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Projekt v Gaju gre očitno dalje
CERKLJE OB KRKI - Potem ko je lani veliko prahu dvignil načr-
tovan projekt izgradnje proge za hitrostne preizkušnje in po-
ligonov za šolo varne vožnje na območju Gaja oz. bivšega Mo-
bikroga, katerega investitor je Zveza za avto šport Slovenije 
- AŠ 2005, in ko so na tem območju s posekom gozda že začeli 
pripravljati teren za predviden projekt, se je avgusta lani na-
enkrat vse ustavilo. Kot kaže, pa se zdaj projekt spet nadalju-
je, saj so pred nekaj dnevi na območju Gaja spet zabrneli stro-
ji, ki so začeli z urejanjem odvodnjavanja. Kot smo izvedeli na 
KS Cerklje ob Krki, bodo prihajajoči torek na redni seji sveta 
KS obravnavali tudi točko o načrtovanem projektu, in sicer na 
željo predsednika AŠ 2005 Antona Anderliča, ki bo na sejo 
prišel predstavit nadaljnje korake projekta. Po njegovih za-
gotovilih - kar so potrdili tudi na brežiški občini - ima investi-
tor gradbeno dovoljenje, tako da namerava do konca tega leta 
stezo podaljšati in jo urediti tako, da bo ustrezala vsem krite-
rijem za izvedbo hitrostnih preizkušenj.  R. R.
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Na čelu sevniški župan 

Brez odgovora 
o številu pokrajin
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar 
je na okrogli mizi o lokalni samoupravi in 
regionalizaciji Slovenije poudaril, da se moramo 
najprej dogovoriti, katere naloge bomo prenesli 
na bodoče pokrajine, šele nato o njihovem 
obsegu oz. številu. Tako nismo dobili odgovora, 
ali bo med njimi tudi Posavje.

 Stran 3

FESTIVALSKO POLETJE TRKA NA VRATA - Krepko smo že zakorakali v mesec maj, ki tudi že po vremenu 
in temperaturah ponavadi nakazuje prihod poletja. Letos sicer zaenkrat kaj takega težko rečemo, ker 
so bili prvi majski dnevi vse prej kot idealni za razne piknike in ostale dejavnosti na prostem. Maj je 
tudi mesec, ko se že začenjajo prireditve, festivali in drugo ulično dogajanje, ki pomeni uvod v vrhunec 
poletnega dogajanja. Prvo majsko soboto je sončno in toplo vreme v središče Brežic privabilo veliko 
otrok, njihovih staršev in ostalih obiskovalcev, ki so prisostvovali prvemu dogodku v sklopu prireditve 
Maj v mestu Brežice. Pevski festival Pojoči vrtiljak je dokazal, da imajo v šolah brežiške občine veliko 
pevskih talentov. Med nastopajočimi so bile tudi učenke OŠ Cerklje ob Krki z mentorico Jasmino Vučič, 
ki smo jih takole ujeli v objektiv.  Foto: Rok Retelj 
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PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

PEUGEOT 208 STYLE

ZA 99  EUR/MESEC
BREZ OBRESTI

emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 

 Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 208 Style (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 13.733 EUR; mesečni obrok je 99 EUR 
pri 28,4 % pologu in ročnosti 48 mesecev; zadnji obrok 37 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 10. 02. 2016 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja 
znašajo 0 %; skupna letna obrestna mera je 0 %; fi nancirana vrednost 9.833 EUR; skupni znesek za plačilo 13.733 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi 
avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 60 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Slika je simbolna.
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www.peugeot.si
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povedali so -  o ravnanju predsednika Državnega zbora

Aljoša Rovan, Brežice: Po eni strani je prav, 
da je nekdo zbral pogum in se zoperstavil oči-
tni zlorabi instituta referenduma. Žal se je to 
zgodilo šele v primeru, ko gre za obliko dr-
žavljanske nepokorščine in pritiska skupine 
državljanov na oblast. Ko je šlo za referendu-
me o omejevanju človekovih pravic manjšin 

(izbrisani, istospolno usmerjeni), pa takega poguma ni zmo-
gel ne predsednik Brglez ne kateri od njegovih predhodnikov.

Stanka Žičkar, Sevnica: Se kar strinjam s 
predsednikom Državnega zbora. Žal politič-
ne stranke uporabijo vse vzvode za svoje po-
litične akcije in referendum je bil po mojem 
mnenju v preteklosti že zlorabljen. Sploh pa 
sindikat na zakone v zakonodajnem postopku 
menda ni imel pripomb. Zdi se mi škoda časa 

in denarja, saj v parlamentu sedijo ljudje, ki smo jih izbrali na 
volitvah in jim zaupamo, da bodo svoje delo najbolje opravili.

Jože Marinč, Dobe: Rekel bi, da se je Milan 
Brglez kot predsednik Državnega zbora po-
svetoval s pravniki pred to odločitvijo. Lahko 
bi se res zgodilo, da bi ulica referendum upo-
rabljala kot neko vsemomogočno sredstvo, 
zato je treba pogledati v ustavo, ali to dovo-
ljuje ali ne, saj bi ga lahko denimo skrajne sku-

pine izrabljale v negativnem smislu. Potrebna je neka presoja 
glede tega, lahko tudi s strani Ustavnega sodišča. 

Finančna konstrukcija po 
sprejeti novelaciji IP projekta 
izgradnje OŠ Cerklje ob Krki 
predvideva, da bo občina za-
gotovila 88,49 % vseh sredstev 
(dobrih 5,5 milijona evrov), 
11,51 % (720.540 evrov) pa bo 
financiralo Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologi-
jo. Občina bo še naprej iskala 
morebitne dodatne vire in se 
prijavljala na razpise, če bodo 
le-ti objavljeni, je dejala vodja 
oddelka za investicije, občin-
sko premoženje in javna naro-
čila Anica Hribar in dodala, da 
v letih 2016 in 2017 v okviru 
proračunskih možnosti ni mo-
žno zagotoviti dovolj sredstev 
za zaključek investicije v pred-
videnem roku, tj. do konca juli-
ja 2017. Tako se bo investicija 
zaključila junija 2018 (gradnja 
se zaključi 2017, 2018 sledi-
ta še opremljanje šole in pri-
dobitev uporabnega dovolje-
nja). Vodja oddelka za finance 
in računovodstvo Aleksander 
Denžič je predstavil zaključni 
račun proračuna Občine Bre-
žice za leto 2015, ki so ga sve-
tniki tudi potrdili. Na strani 
prihodkov je bila realizacija 
95-odstotna, na strani odhod-

SLOVENIJA, RADEČE - Na temelju partnerske izmenjave z Nor-
veškim združenjem za lokalno in regionalno upravo poteka obli-
kovanje mreže 50 lokalnih političark, mentorskega modela in 
platforme podpore za pripravljenost in vstop žensk v politiko. 
Raziskave so namreč pokazale, da se pri politični participaciji 
ženske še vedno soočajo tako z osebnimi kot strukturnimi ovira-
mi, zato bodo v Skupnosti občin Slovenije (SOS) najprej indentifi-
cirali modele dobrih praks na Norveškem, nakar si jih bodo pri-
zadevali vnesti v segmente družbenega in političnega življenja 
v slovenskem prostoru. Podpora pripravljenosti žensk za vstop 
v politiko bodo tudi baza 100 kandidatk za funkcije, interaktivni 
zemljevid političnih predstavnic v Sloveniji, intervence mnenj-
skih voditeljic ter videoklip proti stereotipnim predstavam. V 
sklopu projekta so že bile izoblikovane mreže mentoric, izme-
njave znanj, županj in občinskih svetnic, v slednjo pa je zaenkrat 
kot edina predstavnica iz Posavja vključena le dolgoletna občin-
ska svetnica in nekdanja županja Radeč Rafaela Pintarič. V SOS-
-u, v katerem so s projektom OPENN (osvojiti politično enakost z 
novimi imeni) začeli že v minulem letu, so na svoji spletni stra-
ni vzpostavili tudi infotočko za enakost spolov. B. M. 

Za politično enakost žensk V novo šolo (šele) leta 2018
BREŽICE - Na aprilski seji je občinski svet občine Brežice potrdil tudi novelacijo Investicijskega progra-
ma projekta »Rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob Krki« ter sprejel zaključni račun proračuna Občine 
Brežice za leto 2015 in letno poročilo javnega podjetja Komunala Brežice. 

kov pa 78-odstotna. Župan 
Molan je dodal, da je manjša 
realizacija pri odhodkih pred-
vsem posledica revizijskih po-
stopkov, ki so začetek nekate-
rih projektov zavlekli, po drugi 
strani pa občina lani ni vzela 
kredita, kar po njegovem kaže 
na njeno dobro poslovanje.

Direktor Komunale Brežice 
Aleksander Zupančič je iz-
postavil, da so lani s projekti 
za ozaveščanje skupaj z upo-
rabniki odložili za 2306 ton 
manj mešanih odpadkov kot 
leta 2011, s čimer so uporab-
nikom privarčevali več kot 
210.000 evrov, kar na mesec 
za štiričlansko družino znese 
tri evre manj na položnici. Iz-
vršni direktor Komunale Bre-
žice Darko Ferlan je dejal, da 
so pri analizi poslovnih rezul-
tatov ugotovili, da lahko zniža-
jo cene pri nekaterih storitvah 
gospodarskih javnih služb. Za-
radi nižjih stroškov vzdrževa-
nja priključkov in povečanja 
novopriključenih uporabnikov 
na vodovodni sistem, s kate-
rim upravlja javno podjetje, se 
je za 4 % znižal strošek omre-
žnine, ki predstavlja del cene 

oskrbe s pitno vodo. Znižanje 
stroška bo bolj opazno pri ve-
čjih uporabnikih, kot so pod-
jetja, ker imajo vgrajene veli-
ke vodomere. Javno podjetje je 
znižalo tudi ceno storitve pre-
vozi pokojnikov, in sicer v viši-
ni 18,75 %. V primeru dvojne-
ga prevoza pokojnika (najprej 
prevoz pokojnika v Ljubljano 
in potem prevoz žare do poko-
pališča) znižanje cene storitve 
predstavlja za 70 evrov manj 
stroškov pri izvedbi takšnega 
pogreba. 

Brežiški svetniki so prvič 
obravnavali tudi predlog od-
loka o razglasitvi kulturnih 
spomenikov lokalnega pome-
na na območju mesta Brežice. 
Kot je naštela vodja oddelka za 
družbene dejavnosti, gospo-
darstvo, kmetijstvo in razvoj 
Patricia Čular, bo z novim 
odlokom za kulturne spomeni-
ke lokalnega pomena na novo 
razglašenih osem enot, in sicer 
cerkev sv. Lenarta v Šentlenar-
tu, kapela Božjega groba v Šen-
tlenartu, mestno obzidje na 
Ulici stare pravde, pomemb-
nejši grobovi na pokopališču, 
spomenik NOB in kmečkim 

uporom (t. i. kose), spomenik 
padlim v prvi svetovni vojni v 
Šentlenartu, vzhodno mestno 
obzidje in zahodno mestno ob-
zidje s podzemnimi prostori. 
Poleg tega so svetniki potrdi-
li tudi sklep o začetku postop-
ka priprave OPPN za gostinski 
objekt z vinsko kletjo v Vrho-
vski vasi. Investitorja Alojz 
in Stanislava Hribar iz Pod-
bočja želita namreč postavi-
ti arhitekturno prepoznaven 
objekt za namen ruralnega tu-
rizma in z vedutno izposta-
vljenim klopotcem v višini 11 
metrov, ki bo s svojo podobo 
jasno nakazoval turistično po-
nudbo. Objekt bo predstavljal 
prepoznavnost vinogradniške 
pokrajine in zagotavljal ve-
čjo privlačnost območja. Kot 
predstavnike ustanovitelja v 
Svet zavoda Lekarna Brežice 
so svetniki potrdili Rajko Kri-
žanac, Bojana Tičarja, mag. 
Ivanko Medvešček in Nata-
šo Šekoranja Špiler. Za pred-
stavnika javnosti v senatih za 
reševanje pritožb zoper polici-
ste pa občinski svet za nasle-
dnja štiri leta predlaga Ireno 
Rudman in Rudolfa Deržiča. 
 Rok Retelj

Že po potrditvi zapisnika pred-
hodne, 57. seje, ki je potekala 
v decembru lani, je radeški 
župan Tomaž Režun po eno-
letnem  predsedovanju svetu 
predal enoletni mandat vode-
nja sevniškemu županu Sreč-
ku Ocvirku. Slednji je ob pre-
vzemu funkcije v izjavi za 
medije dejal, da je delo Sveta 
regije osredotočeno v izzive 
razvojnega programa in črpa-
nje evropskih sredstev, pri če-
mer je izrazil upanje, da bodo 
ministrstva v tem letu na tem 
področju vendarle začela izva-
jati večjo dinamiko kot v pre-
teklem. V zvezi z obravnavano 
temo evropskega teritorialne-
ga sodelovanja pa je dejal, da 
se vanj občine oz. te na regij-
skem nivoju prizadevajo in-
tenzivneje vključiti  v progra-
me in projekte čezmejnega 
sodelovanja, Donavske strate-
gije in Savskega bazena. Žal pa 
tudi v tem primeru ministrstva 

Sevniški župan na čelu Sveta regije Posavje 
KRŠKO - Na sedežu Regionalne razvojne agencije v Krškem se je 10. maja sestal Svet regije Posavje, ki ga 
sestavljajo župani vseh šestih posavskih občin. Tokratni osrednji točki seje sta bili izzivi evropskega terito-
rialnega sodelovanja ter sporazum med Zagrebško županijo in regijo Posavje o medregijskem sodelovanju.

ne sledijo potrebam lokalnih 
skupnosti ali pa te celo ne po-
znajo, zato so občine primora-
ne bolj kot ne same iskati čez-
mejne partnerje: »Partnerstva 
na tem področju so že široka 
in pričakujem, da  se bodo še 
razširila v okviru prihodnjih 
aktivnosti, tudi v okviru Dne-
va Save oz. sestanka Savske 
komisije, ki bo 6. in 7. junija v 
Sevnici.« 

Pri obravnavi oz. seznanitva-
mi še s pravnimi dopolnitva-
mi sporazuma med Zagreb-
ško županijo in regijo Posavje 
je brežiški župan Ivan Molan 
povedal, da je sporazum, ki 
bo predvidoma podpisan sre-
di prihodnjega meseca, podla-
ga za skupen nastop pri prido-
bivanju evropskih projektnih 
sredstev na različnih podro-
čjih, če tudi pri tem prihaja do 
organizacijskih razlik, saj na 
Hrvaškem projekte vodijo žu-

panije, pri nas pa občine. Gre v 
bistvu za poglabljanje in nad-
grajevanje že vzpostavljenega 
čezmejnega sodelovanja, pri 
čemer pa je Molan poudaril, 
da projekti predstavljajo pri-
ložnost za vse občine in regi-
jo, da je mogoče z njimi le pri-
dobiti, izgubiti pa ne, saj ne 
predstavljajo dodatnih finanč-
nih obveznosti: »Upamo, da 
bomo uspeli v novi perspek-
tivi pridobiti sredstva za ka-
kšen dodaten projekt, ki bo 
predstavljal nadstandard za 
naše občane, saj imamo obči-
ne iz dneva v dan manj lastnih 
sredstev ali s strani države.«

Izzive evropskega teritorial-
nega medregijskega sodelo-
vanja so predstavili dr. Mitja 
Bricelj, predsednik in član Sa-
vske komisije, ki jo sestavljajo 
štiri države pogodbenice, po-
leg Slovenije in Hrvaške še Sr-
bija ter Bosna in Hercegovina, 

dr. Dejan Komatina, sekretar 
komisije za savski bazen, ki 
ima sedež v Zagrebu, in Samo 
Grošelj, namestnik sekretarja 
za zaščito voda in vodnih eko-
sistemov v sekretariatu Med-
narodne komisije za savski ba-
zen. Dr. Bricelj je povedal, da 
je Evropska komisija v pre-
teklih letih sprejela evropski  
makroregionalni strategiji za 
Podonavje in Jadransko-jon-
sko regijo, letos pa se začenja 
evropska makroregionalna 
strategija za Alpe: »Sloveni-
ja je edina država v Evropi, ki 
sodi v vse tri makroregional-
ne strategije, saj je teriotorial-
no edina na križišču vseh treh. 
Pomembno je, ker so zato lah-
ko vse tri strategije Sloveni-
ji cilj za črpanje sredstev iz 
naslova čezmejnega konsen-
za, zato gre po mojem mnenju 
za izjemno, če ne zgodovinsko 
priložnost, če jo bomo prepo-
znali in bili odzivni s konkre-

tnimi projekti in eden od teh 
je Sava, Posavje, savski bazen.« 
Na tem področju bi bilo mogo-
če v bodoče z dobro dodelani-
mi čezmejnimi projekti na po-
dročju večnamenske ureditve 
Save pridobiti sredstva na raz-
pisih na več področjih, in sicer 
varstva voda in biotske razno-
vrstnosti, za zmanjšanja po-
plavne ogroženosti; v sklo-
pu povezovanja Podonavja na 
področju mobilnosti, kamor se 
potencialno lahko umestijo ci-

vilno letališče, multimdedijsko 
vozlišče in savska plovna pot 
s pritoki, v sklopu trajnostne 
energije ureditve ob izgradnji 
HE na Savi in izkoriščanje ter-
malnih voda, na področju kul-
ture in turizma pa za urejanje 
in izgradnjo infrastrukture za 
kolesarstvo, pohodništvo, ra-
zno turistično ponudbo in vla-
ganja v kulturne objekte ob sa-
vski plovni poti.  

 Bojana Mavsar

Tomaž Režun je ob predaji predsedniške funkcije Srečku 
Ocvirku podaril knjigo o Sloveniji.

V naslednji številki 

PRAZNIČNA PRILOGA 
ob prazniku občine Krško!

Letošnja 11. številka Posavskega obzornika, ki bo izšla 26. 
maja, bo v veliki meri posvečena bližnjemu prazniku občine 
Krško, 7. juniju. Poleg programa prireditev, predstavitev 
nagrajencev in pregleda dosežkov občine v minulem 
letu bomo objavili tradicionalna voščila podjetnikov, 
gospodarskih in drugih organizacij občanom občine 
Krško. Prilogo bomo tokrat popestrili tudi z zgodovinskim 
pregledom praznovanj v minulih desetletjih. Vse, ki tako ali 
drugače soustvarjate življenjski utrip te lokalne skupnosti, 
vabimo k sodelovanju!
 Uredništvo
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Nekaj deset udeležencev okro-
gle mize so uvodoma pozdra-
vili predstavniki vseh treh 
lokalnih odborov SMC: pod-
predsednik sevniškega Franc 
Pavlin, ki je okroglo mizo tudi 
vodil, predsednik krškega Du-
šan Dornik kot gostitelj do-
godka in predsednik breži-
škega Tomislav Jurman, ki je 
prebral pozdravno pismo na-
mestnika generalnega sekre-
tarja SMC Horsta Hafnerja. 
Vsebina okrogle mize je bila 
formalno razdeljena na dva 
sklopa: strategijo razvoja lo-
kalne samouprave in na regi-
onalizacijo oz. pokrajine, a se 
je razprava ves čas vsebinsko 
prepletala. 

Minister Boris Koprivnikar 
je v uvodnem nastopu pove-
dal, da je strategija razvoja lo-
kalne samouprave v pripravi, 
smiselna pa bo le, če bo imela 
tudi izvedbeni načrt oz. kon-
kretne cilje. Pri tem se mora-
mo po ministrovih besedah 
vprašati: »Ali bo nov način de-
litve nalog prispeval k izbolj-
šanju kvalitete življenja lju-
di? Če ne, potem spremembe 
nimajo smisla.« Glavne kom-
ponente strategije so pove-
čanje učinkovitosti delovanja 
lokalne samouprave, določitev 
vlog združenj občin ter virov 
za njihovo finančno avtono-
mijo, določitev nalog oz. pri-
stojnosti regij, krepitev vloge 
občanov na sprejemanje odlo-
čitev na lokalni ravni ter razja-
snitev statusa mestnih občin. 
Dr. Roman Lavtar je dodal, da 
je izhodišče strategije 'manj je 
več', saj so prepričani, da niso 
potrebni radikalni posegi, pač 
pa majhni koraki k spremem-
bam. Opozoril je še, da javnih 
sredstev ne bo vedno več in da 
bo treba z njimi učinkovito de-
lati, nekatere občine pa so gle-
de tega po njegovih besedah 
precej 'razrahljane'.

KAJ PRENESTI NA REGIJE?

Kot je že v uvodu, kasneje pa 
še večkrat, poudaril minister 
Koprivnikar, je pri členitvi dr-
žave na regije (ta izraz je bil 
večkrat uporabljen kot pokra-
jine) ključna določitev njiho-
vih nalog, ki jih bodo prevze-
le bodisi od države bodisi od 
občin, šele nato pa bi se mora-
li pogovarjati o njihovem ob-
segu oz. številu. »Vse državne 
službe bomo morali posto-

poma 'zgravitirati' v središča 
regij. Ključ je v nalogah, če si 
jih bomo izmišljevali za regi-
je, bomo to državo potopili,« 
je bil odločen. Poslanec Igor 
Zorčič je na to pripomnil, da 
je tudi število regij pomemb-
no, zlasti zaradi iskanja poli-
tičnega konsenza za njihovo 
potrditev v Državnem zboru, 
za kar je potrebna dvotretjin-
ska večina. Menil je še, da bi 
morali državno upravo reor-
ganizirati tako, kot da gre za 
bodoče regije, s čimer bi krepi-
li regionalno identiteto, kot se 
je izrazil. Koprivnikar je temu 
pritrdil, rekoč da na strategi-
jo lokalne samouprave načr-
tujejo hkrati z reorganizaci-
jo javne uprave, pri čemer je 
cilj različne službe usmeriti v 
t. i. upravne centre. Ravno to je 
zmotilo krškega župana mag. 
Mirana Stanka, ki meni, da 
gre pri tem za prejudiciranje 
središč bodočih pokrajin, kar 
bi morala biti politična odloči-
tev. »Prav je, da se najprej do-
loči funkcije pokrajin, a bi mo-
rali še pred njihovo realizacijo 
določiti, kje bodo centri moči,« 
je opozoril.

V razpravo o nalogah regij 
(manj je bilo govora o njiho-
vem obsegu oz. številu) se 
je vključilo več udeležencev 
okrogle mize. Nekdanji di-
rektor podjetja Kostak Boži-
dar Resnik je predlagal, naj 
se začne s komunalnimi de-
javnostmi in spomnil, da je v 
Posavju nekoč že obstajala to-
vrstna pobuda. Krški občin-
ski svetnik Aleš Zajc je me-
nil, da iskanje nalog za regije 
ne bi smelo biti pretežko - na-
nje naj se prenesejo operativ-
ne naloge ministrstev, slednja 

pa naj ostanejo strateški or-
gani. Franc Pavlin je poudaril, 
da je treba uskladiti državne 
in lokalne (re)organizacije in 
posvaril pred nesmisli, kakr-
šen je recimo davčna uprava 
na mejnem prehodu, medtem 

ko stavbe v mestnih središčih 
samevajo. »Racionalno je vča-
sih tudi nevarno. Zadeve, ki te-
čejo dobro, je treba dopolniti, 
druge pa racionalizirati,« je še 
dejal. Brežiški podžupan Jure 
Pezdirc je dejal, da je vzpo-
stavitev regij nujna, tudi zara-
di mednarodnega sodelovanja 
na gospodarskem področju, 
denimo z županijami na Hr-
vaškem, kjer se lahko Posavje 
predstavlja le kot nekakšna 
neformalna regija. To, da šest 
posavskih občin že vrsto let na 
nek način funkcionira kot regi-
ja, je poudarilo še več razpra-
vljalcev in s tem ministru dalo 
vedeti, da bo to dejstvo treba 
upoštevati pri členitvi države. 

(NE)AVTONOMIJA OBČIN

Sevniški župan Srečko Ocvirk 
je poudaril, da v Posavju zara-
di skrbi občin za sorazmeren 
razvoj vseh območij - z izjemo 
Kostanjevice na Krki - ni prišlo 
do večjih teženj po odcepitvi 
krajevnih skupnosti, tako da 
so v regiji ostale tri večje in tri 
manjše občine. Opozoril je še, 
da zaradi težnje po racionali-
zaciji prihaja do centralizacije 
določenih nalog (npr. naročil 

za krajevne skupnosti), obči-
ne pa so pri svojem delovanju 
vse manj avtonomne. Izposta-
vil je tudi nizko zaupanje mini-
strstev v odločevalce na lokal-
ni ravni, minister Koprivnikar 
pa je menil, da je to nezaupa-
nje obojestransko. »Problem 
so tako zelo različne občine, 
ki imajo od 280 tisoč do 400 
prebivalcev - kako naj zanje 
organiziramo enak nivo avto-
nomije in pristojnosti?« se je 
vprašal. Njegovo ministrstvo 
bo s sofinanciranjem spod-
bujalo združevanje nalog (ne 
občin), ki se mora županom 
in občinam splačati. Glede 
večkrat omenjene (finančne) 
avtonomije občin je minister 
pojasnil, da je bilo občinam 
vsako leto na voljo 54 % doho-
dnine, ki pa je v lanskem letu 
padla, tako da jo je država do-
plačala iz svojega proračuna. 
Poudaril je še, da se je števi-
lo zaposlenih v državni upravi 

v zadnjih letih zmanjšalo s 35 
na 31 tisoč, število zaposlenih 
v občinskih upravah pa se je 
medtem povečalo.

Poslanec Zorčič je med dru-
gim še opozoril, da so izposta-
ve državnih ustanov tudi po-
memben zaposlovalec, česar 
pri njihovi reorganizaciji ne 
bi smeli zanemariti. Spomnil 
je na grenko izkušnjo Posav-
ja s selitvijo policijske uprave 
v Novo mesto, ki po njegovem 
mnenju ni prinesla prihranka. 
Ocvirk je ministru položil na 
srce, naj bo država pri reformi 
lokalne samouprave dosledna 
v sorazmernem razvoju vseh 
področij, denimo tudi za Sev-
nico problematičnega prome-
tnega. Stanko pa je predlagal, 
naj bo eden izmed finančnih 
virov za delovanje občin tudi 
del davka na dobiček, zara-
di česar bodo slednje dajale 
večji poudarek gospodarstvu 
in delu. Koprivnikar je zadnja 
omenjena predloga obeh žu-
panov sprejel kot zaključek 
okrogle mize, ki ga bodo po-
skušali upoštevati pri dokonč-
nem oblikovanju strategije ra-
zvoja lokalne samouprave.
 Peter Pavlovič

KRŠKO - Na povabilo načelnice Upravne enote Krško mag. 
Lidije Božič se je 20. aprila v Krškem sestal koordinacijski 
sosvet načelnice. Povabilu so se odzvali predstavniki obeh 
občin ter večine državnih organov, ki izvajajo naloge na ob-
močju UE Krško.

Koordinacijski sosvet je ustanovljen v skladu z Zakonom o dr-
žavni upravi z namenom sodelovanja med upravno enoto, občin-
skimi upravami in območnimi enotami, izpostavami in drugimi 
dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev, organov v 
njihovi sestavi ter oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je dr-
žava in ki pretežno opravljajo upravne naloge, za območje uprav-
ne enote. V njem sodelujejo načelnik upravne enote, župani ozi-
roma direktorji občinskih uprav in vodje dislociranih enot prej 
navedenih organov.
Načelnica mag. Lidija Božič je predstavila poglavitne naloge, ki 
jih je upravna enota izvajala v letu 2015, strnjeno problematiko 
po delovnih področjih pa so prikazale vodje oddelkov mag. Jo-
žica Volčanjk, Vida Omerzel in mag. Nina Hadžimulić. Aktu-
alne vsebine z delovnih področij posameznih organov so podali 
njihovi predstavniki: župan mag. Miran Stanko za Občino Kr-
ško, podžupan Aleš Kegljevič za Občino Kostanjevica na Krki, 
vlogo Centra za socialno delo Krško v lokalnem okolju je pred-
stavila direktorica Marina Novak Rabzelj, varnostne razmere  
na območju Policijske postaje Krško komandir Peter Molan, ak-
tualne vsebine z delovnega področja FURS je za Finančni urad 
Brežice prikazal direktor Jure Logar, o trgu dela na območju UE 
Krško je spregovorila direktorica Območne službe Zavoda za za-
poslovanje RS Irena Pirc, o vsebinah z delovnega področja Ge-
odetske uprave RS pa vodja Območne geodetske uprave Sevni-
ca Vladimir Kocjan. Navzoči so bili tudi predstavniki Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območne enote (OE) Kr-
ško, Agencije za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Kr-
ško, Policijske uprave Novo mesto, Uprave RS za javna plačila, OE 
Novo mesto, Uprave za obrambo Novo mesto, Inšpektorata RS za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostave Posavja, 
Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav Občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, Tržnega inšpektorata 
RS, OE Brežice–Novo mesto, Zdravstvenega inšpektorata RS, OE 
Novo mesto ter Inšpektorata RS za delo, OE Novo mesto–Brežice.
Skupna ocena navzočih je bila, da organi med seboj dobro sode-
lujejo in rešujejo tekočo problematiko v skladu z možnostmi in 
pričakovanji. Za posamezne vsebine je bilo tudi dogovorjeno, da 
se predstavniki pristojnih organov srečajo v ožji sestavi na na-
daljnjih sestankih.
 Vir: UE Krško

Koordinacijski sosvet načelnice 
Upravne enote KrškoPokrajinam najprej dati naloge,

nato določiti njihovo število
KRŠKO - V organizaciji vseh treh posavskih lokalnih odborov (Krško, Brežice in Sevnica) Stranke moderne-
ga centra (SMC) je 3. maja v Kulturnem domu Krško potekala okrogla miza na temo lokalne samouprave in 
regionalizacije Slovenije. Nanjo so povabili tudi ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, vodjo Služ-
be za lokalno samoupravo na MJU dr. Romana Lavtarja in poslanca v Državnem zbor Igorja Zorčiča.

Osrednje omizje so sestavljali (z desne): gostitelj, predsednik 
LO SMC Krško Dušan Dornik, minister za javno upravo Bo-
ris Koprivnikar, vodja službe za lokalno samoupravo na MJU 
dr. Roman Lavtar in poslanec v Državnem zboru Igor Zorčič.

Občinstvo je z zanimanjem prisluhnilo razpravi in se vanjo 
tudi vključevalo.

Nič o središču
Najbrž tudi zaradi regijske oz. medobčinske narave okrogle 
mize ni prišlo do razprave o središču morebitne regije Posavje. 
Dilemo je bežno omenil le minister Koprivnikar sam, češ da se 
on (ali kdo drug) iz Ljubljane težko odloči, ali je za sedež neke 
ustanove bolj primerno Krško ali Brežice. »Ker se ne moremo 
dogovoriti, se nič ne zgodi,« je dejal, a na njegov izziv ni nih-
če odgovoril. 

OBREŽJE – V dvorani Gasilskega doma Obrežje je 22. aprila 
potekal zbor krajanov Krajevne skupnosti Jesenice na Do-
lenjskem, na katerem so predstavili delovanje KS, načrte za 
leto 2017, na koncu pa odprli razpravo s krajani.

