjak ostaja na čelu stranke

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika smo v članku o seji 
radeškega občinskega sveta napačno oz. pomanjkljivo zapisa-
li navedbe pri podražitvi komunalnih storitev, s katerimi se je 
seznanil občinski svet. Pravilno se glasi: »Oskrba s pitno vodo 
po novem znaša 0,6483 €/m3, odvajanje komunalne in odpa-
dne padavinske vode 0,2184 m3, zbiranje določenih vrst komu-
nalnih odpadkov znaša 0,1549 €/kg, cena javne infrastrukture 
zbiranja komunalnih odpadkov je 0,0031€/kg, cena zbiranja 
bioloških odpadkov pa 0,1313 €/kg.«

Strategijo primarnega zdra-
vstva za prihodnje desetletno 
obdobje so v občinski upravi 
pripravili na podlagi usmeri-
tev Računskega sodišča, a so 
bili člani devetčlanskega od-
bora za družbene dejavnosti, 
ki je v dneh pred sejo obrav-
naval gradivo, mnenja, da je 
ta pomanjkljivo pripravlje-
na in da je potrebno za celo-
vit vpogled v izvajanje zdra-
vstvene dejavnosti v javnem 
zavodu, kakor tudi v delo kon-
cesionarjev, v večji meri vklju-
čiti stroko, opraviti več ana-
liz, med drugim tudi preveriti 
zadovoljstvo uporabnikov, s 
strani Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje (ZZZS) pridoblje-
ne statistične podatke, ki pre-
težno datirajo iz leta 2011, pa 
novelirati. Med drugim so bili 
tudi mnenja, da občina ne bi 
smela zavirati ali omejiti po-
deljevanja koncesij, saj iz vseh 
razpoložljivih podatkov izhaja, 
da se uporabniki v večji meri 
pri izboru osebnih zdravnikov 
odločajo za koncesionarje, saj 
imajo ti očitno bolje organi-
zirano delo, manjše čakalne 
dobe ipd. Menili so tudi, da bi 
bilo pri zaposlovanju potreb-
no zaposlovati domače zdrav-
nike in si prizadevati za dogo-

Romi z Lok ne želijo v »geto«
KRŠKO - 23. aprila se je krški občinski svet sestal na 5. redni seji, z dnevnega reda katere pa je izglasoval 
umik osnutkov strategije primarnega zdravstvenega varstva v občini do leta 2025 in odloka o koncesijah 
za izvajane zdravstvene dejavnosti. Odbor za družbene dejavnosti je namreč nanju podal vrsto pripomb.

vor s pristojnimi službami in 
ZZZS, ki zagotavlja sredstva za 
financiranje specializantov, da 
so ti po opravljeni specializaci-
ji vsaj neko obdobje zavezani k 
zaposlitvi v zavodu, v katerem 
so pridobili specializacijo. Tre-
nutno je na specializaciji devet 
oseb iz ZD Krško. 

Svetniki so potrdili tudi odlok 
o novi organizaciji in delov-
nem področju v krški občin-
ski upravi,  v kateri bodo med 
drugim z notranjimi prerazpo-
reditvami zaposlenih vzposta-
vili nov oddelek za javna na-
ročila in črpanje EU sredstev. 
Med drugim se je občinski svet 
seznanil tudi z letnim poroči-
lom družbe Rudar Senovo, ki 
ga je predstavil direktor Go-
ran Udovč. Slednji je izposta-
vil, da je družba, ki ima 16 za-
poslenih, poslovala uspešno. 
Dokončali so obnovitvena dela 
na Sremiški ulici v Krškem, ob-
novili več stanovanj na Seno-
vem, zamenjali toplovoda na 
ogrevalnem sistemu Golnik in 
kotlovnice na Titovi 106 na Se-
novem, izvedli racionalizacijo 
ogrevalnega sistema v ZD Kr-
ško, sicer pa trenutno v družbi 
izvajajo ogrevanje v 34 kurilni-
cah za ogrevanje skupno oko-

li 134.5000 m2 površin, v pe-
tih kurilnicah pa izvajajo samo 
nadzor. Ob tem je imela druž-
ba konec lanskega leta v lasti 
511 neprofitnih stanovanj, v 
158 večstanovanjskih in po-
slovnih stavbah z 2.307 bival-
nimi in poslovnimi enotami pa 
izvajajo tudi upravljanje sku-
pnih delov in naprav. 

Med obravnavanimi točka-
mi izpostavljamo še predlog 
romskega svetnika Morana 
Jurkoviča na dnevni red uvr-
ščeno točko, ki se je nanašala 
na Občinski podrobni prostor-
ski načrt za območje Gmajna 3 
oz. zaselek Loke na koncu Le-
skovca pri Krškem, ki je do 7. 
maja še v javni obravnavi. Jur-

kovič je povedal, da si že več 
let neuspešno prizadevajo le-
galizirati njihove stanovanjske 
gradnje na 1 ha površine, v ka-
terih prebiva 40 pripadnikov 
romske skupnosti. Naselje se 
nahaja na zemljišču, na kate-
rem Romi prebivajo že 70 let, 
saj so zemljo, žal brez urejenih 
papirjev, po vojni namesto pla-
čila pridobili že njihovi dedje 
in očetje na račun dela v goz-
dovih od tedanjega gozdne-
ga  upravljavca. Z denaciona-
lizacijskim postopkom je bilo 
omenjeno zemljišče vrnjeno 
prvotnim lastnikom oz. dedi-
čem družine Trenz, ki pa so v 
nadaljevanju zemljišče proda-
li Iztoku Starcu, ki kot investi-
tor na tem območju na 6,6 ha 
načrtuje izgradnjo 56 stano-
vanjskih enot. Kot je povedal 
Jurkovič, je Starc pod pogojem 
izselitve družinam ponudil po 
4.000 evrov, vendar z otro-
ki nimajo kam, ne želijo pa se 
preseliti v romski naselji Drno-
vo in Kerinov Grm, kjer živi že 
prek 300 Romov. Kot je opo-
zoril, si očitno občina prizade-
va največje naselje spremeniti 
v pravi romski geto, jih »po-
zapreti, kot so Američani In-
dijance«, pri čemer pa se ne 
zaveda, da ji bo to v prihodno-
sti prineslo še veliko težav na 
tem območju in širše. S sle-
dnjim se je strinjala tudi sve-
tnica Olivera Mirković, ki se 
sicer ukvarja z romsko proble-
matiko že 16 let, pri čemer je v 
imenu KS Leskovec pri Krškem 
in njenih krajanov dal podpo-
ro Jurkoviču tudi njen predse-
dnik in občinski svetnik Jože 
Olovec, saj romske družine iz 
naselja Loke živijo v sožitju z 
okoliškimi prebivalci, svetnik 
Dušan Dornik ml., sicer odve-
tnik, pa je podal mnenje, da je 
prisilna izselitev Romov s tega 
območja s pravnega vidika 
vprašljiva, saj so si ti po njego-
vem mnenju z večdesetletnim 
bivanjem na tem območju že 
priposestvovali zemljišče. Ob 
zaključku več razprav, po kate-
rih so dali reševanju navedene 
problematike podporo vsi sve-
tniki, so še zavzeli stališče, naj 
Občina Krško prevzame vlogo 
mediatorja v pogovorih med 
lastnikom zemljišča in romski-
mi družinami. Ne glede na to, 
da po OPPN objektov Romov 
ne bo mogoče legalizirati, pa je 
Jurkovič dobil vsaj zagotovilo, 
da investitor z novogradnjo, 
dokler se ne reši njihova pro-
blematika, ne bo mogel pričeti.
 Bojana Mavsar

Moran�Jurkovič

BREŽICE - Brežiški občinski 
svet je 20. aprila dokončal 5. 
redno sejo. Svetnice in svetniki 
so potrdili javni interes za po-
novno vzpostavitev Kina Breži-
ce (kinematografska dejavnost 
v Domu kulture Brežice zamr-
la konec leta 2012), kar pome-
ni, da lahko občina na podlagi 
javnega razpisa odda prostor 
kinodvorane v brezplačno 
uporabo posameznikom, ki 
opravljajo kulturno dejavnost, 
pod pogoji, ki jih bo z razpisom 
določila občina. Eden izmed 
namenov občine je, da podpre 
razvoj kinematografske dejav-
nosti s poudarkom na filmski 
vzgoji in izobraževanju. 

Svetniki so potrdili tudi PIZ za 
rekonstrukcijo in dozidavo OŠ 
Cerklje ob Krki. S predlagano 
investicijo se ohrani in rekon-
struira starejši del šole, novej-
ši del in vezni trakt iz leta 1973 
pa se porušita. Na mestu poru-
šenega objekta se zgradi nov 
objekt osnovne šole s telova-
dnico (pritličje in 1. nadstro-

pje) ter pritlična stavba vrtca. 
Ocenjena vrednost investici-
je znaša 6,26 milijona evrov, 
sredstva bo zagotovila obči-
na. Vloga za gradbeno dovolje-
nje, ki ga občina pričakuje do 
konca maja 2015, je že odda-
na. V času gradnje bo pouk po-
tekal v nadomestnih prostorih 
v stavbi znotraj Vojašnice Jer-
neja Molana Cerklje ob Krki, za 
katere Občina Brežice in MORS 
že usklajujeta pogodbo. 

Sprejet sklep o določitvi zni-
žanja najemnine za poslovne 
prostore za obdobje od uve-
ljavitve proračuna do konca 
tega leta pomeni, da se dru-
štvom, klubom, zvezam in or-
ganizacijam, ki se ukvarjajo z 
neprofitno dejavnostjo in ima-
jo sedež v občini Brežice ali to 
dejavnost izvajajo za občan-
ke in občane brežiške obči-
ne, zniža najemnina poslovnih 
prostorov za 100 %. Sklep ve-
lja za prostore, ki so v lasti ob-
čine in s katerimi slednja upra-
vlja sama. 

Naj omenimo še nekaj svetni-
ških vprašanj in pobud, poda-
nih v prvem delu 5. seje. Jure 
Pezdirc (Lista Sonce) je opo-
zoril, da se je brežiška Vrbina 
spremenila v odlagališče ko-
sovnega odpada. Vinko Ogo-
revc (SDS) je izpostavil pro-
blem pomanjkanja pločnikov 
in kolesarskih stez na neka-
terih odsekih cest v Brežicah. 
Dr. Stanko Preskar (SMC) je 
zanimalo, kako je z realizaci-
jo sklepa glede določitve cen 
programov predšolske vzgoje 
v vrtcih, s katerim se staršem, 
ki so uvrščeni v 2. do 6. dohod-
kovni razred, z reševanjem pr-
vega stanovanjskega problema 
za prvega otroka dodatno zni-
žuje plačilo vrtca za en dohod-
kovni razred. Tomislav Jur-
man (SMC) pa je predlagal, naj 
za parkirišča od vodovodnega 
stolpa do konca občine velja 
enak režim, kot velja za parki-
rišča na Cesti prvih borcev, saj 
se lastniki trgovin pritožujejo, 
da njihove stranke v bližini ne 
morejo parkirati.  Rok Retelj

V Brežice se (morda) vrača kinoBREŽICE - Brežiški župan Ivan Molan je za 4. maj na zahtevo de-
setih svetnikov (SDS, IDS, Lista Sonce in SMC) sklical 3. izredno 
sejo občinskega sveta Občine Brežice. Na dnevnem redu bo točka 
o projektu izgradnje proge za hitrostne preizkušnje in poligonov 
za šolo varne vožnje na območju Gaja pri Cerkljah ob Krki oz. bi-
všega Mobikroga. Na sejo so povabljeni tako predsednik Zveze za 
avto šport Slovenije Anton Anderlič, predstavniki MORS kot tudi 
predsednica sveta KS Cerklje ob Krki Jelena Ilišević. 

Po praznikih spet izredna seja
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Socialna slika Posavja, kot jo predstavljam v članku poleg, je 
»makro« slika, v kateri se skriva na stotine, če ne na tisoče, »mi-
kro« zgodb in usod posameznikov in družin. Nekatere so jasno 
vidne in prepoznavne, verjetno pa je veliko več takšnih, ki osta-
jajo za večino skrite oz. jih pozna le najbližja okolica in socialni 
delavci, ki pomagajo pri njihovem reševanju. Ljudje pač v ve-
čini primerov svoje stiske raje skrivajo, kot da bi jih predstav
ljali drugim, nihče si ne želi stigme »socialnega problema«. A 
dolžnost socialno varnega dela družbe je, da kljub »gozdu« 
tako ali drugače socialno ogroženih še vedno opazi tudi posa-
mezna »drevesa« v njem, saj si vsako zasluži svojo specifično 
obravnavo in pomoč, če je potrebna.

V dokumentu, ki nam je služil kot izhodišče, so poleg že zna-
nih socialnih težav, od brezposelnosti do alkoholizma in dru-
gih zasvojenosti ter naraščanja duševnih težav, izpostavljene 
tudi težave, ki v naše okolje prihajajo s povečevanjem števi-
la priseljencev, v zadnjem času zlasti albanskega rodu. Kot je 
nakazano v članku, prihaja ob njihovi integraciji v našo druž-
bo do trka kultur in vrednostnih sistemov, če ne že civilizacij. 
Njihovi pogledi na vlogo moških in žensk v družini so, milo re-
čeno, tradicionalni in neskladni z vrednotami, ki jih gojimo v 
naši družbi. Nobena skrivnost ni niti, da imajo v šolah, ki jih 
obiskujejo njihovi otroci, težave, saj mnogi slabo govorijo slo-
vensko. Ko sem želel glede tega pridobiti uradne informacije 
z dveh največjih šol na našem območju, krške in brežiške, sem 
naletel na molk oz. odkrito priznanje, da o tem ne upajo go-
voriti, ter sklicevanje na paragrafe, ki da jim to preprečujejo. 
Sprva sem bil nezadovoljen, a jih poskušam razumeti. Dokler 
je vsako opozorilo na specifike (če že ne smemo govoriti o te-
žavah), ki jih v okolju pomeni določena skupina ljudi, s strani 
medijsko favoriziranih varuhov »politične korektnosti« opre-
deljeno kot nestrpnost in ksenofobija, bo pač tako. Tudi ta za-
pis bo najbrž koga med njimi zmotil, pa je njegov namen le, da 
si priznamo dejstva, začnemo o njih odprto govoriti in najde-
mo rešitve, ki bodo v korist vseh. Ampak očitno si bomo raje še 
nekaj časa zatiskali oči pred tem. Kako dolgo še? 

Nekatere stvari 
so še vedno tabu

komentar

Piše: Peter Pavlovič

S sklepom Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti je bil za pri-
pravo, spremljanje in poroča-
nje o programu določen Center 
za socialno delo Krško, s čigar 
direktorico Marino Novak 
Rabzelj smo se pogovarjali o 
socialnih razmerah v regiji.

BREZPOSELNOST, »MATI« 
VSEH TEŽAV

Posavsko regijo (pojem zaje-
ma poleg občin Krško, Breži-
ce, Sevnica in Kostanjevica na 
Krki tudi občini Bistrica ob So-
tli in Radeče) že vrsto let bre-
meni visoka stopnja brezpo-
selnosti, ki je še vedno ena 
višjih med slovenskimi regi-
jami, višja ali podobna je le še 
v Pomurju, Zasavju in Podrav-
ju. To se seveda odraža v mate-
rialnem položaju prebivalcev 
Posavja. »Ljudje se soočajo ne 
samo z materialno ogroženo-
stjo, ampak tudi s socialno iz-
ključenostjo. Prvi korak pri so-
cialnem vključevanju je to, da 
si zaposlen, da si v nekem kro-
gu ljudi, da prejemaš plačo,« 
pravi Novak Rabzeljeva. Lju-
dje se z brezposelnostjo soo-
čajo zelo različno oz. odvisno 
od svojega življenjskega stila, 
prepričanja, vrednot. Nekate-
ri so pri tem zelo aktivni pri re-
ševanju tega problema, iščejo 
službo, se udeležujejo delavnic 
na Zavodu za zaposlovanju, ne-
kateri, zlasti dolgotrajno brez-
poselni, pa postajajo apatični, 
težko se vključijo v dogajanje 
v okolju, kar privede do oseb-
nih stisk in težav v družini, ki 
se kažejo na različne načine, 
bodisi preko otrok bodisi pre-
ko nasilja v družini in neureje-
nih razmer. 

V Posavju opažajo tudi porast 
prejemnikov denarno-social-
nih pomoči in porast vlog za 
izredno denarno pomoč. »Za-
nje zaprosijo ne le brezposel-
ni, ampak tudi družine, v ka-
terih je zaposlen samo eden ali 
pa oba, vendar imajo zelo niz-
ke dohodke. V bistvu jim pla-
ča ne zadošča za osnovno do-
stojno preživetje.« Ljudje se na 
centre obračajo s prošnjami za 
pomoč pri pokrivanju osnov-
nih življenjskih stroškov (na-
kup hrane, plačevanje polo-
žnic …), beležijo tudi čedalje 
večje število deložacij, posa-
meznikom in družinam pa mo-
rajo zagotoviti prostor za biva-
nje. Zavetišče za brezdomce na 
Senovem je ves čas polno za-
sedeno.

ODRINJENOST STAREJŠIH

Socialna stiska vpliva tudi na 
povečevanje družinskega na-
silja in nasilja nad starejšimi 
osebami, govori se celo o med-
generacijski odtujenosti in od-
rinjenosti starih ljudi. Starejši 
ljudje, ki prejemajo zelo niz-

ke pokojnine in zaradi bole-
zni ali česa drugega ne mo-
rejo več poskrbeti sami zase, 
si težko privoščijo institucio-
nalno varstvo (dom starejših 
občanov). Če sami nimajo do-
volj prejemkov, so k doplači-
lu zavezani njihovi otroci in v 
večini primerov imajo tudi ti 
zavezanci nizke dohodke. »Po-
navadi se potem skupaj odlo-

čijo, da starejša oseba osta-
ne doma in da ima družina s 
pokojnino dodaten prihodek, 
pogosto pa se potem poja-
vi vprašanje, ali je za to ose-
bo res primerno poskrbljeno. 
Ni malo primerov, da začnemo 
ugotavljati ogroženost ostare-
lih oseb, ko ni zadostno poskr-
bljeno zanje, ko denimo mama 
s svojo nizko pokojnino poma-
ga svojim mlajšim družinskim 
članom, da se preživijo,« ugo-
tavlja naša sogovornica.

Najtežje je, ko se pojavi še de-
menca in psihiater ugotovi, da 
starejša oseba ni več sposob-
na samostojnega odločanja o 
svojem življenju, dohodkih in 
prihrankih. Center nato določi 
skrbnika ki pomaga temu člo-
veku. »Imamo veliko primerov, 
ko oseba sicer živi doma, njen 
skrbnik pa je ali center ali svoj-
ci, ki ji pomagajo, da razpola-
ga z denarjem, in da se ugoto-
vi, kaj je najbolje zanjo: ali je 
to pomoč na domu ali dom-
sko varstvo ali kaj drugega.« 
Seveda ne v vseh, a ugotavlja-
jo tudi posamične primere, ki 
jih lahko označijo kot izkori-
ščanje starejših ljudi. Novak 
Rabzeljeva pri tem spomni na 
spremembo zakonodaje v letu 
2012 glede varstvenega dodat-
ka, ko je šla zaznamba tudi na 
premoženje, zaradi česar se je 
mnogo starejših ljudi odpo-
vedalo varstvenemu dodatku, 
samo da se bo ohranilo pre-
moženje, v bistvu pa je bilo s 
tem ogroženo njihovo trenu-
tno preživljanje. Zdaj se je ta 
trend odpovedovanja malo 
ustavil in število prejemnikov 
varstvenega dodatka spet na-
rašča.

ALKOHOLIZEM IN DRUGE 
ZASVOJENOSTI

Posavje zaznamuje tudi viso-
ka stopnja tolerance do alko-

hola in posledična zasvoje-
nost, kar se odraža v prvi vrsti 
v družinskih razmerah. »V ve-
čini primerov, kjer gre za poja-
ve družinskega nasilja ali neu-
rejenih družinskih odnosov, je 
prisoten alkoholizem vsaj ene-
ga od družinskih članov. Tudi 
v primerih interventnih ukre-
pov, npr. prepovedi približeva-
nja, temu najpogosteje botru-
je alkohol,« pravi sogovornica 
in opozarja, da noben družab-
ni dogodek v našem okolju ne 
mine brez alkohola. Problem 
ni samo uživanje alkohola, pač 
pa škodljivo, tvegano pitje in s 
tem povezane težave in posle-
dice, zlasti v družinskih odno-
sih, službi, okolju … Problema-
tično je tudi pitje med mladimi, 
zlasti na zabavah ob koncih te-
dna, saj je alkohol zelo lahko 
dostopen. Njihov odnos do al-
kohola izvira iz družine in zgle-
da, ki ga dobijo v njej, šola in 
ostale ustanove težko vplivajo 
nanj, čeprav izvajajo številne 
preventivne aktivnosti.

Povečuje se tudi delež drugih 
oblik zasvojenosti, zlasti s pre-
povedanimi drogami, čeprav 
natančnih statističnih podat-
kov glede tega ni. V Brežicah 
deluje metadonski program, 
vendar je še več zasvojencev na 
terenu neregistriranih. »Pro-
blem ni zanemarljiv, je pa za-
gotovo še večji problem alko-
hol,« povzema Rabzeljeva.

DUŠEVNE TEŽAVE IN 
POSEBNE POTREBE

Slab materialni položaj, pa 
tudi druge okoliščine, botruje-
jo tudi naraščanju števila oseb 
s težavami v duševnem zdrav-
ju. Eno so osebe, ki imajo psi-
hične motnje, zaradi katerih so 
se že zdravili, drugo pa so ose-
be, ki imajo vedenjske, osebno-
stne motnje, povzročene zaradi 
kakšnih zdravstvenih težav, za-
svojenosti ipd., zaradi tega pa 
so moteči v svojem okolju, so 
težje prilagodljivi ... V zadnjih 
letih deluje skupnostna psihi-
atrična obravnava s sedežem v 
Sevnici, ki na terenu obiskuje 
ljudi z duševnimi težavami, ne 
obiskujejo pa ljudi s temi ve-
denjskimi motnjami. Še pose-
bej zaskrbljujoče je, da je tudi 
stopnja samomorilnosti v Po-
savju višja od državnega pov-
prečja. Poleg materialnih stisk 
so za duševne težave ljudi kri-
vi tudi osamljenost, nevklju-
čenost v družbo, način življe-
nja ipd. 

Novak Rabzeljeva izpostavlja 
tudi težave osebe s posebnimi 
potrebami (invalidne, gibalno 
ovirane …), ki potrebujejo po-
sebne dodatne oblike pomo-
či in specializirano obravnavo, 
a so možnosti zanje pogosto 
omejene s pomanjkanjem po-
nudbe storitev in programov, 
pa tudi zaradi nemobilnosti 

teh ljudi. Kot primer navaja 
študentko s statusom invalid-
ke, a ji zakonodaja ne omogoča 
prevoza in spremstva na fakul-
teti, zato je odvisna od razpolo-
žljivosti staršev in pomoči do-
natorjev.

TEŽAVNA INTEGRACIJA 
PRISELJENCEV

Posavje se sooča tudi z velikim 
številom priseljencev iz nekda-
njih republik bivše Jugoslavije, 
v zadnjem času gre predvsem 
za družine albanskega rodu, 
ki imajo slab ekonomski sta-
tus, saj je v večini zaposlen le 
oče, pa še on za minimalno pla-
čo, zaradi zelo tradicionalnih 
pogledov na vlogo moškega 
in ženske v družini pa se sle-
dnje težko vključujejo v druž-
bo. »To je zelo občutljiva tema 
in še precej neraziskano po-
dročje. Centri za socialno delo 
v Posavju se pri težavah v dru-
žinskih odnosih v teh družinah 
srečujemo s tako tradicional-
nimi vzorci odnosa moški-žen-
ska, da se bomo morali oblik 
pomoči ženskam, ki imajo iz-
kušnjo nasilja, lotiti na povsem 
drug način. To se kaže tudi pri 
vzgoji otrok. Nekateri vzor-
ci starševanja so njim samou-
mevni, za nas pa so nespreje-
mljivi,« pojasnjuje direktorica 
CSD Krško in dodaja, da je so-
očiti te ljudi s tem, kaj je spre-
jemljivo in kaj ne, zelo težavno, 
saj si pri tem ne želijo povsem 
zapreti vrat do njih. Pri tem 
si pomagajo z oblikami laič-
ne pomoči družinam, pri ka-
terih delavec pride v družino 
popoldne, se pogovarja s star-
ši, izvaja učno pomoč otrokom 
in postane sogovornik druži-
ni. Albanskih družin je največ 
v krajih, kjer je najbolj razšir-
jeno gradbeno podjetništvo, 
vpliv priseljevanja pa čutijo 

tudi na tamkajšnjih šolah, če-
prav njihova vodstva o tem ne 
želijo oz. ne upajo javno spre-
govoriti … »V šolah se maksi-
malno trudijo, da ne prihaja 
do medvrstniškega nasilja, za-
ničevanja, da se vzpostavljajo 
kvalitetni medsebojni odnosi 
med učenci, seveda pa prihaja 
do posamičnih primerov. De-
lati je treba tako z 'našimi' kot 
z 'njihovimi' starši. Kakšen od-
nos bo imel slovenski otrok do 
albanskega, prinese s sabo od 
doma,« meni Rabzeljeva.

PRI ROMIH NAPREDEK

Podobno je tudi pri Romih, ki 
pa v tem okolju živijo že mnogo 
dlje. V veliki meri so se uredile 
ali vsaj izboljšale njihove bival-
ne razmere, čeprav so ponekod 
(Rimš, Loke) še slabe, izboljšal 
se je tudi obisk romskih otrok v 
šoli, velika pridobitev je romski 
vrtec v Kerinovem Grmu, večja 
je njihova pripravljenost na so-
delovanje v raznih programih. 
»Ne moremo reči, da se ni nič 
spremenilo. Tehnološki razvoj 
je zelo hiter, na odnosni in ži-
vljenjski ravni pa razvoj ne gre 
tako hitro,« pravi sogovorni-
ca z 20-letnimi izkušnjami pri 
delu z Romi. Kljub temu osta-
ja precej težav z neprimernim 
starševstvom, ko recimo soci-
alni transferji niso v prvi vrsti 
namenjeni otrokom, ampak se 
nabavljajo avtomobili ipd., kar 
je povezano z njihovimi vre-
dnotami. Njihovi mladi, ki (če) 
dokončajo osnovno šolo, po 15. 
letu ostajajo prepuščeni same-
mu sebi, niso zaposljivi, zaide-
jo v kazniva dejanja in živijo 
od socialnih pomoči. »To je za-
čaran krog revščine. Če nimaš 
izobrazbe, težko dobiš službo 
in si obsojen na to, da si preje-
mnik socialne pomoči in da ti 
pomaga država, kar pa ni do-
bro,« pravi sogovornica. Izo-
brazba pri velikem številu Ro-
mov še ni vrednota. Žal so se 
tudi oni 'nalezli' nekaterih sla-
bih navad večinskega prebi-
valstva in prihaja med njimi 
do alkoholizma in družinske-
ga nasilja.
� Peter�Pavlovič

Socialna slika Posavja

Od materialnih do duševnih stisk
POSAVJE – Visoka brezposelnost, ki vodi v socialno izključenost in materialno stisko, pa tudi v družinsko 
nasilje in nasilje nad starejšimi, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, čedalje več ljudi z duševnimi te-
žavami, problematično vključevanje priseljencev in romske etnične skupnosti v družbo. To so glavne soci-
alne težave Posavja, zabeležene v regijskem izvedbenem načrtu na področju socialnega varstva 2014-2016.

Tabela: Priseljeni iz tujine po državi prejšnjega prebivališča, 
občine Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, 

Radeče in Bistrica ob Sotli, Slovenija (Vir: SURS)

Prejšnjege bivališče / leto 2009 2010 2011 2012 2013
Bolgarija 15 18 16 17 13
Bosna in Hercegovina 387 136 106 158 105
Hrvaška 97 83 60 97 123
Kosovo 150 106 69 61 76
Makedonija 64 31 32 46 14
Nemčija 37 37 39 26 27
Srbija 106 29 33 42 33
druge države 120 90 60 68 48
Priseljeni iz tujine - SKUPAJ 976 530 415 515 439

Vrhunec priseljevanja leta 2008
Ko pogledamo statistko o priseljevanju iz tujine za spodnjepo-
savsko statistično regijo (do letos brez občin Bistrica ob Sotli 
in Radeče) za zadnjih 20 let, ugotovimo, da se je število prise-
ljencev prvič znatneje povečalo leta 1998, ko je preseglo šte-
vilo 300, leta 2002 je preseglo število 600, vrhunec pa doseglo 
leta 2008, ko se je v regijo priselilo skoraj 1100 ljudi iz tujine. 
Zatem je število priseljenih začelo upadati in se v zadnjih letih 
ustalilo med 400 in 500. Kot je razvidno iz tabele, jih večina še 
vedno prihaja z območja nekdanje skupne države.

Marina Novak Rabzelj
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HITROST IN NEPOZORNOST BOTROVALA NESREČAM - 16. 
aprila se je v večernih urah v nesreči na Gorici pri Raztezu huje 
poškodoval 19-letni voznik mopeda. Nesreči je botrovala mo-
pedistova neprilagojena hitrost. V noči na 17. 4. se je zgodi-
la prometna nesreča v Glogovem Brodu, kjer je 22-letni voz-
nik kmetijskega traktorja zaradi vožnje preblizu desnega roba 
vozišča izgubil oblast nad traktorjem in se z njim prevrnil. Na 
srečo je utrpel lažje poškodbe.
Brežiški policisti so 21. 4. pod večer obravnavali prometno ne-
srečo pri Dolenji vasi pri Artičah. Povzročil jo je 68-letni voz-
nik, ki se je z vozilom peljal iz smeri Brežic proti Krškemu, pri 
navedenem naselju pa je ob zavijanju iz regionalne ceste pre-
ko levega smernega vozišča spregledal motorista, ki je pravil-
no pripeljal iz nasprotne smeri. Motorist je po trčenju padel in 
se huje poškodoval, lažje poškodoval pa se je tudi 26-letni voz-
nik osebnega avtomobila, ki je v izogib trčenju zapeljal s ceste. 

VOŽNJA V VINJENEM STANJU - Na CKŽ v Krškem so policisti 
v noči na 16. 4. ustavili 49-letnega voznika osebnega vozila in 
mu zaradi očitnih znakov opitosti odredili preizkus. V litru iz-
dihanega zraka je imel 1,04 mg alkohola (2,16 g/kg), zaradi 
česar so ga odpeljali v prostore za pridržanje. Prometni poli-
cisti pa so v dopoldanskih urah pri Drnovem ustavili 34-letne-
ga voznika tovornega vozila, ki je imel v litru izdihanega zra-
ka 0,28 miligramov alkohola (0,58 g/kg). Alkohol je, kakor je 
povedal, zaužil prejšnji večer.

POŽARI NA OBJEKTIH IN NARAVI - 14. aprila ponoči sta v 
kampu Terme Čatež zgorela počitniška objekta. Ogenj, ki je iz-
bruhnil v enemu izmed njiju, se je razširil še na sosednji objekt, 
ognjeni zublji pa so ju uničili v celoti. Istega dne popoldne pa 
je krajanki pri naselju Anovec pri kurjenju v naravi ogenj ušel 
v bližnji gozd. Gasilci so na težko dostopnem terenu gasili go-
reče grmičevje in podrast na okoli 20 arih površine, krajanki, 
ki se je nadihala dima, pa so nudili pomoč s kisikom, nakar je 
bila prepeljana v UC Brežice. 20. 4. zvečer so gasilci PGE Krško 
pogasili goreče mešane odpadke na površini 10 m2 v romskem 
naselju Kerinov Grm, 23. 4. dopoldan pa je prišlo do vži ga na 
osebnem vozilu na parkirišču v Ulici kozjanskih borcev v Bre-
žicah. Gasilci PGD Brežice so ohladili pregreto vozilo. Tri dni 
kasneje je v popoldanskih urah ogenj, ki je izbruhnil na pokri-
tem nadstrešku za hranjenje sekancev v sevniškem podjetju 
Tanin, uničil nadstrešek v velikosti 30 m2.  Zbrala: B. M.

Olga Levstik, Lisičje Jame pri Boštanju: Poho-
dov se redno udeležujem, sodelujem pa tudi pri 
organizaciji. Moja najljubša pot je šest kilome-
trov dolga krožna naravoslovna učna pot Aza-
leja, na kateri je mogoče občudovati tudi rasti-
šče rumenega sleča ali azaleje v gozdičku nad 
Boštanjem, ki se že od srednjega veka imenu-

je Gavge. Rada se udeležim tudi pohoda po Sromeljski pešpoti. 

Andreja Petan, Piršenbreg: Organiziranih po-
hodov se ne udeležujem, na pohod grem vedno 
v lastni režiji. Z domačimi si ponavadi za pohod 
izberemo kakšno vzpetino ali pa ravninsko pot. 
Če se le da, skušamo iti na pohod vsak vikend, 
predvsem ko je toplo. Menim, da je v Posavju 
kar velika izbira pohodniških poti, zato tisti, ki 

so pohodniki po duši, vsekakor pridejo na svoj račun.

Stanko Jordan, Kostanjevica na Krki: Včasih 
sem veliko hodil in se redno udeleževal poho-
dov ter hodil v hribe in visokogorje, zdaj pa mi 
kolena tega več ne dovoljujejo. Pri nas je dovolj 
označenih pohodniških poti, planinsko društvo 
je dobro poskrbelo za to, tako da kdor hoče, lah-
ko hodi, saj je to zdravo. Tudi pohodnikov je kar 

precej, vključno z organiziranimi skupinami.

Stanislava Vahčič, Velike Malence: Imam 
zdrav stvene omejitve glede fizičnih aktivnosti 
in se zmerno rekreiram. To počnem sama, če-
prav bi se kljub temu morala več gibati. Se mi zdi, 
da večina ljudi premalo hodi. Kakor spremljam, 
je v našem okolju precej pohodniškh poti. Všeč 
so mi tematske, saj imam včasih željo, da bi od-

šla na kakšen pohod, pa mi je zanimivo, da o njej slišim še zgodbo.

S pomladanskimi meseci se pričenja tudi pohodniška se-
zona vključno z drugim Posavskim festivalom tematskih 
poti. Ste tudi vi med pohodniki, se udeležujete organizira-
nih pohodov ali hodite v lastni organizaciji, je v vaši okoli-
ci dovolj primerno označenih pohodniških poti?

anketa

Začela se je sezona pohodov

Od kod vaša ljubezen do na-
rave?
Odraščal sem v neokrnjenem 
naravnem okolju, poraščenem 
z gozdom, travniki, njivami in 
vinogradi, a v tistem času je to 
bolj predstavljajo delo in znoj, 
kajti naša kmetija je bila majh-
na in pridnih rok ni bilo niko-
li preveč. Naravo in njeno lepo-
to sem začel opazovati šele kot 
brežiški gimnazijec, saj sem s 
sošolci večkrat odšel v Vrbi-
no. V njej je bilo mogoče vide-
ti marsikatero rastlino, živalco, 
drevo … In študij gozdarstva je 
bila potem neka logična izbi-
ra, čeprav me je zanimala tudi 
elektrotehnika. Študij mi je po-
nudil zelo veliko znanja in pre-
pričan sem, da je to še vedno 
študijska smer, ki ponuja mla-
demu človeku največ, od bota-
nike do tehnike, geodezije, po-
teka gradnje gozdnih cest in 
tako dalje. Gozdarstvo je do-
ber temelj za kasnejše življe-
nje z naravo. 

Vaš poklic vam je omogo-
čal skrb za gozdove, za kate-
re radi rečemo, da so pljuča 
sveta. Kako se je to odražalo 
pri delu? 
Moja strokovna pot se je zače-
la na gozdni upravi, ki je skrbe-
la za dva tisoč državnih gozdov. 
Zanje smo skrbeli kot zelo do-
bri gospodarji: opravljali smo v 
naprej skrbno načrtovane po-
seke dreves, skrbeli za novo 
pomladitev, opravljali gojitve-
na dela in zaščito mladih dre-
ves pred divjadjo, na pogoz-
dovanja smo povabili šolarje, 
preganjali smo črno sečnjo ... 
Tudi moje nadaljnje strokov-
no delovanje je bilo povezano 
z gozdovi na območju Posavja. 
Veliko dobrega dela smo opra-
vili in do leta 1992 je bilo slo-
vensko gozdarstvo na zelo vi-
soki ravni, eno najboljših v 
Evropi. Lahko rečem, da nam 
je Evropa zavidala to urejenost.

Z osamosvojitvijo so gozdna 
gospodarstva razpadla. Je 
bila to dobra ali slaba odlo-
čitev? 
Vedno je slabo, če neko stvar, ki 
je dobro delovala, porušiš. Na 
žalost je bila politična situaci-
ja po osamosvojitvi taka, da je 
bilo potrebno vse naenkrat za-
četi znova. Lahko bi odpravi-
li samo pomanjkljivosti in ob-
držali, kar je bilo dobrega. Žal 
se gozdarstva ne da primerja-
ti s kmetijstvom. Tukaj ne mo-
reš ničesar spreminjati z danes 
na jutri, enostavno ne gre. Gozd 
raste od 100 do 150 let. Ne pre-
naša hitrih sprememb, tudi po-
litičnih ne, ki posegajo v samo 
organizacijo dela brez upošte-
vanja stroke. Najbolj kritično je 
bilo to, da smo šli na najcenejšo 
možno organizacijo gozdarske 
službe, s katero pa je lastnik 
gozda pridobil samo trenutno 
višje cene za les. Nikogar več 
pravzaprav ni, ki bi kontroliral 
pravilno ravnanje z gozdom. 