Svet krajevne skupnosti, katere predsednik je Bogdan Palo-
všnik, v takšni sestavi deluje od oktobra 2014. V tem obdobju 
so imeli šest rednih in pet dopisnih sej. Ker je bila udeležba čla-
nov na vseh sejah zadostna, so sprejeli vse predlagane sklepe. 
Med glavne naloge, ki so si jih zadali, spada obnova stavbe Kra-
jevne skupnosti, ki naj bi bila končana leta 2017 in je tudi s fi-
nančnega vidika največja naložba. Obnovo bo sofinancirala Ob-
čina Brežice. Ostala sredstva se namenja za vzdrževanje cest, in 
sicer za pluženje, manjša popravila, čiščenje brežin in odvodnih 
kanalov ter za različna društva, ki delujejo v krajevni skupnosti. 
Palovšnik je predstavil še prioritetne naloge med katere spada 
izgradnja pločnika Slovenska vas – Obrežje, izgradnja pločnika 
Ribnica – Podgračeno, uvedba lokalnih vinjet, priključitev na ka-
nalizacijsko omrežje vseh krajanov, zamenjava cevi na vodovo-
dnem omrežju, oživitev gospodarske cone Slovenska vas, izgra-
dnja optičnega omrežja, sestanek s predstavniki KS Velika Dolina.
Po predstavitvi dela KS Jesenice na Dolenjskem je sledila še raz-
prava s krajani, ki so opozorili na več težav, ki pestijo njihov kraj. 
Prav tako pa so predstavnike KS in Občine Brežice pozvali, da naj 
prisluhnejo krajanom in začnejo reševati težave, na katere opo-
zarjajo že več let. A. N. 

Obnovili bodo stavbo KS
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PREPOLOVILO KABINO, VOZNIK UMRL - Na AC med Obrež-
jem in Drnovim se je 29. 4. pripetila prometna nesreča, zaradi 
hudih poškodb pa je umrl 60-letni voznik tovornega vozila. Ta 
se je peljal z vlačilcem v smeri Drnovega in na odseku, kjer so 
potekala dela, iz neznanega razloga s prehitevalnega pasu za-
peljal desno, trčil v prometno signalizacijo, zatem pa v zadnji 
del Darsovega tovornega vozila, ki je bilo parkirano na odstav-
nem pasu. Pri tem se je kabina vlačilca prelomila in zgrmela 
naprej na prikolico tovornjaka, voznika iz Hoč pa so iz zveri-
žene pločevine izrezali krški poklicni gasilci.

VOZNIK IN PEŠEC »POD GASOM« - 30. 4. so krški policisti 
obravnavali nesrečo na CKŽ v Krškem, kjer je 29-letni voznik, ki 
naj bi vozil z veliko hitrostjo, okoli 3. ure zjutraj na neosvetlje-
nem delu ceste v bližini prehoda za pešce pri krškem pokopa-
lišču zbil 26-letnega pešca, ki je prečkal cesto. Tako voznik kot 
pešec, ki se je lažje poškodoval, sta bila pod vplivom alkohola. 

OSMERICA V CORSI - V noči na 7. 5. so policisti na cesti med 
Podbočjem in Malim Mraševim s svetlobnimi znaki ustavlja-
li voznico Opel corse, a se ta zanje ni zmenila in s pospešeno 
hitrostjo nadaljevala vožnjo proti Drnovem, kjer je zapeljala 
na AC v smeri Ljubljane. Policisti so jo ustavili in preseneče-
no ugotovili, da za volanom sedi 15-letna najstnica brez voz-
niškega dovoljenja, v avtu pa je bilo stlačenih še sedem oseb. 
Ugotovili so še, da na avtomobilu nameščene registrske ta-
blice pripadajo drugemu vozilu, ob tem pa je deklič na preiz-
kusu alkoholiziranosti pihnil 0,52 mg alkohola ali 1,08 g/kg. 

S STRANSKE V VOZILO NA PREDNOSTNI  - Krški policisti so 
bili 6. 5. okoli 18.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo 
dveh vozil v Velikem Podlogu. Na podlagi zbranih obvestil in 
ogleda so ugotovili, da je 39-letni voznik osebnega avtomobi-
la zaradi nepravilnega vključevanja na prednostno cesto trčil v 
avtomobil 54-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal po pred-
nostni cesti. Reševalci so v bolnišnico odpeljali lažje poškodo-
vana 54-letnega voznika in 45-letno potnico.

OGENJ UNIČIL HIŠO -  6. 5. je okoli 4. ure zjutraj izbruhnil po-
žar v stanovanjski hiši na Oražnovi ulici v Kostanjevici na Krki, 
ki je v celoti uničil ostrešje hiše. Starejša stanovalka je še pra-
vočasno zapustila hišo, po prvih ocenah pa objekt ni več pri-
meren za bivanje. Zbrala: B. M.

Reneja Mihelič, Čatež ob Savi: Med je zame 
zelo pomemben. Vsako jutro z možem pijeva 
med z ingverjem, kurkumo, cimetom, vitamini 
in to zimo sva bila popolnoma zdrava. Redno ga 
uporabljam pri peki, čebelji vosek pa pri izdela-
vi raznih krem. Imam srečo, da imamo v družini 
dva čebelarja, tako da ga ne kupujem v trgovini. 

Še vedno tudi popolnoma zaupam lokalnim pridelovalcem medu.

Boris Sternad, Pesje: Dobro bi bilo, da bi do-
mač med več uporabljali in da bi po njem pose-
gali najmlajši, nanj bi jih lahko navajali že v vrt-
cih. Sam zaužijem med, ko sem prehlajen. Vse 
okoli medu je preveč spolitizirano in politika se 
ne bi smela vmešavati v čebelarstvo. Med je za-
gotovo dobra tržna niša, ker imamo precej neo-

krnjene narave, zato je naš med gotovo zdrav in varen za uživanje. 

Martina Kolman, Sevnica: Raba medu za pre-
hrano je že tradicionalna in se prenaša iz roda v 
rod. Naši predniki, ki so pozorno opazovali na-
ravo, so dokaj hitro prepoznali vlogo čebel in nji-
hovega pridelka. Med vedno kupujem pri lokal-
nem čebelarju, saj je kakovost njegovih izdelkov 
preverjena in preizkušena. Zaupam slovenskim 

čebelarjem, domačemu medu in njegovim zdravilnim učinkom.

Žiga Rep, Krško: Menim, da je med pomemben 
in ni slučajno, da ga pridelujejo že stoletja. Pre-
feriram med domačih pridelovalcev, kar je po-
membno za lokalno gospodarstvo, in verjamem, 
da pridelujejo kvalitetnejši med, tako da lahko 
mirno rečem, da se moje zaupanje do sloven-
skih pridelovalcev ni spremenilo zaradi »afe-

re«. Sam ga rad uživam, predvsem kakšno žličko pred spanjem. 

Ker smo tokratno številko časopisa obarvali precej čebe-
larsko, smo tudi anketirance povprašali, kako pomem-
ben je med v njihovi prehrani, kje ga najraje kupujejo, pri 
lokalnih čebelarjih ali v trgovinah, ter ali kljub t. i. čebe-
larski aferi še zaupajo slovenskim čebelarjem.

anketa

Najboljši je še vedno domač med

Čebele imajo pomembno 
vlogo v našem ljudskem iz-
ročilu (priden kot čebela 
ipd.), čebelarstvo je tudi del 
kulturne dediščine in slo-
venstva (panjske končni-
ce) …
Svet nam priznava, da ima-
mo izredno razvit ta kulturni 
aspekt čebelarjenja, ne samo 
ekonomskega. Večina naših 
čebelarjev, zlasti starejših, 
ima poseben odnos do čebe-
le, da je treba z njo previdno 
in spoštljivo ravnati, paziti, da 
jih pri delu čim manj podrobiš 
in da ti je za vsako žal. Če de-
laš iz ekonomskega motiva in 
hočeš na hitro narediti druži-
ne in hitro pospraviti med, na-
stradajo tudi čebele. Večina če-
belarjev še ima to spoštovanje 
do čebel.

V številnih šolah še delujejo 
čebelarski krožki, kakšno je 
zanimanje med mladimi za-
nje? 
Nekako celo narašča, v za-
dnjem desetletju je ta aktiv-
nost spet malo oživela, saj se 
je čebelarska zveza precej an-
gažirala pri tem. Tekmovanja 
so čedalje bolj obsežna, tako 
da morajo biti tudi regijska 
tekmovanja, da se naredi nek 
predizbor.

Se vanje vključujejo učenci 
iz čebelarskih družin ali tudi 
drugi?
V krožke gredo učenci z zelo 
različnim ozadjem, kar se tiče 
odnosa do narave. Ne vključi-
jo se zato, ker bi želeli ravno 
čebelariti, ampak zato, ker se 
tam dogaja nekaj vznemirlji-
vega, malo drugačnega. Red-
ko kdo potem postane čebe-
lar, ampak to ni toliko bistveno 
kot to, da mlado generacijo 
navdušite, da se poistoveti s 
to dejavnostjo in ima potem či-
sto drugačen odnos do nje. Ko 
so starejši, imajo radi med, ga 
radi uživajo in iščejo, morda se 
šele v zadnjih letih zavedamo, 
da smo s tem vzgojili zelo do-
bre in izobražene potrošnike, 
ki pa seveda tudi veliko zahte-
vajo od nas.

S čebelarstvom je povezana 
tudi zavest o pomenu me-
dovitih rastlin, začelo se je 
njihovo označevanje, orga-
nizirano sajenje na javnih 
površinah.
Ponekod so začeli 'grabiti' to 
promocijo v komercialne na-
mene in iskati neko oglaše-
valsko nišo s pomočjo čebele. 
Naredili smo jo za prepozna-
ven člen naše narave, ki pri-
pomore k opraševanju rastlin, 
od tega je odvisna tudi proi-
zvodnja mnogih semen in plo-
dov, kar se da dobro izkoristi-
ti v promocijske namene. Za 
splošno ozaveščanje je to zelo 
dobro, čeprav je treba biti tudi 
pri teh akcijah malo previden, 
še zlasti, če gre za pretirano 

širjenje gojenih medovitih ra-
stlin, ki morda lahko celo po-
divjajo in pobegnejo v naravo. 
Dobro bi bilo saditi tudi lokal-
ne medovite rastline, ne samo 
avtohtone. Če prenašamo nek 
genotip iz tisoč kilometrov od-
daljenih krajev v naše okolje, 

je vprašanje, če je to najbolje. 
Morda bi lahko pomagali kak-
šnemu drevesničarju na lokal-
ni ravni, da bi gojil več medo-
vitih rastlin, vzgojenih tukaj 
in iz genskih virov iz teh kra-
jev, to bi bile prave avtohtone, 
domače medovite rastline. Pri 
poljščinah je manj problemov, 
saj te tako ne uspevajo v divji-
ni, čeprav je tudi v kmetijstvu 
pomembno, da imamo čim bolj 
pester nabor hrane.

Kaj pa eko čebelarstvo, je to 
sploh možno oz. je možen 
nadzor, kam sede čebela?
To je težava v okolju, kjer je ve-
liko intenzivnega kmetijstva. 
Kar težko si je to predstavlja-
ti kje drugje kot na 800 me-
trih nadmorske višine na Gor-

jancih ali na Bohorju, pa še 
tam gredo lahko čebele nav-
zdol. Najbolj intenzivno se pa-
sejo v rajonu enega kilometra, 
če tam ni omembe vredne po-
vršine intenzivnih sadovnja-
kov in vinogradov, potem je to 
primerno območje, sredi vi-

nogradniškega in sadjarskega 
območja pa je to težko doseči. 
Je pa res, da se lahko deloma 
približamo temu, predvsem v 
času cvetenja robinije (po do-
mače akacije) čebele ne bodo 
kaj dosti hodile po vinogradih, 
tako da je dejansko velika veči-
na medu od robinije, ki zelo in-
tenzivno medi. 

Seveda ne moreva mimo de-
cembrske čebelarske afere 
z nelegalnimi preparati za 
zdravljenje varoze pri čebe-
lah. Je po nekaj mesecih že 
možno reči, kako močno je 
škodovala slovenskemu če-
belarstvu?
Kako dolgotrajna bo ta ško-
da, je težko reči, kar vemo, je 
to, da je bila prodaja medu v 

božično-novoletnem času bi-
zarno majhna in ne vem, če je 
dosegla petino običajne. To je 
ponavadi pomenilo polovico 
prodaje medu v letu. Mnogo 
čebelarjev ima zdaj med v so-
dih in čakajo boljšo priložnost, 
morda ga bodo poskusili dati v 
analize in izvoziti, druge vari-
ante skoraj ni. Stanje se poča-
si popravlja, a ni več sezona za 
najbolj intenzivno povpraše-
vanje po medu. 
Osnovni princip pri pridelavi 
hrane je, da če uporabljaš ne-
kaj, kar ni dovoljeno, tvoji proi-
zvodi ne smejo na trg, ne glede 
na to, če tega v izdelkih ne naj-
dejo. Špekulirati, da je nekdo 
nekaj uporabljal, pa mu ne mo-
reš dokazati, on pa vseeno ne 
sme prodajati medu, pa je ver-
jetno malo težje. Gre za stvar 
neke etičnosti …

Pa menite, da so v čebelar-
stvu tudi nekatere sporne 
prakse glede uporabe zdra-
vil?
Dejstvo je, da je bilo nekaj teh 
primerov nesporno dokaza-
nih, je pa res, da to ni imelo 
praktičnih posledic na potro-
šnika, saj zadeve v medu, ki je 
bil na trgu, niso uspeli najti. Po 
drugi strani vemo, da ta snov 
ni nič bolj kritična kot snovi, 
ki jih čebelarji lahko legalno 
uporabljajo, recimo kumafos, 
katerega ostanke se lahko naj-
de v minimalnih dozah, a ker 
je to legalno, ni problematič-
no. Če čebelarju ne moreš do-
kazati, da tega ni uporabljal in 
če analiza pokaže, da v njego-
vem medu ni sledov te snovi, 
gre lahko normalno na trg. 
Posledica tega je, da so se če-
belarji zdaj precej krepko sami 
zamislili, kako bodo delali na-
prej, katera zdravila bodo upo-
rabljali in verjetno jih bo veliko 
več začelo uporabljati priprav-
ke, sicer namenjene za ekolo-
ško čebelarjenje, t. i. sonarav-
ne metode zatiranja varoje z 
organskimi kislinami, eterič-
nimi olji. To zahteva veliko več 
pazljivosti, da si uspešen, vča-
sih pa moraš imeti še malo sre-
če, da se ti vse lepo izide, kot 
denimo meni lansko leto. 

Posledica afere je več uvože-
nega medu v trgovinah, go-
vori se o kitajskem medu …
Ja, vendar v tistih proizvo-
dnjah nihče ni kontroliral, kaj 
je v njem, kakšni ostanki so 
v njihovem vosku. Preseneti-
lo me je, da smo skoraj istoča-
sno z našo afero imeli objavo, 
da so Eurospinu prepoveda-
li prodajo tujega medu, ker 
so v njem našli ostanke anti-
biotikov, pa o tem v javnosti 
ni bilo nobene polemike. Isto 
snov, ki jo uporablja Debevc, 
v Italiji najdejo v 75 % vzor-
cih voska, v Španiji isto snov 
vsebuje 90 % vzorcev voska, 
kar pomeni, da je pojav zlora-
be kemikalij veliko obsežnejši. 

Prof. dr. Janko Božič, strokovnjak za čebelarstvo:

Prav je, da smo strogi do medu
ČRETEŽ – Prof. dr. Janko Božič, predavatelj na Biotehnični fakulteti v Ljubljani, velja za velikega poznaval-
ca čebel in čebelarstva, s čimer je že od otroštva povezan tako ljubiteljsko kot profesionalno. O aktualnih 
razmerah v slovenskem čebelarstvu sva se pogovarjala v senci mogočnega oreha ob njegovi rojstni hiši na 
Čretežu nad Krškim, kjer ob koncih tedna skrbi za enajst čebeljih družin.

Janko Božič, rojen 21. decembra 1963 v polkmečki družini na 
Čretežu pri Krškem, je po osnovni šoli v Krškem, kjer se je v 
čebelarskem krožku pod vodstvom Minke Zupančič navdušil 
za čebele, maturiral na gimnaziji v Brežicah. Po služenju voja-
škega roka se je vpisal na študij biologije na Biotehniški fakul-
teti in diplomiral leta 1988 z delom Dogajanje med čebeljim 
plesom - analiza vedenja sledilke, za kar je prejel Prešernovo 
nagrado. Vpisal se je na podiplomski študij biologije - Struk-
tura in funkcija, ki ga je zaključil leta 1992 z zagovorom ma-
gistrske naloge z naslovom Socialne interakcije pašnih čebel 
v panju. Po študiju se je zaposlil v tovarni celuloze in papirja 
Videm Krško, po dobrem letu dni pa na Oddelku za biologijo 
Biotehniške fakultete v Ljubljani. Leta 1993 je odpotoval na 
doktorski študij v ZDA na Louisiana State University v Baton 
Rouge, leta 1996 pa uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo. 
Leta 2000 je pridobil naziv docenta in od takrat predava Bio-
logijo žuželk, od leta 2004 še predmet Čebelarstvo na Bioteh-
niški fakulteti, od leta 2002 je tudi predavatelj podiplomske-
ga predmeta Primerjalna endokrinologija. Vseskozi je aktiven 
v domačem čebelarskem društvu v Krškem, v katerem je tre-
nutno predsednik, in v Čebelarski zvezi Slovenije. Živi v Kra-
nju, pogosto in rad pa se vrača v rojstni kraj.
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SENOVO - 12. aprila je v Domu XIV. divizije na Senovem po-
tekala že 16. zaključna regijska prireditev natečaja Evropa 
v šoli, v katerem je sodelovalo 377 mladih ter 120 mentor-
jev. Najboljša dela bodo na jutrišnji osrednji državni slove-
snosti v Ljubljani prejela še posebno priznanje.

»V Evropi živita 502 milijona ljudi, ki govori 24 jezikov, a vsi si 
želimo lepši in boljši jutri. Iz prispelih del se vidi, da mladi ver-
jamejo v to,« je dejala na aprilski regijski prireditvi na Senovem 
podpredsednica ZPM Slovenije in predsednica nacionalnega od-
bora natečaja Evropa v šoli Majda Struc, ki je pohvalili tudi delo 
nekdanje dolgoletne sekretarke ZPM Krško Vide Ban, ki si je pri-
zadevala, da bi omenjeni projekt zaživel tudi v Posavju in trenu-
tno so prav posavske osnovne šole z dvema srednjima šolama, 
Gimnazijo Brežice in Srednjo šolo Sevnica, v tem projektu naj-
številčnejše. Predsednik ZPM Krško Vinko Hostar je spregovo-
ril o ciljih letošnje teme »Ustvarimo še boljši jutri« ter se zahvalil 
za sodelovanje mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem ter njiho-
vim mentoricam in mentorjem. Ustvarjalnost mladih je pohva-
lila tudi krška podžupanja Ana Somrak. 
Prijeten uvodni kulturni program so pripravili učenci in učen-
ke OŠ Artiče pod mentorstvom Mateje Jankovič Čurić - skupi-
na devetošolk in devetošolcev se je predstavila s kratkim filmom 
Starejši brat, za katerega so prejeli na natečaju »Slovenščina ima 
dolg jezik« srebrno priznanje in v nadaljevanju še s predstavo o 
najstniški ljubezni iz šolskih klopi. Dodatno so prireditev, ki jo 
je povezoval podpredsednik ZPM Slovenije in strokovni sodelo-
valec ZPM Krško Uroš Brezovšek, obogatili mlada pevka Maru-
ša Ferenčak ob kitarski spremljavi Marka Zupana, z zaigrano 
skladbo na harmoniki Rok Kozole ter s plesnim nastopom Zala 
Rogulič in Hana Vrhovšek.  S. Radi

Ustvarimo še boljši jutri

Zaključno prireditev so obogatili devetošolke in devetošolci.  

Očitno tam ne delajo tako vro-
če afere iz tega.

Očitno smo do neoporečno-
sti medu kot tradicionalne-
ga živila zelo strogi.
To je po svoje prav, saj med 
dojemamo skoraj kot zdravi-
lo. Morda smo tukaj čebelarji 
naredili napako, ker potrošni-
ku nismo že leta nazaj poveda-
li, da moramo za zdravljenje 
uporabljati tudi akaricide in 
da se ne moremo izogniti nji-
hovim ostankom, ki pa so res 
majhni in veliko redkejši kot 
npr. pri pridelavi sadja in ze-
lenjave. Pa kljub temu rečemo, 
da je tudi jabolko vir zdravja, 
čeprav analize kažejo, da vsaj 
50 % jabolk, ki niso pridelana 
ekološko, vsebuje ostanke pe-
sticidov.

Se bo čebelarstvo postavilo 
na noge po tej aferi?
Veliko je bilo vloženega v do-
datno promocijo, na roke so 
nam šli tudi nekateri trgovci, 
ki so le spoznali, da je bilo tr-
ženje domačega medu nekaj 
čisto drugega kot trženje uvo-
ženega, saj so tudi oni doživeli 
upad prodaje.

Med naj bi shranjevali v te-
mnih in hladnih prostorih, v 
trgovinah pa ni ravno tako, 
kajne?
Včasih pa ga hočejo postaviti 
še na sonce, da se bo bolj sve-
til. Dejstvo je, da so vse bioak-
tivne snovi občutljive na sve-
tlobo in toploto in če imate 

med na toplem, te snovi po-
časi razpadajo. Ne obstajajo 
neki posebni standardi gle-
de svežine medu, ker tudi dve 
leti staremu medu, čeprav je 
bil na sobni temperaturi, nič 
ne manjka. Kar se tiče glede 
osnovne sestave, je stabilna 
stvar, nekateri encimi pa zač-
nejo počasi razpadati. Med, ki 
ga želimo uporabljati za zdra-
vljenje ran, mora biti res čim 
bolj svež, že po nekaj mese-
cih ni toliko aktiven. Zadeva 
je precej banalna: če vas med 
peče po grlu, je dokaj svež, ko 
pa ne peče več, ni več svež. 
Med je najbolje shranjevati 
nekje na temperaturi 10-12 
stopinj Celzija, pri kateri naj-
dlje ostane tekoč. Morali bi ga 
shranjevati tako kot vino, vin-
ska klet s stalno temperaturo 
je najbolj primeren prostor.

Slovenski čebelarji si priza-
devate, da bi se 20. maj, roj-
stni dan Antona Janše, uve-
ljavil kot svetovni dan čebel. 
Kakšne so možnosti za to in 
kaj bi to pomenilo za ugled 
slovenskega čebelarstva v 
svetu?
Leta 2018 je realno pričakova-
ti, da bi bil ta dan razglašen v 
Združenih narodih. To bi bilo 
vsekakor pomembno za slo-
vensko čebelarstvo, pa tudi pri-
ložnost za okrepitev čebelar-
skega turizma v Sloveniji. Ena 
turistična agencija se ukvarja 
specialno s tem in je vodilna 
agencija na svetu s tega podro-
čja. Imamo čedalje več čebelar-

stev, ki so ustrezno urejena, da 
lahko sprejemajo turiste, ne le, 
da jim pokažejo čebele in čebe-
larjenje, ampak nudijo tudi api-
terapevtske storitve, aromate-
rapijo v čebelnjaku ipd., tukaj 
je kar lepa priložnost. V našem 
okolišu imamo glede tega malo 
krize in se moramo poprije-
ti, da bo vsaj nekaj čebelarjev 
imelo tako urejene čebelnjake, 
da jim ne bo nerodno vanj pri-
peljati ljudi, denimo ko bo juni-
ja dan odprtih vrat slovenskih 
čebelarjev.

Kam sodi Slovenija v čebe-
larskem pogledu v svetov-
nem merilu, smo v čem po-
sebni?
Smo dežela z verjetno najbolj 
gosto naseljenimi panji, precej 
blizu nam je tudi Češka, tudi po 
številu čebelarjev (8-9 tisoč 
registriranih) glede na števi-
lo prebivalcev ne vem, če nam 
lahko kdo parira. Posebneži 
smo tudi glede načina čebe-
larjenja. Mlajši čebelarji spra-
šujejo, zakaj smo še vedno v AŽ 
panjih in gredo bolj v nakladne 
panje, a imajo največji sloven-
ski čebelarji še vedno tehnolo-
gijo, ki bazira na AŽ panjih, se-
veda s svojimi modifikacijami. 
Nekateri čebelarji imajo pose-
bej narejene panje, ki jih pre-
važajo naokoli kot neke omare 
na tovornjakih in s tem uspe-
šno čebelarijo. 

Kot sem nekje zasledil, Ame-
ričane učite čebelariti v AŽ 
panjih …

Pravzaprav so me sami našli. 
Dva tamkajšnja čebelarja je 
pritegnil naš način čebelarje-
nja, ugotovili so, da je prime-
ren tudi za ženske. Ko sem 
imel predavanja v ZDA, je bilo 
med poslušalci včasih več kot 
pol žensk. Prepoznali so, da 
je to način čebelarjenja, ki ne 
zahteva tako fizično močne-
ga človeka kot nakladni panji, 
ki so težki po vsaj 15 ali 20 ki-
logramov. To vidijo predvsem 
kot priložnost za hobi čebelar-
je, tudi za starejše in onemo-
gle, in tja je bilo prodanih že 
kar veliko panjev. Posebej za-
nje sem napisal tudi začetniški 
učbenik za čebelarjenje v AŽ 
panju, na katerega so zelo po-
zitivni odzivi, bo pa treba na-
rediti še kakšen korak naprej. 
Omeniti pa moram še, da mi je 
pisal čebelar iz Irana, ki je na 
nekem kongresu videl AŽ pa-
nje, si jih sam naredil in uživa 
v takšnem čebelarjenju.

Kaj pa Posavje v slovenskem 
merilu, ali tukajšnje čebe-
larstvo po čem izstopa?
Težko reči, kakšne izrazite zelo 
stare tradicije ravno nimamo, 
zgodovinsko je težko kaj iz-
postaviti kot posebnost. Ne-
koč je bilo Krško polje zaradi 
ajde eno pomembnih pašnih 
področij, iz drugih koncev Slo-
venije so sem precej vozili če-
bele in ravno zaradi tega se je 
organiziralo tudi lokalno če-
belarstvo, to je bilo v začetku 
20. stoletja. Med tistimi, ki so 
se oglašali v Slovenskem čebe-

larju, je bil tudi čebelar z Rake 
Martin Humek, sicer pa v zgo-
dnejšem razvoju čebelarstva 
nismo imeli vidnejših osebno-
sti. V povojnem obdobju je bilo 
precej aktivnosti, imeli smo 
enega prvih poklicnih čebelar-
jev - Martin Vodopivec iz Gore-
nje vasi pri Leskovcu si je kot 
kooperant pri Medexu prislu-
žil pokojnino. Organizacijsko 
sta vsekakor izstopali Danie-
la Zalokar in  Minka Zupančič, 
ki je bila zelo aktivna na nivo-
ju Čebelarske zveze Sloveni-
je. Imamo pa tudi eno najsta-
rejših čebelark, Slavo Račič iz 
Velike vasi, ki jo je lani ob 95. 
rojstnem dnevu obiskalo vod-
stvo čebelarske zveze. Sicer pa 
kakšnih zelo 'revolucionarnih' 
čebelarjev, ki bi se širše uvelja-
vili s kakšnimi novimi pristopi, 
pa nimamo. V Sloveniji še ve-
dno po svoje prednjači Gorenj-
ska, po intenzivni pridelavi pa 
Prekmurje.

Albert Einstein naj bi že leta 
1949 svaril pred umiranjem 
čebel: »Ko bo izginila čebe-
la z obličja Zemlje, bo človek 
preživel le še štiri leta, saj ko 
ni več čebel, ni več opraševa-
nja, ni več rastlin, ni več živa-
li, ni več ljudi ...«
To izjavo so sicer naprtili Ein-
steinu, vendar ni bilo nikoli po-
trjeno, da je to res rekel …

Pa je kaj resnice v njej?
Če bi vzeli čebelo na splošno, 
ne le kot medonosno čebelo, je 
blizu resnice, ampak bolj zato, 

ker če že čebele ne bi mogle 
živeti, tudi marsikatere dru-
ge žuželke ne bi mogle in bi se 
okolje tako sesulo, da bi bilo 
neprimerno za človeka. Brez 
medonosne čebele pa nara-
va lahko preživi. V končni fazi 
sta severna in južna Amerika 
povsem v redu živeli brez bel-
cev in medonosnih čebel, prav 
tako Avstralija, Nova Zelandija 
in cela vzhodna Azija. 

Ste strokovnjak za obnaša-
nje čebel: lahko potegnemo 
kakšno primerjavo med če-
belami in ljudmi?
To so precej nehvaležne pri-
merjave. Spomnil sem se na 
sociobiologa Wilsona, ki je 
to sicer rekel za mravlje, a bi 
isto lahko rekel za čebele: Karl 
Marx je imel prav, da komuni-
zem funkcionira, samo napač-
no vrsto je izbral zanj, moral 
bi mravlje ali pa čebele. Stva-
ri so pri njih že genetsko pre-
disponirane in stabilizirane za 
to obliko družbenega življe-
nja, njihovo funkcioniranje je 
v veliko večji meri odvisno od 
genetike kot pa od okolja in 
učenja, medtem ko je v člove-
ški družbi ravno učenje gra-
dnik kulture. Po tej plati tež-
ko najdemo neke vzorce, ki bi 
jih prenesli na človeka. Tudi 
rek 'biti priden kot čebela' bi-
ološko ne zdrži - ker je v pa-
nju lahko tudi polovica čebel 
povsem brez dela, enako je pri 
mravljah, in uživajo na račun 
drugih.
 Peter Pavlovič

Učenci osnovnih šol brežiške 
občine so se predstavili pred-
vsem s petjem, pa tudi igra-
njem na inštrumente in ple-
som. Nastopili so v treh 
kategorijah - mlajši pevci (do 
6. razreda), starejši pevci (7. 
do 9. razred) in šolske skupi-
ne oz. ansambli. Skupaj se je 
predstavilo 23 učenk in učen-
cev oz. članov glasbenih sku-
pin. Komisija v sestavi Patri-
cia Čular z Občine Brežice, 
Tatjana Kosec iz KD Drugi 
oder in Ema Igličar, profeso-
rica glasbene vzgoje, je odloči-
la, da se je med mlajšimi pevci 
s pesmijo It's Oh So Quiet naj-
bolje odrezala Maja Tomič iz 
OŠ Brežice (mentorica Maša 
Žveglič), med starejšimi pev-
ci je Ema Ajster iz OŠ Cerklje 
ob Krki (mentorica Jasmina 
Vučič) najbolje zapela pesem 
Creep, najboljša skupina pa je 
postal Band OŠ Brežice v sesta-
vi Veronika Strnad, Lan Ur-
šič, Jakob Fifnja, Pia Srpčič 
in Jernej Poljšak (mentorica 
Maša Žveglič) s pesmijo Wal-
king On Sunshine. Med mlajši-
mi pevci so nastopili še: Miha 
Zagmajster (OŠ Bizeljsko, 2. 
mesto), Ema Delivuk (OŠ Glo-
boko, 3. mesto), Ajda Ivanšek 
(OŠ Artiče), Zea Pavlovič (OŠ 
Cerklje), Jannette Mežnarc in 
Samanta Deržič (OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova), Eva Kova-
čič in Pia Lubšina (Podružnič-

na OŠ Kapele) ter Žana Žokalj 
(OŠ Velika Dolina). V kategori-
ji starejših pevcev so peli tudi: 
Tanita Lipar (OŠ Globoko, 
2. mesto), Eliška Škaler (OŠ 
Cerklje, 3. mesto), Pia Srpčič 
(OŠ Brežice) in skupina pe-
tih učenk OŠ Bizeljsko. Glas-
bene skupine ali ansambli, ki 
so se še predstavili, pa so bili: 
TMNMNŠ band (OŠ Artiče, 2. 
mesto), Ansambel OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova (3. mesto), 
Ansambel Fru-Fru in Distor-
tion band (oba OŠ Bizeljsko), 
Ansambel OŠ Cerklje, Šolski 
ansambel Prvi poljub in Šolski 
orkester (oba OŠ Globoko) ter 
plesna skupina 5. in 6. razreda 
Podružnične OŠ Kapele.

Prireditev sta povezovali Gala 
Margita Štiglić in Katja Ško-
da, rezultate je razglasila pred-
sednica KD Drugi oder Mojca 
Florjanič. Kot nam je povedal 
idejni oče Pojočega vrtiljaka 
Vilko Urek, so ga tudi na po-
budo Občine Brežice organi-
zirali sedaj že drugo leto za-
pored, sicer pa ima ta pevska 
prireditev tradicijo, saj se je 
na pobudo OŠ Bizeljsko v pre-
teklosti v Brežicah in Termah 
Čatež že odvijala. S prireditvi-
jo želijo nadaljevati tudi v pri-
hodnje, saj se je »prijela«. Ure-
kov predlog je tudi, da bi na 
eno delovno soboto vsi učen-
ci OŠ v občini Brežice prišli v 
samo mesto in bi se v sklopu 
t. i. dneva mladosti pevski ta-

lenti predstavljali svojim vr-
stnikom. Sicer pa bi se morala 
v soboto na brežiškem graj-
skem dvorišču predstavljati 
starodobna vozila, vendar je 
dogodek zaradi napovedi sla-
bega vremena odpovedan. 21. 
maja v sklopu obeležitve pra-
znika KS mesta Brežice orga-
nizirajo sprehod čez Brežice 
od lipe pri cerkvi sv. Roka do 
mostov, na zadnjo majsko so-
boto pa se bodo pred Mestno 
hišo otroci preizkusili na Mini 
Planici s Francijem Petkom. 
Soorganizatorji prireditve Maj 
v mestu Brežice so še Občina 
Brežice, Posavski muzej Breži-
ce, Društvo 1824 in Društvo za 
oživitev mesta Brežice.
 Rok Retelj

Pojoči vrtiljak sredi Brežic
BREŽICE - Tudi letos so majske sobote rezervirane za zanimivo dogajanje v središču Brežic, za kar bo po-
skrbel glavni organizator Kulturno društvo Drugi oder. Prvo soboto v maju je pred Mestno hišo Brežice po-
tekal otroški festival, poimenovan Pojoči vrtiljak.

Zmagovalci med glasbenimi skupinami so postali člani Ban-
da OŠ Brežice.

POSAVJE - Z nedeljskim kon-
certom v cerkvi sv. Roka v Bre-
žicah se je pričel 43. posavski 
pevski praznik, Pesem Posav-
ja 2016. Predstavilo se je devet 
pevskih zasedb, občinstvo je za 
najzanimivejšo izbralo Meša-
ni pevski zbor Zvon iz Bošta-
nja. Na treh koncertih konec 
tedna (v petek v župnijski cer-
kvi v Boštanju, v soboto spet v 
cerkvi sv. Roka v Brežica in v 
nedeljo na gradu Rajhenburg) 
bo zapelo 25 zborov in vokal-
nih skupin.

Posavje poje
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Po skoraj dveh letih pa je slika popol-
noma drugačna. Toliko (zavestnih!) kr-
šitev Ustave RS, zakonov, predvsem pa 
zahtev državljanov še ni bilo potepta-
nih – mirno lahko rečem vsaj za obdo-
bje od leta 2005 dalje. Vsak dan po več 
novih afer – na vseh področjih. A name-
sto zgražanja ljudi je ta preobsežnost 
afer ljudi spravila k apatiji. Verjetno 

tudi brezupu. Za naštevanje (vladnih) afer bi verjetno pora-
bil kar nekaj strani. Banke, pravosodje, gospodarstvo, izobra-
ževanje, sociala, zdravstvo ... 

Za razliko od preteklosti pa dokaj mirno (predvsem zara-
di medijske krajine) poteka brezobzirno kadrovanje. Se spo-
mnite različnih števcev vladnih zamenjav v obdobjih prejšnjih 
vlad – predvsem v mandatu 2004-2008, ko so mediji vsako za-
menjavo (četudi je šlo za konec mandata v nekem organu) oži-
gosali z »brutalna zamenjava«? V tem mandatu pa le tu pa 
tam kakšna novička. Kjer koli ima vpliv ta Vlada, se zamenjuje 
kadre. Ni problem, koga zamenjati, problem je, ker je ta Vla-
da obljubila, da bodo kadrovali le, kjer je potrebno, in da bodo 
novi kadri boljši. Imenovanja kažejo, da se z vsakim kadrova-
njem izbira slabše kandidate. Kot da je nabor (levega politič-
nega bazena) čedalje manjši. Zdrava sredina se itak množič-
no otepa funkcij ali pa je že šla v tujino. 

Tudi v Posavju se dogaja. Ena bolj nedomišljenih idej je zame-
njava direktorja SB Brežice. V kuloarjih pravijo, da je edini 
razlog, da se ne pusti »levim«. In bivši direktor je SB Brežice 
vrnil na zdravstveni zemljevid (se spomnite idej o ukinjanju 
porodnišnice?), dvignil ugled in nivo, opravil energetsko sa-
nacijo in prvi vzpostavil Urgentni center. Priznam, tu pa tam 
sem gospoda Levojevića srečal na kakšnem uradnem dogod-
ku v Posavju. Nove direktorice ne poznam in ji morda oseb-
no delam krivico, a prva izjava, »da bo nadaljevala delo pred-
hodnika«, nikakor ne more biti dobra. Do življenjepisa obeh 
imajo dostop le redki. 

Poslanska skupina SDS zato zahteva, da se skliče nujna seja 
Odbora za zdravstvo z obravnavo naslednje točke: »Kadro-
vske menjave v javnih zdravstvenih zavodih«. Ministrica za 
zdravje je januarja 2015 podpisala Protokol o izbiri kandida-
tov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih 
zavodov, katerih ustanovitelj je RS. A praksa je ravno obratna 
kot ta kos papirja. Pregled kaže, da je bilo do sedaj (predča-
sno!) zamenjanih večina članov svetov javnih zavodov s po-
dročja zdravstva. Ki že počasi zamenjujejo (vse) direktorje 
zavodov. UKC Ljubljana je le vrh ledene gore. 

Svet SB Brežice je namreč na mesto dosedanjega direktorja 
Dražena Levojevića imenoval mag. Natašo Avšič Bogovič, ki 
je bila do sedaj zaposlena na brežiškem tržnem inšpektoratu. 
Predstavniki Sindikata delavcev v zdravstveni negi in Sindika-
ta FIDES, dveh od štirih sindikalnih enot v SB Brežice (poleg 
omenjenih še Sindikat zdravstvenega in socialnega varstva, 
Sindikat sevalcev Slovenije Pergam), ter delavska zaupnica 
so sklicali novinarsko konferenco zaradi razmer ob imeno-
vanju nove direktorice SB Brežice. Po mnenju prisotnih ime-
novanje direktorice postavlja pod vprašaj legitimnost izbire 
kandidatke za direktorico in meče slabo luč na kadrovanje v 
zdravstvu. Povedano je bilo tudi, da so z dogajanjem v svetu 
zavoda seznanili tudi ministrico za zdravje Milojko Kolar Ce-
larc, ki pa se na dopis ni odzvala. Po informacijah, ki so prišle 
iz krogov članov sveta zavoda in lokalnih poznavalcev raz-
mer, so se na člane sveta zavoda vršili močni pritiski lokalnih 
članov SMC. Kot se pojavlja tudi v drugih občinah, je tudi tu-
kaj delovala močna mreža pritiskov s strani tako imenovanih 
lokalnih koordinatorjev za politično kadrovanje, kot jih čla-
ni SMC sami imenujejo.

Na seji odbora se med drugim predlagajo tudi naslednji skle-
pi: 1. Odbor zahteva od ministrice, da jih seznani s konkretni-
mi razlogi in obrazložitvami glede razrešitev predstavnikov 
v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je država. 2. 
Odbor zahteva od ministrice, da ga pisno seznani z obrazlo-
ženim mnenjem ministrstva ob predlogu Vladi RS, da za di-
rektorico SB Brežice imenuje mag. Natašo Avšič Bogovič. 3. 
Odbor predlaga predsedniku Vlade RS, da ponovno oceni delo 
ministrice za zdravje z vidika njene objektivne odgovornosti 
in osebne odgovornosti pri uresničevanju skupnega dela vlade 
ter v primeru ugotovitev klientelističnega kadrovanja v jav-
nih zdrav stvenih zavodih poda predlog za njeno razrešitev. 

Obljubljali so pravno državo 
ter visoke etične in moralne 
standarde 

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

LJUBEZEN NA 
PRVI OGLED

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,4-4,8 l/100 km in 88-110 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 

(NOx): 0,0115-0,0538x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,00023 g/km, število delcev: 0,02-7,50. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 

plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 

zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. TEST 2014
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Fabia
že za 8.499 €
z vključenim ŠKODA BON-om   

AVTOLINE KRŠKO d.o.o., Bohoričeva 10, Krško, tel.: 07 490 21 20

Nosilec projekta Preventiv-
ni mozaik Posavja (PmP), o 
poteku katerega smo v na-
šem časopisu poročali vse 
od februarja lani, ko je pro-
jekt, financiran iz Norveške-
ga finančnega mehanizma 
2009-2014, stekel, je Mladin-
ski center Krško. V slednjem 
so projekt na območju Posav-
ja izvajali skupaj še s štirimi 
izvajalci, in sicer s Centrom 
za socialno delo Krško, Zdra-
vstvenim domom Krško, Dru-
žinskim inštitutom Zaupanje 
iz Sevnice in Društvom Sreča-
nje, ter uspeli vzpostaviti nov 
program in izhodišče za pre-
prečevanje bolezni, povezanih 
z nezdravim življenjskim slo-
gom, za različne skupine upo-
rabnikov, s težiščem na delu z 
mladimi in alkoholni proble-
matiki. Po besedah vodje pro-
jekta Mihaele Kovačič iz MC 
Krško so vzpostavili dobro za-
snovane regijske preventivne 
aktivnosti za različne ciljne 
skupine na regijskem nivoju, 
od brezplačnega psihotera-
pevtskega svetovanja do dela 
na šolah in pilotne izvedbe 
uličnega dela: »Projekt je celo 
presegel pričakovanja, saj je 
bilo samo v delavnice na šolah 
vključenih prek 1150 osnov-
nošolcev, izvedli smo 50 inter-
vencij, prek 800 ur psihotera-
pevtskega dela.« Vzpostavili 
so tudi mrežo organizacij pod 
imenom »Posavje za zdravje«, 
v katero je vključenih čez 20 
organizacij s področja proble-
matike alkohola iz celotne re-
gije, poleg navedenih izvajal-
cev in šol so sodelovala tudi 
tožilstva, sodišča, mladinske 

Rezultati PmP nad pričakovanji
KRŠKO - 21. aprila so se partnerji in izvajalci projekta Preventivni mozaik Posavja sestali v krškem Kultur-
nem domu na zaključni konferenci projekta, saj se ta zaključi konec meseca junija. Izvajalci so predstavili 
rezultate projekta, katerega poudarek je na zasvojenosti in alkoholni problematiki.

organizacije, policija, zavod 
za zaposlovanje, nevladne or-
ganizacije idr. Namen mreže 
je vzpostavitev sodelovanja, 
skupno iskanje novih rešitev, 
medsebojno izobraževanje ter 
prenos dobrih praks. 

V preventivne aktivnosti pod 
naslovom »V Posavju žuramo 
brez drog in alkohola!« so za-
jeli devetošolce iz posavskih 
šol ter dijake 1. in 2. letnikov 
srednjih šol, na kostanjeviški 
šoli pa je Zdravstveni dom Kr-
ško izvedel projekt »Radi smo 
zdravi«. Kot je povedala Vla-
sta Curhalek, ki dela na po-
dročju zdravstvene vzgoje, je 
bil v program zajet oddelek 
četrtošolcev, to je 21 otrok, ki 
so menili, kakor tudi njihovi 
starši, ki so se aktivno vključi-
li v projekt, da je program po-
učen in ga bi bilo treba izvajati 
tudi v bodoče. Zdenka Žveglič 
iz krškega CSD je z namenom 
ozaveščanja zaposlenih izvaja-
la preventivo v delovnih oko-
ljih: »Predvsem so se odzvale 

delovne organizacije, kjer smo 
že prepoznavni, še vedno pa 
pri tem ugotavljamo, da je al-
kohol pri nas tabu tema, o ka-
teri težko govorimo, in da se 
ne ukrepa oz. se ukrepa pre-
počasi in premalo sistematič-
no. Ko omeniš alkohol, se vsak 
počuti stigmatiziranega, zato 
je delovanje ključnih akter-
jev, od pristojnih služb do de-
lodajalcev, delavcev in družbe 
nasploh, nujnega pomena, da 
bomo v tej smeri naredili res 
učinkovit korak naprej.« Sicer 
je CSD izvedel skupno deset 
intervencij na delovnih me-
stih, te pa so bile prvenstveno 
namenjene ozaveščanju zapo-
slenih o škodljivih učinkih al-
kohola v delovnih procesih, saj 
ta ne vpliva le na slabšo storil-
nost, temveč botruje tudi več 
poškodbam. 

Ulično delo so pilotno izvaja-
li za mlade med 12. in 29. le-
tom, ki so razvili različna tve-
gana vedenja, v novo odprto 
Svetovalnico pa so bili napo-

teni posamezniki, družine ali 
pari, ki so se znašli v različnih 
medosebnih čustvenih stiskah 
in so jih na svetovanje zaradi 
neustreznih vedenjskih oblik 
napotile različne sodelujo-
če institucije. Damjan Ganc, 
doktor zakonske in družinske 
terapije iz Družinskega inšti-
tuta Zaupanje, je ob tem dejal, 
da so v teku projekta ustvari-
li več razvojnih idej za delo v 
bodoče, tako na področju sve-
tovanja, mreženja organizacij, 
uličnega dela kot preventive 
na šolah: »Opravljenih je bilo 
skoraj 1000 ur svetovalnega 
dela z okvirno 60 napotenimi 
uporabniki, ob tem je terapev-
tsko delo potekalo z okoli 30 
uporabniki tudi v skupinah.« 
Ker je svetovalno terapevtsko 
delo potekalo brezplačno, po 
zaključku pa bi bile te storitve 
plačljive, Ganc ocenjuje, da bi 
se posledično ciljne skupine 
v manjšem obsegu posluže-
vale njihovih storitev, zato so 
se z namenom, da bi ponov-
no pridobili sredstva za brez-
plačno izvajanje teh, že prija-
vili na mednarodni razpis, v 
občini Sevnica pa so že uspe-
šno pridobili nekaj sredstev 
na občinskem razpisu. Kot je 
poudaril Mitja Valentinc, di-
rektor MC Krško, to pot ni šlo 
za projekt, ki bi ga zgolj zložili 
v nekaj fasciklov in jih v nada-
ljevanju hranili v zakonskem 
roku, temveč je šlo za živ pro-
jekt, ki je dal dobre rezultate 
in ga nameravajo s pridoblje-
nimi izkušnjami voditi naprej 
skozi druge sorodne projekte.

 Bojana Mavsar

Predstavniki sodelujočih partnerjev in izvajalcev v projektu

Teden vseživljenjskega učenja 
2016 bo že 21. leto zapored 
koordinirala Ljudska univerza 
Krško. V Posavju bo organizi-
ranih 76 prireditev, pri katerih 
bo sodelovalo 27 organizacij.  
Dogajanje bo pestro in name-
njeno različnim generacijam. 
Namen kampanje je opozar-
jati na vseprisotnost učenja v 
vseh življenjskih obdobjih in 
za vse vloge, ki jih posamezniki 
prevzemajo v svojem življenju 
- kot posameznik, član druži-
ne, delovnega kolektiva in dru-
gih skupnosti. Vsi, ki projekt v 
Posavju soustvarjajo, bodisi v 
vlogi izvajalcev prireditev bo-
disi kot obiskovalci, prispevajo 
k udejanjanju slogana »Slove-
nija, učeča se dežela«. Celo-
ten koledar dogodkov in pri-
reditev si lahko pogledate na 
spletni strani www.lukrsko.si, 
najdete pa jih tudi v našem na-
povedniku Kam v Posavju?. 
V sklopu omenjenega dogodka 
Ljudska univerza Krško sode-

Pričenja se TVU 2016

luje tudi v akciji »Radi pišemo 
z roko«. Vabijo vas, da se sku-
pni akciji pridružite tudi vi. Na 

brezčrtni papir napišite z roko 
lepo misel, zahvalo, pohvalo ali 
učno izkušnjo, se podpišite in 

jo posredujte na Ljudsko uni-
verzo Krško.
 A. N.

POSAVJE – Po vsej državi in tudi v Posavju bodo v tednu od 13. do 22. maja (razširjeni termin bo trajal vse 
do 30. junija) potekale predstavitvene, izobraževalne, družabne, kulturne in slovesne prireditve, namenje-
ne promociji vseživljenjskega učenja. 
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Krovstvo - kleparstvo - tesarstvo
KT Tršinar Sandi Tršinar s.p.
Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
T: 07/30 81 448 | M: 041/651 435 | 
F: 07/30 81 457 | www.krovstvo-trsinar.si

“Strešno okno na klik”, strašni trik!
Za razliko od drugih strešnih oken je montaža modela Roto Q popolnoma hitra in enostavna. 
Zaradi pametnega vtičnega sistema ga preprosto namestimo in ko zaslišite “Klik!”, je strešno okno 
nameščeno. Izberite nemško kakovost — verjetno najboljša izolativna strešna okna v Sloveniji!

Pokličite strokovnjaka! Ne skrbite, vse bomo uredili.
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Naj vam kapne, še preden
vam kapne!

POMLADNA

AKCIJA

do 15. 6.!

T R I N A R

KOSTANJEVICA NA KRKI - Osnovna šola Jožeta Gorjupa je v 
okviru tradicionalnega dneva šole v spomin na vsestranske-
ga umetnika, po katerem nosi ime, 26. aprila pripravila že 
27. otroški extempore. Nosil je naslov »Dobra volja je naj-
bolja na vsem širnem svetu tem …«, posvetili pa so ga naro-
dnim junakom.

»Ob jubileju slovenske samostojnosti smo si ob letošnjem extem-
poru za izziv postavili: zberimo pogum Petra Klepca, iznajdljivost 
Martina Krpana, Kekčev radoživost in butalsko pamet ter posku-
simo za likovno nalogo izdelati lutke,« je ob večernem odprtju 
razstave v okolici šole oz. na kopališču pri južnem mostu poveda-
la ravnateljica Melita Skušek. Na njihovo povabilo se je odzvalo 
12 z več kot 50 učenci, v projektu, ki ga je vodila Lidija Stipanič, 
pa je sodelovalo tudi vseh 210 učencev kostanjeviške šole. Izde-
lovali so lutke narodnih, literarnih in likovnih junakov, od kralja 
Matjaža, Martina Krpana, Petra Klepca in Zelenega Jurija do Bu-
talcev, Kekca, tete Pehte, Povodnega moža, Mojce Pokrajculje in 
mnogih drugih. Razstava, s katero so pričarali pravo pravljično 
deželo, je bila na ogled v času prvomajskih praznikov. 
Na odprtju razstave, ki ga je z nekaj koračnicami popestril doma-
či pihalni orkester, kostanjeviški šolarji in Harlekinove plesalke 
pa so uprizorili nekaj aktualiziranih prizorov z narodnimi junaki, 
se je Skuškova vsem sodelujočim šolam zahvalila za sodelovanje 
na extemporu, med drugim tudi s knjigo o novodobnem sloven-
skem junaku Petru Prevcu. Razstavo je svečano odprl podžupan 
Aleš Kegljevič, ob tem pa spomnil tudi na pomen dneva upora 
proti okupatorju in praznika dela, saj je bila slovesnost namenje-
na tudi obeležitvi omenjenih praznikov. P. Pavlovič

S prireditvijo, ki jo organizira 
Združenje borcev za vredno-
te NOB Brežice, so počastili 
spomin na 71. obletnico osvo-
boditve Brežic, 72. obletnico 
ustanovitve legendarnega Koz-
janskega odreda in 75. oble-
tnico ustanovitve Osvobodil-
ne fronte slovenskega naroda. 
Po zapeti slovenski himni v iz-
vedbi Moškega pevskega zbora 
Sromlje in uvodnem pozdravu 
predsednika brežiške borče-
vske organizacije Staneta Pre-
skarja je delegacija združenja 
odnesla venec, cvetje in sve-
čo do spomenika NOB na Sro-
mljah. Nato je številne zbrane 
pozdravil brežiški župan Ivan 
Molan in se zahvalil brežiške-
mu združenju, da vestno skrbi 
za svoje spomenike, tudi s fi-
nančno pomočjo Občine Bre-
žice. Predsednik KS Sromlje 
Ferdo Pinterič je v nadaljeva-
nju povedal, da je treba vsem 
tistim, ki so pred 70 in več leti 
neposredno sodelovali pri ta-
kratnih dogodkih, izkazati 
spoštovanje, ki so ga s svojimi 
ravnanji zaslužili, in da so na 
Sromljah ponosni, da se je Koz-
janski odred ustanovil prav v 
teh koncih. Slavnostna govor-
nica dr. Ljubica Jelušič je usta-
novitev OF umestila v zgodo-
vinski kontekst. Med drugim je 
omenila, da je bilo iz nekaterih 

Ponosni na Kozjanski odred
SROMLJE - Na Sromljah je bilo na zadnji aprilski dan slovesno, saj je pred Domom krajanov potekala tra-
dicionalna proslava v spomin na tri pomembne dogodke iz preteklosti. Slavnostna govornica je bila pod-
predsednica Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije dr. Ljubica Jelušič.

predelov Obsotelja in Posavja 
izseljenih celo 80 % prebival-
stva. Dejala je, da je imel Koz-
janski odred v svojih najboljših 
časih v sestavi že več kot 1100 
borcev. »To je petina današnje 
slovenske vojske oz. točno to-
liko, kolikor je danes žensk v 
vojski,« je navedla primerjavo. 

Kozjanski odred, sestavljen 
tudi iz štirih bataljonov, je bil 
zelo pomembna premična ma-
nevrska sila v tem prostoru. 
Tako zelo, da je bilo predvide-
no, da pomaga pri osvoboditvi 
Prekmurja oz. združitvi razko-
sanega slovenskega ozemlja 
v eno celoto. To je bila enota, 
sestavljena iz izjemnih bor-
cev, ljudi, ki so bili pripravlje-

ni na čisto vse. Hkrati so bili to 
že zelo dobri in izurjeni borci, 
je povedala Jelušičeva in doda-
la: »V spominu od takrat nam 
mora ostati sposobnost zdru-
ževanja različno mislečih, so-
delovanje različnih skupin, 
strank. Včasih, ko je narod v 
krizi, je treba pozabiti, preiti 
ideološke razlike in kljub raz-
ličnosti poiskati tisto, kar nas 
druži – sodelovanje, tovari-
štvo, domoljubje, rodoljubje, 
zavezanost svojemu narodu in 
svoji zgodovini.« Te vrednote 
človeštvu niso položene v zi-
belko, treba jih je vzgajati, po-
učevati o njih in jih razvijati, je 
še poudarila in dodala, da je 
morda danes znova čas za po-
vezovanje vseh naprednih sil 

v skupno fronto »proti tistim, 
ki sklepajo imperialistične tr-
govinske sporazume na škodo 
malih proizvajalcev, ki so se s 
prefinjenimi direktivami med-
narodnih organizacij namenili 
privatizirati naravne vire, tudi 
vodo, ter proti tistim, ki poga-
njajo kolesje vojn na območjih, 
ki so bogata z nafto in drugimi 
naravnimi viri«.

Ob tej priložnosti so odpr-
li nadgradnjo stalne zbirke 
o Kozjanskem odredu, ki na 
osmih panojih prikazuje Koz-
jansko v drugi svetovni vojni. 
Razstavo, ki so jo pripravili v 
sodelovanju s Posavskim mu-
zejem Brežice in o kateri je 
spregovorila tudi direktorica 
Alenka Černelič Krošelj, je 
po proslavi predstavil njen av-
tor dr. Tomaž Teropšič. V kul-
turnem programu, za katerega 
je scenarij napisala Milena Je-
senko, so nastopili glasbenica 
Marjetka Popovski, recitator-
ji Mitja Jankovič, Željko Ni-
kezić in Robi Petan ter učenci 
OŠ Artiče. Program je povezo-
vala Jožica Stajić. Preskar in 
Jelušičeva sta ob tej priložno-
sti KS Sromlje izročila srebrno 
priznanje Zveze združenj bor-
cev za vrednote NOB Slovenije.

 Rok Retelj

Preskar, Jelušičeva in Pinterič med podelitvijo priznanja

Ob jubileju samostojnosti 
izdelovali lutke narodnih junakov

V otvoritvenem programu so med drugim zaigrali tudi pri-
zor iz življenja Butalcev.

Glede na to, da gre za starej-
še populacijo, saj člani šteje-
jo prek sedem desetletij, se v 
društvu soočajo z organizacij-
skimi težavami, še sploh, ker 
sta v roku dobrega leta premi-
nila kar dva predsednika dru-
štva. V oktobru 2014 je na-
mreč sklenil bogato življenjsko 
pot dolgoletni predsednik dru-
štva Jože Habinc, nakar so na 
občnem zboru v mesecu mar-
cu lani za predsednika izvo-
lili Danijela Mižigoja, ki pa je 
nepričakovano preminil v za-
dnjem mesecu leta 2015. Dru-
štvo kot podpredsednik tre-
nutno vodi Alojz Jelovšek, za 
funkcijo predsednika pa zaen-
krat ni želel nihče poprijeti, za-
radi česar so na zboru priso-
tni člani v upravni odbor na 
mesto manjkajočega člana iz-
volili Antona Šobo, odbor pa 
ob tem pooblastili, da v nji-
hovem imenu pridobi soglas-
je in potrdi novega predsedni-
ka. Zaradi navedenega so si za 
enega izmed ciljev delovanja v 
letošnjem letu zadali tudi po-
mlajevanje krajevne organiza-
cije predvsem s potomci čla-
nov, saj so mnenja, da bodo 
ti s spoštovanjem prenašali 
spomin na izgnanstvo med 2. 
sv. vojno na sedanje in priho-
dnje rodove. Ob tem sta Jelo-

Krški izgnanci še brez predsednika
KRŠKO - Na letnem zboru so se sestali člani Krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 
(DIS) Krško. Društvo je ob koncu leta 2015 štelo 193 članov, zbora pa se jih je udeležilo 45. V njem bodo 
prioritetno delovali na ohranjanju zgodovinskega spomina na izgon Slovencev med 2. sv. vojno.

všek in Slavko Šribar pozvala 
prisotne, naj ponovno pregle-
dajo svoje osebne zbirke, do-
kumentacijo, slikovno gradivo 
ali predmete iz obdobja vojne 
in izgnanstva ter te izročijo v 
proučitev, obdelavo ali hrambo 
Ireni Fürst, vodji enote Muze-
ja novejše zgodovine na gradu 
Rajhenburg, saj bo tovrstno 
gradivo čez nekaj desetletij še 
edini verodostojen izpričeva-
lec polpretekle zgodovine. Do 
sedaj je že več izgnancev str-
nilo spomine za objavo v knji-
gah ali celo knjige, eno izmed 
teh, z naslovom Kratkohlač-
nik v izseljeništvu, v letu 2014 
tudi Rudolf Voglar, član krške 
KO DIS. 

Sicer pa bodo glavne aktivno-
sti delovanja v letošnjem letu 
v DIS Krško osredotočene na 
udeležbo članov na razstavah 
z vojno tematiko, proslavah 
in drugih spominskih dogod-
kih. Med drugim načrtujejo v 
maju v organizaciji krovnega 
DIS organiziran izlet v kraje iz-
gnanstva po Nemčiji ter obisk 
tamkajšnjih pokopališč. 9. ju-
nija bodo v DIS obeležili tudi 
25-letnico delovanja društva, 
a kot je povedal prisotnim na 
zboru prisotni podpredsednik 
DIS Albin Pražnikar, jubileja 
letos zaradi finančne stiske ne 
bodo obeležili s proslavo, tem-
več v ta namen v hlevih in ko-
njušnicah pri gradu Rajhen-

burg 7. junija pripravili dan 
odprtih vrat. Zaradi bližine se 
ga bodo člani krškega društva 
udeležili v velikem številu.
 Bojana Mavsar

Z letošnjega zbora članstva, spredaj (z desne) Alojz Jelovšek, 
Rudolf Voglar in Slavko Šribar 

RAVNE - Na mrzlo prvomajsko popoldne so pevke ŽePZ Sloven-
ka na Pirčevi domačiji ob cerkvi sv. Vida na Ravneh ogrele s slo-
vensko pesmijo in besedo. S ciklusom prireditev »Vse sorte je že 
blou« pod vaškimi lipami so začele v lanskem letu, na njih pa med 
slovensko pesem prepletajo zgodbe v domačem narečju iz istoi-
menske knjige pokojne sokrajanke Marije Krejan. Vaščani Ravni 
so se izkazali s svojim gostoljubjem in tako prispevali k temu, da 
je druženje trajalo še dolgo ob domačih dobrotah in dobri kaplji-
ci.  I. Janc

»Vse sorte je že blou« na Ravneh
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SEVNICA - 22. aprila se je v sevniški kulturni dvorani odvijal kon-
cert pevske skupine Encijan, ki deluje pod okriljem Planinskega 
društva Lisca Sevnica, vodi pa jo Jože Pfeifer. Na koncertu, ki je 
nosil naslov »Pa prišla bo, prišla bo ta ljuba pomlad«, so se po-
leg omenjene pevske skupine predstavili še učenke in učenci go-
dalnega orkestra Glasbene šole Sevnica pod vodstvom Tanje Ka-
divnik Kolar in Ženski pevski zbor KUD Ljubečna pri Celju pod 
vodstvom Vide Bukovac. Oba pevska sestava sta ob zaključku 
koncerta, ki ga je povezoval Ciril Dolinšek, zapela še dve sku-
pni pesmi.  S. R.