Svoje je prispevala tudi dena-
cionalizacija državnih gozdov 
in v nekaterih primerih so la-
stniki postali ljudje, ki gozda v 
resnici nikoli niso videli in niso 
vedeli, kako naj z njim ravna-
jo. Odločili so se za poseke dre-
ves, zato da so dobili denar in 
z njim kupili jahto, dober avto, 
hišo … Tukaj so potem še od-
kupovalci lesa, ki zanj pogosto 
ponujajo prenizke cene. Ve-

sel sem, da so se začeli lastni-
ki gozdov povezovati, kar lahko 
pripelje do izboljšanja stanja v 
slovenskem gozdarstvu ter v 
ravnanju z gozdom. 

Ali je morda med vašim po-
klicnim delom in planin-
stvom, ki ste mu predani že 
od mladostnih dni, kakšna 
povezava? 
Lahko rečem, da sem bil naj-
prej planinec in potem gozdar. 
Imel sem srečo, da sem se gibal 
v takšni družbi, ki me je vodila 
v planinski svet. Moj najboljši 
prijatelj na Fakulteti za agrono-
mijo, gozdarstvo in veterinar-
stvo v Ljubljani je bil odličen 
smučar in alpinist. Z njim in še 
z nekaterimi drugimi sem do-
živel v gorskem svetu marsi-
kaj nepozabnega. Del tega je 
postavitev bivaka pri Krnskem 
jezeru, ki smo ga postavili leta 
1963. Pred leti smo ga obnovi-
li in v njem se še vedno sreču-
jemo. Občutki ob tem so never-
jetni in ponosni smo nase, ker 
smo uspeli ohraniti naše vezi.
 
Po upokojitvi ste še bolj po-
svetili pohodništvu in leta 
2002 izdali tudi planinski 
vodnik Izleti v sevniško oko-
lico.
Zanj sem se odločil, ker se mi 
zdi, da premalo poznamo svo-
jo okolico. Sam sem jo imel 
možnost kot gozdar pobliže 
spoznati in po upokojitvi sem 
našel čas za opis 35 pohodni-
ških poti v sevniški občini. V 
vodniku je na eni strani kar-

ta, na drugi pa opis izletov v 
našo okolico s podatki o na-
ravnih znamenitostih in za-
nimivostih, o gradovih in raz-
valinah, cerkvah, spomenikih, 
gostiščih in tako dalje, ki jih je 
mogoče videti in doživeti ob iz-
brani poti. Opazil sem, da moje 
delo ni bilo zaman, saj so vsi iz-
vodi razprodani, planinski vo-
dnik pa se uporablja tudi v tu-
ristične namene.

Imamo v sevniški občini in 
v Posavju dovolj urejenih in 
označenih pohodnih poti?
Osebno sem mnenja, da je 
označenih poti že skorajda 
preveč. To pomeni, da popo-
tniku ni potrebno razmišljati 
o poti, ker mu je na njej že vse 
ponujeno, predstavljeno. Pri 
tem pozabljamo, da je na poti 
pomembno doživetje, ki pa ga 
omogoča le lastno raziskovanje 
neznanega, neodkritega, o če-
mer se nato pogovarjaš in raz-
mišljaš, pridobivaš novo zna-
nje in izkušnje. Veste, ni vse v 
navodilih.

Že pet desetletij organizira-
te in vodite planinske izlete 
ter oglede naravnih zname-
nitosti doma in po vsej Evro-
pi. Katera pot je bila najlep-
ša, katera najbolj zahtevna? 
Oh, Islandija bo ostala v mojem 
spominu kot najlepša evropska 
pohodniška pot, čeprav ni bilo 
težjih planinskih tur. Prevzela 
me je zaradi ledenikov in div-
jine z vulkanskimi delovanji. 
Res je bila nepozabno dožive-
tje. Najbolj zahtevna planinska 
pot je bil vzpon na streho Evro-
pe - Mont Blanc, zahteven pa je 
bil tudi vzpon na 5200 metrov 
v Andih, ko sem bil v Peruju. V 
letošnjem maju se odpravljam 
v Pireneje, avgusta pa še v Iran, 
kjer pa bom skušal doseči le vr-
hove do 3000 metrov nadmor-
ske višine.

V društvu Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica 

vodite krožek za spoznava-
nje naravnih vrednot. 
V naši neposredni bližini ima-
mo veliko lepih naravnih stva-
ri in s krožkom, ki ga vodim pri 
U3, jih odkrivamo od oktobra 
do aprila na rednih tedenskih 
izletih. Začeli smo leta 2009 in 
naš zemljevid, ki smo ga pri-
pravili z namenom, da nanj 
beležimo vse naravne in osta-
le zanimivosti, bo kmalu popol-
noma poln. A to še ni vse, ko za-
ključimo s potjo, naredimo še 
zapisnik, vanj zapišemo vse, 
kar smo posebnega opazili na 
poti. S temi zapisi pomagamo 
tudi Zavodu za varstvo narave 
pri ohranjanju biotske razno-
vrstnosti. 

Ste torej tudi naravovarstve-
nik?
Še kot gozdar in sedaj kot po-
hodnik opažam, da ljudje zara-
di neznanja posekajo drevesa, 
ki imajo za naše okolje pose-
ben pomen, zato želim, da se 
takšna drevesa evidentirajo in 
ohranijo. Posebna zgodba pa je 
povezana z Lovrencem in en-
cijanom, ki je po novem zašči-
teno območje. Včasih ta del ni 
bil zaščiten, uporabljali so ga 
celo za preizkušnjo vzdržljivo-
sti terenskih vozil. No, sedaj si 
lahko predstavljate, kam pelje 
neznanje in nespoštovanje na-
rave. Ostajam pa optimist, da 
raste zavest o pomenu sožitja 
z naravo.

Svoje delo in hobi ste poveza-
li še s fotografijo.
To je moja ljubezen iz osnov-
nošolskih dni. Ko mi je starej-
ši brat kupil fotoaparat, smo 
v domači kleti naredili temni-
co in v njej razvijali filme in fo-
tografije. V študentskih časih 
sem postal vodja fotokluba na 
gozdarski fakulteti, kasneje pa 
sem si v domači hiši uredil te-
mnico, v kateri sem z Ljubom 
Motoretom preživel marsika-
tero noč pri razvijanju črnobe-
lih, kasneje pa barvnih filmov. 
Danes je digitalni fotoaparat in 
digitalna fotografija pravi raj. 
Moram pa še dodati, da me je 
vedno bolj zanimala strokovna 
in popotniška fotografija, niko-
li nisem razmišljal o umetniški, 
čeprav je moj profesor za likov-
no umetnost, danes že pokojni 
Miro Kugler, menil, da bi bil do-
ber tudi kot slikar. 

Kdaj je vaš dan popoln?
Naj pomislim. Popoln dan bi bil 
nekje na potovanju, recimo na 
Norveškem, ko bi me prebudilo 
jutranje sonce in me zvabilo na 
potep. Odkrival bi posebnosti 
dežele, spoznaval ljudi, jezik, 
kulturo, naravo. Zvečer bi se-
del ob enem izmed norveških 
jezer in opazoval mirno gladi-
no, nato pa bi se odpravil v šo-
tor k počitku. Ampak še vedno 
je najlepši pogled z okna moje 
domače hiše na Savo in železni 
most čez njo.
 Smilja Radi

Vinko Šeško, gozdarski inženir, planinec in ljubiteljski fotograf:

Najlepši je pogled na Savo 
SEVNICA - 78-letni upokojeni inženir gozdarstva Vinko Šeško, ki se je rodil v zaselku Zajčja Gora nad Sevni-
co, je vsa leta poklicnega udejstvovanja ohranjal stik z naravo, v katero še vedno zelo rad zahaja. Je dolgo-
letni član sevniškega planinskega društva in avtor planinskega vodnika Izleti v sevniško okolico.

Vinko Šeško
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Na zaključnem kvizu se je v 
znanju o energiji, energetiki, 
podnebnih spremembah in ra-
dioaktivnosti pomerilo 16 tri-
članskih ekip učencev osmih 
in devetih razredov posavskih 
osnovnih šol. Zmagala je ekipa 
OŠ Brežice v postavi Primož 
Bogner, Tea Jeličić in Patrik 
Marčetič z mentorico Bredo 
Majcen, drugo mesto je osvoji-
la ekipa OŠ Raka v sestavi Ma-
tija Hruševar, Lea Metelko 
in Kaja Popelar z mentorico 
Marijano Pavlovič, tretje pa 
ekipa OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško v sestavi Anja Švajger, Ur-
ban Učanjšek in Ajda Žarn z 
mentorico Urško Erjavšek. 
Tekmovanje je potekalo pod 
nadzorom strokovne komisi-
je, ki so jo sestavljali Matjaž 
Žvar, Igor Fifnja (oba NEK), 
Melita Lenošek Kavčič, Gar-
sia Kosinac (oba GEN energi-
ja) in Andrej Kozinc (ŠC Kr-
ško-Sevnica).

Uvodoma sta »mlade geni-
jalce« nagovorila predsednik 
uprave NEK Stane Rožman 
in direktor GEN energije Mar-
tin Novšak. »Znanje je ne-
sporno tisto, na čemer teme-
lji naša in vaša prihodnost. Je 
temelj uspeha, zato naj bo za 

Kot je dejal predsednik ZPM 
Krško Vinko Hostar v nagovo-
ru zbranim mladim ustvarjal-
cem iz 19 posavskih osnovnih 
in dveh srednjih šol, je letošnji 
natečaj usklajen s temo evrop-
skega leta, ki poteka pod sloga-
nom »Naš svet, naše dostojan-
stvo, naša prihodnost«, učenci 
in dijaki pa so ustvarjali pro-
jektne naloge, literarna, likov-
na, fotografska in video dela 
pod naslovom »Sodelujem, 
svet oblikujem«. Hostar je iz-
postavil, da je navedena tema 
spodbudila sodelujoče k raz-
mišljanju o možnostih formal-
ne in neformalno medkulturne 
vzgoje in izobraževanja, razu-
mevanja drugačnosti, strpno-
sti do drugače mislečih ter so-
lidarnosti med vsemi ljudmi, 
narodi, rasnimi in verskimi 

Na »genijalcih« zmagali Brežičani
KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je 21. aprila potekalo zaključni kviz tekmovanja »Mladi genijalci«, ki sta 
ga tretje leto zapored organizirali podjetji GEN energija in NEK, tokrat pa so se pomerili učenci posavskih 
osnovnih šol. Med 16 ekipami so se s svojim znanjem najbolj izkazali učenci iz OŠ Brežice. 

vedno zapisano kot vodilo na 
vaši nadaljnji poti. In energija 
je enako pomembna kot zna-
nje, brez energije pač ni niče-
sar, vse dobrine, ki jih dnev-
no uživamo, vse veselje, ki 
ga imamo, vse ugodje temelji 
na energiji,« jim je dejal Rož-
man in poudaril pomen do-
brega razumevanja energet-
skih pojavov, energije in njene 
vrednosti. Novšak je izposta-
vil prizadevanja za osvešča-
nje o energetskih in tehničnih 
temah s Svetom energije in e-
-Svetom: »Naše osnovno po-
slanstvo je zagotavljanje za-
nesljive oskrbe z električno 

energijo iz trajnostnih in ob-
novljivih virov. Naša uspešnost 
pri uresničevanju tega poslan-
stva je v veliki meri odvisna 
od znanja in razumevanja po-
dročja, na katerem delujemo. 
Znanje in razumevanje namreč 
močno vplivata na dojemanje 
izzivov, povezanih z oskrbo z 
energijo danes in jutri.« Pred-
stojnica novomeške enote Za-
voda RS za šolstvo dr. Stanka 
Preskar je mentorjem podeli-
la priznanja.

V podjetjih GEN energija in 
Nuklearna elektrarna Krško 
so v okviru projekta »Mladi v 

svetu energije« že tretje leto 
zapored razpisali tekmova-
nje »Mladi genijalci!« – kviz o 
energetiki. Pred dvema letoma 
so se na tekmovanju pomerili 
učenci osmih in devetih razre-
dov posavskih osnovnih šol, 
lani dijaki elektrotehniških 
šol in tehniških gimnazij iz ce-
lotne Slovenije, letos pa zno-
va učenci posavskih osnovnih 
šol. K sodelovanju se je prija-
vilo kar 16 od skupno 26 po-
savskih osnovnih šol. Orga-
nizatorji so za tekmovanje 
pripravili posebno e-gradivo 
in izpeljali dva sklopa priprav, 
med katerimi so vsi mentor-
ji in učenci obiskali tudi Svet 
energije v Krškem in si poleg 
ogleda inter aktivne razstave 
o energiji in energetiki znanje 
nabirali tudi na praktičnih de-
lavnicah. 

Tekmovanje, ki sta ga povezo-
vala Klara Kukovičič in Matic 
Kuselj, so z nastopi popestrili 
še skupina Uranium pills pro-
ject in plesalci Plesne šole Lu-
kec, nekaj besed pa je mladim 
namenil tudi Martin Blazin-
šek, izvršni direktor in vodja 
spletnega razvoja brežiškega 
start:up podjetja Enolyse.
� Peter�Pavlovič

Najboljše�tri�ekipe�z�mentorji,�Novšakom�in�Rožmanom�(fo-
to: GEN energija)

Sodelujem, svet oblikujem
SENOVO - 21. aprila je v Domu XIV. divizije na Senovem potekala zaključna regijska prireditev natečaja 
Evropa v šoli, ki v Evropi poteka že od leta 1953, v Sloveniji pa pod okriljem Zveze prijateljev mladine - Na-
cionalnega odbora natečaja Evropa v šoli od šolskega leta 2000/2001 dalje.

skupinami: »Predstavlja obli-
ko spoznavanja človekovih 
pravic in je del izobraževa-
nja za demokracijo. Prispeva 
k uveljavljanju socializacijskih 
ciljev osnovne in srednje šole, 
spodbuja pridobivanje znanj 
in sposobnosti za aktivno dr-
žavljanstvo ter prispeva k uve-
ljavljanju sodelovalne kulture, 
razvoju sposobnosti učencev 
za odločanje in sprejemanje 
odgovornosti.« 

Okoli 300 sodelujočih učen-
cev ter srednješolcev iz 21 od 
28 šol z našega območja so s 
svojimi mentorji podali svoj 
pogled na vse zgoraj omenje-
no in pokazali svoje ustvarjal-
ne zmožnosti, najboljša izbra-
na dela pa bodo razglašena na 
osrednji državni prireditvi ob 

dnevu Evrope 8. maja v Pionir-
skem domu v Ljubljani. Poleg 
Vinka Hostarja so zbrane poz-
dravile in nagovorile, v nada-
ljevanju pa tudi podelile so-
delujočim pisna priznanja in 
knjižna darila, koordinatori-
ca Evropskega leta za razvoj 
2015 z Ministrstva za zuna-
nje zadeve mag. Nataša Adle-
šič Barba, krška podžupanja 
Ana Somrak ter Majda Struc, 
predsednica nacionalnega od-
bora natečaja. Priznanja in 
nagrade so prejeli sodelujoči 
in njihovi mentorji iz osnov-
nih šol: Brežice, Globoko, Ar-
tiče, Pišece, Bizeljsko, Dobova 
ter Gimnazije Brežice, iz krške 
občine so sodelovale šole: Ju-
rija Dalmatina Krško, Adama 
Bohoriča Brestanica, Kopriv-
nica, Podbočje, Raka, XIV. divi-

zije Senovo, Leskovec pri Kr-
škem s podružnično šolo Veliki 
Podlog ter OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki, iz sevni-
ške občine pa OŠ Blanca, Kr-
melj, Savo Kladnik in Ana Gale 
iz Sevnice, OŠ Šentjanž in Sre-
dnja šole Sevnica. Spremljeval-
ni kulturni program na prire-
ditvi so z glasbenimi točkami 
in odigrano predstavo Okoste-
njak v omari izvedle učenke in 
učenci Osnovne šole Artiče. 

 Bojana Mavsar
Nastop�artiških�šolarjev�na�zaključni�prireditvi

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.

LJUBLJANA/KRŠKO - Ob dnevu pro-
stovoljstva mladih sta 20. aprila pred-
sednik države Borut Pahor in pred-
sednik komisije za podelitev državnih 
priznanj pri Slovenski filantropiji Pri-
mož Jamšek podelila nagrado in pri-
znanja za izjemne dosežke na podro-
čju prostovoljstva v letu 2014.  Najvišje 
priznanje - nagrado za življenjsko delo 
Republike Slovenije na področju pro-
stovoljstva - je prejel Vinko Hostar iz 
Artič, ki je kot prostovoljec aktiven že 
od leta 1987, od leta 2011 kot pred-
sednik uspešno vodi Zvezo prijateljev 

mladine Krško, sedemnajst let pa je tudi ravnatelj Osnovne šole 
XIV. divizije Senovo. Priznanja za delo na področju prostovoljstva 
za minulo leto so prejeli: Barbara Lužar za vzpostavitev med-
generacijskega centra Hiša Sadeži družbe v Žalcu, Zveza taborni-
kov Slovenije za izjemne lanskoletne dosežke na področju civil-
ne zaščite, Rok Križan za delo na področju integracije ogroženih 
družbenih skupin, Drago Burjak iz Črne na Koroškem za dolgo-
letno delo na področju civilne zaščite in prostovoljnega gasilstva 
in Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza - Genesis Lju-
bljana za vzpostavitev vseslovenskega projekta Simbioza. B. M. 

Hostarju nagrada za izjemne 
dosežke v prostovoljstvu

Nagrajenec�za�življenj-
sko delo Vinko Hostar

SEVNICA - Na letošnjem občnem zboru Planinskega društva Li-
sca Sevnica so podelili tudi dva zlata častna znaka Planinske zve-
ze Slovenije. Prejela sta ju Ljubo Motore, ki je postal član sevni-
škega planinskega društva leta 1962, in Janja Kolar, ki je članica 
Planinske zveze Slovenije od leta 1962. »Prvo, bronasto priznanje, 
sem prejel leta 1970, ko sem bil aktiven pri delu v starem Tončk-
ovem domu in pri začetku gradnje nove Jurkove koče. Drugo, sre-
brno priznanje, sem dobil leta 2003, ko se je zaključilo obdobje 
proslavljanja 100-letnice Jurkove koče. Takrat sem vrsto let in-
tenzivno zbiral in obdeloval, pisno in slikovno, gradivo o planin-
skem društvu, o Lisci in o kočah na njej. ’Na starost’ sem prejel 
še zlato. Seveda sem ob tem počaščen,« je dejal Motore. Kolarje-
va je bila vrsto let aktivna markacistka, nepogrešljiva pri obnovi 
Jurkove koče na Lisci, z veseljem pa je sodelovala tudi pri obno-
vi planinske koče na Bohorju. Vrsto let je vodila tudi planinsko 
skupino na Planini pri Sevnici, ki je štela od 70 pa do 200 članov, 
že 12 let pa skrbi predvsem v poletnih mesecih za dobro počutje 
planink in planincev kot skrbnica planinskega zavetišča na Slatni 
pod Poncami. »V hribe sem od nekdaj rada hodila in sedaj, ko za-
radi težav z nogami ne morem več, se mi zdi, da sem ’živa zako-
pana’, sploh, ko gledam slike s prečudovitih pohodov, na katerih 
sem tudi sama doživela marsikaj lepega in zanimivega,« je deja-
la ljubiteljica gora.  S.�R,�foto:�V.�Šeško

Zlata častna znaka PZS

Ljubo�Motore�(desno)�je�prejemnik�najvišjega�priznanja�PZS.
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POSAVJE - Ministrica za 
zdravje Milojka Kolar Ce-
larc je 22. aprila skupaj s so-
delavci predstavila predlog 
Pravilnika o službi nujne me-
dicinske pomoči  (NMP). Kot 
je iz njega razvidno, naj bi bil 
v Posavju poleg lani odprtega 
brežiškega urgentnega cen-
tra v Sevnici, zaradi oddalje-
nosti in dostopnega časa do 
Brežic, vzpostavljen t. i. sate-
litski urgentni center, ki naj 
bi bil »strokovno in organiza-
cijsko vezan na regionalni ur-
gentni center«, z delovanjem 
pa naj bi pričel najkasneje v 
dveh letih po vzpostavitvi di-
spečerske službe zdravstva. 
Predvidena sta dva dispečer-
ska centra, v Mariboru in Lju-
bljani, ki bosta glede na klice 
na številko 112 razporejala 
mobilne enote in reanimobi-
le po terenu. V Krškem pa naj 
bi, tako kot je bilo napoveda-
no, ostala t. i. mobilna reani-
macijska enota, sestavljena 
iz zdravnika, diplomiranega 
zdravstvenika in zdravstve-
nega reševalca - voznika re-
ševalnega vozila, ne bo pa več 
zdravnik na voljo v ambulan-
ti. »Uspeh« glede na napove-
di, da bo krški zdravstveni 
dom ponoči in ob vikendih 
zaprt, je le predvidena pri-
sotnost zdravnika ob koncih 
tedna in praznikih najmanj 
osem ur dnevno. Pravilnik 
je v javni obravnavi do 22. 
maja, dan prej pa bo brežiški 
urgentni center obiskala mi-
nistrica. 
 P. P.

Dimnikarska služba v Sloveniji je ena 
tistih gospodarskih javnih služb, ki je v 
preteklosti pri marsikaterem uporab-
niku povzročila kar nekaj slabe volje. 
Največkrat z očitkom, da gre za nepo-
treben strošek. Številna gospodinjstva 
so v zadnjih dveh desetletjih posodobi-
la kurilne naprave, hkrati pa se je tudi 
povečala uporaba čistejših energentov, 

kot so npr. zemeljski plin, elektrika, lesna biomasa. Kurilne na-
prave in dimni vodi so torej zaradi tehnološkega napredka in 
zaradi čistejših energentov bistveno bolj čisti in varni, posle-
dično pa je odpadla potreba po njihovem vsakoletnem pregle-
dovanju in čiščenju.

Področje dimnikarskih storitev je na zakonski ravni od leta 
1974 do leta 2004 urejal Zakon o dimnikarski službi, od leta 
2004 naprej pa Zakon o varstvu okolja (ZVO), ki je določal, 
da dimnikarske storitve, t. j. izvajanje meritev, pregledovanje 
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi 
varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekove-
ga zdravja in varstva pred požarom, spadajo med obvezne dr-
žavne gospodarske javne službe varstva okolja. 

V letu 2013 je Državni zbor sprejel zakon o spremembah Zako-
na o varstvu okolja (t. i. ZVO1F) in to področje korenito spre-
menil, saj je določil, da dimnikarske storitve po 31. 12. 2015 
ne bodo več spadale med obvezne državne gospodarske javne 
službe varstva okolja, kar pomeni, da bo do leta 2016 potreb-
no to področje urediti na novo.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dimnikarskim zdru-
ženjem v mesecu marcu 2015 predstavilo izhodišča za priho-
dnjo ureditev izvajanja dimnikarskih storitev, ki med drugim 
predvidevajo, da bodo uporabniki storitev lahko sami izbirali 
izvajalca storitev, izvajalci storitev pa ne bodo več omejeni na 
območja  odpravlja se namreč tudi dosedanji koncesijski sis-
tem. Kot izhaja iz izhodišč MOP, se obveznosti izvajalcev dimni-
karskih storitev naj ne bi bistveno spremenile: še naprej bi se 
izvajali pregledi naprav v predpisanem obsegu in na predpisan 
način, izdajala bi se potrdila o opravljenih storitvah, dosledno 
vpisovanje kurilnih naprav in storitev v register, obnavljanje 
dimnikarskega znanja. S strani MOP predlagane obveznosti 
uporabnikov kurilne naprave so obveznost izbire dimnikarja, 
dopustiti dimnikarju, da opravi pregled kurilne naprave (da je 
oskrbljena v predpisanih rokih in na predpisan način), hram-
ba potrdil o izvedenem pregledu in izvedba odprave morebi-
tnih ugotovljenih napak.

Ker predvidena ureditev dimnikarskih služb močno spremi-
nja dosedanji način delovanja, se je na Državni zbor RS obrni-
lo večje število predstavnikov dimnikarskih podjetij, združenj 
dimnikarjev in predstavnikov civilnih iniciativ, ki zagovarjajo 
korenite spremembe dosedanje ureditve, vse z željo predsta-
viti svoje strokovne poglede in pomisleke glede pretekle in bo-
doče normativne ureditve dimnikarske službe. 

Strinjam se, da dosedanja ureditev ni bila primerna, saj je kot 
obvezne predvidevala veliko število povsem nepotrebnih pre-
gledov, kar so uporabniki upravičeno dojemali kot nepotreb-
ne stroške. Vedeti pa moramo, da je namen dimnikarskih sto-
ritev preventiven  preprečevanje požarov in zastrupitev z 
ogljikovim monoksidom, zaradi česar moramo dimnikarski 
službi vendarle dati ustrezno politično težo in jo tudi ustre-
zno regulirati. 

Ker osnutek bodoče ureditve dimnikarske službe že buri du-
hove, sem Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor v Dr-
žavnem zboru predlagal, da opravi javno predstavitev mnenj, 
kjer bodo lahko vsi deležniki predstavili svoja mnenja in izku-
šnje. Bodoča ureditev mora ohraniti svojo preventivno funkci-
jo, hkrati pa se tudi prilagoditi sodobnim kurilnim napravam. 
In ne nazadnje, dimnikarske storitve morajo biti cenovno do-
stopne, ne samo za tiste v blokih, kjer bo glede na predstavlje-
na izhodišča kar nekaj konkurence, temveč tudi za tiste, ki ži-
vijo na podeželju.

Dimnikarstvo po novem

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Zgoščen pregled skupne-
ga dela članov v letu 2014 je 
predstavila predsednica Darja 
Mandžuka. Poudarila je, da se 
člani društva s sladkorno bole-
znijo soočajo pogumno, ne za-
tiskajo si oči pred resnimi opo-
zorili, da je bolezen v velikem 
porastu med mlajšim in starej-
šim prebivalstvom, društvo s 
svojim programom pa dela do-
bro za člane v okolju Posavja, 
lajša tegobe bolezni in prispe-
va h kakovosti življenja. Dobro 
in uspešno delo društva omo-
gočajo zdravstveni zavodi v 
Posavju, ki zagotavljajo ustre-
zno zdravljenje, pomagajo pri 
izobraževanju članov, prizna-
ni strokovnjaki z medicinske-
ga in drugih področij pa čla-
ne ozaveščajo in izobražujejo, 
s tem pa pomagajo pri prema-
govanju zdravstvenih težav. Z 
denarno podporo upravnih or-
ganov posavskih občin, Zveze 
diabetikov Slovenije ter dru-
štvu naklonjenih podjetij pa 
lahko uresničujejo programe. 

Poleg že utečenih letnih ak-
tivnosti so v društvu posebej 

Združeni in povezani so močnejši
BREŽICE – Društvo diabetikov Posavje – Brežice je 18. marca v brežiški osnovni šoli opravilo letni občni 
zbor s pregledom minulega dela in načrti za tekoče leto. V društvo je včlanjenih 554 članov, med letom so 
pridobili 32 novih članov, število članov pa je upadlo zaradi smrti. 

ponosni na državna tekmova-
nja učencev in dijakov iz zna-
nja o sladkorni bolezni. V letu 
2014 je na državnem tekmo-
vanju 16. novembra v Ljublja-
ni iz Posavja sodelovalo 19 šol 
z mentorji. Z izvajanjem tega 
programa želijo, da učenci in 
dijaki s pridobljenim znanjem 
širijo zdrav način življenja  in 
o njem ozaveščajo ožjo in šir-
šo okolico.

Tokratni zbor članov je obo-

gatil dermatolog prof. dr. To-
maž Lunder, ki je predaval 
na temo »Psoriaza (luskavica) 
in sladkorni bolnik«. Luskavi-
ca je kronična vnetna nenale-
zljiva kožna bolezen, ni samo 
»nekaj na koži«, ki lahko priza-
dene več organskih sistemov. 
Vzrok bolezni ni pojasnjen, 
kaže pa, da je vpleten imun-
ski sistem, obstaja tudi ge-
netska nagnjenost k obolenju. 
Razen gena so sprožilci: okuž-
ba, dolgotrajne angine, zobna 

(ne)higiena, alkoholne pijače, 
kajenje, rane, praskanje kože, 
zdravila za zmanjšanje krvne-
ga tlaka, hujše stresne situaci-
je, izpostavljanje soncu. Če je 
ne zdravimo, je lahko pogoj za 
nastanek karcinomnih bolezni. 
Pojavi se lahko kadar koli v ži-
vljenju, večje tveganje za bole-
zen imajo ljudje s svetlo kožo. 
Zdravi se z biološkimi zdravili, 
vendar so predraga, je pa me-
dicina napredovala v kakovo-
sti življenja pri psoriatičnih 
bolnikih.

Zbora sta se udeležila Patri-
cia Čular iz urada brežiškega 
župana in predsednik Zveze 
društev diabetikov Slovenije 
Peter Miklavčič ter pohvali-
la delo društva, ki temelji na 
sloganu »Združeni in poveza-
ni smo močnejši pri premago-
vanju težav«. Na zboru je pri-
sostvovala biologinja Polona 
Simončič iz Podsrede, ki je 
pripravljena pomagati v dru-
štvu, kar so člani z veseljem 
sprejeli.
� N.�Jenko�Sunčič,�
� foto:�Foto�Rožman

Pozdrav�predsednika�zveze�diabetikov�Petra�Miklavčiča�(de-
sno)

BREŽICE – Europa Donna 
Slovenija je 17. aprila v avli 
Upravne enote Brežice pri-
pravila ogled fotografij ti-
stih pogumnih bolnic in oz-
dravljenk, ki so se srečale z 
diagnozo raka na dojki, in so 
se upale brez zadržkov po-
staviti pred objektiv fotogra-
fa Tomaža Levsteka. 

Potek dogodka je usklajeva-
la Metka Semrajc Slapšak, 
vzgojiteljica v brežiškem vrtcu, 
ki se je tudi pogumno spopri-
jela z diagnozo raka na dojki, 
množici prisotnih na otvori-
tvi pa je v pozdravu sporoči-
la: »Lep je dan in lepo je življe-
nje!« Ob tem je treba ponoviti, 
da je rožnati oktober svetov-
ni mesec boja proti raku dojk, 
ki je najpogostejša oblika raka 
med ženskami. V Sloveniji vsa-
ko leto za rakom dojk zboli več 
kot 1200 žensk, od teh pribli-
žno 60 starih manj kot 40 let. 
Lanski rožnati oktober je po-
nudil svežino. Ob rdeči niti 
ozaveščanja o raku so šestič 
obeležili še 15. oktober, dan 
zdravih dojk. Z akcijo so želeli 
svoja sporočila usmeriti nepo-
sredno na mimoidoče z razsta-
vljenimi fotografijami bolnic. 
Razstava je potovala iz kraja 
v kraj in letos pripotovala tudi 
v Brežice, z njo pa so aktivisti 
želeli nagovoriti vse – ženske, 
moške in otroke k zdravemu 
načinu življenja, k samopregle-
dovanju in odzivnosti na pre-
sejalne programe. Pravzaprav 
beseda teče o projektu Lep je 
dan!, ki je izšel iz pesmi z na-
slovom I will survive v izvedbi 
pevke Glorie Gaynor, in sicer 
po vzoru ameriške akcije, v ka-

Razstava projekta »Lep je dan!«
teri je več kot 200 ozdravljenk 
skupaj s plesalci pripravilo 
plesno točko. Slovenski pro-
jekt Lep je dan so podprli šte-
vilni, med njimi tudi Anja Ru-
pel s pesmijo Lep je dan. 

S tokratno otvoritvijo razsta-
ve v Posavju so aktivistke že-
lele pokazati, da je življenje z 

rakom ali brez raka – življenje. 
Želele so pokazati, kaj zmore-
jo, predvsem pa znova opo-
zoriti na pomen preventivnih 
pregledov ter zgodnjega od-
krivanja. Ko imaš enkrat raka, 
te ta spremlja vse življenje, ga 
spremeni in odpre nove pogle-
de na smisel življenja. Razsta-
vo je odprla svetovalka župa-
na Patricia Čular, otvoritev in 
dogodek v Brežicah so s kul-
turnim programom podprli 
otroci brežiškega vrtca, učen-
ci Glasbene šole Brežice in ple-
salke PD Imani. 

Pred otvoritvijo razstave je v 
predavalnici Mestne hiše nav-
zočim spregovorila predsedni-

ca Slovenskega združenja Eu-
ropa Donna dr. Mojca Senčar. 
Med ostalim je poudarila zave-
danje, da ženske, ki so izgubi-
le dojko, niso nič manj vredne, 
družina in družba jim mora-
jo biti v oporo, in da je veliko-
krat težje zdravljenje duše kot 
telesa. Za lažje premagovanje 
je dobro poiskati pomoč v sku-

pinah za samopomoč, sicer pa 
poslušati svoje telo in ne sledi-
ti ljudem, ki ponujajo vsemo-
goče, od nasvetov dalje. Opo-
zorila je na Evropski kodeks 
proti raku, ki zajema nasve-
te, njihovo upoštevanje pa ne 
zmanjša le grožnje raka, pač 
pa tudi drugih kroničnih bole-
zni, predvsem bolezni srca in 
ožilja. In čeprav je skrb za la-
stno zdravje dolžnost vsake-
ga od nas, jo lahko udejanja-
mo samo v državi, ki podpira 
zdravje v vseh politikah, zato v 
preventivi pred rakom in dru-
gimi boleznimi ne gre pozabiti 
na odgovornost družbe.

� N.�Jenko�Sunčič

Mojca�Senčar,�Metka�Semrajc�Slapšak�in�Merica�Žnidaršič,�av-
torica�pletene�kruhove�pentlje,�znaka�raka�dojk

www.avtoslak.si

AVTO SLAK
Kolodvorska 4, 8000 Novo mesto
T: 07 39 32 999

KUPON
za brezplačno
zunanje
pranje vozila

Kupon je vnovčljiv od 04.05.15 do 31.08.15 v 
Avto Slak Novo mesto.
En kupon velja za koriščenje ene storitve.
Popusti se ne seštevajo in ne veljajo  za 
storitve v akciji.
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V Sevnici satelitski 
UC, v Krškem le 
mobilna enota
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Že v soboto dopoldne je Zele-
ni Jurij s spremstvom pobiral 
jajca in klobase po vaseh v KS 
Zdole, popoldne pa so števil-
ni domačini in obiskovalci od 
drugod navijali za tekače, ki so 
se podali na tretji Jurjev tek po 
zdolskih poteh, ki je potekal v 
organizaciji ŠD Zdole in šteje 
tudi za dolenjski tekaški pokal.
Pestro dogajanje pod šotorom 
na zdolskem igrišču, ki so ga 
pripravili člani THD Zdole, se 

je začelo v nedeljskih zgodnjih 
jutranjih urah, vendar so prvi 
obiskovalci letos nekoliko po-
grešali pritrkavanje zvonov v 
cerkvi sv. Jurija na Zdolah. Kr-
ški pihalni orkester je ob prvi 
jutranji svetlobi zaigral budni-
co in člani THD Zdole so začeli 
s peko znanega zdolskega cvr-
tja. V dopoldanskem programu 
so nastopili Posavski veseljaki, 
etno skupina Ko ga še ni blu, 
ansambel Totter Midi Sotošek 

in senovska folklorna skupina. 
Po dopoldanski svečani maši 
v cerkvi sv. Jurija se je na pri-
zorišče pripeljal tudi zeleni 
Jurij, v katerega se že vrsto let 
obleče krajan Jurij Štefančič, 
v spremstvu podžupanje ob-
čine Krško in častne krajanke 
KS Zdole Ane Somrak, pred-
sednika KS Zdole Jožeta Sliv-
ška in predsednika THD Zdole 
Marjana Gričarja. Podžupa-
nja Ana Somrak je v pozdrav-

nem govoru dejala, da upa, da 
se bodo na eno od prihodnjih 
jurjevanj na Zdole pripeljali 
po obnovljeni cesti. Dolgoletni 
predsednik KS Zdole Jože Sliv-
šek je čestital THD kot najbolj 
aktivnemu društvu v KS Zdole 
in pomembnemu tvorcu druž-
benega, družabnega in kultur-
nega utripa kraja. Med drugim 
je poudaril, da je v zadnjih le-
tih v KS Zdole število prebi-
valcev naraslo iz 720 na 930. 

V svojem nagovoru se je pred-
sednik THD Marjan Gričar 
ob 20-letnici delovanja THD 
zahvalil vsem, ki so sodelova-
li in sooblikovali društvo v mi-
nulih letih. 

Sledila je podelitev priznanj KS 
Zdole, ki so jih prejeli: Zdenka 
Beuc, Jože Špiler in Anton Si-
monišek. Ob tej priložnosti je 
v imenu Turistične zveze Slo-
venije znake TZS zaslužnim 
članom THD Zdole podeli-
la predsednica Občinske tu-
ristične zveze Brežice Bran-
ka Stergar. Srebrne znake so 
prejeli Marjan Gričar, Daniel 
Novak in Ivan Žnideršič, zla-
tega pa Zdenka Beuc. Dvaj-
setletnico delovanja je THD 
Zdole obeležilo tudi z izdajo 
priložnostne brošure z naslo-
vom Z vami že dvajset let, ki 
jo je pripravila članica društva 
Polona Brenčič. 

Ob 15. uri so se v kuhanju zdol-
ske gobove juhe po receptu 
zdolskega rojaka kuharskega 
mojstra Ivana Ivačiča pomeri-
le ekipe treh turističnih dru-
štev z Zdol, Dobove in Senove-
ga ter domačega PGD, v kateri 
je sodeloval tudi gasilski pod-
mladek. V popoldanskem pro-
gramu so obiskovalci lahko 
prisluhnili še Brežiškim flosar-
jem, ansamblom Franca Ocvir-
ka, bratov Žerjav in Jerneja Ko-
larja, jurjevanje pa so zaključili 
v poznih večernih urah z an-
samblom Donačka. 

Gospodinje iz vasi v KS Zdole 
so tudi tokrat pripravile raz-
stavo različnih domačih do-
brot, obiskovalci so lahko ob-
čudovali tudi izdelke, ki so 
nastali v zdolskem vrtcu, vzgo-
jiteljice pa so za otroke pripra-
vile ustvarjalno delavnico. 
� Polona�Brenčič

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

 

BREŽICE - 22. aprila je v Mestni hiši Brežice potekala ura-
dna razglasitev rezultatov ocenjevanja vin v okviru izbora za 
županovo vino 2015. Zavod za podjetništvo, turizem in mla-
dino Brežice je omenjeni izbor organiziral tretje leto, dru-
go leto pa so razglasili zmagovalni dvojček županovih vin. 

Komisija v sestavi Mi-
lena Rožman (pred-
sednica), Roman Ba-
škovč, Branko Bosina, 
Jože Prah in Adi Bro-
di je 14. aprila opravila 
ocenjevanje vin za žu-
panovo vino. Na izbor 
za županovo vino 2015 
se je uvrstilo 30 najbo-
lje ocenjenih vzorcev 
cvička PTP iz Društva 
vinogradnikov Dolina - Jesenice, Vinogradniško-turističnega dru-
štva Gadova peč ter Vinogradniškega, turističnega in kulturnega 
društva Cerklje ob Krki ter 30 najbolje ocenjenih vzorcev bele-
ga bizeljčana PTP iz Vinogradniškega društva Bizeljsko, Vinogra-
dniškega društva Sromlje in Vinogradniškega društva Pišece (iz 
vsakega društva deset najbolje ocenjenih vin na društvenih oce-
njevanjih). Komisija je ocenila 23 vzorcev cvička PTP (en vzorec 
izločen) in 28 vzorcev belega bizeljčana PTP (en vzorec izločen 
oz. prekategoriziran). Najbolje ocenjeni cviček PTP je tako postal 
cviček Martina Kuntariča s Pristave ob Krki (član VTD Gadova 
peč) z oceno 16,27, najbolje ocenjeni beli bizeljčan PTP pa beli 
bizeljčan Janka in Martine Matjašič s Sromelj (VD Sromlje, oce-
na 17,23). Župan Ivan Molan, ki bo zmagovalni dvojček vin upo-
rabljal za protokolarne in promocijske namene Občine Brežice, 
je zmagovalcema podelil priznanje, prav tako vinogradniškima 
društvoma, iz katerih prihajata zmagovalca, ostali sodelujoči, ki 
so oddali vzorce svojih vin, pa so dobili listino o sodelovanju. Žu-
panu sta pri podelitvi pomagali predsednica komisije Rožmano-
va in prva vinska kraljica Bizeljskega Doroteja Šekoranja. Leto-
šnja zmagovalca izbora za županovo vino bosta v sklopu Dneva 
kruha, vina in salam, ki bo potekal na letošnjem festivalu Breži-
ce, moje mesto, iz rok lanskih zmagovalcev prejela tudi unika-
tna prehodna pokala.

Po uradnem delu, ki ga je povezovala Alja Kovačič, je v pritli-
čju Mestne hiše Brežice potekalo prijetno druženje z degusta-
cijo najboljših vzorcev vin letošnjega izbora za županovo vino.
 Rok Retelj

Najboljši vini pridelali pri 
Kuntaričevih in Matjašičevih

Vinogradnika�Janko�Matjašič�(levo)�in�
Martin�Kuntarič

Jubilejno jurjevanje na Zdolah
ZDOLE – Že tradicionalno zdolsko jurjevanje, ko obenem praznujejo tudi krajevni praznik KS Zdole, sta le-
tos organizatorja Turistično-hortikulturno društvo Zdole in Krajevna skupnost Zdole pripravila 25. in 26. 
aprila. Ob tej priložnosti je THD Zdole obeležilo tudi 20-letnico delovanja. 

Po�Zdolah�se�je�razlegala�budnica�Pihalnega�orkestra�Krško.

Nagrajenci�TZS�(v�zelenih�majicah)�s�predsednikom�KS�Zdole�
Jožetom�Slivškom,�Zelenim�Jurijem�in�podžupanjo�Ano�Somrak

Pred Lamutovim likovnim sa-
lonom sta ga ob zvokih tam-
kajšnjega pihalnega orkestra 
sprejela kostanjeviški župan 
Ladko Petretič in ravnatelji-
ca kostanjeviške osnovne šole 
Melita Skušek. »Meni je zelo 
všeč, in spet se obračam zlasti 
k najmlajšim, da ste se skupaj 
z vašimi učitelji domislili tako 
imenitnega simbola, kot je de-
žnik, pod katerim smo zbra-
ni vsi skupaj. Slovencev nas je 
malo, dva milijona in še nekaj 
v diaspori, smo majhen in ži-
lav narod. V zadnjih 100 letih 
smo šli skozi zelo trde preizku-
šnje in preživeli zaradi upora, 
poguma, ambicioznosti, vizij, 
zlasti pa - z redkimi izjema-
mi - zato, ker smo stopili sku-
paj. Enkrat v zgodovini nismo 
bili zelo skupaj in še danes na 
nek način trpimo zaradi teh 

Pod skupnim dežnikom tudi Pahor
KOSTANJEVICA NA KRKI - V kostanjeviški osnovni šoli so 24. aprila odprli razstavo likovnih del že 26. otro-
škega extempora, ki je letos potekal pod geslom »Pod skupnim dežnikom«. Dogodka, s katerim hkrati po-
častijo tudi dan upora proti okupatorju, se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor.

ran, ampak jih celimo,« je de-
jal predsednik večjemu številu 
zbranih domačinov.  

Zatem se je dogajanje prese-
lilo na kopališče Otok, kjer so 
kostanjeviški šolarji in šolar-
ke predsedniku pripravili pe-

ster kulturni program. Mesto 
je bilo ob tej priložnosti tudi 
razstavišče z akrilnimi barva-
mi poslikanih odsluženih de-
žnikov, ki so jih na letošnjem 
extemporu ustvarili vsi učenci 
kostanjeviške šole od 2. do 9. 
razreda ter 44 gostujočih šo-

larjev iz desetih šol, ustvarjali 
pa so tudi na literarnih delav-
nicah. Razstavo je postavila Li-
dija Stipanič.
� P.�Pavlovič

Predsednik�Pahor�je�z�mladimi�posnel�tudi�nekaj�t.�i.�selfiejev.

Rdeča� nit� prireditve� so� bili�
dežniki.
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93-letna Amalija Umek z Vrh-
ka pri Tržišču, članica KO DIS 
Krmelj-Tržišče, ne bo nikoli 
pozabila septembra 1941, ko 
so Nemci ponoči vdrli v nje-
no podnajemniško stanovanje 
v Celju. Z najnujnejšimi stvar-
mi v kovčku je morala na pot. 
Prvi postanek je bil v zbirnem 
taborišču Rajhenburg, nato je 
sledilo potovanje do Slavon-
ske Požege. Postala je služki-
nja v neki bogati hrvaški dru-
žini. Nekega dne se je odločila 
za pobeg. Z vlakom je potova-
la preko Slavonskega Broda do 
Zagreba. Tam je iskala pomoč 
pri Rdečem križu, a je ni dobi-
la. Pot je nadaljevala proti Slo-
veniji preko Karlovca. Za karto 
ni imela dovolj denarja, a ji je 
sprevodnik dovolil nadaljeva-
ti vožnjo in tako je pripotova-
la do Trebnjega, od koder se je 
peš napotila do doma v Dobr-
niču, kjer je ob dveh ponoči na 
svoj 20. rojstni dan objela svo-
je domače. Po vojni je službo-
vala v Tržišču, kjer je spoznala 
svojega moža Vida ter si ustva-
rila varen dom.

Neprijetne spomine na vojni 
čas ima tudi 91-letna izgnan-
ka Danica Vintar, ki živi v hiši 
na robu pobočja nad zaselkom 
Spodnje Vodale pri Tržišču. 
Rojena je bila v osemčlanski 
družini v Ljutomeru. 18-letna 
je odšla za varuško in služki-
njo k neki družini v Zagreb. Po 
šestih mesecih je prihod Nem-
cev na Balkan in v Zagreb, ki 
je bil že poln pristašev ustaške 
stranke, povzročil njeno vrni-
tev v domovino, saj je bilo iz-
dano povelje, naj vsi tujci, Ne-
hrvati, zapustijo državo. Po 
vrnitvi v Ljutomer, ki so ga že 
zasedli Nemci, je v novembru 
1941 odšla na prisilno delo v 

Številne zbrane na dogodku 
sta uvodoma nagovorila pred-
sednica Krajevne organizacije 
borcev za vrednote NOB Trži-
šče Vladka Blas in župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk. 
Slednji je v svojem govoru po-
udaril, da sta sodelovanje in 
spoštovanje osnova, temelj ži-
vljenja. Slavostna govorni-
ca, članica predsedstva Repu-
bliškega odbora Zveze borcev 
za vrednote NOB Slovenije dr. 
Maca Jogan, pa je uvodu svo-
jega govora dejala, da se je vas 
Malkovec za vselej vpisala na 
zgodovinski zemljevid naro-
dnoosvobodilnega boja. »2. av-
gusta 1942 je okupator brez-
obzirno požgal vas in pobil 
domačine brez usmiljenja, ven-
dar uporniškega duha ni uni-
čil,« je še dodala in nato nada-
ljevala z zgodovinskim orisom 

Izgnanci zahtevajo odškodnino
KRMELJ - Letos mineva 70 let od konca druge svetovne vojne, v kateri so bili s svojih domov izgnani številni 
Slovenci in Slovenke. Med njimi so bili tudi prebivalci Krmelja in Tržišča, ki so se pred dvema destletjema 
povezali v Krajevno organizacijo Društva izgnancev Slovenije Krmelj-Tržišče.

avstrijsko mesto Leoben. Tam 
je delala kot negovalka pri neki 
družini, proti koncu vojne pa v 
bližnji bolnišnici kot bolniška 
sestra. Po vojni sta se z mo-
žem, ki je kot vojni ujetnik bi-
val v Avstriji, poročila in ustva-
rila družino.

Spomin na težke čase 2. sve-
tovne vojne in izgnanstva čla-
nice in člani KO DIS Krmelj-Tr-

žišče ohranjajo tudi z rednim 
letnim občnim zborom, ki je bil 
letošnjega 11. aprila že dvajse-
ti zapovrstjo. Uvodni kulturni 
program so pripravili učen-
ci in učenke OŠ Krmelj pod 
vodstvom Marjana Dirnbe-
ka. Mladi so skozi govorjeno 
besedo in glasbo obudili pre-
tekli čas: »Prav v naših krajih, 
od Murenc, Šentjanža, Krme-
lja, Hinjc, Vrhka, Vodal, Telč in 
naprej proti Raki, je med voj-
no potekala meja med Italijo in 
Nemčijo. Tiste, ki niso bili na 
nemški strani, je Hitler ukazal 
izseliti in izgnati v Nemčijo, na 
domove izgnanih Slovencev 
pa so že konec leta 1941 zače-
li naseljevati predvsem koče-
varske Nemce, ki so gospodari-

li na domovih izgnanih vse do 
konca vojne ...« V zaključnem 
delu so nekaj besed nameni-
li tudi našim politikom, ki se 
»prevečkrat prerekajo za ma-
lenkosti in strankarske inte-
rese«.

Po izvolitvi organov skupšči-
ne je sledilo poročilo o delu v 
preteklem letu in finančnem 
poslovanju, nato pa je stekla 

beseda o vojni škodi in neiz-
plačani odškodnini. Prva pred-
sednica KO DIS Krmelj-Tržišče 
Milka Senčar je pred razpra-
vo predstavila vsebino knji-
ge z naslovom »Nemčija še ni 
plačala vojne škode«, ki jo je 
napisala predsednica Društva 
izgnancev Slovenije Ivica Žni-
daršič. Senčarjeva je ob tem 
izrazila obžalovanje, da nobe-
na dosedanja vlada ni uspela 
rešiti tega problema. »Samo 
Grčija in Slovenija nista dobi-
li poplačane vojne škode,« je 
dejala in kmalu nato predsta-
vila vsebino protestnega pi-
sma, ki ga bo KO DIS Krmelj–
Tržišče naslovil na premiera 
dr. Mira Cerarja. Med drugim 
v njem piše: »Smo generacija, 

ki smo otroško obdobje pre-
življali v taboriščih v izgnan-
stvu, mnogi v begunstvu ter 
v pregnanstvu med nemškimi 
ofenzivami. Preživljali smo ne-
posredne vojne grozote. One-
mogočeno nam je bilo šolanje. 
Po vojni smo se vrnili na izro-
pane, mnogi na porušene, po-
žgane domove. Posledice tega 
opustošenja so nepopisne, ne 
samo za našo generacijo. Sreč-
ni pa smo bili, samo da ni bilo 
več vojnih grozot. Nemčija je 
Sloveniji dolžna poplačati voj-
no odškodnino za povzročeno 
škodo in genocid, saj ta dolg 
ne zastara, četudi je od tega že 
70 let. Od vas kot predsednika 
vlade upravičeno pričakujemo, 
da boste odškodnino zahteva-
li.« Mag. Franc Žnidaršič je bil 
v razpravi zelo kritičen do da-
našnje politike - okrcal je sko-
raj vse. »Eno govorijo, eno pa 
delajo,« je dejal med drugim. 
V razpravo se je vključila tudi 
domačinka Gusta Lah, ki je 
spraševala, zakaj predsednika 
takratne Vlade ob obisku nem-
ške kanclerke Angele Merkel, 
ki je Slovenijo obiskala dva-
krat, nista z njo spregovori-
la tudi o vračanju vojne škode.

Na občnem zboru so v zaključ-
nem delu podali še razrešnico 
dosedanjemu vodstvu KO DIS 
Krmelj-Tržišče, ki ga je 16 let 
vodil Ivan Repše, v čigar spo-
minih še vedno živijo podo-
be, ko je bil skupaj s starši kot 
12-letni deček izgnan v Nem-
čijo. Mag. Franc Žnidaršič mu 
je podelil plaketo zaslužnega 
člana Društva izgnancev Slo-
venije, prejela pa jo je tudi 
Ana Hočevar, ki je postala 
nova predsednica KO DIS Kr-
melj-Tržišče. 
 Smilja Radi

Na�srečanju�izgnank�in�izgnancev�KO�DIS�Krmelj-Tržišče�so�
spregovorili�tudi�o�poplačilu�vojne�odškodnine.

Za človeka vredno življenje
MALKOVEC - V vasi Malkovec v sevniški občini je bila 19. aprila spominska slovesnost ob dnevu upora slo-
venskega ljudstva in v spomin na odhod prvih vaščanov Malkovca v vrste Duletove čete 1. Dolenjskega par-
tizanskega bataljona. Obeležili so tudi 70-letnico zmage nad fašizmom in nacizmom.

neprijaznega časa. Dotaknila se 
je tudi sedanjosti, v kateri še 
zlasti po državni osamosvojitvi 
»divja protipartizanski vihar - 
javni, sovražni govor in krimi-

naliziranje NOB-ja«. Svoje mi-
sli je zaključila z mnenjem, da 
je večina prebivalstva v Slove-
niji vendarle ponosna na naro-
dnoosvobodilni boj: »Ta ponos 

in samozavest naj nas spre-
mljata v vseh prihodnjih pri-
zadevanjih za človeka vredno 
življenje, za mirno sožitje med 
ljudmi. Potrudimo se naredi-
ti ta svet boljši in prijaznejši!«

Prireditev, ki sta jo povezova-
la Romana Mislaj in Peter Te-
chmeister, so s spremljajočim 
kulturnim programom oboga-
tili članice in člani Godbe Sev-
nica ter učenke in učenci OŠ 
Krmelj, Milana Majcna Šen-
tjanž in Tržišče ter sevniške 
glasbene šole. Dogodku so do-
dali poseben pomen še ljubite-
lji starih vojaških vozil društva 
Hrast iz Tržišča, ki sledijo izro-
čilu Duletove čete, ter članice 
in člani Gorjanske čete. Pri spo-
meniku padlim na Malkovcu pa 
je posebna delegacija položila 
venec.  S. Radi

Spominske�slovesnosti�na�Malkovcu�se�je�udeležilo�lepo�števi-
lo�domačinov,�okoličanov�in�gostov.

Učni kurikulum za četrte razrede osnovnih šol med drugim vključu-
je tudi učenje o delovanju lokalnih skupnosti, tako da se četrtošol-
ke in četrtošolci spoznavajo s pojmi, kot so občina, župan, volitve, 
krajevna skupnost ter ostalimi zanimivostmi, vezanimi na to temo. 
Kot že v preteklosti so četrtošolci JZ Osnovne šole Marjana Nemca 
Radeče pod vodstvom razredničarke Marije Glavan in Saše Plevel 
tudi letos obiskali Občino Radeče in se še v praksi seznanili z različ-
nimi aspekti delovanja lokalne skupnosti.

V prostorih občinske stavbe v središču Radeč sta četrtošolke in če-
trtošolce v torek, 21. aprila 2015, sprejela župan občine Radeče To-
maž Režun in direktorica občinske uprave Brigita Stopar s sodelavko 
Dragico Kovačič Žohar, ki je gostom s pomočjo projekcije predstavi-
la ključne pojme o naši občini. Učenke in učenci so se tako seznani-
li s simboli radeške občine, krajšo zgodovino nastanka mesta Rade-
če, kdaj je bila občina ustanovljena ter koliko krajevnih skupnosti in 
naselij jo sestavlja, izvedeli pa so tudi osnovna dejstva o delu in or-
ganih občinske uprave, o javnih zavodih ter o procesih odločanja na 
ravni lokalnih skupnosti. Ogledali so si tudi promocijski film z rade-
škimi znamenitostmi, monografijo Radeč, srebrnik in zlatnik obči-
ne Radeče, Radeške novice ter fotografije dogodkov ob občinskem 
prazniku. Kot zanimivost jim je bil ob koncu prezentacije predsta-
vljen še zemljevid občine, ki je zrcalna slika zemljevida Slovenije. 

Drugi del obiska je minil v razpravi ob soku in prigrizku. Učenke in 
učenci so pogumno zastavljali vprašanja, člani občinske uprave pa so 
nanje odgovarjali in si beležili izražene pobude, ugotovitve in mne-
nja o tem, kaj bi bilo v Radečah še moč spremeniti za dvig kvalitete 
življenja. Župan je učencem nato predal darilo v obliki monografije 
Radeč, pred vrnitvijo nazaj v šolo pa so si ogledali še sprejemno pi-
sarno in pisarno, v kateri se snema oddaja Utrinki iz Radeč, prek fo-
tografij pa so jim bili predstavljeni tudi vsi dosedanji radeški župani. 

Obisk četrtošolcev na občini
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KRŠKO - Na letni skupščini so se 24. marca sestali delega-
ti krajevnih organizacij Združenja borcev za vrednote NOB 
Krško. Predsednik združenja Lojze Štih je nanje apeliral, da 
je potrebno članstvo pomladiti, saj se je le-to, predvsem na 
račun umrljivosti, zmanjšalo za 7,5 odstotkov.

V krško borčevsko združenje je 
včlanjenih skupno 608 članov, 
ki delujejo v krajevnih organi-
zacijah v Brestanici, Senovem, 
Krškem, Leskovcu, Kostanjevici 
na Krki in Podbočju. S 194 čla-
ni je najštevilčnejša KO ZB Kr-
ško, najmanj, le deset članov, je 
včlanjenih v leskovško organi-
zacijo. Skozi leto so največ po-
udarka dali pripravi in izvedbi 
proslav, sodelovanju s šolami, iz-
delavi koledarja, vzdrževanju 45 
spomenikov po občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki, kot zadnje-

ga so ob financiranju Občine Krško obnovili spomenik izgnancem 
pod brestaniškim gradom. Iz leta v leto krepijo sodelovanje z dru-
gimi veteranskimi organizacijami in člani Udruge antifašističkih 
boraca in antifašista iz Samobora, s katerimi so se med drugim 
sešli na spominskem srečanju v Bedenici, družno položili cvetje 
k spomeniku Josipa Broza Tita v Kumrovcu, na območju Žumbe-
rak - Gorjanci in v Jesenovcu, v sodelovanju z Mestnim muzejem 
pa pripravljajo spominsko sobo, posvečeno prvim krškim borcem 

Lojze Štih pa je namenil nekaj kritičnih besed tudi na račun po-
tvarjanja zgodovinskih dejstev in izrečenih kritik na račun Zveze 
borcev s strani različnih političnih veljakov, predvsem iz ene po-
litične stranke: »Na drugi strani pa ti povzdigujejo Novo zavezo, 
ki danes javno slavi delovanje bele garde in domobranstva. Žal to 
organizacijo finančno podpira tudi država«, kar je edini primer v 
Evropi, kot je dejal, da država financira organizacijo, ki poveliču-
je svoje »domovinske zasluge«, ki pa jih je dejansko storila v boju 
proti lastni državi v kolaboraciji z okupatorjem. Zato je menil, da 
bo potrebno izdelati strategijo, kako demantirati navedbe v jav-
nosti, saj so v letošnjem letu, ko se bliža 70-letnica zmage nad fa-
šizmom, ti svojo gonjo samo še okrepili. Na letni skupščini so po-
delili tudi prek 20 pisnih priznanj združenja, pa tudi bronaste in 
srebrne plakete. Bronasti sta prejela Adolf Moškon in Ivan Pe-
trišič, zlati pa Ernest Breznikar in OŠ Jurija Dalmatina Krško.
 Bojana Mavsar 

Želijo pomladiti članstvo

Lojze Štih, predsednik Zdru-
ženja�za�vrednote�NOB�Krško

FRIZERSKI ATELJE
V novem, sodobno opremljenem ateljeju, vam bodo izkušeni 
strokovnjaki lasne kometike ponudili kvalitetne barve za lase 
ter, kar je še pomembnejše, dobili boste brezplačen nasvet za 
uporabo pravega tona barve in nego za vaše lase.
Novost je tudi, da lahko, če se vam ne ljubi hoditi po 
trgovinah in iskati pravo barvo, pokličete v salon in skupaj s 
strokovnjakom izberete odtenek. Izbrane izdelke (barvo, lak, 
šampon, regenerator, skratka vse za vaše lase) vam pošljejo na 
dom! Strankam so se približali tudi tako, da ponujajo možnost 
kakovostnega striženja ali barvanja las brez frizerske frizure, 
torej da si lase stranke posušijo same in s tem prihranijo za 
strošek friziranja.

Barvanja las vseh dolžin le za 10 € - lase si posušite sami!

Urejen imajo velik otroški kotiček, kjer si bodo stranke 
lahko v miru urejale nohte ali frizirale ter opazovale 
svoje otroke, ki se igrajo v otroškem kotičku.

KOZMETIČNI ATELJE
V kozmetičnem ateljeju bodo pripravljali tudi seminarje o negi 
kože, ličenju in oblikovanju telesa.
Z njihovim laserjem lahko zgladite kožo, jo naredite bolj prožno, 
kavitacija pa vam bo hitro zmanjšala obseg dela telesa, kjer 
to želite. Uporabljajo namreč aparate, na katere prisegajo tudi 
znane tuje zvezdnice.

Pripravljeni so pomladni paketi za spremembo postave.

Nudijo čiščenje kože, naredijo vam tudi diamantni piling, 
kabina za enakomerno porjavitev pa je odlična priprava za 
skok v kopalke.

V Artičah so se številni kraja-
ni in prebivalci sosednjih vasi 
najprej zbrali pred domom, 
kjer so prisluhnili nagovoru 
predsednika KS Artiče Anto-
na Gajška. Med drugim je po-
udaril, da je bil dom zgrajen 
leta 1949, zob časa pa je nare-
dil svoje. Tako so v sklopu ce-
lovite prenove doma opravili 
energetsko sanacijo, zamenja-

li stavbno pohištvo, pohištve-
no opremo, obnovili instala-
cije in prezračevanje objekta, 
sanirali oder, kletne prostore 
in sanitarije, dvorano opremili 
s sodobnim ozvočenjem, scen-
sko razsvetljavo in video siste-
mom, pred glavnim vhodom 
dodali nadstrešek in klanči-
no za invalide, uredili okolico 
doma ter obnovili dovozno pot 
od Prosvetnega doma do šole. 
Dom so kasneje koristili tudi 
za telovadbo, saj naj bi bila tu 
celo prva telovadnica v brežiški 
občini, v njem je bil tudi vrtec. 
Zadovoljstvo nad končanim 
projektom je izrazil tudi bre-
žiški župan Ivan Molan. Po-
vedal je, da se je o prihodnosti 
doma odločalo dobesedno mi-
nuto čez 12. Občina je morala 
namreč predati dokumentacijo 
za prijavo na zadnji razpis v fi-
nančni perspektivi 2007-2013 
za sofinanciranje investicije 5. 
maja 2014 ob polnoči, in sicer 
po principu »kdor prvi pride, 

Velik dan za Artiče in Bizeljsko
ARTIČE, BIZELJSKO – V občini Brežice so obnovili dva domova, ki so ju slovesno predali v namen. 19. aprila 
je bil velik dan za Artiče, saj so tu odprli prenovljen Prosvetni dom, pet dni kasneje pa je otvoritev poteka-
la še na Bizeljskem, kjer so se razveselili obnovljenega večnamenskega doma. 

prvi melje«. Občinskim usluž-
benkam je uspelo oddati pošilj-
ko na bencinski črpalki pri Oto-
čcu slabo minuto čez polnoč, 
kar je bil zadetek v polno, saj 
se je kasneje izkazalo, da je bila 
občina izbrana na razpisu za 
»Celostno revitalizacijo in mo-
dernizacijo Prosvetnega doma 
Artiče«. Obnova doma je trajala 
od 23. septembra 2014 do 15. 

aprila 2015, vrednost celotne 
investicije pa znaša 846.600 
evrov (od tega 526.000 evrov 
evropskih sredstev, preosta-
nek pa zagotavlja občina iz la-
stnih sredstev). Zatem je sle-
dil še blagoslov doma, ki ga je 
opravil župnik Matej Užmah, 
ter uradna otvoritev, nato pa 
so obiskovalci do zad njega ko-
tička napolnili modernizirano 
dvorano, kjer je potekal kul-
turni program, v katerem so 
se predstavile vse sekcije KUD 
Oton Župančič Artiče, učenci 
OŠ Artiče, izboljšano akustiko 
pa je preizkusila tudi Nuša De-
renda. Predsednica KUD Oton 
Župančič Artiče Ida Ostrelič 
je predsedniku KS Artiče izro-
čila tudi društveno plaketo za 
trud in požrtvovalnost, ki ju je 
vložil v prenovo doma. Za po-
vezovanje prireditve sta s ša-
ljivimi dialogi v artiškem nare-
čju poskrbela Mitja Molan in 
Jana Kovačič v vlogi Frenceta 
in Mičeta.

KS IN DRUŠTVA V 
OBNOVLJENIH PROSTORIH 

S slavnostno otvoritvijo obno-
vljenega večnamenskega doma 
so na Bizeljskem pridobili 
objekt, v katerem bodo tako 
KS Bizeljsko kot tudi krajevna 
društva imeli še boljše pogoje 
za delovanje. Kot je na otvori-
tvi dejal predsednik sveta KS 
Bizeljsko Franc Kelher, objekt, 
ki ga odpirajo po temeljiti pre-
novi in v katerem je bila včasih 
šola, stoji že 130 let. Prenove so 
potekale že v preteklosti, leta 
1976 so prostore v njem do-
bili Krajevna skupnost in dru-
štva. Med gradnjo nove šole v 
letih 2006 in 2007 so prenovi-
li prvo nadstropje objekta za 
učence prvega triletja, zame-
njana je bila kritina in obno-
vljena okna. »A čas naredi svo-
je. Pojavila se je vlaga v zidovih, 
odpadati je začel omet, razmi-

šljati je bilo potrebno o celovi-
ti prenovi,« je povedal Kelher. 
Občina se je prijavila na razpis 
»Obnova in razvoj vasi« v okvi-
ru PRP 2007-2013 in s pomo-
čjo teh sredstev je sedaj uspe-
šno uresničen projekt obnove 
večnamenskega doma Bizelj-
sko. KS je zagotovila sredstva 
za ureditev okolice ob cesti in 
asfaltiranje platoja za stavbo, 
tako da so pridobili prostor za 
razne dogodke v poletnih me-

secih. »Skupaj nam je uspelo, 
da bo pisarna KS prijetnejša za 
krajane, društva pa bodo lahko 
v svojih prostorih izvajala za-
stavljene aktivnosti,« je še za-
ključil. Župan Molan je pouda-
ril, da so z obnovo življenjsko 
dobo večnamenskega doma Bi-
zeljsko podaljšali vsaj za 50 let, 
objekt je tudi energetsko sani-
ran in s tem varčnejši, ključno 
pa je, da ima tudi vsebino. Ob-
nova je stala približno 340.000 
evrov, od tega so pridobili pri-
bližno 200.000 evrov evrop-
skih sredstev, ostalo pa je iz 
občinskega proračuna. Števil-
ne zbrane na otvoritvi sta na-
govorila še najstarejši in naj-
mlajši predsednik društev, ki 
imajo svoje prostore v obno-
vljenem domu, Rok Kržan in 
Matej Šekoranja. V kulturnem 
programu so nastopili učenci 
OŠ Bizeljsko, harmonikarji pod 
vodstvom Boštjana Povšeta, 

Ženski pevski zbor Mravljice, ki 
jih vodi Anita Veršec, in Moški 
pevski zbor Bizeljsko pod tak-
tirko Nika Ogorevca. Otvori-
tveno slovesnost je povezovala 
učenka Sonja Dolmovič. Sledil 
je še ogled obnovljenih prosto-
rov, v katerih je bila na ogled 
tudi priložnostna fotografska 
razstava Lee Babič, na plato-
ju za stavbo pa so za še boljše 
vzdušje poskrbeli Bizeljski fan-
tje.  Rok Retelj

Prenovljen�Prosvetni�dom�so�»krstili«�tudi�artiški�folkloristi.�

Nastopil�je�tudi�domači�ženski�pevski�zbor�Mravljice.

PRVA FRIZERSKA TRGOVINA 
V POSAVJU

STUDENEC- Krajevna organizacija Rdečega križa Studenec vsa-
ko pomlad organizira srečanje starejših krajanov, ki ga pripra-
vijo aktivisti iz KS Primož in Studenec. Letos se je srečanja, ki je 
potekalo v gostišču Janc, udeležilo 82 krajanov, starih nad 70 let. 
Folklorna skupina društva upokojencev Sevnica je s plesom in 
petjem navdušila občinstvo, tako da so kar zapeli zraven. Priso-
tne so pozdravili sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednica Ob-
močnega združenja RK Sevnica Breda Drenek Sotošek, predse-
dnika KS Primož in Studene ter župnika iz Boštanja in Studenca. 
Starejše so presenetili s srečelovom, tudi letos pa so z majhno 
pozornostjo obdarili najstarejša udeleženca srečanja.  B. J.

Srečanje starejših na Studencu

V novi in tudi prvi tovrstni trgovini v Posavju, ki odpira svoja vrata 4. maja na CKŽ 137 (v stavbi bivše Kovinarske) v Krškem, boste lahko kupili kvalitetne izdelke za barvanje 
in nego las, dobili brezplačno strokovno svetovanje o negi in tonu barve, prav tako pa vam bodo ponudili različne seminarje o negi kože, ličenju in oblikovanju telesa.

Vsi, ki boste v mesecu maju koristili storitve frizersko-
kozmetičnega ateljeja, boste sodelovali v nagradni igri. 

Glavna nagrada: 
brezplačno friziranje do konca leta 2015!

www.ateljeb.si - 041 950 529
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Na ARAO zaključili terenske raziskave na lokaciji Vrbina

Lokacija je primerna 
za silosni tip odlagališča
Terenske raziskave za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) so z dokončanjem vseh re-
cenzij »Poročila o glavnih raziskavah geo- in hidrosfere za potrebe graditve odlagališča NSRAO, Vrbina, Krško« 
konec marca 2015 zaključene. Rezultati raziskav so nedvoumno potrdili, da je geološka struktura na lokaciji 
Vrbina primerna za varno izgradnjo načrtovanega tipa odlagališča. Z njimi se je na seji 20. aprila 2015 sezna-
nila tudi komisija občine Krško za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO.
Obsežne raziskave, ki so potekale v obdobju od 2006 do 2014, so 
podale pomembne podatke za projektiranje in za izdelavo varno-
stnih analiz odlagališča NSRAO. Potrdile so, da na lokaciji Vrbina na 
območju odlagališča vrhnjo zemeljsko plast predstavlja tanka plast 
proda, pod njo pa se razmeroma blizu površja nahajajo debele pla-
sti miocenskega melja. V plasti proda, ki je debela od 7 do 12 me-
trov, se nahaja podtalnica. Pod prodom se nahaja več kot 600 me-
trov debela in več milijonov let stara plast miocenski meljev. Melj je 
sicer z vodo nasičen, a hkrati za vodo izjemno slabo prepusten ma-
terial, zato podtalna voda iz plasti proda vanj ne pronica.

Prav nepropustnost melja za vodo, ki se v njem praktično ne pre-
mika, in dejstvo, da plast melja leži pod podtalnico, sta zelo po-
membna, saj je načrtovano, da bo v melj umeščen odlagalni silos 
odlagališča. Tako bo dejansko 
onemogočen stik podtalnice, 
ki se nahaja v produ, z odlagal-
nim delom silosa, ki se bo na-
hajal v melju več metrov pod 
podtalnico. Podtalnica bo v ce-
loti zaščitena pred potencialnimi 
vplivi odlagališča NSRAO neod-
visno od ostalih vplivov, ki bi lah-
ko vplivali na dvig podtalnice na 
tem območju, npr. ob poplavah. 

Tudi geomehanske analize so 
potrdile, da je melj primeren 
material za izgradnjo silosa, saj 
je zelo kompakten in trden. Ugo-
dno je tudi, da se nahaja razme-
roma blizu površja, saj ob gra-
dnji ne bo potreben zelo globok 
izkop. Raziskane so bile tudi vse 
geokemične lastnosti podze-
mnih vod na lokaciji, ki so po-
kazale, da podzemna voda ni 
agresivna. To pomeni, da ni pri-
čakovati bistvenih vplivov geo-
loškega okolja na konstrukcijo 
silosa ter odložene zabojnike in 
polnilo v samem silosu.

Glavne raziskave geo- in hidrosfere so tako potrdile izvedljivost var-
ne izgradnje odlagališča NSRAO z odlagalnimi enotami v obliki silo-
sa na lokaciji Vrbina Krško.

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki
e-pošta: instalacije@lokar.si, splet: www.lokar.si

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456

BREŽICE - 17. aprila je podjetje Kera.net d.o.o. Brežice, ki se 
nahaja na Mladinski ulici 15, svoj program dopolnilo z od-
prtjem t. i. centra zunanje ureditve, kjer se predstavlja pet 
slovenskih in hrvaških proizvajalcev različnih izdelkov, na-
menjenih za zunanjo ureditev objektov.

Kot nam je povedal direktor podjetja Kera.net Roman Hervol, 
podjetje, ki je tako v Sloveniji kot sosednjih državah znano po 
prodaji keramike, sanitarij in kopalniške opreme, v teh dneh pra-
znuje 5. obletnico, zato so ob tej priložnosti pripravili dopolni-
tev svojega programa. Zaradi povpraševanja dobaviteljev in kup-
cev so se odločili, da bodo na 800 m2 velikem prostoru uredili t. 
i. center zunanje ureditve. Hervol je še dejal, da so svoj program 
razširili že lani, za naslednje leto pa na zunanjem prostoru na-
črtujejo še nekaj, vendar, kot pravi, naj zaenkrat ostane še skriv-
nost. »Kera.net center ponuja izdelke več razstavljavcev, in sicer 
lahko pri nas dobite kompletno pohištvo, kuhinje, sedežne garni-
ture, Lip Bled vrata, keramične ploščice, kopalniško in sanitarno 
opremo ter seveda vse to, kar imamo od današnjega dne v pro-
gramu. Kupcu nudimo tako rekoč vse, kar potrebuje od začetka 
gradnje objekta do opremljanja prostorov,« je pojasnil. Na otvo-
ritev je podjetje povabilo približno 150 arhitektov, projektantov, 
izvajalcev, polagalcev in poslovnih partnerjev, udeležili pa so se 
je tudi drugi, ki jih zanimajo tovrstni izdelki. Hervol je dodal še, 
da je podjetje Kera.net pred petimi leti začelo s tremi, štirimi za-
poslenimi, danes pa se približujejo številki deset, saj imajo se-
dem redno zaposlenih, nekaj pa je tudi pogodbeno zaposlenih v 
okviru novega centra zunanje ureditve. R. Retelj

Ob petletnici dopolnili program 

Roman�Hervol�z�računovodkinjo�Smiljano�Božič�Hervol

KRŠKO - Med 17. in 19. aprilom je trgovsko podjetje Megadom v 
industrijski coni Žadovinek tretje leto zapored za stranke in po-
slovne partnerje organiziralo in izvedlo hišni Mega sejem. Poleg 
ponudbe razstavljavcev in prodajalcev gradbenih izdelkov, raz-
ličnih izdelkov za dom, gospodinjstvo in vrt so za obiskovalce v 
sejemskih dneh v družbi pripravili tudi praktične prikaze izved-
be del z gradbenimi izdelki MAPEI, polaganja keramičnih ploščic 
ter seminar za izvajalce suhe gradnje in slikopleskarje, v zabavno 
- glasbenem delu pa so pripravili kuhanje mega golaža, na odru 
pa so se zvrstili Pevska skupina Lavrencij z Rake, Fantje izpod 
Lisce, ansambli Prva liga, Pogled in Frančič, mažorete Mažore-
tnega kluba Baton, pevca Vili Resnik in Tanja Žagar, zasedba 
Mariachi Fiesta en Jalisco, harmonikar Toni Sotošek z družino 
in plesalci Plesane šole Lukec. Prvi sejemski dan je pred proda-
jalno predstavitev pripravila tudi Slovenska vojska, sicer pa sta 
letošnji Mega sejem po uvodni predstavitvi voditeljice informa-
tivne oddaje Svet na Kanalu A Nuše Pogorelec Lesar odprla kr-
ška podžupanja Ana Somrak in direktor družbe Megadom Emil 
Benčina.  B. M. 