ŠENTJANŽ - 29. aprila, na svetovni dan plesa, so se v domači 
kulturni dvorani predstavile članice Mažoretnega društva 
Šentjanž v novih oblačilih in s plesnimi točkami, s katerimi 
so zastopale barve društva tudi na državnem mažoretnem 
tekmovanju, ki se je odvijalo minuli vikend v Novem mestu.

Razgiban mažoretni večer so z glasbenimi in plesnimi nasto-
pi dodatno popestrili še vokalna skupina Fortuna iz Šentjanža, 
plesna skupina Mlade žurerke iz Tržišča, ansambel Dolenjskih 
5, Plesna šola Bolero, učenke OŠ Šentjanž, mažorete Društva Trg 
Sevnica ter ansambel Nemir. Prireditev, ki je privabila lepo šte-
vilo obiskovalk in obiskovalcev, je povezovala Maruša Zidar.  
»V društvu, ki deluje dobri dve leti, obljubljamo, da se bomo po 
svojih močeh trudili in dobro delali še naprej. Zahvaljujemo se 
vsem donatorjem in sponzorjem ter staršem deklet, ki po svojih 
močeh prostovoljno pomagajo društvu in podpirajo dekleta na 
njihovi poti, kar je v današnjem hitrem tempu včasih prava mala 
umetnost,« so še zapisali prizadevni organizatorji ter se zahva-
lili tudi trenerki šentjanških mažoret Sari Sotlar in Zinki Žgaj-
nar, ki je nudila pomoč pri pripravi za nastop na državnem tek-
movanju.  S. R./vir: Mažoretno društvo Šentjanž

Koncert pevske skupine Encijan

V zaključnem delu koncerta sta se predstavila dva pevska se-
stava, moška vokalna zasedba Encijan in ŽePZ KUD Ljubečna.

Večer šentjanških mažoret 

Šentjanške mažorete so se predstavile na svojem drugem le-
tnem koncertu v domačem kraju.

KTRC Radeče je v Hiši na Magolniku izvedel že tretjo animacijsko de-
lavnico, tokrat na temo kreativnega razvijanja turističnih produktov. 
Animacijska delavnica je potekala v dveh delih. V uvodnem delu je 
prisotne pozdravila direktorica KTRC Radeče Marija Imperl in izposta-
vila velik pomen novih in kreativnih pristopov pri oblikovanju turistič-
nih produktov, v nadaljevanju pa je predstavila tudi izsledke ankete 
z druge animacijske delavnice, v kateri so vprašani soglasno podprli 
nujnost povezovanja v interesno združenje. V nadaljevanju sta Jože 
Prah in Mateja Okorn v pogovoru osvetlila osnovne principe delo-
vanja Turistične vasi Pristava, kjer so v bližini Stične, na 700 m nad-
morske višine štiri kmetije svoje resurse in zgodovinske podlage po-
vezale v atraktiven turističen produkt. V nadaljevanju je udeležence 
delavnice nagovorila Petra Križan, ki na Turizmu Ljubljana skrbi za 
razvoj in kakovost turističnih produktov, in izpostavila ključna izho-
dišča pri ustvarjanju turistične ponudbe. Duška Kalin je ob zaključ-
ku prvega dela poudarila pomen kreativnega pristopa pri ustvarja-
nju emocij ter oblikovanju doživljajske turistične ponudbe za nove 
generacije popotnikov, ki potujejo v iskanju novih znanj, izkušenj in 
povezovanj z lokalnim prebivalstvom v različnih kulturnih okoljih. V 
drugem delu delavnice so udeleženci poskušali kreativno razmišljati 
in oblikovati nove predloge za turistično ponudbo na našem turistič-
nem območju ter jih tudi tržno ovrednotiti. Na dosedanjih delavni-
cah se je izkazalo, da udeleženci delavnic prepoznavajo primanjkljaj 
na področju interpretacije naravne in kulturne dediščine, zato smo 
se odločili za organizacijo še četrte brezplačne animacijske delavnice 
v spomladanskem ciklu. Vljudno vabljeni na Magolnik tudi 19. maja! 

Uspešno izpeljana že 3. animacijska delavnica 
Priložnosti turizma v občini Radeče«

»Lansko leto smo prvič pra-
znovali in se s tem spomni-
li pomembnega dogodka za 
Sevnico, ki se je zgodil 2. maja 
1869 – slovenskega tabora, 
ki se je po številu udeležen-
cev kot radikalnosti in zrelo-
sti zahtev vpisal med najpo-
membnejše slovenske tabore,« 
je v uvodu dejala predsednica 
KS Sevnica Stanka Žičkar in 
nato v nadaljevanju predsta-
vila nekatere uspešno izpelja-
ne projekte ter nekatere bodo-
če. »Vsako leto namenimo del 
sredstev obnovi, vzdrževanju 
in izgradnji športnih površin, 
tako smo na podlagi prošnje, 
izraženega interesa in potrebe 
sodelovali s Kolesarskim dru-
štvom in Občino Sevnica pri iz-
gradnji poligona za kolesarje,« 
je navedla primer korektnega 
sodelovanja ter dodala, da so 
letos prvič pripravili javni raz-
pis za sofinanciranje dejavno-
sti društev v sevniški krajevni 
skupnosti, da »bodo sredstva 
razdeljena še bolj pravilno in 
pravično«. Sredstva bodo dru-
štvom, ki so se prijavila na raz-
pis, razdeljena v juniju. V le-
tošnjem letu načrtujejo tudi 
selitev svojih prostorov v ob-
činsko zgradbo. »S ponosom 
vam letos predstavljamo tudi 
celostno podobo naše krajev-
ne skupnosti. Izdelal jo je sev-
niški slikar, kipar, pesnik – vse-
stranski umetnik Rudi Stopar, 
ki ima številne ideje, predvsem 
pa sanje o lepši ureditvi doma-
če občine. Tako se lahko da-
nes pohvalimo že z novo za-
stavo. Osnovna oblika grba je 

Drugi praznik, prva priznanja
SEVNICA - 6. maja je v domači kulturni dvorani svoj praznik drugo leto zapored obeležila Krajevna sku-
pnost Sevnica. Na njej so letos prvič podelili priznanja ter predstavili celostno podobo krajevne skupnosti 
z novim grbom in zastavo.

ščit, ki je atribut kreposti. Šti-
ri pokončne črte pomenijo bo-
gastvo vode v aplikaciji štirih 
potokov. Ti osmišljajo našo 
krajevno skupnost. Stikajo se 
z večjo površino v spodnjem 
delu grba – s savskim pretoč-
nim jezerom. Grb poševno 
preči širša črta v zlato rume-
ni barvi, ki simbolizira sončni 
žarek ali lento, znak spoštova-
nja in odličnosti, časti, položa-
ja. V modrem polju leži stilizi-
rana ptica, škrjanček, ki s svojo 
krožno stisnjenostjo prikliče 
v spomin sonce,« je govorni-
ca opisala dve novi pridobitvi.  

V nadaljevanju je navzoče na-
govoril tudi sevniški župan 
Srečko Ocvirk in nato je sle-
dila podelitev priznanj. Zla-
to listino zahvale KS Sevnica 
je prejel v imenu Društva Trg 
Sevnica predsednik Jože Že-
leznik, v imenu Aktiva kmeč-

kih žena Sevnica predsednica 
Doroteja Koroša ter za uredi-
tev mnogih cest, mostov in sa-
nacij plazov na področju celo-
tne krajevne skupnosti Vinko 
Špitalar iz Podgorice. »Zaslu-
žen je za obnovo ceste Podgo-
rica–Cirje, saj se je za večino 
opravljenih strojnih ur odpo-
vedal plačilu, sokrajani pa so 
mu z veseljem sledili in pri-
skočili na pomoč,« je tekla raz-
laga ob podelitvi zlate listine. 
Posthumno je omenjeno listi-
no prejel tudi nekdanji dolgo-
letni tajnik sevniške krajevne 
skupnosti Stanko Šeško, ki je 
sodeloval pri mnogih aktivno-
stih, ko se je urejevala komu-
nalna infrastruktura v Sevnici, 

operativno pa je vodil tudi iz-
gradnjo  plinovodnega omrežja 
mesta Sevnica. Najvišje prizna-
nje, zlato plaketo KS Sevnica, 
sta prejela podjetje Kopitarna 
Sevnica za 130-letnico delova-
nja ter sevniški fotograf Ljubo 
Motore za ohranjanje naše se-
danjosti za zanamce. »Posebno 
ljube so mu stvari, ki izginjajo – 
stare hiše, stari spomini, ki jih 
želi s svojo fotografijo ohraniti 
za mlajše rodove. Njegova zbir-
ka starih fotografij iz lokalne-
ga okolja je neprecenljiva in je 
podlaga mnogim knjigam na 
temo Sevnice, Sevničanov, na-
ših spomenikov, zgradb itd.,« je 
dejala v obrazložitvi Tanja Ži-
bert, ki je povezovala dogodek.

Glasbeno noto je dodal kvartet 
klarinetov GŠ Sevnica pod vod-
stvom učitelja Matica Nejca 
Kreče in otroški pevski zbor 
Glasbene miške OŠ Sava Kla-
dnika Sevnica pod vodstvom 
učiteljice Irene Železnik, z 
zabavnim dramaturškim vlož-
kom o nekdanjih časih v sta-
rem sevniškem trškem jedru 
pa še igralska sekcija Društva 
Trg Sevnica (Robert Kaše kot 
Ernest Krulej in Emil Stopar 
kot Anton Strnad sta upodobi-
la dogodek na sodišču, kjer sta 
se »stara« Sevničana znašla za-
radi zbadljivke »prašič kruli«). 
 Smilja Radi

Zlato plaketo KS Sevnica je predsednica krajevne skupnosti 
Stanka Žičkar podelila fotografu in kronistu Ljubu Motoretu.

KRMELJ - Na svetovni dan Zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila, 
je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala slavnostna 
podelitev nazivov »Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec«. Eden iz-
med prejemnikov naziva in nagrade je bil tudi Vrtec pri OŠ Kr-
melj, ki je že četrto leto zapored sodeloval pri omenjenem nate-
čaju. Priznanje in nagrado sta na podelitvi ponosno prevzela Tia 
Kovaljev in Tim Karlič iz enote vrtca Rumena igralnica. »Nate-
čaj je primeren za najmlajše otroke. Ti lahko že zelo zgodaj po-
stanejo ekološko osveščeni, saj sodelujejo pri čistilnih akcijah v 
naravi, spoznavajo pomen recikliranja ter na temo ekologije tudi 
likovno ustvarjajo. Na podelitvi smo dobili tudi nove prijatelje iz 
Tržišča,« sta dodali vzgojiteljici Marjanca Železnik in Anja Lu-
zar, ki sta spremljali svoja varovanca.  S. R.

Planetu Zemlja prijazen vrtec
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Na vinskem ocenjevanju je le-
tos sodelovalo 116 vzorcev 22 
zvrsti. Strokovna komisija v se-
stavi Anton Vodovnik, Tade-
ja Vodovnik Plevnik, Milena 
Rožman, Igor Horvat in An-
drej Berkovič je za najboljše 
vino razglasila slamnato vino 
šipon Kmetije Marof iz Bistri-
ce ob Sotli, ki je bilo ocenjeno 
z 19,20 točkami. Prvaki sort 
so postali: za belo zvrst Vino-
gradništvo Mramor iz Vren-
ske gorce, za  laški rizling Hiša 
pesmi in vina Zagmajster iz 
Orešja, za chardonnay doma-
čin Dušan Planinc, za rde-
če vino domače vinogradni-
štvo Püst, za modro frankinjo 
pa kmetija Marof. Predsednik 
ocenjevalne komisije Anton 
Vodovnik je pod letošnje oce-
njevanje zapisal, da je lansko 
leto ponudilo nadpovprečno 
kakovost grozdja, kar so vino-
gradniki po večini izkoristili, 
so pa nekateri vzorci izraža-
li tipične pomanjkljivosti, kot 
so neharmoničnost, prisotnost 
grenkobe in posledice nestro-
kovnega žveplanja. Lokalno 
ocenjevanje vin, v katerem so 
ob domačinih sodelovali tudi 
vinogradniki z Bizeljskega, Vir-
štanja in sosednjega Kumrov-

Bistriški praznik vina in salam
BISTRICA OB SOTLI - S podelitvijo diplom in priznanj za vina in salame se je 16. aprila zaključil 24. praznik 
vina in 16. salamijada v Bistrici ob Sotli, Društvo vinogradnikov in kletarjev Šempeter pa je s tem obeležilo 
tudi četrt stoletja delovanja. 

ca, je doseglo najvišjo povpreč-
no oceno doslej - 18,02.

Na salamijadi je sodelovalo 39 
salam. Ocenjevalna komisija 
v sestavi Jože Zorenč, Braco 
Miroševič, Dean Kokot, Sta-
ne Krnc, Miloš Munih in Rudi 
Ivančič je za zmagovalno sala-
mo razglasila salamo doma-
čina Dušana Planinca, drugo 
mesto je osvojil Roman Kragl 
z Blance, tretje in četrto pa sa-
lamarja iz Sevnice, Stojan Bau-
tin in Marija Es. Vsi štirje sala-
marji so si tako prislužili mesto 

na ocenjevanju finala sloven-
skih salamijad, ki bo maja po-
tekalo v Straži na Dolenjskem. 

Dobrega odziva vinogradni-
kov in salamarjev na letošnjem 
ocenjevanju so bili najbolj ve-
seli v Društvu vinogradnikov 
in kletarjev Šempeter, v kate-
rem so z letošnjim praznikom 
vina in salam obeležili tudi 
25-letnico delovanja. Predse-
dnik Jože Babič je ob tem spo-
mnil na dolgoletna prizadeva-
nja društva za boljšo kakovost 
izdelkov vinogradnikov in sa-
lamarjev, med večjimi društve-
nimi dogodki pa omenil razgr-
nitev društvenega praporja, 
dvakrat so bili organizatorji fi-
nala slovenskih salamijad, niti 
sodelovanja s sorodnimi dru-
štvi so povezali vse do Avstri-

je in Hrvaške, nemalo priznanj 
so na državnih in svetovnih vi-
narskih tekmovanjih v teh letih 
dosegli tudi vinogradniki, čla-
ni društva.  

S podelitvijo 103 diplom in 
priznanj za vina in 39 priznanj 
za salame, ki izkazujejo, da se 
v Šempetru in okoliških krajih 
pridela vse več kakovostnega 
vina in salam, je prireditev z 
zaključno veselico med pride-
lovalce zasejala tudi dobro vo-
ljo. Okoli sto vinogradnikom in 
kletarjem ter ljubiteljem dobre 
kapljice je zaigrala Godba Or-
lica, s pesmijo so nadaljevali 
MePZ Bistrica ob Sotli ter ljud-
ski pevci Fantje z vrhov. Prire-
ditev je povezovala vinska kra-
ljica Slovenije Sara Stadler. V 
svečani obleki in s krono kra-
ljice so jo na oder povabili šele 
fantje priložnostne dramske 
skupine. Narsej Zorenč, Da-
vid Žuraj in Luka Fendre so 
v igri Tončija Babiča pod vod-
stvom Damjane Fendre glas 
o šempeterskem vinu in sala-
mah raznesli vse do Ljublja-
ne, na oder pa kot igralca pri-
vabili tudi nosilca kraljičinega 
vina Tomaža Zorenča. Doga-
janje se je v zabavnejše vzduš-
je prevesilo z nastopom an-
sambla Frajerke, ponovno pa 
je bila zanimivost večera bržo-
la velikanka, katere dolžino so 
lahko obiskovalci ugibali vse 
do polnoči. 
 Emilija Šterlek

Prejemniki priznanj za najboljša vina in salame v družbi 
predsednika vinogradnikov Jožeta Babiča, župana Franja De-
belaka, vinske kraljice Slovenije Sare Stadler, vinske kraljice 
Bizeljskega Lee Berkovič in kmetice leta Lee Babič.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Društvo ljubiteljev suhomesnatih do-
brot iz Leskovca pri Krškem je 23. aprila v sodelovanju z Vin-
sko kletjo Krško in Radiem Veseljak izvedlo tretjo salamijado. 
V ocenjevalni komisiji, ki je ocenjevala 60 salam, so bili: Franc 
Sotošek, Peter Vrstovšek, Dušan Lipej, Damjan Matko, Karli 
Kozole in Drago Košak. 20 suhih klobas, 37 slanin in 13 špehovk 
so ocenjevali: Stane Zupančič, Jože Menič, Aleš Podbršček, 
Aleš Žagar, Jože Zupančič in Tine Žibert. Najboljšo salamo je 
po oceni sodnikov izdelal Milan Janežič, drugo mesto je osvo-
jila Katja Žura, tretje pa Damjan Bizjak. V kategoriji slanin je 
prvo mesto osvojil Gašper Arh, drugo Jože Menič in tretje To-
maž Pflege, v kategoriji suhih klobasah je zmagal Stane Zupančič 
pred Alojzem Kerinom in Martinom Žibertom, med špehovka-
mi pa je bila najbolje ocenjena špehovka Jožeta Petkovška, dru-
go najboljšo so pridelali na Kmetiji Škrbina, tretjo pa Janez Le-
nart. Pri ugotavljanju teže krač in pršuta se je dejanski teži pri 
kračah najbolj približal Marko Turšič, teži pršuta pa Edvard 
Dolmovič. Na salamijadi so z domačimi dobrotami sodelovale 
tudi članice Aktiva kmečkih žena Krško polje. Prireditev, ki se jo 
je udeležilo prek 350 gostov, je ob glasbi, plesu, druženju in do-
bri volji potekala pozno v noč.  A. Hruševar

Tretja leskovška salamijada

Pri podelitvah priznanj je poleg predsednika društva Jože-
ta Petkovška sodeloval tudi krški župan mag. Miran Stanko 
(oba desno).

SEVNICA - 2. aprila se je v posebni sobi sevniškega gasilskega 
doma odvijalo že trideseto srečanje z ocenjevanjem doma izde-
lanih kranjskih klobas in salam. »Pred tridesetimi leti smo zače-
li sevniški gasilci z gasilsko salamijado,« je pripovedoval Tone 
Šeško. »V tistem času smo  vsi delali doma kranjske klobase, ne-
kateri pa tudi salame in ’beseda je dala besedo’ - sevniški gasil-
ci, člani PGD Sevnica, smo najprej organizirali srečanje z ocenje-
vanjem kranjskih klobas, potem je prišla na vrsto še salamijada. 
Naša srečanja, ki so se začela na mojo pobudo pa Slavka Češka, 
Martina Žnidaršiča, Janeza Hohkrauta, Janka Stoparja in žal 
pokojnega Pavleta Horjaka, so najprej potekala po zidanicah. 
Število udeležencev je vsako leto enako, omejeno je na petindvaj-
set udeležencev. Vzorce ocenjujemo vsi, tekmovanje pa poteka v 
dveh kategorijah, in sicer ocenjujemo domače kranjske klobase 
in salame,« je še dodal in povedal, da najboljši trije v omenjenih 
kategorijah vedno prejmejo prehodni pokal, a če bi nekdo zma-
gal trikrat zaporedoma, bi pokal postal njegova trajna last. »Do-
slej to še ni uspelo nikomur,« se je nasmehnil Šeško, »a lahko se 
zgodi, da bo komu uspelo tudi to.« Drugo leto zapored je zma-
gal Lojze Kovač v izdelovanju kranjske klobase, Borut Simon-
čič, ki se je srečanja udeležil prvič, pa je postal zmagovalec s sa-
lamo, ki jo je izdelal njegov mlajši brat Tadej.  S. R.

Sevniška gasilska salamijada

Sevniški gasilci so letos organizirali salamijado v ožjem kro-
gu že tridesetič.

BIZELJSKO - Potem ko je Društvo vinogradnikov Bizeljsko mar-
ca izvedlo tradicionalno ocenjevanje vin - vinogradniki so prine-
sli kar 173 vzorcev vin -, so na zadnji aprilski dan v bizeljskem 
zadružnem domu na zaključni prireditvi, poimenovani Praznik 
vina 2016, najvišje ocenjenim podelili priznanja. Ob tej priložno-
sti je vinska kraljica Bizeljskega Lea Berkovič povabila vinske 
kraljice z drugih vinorodnih področij, jih popeljala med bizelj-

ske vinograde in kleti ter na večerno prireditev, kjer se je pridru-
žila tudi vinska kraljica Slovenije Sara Stadler. Dogodek je bil 
za domače društvo še posebej svečan in pomemben, saj je dobi-
lo svoj prapor. Župan Ivan Molan ga je predal predsedniku dru-
štva Blažu Zagmajstru, ta pa praporščaku Alojzu Babiču, ki ga 
je sprejel v imenu vseh vinogradnic in vinogradnikov ter oblju-
bil, da ga bo ponosno nosil in skrbno varoval z vsem spoštova-
njem. Prapor je blagoslovil domači župnik Vlado Leskovar. V 
nadaljevanju so podelili priznanja za ocenjena vina. Predsedni-
ka ocenjevalnih komisij dr. Mojmir Wondra in Janez Šekora-
nja sta vina pohvalila, potrdila izjemen letnik vin 2015 kot tudi 
izjemno kvaliteto starejših, arhivskih vin. 
Prvaki sort so Klet Nujec in Simon Varlec (beli bizeljčan PTP), 
Vinarstvo Babič (rdeči bizeljčan PTP), Hiša pesmi in vina Sagmei-
ster (bela zvrst), Andrej Klemenčič (modra frankinja), Matej 
Kovačič (laški rizling), Boštjan Lipej in Simon Varlec (rumeni 
muškat), Simon Varlec in Franc Zorenč (sauvignon), Simon Pin-
terič (traminec), Vino Graben (izbor) ter Andrej Berkovič (pe-
nina). Za šampiona je bilo razglašeno ledeno vino chardonnay, le-
tnik 2009, Andreja Berkoviča, Vino Graben Šekoranja pa je dobilo 
veliko zlato medaljo za chardonnay, izbor, letnik 2015. Večer so 
popestrili Ljudski pevci Bizeljsko, Anja Lipej, Miha Zagmajster 
in Pišečka Mica. Za zabavo so poskrbeli člani ansambla Potep.
 R. Retelj/L. Babič

Praznik vina 2016

Dobitniki priznanj z vinsko kraljico Slovenije in vinsko kralji-
co Bizeljskega (foto: L. Babič)

Nekateri še vedno mislijo, da v »Stari šoli« 
poteka pouk, ste tudi vi med njimi?

Ali veste, kaj pomeni Stara šola?
»Stara šola namreč nima velike povezave s šolo, predstavlja pa 
ime za stil oblačenja, življenja, pogleda na svet, t. i. old school 
stil, ki ceni stare modrosti, ki se tičejo tudi bolj varčne in zmer-
ne potrošnje. Trgovine Stara šola pa so trgovine, kjer najdete 
stvari od A do Ž, vse pa je 100 % ponovno uporabljeno oziro-
ma second hand,« pojasni Mojca Žganec Metelko iz socialne-
ga podjetja Knof, enote Stara šola.
Stara šola tako kot drugi vse bolj 
razširjeni centri ponovne upora-
be po Sloveniji se od klasičnih se-
cond hand trgovin razlikujejo po 
tem, da izdelki, ki se prodajajo v 
trgovini po res simboličnih cenah, 
ne prihajajo iz tujine, temveč iz lo-
kalnega okolja. »Tudi vi lahko pri-
nesete v trgovino Stara šola v Kr-
škem, Sevnici ali Trbovljah stvari, 
ki so še uporabne, pa jih vi ne po-
trebujete več, od tehnike, okra-
skov, knjig, oblačil, posode, igrač, 
pohištva,« doda Metelkova. Kupci 
vse rajši kupujejo v takšnih trgovi-
nah, saj je izbira zelo pestra, cene pa vsem dostopne, nekatere 
stvari so celo nove, najde se veliko oblačil še z etiketami, napro-
daj pa so za par evrov. Sploh v tujini se takšne trgovine nahaja-
jo v vsakem kraju, še posebej so popularna oblačila za dojenč-
ke, saj jih otroci hitro prerastejo in malo obrabijo, velika pa je 
tudi izbira oblačil za mlade, odrasle, upokojence kot tudi tiste, ki 
iščejo elegantna oblačila priznanih blagovnih znamk. »Torej, če 
iščete kaj novega zase, naj bo do to manjša omarica, set skode-
lic ali pa nova kolekcija oblačil, preverite najprej, kaj se ponuja 
v najbolj okoljsko ozaveščeni trgovini v Posavju, saj z nakupom 
stvari iz ponovne uporabe prihranite naravne vire, potrebne za 
izdelavo novih izdelkov (ki so ponavadi povrh vsega izdelani še 
v Aziji), podpirate domača delovna mesta in vključevanje ran-
ljivih ciljnih skupin ter prostovoljcev, ki pomagajo pri delovanju 
projekta Stara šola,« opozori vodja Stare šole.
»Naša zanimiva prodajalna je odprta v pon. in pet. od 8. do 16. 
ure, v tor. in čet. od 9. do 17. ure, ob sredah od 12. do 16. ure, 
ter vsako prvo in tretjo soboto v mesecu od 8. do 11. ure ter vas 
vabi k ogledu, zagotovo boste našli nekaj zase,« doda Metelko-
va in vljudno povabi k obisku krške in ostalih enot Stare šole.

ŠMRK Društvo K.N.O.F., Ob gozdu 11, Sevnica
PE: Stara šola Krško, Valvasorjevo nabrežje 5 (pri Galeriji Krško)

tel.: 068-625-634, e-pošta: starasola@knof.si
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KRŠKO - Pretekli konec tedna so bili na obisku v Sloveniji pred-
stavniki enega največjih belgijskih gradbenih podjetij Louis de 
Waele, ki pri nas išče dobavitelje in izvajalce za izvajanje del v 
Belgiji. Med sedmimi slovenskimi podjetji so obiskali tudi pod-
jete Alufinal iz Krškega, čigar osnovni program je izdelava, do-
bava in montaža aluminijskih konstrukcij v gradbeništvu s pou-
darkom na obešenih fasadah, oknih in vratih. Direktor Alufinala 
Gregor Peterkovič je s svojo ekipo sodelavcev tako med dru-
gim gostil nakupnega direktorja Louisa de Waelea, vodjo direk-
torata za tuje investicije na zveznem ministrstvu za finance Al-
berta Wolfsa, vodjo oddelka za mednarodne zadeve belgijskega 
socialnega sekretariata Huguesa Thibauta in druge. V Alufina-
lu so se osredotočili na predstavitev svojega podjetja z ogledom 
procesa proizvodnje in dela zaposlenih, predstavili so po izved-
bi najzahtevnejše referenčne objekte, del obiska pa so namenili 
tudi ogledu že izpeljanih projektov v Posavju in na Dolenjskem. 
Belgijska delegacija je z gostitelji spregovorila o trenutnem sta-
nju na gradbenem trgu v Belgiji, predstavili so priložnosti za slo-
venske dobavitelje, investitorje in izvajalce, kamor uvrščajo tudi 
podjetje Alufinal.  S. Pajk 

ZAGREB – V restavraciji Stari fijaker v Zagrebu bo danes ob 10. 
uri potekala predstavitev in degustacija čokoladnega vina in pe-
nine, ki jo je ustvaril podjetnik Aleš Kunej. Čokoladno vino je na-
stalo iz kakovostnega rdečega vina iz unikatnega sortnega izbora, 
ki so mu dodali temno čokolado Imperial. V sodelovanju s Pri-
možem Kozmusom so pripravili tudi vrhunsko penino „Primus 
in Cosmus“. Predstavitev bo organizirala Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica Krško, ki že vrsto let sodeluje s sorodno organi-
zacijo iz Zagreba. Namen sodelovanja je pospeševanje obrti, pod-
jetništva in povezovanja slovenskega in hrvaškega gospodarstva. 
Na predstavitvi bodo predstavili tudi turistično ponudbo Krške-
ga, dogodek namreč sovpada z Dnevi slovenskega turizma v Za-
grebu. Dogodka se bodo udeležili tudi olimpijski in svetovni pr-
vak v metu kladiva Primož Kozmus, predstavniki Veleposlaništva 
RS v Zagrebu in krški župan mag. Miran Stanko.  A. N. 

Čokoladno vino in penino bodo 
predstavili v Zagrebu

PROIZVODNJA – APRIL 2016

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB4 KOEL 1 - 66 400 7 100 0 2

PB5 ZP 0 - 101 300 7 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
1.170.185 27 18

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Brežiški župan Ivan Molan je 
poudaril, da imata Posavje in 
Zagrebška županija zelo po-
dobno razvojno vizijo, po-
vezuje ju reka Sava kot tudi 
druga področja, od vinogra-
dništva, kmetijstva, gospodar-
stva do turizma, športa, izobra-
ževanja in ostalih vsebin. Zato 
tu vidijo možnost povezova-
nja in dodatnih črpanj evrop-
skih sredstev. Srečanje je bilo 
spoznavno, v naslednji fazi pa 
bodo podpisali dogovor o so-
delovanju med posavskimi ob-
činami in Zagrebško županijo. 
Kot je še dejal Molan, bo po-
savska stran z Regionalno ra-
zvojno agencijo Posavje nudila 
tehnično podporo pri čezmej-
nem sodelovanju. »To je ena od 
priložnosti, ki se nam ponuja, 
saj vemo, da slovenske obči-
ne vse manj razpolagajo s fi-
nančnimi sredstvi, predvsem 
zato, ker je država močno po-
segla v financiranje občin. Tu-
kaj torej vidimo priložnost, da 
lahko svojim občanom ponu-
dimo tudi še kakšen nadstan-
dard, in vse posavske občine 
so si enotne, da poskušamo na 

Skupaj s sosedi do EU sredstev
BREŽICE - 4. maja so se na brežiškem gradu srečali župani regije Posavje in predstavniki Zagrebške žu-
panije z namenom povezovanja in skupnega sodelovanja pri projektih v novi finančni perspektivi do leta 
2020. V naslednji fazi bodo podpisali tudi dogovor o sodelovanju.

drugačne načine, z boljšim so-
delovanjem s čezmejnimi ob-
činami zagotoviti boljšo kako-
vost življenja naših občanov,« 
je pojasnil Molan. Srečanja se je 
udeležil namestnik župana Za-
grebške županije Rudolf Vuje-
vić s sodelavci. Povedal je, da 
to srečanje ni prvi korak v so-
delovanju med Posavjem in Za-
grebško županijo, saj pri neka-
terih projektih sodelujejo že 
kar nekaj časa - kot je navedla 
vodja oddelka za družbene de-
javnosti, gospodarstvo, kmetij-
stvo in razvoj Patricia Čular, 

gre za čezmejne mehke vse-
bine, ki se navezujejo na nad-
grajevanje že obstoječe infra-
strukture na področju naravne 
in kulturne dediščine, kot npr. 
projekt Pot medičarstva in lec-
tarstva, Remedisanus, šolski 
vrtovi pri osnovnih šolah. Vu-
jević je dodal, da bodo skozi 
skupne projekte skušali najti 
dodatna sredstva. 