3. hišni Mega sejem

Nuša�P.�Lesar,�Emil�Benčina�in�Ana�Somrak�na�otvoritvi

Vodo propustna plast - prod

Podtalnica

Humus

Vodo nepropustna plast - melj

Nivo zaprtega silosa

Plast gline za tesnenje

Pregrada, betonski silos

ARAO (Agencija za radioaktivne odpadke) je v letih od 2006 do 
2009 izpeljala dve večji fazi terenskih raziskav za potrebe umešča-
nja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO). 
Te raziskave so potekale na širšem območju potencialnih lokacij 
za odlagališče. 

Po potrditvi državnega prostorskega načrta za odlagališče NSRAO 
konec leta 2009 so v zadnjih treh letih za potrebe graditve odla-
gališča NSRAO na lokaciji Vrbina Krško potekale glavne raziskave 
geo- in hidrosfere. 

Namen glavnih raziskav je bil pridobiti podatke o lastnostih ze-
mljin in kamnin, ki se nahajajo neposredno na območju odlagal-
nih objektov odlagališča. S pomočjo več vrtin, globokih od 13 do 
160 metrov, so bili pridobljeni pomembni podatki za projektira-
nje in za izdelavo varnostnih analiz odlagališča NSRAO. Raziskave, 
ki so v veliki meri potrdile dosedanje geološke interpretacije tega 
območja, so bile zaključene konec marca 2015. Raziskave je izva-
jal konzorcij partnerjev: Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in 
okolje; Geološki zavod Slovenije; Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano; Geoinženiring d.o.o. ter Zavod za gradbeništvo 
Slovenije z več slovenskimi in tujimi podizvajalci: Inštitut Jožef Ste-
fan; INA industija nafte d.d; SPG Sacchetto Perforacioni Geotecni-
ca S.r.l.; Geo-Log Kornyezetvedelmi es Geofizikai Kft, UL Fakulte-
ta za gradbeništvo, Katedra za geomehaniko tal; IBE d.d.; Institut 
IGH, GECO Umwelttechnik GesmbH; Geot d.o.o.; Istituto Nazio-
nale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS; BLM Ge-
sellschaft für Bohrlochmessungen mbH; FUGRO Austria GmbH.

Začetek vrtalnih del na lokaciji

Priprava odvzetih vzorcev melja za konzerviranje in nadaljnje pre-
iskave

Lokacija odlagališča po zaključku glavnih raziskav geo- in hidros-
fere. V vrtinah se nadaljuje monitoring podzemnih vod.

Shematski prikaz geološke strukture na lokaciji Vrbina: silos je umeščen v za vodo izjemno slabo 
propustno plast melja pod plastjo proda in podtalnico, tako da je stik odlagalnega silosa s podtal-
nico onemogočen.
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Vabimo vas na brezplačno delavnico

Kaj morate vedeti o registrskih blagajnah in 
vezanih knjigah ter ostalih davčnih novostih?  

ki bo v četrtek, 7. maja 2015, ob 13. uri 
v Mladinskem centru Krško, CKŽ 105, Krško

 9 Vezana knjiga računov – kdo, kdaj, kako? 
 9 Prihajajo registrske blagajne … 
 9 Kateri so novi predpisi na področju gotovinskega poslovanja? 

Finančna uprava RS bo za kršitve izvajala tudi prekrškovne 
postopke, globe za kršitelje pa so zelo visoke. Odgovore na zgornja 
vprašanja (zraven pa se bo odprlo kar nekaj novih) poiščite pri 
strokovnjakih - lahko na delavnici, na katero vas vabimo.

Glavni sklopi delavnice: 

 9 Vezana knjiga računov – kdo, kdaj, kako? 
 9 Globe za kršitelje od 20 do 250 tisoč evrov
 9 Dolžnosti zavezancev
 9 Registrske blagajne
 9 Ostale novosti na področju davkov 

Predavala bo davčna svetovalka ga. Milena Krošelj (KIN.SI d.o.o.).  

Udeležba na delavnici je brezplačna. Vljudno vabljeni. 

Delavnica je namenjena tako potencialnim podjetnikom kot tudi 
delujočim malim podjetjem oz. samostojnim podjetnikom in bo 
trajala približno dve uri. 

Prijave so zaželene na tel. št. 07/ 490 22 20, po elektronski pošti: 
info@cptkrsko.si ali na sedežu Centra za podjetništvo in turizem 
Krško (CKŽ 46, Krško). 

Obenem najavljamo tudi delavnico OD IDEJE DO LASTNEGA 
PODJETJA, ki bo 19. 5. 2015, prav tako v Mladinskem centru Krško. 

Z delavnico želimo spodbuditi ustvarjalno mišljenje, prispevati k 
dvigu podjetniške kulture in promociji inovativnega podjetništva. 
Poleg strokovne diskusije glede možnosti realizacije podjetniške 
ideje bo predstavljena tudi uspešna podjetniška praksa. 

Že sedaj sprejemamo prijave zainteresiranih tudi za to delavnico.

NOVOSTI IZ CENTRA ZA
PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO
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CPT Krško, CKŽ 46, Krško
T: 07/490 22 20, 051 655 936, E: info@cptkrsko.si

www.cptkrsko.si, www.visitkrsko.com 

BRESTANICA/SENOVO  - V Ribiški družini Brestanica - Krško so 
v mesecu aprilu izvedli več čistilnih akcij, in sicer so člani ribiš-
ke družine očistili okolico ribnika v Mačkovcih, v sodelovanju 
s turističnima društvoma Senovo in Brestanica pa izvedli akci-
jo čiščenja Brestaniškega in Senovškega potoka, njunih korit in 
priobrežnega pasu. V navedenih akcijah je sodelovalo prek 50 
prostovoljcev - naravovarstvenikov, vsi skupaj, tako ribiči kot 
turistični aktivisti, pa ugotavljajo, da odnos krajanov do nego-
vanja in ohranjanja narave žal še vedno ni ustrezen, saj so zbrali 
za več kot šest kontejnerjev odpadkov, od pnevmatik, odsluže-
nih gospodinjskih aparatov, koles, PVC folij za prekrivanje ob-
delovalnih in drugih površin ipd., kar posledično vpliva tudi na 
življe nje tako v potokih kot pasovih ob njih. Še posebno Bresta-
niškega potoka, ki je kljub večletnim vlaganjem salmonidnih vrst 
rib praktično mrtev, zaradi česar brestaniški ribiči v sodelovan-
ju z Zavodom za ribištvo in vodarji načrtujejo izdelavo projekta 
njegove ponovne oživitve, pri čemer apelirajo tudi na krajane in 
bližnje prebivalce, da ti po svojih močeh pripomorejo k njegovi 
izvedbi. Med drugim tudi z racionalnejšo sečnjo obrežne vege-
tacije, saj ta doprinese k pozitivnim učinkom na rast rečne flore, 
razmnoževanju favne in uravnoteženju ekosistema.
 B. M. 

BREŽICE, MOSTEC, BORŠT - Javno podjetje Komunala Breži-
ce d.o.o. je 22. aprila, na svetovni dan Zemlje, drugič odpr-
lo svoja vrata. Dan odprtih vrat je potekal na treh lokacijah 
- na čistilni napravi Mostec, pokopališču v Brežicah in Zbir-
no-reciklažnem centru Boršt.

Kot so sporočili s Komunale, so na Mostecu strokovni sodelavci 
enote za odvajanje in čiščenje odpadnih voda obiskovalcem pred-
stavili delovanje centralne čistilne naprave in jih vodili po posa-
meznih stopnjah čiščenja, na brežiškem pokopališču so bili obi-
skovalci seznanjeni z aktivnostmi, ki so bile izvedene v preteklem 
letu, in načrti za prihodnost, na ZRC Boršt pa so lahko opazovali, 
kako je organizirana služba za prevoz in ravnanje z odpadki, in 
si ogledali prostore, kjer se ločeno zbirajo posamezne vrste od-
padkov (odpadna elektronika, nevarni odpadki, tekstil, odpadne 
sveče in ostalo). Obiskovalci na Borštu so lahko opazili, da je pro-
stor na zbirno-reciklažnem centru urejen tako, da sploh ni nikjer 
videti odpadkov, namesto njih uporabnike tam pričakajo grede 
z rožami in zaposleni, ki jih usmerjajo do zabojnikov ter jim po-
magajo pri odlaganju in sortiranju odpadkov. Kot nam je pove-
dal upravljalec ZRC Boršt Marko Valek, lahko občani vsako sre-
do med 8. in 13. uro po znižani ceni odkupijo kosovni odpad, ki 
ga zbirajo na centru. Ob dnevu odprtih vrat so bili zaposleni na 
vseh enotah na razpolago za razna vprašanja uporabnikov, ki so 
bili prav tako obveščeni o možnosti brezplačnega naročila zaboj-
nika velikosti 7 m3 za hišni odvoz kosovnih odpadkov enkrat le-
tno, so še zapisali na Komunali. R. Retelj

Komunala odprla svoja vrata 

Na�ZRC�Boršt�so�zaposleni�ravno�ločevali�kosovne�odpadke.

Akcija čiščenja senovških 
in brestaniških vodotokov

Nakopičene�folije�in�druge�vrste�odpadkov�ne�le�onesnažu-
jejo,�temveč�tudi�ovirajo�pretočnost�voda�(foto:�TD�Senovo).

V naslednjih številkah Posavske-
ga obzornika bomo podrobneje 
predstavili investicijo, tako teh-
nične karakteristike projekta, 
kakor tudi okoljske standarde 
ter vlogo, ki jo ima TEB v siste-
mu zanesljive oskrbe z električ-
no energijo. 

Termoelektrarna Brestanica v 
slovenskem elektroenergetskem 
sistemu zagotavlja sistemske 
storitve, ki so namenjene zago-
tavljanju varne in neprekinje-
ne oskrbe z električno energijo. 
V lanskem letu je opravila 176 
uspešnih zagonov in tako bistve-
no prispevala k zanesljivosti sis-
tema. Za stabilno oskrbo porabnikov električne energije je na-
mreč potrebna zanesljiva rezerva terciarne regulacije frekvence. 
Ta je potrebna ob nepričakovanem izpadu večje proizvodne eno-
te ali v primerih dolgotrajnejšega neravnovesja med proizvodnjo 
in odjemom.

Z zamenjavo obstoječih plinskih agregatov, ki obratujejo že od 
leta 1975, bo TEB svojo vlogo še okrepila, zato je načrtovana in-
vesticija osrednji razvojni načrt elektrarne. Prva faza predvideva 
izgradnjo nadomestnega plinskega agregata moči 40-70 MW, ki 
bo začel obratovati najkasneje do konca leta 2017.

Značilnost obstoječih plinskih agregatov je izredno velika tehnič-
na fleksibilnost kot tudi fleksibilnost glede pogonskih goriv. S tem 
omogočajo zagon iz breznapetostnega stanja ter otočno obrato-

vanje. Njihova življenjska doba 
pa se kljub skrbnemu obratova-
nju, rednemu vzdrževanju ter re-
lativno majhnemu številu obra-
tovalnih ur izteka, predvsem 
zaradi velikega števila zagonov. 
Podaljševanje življenjske dobe je 
težko doseči zaradi težav pri do-
bavi rezervnih delov, pomanjka-
nja podpore za posamezne sis-
teme ter zaradi neracionalnih 
stroškov celovite obnove. Pred-
vsem pa je zamenjavo obstoje-
čih plinskih agregatov potrebno 
izvesti zaradi zagotavljanja viso-
ke stopnje razpoložljivosti in za-
nesljivosti zagonov.

Številne opravljene študije so pokazale, da je projekt zamenjave 
plinskih agregatov v TEB izvedljiv in upravičen tako tehnično kot 
tudi ekonomsko, ob hkratni večji okoljski sprejemljivosti. Nove-
lacija investicijskega programa je bila izvedena spomladi 2014, 
odločbo o okoljevarstvenem soglasju in spremembi okoljevar-
stvenega dovoljenja pa je Agencija RS za okolje izdala konec maja 
lansko leto. Ta odločba je bila eno izmed ključnih soglasij za grad-
beno dovoljenje, ki je bilo pridobljeno septembra 2014.

Lokacija nadomestnega plinskega agregata je predvidena zno-
traj kompleksa TEB, in sicer na prostoru bivšega prostozračnega 
110kV stikališča, ki je najprimernejša predvsem zaradi obstoje-
če že zgrajene infrastrukture, namenske rabe prostora, obstoje-
čega novega 110 kV stikališča z obstoječimi daljnovodi ter razpo-
ložljivega strokovnega kadra z ustreznim znanjem in izkušnjami. 

Nadomestni plinski agregat 
v Termoelektrarni Brestanica
Termoelektrarna Brestanica je v začetku letošnjega leta z javnim naročilom za dobavo plinske turbine, generatorja 
in dimnika začela z investicijo v izgradnjo nadomestnega plinskega agregata. Rok za oddajo ponudb se je iztekel ko-
nec marca, sledi vrednotenje prispelih ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika. Podpis pogodbe z izbranim do-
baviteljem opreme je predviden v poletnih mesecih. V teku pa je tudi že javno naročilo za izvedbo gradbenih del, ki 
se bodo začela predvidoma jeseni. 

Umestitev nadomestnega plinskega agregata v TEB po investiciji

na
ro

če
na

 o
bj

av
a



Posavski obzornik - leto XIX, številka 9, četrtek, 30. 4. 201512 KMETIJSTVO

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Gremo na tržnico
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Dušanka Skoporc Zavrl, Brunk 
Med prodajalci na radeški tržnici, ki zaživi vsa
kega 18. v mesecu, lahko redno srečamo tudi 
Dušanko Skoporc Zavrl z Brunka. 

Nasmejanih lic stoji za svojo mizo, na kateri so 
domači krušni izdelki in druge dobrote z njiho
ve manjše kmetije. Dušanka svoje izdelke pri

pravlja z vso skrbnostjo, najbolj ponosna pa je na svojo ocvir
kovko, po kateri tudi kupci najbolj povprašujejo. Ponuja tudi 
kruh, različne piškote, zavitke ... Poleg krušnih izdelkov na trž
nico rada prinese tudi domača jajca. Na kmetiji imajo trideset 
kokoši, ki jih krmi z žiti, ko je mogoče, tudi s travo. Kokoši imajo 
urejen izpust, da se lahko prosto gibljejo.

Na Dušankini prodajni mizi je tudi domača zelenjava z njihovih 
njiv. Poleti je te več, v zimskem času pa je pri njej mogoče dobi
ti pravo rumeno korenje, pa tudi krompir. Na kmetiji se ukvar
jajo tudi z živinorejo, trenutno imajo osem glav goveje živine. 

Kmetija Korbar, Močilno 
Kmetija Korbar leži na obronku Radeč, v idilič
ni vasici Močilno. Na njej živijo in delajo gospo
darja Feliks in Lidija, njuna sinova in Felikso
vi starši. Ukvarjajo se s pridelavo mleka, ki so ji 
pred štirimi leti dodali še predelavo. Pripravlja
jo različne izdelke. »Kraljici« med njimi sta pre
greta smetana in skuta, katerih kakovost je bila 

v lanskem letu na razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju 
nagrajena z znakom kakovosti. Na radeški tržnici ponujajo še s 
srebrom nagrajeno kislo smetano, mlade sire z različnimi dodat
ki, domače maslo, različne namaze in jogurte, katerim zmanjša
jo vsebnost maščobe in jih obogatijo z bio sadnimi pripravki, kar 
je njihova posebnost. Vsi izdelki s Korbarjeve kmetije so pridela
ni na naravi prijazen način, brez prisotnosti genske tehnologije 
in nosijo oznako »brez GSO« (pridelano/proizvedeno brez gen
sko spremenjenih organizmov), kar dokazujejo s certifikatom.

Kmetija Efremovski, Brege
Stojan Efremovski prihaja z Breg v občini Kr
ško. Na 2 ha kmetijskih površin prideluje ze
lenjavo, približno na 800 m2 površine, tudi v 
zavarovanih prostorih. Vsa pridelana zelenja
va je vključena v sistem integrirane pridelave. 
To pomeni, da obiskovalcem na tržnici ponuja 
zelenjavo, katere pridelava je vključena v red

ni sistem kontrole uporabe gnojil in sredstev za varstvo rastlin. 
Kmetija Efremovski ima svojo dejavnost registrirano kot samo
stojni podjetnik. Pri delu na kmetiji sodelujejo vsi družinski člani. 
Kmetijo Efremovski srečamo na tržnici tako v Krškem kot v Breži
cah: v Krškem od aprila do septembra vsak dan, v Brežicah pa ob 
sobotah. V aprilu 
in maju ponujajo 
sadike okrasnega 
cvetja in zelenja
ve, skozi vse ob
dobje pa raznovr
stno zelenjavo iz 
lastne pridelave.

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.

Predsednik društva Jože Ko-
dela je na slovesnosti pouda-
ril, da so vinogradniki v dveh 
desetletjih dokazali, da z ve-
stnim delom in izobraževa-
njem iz leto v leto pridelujejo 
kakovostnejša vina, kar potr-
jujejo tudi doseženi odlični re-
zultati na ocenjevanjih njiho-
vih vin tako doma kot v tujini. 
Društvo ima trenutno 125 ak-
tivnih članov, glede na krizo, ki 
je prizadela tudi vinogradni-
štvo in vinarstvo, pa je spod-
budno, je še dejal, da se dru-
štvu iz leta v leto pridružujejo 
novi člani mlajših generacij, 
kar je porok, da se bo ob Bizelj-
sko-sremiški vinsko turistični 
cesti vinogradništvo razvijalo 
in gojilo tudi v prihodnje. Tu-
kajšnjim pridelovalcem vinske 
kapljice pa gre nedvomno tudi 
zahvala, je k temu dodala kr-
ška podžupanja Ana Somrak, 
da je vinorodno območje ne le 
prepoznavno na zemljevidu 
Slovenije, temveč da vinogra-
dniki s pridnim in skrbnim de-
lom prispevajo tudi k urejeni 
krajinski podobi vinorodnega 
območja in nadaljevanju dol-
goletne tradicije pridelave vin, 
saj so trapisti že v 19. stoletju 
na vinorodnem pobočju Sre-
miča načrtno zasadili površi-
ne z vinskimi trtami. Zbranim 
pridelovalcem je ob jubileju 

Jubilej sremiških vinogradnikov
KRŠKO - V Društvu vinogradnikov Sremič so s slavnostno prireditvijo in podelitvijo priznanj najboljšim 
pridelovalcem vin na letošnjem ocenjevanju 17. aprila v krškem Kulturnem domu obeležili 20-letnico de-
lovanja. Priznanji Bachus sta prejela družina Vevar za rdeče in Janez Cerjak za belo vino.

društva čestital tudi direktor 
novomeške Območne enote 
Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Jože Simončič, ki je pouda-
ril, da tu živijo ljudje odprtega 
srca in duha in da je le malo 
krajev in območij po Sloveniji 
takšnih, kjer je čutiti tolikšno 
pripadnost in široko podporo 
razvoju kmetijskih panog, med 
njimi tudi vinogradništvu.

Ob kulturnem programu, ki 
sta ga povezovali Maja in Ka-
tja Pinterič, in glasbenem pro-
gramu, ki so ga izvedli tenorist 
Marko Železnik ob spremljavi 
Adolfa Moškona, harmonikar-
ski ansambel in družinski člani 
Tonija Sotoška, Rajhenburški 
oktet in 40x Band, so Kodela, 
Somrakova in Simončič pode-
lili priznanja pridelovalcem. 

V kategoriji rdečih vin sta zla-
to medaljo za modro franki-
njo starejši letnik prejela San-
di Petrišič in Janez Cerjak, z 
naslovom prvaka med starejši-
mi frankinjami pa se je okitila 
modra frankinja Jožeta Kode-
le. Zlato medaljo in naslov pr-
vaka med modrimi frankinjami 
redne trgatve je bila razglaše-
na frankinja Vinske kleti Du-
lar, zlati medalji pa sta preje-
li tudi vini modri pinot 2013 
Etno art turizma Špiler ter ca-
bernet sauvignon letnik 2011 
Maksa Špilerja. Za prvaka 
med rdečimi vini sta bila raz-
glašena tudi žametna črnina 
Vinske kleti Uršič ter rdeči bi-
zeljčan družine Vevar, slednja 
je za navedeno vino s tradicio-
nalnim poimenovanjem preje-
la tudi priznanje Bachus, med 

belimi vini pa so prvake pri-
delali: Aleš Kunej - penina 
(srebrna medalja), Vina Kode-
la - rumeni muškat (zlata me-
dalja), Ferdo Pinterič - la-
ški rizling (srebrna medalja), 
Vili Bostele - bela zvrst (bro-
nasta medalja), z nazivom pr-
vaka in priznanjem Bachus pa 
se je okitilo vino beli bizeljčan 
Andreja Pajtlerja (brona-
sta medalja). Zlate medalje za 
predikatna vina so prejeli: la-
ški rizling - jagodni izbor 2009 
Milana Glasa, laški rizling - ja-
godni izbor 2011 Vinske kleti 
Molan Čele, dišeči traminec - 
jagodni izbor 2013, ki ga je pri-
delal Janez Cerjak, slednji pa je 
prejel tudi veliko zlato meda-
ljo in naziv šampion za laški ri-
zling - suhi jagodni izbor 2011.
 Bojana Mavsar 

Prejemniki�priznanj�na�letošnjem�ocenjevanju�vin�z�Bizelj-
sko-sremiškega�vinorodnega�območja

Predsednik društva  
Jože�Kodela

SREMIČ - 28. marca je na Turistični kmetiji Glas na Sremiču po-
tekal regijski kviz Mladi in kmetijstvo, katerega organizator je 
bilo Društvo podeželske mladine Krško. Šest ekip iz Posavja se 
je pomerilo v znanju iz polžereje, jagodičja ter naravovarstve-
nih tem. Najštevilčnejši, kar s tremi ekipami, so bili člani Dru-
štva podeželske mladine Zabukovje, z eno ekipo pa so tekmova-
li Društvo podeželske mladine Tržišče, Brežice in Krško. Kviz je 
potekal pod nadzorom strokovne komisije KGZ Novo mesto, spe-
cialistov Andreje Brence in Martina Mavsarja ter svetovalke 
mag. Ane Nuše Kunej. Zmagala je ekipa iz Krškega v sestavi de-
klet Katje Koren, Andreje Simonišek in Andreje Kozole, dru-
ga je bila ekipa Zabukovje 1 in tretja Zabukovje 2. Kviz je pove-
zovala Petra Simonišek, predsednica krškega društva.

Zmagovalna ekipa je 11. aprila sodelovala na državnem kvizu 
Mladi in kmetijstvo na Gomilskem, ki je potekal v organizaciji 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zveze slovenske po-
deželske mladine. Devet ekip se je na državnem tekmovanju po-
merilo v znanju iz polžereje, jagodičja, biotske raznovrstnosti in 
opojnih substanc. Po treh napetih krogih tekmovanja, kjer so tek-
movalci odgovarjali na vprašanja, prepoznavali slike in celo žive 
živali, so se v četrti krog uvrstile štiri najboljše ekipe, ki so imele 
najvišje število točk. Tako so se za zmago borile ekipe DPM Mi-
slinjske doline, DPM Suhe krajine, DPM Spodnje Podravje in DPM 
Krško. Največ znanja so pokazali tekmovalci iz DPM Mislinjske 
doline, drugo mesto je osvojilo DPM Suha Krajina, tretje mesto 
pa je zasedla ekipa iz Krškega.  Vir: DPM Krško

DPM Krško tretje na državnem 
tekmovanju Mladi in kmetijstvo

Ekipa�DPM�Krško�s�spremstvom�na�državnem�tekmovanju
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Krško, 
Dalmatinova 1

tel: 07 49 22 812
Sevnica, 
trg svobode 14a

tel: 07 81 62 620

PROGRESIVNA STEKLA ZA NARAVEN 
VID ZA VSE ODDALJENOSTI!

AKCIJA VELJA OD 
1.3. DO 30.6.2015

OPTIKA

Kavarna in slaščičarna
z najlepšim razgledom v Posavju!

Odprto vsak dan od 10. do 20. ure. Ob  ponedeljkih zaprto.
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KRŠKO – Skoraj nemogoče je, da te Pia Peršič – mlada Krčanka, pohodnica, planinka, kolesarka, motoristka, 
predavateljica, motivatorka in še – že po nekaj besedah ne navduši za pohodništvo do te mere, da stečeš po 
prve udobne čevlje, si razigrano oprtaš nahrbtnik in vzameš pot pod noge.

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA, št. 9, 30. april 2015

Ničesar niste zamudili, vsaka 
pot se začne s prvim korakom

Če je Vinko Šeško, s katerim 
si lahko intervju preberete na 
predhodnih straneh časopisa, 
za marsikoga sinonim za bar
vite pohode malo starejše ge
neracije, je tridesetletna Pia  
Peršič predstavnica ali kar po
savska pohodniška ikona mla
dih. Kljub mladosti je preka
ljena hribolazka, ki ljubitelje 
gibanja v naravi povezuje pre
ko društva NaTuro ter FB strani 
s sloganom: Hodim, torej sem. 
Prepotovala je Bližnji vzhod, 
del Sredozemske Afrike, peša
čila na goro Sinaj, s kolesom do
živela znano romarsko pot Ca
mino de Compostela v Španiji. 
Danes energično magistro de
diščinskega turizma je v po
hodništvu že pri rosnih letih 
utrdil oče, za kar mu bo več
no izjemno hvaležna: »Izobli
kovali so me špartanski pla
ninski tabori, z očetom pa sva 
prehodila ogromno vrhov. Spo
mnim se, kako sem na vsak na
čin silila z osmimi leti na Škrla
tico, in čeprav so iz domačega 
planinskega društva opozarja
li, da je to zahteven pohod, je 
oče jamčil zame in mojo pri
pravljenost. Vrh sva tudi osvo
jila. Prvi vzponi so mi bili nepre
cenljiva popotnica za življenje. 
Med puberteto sem planinar
jenje malo odrinila – ampak če 
imaš to enkrat v krvi, se lahko k 
temu kadar koli vrneš. Zato je 
tako zelo pomembno, kako od
prti so starši za gibanje otrok v 
naravi. Tudi če oni ne hodijo ali 
tečejo ali kolesarijo z njimi, naj 
vsaj otrokom omogočijo vklju
čitev v krožke, kjer bodo otroci 
te vrednote razvijali.«

Družina, prijatelji in pohodni
ki Planinskega društva Videm 
Krško pa so nanjo med drugim 
lahko ponosni tudi zato, ker je 
pred tremi leti v enem zama
hu zmogla 630 kilometrov dol
go Slovensko planinsko pot, 
najstarejšo vezno pot na sve
tu. Podvig, ki se ga večina lote
va po etapah, kos za kosom, Pia 
pa je kot vedno svoje moči pri
gnala do najvišjih meja in se, v 
mislih na pokojnega očeta, v le 
enem mesecu zlila s Pohorjem, 
KamniškoSavinjskimi Alpami, 
Karavankami, Julijskimi Alpa
mi, Škofjeloškim hribovjem, Tr
novsko planoto in preko Črne
ga Kala dosegla Ankaran.  

»PREPROSTO NIMAM ČASA 
ZA GIBANJE«

Izgovor, ki težko pije vodo, po

trdi Pia. Naše najbolj naravno 
stanje naj bi bilo gibanje, ljudje 
so od nekdaj hodili in dandanes 
smo absolutno preveč pasivni 
ter prilepljeni na stole. Vsako
dnevno jo lahko srečate na poti 
na Grmado, tudi na Center za 
podjetništvo in turizem Krško, 
kjer dela, se vedno iz Vidma od
pravi bodisi peš bodisi s kole
som. Zakaj? Iskrivih oči ob tem 
vprašanju poda priporočilo o 

tem, kako vnesti več nujno po
trebnega gibanja v svoje življe
nje: »Najbolje je, da zavestno iz
koristimo vsako priložnost, da 
se gibamo. Recimo, pojdimo v 
službo s kolesom, peš ali pusti
mo avto nekaj kilometrov stran 
od službe, da se bomo spreho
dili, nadihali kisika. Če v službo 
vodi dvigalo  izberimo stopni
ce. Če imamo do službe sto
pnice, jih lahko prehodimo ne
kajkrat, ne le enkrat. In ko smo 
doma – pojdimo v naravo. Ve
liko ljudi pravi: Nimam časa. In 
jih vprašam: 'A dnevnik pa gle
date?' In ko pritrdilno odgovo
rijo, povem, da torej imajo vsaj 
45 minut časa. Motivirajmo se! 
Postavljati si je potrebno majh
ne, vsakodnevne cilje. In veste, 
še nisem slišala, da bi bilo komu 
žal, da je kavč zamenjal za spre
hod v naravi.« 

Krčani se lahko po zgledu Pie 
odpravijo vsaj na Grmado, na 
katero vodi vsaj pet različnih 
poti, ki nikoli niso enake. Niti en 
dan ne. Ravno v tem je najlepši 
čar pohodništva: je skoraj brez
plačno – potrebuješ namreč le 
superge ali pohodniške čevlje, 
je izjemno zdravo za telo, vsa
kodnevno pa nam nudi neiz
merno število možnosti oddi

ha, skritih in odkritih kotičkov 
ter dih jemajočih razgledov. 

PRIHODNOST JE TUDI 
»GIBANJE NA RECEPT«

»Šele sedaj, po stotinah teča
jev, seminarjev, licenc, sem za
čela razumeti, kako neverjetno 
pomembno in kompleksno je 
gibanje, da dobiš dovolj kisi
ka, okrepiš metabolizem, pove

čaš odpornost in prožnost tele
sa …,« poudarja Pia in pojasni, 
da je ravno pred tednom dni 
na sevniškem gradu prisluhni
la zanimivim podatkom o pra
ksah v Evropi na posvetu Planin
ske zveze Slovenije. »V Angliji in 
Franciji naj bi začeli zdravniki že 
izdajati t. i. 'rekreacijo na recept'. 
Po kapi, hudih operacijah, ob 
depresivnem stanju po novem 
naj ne bi nemudoma dobili re
cepta za tablete, ampak je prva 
faza ozdravitve strokoven pre
dlog rekreacije. Aktivnost do
delijo preko testov, natančnega 
spremljanja pacienta, se mi pa 
to zdi res velik preskok v mišlje
nju,« doda. In v tej smeri je naj
brž res iskati prihodnost, saj se 
tudi vodstva organizacij in pod
jetij vedno bolj zavedajo, da je 
najboljši delavec zdrav delavec: 
»V zahodni Evropi se celo odpi
rajo nova delovna mesta za lju
di, ki imajo nalogo, da zaposle
ne nagovarjajo k aktivnostim.«

POHODNIKI IMAJO VSA 
ČUTILA NA PREŽI

Na pohodu po Slovenski pla
ninski poti je Pia spoznala, da 
je pohodništvo pravzaprav re
snični izraz domoljubja. Poleg 
spoznavanja naravnih zname

nitosti gre za opazovanje arhi
tekture, panoram, spoznavanje 
narečij, kulinarike, za družbeno 
vezivo med pohodniki, ljudmi, 
ki so senzibilni do lepot, ki jih 
nudi naša okolica. 

Planinci in pohodniki so tudi va
ruhi narave in opazijo marsikaj, 
česar drugi ne. Pia tako opazi 
tudi tisto, ob čemer mnogi, ki ne 
hodijo po posavskih poteh vsak 
dan, zamižijo. Da imamo na pri
mer še veliko dela, saj še obsta
jajo posavske poti, ki so pravi bi
seri, a niso pravilno urejene in 
nujno potrebujejo vzdrževanje. 
Da nekatere posavske koče slo
vijo daleč naokoli po svoji go
stoljubnosti, druge, kot na pri
mer koča na Bohorju, pa vabijo 
z naravo, polepšano s slapovi, a 
na žalost pohodnik na vrhu pre
pogosto ostane lačnih in žejnih 
ust. To meče zelo slabo luč na ta 
posavski pohodniški zaklad, na 
katerega se je Pia s prijatelji in 
družino povzpela po več kot 20 
različnih poteh.   
  
Povprašam, če je še kakšna 
stvar, ki bi jo veljalo urediti, 
spremeniti, da bi polepšala po
hodniško izkušnjo v neposredni 
okolici. Takrat se Krčanka spo
mni na bolečo točko 'krškega 
hišnega hriba' – Grmade: »Naše 
Planinsko društvo Videm Krško 
pravzaprav nima sreče glede te 
odlične razgledne točke. Mno
gi ne vedo, da smo že leta 2011 
zgoraj obnovili planinski hram, 
imamo povsem na novo opre
mljeno sobo s štirimi poste
ljami, vse še diši po lesu, hram 
je tudi na seznamu planinskih 
koč in mišljen za to, da bi lah
ko planinci po kakšnem dalj
šem pohodu tam tudi prespa
li. A naš hram ostaja zaprt, saj je 
postavljen na črno oziroma že 
štiri leta čakamo na razgrnitev 
prostorskega načrta, da bi lahko 
dali vlogo za legalizacijo objek
ta. Res upam, da se bo kmalu kaj 
premaknilo. Mnogo nas je, ki že
limo za ta krški hrib primerno 
poskrbeti.« In Grmada si že za
radi vsakodnevno naraščajoče
ga obiska zasluži dobro oskrbo, 
zato, kakor je v navadi vedno 
pozitivni Pii, dekle doda: »Am
pak, imam resnično veselo no
vico! Že osem planinskih koč po 
Sloveniji ima elektronski sistem 
– naprave 'peakcheck', ki beleži
jo vzpone na vrhove. In pri pla
ninskem hramu na Grmadi do
bimo to napravo v kratkem! To 
je res nova oblika motivacije, so
dobna, na voljo je tudi virtualna 

planinska knjižica, identifikacij
ski ključki za vzpone pa se bodo 
prodajali tudi na CPT in drugod 
za 5 €.« Od tega tedna naprej 
bo torej Grmada še na nov, in
teraktiven način prisotna v vse
slovenski planinskopohodni
ški mreži.

Veliko ljudi pa nima prebujene 
raziskovalne žilice in preprosto 
potrebujejo nekoga, da jih v ta 
očarljivi svet vpelje. »In čim prej, 
ko se to zgodi, čim bolj zgodaj, 
ko nam je to dano, bolj drago
ceno je. Narava za človeka s ča
som postane tujka in zato pla
šljiva – takrat je že malo težje, 
ker smo se oddaljili od teh vre
dnot in primarnega stika,« opiše 
pohodnica, ki bo letos, v sklopu 
Posavskega festivala tematskih 
poti, vodila dva pohoda, dve ko
lesarski turi, sodelovala še pri 
predstavitvi supanja na vodi in 
organizirala dvodnevno vesla
nje po Krki. 

NARAVA IN FESTIVALI 
VABIJO 

»Pohodništvo je primerno za 
vse generacije, saj so poti tudi 
položne. Kondicijo si je potreb
no nabirati postopno, počasi, 
vztrajno. Najšibkejši člen poho
da je vodilni člen, pravi počelo 
planinstva. Tako, postopoma, 
spoznavamo poti v naši oko
lici tudi v sklopu študijskega 
krožka na Ljudski univerzi Kr
ško, ki ga vodim. Je eden naj
bolj obiskanih krožkov do se
daj, obiskujejo ga tudi otroci. 
Dobivamo se vsak ponedeljek 
ob 16. uri in vedno povezuje
mo pohod z vsebino,« pove Pia 

in oriše, kako so v enem izmed 
prvih pohodov spoznavali Kr
ško skozi oči Josipine Hočevar. 
Sama zagovarja, da se mora po
hodniška izkušnja vedno zdru
žiti s kulturo, znanji ljudi, ki pri
delujejo in ustvarjajo v okolici.

Tako se mnogi že veselijo 3. 
kulinaričnega pohoda po kr
ški poti v sklopu omenjene
ga festivala, ki ga bo Pia vo
dila v soboto, 23. maja. Na tej 
nezahtevni poti, čeprav je dol
ga 18 kilometrov in se začenja 
pri krškem ribniku ter vije med 
Libno in Grmado, bodo uživali 
prav vsi čuti pohodnikov. Rado
vednost bo nahranjena z zna
njem o naši dediščini, brbonči
ce pa bodo uživale ob tipičnih 
posavskih jedeh in pijači, diša
lo pa bo tudi po posavski piti iz 
ekoloških in sezonskih sestavin, 
za katero je že in še bo potekal 
tudi zanimiv natečaj. 

»Vzemite si čas zase in vedite, 
da pohodništvo ne jemlje ener
gije, pohodništvo jo vliva. Več
krat se pošalim, da, če bi lahko 
bila v službi, kjer bi bila plača
na za to, da hodim …, bi hodila 
kar celo življenje,« zaključi Pia.
Četudi vam po žilah še ne teče 
pohodniška kri, niste prav niče
sar zamudili, saj je vedno pra
vi dan za začetek, vsaka pot pa 
se začne s prvim korakom, pra
vi moja sogovornica. Odlična 
priložnost se vam ponuja že v 
teh dneh: z majem se namreč 
začenja festival, ki postaja pravi 
praznik pohodnikov v Posavju. 
Naj nas tudi Piin zgled povleče 
s stolov in naslanjačev! 
 Maruša Mavsar

Pia Peršič
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GLOBOKO - Prostovoljno gasilsko društvo in Turistično društvo 
Globoko sta 6. aprila skupaj s KS Globoko organizirala že 10. po-
hod po mejah krajevne skupnosti. Letošnji pohod je nosil naslov 
»Spoznajmo svojo krajevno skupnost« in je bil namenjen pra-
znovanju krajevnega praznika. V precej hladnem in vetrovnem, 
vendar sončnem dopoldnevu, se je pri gasilskem domu Globo-
ko zbralo okoli 90 pohodnikov. Po pozdravnem nagovoru pred-
sednika sveta KS Globoko Mihaela Petančiča in tajnice KS Ani-
ce Novoselič so krenili na pohod, dolg približno 17 km. Pot jih 
je vodila v smeri Laniš, kjer so imeli prvo postojanko, pričakal 
pa jih je tudi harmonikar Stanko Kršlin in jim zaigral nekaj po-
skočnih viž. Pot so nadaljevali po travnikih in gozdovih do Boj-
snega, kjer jih je na domačiji Kosi pričakalo okrepčilo. Po skoraj 
polurnem počitku jih je pot vodila skozi Bojsno v Brezje, kjer so 
imeli pri Branku Filipčiču krajši postanek, kljub temu, da so se 
pričele vsiljevati snežinke, pa so nadaljevali pot skozi Slopno do 
Petančičevega vodnjaka in Trsjaka na Piršenbregu. Po zadnjem 
postanku in pitju vode iz studenca želja so nadaljevali pohod pro-
ti cilju oz. izodiščnem mestu pri gasilskem domu. Zadnji del poti 
jih je spremljalo sneženje.  J.�Zorčič/P.�P.

Pohod po mejah KS Globoko

KOPRIVNICA - Turistično 
društvo Koprivnica je že vr-
sto let pobudnik pohoda na 
sv. Jošt na Reštanju, ki poteka 
na velikonočni ponedeljek. 
Število pohodnikov je vsako 
leto večje, če ga ne zagode 
vreme, in letos ga je precej, 
saj jih je spremljal močan ve-
ter, tako da je bilo sicer sonč-
no dopoldne dokaj mrzlo. 
Domači pohodniki in gostje 
iz Litije so se vseeno v lepem 
številu, s prijaznima vodi-
čema Milanom in Majdo, 
vzpenjali na ta lep hrib, kjer 
so sodelovali pri sveti maši. 
Pozdravile so jih prve pomladne snežinke, ko so se odpravili pro-
ti Ravnemu Logu in kasneje naprej na Veternik. Pri lovskem bi-
vaku in v njem so odprli nahrbtnike, v katerih so bile velikonoč-
ne dobrote. Vso pot, od začetka do konca, jih je objemala lepota 
prebujajoče se narave, na Veterniku pa jih je čakal topel prostor, 
dober golaž, kozarec vina ter odlični pogoji za pesem in vese-
lo družbo. V nadaljevanju poti so doživeli prave snežne nevihte, 
po katerih je spet posijalo sonce in jih opomnilo, da so v aprilu. 
 B.�Sotošek/P.�P.

SENOVO - Hladno in vetrovno vreme tudi letos ni odvrnilo sku-
pine pohodnikov, da ne bi sodelovali na 9. velikonočnem pohodu 
na Armes, ki ga Turistično društvo Senovo organizira na veliki 
ponedeljek. Tokrat se je v Toplični, kjer je tradicionalno izho-
dišče, zbralo 15 pohodnikov. Skupina se je podala na 445 m vi-
sok hrib vzhodno od Senovega ter vmes pohod večkrat prekini-
la zaradi čudovitega razgleda na Senovo in kasneje Brestanico. Z 
vrha so opazovali tudi kupolo radarja na Lisci in antenske stolpe 
na Kumu. Lepo, jasno vreme je omogočilo, da si tisti, ki še nikoli 
niso bili na pohodu, ustvarijo čudovito panoramsko sliko Seno-
vega z okolico. Pot nazaj jih je vodila proti Armeškemu ter se po 
dveh postankih v vikendu in zidanici zaključila v pisarni TD Se-
novo. � Vir:�TD�Senovo

Velikonočni pohod na sv. Jošt

9. velikonočni pohod na Armes

KRŠKO – 26. marca je medicinska ekipa Zdravstvenega doma 
Krško na pešpoti pod krškim mostom na Vidmu pripravila že tra-
dicionalni „Preizkus hoje na dva kilometra". Test, na katerem po-
sameznik prehodi dva kilometra, pokaže, kakšen je njegov fitnes 
indeks, kar pomeni njegovo telesno zmogljivost. Le-tega izraču-
na poseben računalniški program, ki prebere ustrezne udeležen-
čeve podatke, kot so teža, višina, pritisk in pulz. Kot je uvodoma 
dejala dipl. med. sestra Klavdija Božič, je test enostaven in va-
ren. Z njim posameznik izve, koliko bi moral biti aktiven, da bi 
bilo zdravju koristno. Kot nam priporočajo strokovnjaki, naj bi 
bili vsak dan telesno aktivni vsaj pol ure. Z gibanjem vzdržuje-
mo svojo moč in gibljivost. Med najbolj primerne oblike telesne 
dejavnosti pa lahko prištevamo hojo, ki nam izboljša delovanje 
srca, pljuč, pa tudi krvnega obtoka, ter poskrbi za vitalnost mišic. 
Primerna je tako za posameznike kakor za skupine, svoj tempo 
hoje pa lahko prilagodimo glede na svoje sposobnosti. Pešačimo 
lahko povsod, saj za hojo ne potrebujemo niti posebne opreme 
niti naprav. Ob tem spoznavamo okolico in uživamo v naravnih 
lepotah.  M. Hrvatin

Preverili svoj »fitnes indeks«

Z�brezplačnimi�programi�lahko�skrbimo�za�svoje�zdravje.
Pohoda�se�je�udeležilo�okoli�90�pohodnikov.

LISCA - Tehnična eki-
pa Komisije za pla-
ninske poti Planin-
ske zveze Slovenije 
je v preteklem tednu 
pričela v sodelovanju 
in s pomočjo marka-
cistov Planinskega 
društva Lisca Sevni-
ca z urejanjem nove, 
zelo zahtevne planin-
ske poti na Lisco. Pot 
bo mestoma varova-
na z jeklenico, nade-
lana s klini, stopi ... Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu 
maju (odvisno od vremenskih razmer).
V sevniškem planinskem društvu se veselijo nove pridobitve, 
prve tovrstne planinske (adrenalinske) poti v Posavju, ki bo omo-
gočila težji, a za marsikoga tudi bolj privlačen dostop na Lisco, 
mnogim mladim pa bo predstavljala predvsem izziv in prvi stik 
s tovrstnimi zelo zahtevnimi (zavarovanimi) planinskimi pot-
mi.  Hkrati pa PD Lisca Sevnica opozarja, da je pot do nadaljnje-
ga zaprta in da je gibanje po njej (zaradi varnosti) strogo prepo-
vedano. Na vseh dostopih so tudi uradne opozorilne table KPP 
PZS o začasni zapori poti. 
 Vir:�PD�Lisca/S.�R.,�foto.�Z.�Grabrijan

Urejajo novo pot na Lisco

Na�Lisco�bo�kmalu�vodila�zahtevnejša�
planinska pot.

ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA V NEREZINAH
»Dren program za vitalno življenje«

pod vodstvom Staneta Iskre

25. maj – 3. junij 2015 

Otroško naselje ZPM Krško se nahaja v sklopu POČITNIŠKEGA 
NASELJA BUČANJE na otoku Lošinju, v neposredni bližini 
Nerezin. Otok Lošinj s svojim blagim sredozemskim podnebjem 
in čistim zrakom, obogatenim z eteričnimi hlapi iglavcev in z 
zdravilnimi aerosoli ugodno vpliva na dihalne poti. Med hišicami 
v naselju je urejen prostor, zunanje površine naselja Bučanje 
krasijo bujne grmovnice in borovi nasadi, do plaže vodijo urejene 
sprehajalne poti. V počitniškem naselju so urejena igrišča (tenis, 
odbojka, košarka, rokomet, mini golf …) in sprehajalne poti ob 
1,6 km obale oz. na površini celotnega naselja. Okoli centralne 
zgradbe s kuhinjo in odprto pokrito jedilnico so razvrščene 
zidane hišice. Vsaka ima 6 ležišč, razporejenih v dveh spalnih 
prostorih, kopalnico s tušem in s sanitarijami.

Cena celotne storitve na osebo, ki zajema program 
in organizacijo, namestitev udeležencev, bivanje in 
prehranjevanje ter prevoz, je 297,00 €. Možnost plačila na 3 
obroke: 1. obrok 99,00 € ob prijavi, 2. obrok 99,00 € v mesecu 
aprilu in 3. obrok 99,00 € pred odhodom. 

Rok prijave je do 15. maja 2015.

Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago v pisarni ZPM 
Krško (Tanja Božičnik), CKŽ 57, Krško, tel: 07/4880366, 051382
095 ali email: zpm@zpmkk.si. in Vida Ban (041 342095).

1953 – 2015
62 let za srečnejše otroštvo

BREZOVSKA GORA, VELIKI 
TRN - Na velikonočni pone-
deljek dopoldan smo v Zavo-
du Svibna organizirali spomla-
danski pohod z Brezovske Gore 
na Veliki Trn in nazaj. Pohod, ki 
je sicer del vsakoletnega Zele-
nega festivala, postaja tradicio-
nalen, uživanje v pomladni na-
ravi pa dobrodošla rekreacija 
po obilnih velikonočnih gosti-
jah in priložnost povezovanja 
s starodavnim izročilom, ka-
terega pomemben del je tudi 
praznovanje pomladi. Okoli 40 
udeležencev je ob posameznih 
nalogah, ki jih je z darili vred 
zagodel spremljevalec staro-
svetne boginje pomladi - veli-
konočni zajec, izvedelo, kako so 
nekoč praznovali velikonočni 

Spomladanski pohod na Veliki Trn

ponedeljek, pa da sta starosel-
ska ostara in velika noč v bistvu 
en praznik, posvečen preporo-
du, svetlobi, svežim energi-
jam, novemu poletu, prošnjam 
za dobro letino ... Tudi starih 
otroških iger smo se spomni-

li, zapeli pomladne pesmi in 
se okrepčali z dobrotami čla-
nic Društva za ohranitev pode-
želja Veliki Trn. Pri izviru Dul 
smo doživeli še „spreobrnje-
nje“ vode v vino, se v miru po-
mudili v cerkvi sv. Duha na Ve-

likem Trnu, zunaj pa uživali v 
čudovitem razgledu, saj se od 
tam vidi pol Slovenije ... Ogle-
dali smo si tudi obnovljeno sta-
ro šolo, zdaj čudovit prostor za 
delovanje lokalnih organiza-
cij pod imenom Naša hiša 470, 
potem pa se vrnili na izhodišče 
ob manjših postankih ob kleteh 
gostoljubnih domačinov. Pred 
pohodom si je manjša skupina 
ogledala tudi Ajdovsko jamo, 
ki s 15. aprilom postaja varen 
dom netopirk južnih podkov-
njakinj. Pohodnikom je tudi 
spremenljivo aprilsko vreme 
prizaneslo, v dobrem vzdušju 
so se razšli z željo po čimprej-
šnjem podobnem druženju. Če 
prej ne, ob letu osorej ... 
 B. Zorko

Na�Veliki�Trn�in�nazaj�se�je�podalo�okoli�40�pohodnikov.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Krajevna skupnost Leskovec pri Kr-
škem, Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot in Pešpolk Raj-
Doma Leskovec so sredi marca skupaj izvedli 4. Jožefov pohod. 
Izpred gasilskega doma so se pohodniki podali mimo leskovške 
cerkve in skozi dolino Vejer mimo nekdanjega vojaškega skladi-
šča na Loke, kjer so nekoliko postali ob ogledu domačih živali. 
Zatem so se spustili v Selce in od tam ponovno povzpeli na Her-
zogov breg ter se podali še proti Volovniku. Po prečkanju Selške-
ga potoka je sledil vzpon na vrh Volovnika, kjer je bilo ciljno me-
sto. Povratna pot na izhodišče jih je vodila skozi Volovnik, Loke 
in preko Gmajne ter mimo podružnične cerkve sv. Ane na izho-
dišče. Pohodniki so v slabih treh urah hoda opravili 6-kilometr-
sko pot v eno in 3-kilometrsko pot v povratno smer ter ob tem 
premagali 194 metrov višinske razlike.  D.�Jazbec

Četrti Jožefov pohod
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DATUm ImE PohoDA LoKAcIjA Info

Nedelja, 3. maj Uskoška pot Kostanjevica na Krki Jana Milovanović, 031 613 519

Sobota, 9. maj

Pohod po naravoslovni poti Azaleja Boštanj Boštanj TD Boštanj, 031/655 936

Pohod po poti Dr. Slavka Sušina Pišece TD Pišece, 051 225 549

Po poti trapistov Brestanica TD Brestanica, 031 663 319

Pohod po Čateževi energijski poti Čatež ob Savi ZPTM Brežice, 07/620 70 35  

Nedelja, 10. maj Po sevniški planinski poti - Gozdna učna pot Loka Sevnica PD Lisca Sevnica, 041 481 697

Sobota, 16. maj

Pohod Azaleja Vrhek Tržišče TD Tržišče na Dolenjskem, 030 244 889

13. pohod po Krekovih stezicah Šentjanž TD Šentjanž, 041 392-567

Konjeniški pohod po Krekovih stezicah Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, 041 709-287

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

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

Sobota, 23. maj

Pohod po Poti vina in sonca Sromlje TD Sromlje

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

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

Nedelja, 24. maj Pohod po dolini potoka Štegina na Studenec Arto TD Studenec, 031/744 418

Sobota, 30. maj
S kolesom po cvičkovih gričih Kostanjevica na Krki Društvo NaTuro, 041 724 747

Pohod Skrivnosti krakovskega gozda   Kostanjevica na Krki   Jože Prah, 041657560 

Nedelja, 31. maj
19. sevniški kolesarski maraton Športni dom Sevnica Kolesarsko društvo Sevnica, 040 297-179

Učna pot Savus Radeče KTRC Radeče, 051/312 558

Petek, 5.- 7. junij Tridnevni konjeniški pohod po mejah občine Sevnica Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, 041 709-287

Sobota, 6. junij

Pohod po poti raške č’bule in cvička Raka TD Lovrenc Raka, 041 532 727

Pohod okoli Brestanice Brestanica TD Brestanica, 031 663 319

S kolesom po mejah občine Krško Krško Društvo NaTuro, 041 724 747

Nedelja, 7. junij
Pohod po Kozjanskem parku Kozjanski park Kozjanski park, 03 80 07 104

Pohod na Grmado Krško PD Videm Krško, 041/357 018

Sobota,13. junij

Pohod na Tk Pav Šentjanž TD Šentjanž, 041 392-567

S kolesom okoli Brestanice Brestanica Anton Zakšek, 031 663 319

11. Pohod po »ostrovrharjevi vinski poti« Svibno TD Svibno, Sekcija vinogradniki Zagrada, 031 832 339

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

Nedelja, 14. junij

Vidova pot Bizeljsko TD Bizeljsko, 041 970 250

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

Pohod po Poti duš in prijateljstva    Kostanjek- Koprivnica   Peter Špiler, 041 788 222

Sobota, 20. junij

Po gadovi sledi Gadova peč Anton Zakšek, 031 663 319

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

»Maš zobnik za Čelovnik« - najstrmejši kolesarski vzpon v SLO Radeče Borut Podlesnik, 041 496543

Dvodnevna veslaška avantura s kanuji po reki Krki (20. do 21. 6.) Žužemberk- Kostanjevica na Krki  Društvo NaTuro (041 724 747)

Nedelja, 21.6.
Pot v Gazice Podbočje Matjaž Jurečič 041767679

Učna pot Savus Radeče KTRC Radeče, 051/312 558

Četrtek, 25. junij
Šentjanški vinogradniški pohod Šentjanž Društvo vinogradnikov Šentjanž, 031/344 669

Pohod po knapovski poti Senovo TD Senovo, 031 866 831

Pod okriljem Gospodarskega 
interesnega združenja Poho
dništvo & kolesarjenje je nasta
la blagovna znamka Sloveni
ja hodi, ki v letu 2015 združuje 
12 prireditev oziroma festivalov 
na desetih pohodniških desti
nacijah: Bohinju, Kranjski Gori, 
Posavju, Kamniškosavinjskih 
Alpah, Snoviku, Pomurju, Mari
boru, Krvavcu, Brdih ter poteh 
E6, E7 Planinske zveze. Mar-
ko Lenarčič, ki vodi omenjeno 
združenje, poudarja, da je Slo
venija hodi dober primer zdru
ževanja pohodniških destinacij 
in predvsem vodstev teh desti
nacij: „Vodstva so spoznala, da 
lahko združeni, v tako majh
ni Sloveniji, naredimo več za 
promocijo, privabljanje pred
vsem tujih pohodnikov ter jim 
v okviru organiziranih priredi
tev predstavimo vse zvrsti po
hodništva v Sloveniji in ponu
dimo dodano vrednost v smislu 
predstavitve tipičnih kulinarik, 
domačih obrti in predvsem za
gnanosti ljudi v posameznih 
destinacijah.“ Lenarčič je javno 
pohvalil Posavje, ki da je, ob Go
riških Brdih, najbolj napredova
lo v smislu organizirane poho
dniške dejavnosti: „Zavedajo se, 
da niso Julijske Alpe, vendar sa
mozavestno, pod okriljem CPT 
Krško, predstavljajo svoje zvrsti 
pohodništva in seveda predno

Slovenija bo hodila tudi pri nas
POSAVJE – Festival tematskih poti, ki v maju in juniju vabi na zanimive, lepe in poučne poti po Posavju, je, ka-
kor smo obsežneje poročali tudi v prejšnji številki, že deležen promocije pod vseslovensko blagovno znamko 
Slovenija hodi.

sti pohajanja v sredogorju, med 
vinorodnimi griči. Prav tako se 
zavedajo, da morajo tudi njiho
ve ne prav številne namestitve 
slediti temu trendu, zato podpi
rajo specializacijo Term Čatež in 
Hostla Primoža Kozmusa.“

FESTIVAL, KI JE 
SPREMINJAL IME

Po članku v prejšnji številki ste 
nas spraševali, ali gre za isti fe
stival kot prejšnja leta. Gre, le 
ime se je spreminjalo, pot festi
vala pa je opisala Ksenja Kragl 
iz CPT Krško: „V sodelovanju z 
ostalimi občinami regije Po
savje se je v letu 2013 uspešno 
zaključil projekt Posavske poti 
prijetnih doživetij, ki je bil fi
nanciran s sredstvi LAS Posav
je. Že pri snovanju projekta smo 
se partnerji ozirali po trendih v 
turizmu in glede na naravne 
danosti okolja prepoznali po
hodništvo in kolesarjenje kot 
enega pomembnih produktov, 
s katerim bi se med drugim lah
ko identificirala regija Posavje. 
Takrat smo zasnovali tudi tradi
cionalni dogodek, ki naj bi med 
številnimi ostalimi inovativnimi 
pridobitvami na področju po
hodništva obiskovalcem ponu
dil celotno izkušnjo večdnevnih 
aktivnih počitnic z organizira
nimi turami, strokovnim vode

njem, gastronomijo, namesti
tvami in seveda zabavo. Rodil 
se je najprej Festival Pohodni
štva in kasneje s podporo osta
lih organizacij prerasel v Posa
vski festival tematskih poti.“

Letošnji festival zajema 40 or
ganiziranih pohodniških, ko
lesarskih in konjeniških tur, za 
pokušino pa še nekaj vodnih. 
Kraglova pojasni, da je festi
val namenjen vsem generaci
jam, ture niso prezahtevne in 
tako primerne za vsakogar, ki si 
želi sprostitve v naravi, druže
nja in okušanja posavskih do
brot: „Cena tur je do največ 10 
€, vse informacije o odhodih in 
trasah najdete na www.visitkr
sko.com. Festival pa je iz leta v 
leto obširnejši.“ Končni cilj festi
vala in združevanja pod blagov
no znamko Slovenija hodi pa je 
seveda trženje aktivnih poči
tnic v Posavju dodaja Kraglova: 
„Posavje je po mojem mnenju 
premalo prisotno v nacional
nih združenjih na področju tu
rizma in s tem posledično tudi 
premalo zastopano v promoci
ji celotne Slovenije tako doma 
kot v tujini.“

ŠE VEDNO ZA NEMCI, 
ANGLEŽI, AVSTRIJCI

Ogromno ljudi hodi in sedaj, 

ko imamo v Posavju festival, 
namenjen pohodništvu, nam 
to vliva občutek, da je veliko 
tudi organiziranih dogodkov, 
ki so pohodnikom namenje
ni. Lenarčič, ki že vrsto let ak
tivno sooblikuje turistično sli
ko Slovenije, pojasni, da naš 
vtis ni popolnoma pravilen: „V 
Sloveniji trenutno ne prednja
čimo glede na število priredi
tev, namenjenih pohodništvu. 
Seveda imamo enormno števi
lo enodnevnih pohodov, ven
dar je organizacija večdnevnih 
pohodov zahtevnejša, komple
ksnejša, ciljamo na povečanje 
števila nočitev na območjih in 
privabljanje tudi tujih pohodni
kov. Tu smo še precej za tipič
nimi pohodniški narodi, kot so 
Nemci, Angleži, Avstrijci.“ 

Strinja se, da je Slovencem gi
banje že nekako prirojeno, da 
pa se trendi popularnosti po
sameznih aktivnosti spremi
njajo: „Pred leti je bila top ak
tivnost smučanje. Danes sta to 
predvsem pohodništvo in ko
lesarjenje. Seveda tudi plava
nje, jadralno padalstvo, kajak, 
kanu … in seveda pozimi tek 
na smučeh, vedno bolj popu
larna je turna smuka in seveda 
alpsko smučanje.“

 nadaljevanje na str. 16
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Renault priporoča renault.si

*  Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejene vrednosti financiranja, odvisno od modela. Akcija za model Megane Generation velja za vozila iz zaloge.  
Več informacij na www.renault.si  **  5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4. in 5. leto ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej  in velja ob nakupu z Renault financiranjem. 
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 l/100 km. EMISIJE CO2 90 - 155 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5, ter dušikovih oksidov.

5 let jamstva**

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

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

Učitelji teka na primer poudar
jajo, da morate pozornost po
leg tehniki teka usmeriti tudi 
izbiri primernega tekaškega 
copata. Tek je kompleksno gi
banje in potrebuje dobro obu
tev, nam potrdijo tudi prodajal
ci tekaške obutve v prodajalnah 
Prva liga Brežice in Dobova, ki so 
ob našem obisku ravno promo
virali nova kolekcijo Adidas te
kaških Boost copat, ki naj bi, 
zaradi edinstvene Boost tehno
logije, prinašali največji povra
tek energije znotraj celotne te
kaške industrije: »Seveda. Če se 
skoncentriramo na tekaški co
pat, je potrebno vedeti, da leta 
opravlja tri pomembne funkcije: 
absorbira silo udarcev ob tla in 
tako ščiti naše sklepe, stabilizi
ra stopalo in onemogoča njego
vo nenadzorovano gibanje nav
zven ali navznoter, omogoča pa 
tudi oprijem s podlago. Znano 
je, da lahko napačna izbira teka
ških copat povzroči resne teža
ve. Dobra izkušnja teka je izre
dno pomembna, zato pri nas od 
vsakega tekača oz. bodočega 
tekača najprej zberemo nekaj 
osnovnih informacij glede nje
govega načina teka in njegovih 
potreb ter na podlagi tega pri
poročamo določene modele, ki 
s svojimi lastnostmi zagotavlja
jo potrebno udobje in zaščito.«

Ko se gibamo v naravi, je potreb
no misliti na to, da smo izposta
vljeni mnogim dejavnikom. Če 
se že spomnimo zaščititi noge, 
pa nam marsikdaj pobegne mi
sel na to, da je potrebno zaščititi 
tudi naš vid. Šele ko smo starejši, 
namreč vemo, kako dragoceno 
je, da je naš vid oster in naše oko 

prožno. V zadnjih letih se je že 
uveljavilo, da posebno zaščito 
nudijo polarizirana stekla. V eni 
izmed bolj poznanih posavskih 
optik, Optiki Rimc, priporoča
jo uporabo polariziranih stekel 
vsem, ki imajo težave z zazna
vanjem kontrastov, posebej pa 
še športnikom, ribičem, jadral
cem, starejšim in voznikom vo
zil: »Njihova posebnost je v tem, 
da zagotavljajo odstranitev mo
tečih odbojev in s tem krepko 
izboljšajo sliko ter zmanjšajo 

utrujenost oči. Nudijo popol
no zaščito oči pred škodljivimi 
UV žarki, hkrati pa povečujejo 
kontrast in zaznavnost globine, 
kar je še posebej zelo dobrodo
šlo pri športu. Pridite in preveri
te razliko.« 

LEPŠI DNEVI SO PRED NAMI 
– ODDAHNITE SI 

V napovedniku prireditev v 
vsaki številki časopisa si lah
ko ogledate velik nabor do
godkov, ki vas vabijo k aktiv
nostim. Lepši dnevi, ki so pred 
nami, naj vam bodo povod za 
več gibanja in aktivno sprosti
tev v naravi. Tudi ob teku, po
hodu, pa si le naredite še kak 
prav poseben trenutek. Mor
da tudi na novo odprti Kavarni 
in slaščičarni na gradu Rajhen
burg z malo daljšim postankom 
ob odlični grajski kavi in slaščici 
z, kakor se radi pohvalijo, »naj

lepšim razgledom v Posavju.« S 
pecivom in tortico pa lahko mi
mogrede razveselite tudi tiste 
ljube, ki so ostali doma. 

Tisti, ki svoje poti zaokrožate 
tudi na Dolenjsko, pa lahko v 
teh dneh slikovito izveste, kako 
izgleda svet iz ptičje perspekti
ve. Naše bralke in bralce, ki ima
jo radi drevesa in malo adrena
lina, takole vabijo iz Term Krka: 
»Obiščite pustolovski park na 
Otočcu, ki navdušuje otroke 
in odrasle. Na gibalnoplezal
no pustolovščino med krošnje 
dreves se lahko odpravite vsak 
konec tedna med 10. in 18. uro. 
Odlična ideja za družinski izlet 
in preživljanje prostega časa v 
naravi.«

Oddahnimo si. Preživimo čas v 
naravi. Hvaležni si bomo za to.

 Maruša Mavsar 

Slovenija bo hodila tudi pri nas
Tudi v svetovnem merilu je pohodništvo, po besedah Lenarčiča, 
zelo visoko na lestvici priljubljenosti. Sogovornik postreže z zani
mivimi podatki: „V nemških lanskih raziskavah je kar 20 % Nem
cev pohodnikov in 10 % kolesarjev. In Nemcev je 80 milijonov!“ 
In ravno nemški trg naj bi bil največji trg za Slovenijo. In tukaj je 
še veliko priložnosti: „V letu 2008 smo skupaj s takratno Sloven
sko turistično organizacijo razvili standarde specializacije na
mestitev za pohodnike in kolesarje. V teh letih smo jih uskladi
li z Avstrijci, Italijani in Nemci. Trenutno je specializiranih okoli 90 
namestitev. Preko 30 od teh vlaga preko združenja specializiranih 
namestitev in partnerskih pohodniških in kolesarskih destinacij 
Pohodništvo&kolesarjenje GIZ v promocijske aktivnosti na tujih 
trgih Nemčije, Avstrije, Anglije, Beneluxa, Francije, Češke in doma.“

DANAŠNJI POHODNIKI SO PAČ DRUGAČNI

Če je tudi vas prevzela Piina zgodba, naj povemo, da se pohodni
štva še vedno drži stereotip, da je to dejavnost „starejših“, čeprav 
so med pohodniki tudi mnogi mladi. Kot nam je zaupala Pia Peršič 
tudi Marko Lenarčič pravi, da se mladi pohodniki individualizirajo 
in da so se običaji v pohodništvu počasi spremenili: „Včasih smo si 
vzeli čas, šli na turo, dobro jedli, pili, se imeli fajn, feštali v planinskih 
kočah. Danes pa mladina po večini želi čim hitreje opraviti s potjo, 
ne veliko zapraviti, se ogniti planinski koči in biti čim prej doma. 
Nato hitijo na računalnik pogledat prehojeno sled ter se čuditi sa
mim sebi, kako so napredovali od prejšnjega tedna.“ Tako Lenar
čič kot Peršičeva pa sta pristaša tega, da se človek v naravi ustavi, 
užije trenutke, se sprosti in morda sklene to krasno izkušnjo s tem, 
ko prespi v eni izmed številnih planinskih koč ali turističnih speci
aliziranih namestitvah in naslednji dan, z novo energijo, načrtuje 
nove osebne in poslovne cilje.

Slovenci kljub temu, čeprav zadnje čase malo drugače, veliko in 
radi 'migamo'. Lenarčič še opiše: „Države bivše 'Juge' so povsem 
navdušene, saj vsako leto pride v Bosno, Srbijo, Istro, Velebit, Črno 
Goro, Makedonijo vse več in več pohodnikov iz Slovenije. Seveda 
pa tudi drugje po svetu skoraj ni kotička, kjer se ne bi znašel Slo
venec.“ 
 Maruša Mavsar

nega gibanja za vas, nikakor ne 
pije vode. Naša okolica vam po
nuja mnogo izzivov, veliko pa je 
tudi strokovnjakov in specializi
ranih društev, ki so vam lahko 
pri vpeljevanju gibanja v življe
nje v dragoceno pomoč. 

Do 31. maja, ki je svetovni dan 
športa, ste lahko – z rednim, po
stopnim gibanjem od današnje
ga dne – že kot prerojeni! Z vsa
kim premaganim kilometrom, 
osvojeno vzpetino, ravnino, na
rejenim trebušnjakom, poče
pom, plesnim korakom, jogijsko 
asano boste imeli več volje, več 
prožnosti, več pozitivnega od
nosa do življenja. Ceniti boste 
znali vsak vdih in izdih posebej, 
ki vam omogočata stik s sabo.

PO OPREMO K TISTIM, KI SE 
NA GIBANJE SPOZNAJO

»Ne potrebujem svetovanja, vse 
znam sam,« je še vedno slišati 
med amaterskimi športniki. Le 
zakaj profesionalni športniki po
slušajo nasvete strokovnjakov? 
Ker se na vse pač res ne moremo 
oziroma niti ne uspemo spozna
ti. Če si želite glede na vaše spe
cifične potrebe telesa kar naj
bolj pravilne in varne opreme za 
točno določeno športno aktiv
nost, potem zaupajte ljudem, ki 
se z določenimi produkti ukvar
jajo profesionalno. 

Četudi nas gibanje samo po 
sebi žal ne odreši pojavnosti 
vsega naštetega, saj so mnoge 
bolez ni še neraziskane, pred
vsem pa kompleksne, pa redno 
gibanje vsekakor pripomore, da 
so naše možnosti za zdravo in 
dolgo življenje občutno večje. A 
kaj, ko smo v večini povsem po
zabili, da je človeku najbolj na
ravno stanje ravno gibanje in da 
je človek od nekdaj živel »na no
gah«. Raziskave Svetovne zdra
vstvene organizacije kažejo, da 
je sedeči način življenja eden od 
desetih glavnih vzrokov za smrt 
na svetu. Naše telo nam upravi
čeno zameri, da sedimo po naj
manj 8 ali več ur neprekinjeno, 
saj ne zmore opravljati vseh na
ših vitalnih življenjskih funkcij.

Če je sedenje del vaše službe 
in se temu težko izognete – če
prav se tudi pri nas že pojavljajo 
stoječe mize in različne rešitve, 
ki vpeljujejo gibanje v delavnik 
– potem morate nujno spraviti 
telo v gibanje pred in po službi. 
Več gibanja pomeni več energi
je, pri vsem pa je potrebna pre
vidnost in zmernost. Poslušaj
te svoje telo, saj vam bo točno 
povedalo, kakšen tip rekreacije 
vam najbolj ustreza.   

IZBIRA REKREACIJE

Izgovor, da ni vadbe ali primer

Gibanje osvobaja telo in duha

nadaljevanje s strani 15

Spoznajte novosti na Otočcu in preživite zanimiv dan z družino ali prijatelji.
Na lep majski petek vam po promocijskih cenah ponujamo:  

kopanje v novem termalnem bazenu • obisk pustolovskega parka • paintball 
• lokostrelstvo • tenis • skike z vodenim prikazom uporabe • odbojka na mivki 

Otroke bo zabaval Medo Tedo, lahko si boste ogledali hotel Grad Otočec in 
si v restavraciji privoščili 3-hodni meni – za samo 15 EUR, 

prijetno popoldne pa bo popestrila še zabava z glasbeno skupino. 

T: 08 20 50 300, E: booking@terme-krka.si
www.terme-krka.si

Pomladni dan odprtih vrat na Otočcu 
Petek, 8. 5. 2015, med 10. in 19. uro

POSAVJE – Ste si že privoščili osvežilno jutranjo telovadbo? Ste se ravno vrnili s sproščujočega popoldanskega 
sprehoda? Kako kaj vaše športne aktivnosti? Če je odgovor pritrdilen, potem ste med tistimi, ki veste, da nas 
redno gibanje lahko osvobaja: stresa, pogostih padcev odpornosti, slabotnih mišic in kosti, depresije, bole-
čin v hrbtu, nespečnosti, visokega krvnega tlaka, kroničnih obolenj in nastanka raka, mlahave kože, slabe pre-
bave, slabe drže telesa, visokega holesterola, zamiranja kognitivnih funkcij ter prehitrega odmiranja možgan-
skih celic, nizke samopodobe in še in še. 
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Z vodnimi viri mora vsak od nas ravnati skrbno
Cilj vsake lokalne skupnosti je svojim občanom zagotoviti kakovostno in čisto pitno vodo. Seveda pa je v veliki meri ta 
kakovost predvsem odvisna od tega, kako in v kolikšni meri varujemo naravo in okolje. 

Analize, ki jih je opravil Nacio-
nalni laboratorij za zdravje, oko-
lje in hrano, enota Novo mesto 
(nekdanji Zavod za zdravstveno 
varstvo), kažejo, da so vredno-
sti nitratov na črpališču Brege 
v zadnjih šestih mesecih nižje 
in še približno za 20 odstotkov 
pod maksimalno dovoljeno mej-
no vrednostjo, ki je določena v 
pravilniku o pitni vodi in znaša 
50 mg/l.

Občina Krško si je zadala cilj, da 
v tesnem sodelovanju s kmetij-
sko stroko bolj natančno doreče 
omejitve na območju vodovar-
stvenih pasov in na ta način obli-
kuje strategijo ohranjanja kako-

vostne pitne vode. Naš cilj je, da 
z lastniki kmetijskih zemljišč do-
sežemo dogovor, na kakšen način 

doseči ustrezen pridelek z načr-
tno uporabo gnojil, da pa isto-
časno ne pride do izpiranja teh 
gnojil v podtalnico. Količina her-
bicidov, kot sta atrazin in deseti-
latrazin, ki nastane z razpadom 
atrazina, se ravno zaradi prepo-
vedi uporabe, ki velja že od leta 
2003, niža. Tudi rast nitratov se 
je umirila in v zadnjih šestih me-
secih v povprečju znaša okoli 40 
mg/l.

Kar se tiče vodnih virov, se je 
pojavilo nekaj težav na črpali-
šču Rore, kjer se je v zadnjih le-
tih pojavila mikrobiologija, kar 
rešujemo predvsem s klorira-
njem, sicer pa glede drugih pa-

rametrov težav ali odstopanj v 
tem letu ni bilo. 

V naravi se nitrati in nitriti 
pojavljajo kot posledica člo-
vekove dejavnosti: upora-
ba umetnih in naravnih gno-
jil, nahajajo se v komunalnih 
odplakah, uporabljajo se v in-
dustriji.

Atrazin je organski herbicid, ki 
so ga uporabljali za zatiranje 
večine širokolistnih plevelov 
in trav v kmetijstvu, pri pogoz-
dovanju in drugi nekmetijski 
dejavnosti. V Sloveniji je v ce-
loti prepovedan od leta 2003.

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so se na peti re-
dni seji 23. aprila med drugim seznanili s problematiko Romov, ki 
živijo v naselju Loke, ter za pobrateno občino Bajina Bašta namenili 
pet tisoč evrov pomoči po katastrofalnih poplavah v lanskem letu.

Na pobudo romskega svetnika Morana Jurkoviča so svetnice in sve-
tniki govorili o vprašanju Romov, ki živijo v naselju Loke v KS Lesko-
vec pri Krškem, na območju katerega je v javni razgrnitvi dopol-
njen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
za stanovanjsko gradnjo. Skladno z razgrnjenim dopolnjenim osnut-
kom OPPN bo gradnja na območju, kjer se danes nahajajo nelegal-
no zgrajeni objekti v lasti Romov, možna takrat, ko bo rešena pre-
selitev Romov s tega območja.

Občinski svet je potrdil predlog župana, da pobrateni Občini Baji-
na Bašta namenja finančno pomoč pri odpravi posledic večjih po-
plav v lanskem letu, in sicer višini pet tisoč evrov. V Bajini Bašti na-
mreč želijo zgraditi dnevni center in športno dvorano za otroke s 
posebnimi potrebami. Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami lahko lokalna skupnost nudi pomoč ob narav-
ni in drugi nesreči lokalni skupnosti v drugi državi, če z meddržav-
nim sporazumom ni drugače določeno. Občinski svet je razpravljal 
in sprejel tudi osnutek Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Krško. Kot je poudaril župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, bo občinska uprava s ciljem boljših rezultatov 
na področju črpanja evropskih sredstev iz centralnih programov v 
novem finančnem okviru oblikovala nov oddelek, ki bo za progra-
me pridobival tudi dodatne vire financiranja. 