Sevniški župan Srečko Ocvirk 
je omenil, da z Zagrebško žu-
panijo sodelujejo že v sklopu 
projekta urejanja kolesarskih 

in konjeniških poti. »Pomemb-
no je, da Posavje in Zagrebška 
županija počneta to koordini-
rano, kajti usklajevanje zgolj 
na izvedbeni ravni ni vedno 
najboljše, zato želimo siste-
matično pristopiti k usklajeva-
nju teh projektov s širšimi cilji. 
Zato je ta dogovor za nas klju-
čen, da imamo utečene poti ko-
munikacije med regijo Posavje 
in Zagrebško županijo za pri-
hodnje, tudi večje projekte,« je 
dejal Ocvirk. Župan občine Bi-
strica ob Sotli Franjo Debelak 
od skupnega sodelovanja pri-
čakuje, da bodo prijavljali tudi 
okoljske projekte in se bo s po-
močjo čezmejnih projektov še 
bolj razvilo podeželje. Bistriška 
občina ima sicer že zelo dobre 
izkušnje sodelovanja s Hrva-
ško, predvsem s Krapinsko-za-
gorsko županijo, ki meji na-
njo (npr. projekta iHeritage in 
Erasmus+). Občino Krško je na 
srečanju zastopal župan mag. 
Miran Stanko, radeško direk-
torica občinske uprave Brigita 
Stopar, predstavnika kostanje-
viške pa v Brežice ni bilo.
 Rok Retelj

Namestnik župana Vujević ter župana Molan in Stanko

KRŠKO – Poklicna gasilska enota Krško je 5. maja v svojo garažo 
zapeljala novo kombinirano orodno vozilo za gašenje požarov, 
posredovanje v prometnih nesrečah in vseh ostalih intervenci-
jah, vredno 427.000 evrov. Novo vozilo je opremljeno s sodobno 
opremo, ki največ novosti prinaša na področju varnosti. Vozilo je 
izdelalo avtrijsko podjetje Rosenbauer. Novo vozilo je trdnejše, 
a lažje in sestavljeno brez varjenja, zato je kljub 15 tonam to-
vonjak hiter in okreten v zavojih, predvsem pa prijaznejši do 
posadke. Novo gasilsko vozilo je za gasilce PGE Krško velika pri-
dobitev, saj je njihova vizija zagotoviti vse maksimalne pogoje 
za delo, s katerim bodo v popolnosti zagotavljali svoje poslanst-
vo za reševanje ljudi, materialnih dobrin in varovanje narave 
v vseh oblikah požarov, nesreč, naravnih nesreč ter drugih ob-
lik ogrožanja v občini Krško. Enota mora delovati tako, da se 
bodo občanke in občani počutili varno, pri tem pa jim bo zagoto-
vo pomagala nova gasilska oprema. Slavnostni prevzem novega 
gasilskega vozila bodo opravili v času prireditve ob občinskem 
prazniku občine Krško. Vir: PGE Krško

V omenjeni program bo po 
opravljenem izbirnem po-
stopku vključena nova sku-
pina 11 brezposelnih, ki bo v 
času štirimesečnega usposabl-
janja redno zaposlena na Re-
gionalni razvojni agenciji Po-
savje. Za to obdobje jim bo 
pripadalo plačilo v višini mi-

Radečani v svetu podjetništva
RADEČE - 5. maja je v sejni sobi Občine Radeče potekala predstavitev javnega poziva za vključitev brezpo-
selnih oseb v program Podjetno v svet podjetništva za območje občine Radeče.  

nimalne plače in vsa nado-
mestila, ki pripadajo delavcu 
oz. delavki v skladu z veljav-
no delovnopravno zakonoda-
jo. Usposabljanje se bo začelo 
1. junija, omejitve glede sta-
rosti in izobrazbe ni. »Izbrani 
v izbirnem postopku, ki ga bo 
opravila komisija, bodo v ok-

viru programa in ciljev razvi-
jali svojo podjetniško idejo, 
napisali svoj poslovni načrt, 
se izobraževali in usposablja-
li,« je tekla predstavitev vodje 
projekta Nataše Šterban Bez-
jak z RRA Posavje, ki je k be-
sedi povabila tudi udeleženke 
in udeležence skupine, ki za-

ključuje s štirimesečnim prog-
ramom usposabljanja v maju. 
»V času, ko sem vključena v to 
operacijo, sem uspela realizi-
rati del svoje podjetniške ide-
je in s prvim junijem name-
ravam odpreti s.p.,« je dejala 
Doroteja Jazbec, ostali pa so 
poleg programa pohvalili tudi 
predavatelje. »Vsak bi moral 
iti skozi to izobraževanje, saj 
prinaša veliko novega in upo-
rabnega znanja,« so še menili. 

Program Podjetno v svet pod-
jetništva za problemsko ob-
močje občine Radeče se izvaja 
v okviru Programa spodbujan-
ja konkurenčnosti in ukrepov 
razvojne podpore za območje 
občin Hrastnik, Radeče in Tr-
bovlje v obdobju 2013-2018. 
Sredstva za njegovo izvajanje 
zagotavlja Ministrstvo za gos-
podarski razvoj in tehnologijo, 
ki želi tako predvsem spodbu-
jati nastajanje novih podjetij 
in delovnih mest. 
 S. Radi

PGE Krško ima novo vozilo

Novo vozilo krških poklicnih gasilcev

Nataša Šterban Bezjak

Belgijski obisk v Alufinalu
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BREŽICE - Na nagradni natečaj »Življenje brez vode«, ki ga 
je javno podjetje Komunala Brežice pripravilo v počastitev 
svetovnih dnevov voda in Zemlje, je prispelo kar 62 del iz-
pod rok 115 sodelujočih. 

Avtorji so lahko sodelovali z literarnim delom, ekološko risbo 
ali predmetom, likovnim delom, filmom ali fotografijo. »Z na-
tečajem smo želeli opozoriti na pomen in vpliv vode na življe-
nje vseh bitij na našem planetu. Tema je, kot kaže, zelo aktual-
na. Sodelovalo je namreč kar 115 avtorjev, ki so prispevali 62 
nadvse domiselnih in kakovostnih del, vsa pa odražajo njihovo 
razmišljanje o tem, kakšno bi bilo življenje brez vode, kakšen bi 
bil naš planet brez vode in kaj nas čaka, če ne bomo ohranili vo-
dnih virov za naše zanamce,« je povedal Aleksander Zupančič, 
direktor Komunale Brežice.  

Prvo mesto so s »Šokantno stranjo iz revije Vesoljček iz leta 
3016« in »Priročnikom za preživetje brez H2O« osvojili učenci 
3.a iz Osnovne šole Artiče. Drugo mesto je z dokumentarnim po-
snetkom »Življenje brez vode« osvojila Hana Škrinjar iz Osnov-
ne šole Brežice, tretje pa Alenka Venišnik z ekološkim izdel-
kom »Brez vode – lupina«.
  Vir: Komunala Brežice

Na natečaj »Življenje brez vode« 
prispelo kar 62 del

Zmagovalni izdelek učencev 
3.a iz OŠ Artiče

1. oktobra 1862 je mimo Sev-
nice stekla dvotirna železni-
ška proga od Zidanega Mosta 
do Zagreba in od tu dalje do 
Siska. Danes je na njej 10 ni-
vojskih prehodov ceste z že-
leznico, ki so zavarovani z za-
pornicami ali pa samo s t. i. 
Andrejevim križem, obstaja-
jo pa tudi nezavarovani že-
lezniški prehodi. Pomemben 
del slovenskega železniškega 
omrežja je tudi enotirna žele-
zniška proga Sevnica–Trebnje, 
ki vodi dalje do Novega mesta 
ali pa do Ljubljane. Na progi, 
ki prečka reki Savo in Mirno, 
je največji objekt 158 metrov 
dolg most preko Save pri Sev-
nici oz. Boštanju, ki je bil zgra-
jen leta 1938. Na omenjeni 
progi je 23 nivojskih prehodov. 
Ti prehodi (vseh skupaj je 33) 
predstavljajo za občanke in ob-
čane problem, saj je zaradi njih 
cestni promet upočasnjen ozi-
roma večkrat prekinjen, marsi-
kje pa je železniški prehod tudi 
nevaren in je že terjal smrtne 
žrtve. 

»Med nivojskimi prehodi na 
glavni železniški progi Zidani 
Most–Zagreb, v povezavi s ka-
terimi že dlje časa tečejo ak-
tivnosti za njihovo ukinitev, je 
nivojski prehod na Blanci, dve 
nivojski križanji na Gobovcah 

Prepletena z železniškimi prehodi
SEVNICA - Sevniška občina ima med posavskimi občinami največje število nivojskih križanj ceste z železni-
co, kar 33 jih lahko naštejemo, saj je vse od druge polovice 19. stoletja pomembno železniško križišče. Pri-
zadevajo si tako za ukinitev nekaterih nivojskih prehodov kot za ureditev nezavarovanih.

in nivojski prehod na Gornjem 
Brezovem,« pravijo na sevniški 
občini in dodajajo, da bi bilo 
potrebno, skladno z odloč-
bo ministra za promet iz leta 
2008, preurediti obstoječi ni-
vojski prehod na Blanci (v bli-
žini tamkajšnje železniške po-
staje) z novim izvennivojskim 
prehodom. Idejna zasnova je 
že izdelana in prav tako je  pri-
pravljen dokument identifika-
cije investicijskega projekta in 
predlog sporazuma o sofinan-
ciranju. »Ureditev so zavezani 
izvesti Infra, Slovenske žele-
znice in Direkcija RS za infra-

strukturo, a projekt zaenkrat 
še ni umeščen v plane držav-
nega proračuna,« dodajajo na 
sevniški občini.

Eden izmed predvidenih ukre-
pov je tudi prestavitev regio-
nalne ceste Sevnica–Blan-
ca zaradi izgradnje nadvoza 
in mostu čez Savo pri nase-
lju Log. Podlaga za ureditev 
je DLN za HE Blanca in prav 
tako odločba ministra za pro-
met iz leta 2008. Občina Sev-
nica je za izvedbo projekta pri-
pravila oziroma sprejela Odlok 
o Občinskem podrobnem pro-

storskem načrtu (OPPN) za 
most Log, ki vključuje presta-
vitev regionalne ceste in uki-
nitev obeh cestno-prometnih 
nivojskih križanj na Gobov-
cah. S strani Direkcije je izde-
lan osnutek novega protokola 
o ureditvi medsebojnih razme-
rij med investitorji, izdelana 
in potrjena je projektna nalo-
ga za izdelavo projekta za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja 
in projekt za izvedbo projek-
tne dokumentacije. Projekt 
je umeščen v NRP državnega 
proračuna, skupna ocenjena 
vrednost je 12.635.159 evrov. 

»Zelo problematični so neza-
varovani prehodi na železni-
ški progi Sevnica–Trebnje,« 
še pravijo na sevniški občini 
in dodajajo, da so v lanskem 
letu postavili svetlobni prika-
zovalnik z opozorilno vsebino 
na obeh straneh doslej neza-
varovanega nivojskega preho-
da v Pijavicah v Mirnski dolini. 
»Občina Sevnica aktivno opo-
zarja na problematiko ter sa-
mostojno pripravlja nekatere 
rešitve, vendar gre za uredi-
tve, katerih dokumentacijska 
in investicijska vrednost pre-
sega zmožnosti lokalne sku-
pnosti,« zaključujejo. 

 Smilja Radi

Sevnica je pomembno železniško križišče z večjim številom ni-
vojskih križanj ceste z železnico.

Alenka Venišnik je z ekolo-
škim izdelkom Brez vode - 
lupina osvojila tretje mesto.
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LESKOVEC PRI KRŠKEM - Člani PGD Leskovec pri Krškem so 
znova postavili mlaj pred gasilskim domom v Leskovcu pri Kr-
škem, tudi letos s pomočjo mehanizacije podjetja GIP Kodrič, 
predvsem zaradi varnosti, saj je bil mlaj dolg oz. visok kar 34 
metrov. Res, da so se in se še postavljajo mlaji z ročno silo ali 
s t. i. škarjami, vendar so se zaradi nesreč, ki so se pojavljale 
v preteklosti, odločili, da je tako bolj varno. Člani PGD Lesko-
vec pri Krškem (na fotografiji ob postavljenem mlaju) s pro-
stovoljnim delom veliko pripomorejo pri raznih prireditvah, 
čistilnih akcijah ipd., pri katerih sodelujejo z ostalimi društvi 
v krajevni skupnosti. A. H.

SENOVO - Na Senovem, na začetku Ceste 1. maja, je 29. aprila 
po več letih ponovno zaplapolala slovenska zastava na ročno 
postavljenem mlaju. Nekdanji običaj so v kraju obudili na po-
budo senovskega Turističnega društva in Krajevne skupnosti. 
Postavljanje prvomajskega simbola je potekalo pod strokov-
nim vodstvom Alojza Kranjca iz PGD Mali Kamen, v katerem 
so zagotovili tudi pripomočke za dvig. Kot je po opravljenem 
podvigu zadovoljno ugotavljalo dobrih deset sodelujočih po-
stavljavcev, jim je šlo delo dobro od rok, zato nameravajo pri-
hodnje leto, kot so dejali, postaviti še lepši, predvsem pa višji 
mlaj. B. M., Vir: TD Senovo

LIBNA – 30. aprila so pri cerkvi svete Marjete in ob lovskem 
domu na vrhu Libne v KS Dolenja vas peto leto zapored roč-
no postavljali mlaj. Tudi tokrat so vaščanke Libne spletle ne-
kaj metrov dolgo kito iz lipice, ki poleg drugih pisanih trakov 
in slovenske zastave krasi mlajev vrh. Dogodek ima družab-
ni predznak, saj po opravljenem dvigovanju sledi srečanje 
ob pijači in golažu, ob mraku pa zakurijo še kres. Naslednje 
jutro se krajani zberejo pred Večnamenskim domom v Dole-
nji vasi na budnici, za katero poskrbi Pihalni orkester Krško.  
M. H., foto: D. Bošnjak

»Verjamem, da smo se danes 
tukaj, kljub slabemu vremenu, 
zbrali tisti, ki verjamemo v de-
lavstvo, v pošteno delo, za ka-
terega na žalost lahko trdimo, 
da že dolgo ni več ne cenjeno 
ne pošteno plačano,« je dejala 
v uvodu slavnostna govornica 
Mateja Gerečnik iz Sindika-
ta kovinske in elektroindustri-
je Slovenije iz Zasavja in nada-
ljevala, da ima pravice samo 
kapital, delavec pa ima samo 
dolžnosti. Opozorila je še, da 
so pritiski za daljši delovni čas 
vse močnejši. »Na žalost tudi s 
strani delavstva. Ne zato, ker 
si tako strašno želimo biti cele 
dneve v  službi. Gre za to, da si 
marsikdo z delom prek vseh 
časovnih omejitev prisluži vsaj 
dostojno plačo. Če ima seveda 
plačane ure, če dobi plačo. Ne-
kateri hodijo samo še delat …« 
je pojasnjevala današnje dela-
vsko stanje. »Pa ne zahtevamo 
veliko, le to, da bi s svojim de-
lom lahko preživeli sebe, svojo 
družino in da bi morda lahko 
pomagali še komu,« je dodala. 
»Pritiski na nižanje delavskih 
pravic so vse močnejši, pritiski 
na sindikate so vse močnejši, 

»Nekateri hodijo samo še delat!«
LISCA - V deževnem nedeljskem dopoldnevu 1. maja se je na Lisci odvijalo tradicionalno prvomajsko sreča-
nje v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Regijske organizacije zahodne Slovenije, OE 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja pod sloganom »Skupaj delajmo, skupaj praznujmo«. 

ukinjajo kolektivne pogodbe, 
v katerih so zapisane delavske 
pravice, pritiskajo na zaposle-
ne, da se individualno odpove-
dujejo pravicam. Zakaj indivi-
dualno? Ker smo tako najbolj 
ranljivi. Ker se kot posame-
znik najtežje upremo močnej-
ši, kapitalski strani. Zato je po-
membno združevanje. Zato je 
pomembno, da zadeve, od ka-
terih živimo, zaščitimo tako, da 
ostanemo ali postanemo zdru-
ženi,« je še dejala slavnostna 
govornica in zaključila z bese-
dami: »Delu čast!«  

Navzoče na prireditvi, ki je po-
tekala pod šotorom pri Tonč-
kovem domu na Lisci je nago-
voril in pozdravil tudi sevniški 
župan Srečko Ocvirk. »Prvi 
maj je simbol iskanja pravič-
nih razmerij.  Začelo se je z de-
lavskimi pravicami in še danes 
je tako,« je dejal in nato nani-
zal nekaj primerov (ne)pravič-
nih razmerij ter zaključil z mi-

slijo, da je Lisca vsem dostopna 
v slabem in lepem vremenu.

V spremljevalnem kulturnem 
programu je sodelovala Godba 
Sevnica, zapeli so člani kvarte-
ta Plus iz Globokega, recitira-
la je Lučka Černelič, program 
sta povezovala Ivica Sotelšek 
in Marjan Urbanč. Za prijetno 
popoldansko druženje, ki se je 
zaradi slabega vremena odvi-
jalo v prostorih Tončkovega 
doma, so skrbeli člani ansam-
bla Fantje izpod Lisce, srečelov 
v Jurkovi koči so organizira-
li sevniški planinci. Na tradici-
onalnem prvomajskem sreča-
nju na Debencu pri Mirni pa je 
Regijska ZSSS podelila dve sin-
dikalni priznanji - eno je prejel 
Janez Medved iz sevniške Ko-
munale za odgovorno, korek-
tno in strokovno delo v sindi-
katu ter za uspešnost v dialogu 
z vodstvom ter za izreden po-
sluh za sočloveka. 
 Smilja Radi

Vsak obiskovalec Lisce je 1. maja dobil tudi rdeč nagelj kot 
simbol boja za delavske pravice.

ŠENTVID - Letošnje prvomajsko jutro je dalo slutiti, da nas čaka 
deževen, turoben dan. Kljub temu se je na jasi pri cerkvici sv. Vida 
na Šentvidu nad Čatežem ob Savi zbrala lepa množica brežiških 
občanov, ki je z dežniki in pelerinami počastila mednarodni pra-
znik dela. V odsotnosti brežiškega župana Ivana Molana je zbra-
ne nagovorila podžupanja Katja Čanžar. Med drugim je dejala, 
da se je pomen prvega maja skozi polpreteklo zgodovino spremi-
njal. »Dandanes praznovanje prvega maja pomeni kvalitetno pre-
življanje prostega časa in priložnost za izlete, druženje s sorodni-
ki in prijatelji. Simboli prvega maja so tudi kresovi, postavljanje 
mlajev, budnica godbe na pihala, rdeč nagelj, osvajanje posavskih 
gričev. Žal pa smo danes tudi v času, ko je veliko delovno aktivne-
ga prebivalstva brez dela in se kršijo že pridobljene pravice de-
lavcev ter zmanjšujejo privilegiji socialne države,« je poudarila 
in dodala, da prvi maj ponovno pridobiva na pomenu. Še naprej 
se ohranja tudi tradicija praznovanja na Šentvidu, ki jo ohranja-
jo prostovoljci iz PGD Sobenja vas. Vsakoletno proslavo na Šent-
vidu namreč organizirata Občina Brežice in PGD Sobenja vas, ka-
terega člani poskrbijo za jedačo in pijačo. 
Člani Pihalnega orkestra Kapele so dokazali, da jim dež ne more 
do živega, saj so na Šentvid prišli s svojimi glasbili in odigrali ne-
kaj najbolj znanih melodij. Že prej so igrali tudi prvomajsko bu-
dnico po vaseh KS Kapele. Njihovi kolegi iz KD Gasilski pihalni or-
kester Loče pa so zjutraj pred občinsko stavbo v Brežicah županu 
in nekaterim Brežičanom zaigrali tradicionalno budnico. V kraj-
šem programu na Šentvidu sta poleg povezovalke Bojane Zev-
nik sodelovala tudi člana Združenja za esperanto Slovenije An-
ton in Reneja Mihelič, ki sta v slovenščini in esperantu prebrala 
dve Kosovelovi pesmi. R. Retelj

Prvi maj pridobiva na pomenu

Na Šentvidu so letos prevladovali dežniki.

BLANCA - Po pripovedovanju domačink in domačinov posta-
vljajo mlaj na Blanci ročno že več kot šest desetletij in do-
slej je najvišji meril v višino 36 metrov. Dovolj visoko smreko 
vsako leto prispeva eden izmed krajanov, letos jo je Ivan Bi-
derman iz Kladja nad Blanco. Tako kot že nekaj let doslej je 
postavljanje letošnjega 28 metrov visokega mlaja na predve-
čer praznika dela ob zvokih domače godbe Blanški vinogra-
dniki vodil Bojan Radej, saj je pri ročnem postavljanju mlaja 
potrebno veliko preudarnosti in spretnosti. Postavitvi mla-
ja, okrašenega z venčkom iz zelenja in s slovensko zastavo, 
je sledilo prijetno druženje ob domačih dobrotah in rujni ka-
pljici. S. R., foto: L. M.

SVIBNO - Na vrhu Svibna, kjer se nahajajo grajske razvaline, ne-
poročeni fantje in možje že tradicionalno postavljajo mlaj z »ža-
vrami«, »krancljem« in zastavo. Podvig je poseben predvsem 
zaradi postavljanja na težko dostopnem terenu, kjer je na str-
mih pobočjih skalnata podlaga in ponekod tudi nekoliko nevar-
no. Ohranjanje običaja poteka na nekdanjem gradu Ostrovrhar-
jev neprekinjeno od leta 1992, pred tem pa se je mlaj postavljal 
na »Tičn'ci«, nad cerkvijo sv. Janeza. V povprečju sodeluje med 
dvajset do trideset fantov in mož, ki do vznožja grajskega hriba 
smreko iz lokalnih gozdov, katere posek se opravi z odobritvijo 
in v sodelovanjem z revirnim gozdarjem, pripeljejo s traktorjem, 
nato pa sledi ročno timsko delo. Letošnji mlaj se lahko pohvali z 
višino 23 metrov, postavljen pa je s trojnim namenom: za obele-
žitev praznika dela, birmanskega dne, ki je potekal v svibanski 
župniji 27. aprila, ter končno zaradi obeležitve florjanovega in 
otvoritve prenovljenih prostorov tamkajšnjega gasilskega doma. 
 D. Jazbec, foto: Aleš Pernišek

Mlaj s trojnim pomenom

PLANINA, KRŠKO - Tradicionalno prvomajsko proslavo na Planini 
nad Podbočjem so organizatorji zaradi slabe vremenske napovedi 
že nekaj dni prej odpovedali, prav tako dogodek Nakup pod zvez-
dami, ki je bil v Krškem načrtovan 29. aprila, a ga bodo pripravi-
li v mesecu maju. Zaradi sočasnosti speedway dirke za VN Slove-
nije izjemoma ni bilo tradicionalnega kresovanja na Trški gori.

Nekaj prireditev je odpadlo
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Sadovi narave v Posavju

Uživajmo domačo ekološko pridelano hrano!

Ministra mag. Dejana Židana 
sta na sedežu podjetja Evrosad 
sprejela direktor Boštjan Ko-
zole ter prokurist in ustanovi-
telj podjetja Ivan Kozole, ki je 
nato z ministrom odšel v ene-
ga izmed nasadov breskev in si 
ogledal škodo po pozebi. Kot je 
za naš časopis povedal direk-
tor Evrosada, lahko z gotovo-
stjo trdi, da gre na splošno v 
sadjarstvu kot tudi skupini 
Evrosad (nasadi jablan, hrušk 
in breskev) za največjo škodo 
v zgodovini samostojne drža-
ve. »Danes je še težko govori-
ti o odstotkih uničenega sadja, 
vendar je velik del sadovnja-
kov popolnoma poškodovan. 
Tam, kjer je škoda manjša, jo je 
v tem trenutku nemogoče oce-
niti, ker se bo šele v naslednjih 
tednih videlo, kaj se bo zgodi-
lo – ali se bodo plodovi razvi-
li naprej ali bodo junija odpa-
dli. Bojim se, da bo letos uspel 
rekordno nizek odstotek slo-
venskih sadovnjakov,« je de-
jal. Minister Židan si je na tere-
nu ogledal posledice naravne 
ujme in predstavnikom medi-
jev izjavil, da bo treba čim hi-
treje sprožiti postopke popisa 
škode, kar je osnova za ukrep 
države in nato tudi Evropske 
unije. »Trenutno se podatki o 
oceni škode še zbirajo. Prva re-
sna ocena škode se bo videla 
šele v juniju. Nekatere rastlin-
ske vrste imajo namreč rege-
neracijsko sposobnost, zlasti 

Takšne pozebe že dolgo ni bilo
KRŠKO - Pozeba v noči s 25. na 26. april in snežne padavine v noči s 27. na 28. april so tudi v Posavju pusti-
le hude posledice tako v vinogradih kot sadovnjakih in na drugih kmetijskih površinah. 3. maja si je posle-
dice pozebe ogledal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan.
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vinska trta in koruza, pri ka-
terih se bo čez mesec, dva vi-
delo drugačno stanje kot zdaj. 
Takrat bo tudi čas za končno 
oceno škode,« je pojasnil in 
dodal, da namerava Slovenija 
Evropsko komisijo o škodi po 
pozebi obvestiti skupaj s sose-
dnjimi državami, ki jih je prav 
tako prizadela ujma. Nato se je 
sestal z vodilnimi možmi Evro-
sada ter predstavniki Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slo-
venije, Gospodarske zbornice 
Slovenije - Zbornice kmetijskih 
in živilskih podjetij, Zavoda za 
gozdove Slovenije ter Uprave 
RS za zaščito in reševanje, ki so 
ga seznanili z do takrat zbrani-
mi podatki o škodi. 

PRIZADETE TUDI ČEŠNJE, 
SLIVE, JAGODE ...

Kmetijsko gozdarski zavod 
(KGZ) Novo mesto je v prvi 
oceni škode v vinogradih na 
območju Dolenjske, Bele kra-
jine in Posavja zapisal, da je 
škoda po svojem obsegu in 
stopnji poškodovanosti zelo 
velika. Stopnja poškodova-
nosti je odvisna predvsem od 
nadmorske višine vinograda 
in možnosti odtoka hladnega 
zraka ter razvojne faze vinske 
trte. Najbolj so poškodovani 
vinogradi na nižjih legah, kjer 
so razvite mladice popolno-
ma zmrznile. Še posebej moč-
no so bile poškodovane mladi-

ce mladih trsov, ki so bile bliže 
tlom, kjer je bila temperatura 
zraka še nekoliko nižja. V vi-
nogradih, kjer so bile mladi-
ce že daljše, je sneg povzročil 
lomljenje mladic, so obrazlo-
žili. Svetovalka za sadjarstvo 
na KGZ Novo mesto Andre-
ja Brence nam je odgovorila, 
da je zelo težko najti nepoško-
dovan sadovnjak. Glede na re-
zultate pregledanih sadovnja-
kov in nasadov jagod v Posavju 
škode ni mogoče enostavno 
podati v številkah, ker bi bile 
lahko zavajajoče, poleg tega 
tudi še nimajo izkušenj oz. na-
tančnih podatkov, kaj se zgo-
di s tako velikimi plodiči, če so 
podvrženi nizkim temperatu-
ram. Škodo je mogoče dokonč-
no oceniti zgolj v tistih najbolj 
prizadetih nižinskih nasadih, 
kjer imajo plodiči jabolk, hru-
šk in breskev črno notranjost. 
»V ostalih sadovnjakih, kjer 
prerez plodičev kaže nekoli-
ko spremenjeno barvo, pa ne 
moremo z veliko gotovostjo 

trditi, da se bodo plodovi nor-
malno razvijali oz. predčasno 
odpadli,« je pojasnila Brence-
tova. »Pozebli plodiči češenj in 
sliv so popolnoma črni, enako 
je tudi pri jagodi na prostem, 
kjer so večinsko pozebli cve-
tovi in manjši plodiči,« je opi-
sala in dodala, da so v sadjar-
stvu tudi indirektne posledice 
pozebe zelo velike. Gre namreč 
za širši problem - najprej izgu-
ba pridelka, nadalje pričakuje-
jo večji delež porjavelih in de-
formiranih plodov, ki jim trg ne 
priznava prvega kakovostnega 
razreda, kar pomeni bistveno 
nižjo prodajno ceno. »Tudi vsi 
nadaljnji tehnološki ukrepi so 
oteženi, kar posledično prina-
ša veliko dražjo pridelavo, ki 
nam jo tudi trg nikoli ne pri-
znava. In kar je za načrtova-
nje najtežje: v tem trenutku 
ne vemo, s kolikšno končno 
količino in kakovostjo pridel-
ka lahko v jeseni računamo,« 
je še dejala Brencetova.
 Rok Retelj

Najdaljšo tradicijo društvene 
organiziranosti v čebelarstvu 
imajo na Raki, od koder izha-
ja eden prvih čebelarskih stro-
kovnjakov pri nas Martin Hu-
mek (o njem pišemo na str. 14) 
in kjer bodo letos praznova-
li že 110-letnico čebelarskega 
društva. Med starejša čebelar-
ska društva sodijo še radeško, 
sevniško, krškopoljsko (danes 
leskovško), senovsko-bresta-
niško, krško in kostanjeviško, 
mlajša so društva v Šentjan-
žu in v brežiški občini (Breži-
ce, Krška vas, Dobova-Kapele). 
Enajst društev, ki so del Čebe-
larske zveze Slovenije, združu-
je okvirno 450 posavskih če-
belarjev (nekaj čebelarjev iz 
bistriške občine je vključenih 
v Čebelarsko društvo Podče-
trtek), kar priča o tem, da gre 
za priljubljeno in pomembno 
dejavnost, ki nekaterim zago-
tavlja pomemben dohodek ali 
celo preživetje, drugim pa ko-
ristno prostočasno dejavnost, 
s katero pripomorejo k ohra-
njanju značilnosti slovenskega 

podeželja, kamor  nedvomno 
sodijo tudi številni čebelji pa-
nji.

V čebelarskih društvih skrbijo 
za povezovanje, informiranje, 
izobraževanje in izpopolnje-
vanje svojih članov, v sode-
lovanju z osnovnimi šolami 
ohranjajo delovanje čebelar-
skih krožkov, v katerih mladi 
ob pomoči izkušenih mentor-
jev skrbijo za šolske čebelnja-
ke in se udeležujejo čebelar-
skih tekmovanj (nekaj o tem 
na str. 14), sodelujejo pri pro-
jektu medeni zajtrk v šolah in 
vrtcih, s katerim opozarjajo na 
zdravo prehrano, ob dnevu od-
prtih vrat predstavljajo čebe-
larsko dejavnost z degustacijo 
čebelarskih izdelkov, sodeluje-
jo pa tudi na raznih drugih lo-
kalnih prireditvah, tržnicah, 
promocijskih dogodkih, kakr-
šen je bila nedavna medena tr-
žnica v krškem nakupovalnem 
centru (na str. 14.) ipd. Med pi-
onirkami čebelarskih krožkov 
v Sloveniji je bila Minka Zupan-

čič iz Krškega, ki je za čebelar-
stvo med drugim navdušila 
tudi gosta našega tokratne-
ga osrednjega pogovora Jan-
ka Božiča, danes priznanega 
čebelarskega strokovnjaka, ki 
pravi, da ima čebelarjenje pri 
nas izrazito močan kulturni, ne 
le strogo ekonomski oz. prido-
bitni vidik.

Tokratne »Sadove narave« 
smo posvetili posavskemu če-
belarstvu in ob tej priložnosti 

boste lahko spoznali tri posa-
vske čebelarje, Janeza Levsti-
ka, Jožeta Kelharja in Tanjo 
Kavčič, vsakega s svojo zani-
mivo zgodbo. Predstavljata se 
še čebelarstvo Evin gaj in Turi-
stična kmetija Zevnik, prebra-
li boste lahko tudi o prizadeva-
njih za uveljavitev 20. maja kot 
svetovnega dneva čebel ter iz-
vedeli, kakšno zanimivost, po-
vezano s čebelarstvom, hranijo 
v Posavskem muzeju Brežice. 
 P. Pavlovič

Čebelarstvo tudi pri nas priljubljeno in razširjeno
POSAVJE - Čeprav Posavje ne sodi med pokrajine z najdaljšo čebelarsko tradicijo v Sloveniji, ima ta dejav-
nost tudi pri nas že kar dolgo zgodovino. V čebelarska društva je danes vključenih več kot 450 posavskih 
čebelarjev, kar pomeni, da je čebelarstvo ena najbolj razširjenih kmetijskih panog, hkrati pa priljubljena 
prostočasna dejavnost. 

Čebelnjak v Loki pri Zidanem Mostu (foto: S. R.)
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KRŠKO - Člani Čebelarskega društva Krško in učenci čebelarske-
ga krožka iz OŠ Jurija Dalmatina Krško so 23. aprila sodelovali 
na t. i. medeni tržnici v Qlandii Krško. Na družbeno odgovorno 
obarvanem dogodku so čebelarji poskušali obiskovalce centra 
čim širše informirati in izobraziti o področju čebelarstva in nje-
govem pomenu ter jim praktično prikazati opravila v čebelarstvu 
in jim ponuditi medene izdelke. Predstavili so Čebelarsko dru-
štvo Krško, dejavnost in poklic čebelarja, opremo in oblačila, po-

stopke pridelave čebeljih izdelkov, vrste izdelkov in vrste medu. 
Priključili so se mladi čebelarji čebelarskega krožka na OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško, ki so predstavili svoje dejavnosti in aktivno-
sti v sklopu krožka, čebelarjeva opravila pa praktično prikaza-
li v delavnicah. Dogodek so popestrili trije mladi harmonikarji. 
Na vprašanja mimoidočih je odgovarjal tudi raziskovalec čebel 
in čebelarjenja prof. dr. Janko Božič, sicer tudi predsednik Če-
belarskega društva Krško. Qlandia je Čebelarskemu društvu Kr-
ško in krožkarjem OŠ Jurija Dalmatina ob tej priložnosti donira-
la po 150 evrov. Miran Vogrinc 

Medena tržnica v Qlandii Krško

Predstavili so se mladi čebelarji iz OŠ Jurija Dalmatina Krško.

Donacija Qlandie

Član Čebelarskega društva 
Sevnica, nekdanji član Uprav-
nega odbora Čebelarske zveze 
Slovenije in oblikovalec sve-
čane obleke slovenskih čebe-
larjev Janez Levstik nadaljuje 
družinsko tradicijo čebelar-
jenja, ki po njegovem mne-
nju traja že več kot sto let. »Na 
nekdanji rojstni hiši, ki je bila 
zidana iz kamenja iz kamnolo-
ma v naši neposredni bližini, 
je bila letnica 1872. Prepričan 
sem, da so se moji predniki ta-
krat začeli ukvarjati tudi s če-
belarstvom,« je pojasnil. Sam 
ima dva čebelnjaka, v njih pa 
je od 15 do 30 panjev - odvi-
sno od števila čebeljih družin 
v posameznem letu. Svoja opa-
žanja redno vpisuje v čebelar-
ski dnevnik, ki ga mora ime-
ti vsak čebelar. »V dnevnik se 
vpisujejo vsi preparati, ki so 
bili izdani čebelarju, in posegi 
veterinarjev, če pride do pre-
gleda. Sam vpisujem tudi učin-
kovitost preparatov za zatira-

Janez Levstik, čebelar

Avtor svečane čebelarske obleke
LISIČJE JAME - V zaselku v KS Boštanj v sevniški občini, ki je verjetno  dobilo svoje nenavadno ime po ve-
čjem številu lisičjih bivališč v bližnjem gozdu, živi čebelar Janez Levstik. V hiši, ki jo v tem letnem času ob-
dajajo cvetoči travniki, sadovnjak s čebelnjakom in urejen vrt ter v bližini še pašniki in zelen gozd, ima 
tudi posebno čebelarsko sobo.  

nje varoj,« je pripovedoval in 
poudaril, da pri tem že vrsto 
let uporablja samo sonarav-
ne preparate. »Prepričan sem, 
da podobno ravnajo tudi osta-
li slovenski čebelarji, čeprav je 
bilo pred časom slišati, da naj 
bi temu ne bilo tako. Nekate-
ri naj bi uporabljali nelegalne 
preparate za zdravljenje varo-
je pri čebelah. Mislim, da je v 
ozadju  lobi s proizvodnjo pre-
paratov, ki želi čim več zasluži-
ti - in to po uradnih poteh,« je 
dodal in se nato ozrl proti če-
belnjaku, od koder se je zasli-
šal nenavaden zvok, nad staro 
jablano v bližini pa se je kmalu 
pojavil velik roj čebel. Na eno 
izmed vej je sedla čebelja ma-
tica, ki je s posebnim vonjem 
vabila v svojo družbo osta-
le čebele. »Pričelo se je roje-
nje čebel. To je naravno raz-
množevanje čebeljih družin. 
Pri tem se družina razdeli na 
dva dela. En del predvsem mla-
dih čebel ostane v panju, drugi 
starejši del čebel pa panj zapu-
sti. Čebele, ki ostanejo v panju, 
čakajo, da se iz pokritih matič-
nikov izvali mlada matica, se 
oplodi in prične zalegati nove 
čebele,« je pojasnjeval čebelar.  
»Ko se bodo vse letajoče čebe-
le ugnezdile na veji, jih bom s 
posebno škatlo prenesel v nov 
panj v čebelnjaku,« je dodal v 
pričakovanju nastanja nove če-
belje družine.

SVEČANA OBLEKA 
SLOVENSKIH ČEBELARJEV 

Janez Levstik je kot vodja pro-
jekta in oblikovalec sodelo-
val tudi pri nastanku svečane 
obleke slovenskih čebelarjev. 
Le-ta ima hlače oz. krilo, te-
lovnik in šal oz. kravato z vzor-

cem čebeljega satovja, moški 
in ženski klobuk ter plašč. »Po 
izobrazbi sem tekstilni tehnik 
in to mi je olajšalo delo pri na-
stajanju obleke, ki je namenje-
na tako moškim kot  ženskam. 
Intenzivno delo je potekalo od 
maja 2000 do marca 2002, ko 
je bila obleka predstavljena na 
modni reviji v okviru čebelar-
skega seminarja v Celju. Pri 
Čebelarski zvezi Slovenije je 

bila imenovana posebna ko-
misija, v katero smo pritegnili 
tudi ljubljansko naravoslovno 
tehniško fakulteto – oddelek 
za oblikovanje tekstilij, na-
tančneje gospo Vesno Gaber-
ščik Ilgo, izredno profesorico 
in akademsko slikarko, ki je s 
svojimi študenti zbrala potreb-
no zgodovinsko in asociacijsko 
gradivo, na podlagi katerega so 
potem neobremenjeno izdela-
li kar zajetno število zanimi-
vih predlogov kreacij. Komisi-
ja, katere člani smo bili Jasna 
Kralj, omenjena profesorica, 
Sonja Vozelj, Franc Šivic, An-
drej Sever, Matjaž Vehovec in 
jaz, smo na drugem sestanku 
konec januarja 2001 naredili 
ožji izbor likovnih kreacij ter 

definirali namembnost, upo-
rabnost in smer prihodnjega 
oblikovanja čebelarske oble-
ke, ki naj bi bila bolj klasično 
športno oblikovana. Sprejeto 
je bilo mnenje večine, da naj 
bo obleka namenjena tako za 
slovesne kot tudi za poslovne 
priložnosti. Kreacijsko gradivo 
je v celostno podobo strnila in 
oblikovala takratna študent-
ka Urška Homan, ki je izdela-

la tudi idejni motiv za ovratne 
rute. Tega sem zaradi prevelike 
abstraktnosti še nekoliko kori-
giral v prepoznavnejše čebeli-
ce. Na podlagi vseh teh usmeri-
tev sem se odločil za temeljno 
barvno osnovo obleke, to je za 
barvo starejšega satovja, ter li-
kovno oblikoval vzorec mate-
riala v obliki satovja za telov-
nike. Upam, da bodo to obleko 
kupili še številni slovenski če-
belarji in čebelarke ter jo s 
ponosom nosili,« je zaključil 
predstavitev nastanka sveča-
ne čebelarske obleke, ki je za-
radi svoje unikatnosti prepo-
znavna tudi v evropskem in 
svetovnem merilu. 

 Smilja Radi

Janez Levstik še vedno hrani 
osnutke za izdelavo svečane-
ga čebelarskega oblačila, ki 
ga tudi sam rad obleče.  

Z modne čebelarske revije

MARKOVCI - 7. maja je v organizaciji Čebelarske zveze Sloveni-
je v Markovcih potekalo že 39. državno srečanje in tekmovanje 
mladih slovenskih čebelarjev, ki delujejo v okviru čebelarskih 
krožkov na šoli in kot podmladek čebelarskih društev. Tekmova-
nja se je udeležilo kar 485 učencev, ki so glede na starostno ka-
tegorijo tekmovali v nižji, srednji in višji tekmovalni stopnji. Vi-
den uspeh so zabeležili tudi učenci iz posavskih šol in društev. 
Tekmovalo jih je skupno kar 44 iz OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ 
Leskovec in ČD Leskovec, OŠ Koprivnica, OŠ Milana Majcna Šen-
tjanž, OŠ Podbočje, OŠ Boštanj in ČD Raka, pri čemer so osvoji-
li skupno kar 14 zlatih in prav toliko srebrnih odličij, 12 brona-
stih, štirje učenci pa so prejeli potrdilo. 
Zlata priznanja Čebelarske zveze Slovenije na nižji stopnji, na ka-
teri je tekmovalo skupno 277 mladih čebelarjev, so z osvojitvijo 
29 ali 30 možnih točk prejeli Jan Kuselj in Miha Osetič (oba OŠ 
Jurija Dalmatina Krško, mentorica Suzana Pacek), Matic Turšič 
in Matic Žaren (oba OŠ Leskovec pri Krškem, mentorica Dani-
ela Zalokar) ter Marija Marinčič in Vid Žaren iz Čebelarskega 
društva Leskovec (mentorica Daniela Zalokar). Na srednji sto-
pnji je tekmovalo skupno 189 učenk in učencev, med 18 sloven-
skimi mladimi čebelarkami in čebelarji, ki so osvojili med 38 in 
40 možnih točk in s tem zlato priznanje, pa so se uvrstili Danije-
la Bec, Klara Kranjc, Grega Krmelj in Matic Lazar iz OŠ Mila-
na Majcna Šentjanž (mentorica Lidija Martinčič) ter Lana Žni-
deršič, Živa Bratkovič, Daša Žoher in Karla Maček iz OŠ Jurija 
Dalmatina Krško (mentorica Suzana Pacek).  B. M.

V Posavje prinesli kar 40 odličij

Razvoj slovenskega čebelar-
stva si je kar težko predstavlja-
ti brez Martina Humeka (13. 1. 
1870 - 14. 2. 1943), ki se je ro-
dil v Gradišču pri Raki, in je bil 
eden tistih, ki so s svojim stro-
kovnim in predanim delom bi-
stveno pripomogli k razvoju 
čebelarstva, predvsem pa sad-
jarstva in vrtnarstva. S svojim 
prizadevanjem za nova znanja 
in njihovo uporabo v praksi je 
rešil marsikatero zagato pre-
prostega kmečkega človeka, 
saj je delo na zemlji poznal od 
malih nog. 

Že kot mlad učitelj je po zaklju-
čenem učiteljišču na domačem 
posestvu začel s čebelarstvom 
in tudi s sadjarstvom. Poleg 
ostalega pedagoškega izobra-
ževanja je leta 1906 opravil še 
tečaj za čebelarskega učitelja.  
Dobro prakso je vpeljal tudi 
kot učitelj v Radečah (1893-
1895), še posebno pa kot šolski 

upravitelj v Bohinjski Bistri-
ci (1895-1910), kjer so se ga 
domačini še dolgo spominjali. 
Svoje poslanstvo je nadaljeval 
vse do upokojitve leta 1925 na 
različnih delovnih mestih, tudi 
kot deželni sadjarski učitelj ter 
višji sadjarski nadzornik. 

V Ljubljani je poskrbel za po-
stavitev vzorčnega čebelnjaka 

v Marijanišču, ki so ga ob Hu-
mekovi smrti poimenovali kar 
»zibelko našega modernega če-
belarstva«. Z vso vnemo je pri-
pravljal različna predavanja in 
tečaje za čebelarje po vsej Slo-
veniji. Tako zasledimo, da so 
kmalu po odprtju čebelnjaka v 
Marijanišču leta 1912 pripravi-
li dvodnevni tečaj in med pre-
davanji je bilo tudi Humekovo 
o vzgoji matic. Bil je med orga-
nizatorji prve obsežnejše raz-
stave o čebelarstvu v Ljublja-
ni ob 25-letnici Slovenskega 
čebelarskega društva in se za-
vzemal za uvedbo Alberti-Žni-
deršičevega (AŽ) panja.

Kot avtor številnih strokov-
nih prispevkov in del s po-
dročja čebelarstva, sadjarstva 
in vrtnarstva je oral ledino na 
tem področju, prizadeval si je 
celo za ustanovitev čebelar-
ske šole. Bil je ustanovitelj in 
vrsto let urednik strokovne-

ga glasila Sadjarskega in vr-
tnarskega društva »Sadjar in 
vrtnar«. Med drugim je redno 
pisal strokovne članke za ča-
sopis »Slovenski čebelar«, ki 
ga je nekaj časa tudi urejal, so-
deloval pri nastanku dela »Naš 
panj« (1925) in pripravil za-
pis »Alberti-Žnideršičev panj« 
(1922). Bil je med pobudniki 
ustanovitve in tudi prvi pred-
sednik Zveze jugoslovanskih 
čebelarskih društev ter častni 
član Slovenskega čebelarske-
ga društva in Hrvaško-slavon-
skega čebelarskega društva. 
Čebelarstvo je vseskozi tvori-
lo pomemben del njegovega ži-
vljenja in zanimivo je, da je leta 
1922 v Ljubljani na Langusovi 
ulici zgradil domačo hišo, ki jo 
je poimenoval Čebelica. V spo-
min na njegovo izjemno stro-
kovno delo so mu v domačem 
kraju ob 100-letnici rojstva od-
krili spominsko ploščo. 
 P. Brenčič

Martin Humek, učitelj sodobnega čebelarstva

Martin Humek (foto: dLib)

Udeleženci tekmovanja iz OŠ Jurija Dalmatina Krško
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Gospodar, 53-letni Tone Zevnik, je četrti v generaciji Zevnikovih go-
spodarjev na kmetiji, ki se nahaja slaba dva kilometra proč od Term 
Čatež in prav tako dva kilometra stran od Brežic. Trenutno obdelujejo 
približno 80 ha zemlje in 20 ha gozdov ter skrbijo za 24 konj. Gospo-
dar Tone, inženir agronomije, in njegova žena Elka, vzgojiteljica, ima-
ta šest otrok. Kljub temu, da je na kmetiji vedno veliko dela, sta svoje 
otroke vseskozi usmerjala v šport. 

Najstarejša je 26-letna Lena, Vid (25) in Klara (19) sta uspešna bivša 
atleta, Domen (22) je pet let preživel v Ameriki zavoljo igranja košar-
ke, Ema (14) je uspešna plesalka sodobnega plesa, najmlajša, 9-letna 
Eva pa je velika ljubiteljica živali in odlična jahačica. Vid končuje štu-
dij turizma na Fakulteti za turizem v Brežicah in tako počasi prevzema 
odgovornost pri vodenju te dejavnosti na kmetiji. Kmetija Zevnik se 
nahaja na izredno ugodni lokaciji, saj je bližina avtoceste, Term Čatež 
in Brežic s svojo vse bogatejšo in pestrejšo turistično ponudbo velika 
prednost. Zavoljo tega so se v zadnjem obdobju osredotočili na razši-
ritev turistične ponudbe, in sicer so svojim gostom ter samemu kraju 
po nekajletnem premoru in opustitvi konjeništva le-to spet ponudili. 
Vzpostavili so šolo jahanja, ki spet uspešno deluje, ponujajo sprehode 
na ponijih za najmlajše, izkušenejše jahače pa vodijo na terensko ježo 
po bližnjih gozdovih in idiličnih travnikih ob Savi in Krki.

Za svoje učence bodo letos prvič organizirali možnost opravljanja iz-
pita za »Jahač 1«. Konjeništvo so razširili do te mere, da je trenutno v 
izgradnji sprehajalna naprava, ki služi treningu konj in jo imajo v Slo-
veniji zares le večje in resnejše jahalne šole. V prihodnjem letu načr-
tujejo še izgradnjo pokrite jahalnice. Konjeniško ponudbo so razširili 
še na možnost oskrbe za konje tujih lastnikov, tako da imajo trenutno 
v oskrbi šest tujih konj. Od letos je pri njih mogoča še vožnja s koči-
jo. Gostijo tudi večje skupine otrok, osnovnih šol, športnih društev in 
podjetij, ki pri njih želijo izvajati »team buildinge« za svoje zaposle-
ne. Ena izmed večjih dejavnosti kmetije je še organizacija poletnih de-
lavnic za otroke na kmetiji.

»Naši dolgoročni načrti so v glavnem povezani s konjeništvom. Žele-
li bi si ustanoviti konjeniški klub z dobrimi pogoji, ki pa bi bil še ve-
dno dosegljiv vsakomur. Tiste najbolj vztrajne jahače bi želeli v pri-
hodnosti pripeljati do nivoja, ko bi se lahko udejstvovali na državnih 
tekmovanjih v preskakovanju, dresuri ali v jahanju endurance tekmo-
vanj (daljinsko jahanje). Zavedamo pa se, da bo do takrat preteklo kar 
nekaj vode, pridobiti bo potrebno še veliko izkušenj in znanj,« pravi-
jo Zevnikovi. Ob bogatih izkušnjah in znanju gospodarja Toneta, ki se 

s konjeništvom ukvarja že trideset let, se je nova generacija na kmeti-
ji razvoja konjeniške dejavnosti lotila pri osnovah. Vid in njegovo de-
kle Jana, ki sicer že vodita jahalno šolo, se ravno v teh dneh pripravlja-
ta na sprejemne izpite za opravljanje licence inštruktor - asistent, kar 
je pogoj za inštruktorsko licenco jahanja, ki jo nameravata pridobiti v 
naslednjem letu. »Naše vodilo je sicer res dobro delo in strokovnost, a 
pred to postavljamo človeški odnos in odprtost do otrok,« poudarjajo.

Konjeništvo Zevnik sicer trenutno šteje približno 25 rednih jahačev, 
ki jih obiskujejo najmanj enkrat tedensko, ter še približno 25 tistih, ki 
jih obiščejo enkrat do dvakrat mesečno. »Na kmetiji že od nekdaj de-
lamo v glavnem le domači. Tako za konjeniški del skrbita Vid in Jana 
ob nadzoru in pomoči gospodarja Toneta. Pri kmetijskem delu pa sle-
dnjemu največkrat na pomoč priskoči Domen. Vid in Jana organizira-
ta še poletne delavnice za otroke, seveda ob pomoči vseh ostalih otrok 
kmetije. Vodita še programe za večje skupine, ki nas obiščejo in poma-
gata pri izvedbah rojstnodnevnih zabav. Ko je v sezoni največ dela, ko 
je setev ali delo v gozdu, na pomoč pridejo še prijatelji. Tako je vse laž-
je in hitreje postorjeno,« še pravijo in dodajajo, da se jim zdi, da so se 
v lokalnem okolju dobro umestili, saj se s turističnimi ponudniki kra-
ja dobro razumejo.

Človeški odnos in odprtost do otrok
ČATEŽ OB SAVI - Na kmetiji Zevnik, ki se nahaja tik pod farno cerkvijo sv. Jurija na Čatežu ob Savi, tradicija ukvarjanja s kmetijstvom traja že dolgo. 
Sredi 90-ih let prejšnjega stoletja so svojo dejavnost razširili še na konjeništvo in turizem ter še povečali obseg obdelovalne zemlje in gozdov. 

Družina Zevnik

Gospodar kmetije Tone Zevnik in nekateri ostali člani družine 
med vožnjo s konjsko vprego

Vid Zevnik in njegovo dekle Jana vodita jahalno šolo.

tel.: 041 717 861
e-pošta: kmetija.zevnik@gmail.com

http://kmetijazevnik.wix.com/kmetijazevnik

Turistična kmetija Zevnik

Evin gaj – 
prostor, poln zdravja

V čebelarstvu Evin gaj gojijo spoštljiv odnos do narave in na-
ravnega. Njihovi izdelki temeljijo na tradiciji in popolni na-
ravnosti izdelkov, ki jim dodajajo pridih sodobnosti.

Evini izdelki v življe-
nje prinašajo zdravje in 
harmonijo. Zaradi hi-
trega tempa življenja in 
nepravilnega prehranje-
vanja čutimo kronično 
utrujenost in depresijo. 
Potrebno pa bi se bilo 
zazreti vase in okoli nas, 
saj narava nudi zdravila 
za mnoge človeške tego-
be. V čebelarstvu Evin 
gaj so storili ravno to in vam ponujajo izdelke, ki so polni staro-
davnih modrosti. V ponudbi imajo na ekološki način pridelan med 
in ostale izdelke, ki vam bodo prinesli energijo za začetek napor-
nega dne, miren spanec, zdravje in lepoto. Njihovo delo temelji na 
poštenosti, marljivem delu, etičnosti in profesionalnem odnosu do 
vseh, ki sodelujejo v procesu ustvarjanja. Evin gaj je prostor oseb-
ne rasti in zavezanosti vrednotam. 

Eva vam nudi različne medene izdelke, kot so navadni med, med z 
dodatkom cvetnega prahu, kremni med z dodatkom kakava, me-
deni eliksir, medico, penečo medico, matični mleček, propolis in 
še mnoge druge izdelke iz medu. Pri njih lahko kupite tudi daril-
ne sete, ki so izvrstno darilo za ljube osebe, ki jim želite življenje, 
polno zdravja in harmonije. Več o ponudbi pa si lahko ogledate na 
splet ni strani www.evin-gaj.si

Telefon: 07 49 75 474 ali 051 373 073

Rosalinda, ki vrne rdečico na lica …

Vse se je začelo leta 1980, ko si 
je Jože Kelhar kupil prvi panj 
in dobil prvi roj čebel. Za čebe-
larstvo ga je navdušil eden ve-
čjih čebelarjev Anton Vogrinc 
iz Jereslavca. Število panjev se 
je skozi leta večalo, tako da jih 
ima v zadnjih letih 39, 14 jih 
ponavadi tudi seli, tako da jih 
bo v kratkem preselil na Bizelj-
sko k cvetočim akacijam, juni-
ja pa jih ponavadi prestavi še 
v Globočice h kostanjem. Tre-
nutno sicer niso vsi polni, kar 
je posledica ostrejše zime. Ko-
nec leta 1982 je v Brežicah 
11 ustanoviteljev, med kate-
rimi je bil tudi Kelhar, ponov-
no oživelo čebelarsko društvo, 
naslednje leto pa so se z osta-
lima dvema društvoma v ob-
čini, ČD Dobova-Kapele in ČD 
Krška vas, povezali v Občinsko 
čebelarsko zvezo (OČZ) Breži-
ce. Že od vsega začetka so mu 
tako v brežiškem društvu kot 
občinski zvezi zaupali vlogo 
tajnika, ki jo opravlja še danes. 
Čebelji piki so stalnica vsake-
ga čebelarja. Kelhar se spomi-
nja, da je enkrat po njih dobil 
alergijo, vendar je bilo z injek-
cijo vse rešeno. »Ponavadi me 
vedno kakšna piči, ampak to 
ni nič takega, sem že navajen. 
Pomembno je, da želo čim prej 

Jože Kelhar, čebelar

Že 36 let predan čebelarstvu
CUNDROVEC – Jože Kelhar iz Cundrovca se s čebelarstvom ukvarja že 36 let. Začel je z enim panjem, v za-
dnjih desetih letih pa jih ima 39. Je eden izmed ustanovnih članov Čebelarskega društva Brežice, že od vse-
ga začetka je tudi tajnik tako društva kot Občinske čebelarske zveze Brežice. 

potegneš ven in ni potem nobe-
nih posebnih problemov,« pra-
vi. Razložil nam je tudi, da če-
bele zimo preždijo, stisnjene 
so v gruči, da se grejejo. Čebele 
čez zimo in delno tudi spomla-
di porabijo osem do deset ki-
logramov hrane. Od zalege jaj-
čeca do izvalitve čebelice je 21 
dni, trot se razvija 24 dni, ma-
tica pa 16 dni.

Kelhar na leto pridela med 500 
in 1000 kilogramov medu, naj-
več ima akacijevega medu. Ke-
lharjev med sicer jedo tudi 
učenci OŠ Artiče. Kot pravi, je 
bila lanska letina povprečna, 
predlanska pa katastrofalna. 
Tudi letos kaže, da bo letina 
bolj podobna tisti izpred dveh 

let. Leta 1984 se je pri čebe-
lah pojavila bolezen varoza, ki 
se je zasidrala v slovenske če-
belnjake. Poleg nje se pojavlja-
jo tudi huda gniloba, poapnela 
zalega in pršičavost. Naš sogo-
vornik o t. i. aferi v čebelarstvu 
pravi, da za tem stoji trgovski 
lobi. »V preteklosti so veteri-
narji nabavljali zdravila in dva-
krat grdo udarili mimo, saj je 
poginilo 30 do 40 % čebel. Če 
se ne moreš zanesti na stroko, 
iščeš alternative. Iz tega se je 
nato razvila ta afera,« pravi in 
dodaja, da je zaradi tega vsem 
čebelarjem padla prodaja, ne-
prestano so jih tudi klicali, ali 
so uporabljali to ali ono zdra-
vilo. Kelhar je zaradi tega dal 
med v analizo, vendar je bilo 
vse v redu. »Dejstvo je, da sam 
med ne pride v kontakt z zdra-
vilom, saj se zdravi že po tem, 
ko se iztoči,« pojasnjuje. 

V ČD Brežice je trenutno včla-
njenih 22 čebelarjev, ČD Dobo-
va-Kapele ima 40 članov, pri 
čemer se je v zadnjem času 
pridružilo veliko mladih, ČD 
Krška vas pa sestavlja 36 čla-
nov. Vsi člani društev so avto-
matsko tudi člani OČZ Brežice 
in Čebelarske zveze Slovenije, 
ki ima že okoli 10.000 članov, 

številka pa se še zvišuje. Pov-
prečna starost brežiških čebe-
larjev je nad 60 let. ČD Brežice 
po novem predseduje Mar-
ko Ferenčak, ki je tako v dru-
štvo vnesel veliko zagnanosti 
in mladostne energije. Pred-
sednik OČZ Brežice je po smr-
ti Jožeta Tomšeta iz Globo-
čic pred dvema letoma postal 
Ignacij Sotlar. Kelhar, ki bo le-
tos dopolnil 70 let, je od leta 
2007 tudi predsednik gradbe-
nega odbora za Slomškov dom 
v Brežicah, ki so ga nedavno 
uradno odprli. V brežiški obči-
ni imajo tudi komisijo s prizna-
no koncesijo za pašni red (člani 
komisije so Jože Kelhar, Ludvik 
Divjak, Jože Tomše in Vinko 
Gramc), kar pomeni, da spreje-
majo vloge čebelarjev z drugih 
koncev Slovenije in (ne) odo-
brijo postavitev čebelnjakov v 
posavskih krajih. Letos so pre-
jeli 37 vlog. Za konec še pravi, 
da se čebelar s samo petimi pa-
nji skoraj ne splača biti. O sta-
nju čebelarstva v Posavju pa: 
»Čebelarjev je sicer vedno več, 
vendar ni več pravih paš, ker ni 
več travnikov, če pa že so, pa se 
kosi, tik preden bi začelo cvete-
ti, poleg tega kmetje uporablja-
jo preveč škropiv.«
 Rok Retelj

Jože Kelhar
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Po pričevanju učiteljeve hčere 
Staše Šoba ga je od nekod pri-
peljal domov njen oče, učitelj 
S. Gajšek. Postavil ga je pred 
čebelnjak na vrtu svoje hiše v 
Kostanjevici na Krki. Njegova 
hči, učiteljica Stanislava–Sta-
ša Gajšek, poročena Šoba, r. 
1930, se je kot otrok ob vznož-
ju čebelnjaka – vojaka pogosto 
igrala. Njena mati je bila Stana 
Gerlovič, hišno ime je bilo pri 
Gerlovičevih (Terenski zapiski 
Ivanke Počkar, 15. 6. 2001).

Isti čebelni panj omenja akad. 
slikarka Alenka Gerlovič (1919–
2010) v svojih spominih iz otro-
ških dni v knjigi Okruški moje-
ga življenja, Ljubljana: Forma 7, 
2006, s. 19: "Hiša v gasci ima na eni strani dvorišče, na drugi vrt. 
Na vrtu ima stric čebelnjak. Straži ga lesen vojak, ki ima v trebuhu 
špranjo, tako kot panji. Tudi ta vojak je panj, le da v njem ni čebel. 
Danes je stric nataknil klobuk s črno tančico čez obraz. Iz nekega 
panja so mu ušle čebele in se obesile na slivovo drevo za plotom 
pri šterni, tako kot grozd. Stric pod svojo tančico poje kot trobenta: 
'Majn herc, es ist ajn binenhaus / die medhen zind di binen / zi fli-
gen ajn zi fligen aus / gradzo vi in ajn binenhaus'." 

Omenjeni čebelni panj je prvič in temeljito gostoval na veliki ob-
časni razstavi NAPOLEON REZHE ILIRIA VSTAN v Mestnem mu-
zeju v Ljubljani od 11. maja do 31. oktobra 2009. Tam se je tudi 
prvikrat srečal s čebelnima panjema – vojakoma iz Radovljice in 

Novega mesta. V troje so se spominja-
li marsikatere vojaške prigode iz Napo-
leonovih časov. 