Med drugim so svetnice in svetniki sprejeli tudi letno poročilo druž-
be Rudar za leto 2014, v okviru točke o volitvah in imenovanjih pa 
sta bili v svet javnega zavoda Ljudska univerza Krško kot predstavnici 
ustanovitelja imenovani Marija Drstvenšek in Mihaela Planinc, kot 
predstavnika občinske uprave v svetu javnega zavoda Lokalna ener-
getska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina je občinski svet 
za obdobje štirih let imenoval Melito Čopar, direktorico občinske 
uprave, in Matjaža Pirca z oddelka za gospodarsko infrastrukturo, 
kot predstavnika uporabnikov pa dr. Tomaža Žagarja.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN 
za območje Gmajna 3
Potem ko se je s sedmim aprilom začela javna razgrnitev dopolnje-
nega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
za stanovanjsko gradnjo na območju Gmajna 3 na pobudo pod-
jetja SI investicije Ljubljana in bo trajala še vse do 7. maja, je 21. 
aprila v Leskovcu pri Krškem potekala javna obravnava tega pro-
storskega dokumenta.

S tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom, za katerega Ob-
čina Krško za naročnika v skladu z zakonodajo vodi postopek, se 
podrobneje načrtuje prostorske ureditve za umestitev nove stano-
vanjske soseske v prostor na površini 6,6 hektarja na skrajnem za-
hodnem robu naselja Leskovec pri Krškem. Načrtovana je gradnja 
56 stanovanjskih objektov, ureditev zelenih površin, gradnja pro-
metne, komunalne, energetske in druge infrastrukture, potrebne 
za novo sosesko, gradnja dela obvozne ceste ter prestavitev javne 
poti Leskovec – Loke. OPPN je podlaga za pripravo projektne doku-
mentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj. Skladno z razgrnjenim 
dopolnjenim osnutkom OPPN bo gradnja na območju, kjer se danes 
nahajajo nelegalno zgrajeni objekti v lasti Romov, možna takrat, ko 
bo rešena preselitev Romov s tega območja. Območje Gmajne 3 je 
v prostorskih dokumentih Občine Krško že več kot trideset let opre-
deljeno kot stavbno zemljišče. Občinski svet Občine Krško pa je za 
romski naselji na območju občine z odlokom opredelil le naselji Dr-
novo in Kerinov Grm.

V času javne razgrnitve, torej še do 7. maja, lahko občani podajo 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPPN Gmajna 3, in si-
cer pisno na mestih javne razgrnitve, tako na Občini Krško kot v pro-
storih Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, v knjigo pripomb in 
predlogov ali pa na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri 
čemer v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »OPPN Gmajna 
3«. Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško.

,

Župan občine Kr-
ško mag. Miran 
Stanko je s so-
delavci 21. apri-
la v Krškem go-
stil predstavnika 
mesta Zagreb. 
Glede na bliži-
no obeh občin si 
obe strani želita 
sodelovanja na 
različnih podro-
čjih, saj bi z večjimi skupnimi projekti lahko uspešno kandidirali za 
evropska sredstva nove finančne perspektive. Tako župan Krškega 
in občinska uprava kot namestnik načelnice oddelka za programe 
in projekte Evropske unije občine Zagreb Miljenko Sedlar in Zrin-
ko Rebrina, ki je z Občino Krško že sodeloval v projektu »Pripravlje-
nost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče«, so se strinjali, da so 
priložnosti Krškega in Zagreba predvsem na področjih turizma, kul-
turne in stavbne dediščine, kolesarskih povezav, urejanja in varstva 
okolja pa tudi civilne zaščite. 

Po lanskoletnih do-
brih izkušnjah projek-
ta Moj samooskrbni ur-
bani vrt, ki ga je Občina 
Krško izvajala skupaj s 
podjetjem Agro Posav-
je d.o.o., Karitasom Vi-
dem-Krško, Mladinskim 
centrom Krško in Turi-
stičnim društvom Seno-
vo, v okviru projektne 
skupine, ki jo vodi Ob-
čina Krško, v letošnjem 
letu pripravljajo pravne 
podlage, s katerimi bo občina na nepozidanih stavbnih zemljiščih na 
območju Krajevne skupnosti mesta Krško in Krajevne skupnosti Se-
novo začasno uredila urbane vrtove. Najemniki bodo lahko vrtove 
prejeli v najem na podlagi najemne pogodbe.

Zelo velik interes za najem vrtov je na območju Vidma, kjer najemni-
ki vrtnarijo na dveh lokacijah, ki sta trenutno že zasedeni. Na loka-
ciji vrtov pri hotelu City je v jesenskem času predvidena širitev ob-
močja vrtov. Glede na velik interes prebivalcev za najem urbanega 
vrta pa bo Občina Krško poskušala najti še kakšno dodatno lokacijo.

V pritličju Mencingerjeve hiše Mestni muzej Krško z včerajšnjim 
dnem gosti razstavo Muzeja novejše zgodovine Celje »Muzejske 
sledi do urbanih obrti«. Razstava, katere avtor je univ. dipl. etnolog 
in kulturni antropolog, kustos Sebastjan Weber, koordinatorica raz-
stave v mestnem muzeju pa prof. zgod. in univ. dipl. etnologinja, mu-
zejska svetovalka dr. Helena Rožman, predstavlja obrtne delavnice 
in znanje svečarstva, stavbnega kleparstva in klobučarstva, obrti to-
rej, ki so nekdaj bile stalnice vsakega mesta, tudi Krškega v času do 
druge svetovne vojne, danes pa jih v večini slovenskih mest ne naj-
demo več. Razstavo, ki bo na ogled še vse do 31. oktobra 2015, je 
ob prisotnosti avtorjev in direktorice Muzeja novejše zgodovine Ce-
lje mag. Tanje Roženbergar Šega odprla direktorica občinske upra-
ve Občine Krško Melita Čopar.

Aprilska seja krškega občinskega sveta

V Krškem velik interes za najem urbanega vrta

Za skupne projekte Krškega in Zagreba

Odprli razstavo Muzejske sledi do urbanih obrti

Razstava bo v Mencingerjevi hiši na ogled do konca oktobra.

Občina Krško, Združenje borcev za vrednote NOB Krško, Območno 
združenje veteranov vojne za Slovenijo 1991 Krško, Policijsko vete-
ransko društvo »Sever« Posavje, Območno združenje slovenskih 
častnikov Krško in Društvo izgnancev Slovenije KO Krško vabijo na 

osrednjo proslavo v počastitev 
70-letnice zmage nad fašizmom in nacizmom 

v petek, 8. maja 2015, ob 19. uri 
v dvorani Doma XIV. divizije na Senovem.

Vljudno vabljeni!

Sogovorniki so si bili enotni, da imata Krško in 
Zagreb veliko priložnosti za sodelovanje.

Urbani vrtovi na Papirniški ulici v Krškem 
(foto: Kristina Ogorevc Račič)
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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.

15059B - Lumpi je vesel in pri-
kupen mladiček, star približno 5 
mesecev, črne barve in srednje 
velikosti. Je zdrav in cepljen pro-
ti steklini, ima veliko energije in 
je zelo primeren tudi za družine 
z otroki. Če si želite razigranega 
mladička, ki vas bo nasmejal ter 
vam polepšal dan, je Lumpi ku-
žek za vas.

15063KK 
Mali je prikupen 5-mesečni 
kuža, malo plašen in sramežljiv. 
Potrebuje ljubečega lastnika, ki 
bo imel dovolj časa zanj ter mu 
nudil veliko ljubezni. Je cepljen 
proti steklini, čipiran in vpisan v 
register.

15098B, 15099B, 15100B 
in 15101B
Topel dom išče tudi prijazna od-
rasla mačka, srednje dolge dla-
ke, in njeni trije mladiči. Mucki 
so stari cca. mesec dni in bodo 
veseli prijaznih ljudi, ki jim bodo 
nudili dom. 

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

Vabljeni na 

tradicionalno prvomajsko srečanje 
na jasi pri Sv. Vidu, 

ki bo v petek, 1. 5. 2015, ob 11. uri.

Program bodo sooblikovali Pihalni orkester Kapele 
in Klub esperantistov Posavja – Esperanto-klubo Posavje.

Vljudno vabljeni tudi na 
prvomajsko budnico v mestno jedro Brežic, 

1. 5. 2015, ob 7. uri, 
v izvedbi Gasilskega pihalnega orkestra Loče.

OBVESTILO - 
NAVOZ VIŠKOV NEPLODNE ZEMLJE

Občina Brežice obvešča, da zbira prijave zainteresiranih ob-
čanov za navoz viškov neplodne zemlje, pomešane s prodom 
in laporjem - zemlja je primerna za zasipe (v nadaljevanju ze-
mlje) iz gradbišča pri Osnovni šoli Dobova. Zainteresirani obča-
ni se morajo prijaviti na predpisanem obrazcu, ki ga dostavijo:

• v sprejemno pisarno Občine Brežice ali 
• pošljejo po pošti na naslov Občina Brežice, CPB 18,  

8250 Brežice ali 
• na elektronski naslov: matija.kolaric@brezice.si.

Obrazec stranke dobijo na spletni strani Občine Brežice – www.
brezice.si. Prijave se bodo zbirale do porabe količin zemlje oz. 
najdlje do 8. 5. 2015. 

Nakladanje bo izvajalo izključno podjetje HPG Brežice d.o.o. (iz-
vajalec del na gradbišču) po ceni 1,5 EUR/m3 (v ceno je vključen 
DDV), odvoz zemlje z gradbišča si morajo interesenti zagotovi-
ti sami (lahko se dogovorijo tudi s podjetjem HPG), pri čemer 
je odvoz možen s kamionom 10 m3  ali več oziroma za manjše 
količine s traktorsko prikolico. Pri prevzemu zemlje je potreb-
no obvezno podpisati poročilo dela pri strojniku. Stroški nakla-
danja in odvoza bremenijo izključno interesenta.

Predvidoma bo nakladanje možno le v času izvajanja drugih del 
na gradbišču, in sicer predvidoma najpozneje do 15. 5. 2015. 
Za termin nakladanja in razvoza zemlje se bo potrebno pred-
hodno uskladiti z izvajalcem.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnite na kontaktno ose-
bo:  
Matija Kolarič
Tel. št.:  07 620 5593
Fax. št.: 07 499 0052
E-pošta: matija.kolaric@brezice.si 

Vabilo zainteresirani javnosti na predstavitev 
Končnega predloga občinskega načrta zaščite 

in reševanja ob potresu v občini Brežice 
Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite 
in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) Občina Brežice z namenom 
sodelovanja zainteresirane javnosti pri izdelavi Občinskega načr-
ta zaščite in reševanja ob potresu v občini Brežice – verzija 3.0 
po uskladitvi Predloga občinskega načrta zaščite in reševanja ob 
potresu v občini Brežice – verzija 3.0 z županom, nosilci načrto-
vanja ter drugimi izvajalci, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zašči-
te in reševanja, ter Izpostavo URSZR Brežice, na spletu Občinske 
uprave Občine Brežice pod rubriko »občinska uprava« ter »zašči-
ta in reševanje« javno predstavlja Končni predlog občinskega na-
črta zaščite in reševanja ob potresu v občini Brežice – verzija 3.0, 
ki traja najmanj 30 dni.

Odgovorna oseba za izdelavo Občinskega načrta zaščite in reše-
vanja ob potresu v občini Brežice – verzija 3.0 je svetovalec za po-
dročje zaščite in reševanja Roman Zakšek.

Predstavitev Končnega predloga občinskega načrta zaščite in re-
ševanja ob potresu v občini Brežice – verzija 3.0 bo za zainteresi-
rano javnost potekala v sredo, 20. 5. 2015, ob 8. uri v veliki sejni 
sobi Občinske uprave Občine Brežice (pritličje, Cesta prvih bor-
cev 18, Brežice). 

Končni predlog načrta bo predstavil svetovalec za področje zašči-
te in reševanja Občine Brežice Roman Zakšek.

Vljudno vabljeni!

na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalni volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 
83/12) in 61. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list 
RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 54/07- Odl. US)

OBJAVLJA

SEZNAM KANDIDATUR 
ZA NADOMESTNE VOLITVE ČLANA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, 
KI BODO 17. MAJA 2015.

Nadomestne volitve potekajo v četrti (4) volilni enoti, ki obsega ob-
močja krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Pečice, Križe, Pišece in 
Sromlje.

Voli se 1 (en) kandidat.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

1. DOROTEJA ŠEKORANJA

Rojena: 09.10.1990; naslov: Drameljšek 3, BIZELJSKO; 
poklic: študentka; delo, ki ga opravlja: študentka

Predlagatelj:
NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

2. JOŽE DENŽIČ

Rojen: 07.07.1973; naslov: Podgorje pri Pišecah 77 a, 
PIŠECE; poklic: dipl. ekonomist; delo, ki ga opravlja: vodja 
knjigovodstva

Predlagatelj:
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3. PETER GREGL

Rojen: 28.06.1981; naslov: Janeževa gorca 6, BIZELJSKO; 
poklic: elektrotehnik - elektronik; delo, ki ga opravlja: 
tiskar

Predlagatelj:
DSD - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA

4. CVETKA OMERZU

Rojena: 18.07.1956; naslov: Dečno selo 40 b, ARTIČE; 
poklic: šivilja; delo, ki ga opravlja: upokojenka

Predlagatelj:
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

5. FERDO PINTERIČ

Rojen: 15.05.1960; naslov: Sromlje 11, SROMLJE; poklic: 
univ. dipl. pol. - obramboslovec; delo, ki ga opravlja: vodja 
sektorja

Predlagatelj:
LISTA SONCE

Predčasno glasovanje bo potekalo v sredo, 13. 5. 2015, v prostorih 
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice. Volišče za predčasno 
glasovanje bo odprto navedenega dne od 7. do 19. ure.

Več podatkov in informacij o lokalnih volitvah, vključno s kandidatu-
rami za nadomestne volitve člana občinskega sveta, lahko najdete 
na spletni strani Občine Brežice: http://www.brezice.si/.

Na dan volitev bodo na spletni stani: http://www.brezice.si/ objav-
ljeni neuradni rezultati volitev. 

Spoštovani delavke in delavci, občanke in občani,

ob mednarodnem dnevu dela, 1. maju, vam želim, 
da vam vaše delo prinaša zadovoljstvo, uspeh in tudi 
zaslužen počitek. Verjamem, da bomo z združenimi 

močmi skupaj ustvarjali boljšo prihodnost.

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

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE BREŽICE 

BREŽICE – V Posavskem muzeju so 9. aprila predstavili konservator-
sko–restavratorske posege na kovinskih predmetih in lončeni posodi 
z odprtjem razstave konservirano–restavriranih predmetov. Arheo-
loginja mag. Alenka Jovanović – v muzeju je bila zaposlena 14 let - 
je predstavila izkopavanja keltskega grobišča na nekdanjem sejmišču 
Brežice oziroma v jugozahodnem delu Brežic na območju veterinar-
ske postaje. Za keltsko grobišče se je izvedelo leta 1948, predmeti, 
ki so bili najdeni in izkopani, so bili varno prepeljani v muzej. Grobi-
šča (moški bojevniški in ženski grobovi) so preprosto izkopane jame 
raznih oblik s predmeti, ki so jih polagali pokojnikom, v enem gro-
bu so bile pokopane od ene do treh oseb. Posavski muzej ima izre-
dno zbirko lepo konserviranih in restavriranih eksponatov. Z oddelka 
za konserviranje in restavriranje sta predstavila: Jože Lorber železne 
predmete iz groba 77, Davorin Prah pa lončene posode iz groba 78. 
Najdbe iz grobov so pričevalci premoženja pokopanih, grobovi so na 
izrazito pomembnih strateških poteh, najdišča so tudi v Dobovi, Ža-
dovinku in drugod ob plovni poti Save. Nove vsebine arheološkega 
področja v muzeju prevzema arheologinja Janja Kuhar.
 N. J. S.

Iz prostorov arheološke zbirke 
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Na OŠ Milana Majcna Šentjanž 
je pod okriljem podjetja KIN.
SI d.o.o. iz Sevnice v tem šol-
skem letu potekal podjetniški 
krožek. Gre za pilotni primer iz-
vajanja tovrstnega krožka v ob-
čini in širše, skozi katerega je 
podjetnica Milena Krošelj s so-
delavci in somentorjem Luko 
Sancinom učencem na lastno, 
prostovoljno iniciativo poda-
jala zanimive vsebine in vešči-
ne, potrebne za uspešno pod-
jetniško pot. Osnovali so svojo 
podjetniško idejo, in sicer peko 
linije peciva, pri tem pa inovativno izoblikovali strategijo prodaje, tr-
ženja, odnosov z javnostmi ter vse ostale funkcije v podjetju. Idejo 
so na zaključni predstavitvi v Šentjanžu učenci predstavili staršem, 
vodstvu šole in gostom, med njimi županu Srečku Ocvirku in mla-
di podjetnici Petri Škarja, avtorici knjige »Česa vas niso naučili v šo-
lah«. Oba sta čestitala vodstvu podjetja KIN.SI d.o.o. za uspešno iz-
vedbo krožka in učencem za marljivo delo.

Obnove šolskih objektov se nadaljujejo
Občina Sevnica je pričela z drugim sklopom energetskih sanacij javnih objektov. Po lani uspešno zaključenih projektih 
so v letošnjem letu načrtovane še energetske sanacije OŠ Krmelj, OŠ Boštanj, OŠ Milana Majcna Šentjanž in POŠ Loka 
pri Zidanem Mostu. Kot prva v nizu je bila 21. aprila podpisana pogodba za energetsko sanacijo OŠ Krmelj, skladno s 
terminskimi plani in razpisnimi postopki pa bodo sledili še podpisi pogodb za druge naštete investicije. 

Vsebina projekta Energetska sa-
nacija Osnovne šole Krmelj s te-
lovadnico je izvedba nove toplo-
tno-izolacijske fasade in izolacija 
strehe, z novimi pa bodo zame-
njana vsa obstoječa okna in vra-
ta. Urejena bo tudi nova ko-
tlovnica z ogrevanjem na lesne 
pelete v obliki kontejnerske iz-
vedbe, ločene od objekta. S 
tem se bodo stroški ogrevanja 
še dodatno zmanjšali. Kotlovni-
ca sicer ni del projekta energet-
ske sanacije, je pa s projektom 
usklajena. Investicijo bo izvedlo 
na javnem razpisu izbrano pod-
jetje GES, Gradbeništvo, energe-
tika in sanacije, d.o.o., iz Roga-
ške Slatine. Izvajalec se zavezuje, 
da bo z gradbenimi deli zaključil 
v roku štirih mesecev od skleni-
tve pogodbe. Vrednost pogod-
be v skladu z določbami razpisne 
dokumentacije znaša 239.000 
evrov.

V različnih fazah razpisnih po-
stopkov so tudi ostali projek-
ti energetskih sanacij. Po prvo-
majskih praznikih bo v primeru 
pravnomočnosti že izvedene-
ga razpisa podpisana pogodba 
za Energetsko sanacijo OŠ Šen-
tjanž, ki vključuje ureditev fasa-
de in strehe. Pogodba za ener-

getsko sanacijo šole v Boštanju, 
ki vključuje izvedbo fasade, me-
njavo oken in vrat ter izolacijo 
strehe, bo prav tako podpisana 
po prvomajskih praznikih, po iz-
polnitvi vseh obveznosti na raz-
pisu izbranega izvajalca. Razpis 
za Energetsko sanacijo Podru-
žnične šole Loka pri Zidanem 

Mostu, ki bo vsebovala menjavo 
vrat in izolacijo strehe, bo obja-
vljen v maju, predvideni podpis 
pogodbe za izvedbo in pričetek 
del pa je v juniju. Razpis za gra-
dnjo telovadnice pri osnovni 
šoli v Šentjanžu je v fazi izved-
be, ponudbe se zbirajo do 15. 
maja. Gradnja telovadnice se 
bo pričela po odstranitvi stare-
ga objekta. Pričetek del je plani-
ran še pred zaključkom letošnje-
ga šolskega leta.

Operacije energetskih sanacij 
delno financira Evropska unija 
iz Kohezijskega sklada. Izvajajo 
se v okviru operativnega progra-
ma razvoja okoljske in prome-
tne infrastrukture za obdobje 
2007–2013, 6. razvojne priori-
tete »Trajnostna raba energije«, 
1. prednostne usmeritve »Ener-
getska sanacija javnih stavb«.

Ob podpisu pogodbe v Krmelju (Foto: Občina Sevnica)

Ob dnevu Zemlje je tudi v obči-
ni Sevnica potekalo več dogod-
kov, ki so skupaj poudarili po-
men odgovornega ravnanja z 
našim planetom. 

Na Blanci je bila že 12. leto za-
pored zasajena občinska lipa, ki 
vselej dobi novo mesto v enem 
od krajev občine. Vsakoletno 
saditev občinske lipe krovni or-
ganizator, Turistična zveza ob-
čine Sevnica, simbolično pove-
zuje z zaključkom čistilnih akcij 
po vseh lokalnih skupnostih in 
pričetkom projekta Moja deže-

la – lepa in gostoljubna. Osre-
dnjo nit dogodka so s skrbno 
pripravljenim programom stkali 
učenci Osnovne šole Blanca, pri 
organizaciji pa so turistični zve-
zi pomagali še Občina Sevnica, 
KŠTM Sevnica in Zavod za goz-
dove Slovenije.

Tudi v občini Sevnica počastili dan Zemlje
Prijeten dogodek so pripravi-
li tudi v Šentjanžu ter vsebino 
prepletli s čebelarstvom, na-
menu je bil namreč predan nov 
učni čebelnjak. Ta bo v še poseb-
no veselje in dober zgled učen-
kam in učencem lepo obiskane-
ga čebelarskega krožka, ki je v 
letošnjem letu vnovič pričel de-
lovati na Osnovni šoli Milana 
Majcna Šentjanž pod okriljem 
Čebelarskega društva Šentjanž. 
Predsednik društva Ciril Kolenc 
je v svojem nagovoru ob pred-
stavitvi nove pridobitve pouda-
ril pomen, ki ga ima tako za šolo, 

društvo in širšo družbo prijazen 
odnos do čebel in narave. Župan 
Srečko Ocvirk je skupaj z učenci 
in čebelarji ob čebelnjaku ob tej 
priložnosti zasadil sadiko lipe.

V sklopu zaključnih urejanj 
obrežja reke Save na območjih 
akumulacijskih jezov hidroelek-

trarn Boštanj, Arto-Blanca in Kr-
ško je bilo prav na dan Zemlje 
zasajenih 30 sadik lip, ki bodo 
lepšale podobo brežin ter pri-
pomogle k vračanju okolja v 
naravno stanje. Za to naravi in 
okolju prijazno dejanje so poskr-
beli člani Čebelarskega društva 
Sevnica v sodelovanju z Občino 
Sevnica ter podjetjema HESS in 
Infra. Lokacije sajenja lip so po-

razdelili sorazmerno po celo-
tnem obrežju akumulacijskih 
jezov, in sicer od meje z občino 
Krško v Kladju do naselja Kom-
polje, pri tem pa upoštevali vse 
omejitve, ki veljajo za vzdrže-
vanje brežin akumulacijskih je-
zov. Člani Čebelarskega društva 
Sevnica bodo marljivo poskrbe-
li tudi za dodatno nego posaje-
nih dreves.

Predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije Miloš Brinovec, ravna-
telj OŠ Blanca mag. Vincenc Frece, župan Srečko Ocvirk in predse-
dnica Turistične zveze občine Sevnica Cvetka Jazbec z učencema 
OŠ Blanca (Foto: Občina Sevnica)

Župan je sadiko lipe zasadil v družbi predsednika šentjanških čebe-
larjev Cirila Kolenca, učencev OŠ Milana Majcna Šentjanž in rav-
nateljice Marije Brce. (Foto: Občina Sevnica)

Novozasajene lipe bodo lepšale podobo obsavskih brežin. (Foto: 
Čebelarsko društvo Sevnica)

Župan Srečko Ocvirk se je v aprilu skupaj s sodelavci udeležil poslov-
nega obiska v Javnem zavodu Lekarna Sevnica. Gre za enega od 24 
javnih zavodov s področja lekarniške dejavnosti, ki delujejo v Slo-
veniji. Obisk je bil namenjen predvsem podrobni seznanitvi s pro-
cesom in vsebino dela. Direktorica Irena Groboljšek Kavčič je ob 
tem predstavila poslovanje, strategijo, načrte in vizijo za prihodnje 
ter poslovne prostore, v katerih v neposredni bližini Zdravstvenega 
doma Sevnica delujejo od leta 1971. Objekt zdravstvenega doma je 
bil skupaj z lekarno lani celovito energetsko saniran, v načrtu pa je 
nadaljnja preureditev in posodobitev notranjih prostorov lekarne. 

Lekarna Sevnica je bila registrirana leta 1949 kot državno gospodar-
sko podjetje. Na podlagi zakonov o zavodih in lekarniški dejavnosti 
je leta 1994 lastništvo lekarne z aktom o ustanoviteljstvu prevze-
la Občina Sevnica. V okviru Javnega zavoda Lekarna Sevnica danes 
delujejo še Lekarna Krmelj, Lekarna Senovo in Podružnična lekar-
na Planina. Na območju občine Sevnica poleg navedenih s koncesi-
jo za delovanje javne službe deluje tudi zasebna Lekarna Pod sve-
tim Rokom Sevnica.

Podjetniški krožek na šentjanški šoli

Poslovni obisk v Lekarni Sevnica

Podjetnica in pobudnica podjetni-
škega krožka Milena Krošelj se je 
vsakemu od udeležencev zahvali-
la za dobro sodelovanje in skupno 
delo. (Foto: Občina Sevnica)
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Kot naslednji so se predstavi-
li Pevci iz Globokega z umetni-
škim vodjem Francem Kene-
tom. Sledil je nastop Vokalne 
skupine Barbara, ki jo vodi 
Anita Veršec, ter Lovskega 
pevskega zbora pod Kenetovo 

Jubilejni 20. festival Slovenske polke in valčka, Mo-
mento v tujini, nova zmaga Nuške Drašček. Tokrat 
preberite: 

Končan je jubilejni 20. festival Slovenske polke in valčka, 
na katerem se je predstavilo šest polk in šest valčkov. Raz-
glasili so dva zmagovalca večera - ansambel Ognjeni mu-
zikanti in ansambel Vikend. Za slovensko polko leta 2015 
je bila namreč izbrana viža Našel te bom v izvedbi ansam-
bla Ognjeni muzikan-
ti, nagrada za najbolj-
ši valček leta 2015 pa 
je tokrat pripadla viži 
Sin v izvedbi ansambla 
Vikend, katerega član 
je tudi Krčan Gregor 
Gramc. Omenjena viža 
je prejela tudi nagrado 
strokovne žirije za naj-
boljšo skladbo festivala 
v celoti. Z novo polko na 
festivalu se je predsta-
vil tudi ansambel Aza-
lea, katerega član je posavski glasbenik Gregor Sotošek. 
No, v tej isti konkurenci pa smo zasledili še narodno-za-
bavni ansambel Slavček (na fotografiji) iz Straže - Dolenj-
ska, katerega člani so trije ponosni Posavci: Simon Ško-
da z Viher, Robi Fuks iz Artič in Robi Kerin, sicer Račan, 
ki živi v Brežicah. Ansambel je nastopil s polko s pomen-
ljivim naslovom Mi se ne damo, za katero je besedilo na-
pisal Igor Pirkovič, uglasbil ter aranžiral pa jo je Marjan 
Turk. Velja omeniti, da se Slavčki radi odzovejo povabilu 
na nastop, na razne prireditve, koncerte in občasno tudi 
veselice, kjer se znajo prilagoditi željam publike in kar je 
glavno, pritegniti pozornost poslušalcev ter držati veselo 
vzdušje vse do konca. 

Posavska skupina Momento predstavlja novi singel Ni-
sem sam s še skoraj svežega albuma Karma Reset, ki ga je 
zasedba izdala oktobra lani. Tokratna novost in rahel od-
mik od standardne Momento formule je dvojni vokal, saj 
se frontmanu Boštjanu Levičarju pevsko pridružuje bob-
nar Robi Dvoršek, ki je sicer tudi avtor besedila in glasbe 
pesmi. Skladbo so fantje že lansirali na slovenske radijske 
postaje. Velja omeniti, da se Momentovci te dni mudijo na 
krajši klubski turneji po vzhodni Evropi. »S štirimi koncer-
ti se bomo predstavili madžarski, češki in poljski publiki 
v Budimpešti, Poznanu, Bielsko-Biali in Brnu. Gre za prvo 
pot v tujino po letu 2009, ko smo se v avstrijskem Gradcu 
dvakrat predstavili tamkajšnji publiki v sklopu mednaro-
dnega natečaja Newcomer,« še zapišejo. 

Radečanka Nuška Drašček (na foto-
grafiji) si je v oddaji Znan obraz ima 
svoj glas ponovno pripela zmago. To-
krat je z imitacijo rokerja Meat Loa-
fa na odru pustila prav poseben pečat, 
saj v preobrazbi ni bilo videti niti sle-
du o simpatični Nuški, z doživetim na-
stopom pa je osupnila celoten studio. 
»Vedno napolniš z energijo, ki gre tudi 

preko kamere,« je bila navdušena žirantka Tanja Ribič, fa-
sciniran je bil tudi Gojmir Lešnjak - Gojc: »Tega moškega 
si našla v hoji! Fantastično!«

In da ne pozabite na danes! UNESCO je leta 2011 uradno 
določil 30. april kot mednarodni dan jazza z nalogo pro-
mocije te zvrsti glasbe in povezovanja ljudi iz celega sveta. 
Letos se temu praznovanju pridružuje tudi Krško in prav v 
ta namen Big band Krško, kulturno društvo s statusom kul-
turnega društva v javnem interesu, v soorganizaciji Mla-
dinskega centra Krško organizira 1. mednarodni jazz dan 
v Krškem (1 st International Jazz Day Krško). Koncert bo 
od 17. ure dalje potekal 
na ploščadi pred Kultur-
nim domom, na kate-
rem bodo igrali Mladin-
ski Big band Posavje, 
KGBL (Koservatorij za 
glasbo in balet Ljublja-
na) Jazz band, Sharp 6 
(ki ga sestavljajo prizna-
ni glasbeniki Jaka Kopač – alt saksofon, Lenart Krečič – 
tenor saksofon, Tomaž Gajšt – trobenta, Gregor Ftičar 
– klavir, Miha Koren – kontrabas in Janez Gabrič – tol-
kala), domači Big band Krško ter posebna gostja Carole 
Alston (na fotografiji).

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

posavske glasbene novičke

Pobuda in temelji za delova-
nje obeh orkestrov v Glasbe-
ni šoli Brežice je vztrajno delo 
bivšega ravnatelja Dragutina 
Križanića, ki je ob ustanovi-
tvi in prvem koncertu simfo-
ničnega orkestra dejal, da so 
s to ustanovitvijo Brežice res 
postale mesto. Prvi dirigent le-
-tega je bil prof. Vladimir Sve-
rak,  njegovo dirigentsko delo 
sedaj uspešno nadaljuje prof. 
Miran Petelinc; tamburaške-
mu orkestru pa uspešno po-
veljuje dirigentka Anamarija 
Šimičić.

Ob pravi glasbeni poslastici, ki 
so ji množično navdušeno sle-
dili poslušalci, se je ravnatelj 
Daniel Ivša zahvalil vsem, ki 
so in še vedno na kakršen koli 
način omogočajo, da je poslan-
stvo glasbene šole tako uspe-
šno, saj glasba polni dušo, vsak 

Jubilejni koncert dveh orkestrov
ČATEŽ OB SAVI – Glasbena šola Brežice je 18. aprila v večnamenski dvorani hotela Toplice Term Čatež or-
ganizirala koncert simfoničnega orkestra, ki je obeležil 15 let delovanja, in tamburaškega orkestra, ki pra-
znuje pet let delovanja. 

umetnik glasbo drugače čuti, 
dirigenti svoje občutke prena-
šajo na igralce orkestra, zato 
imamo odlične instrumentali-
ste z odličnimi dirigenti. Župan 
Ivan Molan je v imenu Obči-
ne Brežice, občank in občanov 
ter v svojem izrazil iskrene če-

stitke, s poudarkom, da je Glas-
bena šola inkubator za uspeh, 
ki ga širijo v svet, zato obči-
na podpira delovanje šole, vse 
ostalo – od začetkov do uspe-
hov - pa je zavzetost profesor-
jev, staršev in mladih glasbe-
nikov.

Poslušalci so uživali ob skrb-
no izbranem repertoarju, k vr-
hunski izvedbi pa so ji poseb-
no noto dajali še vokalisti in 
instrumentalisti. Vokalisti: Eli-
zabeta Križanić, Petra Uršič 
Novaković, Julieta Kubik de 
Habjanič, Marjetka Podgor-
šek Horžen ter Marko, Filip 
in Rok Ferenčak in instru-
mentalisti – Svjetlana Mulc na 
violini, Uroš Polanec na har-
moniki in Igor Požar na klari-
netu. Sicer je uvod v koncertni 
dogodek naredil mlajši tambu-
raški orkester, kjer je prvič na-
stopila Manca Senica, s simfo-
ničnim orkestrom pa so prvič 
javno zaigrali Matevž Maček, 
Rea Doria Bergant in Maja 
Tomić; povezovalne niti pa je 
lepo nizala Janja Rostohar. In 
kot je dejal župan – bodimo po-
nosni na našo glasbeno šolo!
� N.�J.�S.,�foto:�Foto�Rožman��

Z orkestroma so zapeli tudi nekateri solisti.

V imenu organizatorice do-
godka, OŠ Globoko, ki priredi-
tev prireja v sodelovanju s Kul-
turnim društvom Globoko, je 
obiskovalce pozdravila ravna-
teljica Rozika Vodopivec ter 
naštela vse nastopajoče, ki so 
do sedaj zapeli v Globokem. 
Nato je oder prepustila ženič-
kama Marički in Štefki (Mile-
ni Račič in Sabini Zidanič), ki 
sta s hudomušnimi vložki po-
skrbeli za povezovanje prire-
ditve in napovedovali posame-
zne nastopajoče zbore. Najprej 
so nastopili najmlajši iz vrtca 
Globoko iz skupin Balončki in 
Sončki, njihova zborovodkinja 
je bila Vesna Živič. Za njimi 
so prišli na vrsto trije zbori, ki 
delujejo na OŠ Globoko, in si-
cer mlajši, otroški in mladinski 
pevski zbor, vse pa vodi Maja 

Globoko je pelo že desetič

Sakelšek. Mladinski zbor, ki 
bo 2. junija nastopil na prire-
ditvi Zborovski BUM v Maribo-
ru, v soorganizaciji Zavoda RS 
za šolstvo, je eno pesem odpel 
ob kitarski spremljavi Julije 
Filipčič in Katarine Dovjak. 

taktirko. Ob koncu so pod nje-
govim vodstvom nastopili še 
združeni zbori, najprej meša-
ni pevski zbor in kasneje še vsi 
nastopajoči zbori na 10. prire-
ditvi Globoko poje.

Globoška prireditev je dobro-
došla tako za vrtčevske in šol-
ske zbore, ki se soočijo z jav-
nim nastopanjem, kot tudi za 
odrasle zbore, ki jim nastop 
poleg predstavitve domači pu-
bliki služi tudi kot priprava za 
nadaljnje nastope na pevskih 
revijah. Ravnateljica OŠ Glo-
boko je v zaključku še omeni-
la, da so s prostovoljnimi pri-
spevki zbrali 465 evrov, ki jih 
bodo namenili za humanitar-
ni sklad šole, ter se zahvalila 
vsem nastopajočim in obisko-
valcem. R. Retelj

Mladinski pevski zbor OŠ Globoko

GLOBOKO - V telovadnici OŠ Globoko so se 11. aprila že desetič zbrali vsi zbori, ki delujejo v krajevni sku-
pnosti Globoko, in s pesmijo obogatili jubilejno prireditev Globoko poje. 

Noč knjige s špansko veleposlanico
KRŠKO - V Valvasorjevi 
knjižnici Krško so tudi letos 
ob svetovnem dnevu knjige 
in avtorskih pravic pripravili 
celodnevno praznovanje pod 
skupnim naslovom Podarimo 
knjigo in cvet. Tokrat so mes-
tni park obogatili z zapisi o 
svojem delu in o številnih pro-
jektih, ki jih izvajajo ob 50-let-
nici delovanja. V avli je potekal 
knjižni bazar, za najmlajše so v 
mladinskem oddelku pripravi-
li pravljično-ustvarjalno urico, 
v kateri so nastali zanimivi pa-
pirnati cvetovi.

Druženje v knjižnici so 23. 
aprila podaljšali v nočne ure, 
saj je bila odprta do 23. ure. 
Tako so se že drugič pridružili 
projektu Noč knjige, ki je bil 

tokrat špansko obarvan, saj 
so gostili špansko pesnico in 
pisateljico ter veleposlanico v 
Republiki Sloveniji Anuncia-

do Fernández de Córdova. V 
pogovoru s knjižničarjem Vili-
jem Planincem sta razkrivala 
avtoričino poezijo in se spre-
hodila skozi njeno ustvarjalno 
pot. Večer so obogatili glasbeni 
nastopi iz Glasbene šole Krško: 
Urbanu Levičarju na klavirju 
so sledili pevski nastopi Klem-
na Šterka, Jerneja Železnika 
in Mihe Beuca pod mentorst-
vom Mateje Arnež Volčanšek 
in ob spremljavi Estere Cetin 
na klavirju.

V uvodnem nagovoru je direk-
torica knjižnice Urška Lobni-
kar Paunović med drugim de-
jala, da je osnovni namen tega 
praznovanja približati knjigo 
ljudem in promovirati branje 
ter razširjati bralno kulturo. O 

pomenu knjig za življenje in o 
ohranjanju pisane besede pa 
je zbranim spregovoril tudi 
župan občine Krško Miran 
Stanko.

Večer so zaključili z druženjem 
v »dnevni sobi«, kjer so prip-
ravili priložnostno razstavo 
španske literature in obisko-
valce pogostili z dobrotami, 
ki so jih pripravile članice Ak-
tiva kmečkih žena Sremič. Po 
tradiciji so obiskovalcem po-
darili tudi cvet, pozabili pa 
niso tudi na vse tiste, ki so se 
v tednu praznovanja knjige 
želeli vpisati v knjižnico, saj 
so jim nudili brezplačen vpis v 
vseh enotah knjižnice.

 P.�B.,�foto:�Sv.�Mavsar

Španska�veleposlanica�v�Slo-
veniji�Anunciada�Fernández�
de Córdova
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• od 17.00 dalje na ploščadi 
pred KD Krško: 1st Interna-
tional Jazz Day Krško - Big 
band Krško, Carole Alston, 
Sharp 6, KGBL Jazz Band, 
Mladinski Big band Posavje

• ob 17.00 na mostu prijatelj-
stva Kunšperk - Gmajna: 10. 
mednarodno prvomajsko 
srečanje občin Bistrica ob 
Sotli in Kumrovec

• ob 17.00 na Blanci: ročno 
postavljanje mlaja

• ob 17.00 pred Družbenim 
domom na Rožnem: posta-
vitev mlaja ob prazniku dela

• od 18.00 dalje pri lovskem 
domu na Trški gori: 32. tra-
dicionalno kresovanje, na-
stopajo: D'Palinka band in 
Pihalni orkester Krško 

Petek, 1. 5.

• ob 7.00 izpred OŠ Podbo-
čje: prvomajski pohod na 
Planino nad Podbočjem, ob 
11.00 pri smučarski koči na 
Planini nad Podbočjem: pr-
vomajsko srečanje s kultur-
nim programom

• ob 11.00 na Šentvidu: tra-
dicionalno prvomajsko sre-
čanje

• ob 11.00 na Lisci: tradicio-
nalno prvomajsko srečanje

• ob 11.00 pri lovski koči Ka-
menško: 22. pohod na Ka-
menško

Sobota, 2. 5.

• ob 8.00 na parkirišču za 
HTC Sevnica: sevniški me-
sečni sejem

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

• ob 10.00 na Orehovem: gor-
ski tek na Lisco

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: koncert 
Brencl bande z gosti

Nedelja, 3. 5.

• ob 9.00 pri cerkvi sv. Mo-
horja v Črneči vasi: Posavski 
festival tematskih poti 2015 
- pohod po Uskoški poti

• ob 10.00 v KD Krško: 48. 
tradicionalni shod »Shod 

EHO - Podpornica«
• ob 10.00 v Budni vasi: Flo-

rijanovo žegnanje
• ob 19.00 v MC Krško: pred-

stavitev kratkih filmov

Ponedeljek, 4. 5.

• ob 18.00 v avli KD Krško: 
odprtje slikarske razstave 
članov Društva likovnikov 
Krško OKO »Dialog barv«

Torek, 5. 5.

• ob 17.00 v Knjižnici Kosta-
njevica na Krki: lutkovna 
predstava »Kaznovana tr-
dosrčnost ali peteršiljčkovo 
mamo rubijo«

• ob 18.00 v MC Sevnica: Go-
stujemo - BAR-ovec Danijel 
Lindič

Sreda, 6. 5.

• ob 17.00 v MC Sevnica: kino 
večer - Pijevo življenje

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: odprtje likovne razsta-
ve »Svet v dlani« ljubiteljske 
slikarke Irene Ameršek

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
Radogost večer - gost: slikar 
Stane Fabjančič

Četrtek, 7. 5.

• ob 15.00 v MT Senovo: po-
govorna skupina z mladimi 
od 14 do 29 let

• ob 17.30 v MC Sevnica: Bha-
gavad gita - joga vdanosti

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predavanje 
Andreje Avberšek »Madei-
ra & Lizbona – botanični vrt 
sredi Atlantika«

• ob 19.00 v Lutrovski kleti 
pri gradu Sevnica: koncert 
tolkalista Erika Kranjca

• ob 19.30 v KD Krško: Cve-
tje v jeseni - izviren sloven-
ski muzikal

• ob 19.30 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje »Dajmo 
medije v medije«

Petek, 8. 5.

• ob 17.00 v MC Sevnica: dru-
žinska ustvarjalnica s starši 
in otroki

• ob 18.00 pri spomeniku na 
Ulici talcev v Radečah: pro-
slava ob 70-letnici podpisa 
kapitulacije

• ob 19.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: osrednja pro-
slava v počastitev 70-letni-
ce zmage nad fašizmom in 
nacizmom

• ob 19.00 v gostišču Splavar 
Brežice: otvoritev samostoj-
ne slikarske razstave avtori-
ce Slavice Žertuš Zofič »Ču-
dovit je ta svet«

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopisno predava-
nje Pie Peršič »Hodim, to-
rej sem!«

Sobota, 9. 5.

• ob 8.00 na Kmečki tržni-
ci v Sevnici: Skupaj delamo 
za zdravje - ob tednu RK in 
dnevu med. sester 

• ob 9.00 v MT Senovo: špor-
tne aktivnosti z žogo

• ob 9.00 pri TVD Boštanj: Po-
savski festival tematskih poti 
2015 - pohod po naravoslov-
ni poti Azaleja Boštanj

• ob 9.00 izpred vaškega ko-
zolca v Pišecah: Posavski fe-
stival tematskih poti 2015 
- pohod po poti dr. Slavka 
Sušina

• ob 9.00 s Trga v Brestanici: 
Posavski festival tematskih 
poti 2015 - pohod po poti 
trapistov

• ob 9.00 izpred TIC Čatež 
ob Savi: Posavski festival te-
matskih poti 2015 - pohod 
po Čateževi energijski poti

• ob 9.00 pod Dolinškovim 
kozolcem na Šmarčni: raz-
stava maket in slik Damja-
na in Sebastjana Popelarja 
»Kozolec med konstrukcijo 
in ornamentom« (tudi v ne-
deljo, 10. 5.)

• od 9.30 do 10.30 v dvora-
ni Glasbene šole Brežice: 
predstavitev in predvaja-
nje dokumentarno-igrane-
ga filma »Slovenski izgnan-
ci 1941−1945«

• ob 10.00 v Tončkovem 
domu na Lisci: predaja de-
fibrilatorja Rdečega križa 
Sevnica v javno uporabo 

• od 11.00 do 12.30 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
sobotna delavnica »Oblačil-
ni videz«, za otroke med 5. 
in 12. letom

• ob 11.30 in 14.00 v Svetu 
energije v Vrbini: sobotne 
delavnice »Električna ener-
gija in magnetizem« (Svet 
energije bo odprt od 10.00 
do 17.00)

• od 11.30 do 13.00 v pro-
storu pred Viteško dvorano 
v Posavskem muzeju Breži-

ce: Življenjske zgodbe in iz-
povedi izgnancev v sodelo-
vanju z Društvom izgnancev 
Brežice

• ob 17.00 v MC Sevnica: kino 
večer - Schindlerjev seznam

• ob 18.00 na sedežu Zavo-
da Svibna v Brezovski Gori: 
3-urna delavnica z naslo-
vom »Analiza zemlje za po-
trebe vrtnarjenja« pod vod-
stvom ddr. Ane Vovk Korže 
z Inštituta za promocijo var-
stva okolja

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Šentjanž: kulturna prire-
ditev »Mesec maj«, nastopa-
jo člani KUD Budna vas, KUD 
STOPinJE Mozirje in Likovno 
društvo Laško

• ob 19.00 v cerkvi sv. Jane-
za Krstnika na Razborju: Pe-
sem Posavja - revija odraslih 
pevskih zasedb Posavja

Nedelja, 10. 5.

• ob 8.00 pri Trubarjevem 
hramu v Loki pri Zidanem 
Mostu: Posavski festival te-
matskih poti 2015 - pohod 
po sevniški planinski poti - 
Gozdna učna pot Loka

• ob 18.30 na gradu Sevnica: 
predavanje Kristijana Kole-
ge »Kako razviti potrpljenje 
in mir uma«

Ponedeljek, 11. 5.

• ob 18.00 v sejni sobi A na 
Občini Krško: brezplačno 
predavanje LU Krško »Uri-
mo naše sive celice in krepi-
mo spomin«, vstop prost

• ob 18.00 v MC Sevnica: 
predavanje Urške Vrhovnik 
»Prestrašimo strah«

Torek, 12. 5.

• od 16.30 do 19.00 v MC Kr-
ško: Mladinski dan - pred-
stavitve in delavnice lokal-
nih društev

• ob 19.00 v Knjižnici Sev-
nica: predavanje Irene Jarc 
»Piramide po svetu in v do-
lini bosanskih piramid v Vi-
sokem«

Sreda, 13. 5.

• ob 15.00 v MT Senovo: peka 
pic v stari koloniji

• ob 16.00 na LU Krško: 
kuharska delavnica »Pres-
no je lahko tudi dobro«

kam v posavju

Aprilsko – majski prazniki so se na Slovenskem za-
čeli 20. aprila s Slovenskimi dnevi knjige, ki trajajo 
do 24. aprila. S tem, da je Unesco leta 1995 razglasil 
23. april za svetovni dan knjige in avtorskih pra-
vic. In ob tem lahko povemo, da smo ena redkih, če 
ne kar edina država na svetu, ki knjigi v čast pra-
znuje kar celih pet dni. Po ožji posavski in širši slo-
venski domovini so bili na šolah učenci nagrajeni z 
bralnimi značkami in je bila hkrati razvejana pri-
ložnost druženja s knjigami, prijateljska druženja 
ob knjigah, priložnost pogovorov o knjigah, o usodi 
knjige, ki bo, verjamem, hočem verjeti, preživela e-
-knjigo. Hočem verjeti, da bo založnikom nekoč spet 
vzcvetelo. Noben dotik na elektronskem okencu me 
ne prepriča, da je žlahtnejši od listanja knjige, da 
je žlahtnejši od vonja knjižnih listov, črk in besed 
na njih. Natisnjene misli, dejstva, modrosti, domi-
šljije na listih knjig imajo drug, čaroben vonj.

Na svetovni dan knjige, 23. aprila, je potekal pro-
jekt Noč knjige. Prijatelji, povezani s knjigo in pi-
sanjem, so si nočni projekt organizirali po svoje: ali 
z obiski v knjižnicah, ob pogovorih z avtorji knjig, 
ali pa so tudi sami za doživljanje slasti besed pri-
pravili svoj projekt. Za svojo knjižno noč sem med 
kar zgledno lastno knjižnično bero namerno miže 
otipala (in izbrala) izbrane pesmi Karla Destovni-
ka Kajuha v knjižici Slovenska pesem.

Kajuh: Moj ded.
Petdeset let je v tovarni umiral/ in delal za druge 
kot vol;/ nikdar se smejal ni, nikdar upiral,/ po ših-
tu je sklonjeno šepal domov.
Tih je in skromen, navajen trpljenja,/ da skoraj go-
voriti ne upam z njim;/ vsega naveličan, sit vsega 
življenja,/ zajetega v bol in tovarniški dim.
A kadar ob vinu mu v žilah vzkipi,/ takrat bi vso 
plačo naenkrat zapil/ in dolg svoj tovarnarju vrnil 
s pestmi,/ z veseljem – ko psa bi takrat ga ubil.

Kaj, kako in koliko je danes drugače? Ob dela-
vskem prazniku, 1. maju? Morda le psov ne pobija-
mo več tako. Pa tudi to se zgodi.

Srečko Kosovel je dejal, da je edino kultura tista, ki 
lahko prenovi in preobrazi človeka. Začne se s pisa-
njem in branjem. Zato je treba pozdraviti vse star-
še, ki berejo svojim malčkom pravljice. Pozdravi-
ti vzgojiteljice, ki v vrtcih nadaljujejo sposobnost 
poslušanja pravljic račk in medvedkov. Se veseli-
ti učiteljic, ki znajo (ja, treba je znati!) v mladem 
človeku vzpodbuditi željo po pisnem in ustnem iz-
ražanju ter branju. Da učencem, mimo vseh (ne)
mogočih učnih načrtov, ponudijo pomoč pri pisa-
nju kratkega sestavka, se posvetijo skupnemu lepe-
mu branju. Globok priklon vsem profesorjem, ki so 
kdaj koli na kateri koli srednji šoli mladim ljudem 
vzpodbudili ljubezen in občutljivost do materne-
ga jezika. V knjigah so vsa orodja in orožja za vsa 
glasbena, likovna in druga znanstvena znanja. Je-
zik je vse kar imamo, jezik je dom.

Pesem Materi padlega partizana je komaj ena-
indvajsetletni Kajuh, žal, vizionarsko končal: 
»… Lepo je, veš, mama, lepo je živeti,/ toda, za kar 
sem umrl, bi hotel še enkrat umreti!«
Za svobodo, za dom, za slovenski jezik v slovenski 
knjigi (lahko prevedeni tudi v drug jezik). In ver-
jamem, da bi danes mukoma dihal v gosti kopreni 
razočaranja.  

Med prazniki.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

KAZNOVANA TRDOSRČNOST 
ALI PETERŠILJČKOVO MAMO RUBIJO – 

lutkovna predstava

• torek, 5. maj, ob 17. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

 
Iskriva lutkovna igrica, Pavlihijada z izvirnimi lutkami 
dr. Nika Kureta, v izvedbi Unima Slovenija v sodelova-
nju z Lutkovnim gledališčem Ljubljana, Mini teatrom in 
Freyer teatrom.
 

Lepo vabljeni!

Prireditev je brezplačna.

aša
knjižnica
že 50 let

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

BIZELJSKO�-�Moški�pevski�zbor�Bizeljsko,�ki�deluje�neprekinje-
no�od�leta�1976,�vsako�leto�organizira�koncert�»Sloven'c�vabi«,�
na katerega povabijo svoje pevske prijatelje iz Slovenije in tu-
jine.�Na�letošnjem�koncertu�so�se�12.�aprila�ljubiteljem�zborov-
skega�petja�v�domači�cerkvi�z�ubranim�petjem�znanih�in�manj�
znanih pesmi predstavili gostitelji in gostje: KUD Pavao Što-
os�Dubravica,�Ženski�pevski�zbor�KD�Orlica�Pišece,�zbor�KUD�
Jurij�Vodovnik�Zreče�ter�Vokalna�skupina�Kokrčan.�Vsak�zbor�
se�je�predstavil�s�po�tremi�pesmimi,�domačini�pa�so�za�konec�k�
petju�Bizeljancem�zelo�priljubljene�pesmi�En�hribček�bom�ku-
pil�Antona�Martina�Slomška�povabili�še�vse�prisotne.�Priredi-
tev�je�povezovala�in�predstavila�nastopajoče�Kaja�Martini,�ki�
je�na�koncu�povabila�k�snidenju�prihodnje�leto.�� L.�Babič

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Ob mednarodnem prazniku dela - 1. maju
vam iskreno čestitamo!
Prijetno praznovanje!

Čestitamo vam 
ob prazniku dela. 

KRAJEVNI SKUPNOSTI

PODBOČJE in CERKLJE ob KRKI
ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO ŠUTNA

TER OSTALA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE KS
SKUPAJ Z VETERANSKIMI ORGANIZACIJAMI

IN ČASTNIŠKO ORGANIZACIJO OBČINE KRŠKO

VABIJO OB PRAZNIKU DELA NA

PRVOMAJSKO SREČANJE
S KULTURNIM PROGRAMOM

1. maj ob 11. uri
PLANINA NAD PODBOČJEM PRI SMUČARSKI KOČI

SLAVNOSTNA GOVORNICA: 
podžupanja občine Krško in predsednica Gasilske zveze Krško 

ga. Ana Nuša Somrak

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

Strankam, poslovnim partnerjem 
in bralcem Posavskega obzornika čestitamo ob prazniku dela.

Titova cesta 75 | 8281 Senovo | e-pošta: joze.pozun@kabelnet.net | Tel.: 07 48 81 960 | Fax: 07 48 81 967 | GSM: 041 739 485

I.H.S.
Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84D, 8270 Krško, Slovenija
Telefon: +386 7 49 14 100
Fax: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.si
Splet: www.ihs.si

Čestitamo ob prazniku dela 
in vam želimo prijetno 

praznovanje.

Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje obvešča 
organizatorje javnih prireditev 
s kresovanjem ter vse druge, 
ki bodo v naravnem okolju ob 
prvomajskih praznikih kurili 
kresove, da morajo upošteva-
ti predvsem naslednje napot-
ke: prostor okoli kurišča kresa 
mora biti očiščen vseh gorlji-
vih snovi; če požarna straža 
ni zagotovljena, mora biti ku-
rišče kresa obdano z negorlji-
vimi materiali (npr. s peskom, 
kamni, opeko, kovino); kres 
mora biti ves čas pod nadzo-
rom odrasle osebe; ob vetrov-
nem vremenu kresa ni pripo-
ročljivo prižigati, ob močnejših 
sunkih vetra je treba kurjenje 
kresa prekiniti; pri kurjenju 
kresov je prepovedano upora-
bljati vnetljive, eksplozivne in 
oksidativne snovi; po konča-
nem kurjenju je treba ogenj in 
žerjavico povsem pogasiti, pri-
poročljivo je kurišče prekriti z 
negorljivim materialom (npr. s 
peskom ali zemljo). 

Na javnih prireditvah s kreso-
vanjem morajo biti skladno z 
Zakonom o varstvu pred po-
žarom zagotovljeni ustrezni 
ukrepi, zlasti požarna straža, 
ki jo lahko izvajajo le gasilci. 
Če kres povzroči požar v na-
ravnem okolju, je treba na te-
lefonsko številko 112 o tem ta-
koj obvestiti pristojni regijski 
center za obveščanje, ki bo na 
mesto požara napotil krajevno 
pristojne gasilce.

Pazljivo pri 
kresovanju!

Na današnji predvečer praznika dela bodo v marsikaterem posavskem kra-
ju postavili mlaj, na mostu prijateljstva Kunšperk - Gmajna bo popoldne pote-
kalo 10. mednarodno srečanje občin Bistrica ob Sotli in Kumrovec, zvečer pa 
bodo zagoreli še kresovi. Tradicionalno bodo prižgali kres na Trški gori nad 
Krškim, prvomajska budnica v izvedbi godbenic in godbenikov pa se bo slišala 
v Sevnici, v Krškem, v Brežicah in v Kostanjevici na Krki. Tradicionalna prvo-
majska srečanja bodo potekala na Lisci, na Planini nad Podbočjem in na Šent-
vidu nad Brežicami, kjer bodo slavnostni govorniki ob spremljajočem kultur-
nem programu obudili spomin na pretekli čas, na boj za delavske pravice, med 
katerimi je bila tudi zahteva po 8-urnem delavniku. 

Praznovanje prvega maja, ki ga danes mnogi izkoristijo tudi za krajši oddih, se 
je na slovenskih tleh začelo leta 1890 v rudniških krajih, čez čas pa se je razši-
rilo na celotno Slovenijo. Kot državni praznik je bil 1. maj uzakonjen leta 1948 
in je še vedno simbol solidarnosti delavskega razreda celotnega sveta. 

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

Damijana�Šlogar�in�Joe�Štraser,�oba�iz�Brežic,�5.�julija�
2014,�grad�Otočec�(Foto:�Matjaž�Tavčar)

moja poroka

poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Senka Hodžić, Krško - 

dečka,
• Janja Volavšek, Ješovec pri 

Kozjem - deklico,
• Manuela Bojnec, Krško - 

dečka,
• Martina Mavsar, Gora - 

dečka,
• Mateja Bevc, Trnovec - 

deklico,
• Jovita Marolt, Dolenji 

Boštanj - dečka,
• Anja Repše Rezelj, 

Šentjanž – dečka,
• Tanja Novoselič, Veliki 

Obrež - dečka,
• Sonja Jelen, Krško - 

deklico,
• Lidija Umek, Zagaj - dečka,
• Mojca Iljaš, Dečno selo - 

deklico,
• Petra Mesojednik, Sevnica 

- deklico,
• Špela Kovačič, Apnenik pri 

Velikem Trnu - deklico,
• Jožica Žibert, Poklek nad 

Blanco - dečka,
• Katja Škrlec, Log - dečka,
• Karmen Štefanič, Dolenja 

Pirošica - deklico,

rojstva • Mihaela Kegljevič, Dolenja 
Prekopa - deklico,

• Alenka Adamič, Nova Gora 
- dečka,

• Erika Molan, Zdole - dečka,
• Aleksandra Ferlan, 

Stolovnik – deklico,
• Patricija Redenšek, 

Sevnica - dečka,
• Katarina Štefanič 

Rožanec, Podbočje - 
deklico.

• Boštjan Lipar iz Blatnega 
in Mojca Volčanjk iz 
Jereslavca,

• Terezija in Avguštin 
Remih z Velikega Kamna – 
biserna poroka,

• Alojz Stegenšek in Darja 
Motore, oba z Loke pri 
Zidanem Mostu,

• Igor Požar z Drnovega 
in Andrea Haber iz 
Samobora (Hrvaška),

• Vid Lipar in Suzana 
Kodrič, oba z Dednega 
Vrha,

• Juri Grilc in Maja Verbuč, 
oba iz Dobrove.

ČESTITAMO!

BOJSNO - V aprilu sta zakonca Nada in Stanislav Filipčič z Boj-
snega v krogu njunih otrok in njihovih potomcev praznovala 
60-letnico poroke. Spoznala sta se v času šolanja v Zagrebu in 
leta 1955 začela skupno življenje. Po rojstvu hčera se je Stanko 
odpravil na delo v tujino, Nada pa je skupaj s hčerkama in ka-
sneje še sinom gospodinjila na kmetiji. Po očetovi vrnitvi iz tu-
jine je družina lažje obvladovala kmetijo, oče je hodil v službo, 
otroci pa so kljub pridnemu učenju v šoli pomagali pri vsakda-
njem delu. Danes so njuni otroci poročeni, imata vnuke Marka, 
Katjo, Vanjo, Vito, Amadejo in Katarino ter pravnuke: Mašo, 
Žigo in Zojo. Veliko jima pomeni, da je družina ostala povezana, 
zato so tudi biserno poroko proslavili skupaj.
  Stanka Preskar

60 let poroke zakoncev Filipčič

Slavljenca�s�svojimi�otroki�Stanko,�Brankom�in�Jasno

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

VSE ZA POROKO
Ob naročilu kompletne dekoracije 

10 % popust!

Enoletnice za 
ureditev grobov 

in gredic

VELIKI KAMEN - Zakonca Remih z Velikega Kamna sta 9. aprila 
praznovala 60 let skupnega življenja. Avgust, rojen 1928, in Te-
rezija, rojena leta 1933, sta z veseljem delala na svoji mali kme-
tiji, Terezija je doma gospodinjila, Avgust pa je od svojega 14. leta 
pridno krojil obleke, zraven pa še hodil v službo tovarne celuloze 
in papirja Krško. Z močno voljo sta premagovala ovire. V zakonu 
sta se rodila hčerka in sin, imata 5 vnukov in 4 pravnuke. Jesen 
življenja preživljata na svojem domu. Sporočata pa vsem zakon-
cem, da je bogastvo imeti v življenju človeka, na katerega lahko 
računaš, s katerim gledaš nazaj in naprej ter deliš trenutke sreče!
 Marija Remih

Biserna poroka zakoncev Remih

Bisernoporočenca�Remih
VRHOVO�-�90.�rojstni�dan� je�praznovala� Jožefa�Klanšek� iz�
Vrhovega,�ki�jo�domačini�bolje�poznajo�pod�imenom�Pepca.�Po-
leg�župana�Tomaža�Režuna�smo�ji�voščila�in�lepe�želje�prinesli�
še�Andreja�Burkelc�Klajn�v�imenu�Krajevne�skupnosti�in�Pros-
vetnega�društva�Vrhovo,�Rudi�Jevševar�v�imenu�gasilcev,�Si-
mona�Gračner�v�imenu�Rdečega�križa�Vrhovo�in�Vlado�Marot�
v�imenu�Območnega�združenja�Rdečega�križa�Laško.�Slavljen-
ka�in�njen�sin�Franci�z�ženo�Olgo�so�nas�prisrčno�sprejeli.�Pri-
jetno�smo�bili�presenečeni,�ker�se�slavljenka�še�vedno�tako�do-
bro�drži�in�dejansko�skrbi�sama�zase.�Varno�pa�se�počuti�tudi�
zato,�ker�so�njeni�domači�čisto�blizu�v�soseščini.�Njen�recept�
za�dolgo�življenje:�prav�je,�če�marsikaj�počneš,�a�pri�tem�niko-
li ne smeš pretiravati, tudi pri hrani ne. V. Marot
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Program za maj
Sobota, 15.5.2015, ob 21.00
KONCERT: DAMIR AVDIĆ ALIAS BOSANSKI PSIHO
Organizator: KUD KUDR in MC Krško

Sobota, 23.5.2015, ob 16.00 (staro mestno jedro)
MLADINSKI KULTURNI FESTIVAL 2015
Organizator: KPŠ, MC KRŠKO in CPT

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

Sobota, 30.5.2015, ob 19.00
HC/PUNK KONCERT
Organizator: MC Krško

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

Vsaka sreda, ob 18.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Četrtek, 7.5.2015, ob 15.00
POGOVORNA SKUPINA Z MLADIMI OD 14 DO 29 LET 

Sobota, 9.5.2015, ob 9.00
ŠPORTNE AKTIVNOSTI Z ŽOGO

Sreda, 13.5.2015, ob 15.00
PEKA PIC V STARI KOLONIJI

Vse aktivnosti so za udeležence BREZPLAČNE. Zaželene so 
predhodne prijave na e-mail: mtsenovo@gmail.com

PREDSTAVITEV KRATKIH FILMOV
V Mladinskem centru Krško meseca aprila 
gostimo skupinski EVS z naslovom »Spice up 
your youth« , in sicer deset prostovoljcev iz 
Turčije in deset iz Srbije, ki tekom obiska snema-
jo film, predvsem pa nadgrajujejo svoje kompe-
tence preko neformalnega učenja. Vabimo vas, 
da si v nedeljo, 3.5.2015, pridete ogledati dva 
filma, ki sta nastala v okviru tega projekta. 
Program se izvaja s podporo ERASMUS+. 

Nedelja, 3.5.2015,  ob 19.00,  MC Krško

MT Senovo

USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV: Motivacija
Pridružite se nam pri raziskovanju sveta Motivacije, kjer se bomo 
spraševali o tem, kako dvigniti učinkovitost za dosego zastavl-
jenih ciljev, kako najti pravi motiv zase in kako reči svojemu 
življenju "DA". Usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem, 
prostovoljcem in tistim, ki radi delate z ljudmi. Prijave sprejema-
mo do torka, 5. 5. 2015, na norma@spiritual.si ali na 041 447 817. 

Petek, 8. 5. 2015, od 9.00 do 15.00, Mladinski center Krško.
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Krško : Ribnica 
26:35, Sevnica : Celje 17:32, 
Krško : Gorenje 22:34, Krka : 
Sevnica 28:30
Lestvica – 1. Celje 50, 12. Sev-
nica 13, 14. Krško 2

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Dobova : Breži-
ce 30:22, Črnomelj : Radeče 
29:27, Drava : Dobova 23:25, 
Brežice : Črnomelj 32:28, Ra-
deče : Grosuplje 27:30
Lestvica – 1. Koper 45, 2. Do-
bova 44, 6. Brežice 24, 12. Ra-
deče 15

ČLANICE 1.B SRL – za prvaka
Rezultati – Brežice : Nazarje 
32:28, Brežice : Jadran 27:26
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-
-Kozina 39, 3. Brežice 33

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Celje : Brežice 
43:24, Brežice : Koper 32:33, 
Slovenj Gradec : Krško 26:34
Lestvica – 1. Slovan 38, 10. Kr-
ško 14, 11. Brežice 10

MLADINCI 2. SRL
Rezultat - Ormož : Sevnica 
33:26
Lestvica – 1. Ormož 16, 3. Sev-
nica 12

KADETI
Rezultati - Krško : Gorenje 
37:35, Radgona : Krško 20:39
Lestvica – 1. Ormož 26, 4. Kr-
ško 16

STAREJŠI DEČKI 
Rezultati – Krško : Gorenje 
26:23, SVIŠ : Krško 24:30
Lestvica - 1. Celje 27, 3. Kr-
ško 18

NOGOMET

ČLANI 2. SNL
Rezultati – Veržej : Krško 1:0, 
Krško : Šenčur 1:0 (Petric 
11m)
Lestvica – 1. Krško 43

ČLANI MNZ CELJE
Rezultati – Brežice : Žalec 1:0 

(Gatarić), Mozirje : Brežice 2:3 
(Gatarić 3)
Lestvica – 1. Brežice 1919 36

MLADINCI/KADETI 1. SNL
SKL – Krško : Bravo 2:1 (Kerin 
11m, Guček); Lestvica SKL - 1. 
Domžale 56, 7. Krško 42
SML – Krško : Bravo 4:2 (Ki-
žlin 2, Dodić, Frelih ag); Lestvi-
ca SML - 1. Domžale 59, 13. Kr-
ško 21
Skupna lestvica - 1. Domžale 
115, 11. Krško 63

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultati – Maribor : Krško 
1:1, Krško : Drava 5:3
Lestvica – 1. Maribor 59, 5. Kr-
ško 42

STAREJŠI DEČKI 1. LSD
Rezultati – Krško : Celje B 0:5, 
Šentjur : Brežice 0:4, Breži-
ce : Mozirje 4:0, Dravinja : Kr-
ško 9:2
Lestvica - 1. Celje B 33, 4. Bre-
žice 23, 9. Krško B 11

STAREJŠI DEČKI 2. LSD
Rezultati - Imeno : Radeče 0:7, 
Hrastnik : Radeče 0:8
Lestvica – 1. Mons Claudius 
Rogatec 42, 2. Radeče 42 

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL (za 13. -18. me-
sto)
Rezultati – Krško : Cerknica 
86:71, Koper : Krško 55:74
Lestvica – 1. Posavje Krško 18

ODBOJKA

ČLANICE kvalifikacije za 2. 
DOL
Rezultati – Brestanica : Lo-
gatec 0:3, Brestanica : Škofja 
Loka 1:3, Škofja Loka : Bresta-
nica 1:3 
Lestvica – 1. Logatec 6, 2. Ško-
fja Loka 3, 3. Kostak-Elmont 3

ČLANI kvalifikacije za 2. DOL
Rezultati – PRO Volley : Kosta-
njevica 3:1, Kostanjevica : Žu-
žemberk 0:3 
Lestvica – 1. PRO Volley Mari-
bor 6, 2. Žužemberk 3, 3. Ko-
stanjevica na Krki 0

SOČI, KRŠKO - V šahovskem centru Galactica v ruskem Sočiju je 
od 16. marca do 7. aprila potekalo FIDE žensko šahovsko sve-
tovno prvenstvo za svetovno prvakinjo 2015. Sodelovalo je 64 
tekmovalk iz celega sveta, med njimi tudi dve članici ŠK Triglav 
Krško, ki tekmujeta za krški klub od svojega 10. oz. 12. leta sta-
rosti, sestri Ana in Marija Muzičuk, sicer Ukrajinki po rodu. Po 
napornih in dolgih bojih na izpadanje je mlajša izmed sester, 
22-letna Marija, postala nova ženska svetovna prvakinja. V zad-
njem dvoboju je premagala rusko šahistko Natalio Pogonino z 
2,5:1,5. Ana je izpadla v četrtfinalu v boju s švedsko tekmovalko 
Pio Cramling, ki je nato izgubila s kasnejšo drugouvrščeno Po-
gonino.  Vir:�ŠK�Triglav�Krško

Marija na šahovskem prestolu

POSAVJE - V drugi polovici aprila se je s 5. tekmo v Ljubljani za-
ključila letošnja sezona Vzhodne lige v športnem plezanju. Izmed 
posavskih plezalcev jo je najbolj zaznamoval kadet Aljaž Motoh, 
ki je zmagal na vseh tekmah, na katerih je nastopil, in tako že dru-
go leto zapored zanesljivo osvojil tudi skupni seštevek lige. Nje-
gov klubski naslednik je starejši deček Kajetan Voglar, ki je se-
zono začel na stopničkah, končal pa tik pod njimi – na 4. mestu 
v skupnem seštevku. S takšnim napredkom si lahko drugo leto 
obeta še višjih uvrstitev. V isti kategoriji je bil Maj Habinc, tako 
na zadnji tekmi kot skupno, 12. Pri deklicah iste starosti je bar-
ve Posavskega alpinističnega kluba zastopala Lina Buršič. Svojo 
prvo pravo vzhodnoligaško sezono je končala na 9. mestu. V ka-
tegoriji mlajših dečkov sta vso sezono nastopala Gašper Koše-
nina in Jure Rupar. Prvi je bil za las boljši na zadnji tekmi (11. 
mesto), drugi pa v skupnem seštevku (10. mesto). Pri deklicah 
iste starosti je plezala Latoja Drmaž: v Ljubljani je bila 17., sku-
pno pa 22. Pri starejših cicibankah je Ela Matkovič skozi vso se-
zono lepo napredovala in bila v Ljubljani 7., skupno 11. Najmlajša 
predstavnica je bila mlajša cicibanka Špela Vračun. V Ljubljani 
je z dobrim plezanjem prišla do 26. mesta, skupno je bila 37. Naj-
mlajši fant pa je bil mlajši ciciban Sven Klenovšek: v Ljubljani 
15., skupno 16. Tekmo v Ljubljani je izpustilo nekaj starejših cici-
banov. Njihovi skupni rezultati pa so sledeči: Ajda Graj 9. mesto, 
Eva Košenina 15. mesto in Taj Klemenčič 43. mesto. Za večino 
mladih plezalcev bo naslednja preizkušnja občinsko prvenstvo 
v Brestanici, nekateri pa bodo svoje moči preizkusili tudi v novi 
sezoni državnega prvenstva. � PAK

Plezalci zaključili Vzhodno ligo

ZDOLE - Tamkajšnje športno društvo je 25. aprila pripravilo 3. 
Jurjev tek, četrtega v seriji Tekov Dolenjske 2015. Lepo vreme je 
privabilo lepo število tekačev in pohodnikov, ki so se lahko pome-
rili na najdaljši, 9 km dolgi progi, krajši 3,5 km dolgi progi, otro-
ci so sodelovali v otroških tekih, pohodniki pa so se odpravili po 
okoliških krajih. Na 9 km progi je pri moških slavil Bojan Vid-
mar (DTP Trebnje) s časom 33:12, drugi je bil Gregor Laj (Me-
tlika) s časom 33:40, tretji pa Maj Popelar (AK Sevnica) s časom 
34:07. Pri ženskah je slavila Alenka Radej (AK Krka) s časom 
37:14, druga je bila Nika Žnidaršič (Zdole) s časom 39:19, tre-
tja pa Marjeta Stržinar (RD Revoz) s časom 39:52. Na 3,5 km 
sta bila najhitrejša Kristjan Hočevar (12:24) in Breda Škedelj 
(Šentjernej; 14:24). Naslednji tek bo že v soboto, 2. maja, in si-
cer tradicionalni, že 24. tek na Lisco.

3. Jurjev tek na Zdolah

Štart�tekov�na�9�in�3,5�km�(foto:�ŠD�Zdole)

Posledično je zamrlo tudi tek-
movalno delo smučarskih klu-
bov. Nino Žičkar z Malega Ka-
mna, član slovenske smučarske 
demonstratorsko-promocijske 
vrste, je danes, ob sicer še ve-

dno številnih posavskih učite-
ljih smučanja, upanje za sve-
tlejšo smučarsko prihodnost 
krajev ob spodnji Savi. Štu-
dent Fakultete za šport, kjer 
usmerja alpsko smučanje, je 
svoje prve smučarske korake 
napravil pri treh letih. Ob za-
ključku letošnje smučarske se-
zone smo se z njim pogovorili 
o smučarskih temah.

Nino, uvrstitev v slovensko 
demostratorsko vrsto ni rav-
no preprosta, kajne?  
Za uvrstitev v slovensko de-

Posavski smučar Nino Žičkar

Med elito učiteljev smučanja
KRŠKO – Posavsko smučanje je imelo v preteklosti pomembnejšo vlogo v slovenskem prostoru, kot jo ima 
danes. Z zamiranjem smučišč na Bohorju, Planini nad Podbočjem, Čatežu ob Savi, Pečicah, Koprivnici, Kr-
škem in številnih manjših vlečnic se danes ponašamo le s smučiščem na Lisci. 

monstratorsko vrsto se je po-
trebno kar izkazati na internih 
ali odprtih izborih Zveze učite-
ljev in trenerjev Slovenije. Sam 
sem uspel s povabilom priti na 
izbor, ki je potekal maja lani v 
Kaprunu in se med nekaj manj 
kot 30 kandidati uvrstil med 
trenutnih 14 demonstrator-
jev. Na izboru je potrebno pri-
kazati precej zahtevne smu-
čarske tehnike in sposobnost 
prenašanja znanja smučanja 
naprej. Tu gre dejansko za eli-
tni razred slovenskih učiteljev 
smučanja.

Kakšne so tvoje obveznosti 
kot člana ekipe?
Obveze dejansko ni nobene. 
Sam sem bil v preteklem letu 
aktiven kot član demo teama 

38 dni. Pod okriljem slovenske 
demo vrste v prvi vrsti skrbi-
mo za izobraževanje kadrov, 
torej z nami rastejo novi učite-
lji smučanja. Poleg tega skrbi-
mo za popularizacijo smučanja 
in športa nasploh z različnimi 
promocijskimi akcijami, sveto-
vanjem za nakup opreme, so-
delovanjem s sponzorji, sku-
pinskimi prikazi tehnike ipd.