Vrbina za gradom Brežice, v katerem 
že skoraj 70 let domuje vojak – čebel-
ni panj – je bila v preteklih stoletjih po-
gosto poplavljena, kakor naj bi jo po 
ustnem izročilu doživeli tudi Napoleo-
novi vojaki iz časa Ilirskih provinc. Ustno 
izročilo stare brežiške rodbine Narad–
Kovačič–Klemenčič sega v začetek 19. 
stoletja. Zadnjemu, Marijanu Klemenči-
ču, ga je izročil stari oče Anton Narad (r. 
1875), njemu njegov oče Johan (r. 1840) 
in temu prednik Johan Narad (r. 1781). 
Pripoved o živo videni Napoleonovi voj-
ski v Brežicah se je prenašala z očeta na 
sina in tako naprej vse do danes, ko je 
skoraj zamrla pri potomcu brez otrok. 
Po izročilu so bili brežiški meščani z vi-
sokega zahodnega roba mesta v začet-

ku 19. stoletja priča nenavadnemu prizoru. Nekega jutra so spo-
daj v Vrbini opazili, kako po grmovju in drevesih visijo rdeče 
hlače in modri suknjiči francoskih vojakov, ki so jih ti zvečer pred 
spanjem odložili. Med taborjenjem v Vrbini jih je namreč prese-
netila nenadna poplava, tako da se niso imeli časa niti obleči. 
Tega, da Vrbina večkrat poplavlja in da voda hitro narašča, zve-
čer niso vedeli. Ustno izročilo ne sporoča, ali so se Napoleonovi 
vojaki rešili, pogled na pobegle živobarvne francoske uniforme 
pa se je v spomin zapisoval celi dve stoletji po dogodku, nena-
zadnje tudi v podobi vojaka – čebelnega panja. 
 Pripravila: dr. Ivanka Počkar

Čebelni panj v podobi 
francoskega vojaka

V Posavskem muzeju hranimo lesen enocelični panj v podobi vojaka iz poznega 18. ali prve tretjine 19. stoletja. 
S puško na levi rami ga posebej zaznamuje visoka francoska kapa iz Napoleonovih časov. Na trebušni strani pa-
nja je brada, odprtina za izletavanje čebel, na hrbtni strani figure so dvojna vratca (križno, ena vrh drugih) za je-
manje satja z medom. Panj, označen z inventarno številko E271, je visok 164 cm in ima vidne ostanke poslikave z 
oljno barvo. V polnih barvah ga je za turistični vodnik po Jugoslaviji med letoma 1952 in 1953 v akvarelni tehni-
ki naslikal Marij Pregelj (1913–1967). Vojak je te dni na novo vkorakal v prenovljeni del stalne etnološke zbirke v 
Posavskem muzeju Brežice, kjer sedaj varuje razstavljene predmete iz naše bogate medene in voščene dedišči-
ne. Od druge polovice maja, ko čebele že pridno izletajo iz posavskih čebelnih panjev, ste obiskovalci prijazno 
vabljeni na ogled nove postavitve etnološke zbirke.

Čebelarstvo ima pri Kavči-
čevih že dolgo tradicijo, saj 
je na istem mestu čebelaril 
že Tanjin pradedek, katere-
mu je čebele zapustil njegov 
stric, torej lahko govorimo o 
vsaj 100-letni tradiciji. Takrat 
so čebelarili še v panjih 'kra-
njičih', ki so jih krasile značil-
ne panjske končnice. Njen de-
dek je nato postavil čebelnjak, 
ki stoji še danes. Koliko točno 
je star, se ne ve, je pa bil doku-
mentiran že v popisu Sloven-
skega etnografskega muzeja 
leta 1956 kot tipičen čebel-
njak z AŽ panji, ki so nekakšna 
slovenska posebnost. Tanja se 
je čebelarstva učila že v otro-
štvu od svojega očeta in kma-
lu jo je zelo pritegnilo. »Po-
membno je, da najdeš nekaj, 
kar te veseli in se temu posve-
tiš,« pravi. 

Čeprav je čebelarstvo zgolj 
njen hobi, ga jemlje zelo re-
sno in je že pred leti naredi-
la nacionalno poklicno kvali-
fikacijo za čebelarko. Aktivna 

je v kostanjeviškem čebelar-
skem društvu, kjer opravlja 
vlogo blagajničarke, vodi pa 
tudi čebelarski krožek v ko-
stanjeviški šoli ter tako skrbi, 
da se znanje prenaša na mlaj-
ši rod. V domačem čebelnja-
ku skrbi za 20 čebeljih družin, 
kar je povprečen obseg za lju-
biteljske čebelarje, prideluje 
pa predvsem cvetlični, kosta-
njev in gozdni med. Količina 
pridelka je odvisna od leti-
ne: »Predlani je bila zelo sla-

ba, lani malo boljša, letos pa 
bomo še videli: nekaj škode 
je naredila pozeba, odvisno je 
tudi, koliko bo dežja.« Pri ne-
katerih čebelarskih opravilih 
ji še vedno pomaga oče, pri 
točenju medu pa tudi ostali 
družinski člani. Praktično ves 
med proda doma, večinoma 
stalnim kupcev, ki ga naroči-
jo vnaprej, na kakšni stojnici, 
denimo na kostanjeviški me-
stni tržnici, sodeluje le v pod-
poro dogodkom, ki spodbuja-
jo trženje lokalnih izdelkov in 
pridelkov ter zaradi promoci-
je čebelarstva. 

Decembrska čebelarska afe-
ra jo je tako kot vso čebelar-
sko srenjo seveda prizade-
la. »Upam, da so z analizami 
dokazali, da so bili vsi vzorci 
v skladu s pravilnikom in da 
ni bilo nobenih odstopanj,« 
pove in dodaja, da lahko kup-
ci še vedno zaupajo lokalnim 
čebelarjem, saj so dolžni dela-
ti po smernicah HACCP, čebe-
larska zveza in društva pa za-

nje organizirata tudi številna 
izobraževanja, kjer se promo-
vira predvsem sonaravno za-
tiranje varoje, ki ga zagovarja 
tudi sama. »Že veliko let upo-
rabljam le apitehnične ukre-
pe in organske kisline (mleč-
no, mravljično, oksalno …), 
puščam tudi naravno rojenje 
čebel, kar je tudi eden od na-
činov za zmanjševanje napa-
denosti z varojo,« pojasnjuje. 
Zaradi varoje, ki je k nam pri-
šla pred dobrimi tremi dese-
tletji z uvozom čebel iz Azije, 
je čebelarstvo po njenih bese-
dah danes bolj zahtevno, kot 
je bilo nekoč, ko ni bilo niti in-
tenzivnega kmetijstva in so 
imele čebele na voljo več raz-
lične paše. Sama težav zaradi 
škropljenja v svoji okolici še 
ni imela, na srečo je okoli tudi 
veliko gozdnih površin, a pra-
vi, da je treba na upoštevanje 
navodil v zvezi s tem nenehno 
opozarjati. »Čebelarska zve-
za Slovenije je v zadnjih letih 
ogromno naredila na podro-
čju ozaveščanja o pomenu če-

bel. Pri tem je pomembno tudi, 
da je v šole vsak tretji petek v 
novembru uveden t. i. mede-
ni zajtrk, ki je prerasel v tra-
dicionalni slovenski zajtrk,« 
poudarja.

Pomen čebelarjenja vidi tako 
v pridelavi zdrave hrane kot 
v ohranjanju podeželja in sti-
ka z naravo. »V času tehnolo-
škega napredka smo se odtu-
jili od nje, čeprav smo od  nje 
odvisni,« meni. Čebelarstvo 
je zanjo tudi način življenja: 
»Postane del tvoje identitete, 

težko bi kar prenehala s tem. 
Tega ne počneš zaradi dobič-
ka, ampak zaradi ljubezni.« 
Po njenih besedah se lahko 
od čebel ljudje marsičesa na-
učimo: skromnosti, delavno-
sti, povezanosti in tudi veselja 
do življenja. Ali kot je njen de-
dek zapisal sporočilo čebel lju-
dem na čebelnjak: »Odide nam 
kmalu pomlad in poletje, pre-
hitro osuje mladostno se cve-
tje; pridnosti, varčnosti učite 
se od nas, da miren počitek ča-
kal bo vas!«
 Peter Pavlovič

Tanja Kavčič, čebelarka

Čebele nas med drugim učijo ljubezni do življenja
OREHOVEC – Tanjo Kavčič nekateri poznajo kot vodjo Centra Sonček Krško, najbrž pa je manj znano, da ve-
čino prostega časa v domačem Orehovcu na obrobju Gorjancev v kostanjeviški občini namenja čebelarje-
nju. Slednje je zanjo sicer hobi, a tudi način življenja.

Tanja Kavčič

Družinski čebelnjak, ki ga je postavil še njen dedek, z zanimi-
vim in še vedno dobro vidnim napisom.

● prodaja in servis vrtnih kosilnic, žag, kosilnic na laks, škropilnic ● izdelava 
hidravličnih cevi ● zastopniki HUSQVARNA, MTD ● ugodni plačilni pogoji: gotovinski 

popusti ali možnost obročnega odplačevanja do 24 mesecev

Med številnimi aktivnostmi poslanca iz Posavja Franca Bogo-
viča v njegovem prvem evropskem mandatu so tudi prizade-
vanja za uveljavitev medu kot sestavnega dela zdrave prehrane 
ter priznanja čebelarstva kot pomembne kmetijske panoge. Že 
v lanskem letu je skupaj s poslancem Alojzom Peterletom in 
ostalimi slovenskimi evro poslanci v Bruslju gostil dva avtobu-
sa slovenskih čebelarjev, s katerimi so v Odboru za kmetijstvo 
in razvoj podeželja Evropskega parlamenta predstavili dva pro-
jekta, katerih rezultat naj bi bila uveljavitev evropskega mede-
nega zajtrka in razglasitev 20. maja za svetovni dan čebelarstva. 

V zvezi s slednjim je slovenska vlada že poslala predlog v OZN, 
naši evropski poslanci pa skušajo zdaj po svojih močeh in poteh 
pridobiti podporo evropskih držav. Obisk čebelarjev je po be-
sedah Bogoviča doživel pozitiven odmev med njegovimi evrop-
skimi kolegi, zato so tudi do 11. aprila letos uspeli zbrati kar 44 
podpisov iz šestih od skupno osmih političnih skupin pod pobu-
do za sprejem ustrezne Deklaracije, vendar je potrebno za nje-
no obravnavo v Evropskem parlamentu v treh mesecih pridobiti 
podpis kar polovice poslancev. Po mnenju Bogoviča pa je bilo že 
z dosedanjimi aktivnostmi doseženih veliko priznanj, predvsem 
pa se na ta način širi zavedanje o pomenu sobivanja med kmetij-
stvom in čebelarstvom, o pomembnosti čebel in čebelarstva ter 
zdravih prehranjevalnih navad. Pri tem računajo na podporo iz 
Madžarske, Romunije, Češke in Avstrije, kjer z izvajanjem pro-
jekta medeni zajtrk že ozaveščajo predšolske otroke in šolarje 
o čebelah in naravi. Dodaten poudarek naj bi slovenskemu pre-
dlogu dal tudi Čebelji teden v Evropskem parlamentu, ki bo tam 
potekal od 13. do 17. junija in na katerem bodo sodelovali tudi 
predstavniki Čebelarske zveze Slovenije, častni pokrovitelj do-
godka pa je princ Albert iz Monaka. 

Bogovič ob tem poudarja tudi pomen vključevanje medu kot tra-
dicionalne jedi poleg sadja in mleka v t. im. sheme šolske pre-
hrane. 
 S. Mavsar

Bogovič za evropski medeni 
zajtrk in svetovni dan čebel
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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. do 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

AZA (16134KK) 
je nova samička v zavetišču. Sta-
ra je 2 meseca, v tipu nemškega 
ovčarja. Je zelo prijazna, živah-
na, igriva in učljiva psička. Čim 
prej si želi v topel in psičkom pri-
meren dom. Potrebuje izkušene 
in odgovorne lastnike.

BRUT (16139B) 
je odrasel, 1-2 leti star samček 
nižje rasti, prijazen in lepo vo-
dljiv kuža, le drugi samci mu niso 
najbolj pri srcu. 

ABA (16141KK) 
je prijazna in živahna 3-meseč-
na mešanka, ki naravnost obo-
žuje družbo človeka, je pridna in 
učljiva. Predvidoma bo srednje 
rasti. Išče dom z aktivnimi in od-
govornimi ljudmi, ki se bodo z 
njo veliko ukvarjali in jo peljali 
tudi v pasjo šolo.

Letovanje poleg Občine Brežice 
sofinancira tudi Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje, zato je na-
menjeno otrokom z najrazlič-
nejšimi zdravstvenimi težavami, 
prednost imajo otroci s hospi-
talizacijami. Letovanje je po-
leg ugodnega vpliva na zdravje 
otrok priporočljivo tudi zaradi 
razvijanja socialnih veščin, dru-
ženja z vrtniki in spremembe 
okolja. 

POGOJI ZA VKLJUČITEV V 
PROGRAM LETOVANJA

Otroke napoti na letovanje iz-
ključno izbrani osebni zdravnik 
pri katerem ima otrok zdravni-
ški karton. V času letovanja je za 
otroke zagotovljena tudi stalna 

prisotnost zdravnika. Pravila ob-
veznega zdravstvenega zavaro-
vanja določajo, da se letovanja 
lahko udeležijo otroci in šolarji 
v starosti od dopolnjenega 5. do 
dopolnjenega 19. leta, ki so bili 
večkrat hospitalizirani ali pogo-
steje bolni. Otrok se lahko leto-

vanja udeleži le enkrat letno. Po-
samezno letovanje traja 10 dni. 
Cena letovanja je 350 evrov, od 
tega pokriva Zavod za zdravstve-
no zavarovanje 72 % stroškov. V 
letu 2016 bo Občina Brežice pro-
gram letovanja podprla v skupni 
višini 3.600 evrov in s tem zago-

tovila podporo posamezniku v 
višini najmanj 40 evrov. Prispe-
vek staršev za 10-dnevno letova-
nje posameznega otroka bo tako 
znašal največ 56,70 evra.

V kolikor bi starši želeli, da se vaš 
otrok vključi v pester program 
letovanja v organizaciji ZPM Kr-
ško z usposobljenimi animator-
ji, vodji, športniki, učitelji plava-
nja in v družbi svojih sovrstnikov, 
vas vabimo, da se o napotitvi na 
letovanje posvetujete z družin-
skim zdravnikom ali pediatrom. 
Tako bodo poletne počitnice 
skupaj s koristijo za zdravje pri-
nesle vašemu otroku nove do-
godivščine, prijetno počutje in 
nova prijateljstva.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občinskega sveta Občina Brežice obvešča,

da začenja z zbiranjem predlogov za 
imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Brežice.

Celotno besedilo javnega poziva je objavljeno 
na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si., 

rok za oddajo predlogov je 20. 5. 2016.

BREZPLAČNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ
MIGAM Z@ RAČUNALNIKOM

Občine Brežice v sodelovanju z Društvom Modra sova (Univerza 
za tretje življenjsko obdobje Brežice) v mesecu maju 2016 
nadaljuje z začetnimi in nadaljevalnimi računalniškimi tečaji, 
ki so namenjeni vsem starejšim občanom v občine Brežice. 
Začetni tečaj bo trajal 48 ur in bo zajemal delo z operacijskim 
sistemom MS Windows 10, programom Word in spoznavanje 
ter uporabo interneta in elektronske pošte. 

Tečaj računalništva bo potekal ob ponedeljkih in sredah v 
Knjižnici Brežice (dopoldanska skupina od 8. do 11. ure in 

popoldanska skupina od 17. do 20. ure).

Prvi dve skupini bosta pričeli s tečajem računalniškega 
opismenjevanja v ponedeljek, 23. maja 2016.

Zainteresirani se lahko prijavite na brezplačni tečaj od 
ponedeljka do petka med 12. in 14. uro 

na telefonsko številko 041 79 13 79 ali po elektronski pošti na 
drustvomodrasova@gmail.com. Kontaktna oseba za prijave 

in informacije o tečaju je Lilijana Žiroš. 

KOMUNALNO OPREMLJENA 
OBRTNA CONA DOBOVA 

V sklopu komunalnega opre-
mljanja se zaključuje urejanje 

fekalne in meteorne kanaliza-
cije, vodovoda, kabelske kanali-
zacije za elektriko, javne razsve-
tljave, telekomunikacij (optični 
kabel) ter cestne infrastrukture. 

Spodbude za investicije v obrtnih 
in poslovnih conah
DOBOVA – Občina Brežice zagotavlja osnovne pogoje za razvoj podjetništva, pri tem posebno pozornost namenja ure-
jenim poslovnim, obrtnim in industrijskim conam, kjer so investitorjem na voljo zemljišča. V mesecu maju se zaklju-
čujejo dela urejanja Obrtne cone Dobova, kjer so investitorjem na voljo za nakup po ugodnih cenah še štiri zemljišča. 
Občina Brežice je objavila tudi javni razpis za subvencioniranje nakupa stavbnih zemljišč v industrijskih in obrtnih co-
nah v občini Brežice, s katerim želi spodbuditi investicije na področju podjetništva.  

Dela na terenu bodo zaključena 
meseca maja, tehnični prevzem 
in uporabno dovoljenje pa bo-
sta predvidoma pridobljena do 
30. 6. 2016. Vrednost pogodbe-

nih del komunalnega opremlja-
nja cone znaša 410.000 evrov, iz-
vajalec del je podjetje Tomgrad 
iz Podčetrtka. 

NA VOLJO 100.000 EVROV 
ZA SUBVENCIONIRANJE 
NAKUPOV STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ V OBRTNIH IN 
POSLOVNIH CONAH

Brežiška Občina želi spodbudi-
ti investicije na področju gospo-
darstva tudi s subvencionira-
njem nakupa zemljišč v obrtnih 
in industrijskih conah. Do sub-
vencioniranja nakupa zemljišč 
bodo upravičena tista podjetja, 
ki bodo kupila zemljišča v okvi-
ru prostorsko urejenih poslovnih 
in obrtnih con z namenom vzpo-
stavitve novega obrata, širitve 
obstoječega obrata ipd. Sred-
stva javnega razpisa za subvenci-
oniranje nakupa zemljišč znaša-
jo 100.000 evrov, razpis poteka 
do 30. 11. 2016 oz. do porabe 
sredstev. 

Prejemnik subvencije za nakup 
zemljišča mora zgraditi oz. za-

četi s poslovanjem najkasne-
je v roku dveh let od prejema 
pomoči, ohraniti delovna me-
sta vsaj tri leta in izvajati dejav-
nost še vsaj pet let po končani 
naložbi. Mikro, majhna in sre-
dnja podjetja so lahko upraviče-
na do 40 % subvencije cene (npr. 
cena 1 m2 v Obrtni coni Dobova 
je 17,88 EUR/m2  brez DDV, sub-
vencionirana cena bi tako zna-
šala 10,73 EUR/m2  brez DDV; v 
IPC Brezina znaša 19,41 EUR/
m2  brez DDV, subvencionirana 
cena bi tako znašala 11,65 EUR/
m2  brez DDV), velika podjetja pa 
do 30 % subvencionirane cene. 

Občina Brežice prodaja tri stavb-
na zemljišča v IPC Brezina in šti-
ri zemljišča v Obrtni coni Do-
bova. V letu 2016 je občina že 
prodala eno zemljišče v Obrtni 
coni Dobova, z ostalimi poten-
cialnimi investitorji pa potekajo 
pogovori. 

Letos bo v Nerezinah lahko letovalo 
88 otrok iz občine Brežice
BREŽICE – Občina Brežice v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Krško že vrsto let sofinancira letovanje 
otrok v Nerezinah, v letu 2016 je za brežiške otroke na voljo 88 mest. Letovanje bo letos potekalo v obdobju od 8. juli-
ja do 27. avgusta v petih desetdnevnih terminih v naselju Bučanje v Nerezinah. Do letovanja so upravičeni tisti otroci, 
ki jih zaradi zdravstvenih težav tja napoti osebni zdravnik ali pediater. 

Letovanje otrok v Nerezinah avgusta 2015 (foto: arhiv ZPM Krško)
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Letni načrt razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Krško za leto 2016
Premoženje občine, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebu-
je za opravljanje svojih nalog, je potrebno prodati ali ga oddati 
v najem ali na drugi ustrezen način zagotoviti njegovo gospo-
darno rabo. Občine so dolžne ravnati s svojim premoženjem v 
skladu z načeli dobrega gospodarja in s pomočjo pridobivanja, 
razpolaganja in upravljanja s premoženjem dosegati pozitivne 
učinke pri poslovanju. Postopek razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem se praviloma izvede z javno dražbo, razen če se z 
javnim zbiranjem ponudb pričakuje ugodnejši učinek razpolaga-
nja, pri čemer je osnovni cilj prodaje čim višja kupnina. Občina 
Krško bo prodajo občinskega nepremičnega premoženja opra-
vila po najbolj transparentni metodi, ki zagotavlja najugodnejši 
ekonomski učinek prodaje. Praviloma je cilj prodaje doseči čim 
višjo kupnino, to je z javno dražbo, razen v tistih primerih, ko 
gre za odprodajo solastniških deležev, oziroma skladno s pro-
dajo na podlagi neposredne pogodbe v primerih, ki jih navaja 
zakon. V ta namen smo javno objavili Letni načrt razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 na spletnem 
portalu PISO. Zemljišča, ki so predmet razpolaganja, lahko pre-
gledujete na spletnem naslovu www.piso.si.
Vsebina je dostopna preko Tematskega sklopa - PISO Splošni 
katastri, katerega izberete v izbirnem oknu spletnega pregle-
dovalnika. Za podrobnosti glede uporabe pregledovalnika ter 
vsebine Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Krško za leto 2016 smo vam na voljo osebno, telefon-
sko ali preko elektronske pošte.

Letos začetek gradnje krožišča v Brestanici
Občina Krško bo s soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo letos začela z deli izgradnje krožnega križišča na regionalni 
cesti Podsreda–Brestanica v Brestanici pri odcepu za Armeško in dela nove cestne povezave z mostom preko Dovške-
ga potoka do bazena. 

Z ureditvijo želijo doseči pred-
vsem umiritev prometa na tem 
odseku ceste, zagotoviti pretoč-
nost, predvsem pa se bo v na-
slednji fazi, ko bo stekla še izgra-
dnja ceste na obstoječo cesto v 
Jetrno selo, izboljšala prometna 
varnost v neposredni bližini bre-
staniške osnovne šole. Ob regi-
onalni cesti je v območju kro-
žnega križišča ob lokalni cesti 
Armeško–Veliki Kamen in novi 
cestni povezavi do bazena pred-
viden pločnik in kolesarska steza 
v navezavi na že obstoječo kole-
sarsko stezo med Brestanico in 
Senovim. Za potrebe šolskih in 
lokalnih avtobusov bosta v bli-
žini krožnega križišča zgrajeni 
dve avtobusni postajališči. Tre-
nutno je objavljen razpis za izva-
jalca del, katerih ocenjena vre-
dnost znaša 1,2 milijona evrov, 
dela 1. faze pa se bodo predvi-
doma začela poleti.

S krožnim križiščem, katerega gradnja se  bo začela še to poletje, bo promet na cesti Brestanica–Se-
novo bistveno umirjen, omogočena pa bo tudi povezava na kompleks bazena Brestanica.

Optimistično v novo evropsko perspektivo
Po zaključku evropske per-
spektive 2007–2013, v kate-
ri so v občini Krško uspeli po-
črpati 21,5 milijona evrov, so v 
zadnjem letu še aktivneje pri-
stopili k evropskim razpisom.

V perspektivi 2007–2013 so 
med večjimi projekti Občine Kr-

ško predvsem izgradnja široko-
pasovnih povezav, ki še poteka, 
za kar so v tem obdobju iz evrop-
skih sredstev pridobili šest mili-
jonov evrov (vrednost celotne-
ga projekta je ocenjena na 14,5 
milijona evrov), v lanskem letu 
so zaključili s projektom hidra-
vličnih izboljšav vodovodnega 

sistema Posavja (projekt Krško 
– Kostanjevica na Krki, vreden 
7,4 milijona evrov), v okviru ka-
terega so uspeli pridobiti štiri 
milijone  evrov sofinancerskih 
sredstev (od tega evropska sred-
stva 3,3 milijona evrov, država 
600.000 evrov), ter celovita pre-
nova gradu Rajhenburg v Bresta-
nici (evropskih sredstev 2,9 mili-
jona evrov od celotne vrednosti 
pet milijonov evrov). Med za-
dnjimi naložbami, sofinancira-
nimi iz evropskih sredstev, so 
predvsem energetske sanacije 
osnovnih šol Jurija Dalmatina Kr-
ško, Adama Bohoriča Brestani-
ca, telovadnice pri OŠ Leskovec 
pri Krškem ter vrtca in telovadni-
ce pri OŠ Koprivnica. Na podro-
čju kmetijstva so v lanskem letu 

zaključili z II. fazo namakalnega 
sistema Kalce – Naklo, med dru-
gim je bila z evropskimi sredstvi 
prenovljena tudi velika dvorana 
in spremljajoči prostori Kultur-
nega doma Krško.

PRVE PRIJAVE NA 
CENTRALNE RAZPISE EU
Občina Krško, ki je z reorganiza-
cijo občinske uprave oblikova-
la nov oddelek za javna naroči-
la in črpanje evropskih sredstev, 
se je v letošnjem letu že prijavila 
na več evropskih razpisov, tako 
na področju športa, v sodelova-
nju s hrvaškim partnerjem tudi 
na razpis Interreg za oblikovanje 
vsebin spodnjega gradu v Bre-
stanici, pa tudi na razpis na po-
dročju sobivanja z Romi. 

Občinska komisija za oceno škode v kmetijstvu je 4. maja opravi-
la ogled kmetijskih kultur, poškodovanih po pozebi v noči s 25. na 
26. april in 27. aprila. Pozeba je po ugotovitvah komisije prizade-
la predvsem trajne nasade – sadovnjake, vinograde ter tudi vrtni-
ne in nekatere poljščine.

Škoda je nastala predvsem na nižinskih območjih v vseh katastr-
skih občinah, tako v vinogradih kot sadovnjakih. Sadovnjaki so bili 
prizadeti različno glede na lego in nadmorsko višino, škoda je opa-
zna, vendar bodo posledice škode po zmrzali dokončno vidne šele 
v nadaljevanju vegetacije. V poljedelstvu je škoda nastala predvsem 
na krompirju in zgodnjih posevkih koruze, ki so bila znatno razred-
čena, v posameznih primerih bo potrebna tudi nova setev. Posev-
ki ozimnih žit so zaradi snežnih padavin polegli, kar bo vplivalo na 
zmanjšanje pridelka, prav tako posevki oljne ogrščice. Tudi pride-
lek vrtnin na prostem bo zmanjšan, nekatere vrste bo potrebno na 
novo sejati ali saditi. Na osnovi ogleda, ocene poškodovanosti po-
sameznih kultur in območij občine Krško, prizadetih po pozebi, bo 
občinska komisija seznanila regijsko komisijo in jo pozvala k ogle-
du in ocenitvi prizadetih območij.

GLASUJTE ZA NAJ PROSTOVOLJCA/
PROSTOVOLJSKO ORGANIZACIJO LETA 2015

Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost vsa-
ke lokalne skupnosti. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, 
k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu na-
predku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vre-
dnotiti. Občina Krško kot prostovoljstvu prijazno mesto je ob-
javila javni natečaj za »Naj prostovoljca« in »Naj prostovoljsko 
organizacijo« v letu 2015. Občanke in občane vabimo, da med 
kandidati izberete tiste, ki so po vašem mnenju v tem letu na 
področju prostovoljstva prispevali največ.

Obkrožite po enega kandidata v posamezni kategoriji:

Naj prostovoljska organizacija:
1. Zveza prijateljev mladine Krško  

(predlagatelj DPM Leskovec)
2. Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Kamen 

(predlagatelj Gasilska zveza Krško)

Naj prostovoljec:
1. Tone Salmič  

(predlagatelj Turistično društvo Senovo)
2. Franc Junkar (predlagatelj Gasilska zveza Krško)
3. Vida Ban  

(predlagatelj Zveza prijateljev mladine Krško)

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško s pripisom »Prostovoljec leta 2015 v občini Krško« 
najkasneje do vključno 16. maja 2016.

Pozeba v občini Krško 
prizadela predvsem trajne nasade

Posledice pozebe v vinogradih ...

... in v sadovnjakih
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Za izvedbo stadiona z velikim 
nogometnim igriščem, atlet-
sko stezo in drugimi možnimi 
spremljajočimi objekti je spre-
jet občinski podrobni prostorski 
načrt, odkupljena so vsa potreb-
na zemljišča na devetih hektar-
jih površine. Investicijo je zaradi 
postopnega razvoja območja na-
črtovano izvajati fazno, skladno 
s finančnimi zmožnostmi, za kar 
je potrebna umestitev v razvoj-
ne dokumente občine in države 
ter sodelovanje z organizacijami 
s področja športa.

Občina Sevnica je skupaj z Javnim podjetjem Komunala Sevnica tudi 
letos organizirala ekskurzijo za učence devetih razredov sevniških 
osnovnih šol z ogledom največje sevniške čistilne naprave na Logu. 
Župan Srečko Ocvirk in vodja Oddelka za okolje in prostor Roman 
Perčič sta za devetošolce pripravila predstavitev delovanja in nalog 
lokalne skupnosti s poudarkom na področju varstva in urejanja oko-
lja. S strani direktorja sevniške Komunale Mitje Udovča in sodelav-
cev pa je bilo skozi ogled vseh ključnih faz čiščenja predstavljeno de-
lovanje čistilne naprave Sevnica.
 Foto: Občina Sevnica

O stadionu tudi z Atletsko zvezo Slovenije
Po sestanku z vodstvom Nogometne zveze Slovenije je Občina Sevnica na delovno srečanje povabila tudi Atletsko zve-
zo Slovenije. Osrednja tema sestanka je bila izgradnja stadiona v Sevnici, ogled športno-rekreacijskega območja z že 
obstoječimi in predvidenimi novimi športnimi objekti ter predstavitev sprejetih občinskih načrtov.

S strani Atletske zveze Sloveni-
je se je sestanka udeležil član 
upravnega odbora Gabrijel Am-
brožič, skupno željo in potrebo 
po tovrstnem objektu pa so sku-
paj predstavili s strani Občine 
Sevnica župan Srečko Ocvirk in 
vodja oddelka za družbene de-
javnosti Mojca Sešlar, predse-
dnik Športne zveze Sevnica Rok 
Vodenik, KŠTM Sevnica in Atlet-
ski klub Sevnica; slednji s števil-
nimi uspehi, ki dokazujejo po-
trebo po izgradnji stadiona in 
omogočanju pogojev za nadgra-

dnjo razvoja te discipline v lokal-
nem okolju.

Tako kot je zadovoljstvo nad na-
predkom in pripravo dokumen-
tacije izrazila Nogometna zveza 
Slovenije, je tudi Atletska zve-
za Slovenije pozitivno spreje-
la predstavljeni projekt in sve-
tovala nadaljnje korake. Zveza 
je sevniškemu klubu svetovala 
večjo povezanost tekmovalne-
ga delovanja z množičnostjo in 
rekreacijo, s tem pa krepitev za-
ledja vseh potencialnih uporab-

nikov načrtovanega objekta. 

Za slednjega je potrebno najprej 
opredeliti status stadiona – lah-
ko je bodisi lokalni, regionalni, 
nacionalni, panožni ali olimpijski 
– na podlagi tega pa se nadaljuje 
načrtovanje finančne konstrukci-
je oziroma iskanje možnih virov 
sofinanciranja. K vključitvi v pri-
pravo na izvedbo projekta bodo 
pozvane tudi druge nacionalne 
organizacije, med njimi resorno 
ministrstvo in Fundacija za šport.
 Foto: Občina Sevnica

Sestanek atletske zveze, sevniškega društva in predstavnikov lo-
kalne skupnosti je potekal v sejni sobi sevniškega športnega doma.