Kako so potekali tvoji smu-
čarski začetki?
Dejansko sem pričel s smuča-
njem že doma in kasneje na 
smučišču Planina nad Podbo-
čjem, kjer sem opravil tudi prvi 
tečaj. Na moje znanje je imel 
velik vpliv oče, ki je bil dolgo-
letni učitelj smučanja in še da-
nes smučarski navdušenec. Z 
njim sva razvijala znanje, bil 

mi je učitelj, mentor in trener 
vse do zaključka srednje šole. 
Žal je bila ob zaprtju smučišča 
moja generacija smučarjev za-
dnja, s katero se je resno dela-
lo v Smučarskem klubu Krško. 
Takrat smo tekmovali na otro-
ških tekmah v centralni regiji 
in se srečevali denimo s Patri-
kom Jazbecom in Vanjo Bro-
dnik, današnjima reprezen-
tantoma. Sedaj je delo v klubu 
praktično povsem zamrlo.

Se bo tudi tvoje nadaljnje ži-
vljenje prepletalo s smuča-
njem?
Letos bom že drugo leto za-
pored deloval kot učitelj smu-
čanja v avstrijskem Nassfeldu 
od sredine decembra do sre-
dine aprila, poleti pa se se-
lim na južno poloblo v Avstra-
lijo. Tam v smučarskem klubu 
Mt. Buller od sredine junija do 
septembra treniram vrsto do 
16 let in učim še na privatnih 
urah. Kasneje pa se bom podal 
na potovanje, najverjetneje ne-
kam po južni zemeljski polobli. 
V nadaljevanju študija razmi-
šljam še o vpisu doktorskega 
študija kineziologije, s čimer 
bo povezano tudi moje more-
bitno nadaljnje življenje v sve-
tu smučanja.  
 Luka Šebek

Slovenski�smučarski�demo�team,�Nino�Žičkar�tretji�z�desne�v�
zgornji vrsti

Nino�Žičkar
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V�svoji�tretji�vožnji�je�bil�tudi�Žagar�(v�rdeči�čeladi)�žrtev�starta�brez�vrvice,�vendar�se�je�v�na-
daljevanju prebil na drugo mesto, kar je zadostovalo za skupno zmago.

Žagar�med�zmagovito�prvo�vožnjo�letošnje�serije�SGP

Zmaga Mateja Žagarja v Varšavi
VARŠAVA - Na Nacionalnem stadionu v glavnem mestu Poljske se je začela serija dirk za SP v speedwayu, ki 
ga spremljajo mnogi Posavci. 18. april 2015 bo zapisan v zgodovino tega športa po rekordnem obisku gle-
dalcev in škandalozni izvedbi, zabeležena pa bo tudi zmaga slovenskega prvaka Mateja Žagarja.

Tudi�čudovita�svetlobna�krona�varšavskega�stadiona�ni�mo-
gla�zakriti�razočaranja�desettisočev�navijačev,�ko�so�po�mostu�
kralja Pointowskega odhajali na vlake in avtobuse.

Nenehne�prekinitve�so�bile�pogost�prizor�sobotnega�večera�v�
Varšavi.�Žagar�v�rumeni�čeladi.

Pred začetkom dirke je bilo 
že od 12. ure obiskovalcem 
v posebnem prostoru za na-
vijače na voljo veliko zanimi-
vih vsebin, povezanih s tem 
atraktivnim moto športom, 
seveda pa ni manjkalo tudi 
zabave in druženja. Poseb-
no pozornost je pritegnila 
zbirka okoli 20 starih spee-
dwayskih konjičkov, ki so jih 
nekoč vozili svetovni prva-
ki in drugi znani vozniki, kot 
sta Avstralec Crump in do-
mačin Gollob. Tehnični mu-
zej iz Przemysla pa je razsta-
vil znameniti motor FIS iz 
leta 1955, poljske izdelave, 
ki ima 500-kubični motor in 
tehta skoraj 100 kg. Motor je 
imel 43 KM in je lahko dose-

gel maksimalno hitrost 100 
km na uro ter porabil kar 100 
litrov metilnega alkohola za 
100 km vožnje.

Enega izmed FIS-ov, ki ga je 
vozil večkratni prvak naše 
nekdanje skupne države Vla-
do Kocuvan, si je poleg dru-
gih eksponatov moč ogledati 
tudi v speedway zbirki Valva-
sorjeve knjižnice v Krškem.

Speedway je eden najbolj priljubljenih športov na Poljskem.

Speedway nostalgija

Pokriti�Nacionalni�stadion,�na�katerem�je�leta�2012�potekalo�EP�v�nogometu�in�sprejme�56.000�
gledalcev,�je�prvič�gostil�dirko�za�SP�v�speedwayu.

1. Matej Žagar (SLO) 8 
2. Jaroslaw Hampel (PL) 7 
3. Niels-Kristian Iversen (DK) 7 
4. Chris Harris (GB) 7 
5. Greg Hancock (USA) 5 
6. Tai Woffinden (GB) 5 
7. Michael Jepsen Jensen (DK) 5 
8. Jason Doyle (AUS) 4 
9. Thomas H. Jonasson (S) 4 
10. Tomasz Gollob (PL) 4 
11. Krzysztof Kasprzak (PL) 3 
12. Nicki Pedersen (DK) 3 
13. Andreas Jonsson (S) 3

Pričakovan največji spektakel 
v 20-letni zgodovini tekmo-
vanj za svetovno prvenstvo v 
sedanjem formatu, za katere-
ga so bile vstopnice pokuplje-
ne že v začetku decembra, se 
je spremenil v verjetno najve-
čji škandal doslej. 
Že petkov uradni trening je 
namreč odpadel zaradi neu-
strezno pripravljene steze, ki 
je kljub naporom preko noči 
očitno niso uspeli toliko utr-
diti, da bi bili vozniki z njo za-
dovoljni. Za povrh je že na za-
četku tekmovanja prišlo do 
okvare startnih vrat, tako da 
so tekmovalci morali starta-
ti s pomočjo zelene luči, kar 
je dodatno privedlo do števil-
nih ponovitev. Po 12 vožnjah 
in številnih padcih so na pre-
dlog najstarejšega voznika in 
aktualnega svetovnega prva-
ka Hancocka dirko zaključili. 
To je sprožilo glasno negodo-
vanje množice ljubiteljev spe-
edwaya iz vsega sveta, še po-
sebno pa domačinov. Ti so v 
prvi vrsti prišli pozdravit slo-
vo domačega junaka Tomasza 
Golloba od tekmovanj za SP, ki 
ga je ob številnih drugih naslo-
vih osvojil leta 2010, vendar je 
svečanost na koncu potekala 
pred polpraznimi tribunami. 
Naslednja dirka za SP bo 16. 
maja v Tampereju na Finskem.

 Tekst�in�foto:�SI-PO�Press

Tudi�na�tej�speedway�prireditvi�seveda�niso�manjkala�lepa�
dekleta, tako imenovana Monster Girls.

Vrstni red po prvi dirki za SP
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V romanu odkrivamo dve plati življenja 
v Južni Afriki. Na eni strani je razkrito 
življenje družbe, v kateri še vedno 
prevladujejo patriarhalni odnosi in 
velika zapostavljenost žensk. Te žive v 
poligamnih skupnostih in niti o lastnem 
življenju ne morejo odločati. A je lepo 

prikazano, kako tudi v te, svetu doslej neznane kraje, vdirajo 
vplivi  “velikega sveta”, ki prinaša “napredek”. To se presenetljivo 
kaže v plastiki, redkih avtomobilih in mestih, ki rastejo na morski 
obali, v njih pa živijo tujci in redki domači bogataši. Peščena pot je 
vsekakor roman, ki ga je treba prebrati. (Marija Lelič)

RIWAAN ALI PEŠČENA POT
senegalski avtor Ken Bugul
Sanje 2010

Vabljeni k branju!

MODROST STAREGA 
UČITELJA
ameriški avtor Mitch  Albom
Učila 2006

Osnovna nit pripovedi je vprašanje, ali 
znamo živeti? Star profesor Morrie je 
na smrt bolan, ko ga po dvajsetih letih 
obišče eden izmed njegovih najboljših 
učencev, ki je tudi avtor knjige. Le-ta je 
zdaj deležen pravih naukov oz. predavanj 
za življenje. Preko njunega razgovora 

bralec spozna, da  je bistvo življenja v ljubezni, odpuščanju, 
družini, iskrenosti in tudi v načinu, kako sprejeti smrt. Knjiga 
je namenjena vsem, ki se sprašujejo, ali znamo prisluhniti 
sogovorniku in vzpostaviti prave odnose s svojci, prijatelji in 
znanci takrat, ko je za to še čas. (Silva Uršič)

DEKLE S POLANE
slovenski avtor Ernest Jazbinšek
Samozaložba 2012

Roman opisuje preproste ljudi z 
zasavskega hribovja in z Ribniškega 
Pohorja. Glavni junak Peter Grmadar po 
tem, ko sta mu že v otroštvu starša umrla 
v prometni nesreči, živi pri teti. V letih 
življenja pri njej se zelo zbliža s sestrično 
Tinko, z njo se tudi poroči. V zakonu 
se jima rodijo trije otroci. Živijo srečno 

družinsko življenje, potem pa se zgodi prometna nesreča tudi 
Petru in s tem obiski družine v bolnišnici ter okrevanje. Peter 
je imel posledice kljub okrevanju in na koncu umre. Dekle s 
Polane ima še drugi in tretji del, kjer spremljamo življenje druge 
in tretje generacije družine Grmadar. (Damjan Škerbec)

Objava javnega naznanila 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za Stanovanjsko naselje Kaptol - Dobova

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 
57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 Odl. 
US in  14/15 – ZUUJFO) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

za Stanovanjsko naselje Kaptol - Dobova,
ki bo potekala od 8. 5. 2015 do vključno 8. 6. 2015 v času 
uradnih ur na Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj 
Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skupnosti Dobova.
Predmet akta se nanaša na ureditev stanovanjske soseske 
na prostih površinah pod Kaptolsko potjo v Dobovi. Ob 
Kaptolski poti je predvidena prostorska enota, namenjena 
umeščanju centralnih dejavnosti, ki nimajo negativnih 
vplivov na bivalno okolje.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se 
lahko udeležite v sredo, 27. 5. 2015, ob 16:00 uri v sejni 
sobi na Občini Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen 
osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve 
podajo pisno v knjigi pripomb na občini in krajevni 
skupnosti ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, 
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani 
Občine Brežice www.brezice.si – na podstrani Oddelka 
za prostorsko načrtovanje in razvoj.

Župan občine Brežice
Ivan Molan l.r.

VPIS V GLASBENO ŠOLO SEVNICA
za šolsko leto 2015/2016

PROGRAMI:
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 

(otroci letnik 2010) 
GLASBENA PRIPRAVNICA (otroci letnik 2009)

GLASBA
klavir, violina, viola, violončelo, 

kitara, harfa, harmonika, kljunasta flavta, flavta, 
klarinet, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, 

druga konična trobila, tolkala, citre, petje

ZBIRANJE PRIJAV ZA VPIS NOVIH UČENCEV
od 4. do 15. maja 2015

Več informacij na www.gs-sevnica.si

Dobrodošli!

CESTA NA GRAD 22, 8290 SEVNICA
TEL.: 07-81 41 640, FAX: 07-81 62 642

E-POŠTA: GS-SEVNICA@GUEST.ARNES.SI

SENOVO - V marcu 
so se tudi člani DKD 
Svoboda Senovo 
zbrali na letnem 
zboru, ki je bil to-
krat tudi volilni, saj 
je vodstvu društva 
potekel mandat. 
Zbor članov je bil 
namenjen pregle-
du dela v letu 2014, 
planiranju aktivno-
sti v letu 2015 ter obenem tudi volitvam novega vodstva. Društvo 
je v zadnjem mandatu vodila Ana Breznikar. Na predlagani kan-
didatni listi so bili novoizvoljeni predstavniki sekcij: gledališke, 
folklorne, lutkovne ter pihalnega orkestra. Za novega predsedni-
ka društva je bil izvoljen Jože Šoln, sicer član pihalnega orkestra. 
Društvo načrtuje pestro dogajanje tudi v prihodnjih letih, poseb-
no v letu 2015, ko praznuje 70-letnico delovanja.
 Vir: DKD Svoboda Senovo

Novo vodstvo senovške Svobode

Ana�Breznikar�in�Jože�Šoln

SENOVO - V knjižnici Senovo so 4. aprila že četrtič priredili pogo-
vorni večer z naslovom »Beremo«, na katere vabijo domačine, ki 
so tako ali drugače povezani s knjigami. Ob mednarodnem dnevu 
knjig za otroke so gostili Simono Šoštar, knjižničarko in učiteljico 
slovenskega jezika v Osnovni šoli XIV. divizije Senovo. V pogovoru 
se je spomnila svojih prvih bralnih izkušenj in povedala, da na za-
četku ni bila ravno knjižni molj. Knjiga, ki je spremenila njen od-
nos do branja, je bila Moj prijatelj Piki Jakob Kajetana Koviča. Da-
nes se v šoli  z različnimi aktivnostmi trudijo motivirati otroke za 
branje. Najbolj tradicionalna je bralna značka. Kljub temu, da se 
zdi, da sodobne tehnologije  (internet, računalniki, tablice, »pame-
tni« telefoni …), odvračajo otroke od branja, pa Šoštarjeva pravi, 
da delež učencev, ki sodeluje v tem bralnem projektu, ne upada.

Simona Šoštar v knjižnici Senovo 
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Bralec nam je poslal zgornjo fotografijo in poleg zapisal: 
»Sprašujem se, kaj se je zgodilo s tablo, ki označuje konec 
Brežic. Ko se vsakodnevno vozim iz Brežic po starem mostu 
proti domu, mi v oči vedno pade ta tabla, ki je kar naenkrat 
'dobila noge' in pristala na kranjski strani. Zanima me, kdo je 
to odredil. Ali je želel s tem Brežicam dodati kranjski pridih, 
ker mu je na tem bregu Save tako lepo, ali je želel na novo 
začrtati mejo med obema stranema in pri tem pozabil, da je 
še vedno Sava tista, ki ločuje Štajersko od Kranjske?« Bralec 
še dodaja, da bi se lahko po novem šaljivka glasila: 'Kaj je 
najlepšega na Štajerskem? Pogled na tablo na Kranjskem!'

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

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

MATEJ SVETEC

SPOMIN

27. aprila mineva pet let,
odkar je zapustil svet

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Ljubil�je�življenje�in�vse�ljudi,
bil�je�naše�sonce.�

Vedno in povsod
boš ostal v naših mislih,

besedah, dejanjih ...

iz Kostanjevice na Krki.

AMALIJA GERMEK

ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je zapustila naša draga mama,
tašča, stara mama, prababica, sestra in teta 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene 
vence, cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala gospodu župniku Mitji Markoviču za lepo opravljen obred, 
pevcem z Rake ter pogrebni službi Kostak. Zahvalo izrekamo tudi 
osebnemu zdravniku dr. Željku Pleši, bolnišnici Brežice in Nujni 
medicinski pomoči iz Krškega.
Posebna hvala Okrajnemu sodišču Krško, ki ste jo ohranili v lepem 
spominu in jo vsakoletno razveselili z novoletnim voščilom.
Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Krškega.

Soba prazna je in mrzla,
ko za mizo ni nikogar,

ki�bi�čakal�te�kot�vedno.
Ostala je praznina in spomini ...

MARIJAN RETELJ

ZAHVALA

Še vedno ne moremo dojeti, 
da je v 77. letu starosti 

nenadoma odšel od nas naš dragi 

Radi bi se iz srca zahvalili vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sovaščanom za izrečena ustna in pisna sožalja, tople tolažilne besede 
ter podarjene sveče, svete maše in darove za cerkev.
Posebna zahvala gre Marku Žičkarju in njegovim sodelavcem za vso 
pomoč in organizacijo samega pogreba.
Iskrena hvala internima oddelkoma I in II bolnišnice Brežice, posebej 
dr. Mileni Strašek za skrb in nego v zadnjih dneh njegovega življenja.
Prisrčna hvala tudi cerkljanskim sestram usmiljenkam, sodelavkam 
Župnijske Karitas Cerklje ob Krki in Pevkam izpod Bočja, župniku 
Janezu Žaklju za sočutno opravljen cerkveni obred, župniku Francetu 
Novaku za somaševanje, zasedbi Pevci zvoka za čudovito petje, 
Ivanu Ureku za ganljiv poslovilni govor, Juretu Ureku za zaigrano 
poslovilno pesem in gostilni Pohak za storitve.
Vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti, in 
vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam kakor koli 
stali ob strani, iskrena hvala!

V tihi žalosti: žena Stanka, hči Mojca in vnuk Rok

iz Župeče vasi, 
čevljarski mojster v pokoju.

Po novih hodim zdaj poteh,
nevidnih, neslišnih, a vedno ob vas,

in�od�tam�po�svojih�najboljših�močeh
brisal�bom�solze�v�vaših�očeh.

JANEZA PISLAKA

ZAHVALA

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

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

Zahvaljujemo se g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem, glasbeni-
kom, pogrebni službi in Območni obrtno-podjetniški zbornici Krško.

Še enkrat vsem iskrena hvala.

upokojenega tapetniškega mojstra iz Krškega

Zdaj�svoboden�si�kot�ptica,
spet plešeš ples vesolja

in�poješ�pesem�večnosti�življenja.

Vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

IVANE ŠOŠKO

ZAHVALA

Ob prehitri in boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame, tašče, sestre in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani, izrekli ustno in pisno sožalje, podarili sveče, cvetje in svete 
maše ter jo pospremili na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala Ljudskim pevkam Žejno, cerkvenim pevcem pod 
vodstvom g. Ignaca Slakonje, gospodu župniku Packu za lepe besede 
slovesa, nosilcem praporjev in križa, gospe Majdi za čustven govor, 
Jožetu in Marku za zaigrani žalostinki, pogrebni službi Žičkar in 
Martinovim za gostinske storitve. Še enkrat vsem iskrena hvala.

roj. Gramc, z Žejnega 13A

Pomlad je na vrt prišla
in�čakala,�da�prideš�ti,

in�sedla�bo�na�rožna�tla
in jokala, ker te ni.
(Simon�Gregorčič)

Žalujoči: vsi njeni

JULIJ HROVAT

ZAHVALA

V 85. letu starosti se je od nas poslovil
dragi mož, oče, dedek, brat in stric 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 

Posebna hvala ge. Slavi Zelič, gospodu župniku za opravljen obred, 
pogrebnim storitvam Blatnik, pevcem in g. Francu Mrgoletu za 
besede slovesa.

Hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče ter maše in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

s Križa 48, Tržišče.

…�in�človek�se�seli�tja,
kjer je zares doma,

kjer�mir�je�bolj�večnost�kakor�tišina,
bolj�milost�kot�bolečina.

(T.�Pavček)

STANISLAVA GUNČARJA 

SPOMIN

7. maja bo minilo 100 let rojstva našega očeta in dedka

Hvala vsem, ki se ga še vedno spominjate.
Njegove hčere z družinami

Polje, kdo bo tebe ljubil,
ko bom jaz v grobu spal?

Ljubil�žar�me�bo�spomladi,
ki nad mano bo sijal.

Jaz pa bom pomlad naprosil,
naj gre mimo tvojih tal.

s Čreteža pri Krškem.

KRŠKO - V Mladinskem centru Krško je 16. aprila v okviru projek-
ta Preventivni mozaik Posavja potekala ustanovna seja regional-
ne mreže »Posavje za zdravje!«. Seje so se udeležili predstavni-
ki 24 organizacij. Namen mreže je povezovanje in vzpostavljanje 
sodelovanja med vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki se pri 
svojem delu srečujejo z različnimi ranljivimi skupinami. Med naj-
pomembnejša področja po mnenju udeležencev mreže sodi obli-
kovanje programa za preprečevanje nasilja v družini, spopadanje 
s problematiko zasvojenosti, nudenje ustreznih in dostopnih pro-
gramov pomoči za starše, razvoj intervizije za strokovne delavce, 
ki delajo z ranljivimi skupinami, okrepitev terenskega dela ter ra-
zvoj pomoči priseljenim družinam. V projektu, katerega nosilec je 
MC Krško, kot partnerji sodelujejo še CSD Krško, ZD Krško, Dru-
žinski inštitut Zaupanje in Društvo Spiritual.  D.�G./P.�P.

Ustanovili »Posavje za zdravje!«
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Ugodno prodam nov valj mo-
torja (komplet z ventili), Acme 
13 KM, Ø 88 (kosilnica BCS)
Tel.: 07 49 61 265 ali 031 408 
939

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo trdinko in ječmen. 
Tel.: 041 913 887

Prodam koruzo (500 kg), je-
dilni krompir (200 kg), telico 
za zakol in bika, starega 10 me-
secev. Tel.: 041 820 904

Prodam koruzo v zrnju iz ko-
ruznjaka in prašiče, težke 120-
160 kg, domača hrana. 
Tel.: 07 49 67 135

Ugodno prodam oves in je-
čmen. Tel.: 031 761 266

Prodam okrogle bale sena in 
otave. Tel.: 031 277 147

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

Prodam mešana metrska drva 
in enobrazdni obračalni plug 
Batuje. Tel.: 031 305 839 

Prodam ali menjam za govedo 
rotacijsko kosilnico BCS 404. 
Tel.: 031 843 282

Ugodno prodam dvoredno 
traktorsko sejalnico Olt in 2 
hrastova soda (200 l, 400 l). 
Tel.: 07 49 20 924

Prodam kosilnico BCS 127, 
bencin, Acme motor. 
Tel.: 030 694 956

Prodam traktorsko škropilni-
co, nakladač – vile, krožne bra-
ne, predsetvenik, sejalnico za 
koruzo – dvoredno. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 396 121

Prodam sejalnico za žita, trav-
niško in njivsko brano ter ja-
sli za živino. Tel.: 041 439 288

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

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija ali 
nova gradnja vseh vrst objek-
tov. PIS biro, Damjan Žibert 
s.p., Glavni trg 27, Sevnica, 
Tel.: 031 431 315

Žejno, občina Brežice, delno 
zaraščeno kmetijsko zemljišče 
(11.045 m2) prodam. Sončna 
lega, vodovod in elektrika ob 
parceli, 300 m od asfaltne ce-
ste, cena cca. 8.000 €. 
Tel.: 041 436 851

Prodam hišo v okolici Brežic 
(Brezina 23), 140 m2. EI zago-
tovljena. Ogled in cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 67 173, 041 
973 074 

Prodam hišo v bližnji okolici 
Sevnice z možnostjo menjave 
za stanovanje. EI: E. 
Tel.: 031 452 800 

Prodam zidanico z bivalnimi 
prostori, 33 arov zemlje, na 
sončni legi, kilometer od ceste 
Radeče - Sevnica. 
Tel.: 041 593 922

Oddam hiško, Mandre Pag, 
plaža 50 m, do 7 oseb, klima, 
velika terasa, žar. 
Tel.: 041 339 199

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

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam motor skuter, znamke 
Jia Jue, letnik 5. 7. 2012, prevo-
ženih 1300 km. 
Tel.: 031 562 901

KMETIJSTVO
Prodam bencinski motor 
Acme, model AL 290 B, za ko-
silnico. Tel.: 051 389 362

mali oglasi

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

- 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

- 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.si

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

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Amadeji Šalamun, Drešinja vas 25, 
3301 Petrovče. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. MAJ - Mami
 2. (1.) Ans. FRANCA MIHELIČA - Glasba je moj čarobni svet
 3. (4.) Ans. VRT - Šla sva v gozdiček
 4. (10.) RUDI ŠANTL - Če greš v svet, boš cenil domovino
 5. (3.) MODRIJANI - Me imaš še sploh kaj rada
 6. (5.) Skupina GADI - Ona
 7. (8.) Skupina BISERI - Ne bom se poboljšal
 8. (6.) Ans. JAVOR - Nagajivo srce
 9. (7.) Skupina ŠPICA - Hvala vama predraga starša
 10. (-.) DENIS NOVATO s prijatelji - Jadraj z menoj

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Akordi - Čas bo izbrisal vse

 
Kupon št. 256

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, 2. maj, ob 17. uri

Pogrebne storitve

0

041 619 455

41 628 420
dežurstvo 24/7
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 www.zickar.net

Ob prazniku Dela Vam 
iskreno cestitamo!

Uspešnost ni v dejstvu, 
kje smo, temvec v smeri, 
v katero se premikamo.

041-625-406 WWW.TELSAT.SI
TELSAT.SI@GMAIL.COM
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caZa nami je več kot 

15 let delovnih izkušenj.

Arnšek Branko s.p., Župelevec 21, 8258 Kapele 

Popravila in polnitve klimatskih naprav za:

041 363 807

OSEBNA IN DOSTAVNA VOZILA

KOMBAJNE
TRAKTORJE DELOVNE STROJE

TOVORNA VOZILA
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litetna izdelava. 
Tel.: 031 698 070

Nudim inštrukcije za OŠ in SŠ 
predmete. Svetlana Perić s.p., 
Pristava 16c, Leskovec. 
Tel.: 041 973 720 

Brezplačno oddam v na-
jem urejen vrt blizu Krške-
ga, smer proti Zdolam. Javi-
te se čimprej. Tel.: 031 842 
097, 07 49 25 402

STIKI
Ženitna posredovalnica Za-
upanje ima številne zanimi-
ve ponudbe za različne staro-
sti po vsej državi. Tel.: 031 505 
495, www.zau.si 

63-letni vdovec išče resno go-
spo za skupno življenje, 50-63 
let. Tel.: 031 289 319

Ugodno prodam pet let stare-
ga kozla in kozličke, stare tri 
mesece. Tel.: 031 271 350

Prodam pujske, težke 20 kg, 
primerne za nadaljnjo rejo ali 
zakol. Tel.: 040 865 655

Prodam tri prašiče, težke oko-
li 130 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 77 44 68

Prodam odojke in prašiče oz. 
menjam za drva. 
Tel.: 051 895 099

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

POHIŠTVO 
IN OPREMA

Prodam nova bela garažna 
vrata na daljinsko upravljanje, 
mere 250x212 cm. 
Tel.: 041 606 727

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

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

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

Prodam AŽ okvirje za satnice 
(smreka/lipa), brez žice. Kva-

Prodam bukova drva za štedil-
nik ali centralno kurjavo, mo-
žna dostava na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

Prodam bukova in mešana 
drva, kratko žagana, telico, sta-
ro 1 leto, in voz (16 col). Oko-
lica Brežic. Tel.: 07 49 65 331

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, 
ŽIVILA

Prodam rdeče vino, letnik 
2014. Tel.: 041 983 525

Prodam vino cviček, kupim 
sadilec krompirja Hmezad. 
Tel.: 051 870 909

Prodam domačo mast z ocvir-
ki, domačo slivovko in bukova 
drva. Tel.: 041 926 495, 031 
415 574

Prodam suhe domače salame. 
Cena 12 €. Tel.: 031 504 133

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 odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 07 49 67 149 

Prodam burskega kozla. Star 
je 3 leta in je primeren za na-
daljno rejo. Tel.: 031 301 033

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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

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

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (10/2015) bo izšla v 
četrtek, 14. maja 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 7. maj.

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

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 
14. maja med 16. in 19. uro,

mlade rjave, grahaste in bele kg 
piščance pa dobite vsak 

delavnik med 16. in 18. uro.
Sprejemamo naročila za purane.

Spoštovane 
stranke! 

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji 

beli kilogramski piščanci 
8. in 9. maja.

Rjave 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

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

s Senovega sporoča, da bo

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

prodaja belih kilogramskih 
piščancev  25. maja pri Alojzu  

Mirtu na Gmajni 28, Raka;
    26. maja na Kajuhovi 3, 

Senovo; vsak torek in petek  
rjave, grahaste, sive ter bele 

jarkice, vsak četrtek pa lahko 
kupite enodnevne bele 

piščance ali  naročite race, 
gosi ter purane. 

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Člani Slovenskega združenja rejcev 
konj pasme posavec so se zbrali na volilnem občnem zboru. Na 
začetku so pripravili javno predstavitev rodovniške knjige po-
savskega konja, katere avtorja sta dr. Matjaž Mesarič in mag. Ja-
nez Rus, knjiga pa je prvi poskus sistematizacije reje posavske-
ga konja v Sloveniji. V rodovniško knjigo je danes vpisanih 127 
rodov kobil in šest linij žrebcev. Sledili sta dve krajši predavanji: 
najprej je dr. Marjan Kosec z Veterinarske fakultete spregovo-
ril o perspektivi reje konj za proizvodnjo mesa v Sloveniji. Na-
daljeval je dr. Klemen Potočnik, ki je predstavil pomen selek-
cije in uporabe sodobnih metod za napovedovanje plemenskih 
vrednosti, koeficientov inbridinga.
Po predstavitvah in predavanjih so sledile volitve. Kandidaturo 
sta vložila dva kandidata: Miha Urek in Anton Simonišek. Pred-
stavila sta plan dela združenja za naslednjih pet let. Predsedniš-
ko mesto bo še naprej zasedal Simonišek, ki je dobil 90-odstot-
no podporo članov združenja. Na občnem zboru so za častnega 
člana združenja potrdili Janeza Nečemra, ki je v delovanju zdru-
ženja pustil velik pečat. Že od ustanovitve združenja je vsako leto 
vodil občne zbore. V letu 2009 je prevzel vso odgovornost za na-
bavo in razvitje svečanega prapora združenja. Nekaj časa je bil 
tudi podpredsednik. V sklepnem dejanju so podelili še nagrado 
rejcem, ki so se s svojimi konji udeleževali testov delovne spo-
sobnosti. Sledilo je še druženje rejcev ob pogostitvi.
 Vir: SZRKPP

Občni zbor rejcev posavca
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Vabljeni v prenovljeno NLB poslovalnico Grič Krško! 
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Od 11. maja 2015 boste bančne storitve lahko opravljali v sodobno prenovljeni NLB Poslovalnici Grič Krško, v stavbi Tuša,  na Cesti krških žrtev 134 d. Pri prenovi 
poslovalnice smo sledili vašim potrebam z željo, da vam zagotovimo še bolj prijazen bančni servis, pristen oseben odnos in kakovostno finančno svetovanje.
 
Veseli nas, da lahko prav v vašem kraju prvič predstavimo nov format bančne poslovalnice, ki mu bomo sledili v prihodnjih letih.

RADEČE - Na 9. mednarodno ultramaratonsko kolesarsko 
dirko okoli Slovenije (DOS Extreme) se bo 7. maja iz Postoj-
ne podal tudi član Kolesarskega društva Sevnica Iztok Po-
har iz Radeč, ki bo skušal prevoziti 1234 kilometrov dolgo 
kolesarsko traso v 69 urah.

»To je zelo zahtevna dirka, zato je uspeh, če jo končaš,« je de-
jal kolesar, ki se bo v zahtevni nalogi preizkusil drugič. »Ko sem 
tekmoval prvič, sem dirko zaradi poškodbe predčasno zaklju-
čil,« je pripovedoval in nadaljeval, da mladih pod 30 let na dirki 
skorajda ni. »To pomeni, da zaletavosti tukaj ni, pomembne so 
izkušnje, umirjenost,« je pojasnjeval. »Najboljši s progo opravi-
jo v manj kot dveh dneh, brez spanja, večina pa jih zatisne oči 
za eno do tri ure na celotni dirki,« je spletal misli 36-letni rekre-
ativec, ki se na kolesarsko preizkušnjo intenzivno pripravlja že 
devet mesecev, kar pomeni 25 ur kolesarjenja na teden. Na poti, 
ki poteka ob orisu slovenske meje, ga bo spremljala in skrbela 
za njegovo varnost 6-članska spremljevalna ekipa, ki bo vozila 
v kombiju za njim.
Na kolesarsko dirko po Sloveniji, ki se bo zaključila 10. maja v 
Postojni, odvijala pa se bo po cestno-prometnih predpisih, je si-
cer prijavljenih 74 kolesarjev iz 11 držav. »Med njimi bo 36 solo 
tekmovalcev, takšnih, ki bodo sami prevozili celotno traso s spre-
mljevalno ekipo. Nekaj bo dvojic, to pomeni, da bosta dva kole-
sarja izmenjaje odvozila celotno progo, tudi četvorke bodo,« je 
predstavljal način tekmovanja Iztok Pohar. Del poti, na kateri 
bo potrebno premagati tudi 14.000 metrov višinske razlike, po-
teka skozi Posavje s kontrolno točko v Krškem.  S. Radi

Radečan na dirko okoli Slovenije 

Priljubljena�kolesarska�trasa�Iztoka�Poharja�je�vzpon�na�Če-
lovnik,�ki�leži�v�občini�Radeče,�vzpon�nanj�pa�zaenkrat�velja�
za najstrmejšega v Sloveniji.

Leon Deržič je prve zamahe 
naredil pri krškem Celulozar-
ju, ko je bil star šest let. Starša, 
predvsem oče, sta ga prepriče-
vala, naj se začne ukvarjati vsaj 
z enim športom in sta ga vpisa-
la v plavanje. Kot pravi, je imel 
najprej določen odpor, sčaso-
ma pa ga je ta športna zvrst za-
čela veseliti. Prve tekme so sle-
dile pri devetih letih in že takoj 
je nakazal, da se v njem skriva 

talent. »Plavanje je moj prvi 
in edini šport. Vmes sem sicer 
imel krizo, saj sem že skoraj 
obupal in nekaj časa sploh ni-
sem želel v bazen, vendar sem 
si mislil, da bi bilo malo sme-
šno, če bi po osmih letih kar 
naenkrat pustil plavanje, zato 
sem si zadal nove cilje, ki so me 
gnali dalje,« razlaga Leon. Zelo 
dobro se še spominja mitinga 
v Kamniku, kjer je kot član kr-

škega kluba osvojil drugo me-
sto, kar mu je takrat veliko po-
menilo. V njegovi bogati zbirki 
več kot 90 medalj v različnih 
starostnih kategorijah in di-
sciplinah (njegovi paradni sta 
prosto in hrbtno plavanje), so 
se znašle tudi druge medalje 
z mitingov, poleg tega pa v Kr-
škem še danes drži nekatere 
klubske rekorde med mlajšimi 
dečki (v prosti in hrbtni tehni-
ki). Takrat je bil njegov klubski 
kolega tudi brat Rudi. Vendar 
pa, kot priznava Leon, so prišli 
dnevi, ko v Krškem ni bilo več 
kaj iskati. »Na žalost ni bilo več 
pravih pogojev za plavanje, saj 
smo trenirali v 16-metrskem 
bazenu. Kako boš potem plaval 
v 50-metrskem, če ni možno-
sti, da bi treniral v njem? Po-
leg tega tudi voda ni bila rav-
no neoporečna, zato smo imeli 
s plavalnimi kolegi tudi določe-
ne zdravstvene težave.« K sre-
či se mu je hitro ponudila prilo-
žnost, da plavanje nadaljuje pri 
Zagrebačkem plivačkem klubu, 
ki nudi vse pogoje za kvaliteten 
trening in v katerem plava več 
kot 500 plavalcev. Tako se je pri 
njegovih 13. letih začela vsako-
dnevna vožnja čez mejo. Leon 
te odločitve sploh ne obžaluje, 
četudi od takrat plava pod hr-
vaško in ne več pod slovensko 
zastavo. 

Njegovi dosedanji največji 
uspehi v zagrebškem klubu so 
državni rekord, ki ga je postavil 
v štafeti 4 x 50 metrov prosto v 
kategoriji dečkov, dve tretji me-
sti na hrvaškem državnem pr-
venstvu in odličja z mednaro-
dnih mitingov: Mladost, Zlati 
medved, Veronika v Kranju, mi-
tingi v Italiji, Srbiji, BiH, Nem-
čiji itd. »To so močni mitingi, 
saj sem bil v bazenu z najbolj-
šimi članskimi plavalci iz cele-
ga sveta. Res dober občutek,« 
priznava Leon. Naslednja tek-
ma ga čaka 16. maja na Ptuju, 
kjer bo kar močna konkurenca. 
Plaval bo svoje paradne disci-
pline (50 in 100 prosto ter 50 
in 100 hrbtno). »Gremo na me-
daljo!« pove samozavestno. Si-
cer pa je Leonova največja želja 

letos, da se uvrsti v hrvaško re-
prezentanco, kar pomeni med 
dva najboljša plavalca v ome-
njenih disciplinah. Lovil pa bo 
tudi normo za olimpijske igre, 
ki so njegova želja že od vse-
ga začetka. Leon trenira dva-
krat na dan, tako v bazenu kot 
»na suhem«. Njegova trenerja 
sta Miro Sever, ki je zadolžen 
predvsem za tehniko in moč, 
ter Iva Pavelić, ki je skupinska 
trenerka in skrbi predvsem za 
njegovo kondicijo. Leon v ba-
zenu vsak dan preživi pribli-
žno štiri ure in preplava od 
13 do 15 kilometrov. Sestavni 
del športa so na žalost tudi po-
škodbe. Večjih poškodb v svoji 
plavalni karieri sicer še ni imel, 
izjema je le dvomesečna odso-
tnost iz bazena, ko si je še kot 
član krškega kluba zbil zobe. 
Med njegovimi idoli se znajde-
ta Francoza Amaury Leveaux 
in Florent Manaudou, seveda 
pa tudi ikona plavanja Micha-
el Phelps. Kot zanimivost še 
dodajmo, da so Leonu klubski 
kolegi na Hrvaškem nadeli vsaj 
dva vzdevka - predvsem od za-
četka so ga klicali Janez - kot je 
to v navadi pri Hrvatih -, zara-
di njegovih nastopov predvsem 
na najkrajših razdaljah pa mu 
pravijo tudi »šprinter«.
 
 Rok Retelj

Želi plavati na olimpijskih igrah
MOSTEC - 19-letni Leon Deržič z Mosteca je mlad, obetaven plavalec. Začel je v Plavalnem klubu Celulozar 
Krško in se nato preselil v hrvaško prestolnico, kjer je član Zagrebačkega plivačkega kluba. Njegova najve-
čja želja je nastopiti na olimpijskih igrah. Če se bo vse »poklopilo«, bi ga lahko videli že naslednje leto v Riu. 

Leon�Deržič

Leon�(v�sredini)�na�štartu