Župan Srečko Ocvirk in predsednik Športne zveze Sevnica Rok Vo-
denik

Devetošolci na ogledu čistilne naprave

Pozdrav župana …

… in predstavnikov Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

Na OŠ Sava Kladnika Sevnica so 22. aprila že deveto leto zapored 
organizirali dobrodelno prireditev Pozdrav pomladi, zbran denar 
pa so namenili šolskemu skladu, ki finančno podpira učence, da 
se lahko udeležijo različnih dejavnosti.

Prireditev je slavnostno odprl šolski ansambel, govor je imela rav-
nateljica Mirjana Jelančič. Po otvoritvi je sledilo štiriurno druženje v 
različnih delavnicah. Učenci, starši in vsi drugi obiskovalci so se lah-
ko učili osnov prve pomoči in klekljanja, se pomerili v igri med dve-
ma ognjema, hokeju in kraji zastavic, hodili po vrvi, se udeležili kole-
sarskega izleta in drugih zanimivih dejavnosti. Kuharice in učenci so 
skupaj pripravili pice, čevapčiče in palačinke za vse, ki so se na delav-
nicah že utrudili in so se želeli okrepčati. Skozi celotno prireditev sta 
za dobro razpoloženje skrbela šolski ansambel in skupina Makadam. 
»Do sedaj smo za udeležbo na različnih delavnicah prodajali kuponč-
ke. Zaradi nove zakonodaje letos to ni bilo mogoče, zato smo zbi-
rali prostovoljne prispevke. Bili smo v skrbeh, saj nismo vedeli, če 
bomo zbrali dovolj denarja za vse nastale stroške. Na koncu prire-
ditve smo bili prijetno presenečeni, saj smo zbrali največ do sedaj, 
zbrali smo 2.800 evrov,« je zapisala članica šolskega novinarskega 
krožka Tinkara Jene in dodala, da se zahvaljujejo vsem, ki so kakor 
koli pomagali pri organizaciji in izvedbi prireditve. 
 S. R., foto: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Pozdrav pomladi na sevniški šoli
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na muhi ...

Če Pihalni orkester Kapele potrebuje kakšnega klarinetista 
več, se lahko po novem obrne na mag. Andreja Vizjaka, ki je 
takole na prvomajskem srečanju na Šentvidu preizkušal glas-
bilo enega od članov kapelske godbe. Ali je iz klarineta uspel 
spraviti kak glas, sicer nismo slišali, vendar nič ne de, saj ima-
jo v Kapelah po novem godbeniško glasbeno šolo, kjer bi se 
lahko naučil osnov igranja tega inštrumenta. Gospod Vizjak, 
odločitev je vaša. (R. R.)  

Med redkimi občin-
skimi svetniki, ki so se 
udeležili okrogle mize 
o lokalni samoupra-
vi in pokrajinah v Kul-
turnem domu Krško, 
je bil krški občinski 
svetnik Vlado Bezjak, 
ki sicer izhaja iz vrst 
DeSUS-a. Pred začet-
kom je v roke vzel ča-
sopis Stranke moder-
nega centra z naslovom Naša sredina, ob pogledu nanj pa se 
je odzval z zanimivo gesto, ki si jo lahko razlaga vsak po svo-
je. Najbrž pa ga časopis ne bo prepričal v spremembo poli-
tične barve … (P. P.)

Profesorja slovenščine in 
predsednika Slavističnega 
društva Posavje Davida Kri-
žmana je mogoče srečati na 
kateri izmed posavskih pri-
reditev tudi kot moderator-
ja, kjer navzoče očara s svo-
jo barvo glasu, zaradi katere 
bi bil lahko tudi radijski na-
povedovalec. (S. R.) 

Osemdesetletniki Ivo Ferlin, Roman Kos, Vinko Novak in Dra-
go Radkovič že tri leta redno kolesarijo. Povprečno po kole-
sarskih in drugih poteh na leto prevozijo 3000 kilometrov, v 
letošnjem letu pa so imeli srečo z milo zimo in prevozili že 960 
kilometrov. Vsak dan jih lahko srečamo, če je le vreme primer-
no, na kolesarskih stezah v Krškem pa vse do Krškega polja 
in nazaj. »Tako skrbimo za svoje zdravje,« še poudarjajo ko-
lesarski »mački«.

8. aprila je v Prosvetnem do-
mu Artiče potekala 19. sala-
mijada »Štritof«, na kateri je 
bilo letos po besedah organi-
zatorja sicer najmanj vzor-
cev (67), saj se je vse odvi-
jalo bolj na hitro, vendar so 
bili vzorci kvalitetni. Najbolj-
šo salamo je prinesel Milan 
Janežič iz Škocjana (na fo-
tografiji z organizatorjem) 
in zato dobil tudi prvo na-
grado - TPV prikolico. Drugo 
nagrado mizarstva Medved 
(mizico) je prejel Peter Selak 
iz Šmarjeških Toplic, tretjo 
nagrado, ki jo je prispevala 
kmetija Pribožič, pa Boštjan Žagar. Vsi sodelujoči so preje-
li priznanja za sodelovanje. Prireditev so popestrili z nasto-
pom Ansambla Petka, Pihalnega orkestra Kapele in na kon-
cu še orientalskih plesalk.  (A. H.)

Zelo dobro obiskano odprtje retrospektivne razstave avtrij-
skega umetnika slovenskega rodu Valentina Omana v kosta-
njeviški galeriji je moderirala Zala, pardon, Ajda Smrekar, 
ki je preko družinskih vezi močno povezana s Kostanjevico 
na Krki. Po zaključku uradnega dela otvoritve se je tudi sa-
ma sprehodila po razstavnih prostorih, ujeli pa smo jo v po-
govoru z nekaj domačini, s katerimi je morda delila kakšno 
zanimivost s snemanja priljubljene TV nadaljevanke, v kate-
ri igra eno glavnih vlog in jo je spoznala praktično celotna 
Slovenija. (P. P.)

Jurjevi pevci z Lukovca že vrsto let skrbijo za ohranjanje glas-
bene kulturne dediščine na vasi, ki prehaja z ustnim izroči-
lom iz generacije v generacijo. Letos so ob godu svetega Juri-
ja nastopili pri kapelici v Dolenjem Boštanju, ki so jo postavili 
domačini v čast in zahvalo svetemu Juriju za srečno vrnitev iz 
izgnanstva. Za kapelico vzorno skrbijo jurjevi pevci iz Dole-
njega Boštanja, ki pri njej že nekaj let organizirajo tudi pev-
sko srečanje. (S. R., foto: M. Simončič)

Kjer se poje in igra, 
tam sta ponavadi 
onadva. Glasbena 
ustvarjalca Roberta 
Kerina in Vilka Ure-
ka smo takole uje-
li v objektiv na festi-
valu Pojoči vrtiljak v 
središču Brežic, pr-
vega dogodka v sklo-
pu letošnje prireditve 
Maj v mestu Brežice. 
Urek je z dvignjenim 
palcem pokazal, da 
je vse - od ozvočenja, 
nastopa mladih pev-

skih talentov do števila obiskovalcev - potekalo, tako kot mo-
ra, tudi vreme je bilo več kot primerno za organizacijo takšne-
ga dogodka na prostem. Ni dvakrat reči, da ju bomo videli še 
na kakšni tovrstni prireditvi, na kateri bosta spet skrbela za 
brezhibno delovanje mikrofonov. (R. R.)

SEDMERA SREČA - Med petko-
vim treningom za GP v Krškem 
se je na nas obrnil  Karel Rad-
kovič iz Krškega, sicer znan 
kot Drago. Le nekaj ur prej je 
namreč v Brestanici, v bliži-
ni mostu preko reke Save, na 
travniku našel sedemperesno 
deteljico. Upokojeni zidarski 
mojster pravi, da mu štiripe-
resne deteljice sploh ni težko 
najti, petperesna se tudi najde, 
tale s sedmimi listi pa je nje-
gov dosedanji rekord. (P. B.)
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Program za maj
Vsak ponedeljek ob 17.00
TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Sobota, 21. 5. 2016, ob 10.00
MC DIRENDAJ: BOBNARSKA DELAVNICA Z EVO IZ BARCELONE

Sobota, 21. 5. 2016, od 10.00 do 13.00
6. POSAVSKI FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA
V OKVIRU MLADINSKEGA KULTURNEGA FESTIVALA 2016 – 
Staro mestno jedro Krškega
Organizatorji: MC Krško in CSD Krško
Organizator MKF: Klub posavskih študentov

Sreda, 25. 5. 2016, od 17.30 do 18.30
ARHITEKTURNI NASVET – BREZPLAČNO SVETOVANJE 
Obvezne prijave: www.arhnasvet.si/svetovalnice/

Sobota, 28. 5. 2016, ob 21.00 
KONCERT: KONTRADIKSHN
Vstopnina: 3eur

Sobota, 21. 5. 2016, ob 9.00
ČAJANKA & AKTIVNOSTI NA PROSTEM

Četrtek, 26. 5. 2016, ob 15.00
KLOPCA IZ PALET

Petek, 27. 5. 2016, ob 17.00
ETUI ZA TELEFON

Sobota, 28. 5. 2016, od 9.00
POHOD

Podpirajo nas: Občina Krško, Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport - Urad RS za mladino, Zavod RS za 
zaposlovanje, Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, JSKD, Zavod Movit, Služba vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko ter Norveški finančni mehanizem.

MT Senovo

6. POSAVSKI FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA 
Center za socialno delo Krško in Mladinski center Krško organizirata 
že šesti Posavski festival prostovoljstva z namenom predstavitve 
prostovoljstva in prostovoljskih organizacij na področju socialnih in 
mladinskih programov. Letos se je pridružil organizatorjem še 
Mladinski svet Krško. Vabimo vas spet v staro mestno jedro mesta 
Krško, kjer se bo naš festival pridružil večjemu festivalu – Mladin-
skemu kulturnemu festivalu (MKF) v organizaciji Kluba posavskih 
študentov. Spoštovani obiskovalci, za vas pripravljamo bogat prosto-
voljski program, ob 10.00 boste lahko organizacije spoznali na 
stojnicah, poklepetali s prostovoljci in se navduševali nad obsegom 
in ustvarjalnostjo prostovoljskega dela. Prireditev s pričetkom ob 
11.00 pa bo, upajmo, tudi letos barvita in polna prostovoljske ustvar-
jalnosti. 

Hkrati vabimo vse prostovoljske organizacije v Posavju, ki izvajajo 
socialne in mladinske programe, da se prijavite za sodelovanje na 
festivalu, ki obsega prisotnost prostovoljcev na stojnicah in različne 
točke (pevske, ustvarjalne, igre, gledališke,…) do 11. maja 2016 na 
e-mail: mihaela.kovacic@mc-krsko.si.

Posavski festival prostovoljstva, staro mestno jedro Krškega, 
sobota, 21. maj 2016, ob 10.00 do 13.00
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BREŽICE – Glasbeno raznovrstno in nekoliko drugače so se v za-
četku aprila v Domu kulture predstavili učenci Glasbene šole Bre-
žice. Uvodoma je zaigral kitarski orkester pod mentorstvom To-
mislava Vrandečića. Na klavirju je nato zaigrala Eliška Škaler, 
učenka Karoline Vegelj Stopar; Matevž Maček pa na tolkalih, 
mentor Goran Gorše. Zapela je Maja Weiss, ki se petja uči pri 
Marjetki Podgoršek Horžen. Žiga Vašcer Šetinc se je predsta-
vil na tolkalih, njegov mentor Goran Gorše; zatem v duetu Jan 
Kocijan na klavirju in David Kocijan na saksofonu, mentorica 
Darija Stanović; pod njenim mentorstvom sta kot duet zaigra-
la tudi Beno Vidmar Orgad na klavirju in Dror Orgad na kita-
ri. Gašper Zlobko je zaigral na diatonični harmoniki, mentor 
Niko Ogorevc. Vid Furlan se je predstavil z igranjem na troben-
to, mentor Miran Petelinc. V kitarskem duu sta se predstavili 
Katja Dornik in Eva Krošelj, mentor Berislav Cerinski. Zaigral 
je kvartet violončel Sara Ščuri, Katja Kočnar, Hana Irt in Luka 
Hrovatič mentorice Tanje Kadivnik Kolar. Mentorici Svijetla-
na Mulc in Darija Stanović sta za 12. točko programa pripravili 
Hano Suša in Alanisa Radanoviča na violini, z njima je na kla-
virju zaigral Vito An Krošelj. Tolkalska skupina Matevž Maček, 
Žiga Vašcer Šetinc, Benjamin Bogovič in Gašper Koritnik je 
zaigrala pod mentorstvom Gorana Goršeta. Profesorji Igor Po-
žar na saksofonu, Uroš Polanec in Niko Ogorevc na harmoniki, 
Pierina Cavaliere Mršič na klavirju (ki je tudi posamezne točke 
spremljala na klavirju), Anamarija Šimičić na bas kitari ter Go-
ran Gorše na bobnih so razvedrili spremljevalce v 14. točki; v 15. 
in 16. pa razveselila godalni orkester pod vodstvom Mykhayla 
Madana in pihalni orkester pod mentorstvom Tonija Škalerja. 
Profesorji in učenci glasbene šole Brežice so znova pokazali, kaj 
znajo in kako hočejo z glasbo narediti ta svet lepši, drugačen.
 N. J. S., foto: Foto Rožman

MARIBOR, BREŽICE - 23. in 24. 
aprila se je v Mariboru odvijal 
slovenski zborovski praznik, 
ko se je na državnem tekmo-
vanju Naša pesem 2016 pred-
stavilo in tekmovalo 25 zboro-
vskih zasedb in malih vokalnih 
skupin. Med izbranimi tekmo-
valnimi zasedbami se je na tem 
prestižnem tekmovanju kot 
edini predstavnik južne in ju-
govzhodne Slovenije že osmič 
pomeril tudi Mešani pevski 

Viva spet srebrna na Naši pesmi

MePZ Viva med nastopom na državnem tekmovanju Naša pesem
zbor Viva Brežice. Poslanstvo 
sodelovanja na tem tekmova-
nju je za »Viveke« eno najple-
menitejših in najzahtevnejših. 
S svojim odličnim nastopom 
so si ponovno pripeli žlahtno 
srebro, dolgi in iskreni aplavzi 
polne dvorane pa so bili izraz 
zadovoljstva zahtevnega po-
slušalstva. 

Mešani pevski zbor Viva Bre-
žice in zborovodkinja Simona 

Rožman Strnad pa se že pri-
pravljajo na novo tekmovalno 
nalogo. Julija se bodo udeleži-
li mednarodnega zborovskega 
tekmovanja Cantonigròs v Ka-
taloniji, kjer bodo v raznoliki 
zborovski družbi (od Brazilije 
in Venezuele do Kitajske in Ne-
pala) zastopali slovenske bar-
ve skupaj z APZ Tone Tomšič 
Univerze v Ljubljani.
 Vir: MePZ Viva Brežice, 
 foto: Janez Eržen

Res, znajo tudi drugače …

Tolkalska skupina

BREŽICE – Devet članov Dru-
štva likovnikov Brežice (Kri-
stina Bevc, Helena Frešer, 
Edith Lukež, Ana Mamilovč, 
Rado Romih, Jože Šterk, 
Alenka Venišnik, Metka Vim-
polšek in Anton Zorko) je v 
aprilu v avli Upravne enote po-
stavilo na ogled spomladan-
sko skupinsko razstavo, ki so 
ji nadeli pomladni naslov »Ve-
sna«. Pomlad, vesno ali vigred 
je vsak izmed njih barvno po-
mladno skladno ujel s svojimi 

očmi v želji, da se pisano predstavijo in pomladno živost ponu-
dijo namenskim obiskovalcem Upravne enote ali mimoidočim, 
ki so nenačrtno zašli v slikarsko pomlad. N. J. S.

Vesna brežiških likovnikov

Ena od razstavljenih slik

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2016/2017, ki bo v soboto, 28. maja 2016,  
ob 9. uri v dvorani Glasbene šole Krško.

5- in 6-letni otroci se vpisujejo v programe predšolske glasbene vzgoje ter glasbene in plesne 
pripravnice. Ti otroci nimajo sprejemnega preizkusa, po kratki predstavitvi programa, jih boste 
lahko takoj vpisali v tajništvu šole. 

Otroci stari 7 let in več se vpisujejo na instrument, petje in ples. Opravljali bodo preizkus glasbenih 
in plesnih sposobnosti. 

 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

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

Valentin Oman je izjemno 
priznan in ugleden avstrij-
ski umetnik (rojen leta 1935 
v Štebnu pri Beljaku), ki po-
gosto razstavlja tudi zunaj 
avstrijskih državnih meja, 
najpogosteje v Italiji in Slove-
niji, kjer imajo razstave zanj 
še dodaten čustveni in sim-
bolni naboj. Tokratna retro-
spektivna razstava, ki so jo v 
kostanjeviški galeriji pripra-
vili v sodelovanju z Muzejem 
moderne umetnosti Koroške 
v Celovcu in kulturnim cen-
trom Künstlerhaus na Duna-
ju, je povezala za umetnika tri 
poglavitne postaje: avstrijsko 
Koroško, Dunaj in Slovenijo. 
Prvič so jo odprli 28. oktobra 
lani v Muzeju moderne ume-
tnosti Koroške v Celovcu, 17. 
marca letos še v znanem du-
najskem razstavišču Künstler-
haus, kjer sta jo odprla avstrij-
ski predsednik Heinz Fischer 
in slovenski veleposlanik na 
Dunaju Andrej Rahten, pro-
jekt pa se zaključuje z razsta-
vo v Kostanjevici na Krki, ki bo 
na ogled do 28. avgusta.

Kot je na odprtju povedal di-
rektor kostanjeviške galerije 
Bojan Božič, je na tretji Oma-
novi razstavi v Kostanjevici na 
Krki (pred tem je tukaj razsta-
vljal že leta 1990 in 1994) na 
ogled več kot 170 Omanovih 
umetniških del, od slik, risb, 
grafik in skulptur do prostor-
sko-zvočne instalacije, z re-
produkcijami pa so prikazana 
tudi umetnikova dela v javnih 
prostorih. »Kljub retrospek-
tivnemu kontekstu smo v ko-
stanjeviškem razstavišču še 
nekoliko intenzivneje izposta-
vili dva Omanova cikla, ki ga 
najintenzivneje zaznamujeta 
njegov, lahko bi rekli življenj-
ski cikel Ecce homo in Piranski 
križev pot iz cerkve na Plešiv-
cu (Tanzenbergu), ki smo jim 
v korespondenco postavili ris-
be iz mnogih avtorjevih poto-
vanj in zadnja dela na papirju 
iz ateljeja,« je dodal. Kustosa 

Vrhunec sezone v Jakčevi 
galeriji: Omanova razstava
KOSTANJEVICA NA KRKI - V Galeriji Božidar Jakac so 6. maja kot vrhunec letošnje razstavne sezone v no-
vih razstavnih prostorih v zahodnem traktu galerije odprli retrospektivno razstavo cenjenega avtrijskega 
umetnika, slovenskega rojaka, akademskega slikarja Valentina Omana.

razstave sta Goran Milovano-
vić in Michael Karrer.

Slavnostni govornik na od-
prtju razstave, ki je privabi-
la številne ljubitelje umetno-
sti, med njimi sta bila denimo 

tudi evropska poslanca Franc 
Bogovič in Lojze Peterle, je 
bil veleposlanik Republike Av-
strije v Sloveniji dr. Clemens 
Koja, ki je dejal, da razstava 
pomeni poglobitev skupnih av-
strijsko-slovenskih dejavnosti 

na področju kulture. Razstavo 
je odprl minister pristojen za 
kulturo RS Gorazd Žmavc, re-
koč da sta Slovenija in Avstri-
ja na področju kulture že sto-
letja povezani, za Omana pa je 
dejal, da ni le družbeno anga-
žiran umetnik, ampak tudi di-
plomat v službi umetnosti. Od-
prtje, ki ga je povezovala Ajda 
Smrekar, je s pevskim progra-
mom popestrila Mateja Gor-
jup.

Z umestitvijo Omanove razsta-
ve so v Galeriji Božidar Jakac 
premierno predstavili tudi za-
ključen korpus sodobno ureje-
nih razstavnih prostorov, ki se 
razprostirajo v dveh nadstro-
pjih in na 630 m2 ter izpolnju-
jejo visoke pogoje muzejskih 
standardov.

 Peter Pavlovič

Umetnik Valentin Oman je po razstavi popeljal avstrijskega 
veleposlanika Clemensa Kojo.

KARIN ZEMLJIČ SEKSTET
koncert iz Jazz.etno.worldmusic.akustika 2016 cikla

torek, 17. 5., ob 20. uri

KATJA ŠULC: KAMLISAJLAN
koncert uglasbene romske poezije

torek, 24. 5., ob 20. uri
atrij Mestnega muzeja Krško (Klub KDK v primeru dežja)

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

DOLENJA VAS - Člani in člani-
ce Kulturnega društva Žarek 
Dolenja vas so na nedavnem 
zboru članstva pregledali ak-
tivnosti minulega leta, dose-
danja predsednica Mateja Je-
senšek pa bo še dve leti vodila 
društvo. Posamezne sekcije 
društva (ŽePZ Prepelice, Ljud-
ski pevci Ajda, dramska sekci-
ja Veseli oder in literarna sek-
cija Sanje) so predstavile svoje 
načrte za leto 2016.  M. H.

Letni zbor 
KD Žarek
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Četrtek, 12. 5.
• od 8.00 do 19.00 v avli Uprav-

ne enote Brežice: slikarska raz-
stava Rada Romiha »Vedute in 
pejsaži« (na ogled do 27. 5.)

• ob 10.00 pri akumulacijskem 
jezeru Brestanica: državno pr-
venstvo v tekmovanju v velikih 
kanujih za OŠ

• ob 11.00 v prostorih Centra 
Sonček Krško: slovesna podeli-
tev bralnih značk Petra Klepca

• ob 15.00 v MT Senovo: DJ de-
lavnica

• ob 17.00 v sejni sobi MC Breži-
ce: usposabljanje za učenje člo-
vekovih pravic

• ob 17.30 na travnatem igrišču 
nasproti MC Krško: skupinska 
vadba za vse generacije

• ob 18.00 v avli KD Krško: od-
prtje samostojne slikarske raz-
stave Antonije Žener »Slike iz 
arhiva«

• ob 18.00 v sejni sobi A Občine 
Krško: predavanje Karle Klan-
der »Živa hrana-eliksir zdravja, 
mladosti in lepote«, vstop prost

Petek, 13. 5.
• od 8.30 do 12.00 v ZD Sevnica: 

delavnica na tematiko zvišane-
ga krvnega tlaka

• ob 16.00 v parku pri Valvasor-
jevi knjižnici Krško: Mladinski 
kulturni festival (MKF) - nastop 
čarodeja in popoldne družabnih 
iger; ob 20.00: otvoritveni kon-
cert - Maja in Robi ter glasbena 
pravljica v parku

• ob 17.00 v MT Senovo: zunanje 
viseče dekoracije 

• ob 17.00 v MT Raka: pogovo-
rimo se - zakaj posvojiti žival iz 
zavetišča?

• ob 19.00 v župnijski cerkvi v 
Boštanju: 2. koncert 43. revije 
odraslih pevskih zasedb Pesem 
Posavja 2016

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
EVS petek 13.

Sobota, 14. 5.
• ob 7.30 izpred Bara Branka v 

Vrhovem: 10. Stanetov pohod 
na Lovrenc

• od 8.00 do 12.00 na tržnici na 
Vidmu: eko tržnica - eko delav-
nice, prodaja bio izdelkov, pred-
stavitve šol (podrobnejši pro-
gram na str. 11)

• od 8.00 do 12.00 na parkiri-
šču pri NLB Sevnica: zdravstve-
ne meritve ter test hoje na 2 km

• ob 9.00 v Mestni hiši Brežice: 
sobotno druženje in sprehod 
mimo Mestne hiše 

• ob 9.00 v MT Senovo: piknik
• ob 9.00 izpred vaškega kozol-

ca v Pišecah: pohod po poteh dr. 
Slavka Sušina

• ob 9.00 izpred TVD Boštanj: 
Pohod po naravoslovni poti 
Azaleja Boštanj

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav - pusto-
lovščina v parku

• ob 10.00 v MT Raka: orienta-
cijski tek

• ob 10.00 v MT Podbočje: delav-

nica Ustvarjajmo skupaj
• ob 10.00 na Gradu Rajhenburg: 

likovni Ex-tempore Rajhenburg 
2016 

• od 10.00 do 12.30 v prostorih 
društva Magičnost gibanja, Ho-
čevarjev trg 1 Krško: delavnica 
»Magičnost zvoka«

• od 12.00 do 21.00 v starem 
mestnem jedru Krškega: Mla-
dinski kulturni festival - pred-
stavitev ponudnikov hrane, ak-
tivnosti za otroke ter akustični 
koncert

• ob 17.00 v Prosvetnem domu 
Vrhovo: marionetna lutkovna 
igrica »Žogica Nogica«

• ob 19.00 v šoli v Svibnem: igra 
Matija Matajev - KD Svibno

• ob 19.00 v cerkvi svetega Roka 
v Brežicah: 3. koncert 43. revi-
je odraslih pevskih zasedb Pe-
sem Posavja 2016

• ob 19.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: srečanje 
ljudskih pevcev »Lepo je res na 
deželi«

• ob 19.30 v KD Krško: letni 
koncert Simfoničnega orkestra 
Glasbene šole Krško

• ob 20.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: kon-
cert Vokalne skupine Solzice ob 
25. obletnici delovanja

Nedelja, 15. 5.
• ob 9.00 izpred TIC Terme Ča-

tež: S kolesom v peščeni svet 
repnic

• ob 11.00 v parku pri Valvasor-
jevi knjižnici Krško: MKF - joga 
na prostem

• od 14.00 do 18.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: prost vstop za 
družine (mednarodni dan dru-
žin), ob 16.00: delavnica izde-
lovanja nakita s kustosinjo Jano 
Puhar in konservatorjem Jože-
tom Lorberjem

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg: 
4. koncert 43. revije odraslih 
pevskih zasedb Pesem Posav-
ja 2016

• ob 20.00 v klubu Metulj Bistri-
ca ob Sotli: NKC/SundayNoise - 
Pedalboard Highway Project – 
Friendly Guitar Trio (A) & The 
B. Bees (Slo)

Ponedeljek, 16. 5.
• od 8.00 do 16.00 na Ljudski 

univerzi Krško: karierno sve-
tovanje v Svetovalnem sredi-
šču Posavje

• ob 8.00 v avli ETrŠ Brežice: 
razstava fotografij in likovnih 
izdelkov dijakov ETrŠ Brežice

• ob 17.00 v Dnevnem centru 
ZPM Krško: Ali še znamo pisa-
ti z roko? - druženje družin pro-
stovoljcev vseh generacij

• ob 18.00 na Fakulteti za ener-
getiko Krško: MKF - turnir v 
igranju Fife

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: razstava slikarskega krož-
ka LU Krško »Barvne igrarije«

• ob 19.00 v Mencingerjevi hiši: 
državna tematska razstava ke-
ramičnih skulptur PAR

kam v posavju
Torek, 17. 5.

• od 8.00 do 16.00 na LU Krško: 
Z računalnikom do znanja v Sre-
dišču za samostojno učenje

• od 9.00 do 12.00 v Ozari Sev-
nica: dan odprtih vrat

• ob 10.00 v sejni sobi MC Bre-
žice: delavnica »Nošenje otrok 
v nosilkah«

• ob 16.00 na Hočevarjevem trgu 
v Krškem: pohod Po poti Josipi-
ne Hočevar

• ob 17.00 v mladinskem oddel-
ku Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško: MKF - pravljična urica za 
otroke

• ob 18.00 v parku pri Valva-
sorjevi knjižnici Krško: literar-
ni večer

• ob 19.00 v Galeriji Krško: od-
prtje razstave Milojke Drobne 
»Moje sledi«

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert Karin Zemljič seksteta, 
za Jazz.etno.worldmusic.akusti-
ka abonma in za izven

Sreda, 18. 5.
• od 8.00 do 16.00 na Ljudski 

univerzi Krško: Učite se z nami 
v tretjem življenjskem obdobju

• od 9.00 do 18.00 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: prost vstop (mednaro-
dni dan muzejev), od 17.00 do 
19.00: ustvarjalnica za otroke 

• od 10.00 do 18.00 v Mestnem 
muzeju Krško, Galeriji Krško in 
Gradu Rajhenburg: dan odpr-
tih vrat (mednarodni dan mu-
zejev); od 12.00 dalje v Gale-
riji Krško: brezplačna likovna 
akcija izdelovanja skulpturic za 
obiskovalce ob razstavi Milojke 
Drobne »Moje sledi«

• od 10.00 do 18.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: prost vstop 
(mednarodni muzejski dan), ob 
10.00: javno vodstvo po razsta-
vi »Imago musicae: Glasba na 
baročnih poslikavah brežiške-
ga gradu« s soavtorico razstave 
doc. dr. Metodo Kokole

• ob 10.00 na Fakulteti za ener-
getiko Krško: MKF - sadni dan 

• ob 15.00 v Domu kulture Rade-
če: Omizje o varnosti prometa

• ob 16.30 v DGN Krško: Kretnje 
v besedah - prevod zgodb v slo-
venski znakovni jezik

• ob 17.00 na Libni: ogled loka-
cije arheološkega najdišča Lib-
na, ob 18.30 v Mestnem muzeju 
Krško: odprtje Posavske muzej-
ske vitrine »Libna – vrnjena ar-
heološka dediščina«

• ob 18.00 v parku pri Valvasor-
jevi knjižnici Krško: MKF - poto-
pisno predavanje Simona Marči-
ča o Abu Dhabiju

• ob 19.00 v Malem avditoriju Po-
savskega muzeja Brežice: Vo-
dnikov literarni večer - Pomla-
dno besedno poigravanje

• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: 
potopisno predavanje Marka 
Mohoriča »S kolesom od Lizbo-
ne do Dakarja« 

• ob 19.00 v sejni sobi A Občine 
Krško: predavanje Borisa Papa-
ca »Posavje iz kolesarske per-

spektive«
• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 

potopis »Poučevanje na Kitaj-
skem«

Četrtek, 19. 5.
• od 8.00 do 16.00 na Ljudski 

univerzi Krško: brezplačna učna 
pomoč

• ob 14.00 na igrišču za Fakulteto 
za energetiko Krško: MKF - var-
jenje in degustacija piv 

• ob 17.00 v Hiši na Magolniku: 
4. animacijska delavnica Prilo-
žnosti turizma v občini Radeče

• ob 18.00 v dvorani MC Brežice: 
plesna predstava za otroke »Za-
čarana pravljica«

• ob 18.00 v dvorani Glasbene 
šole Krško: festival študijskih 
krožkov in skupin Ljudske uni-
verze Krško

• ob 18.00 v OŠ Leskovec pri Kr-
škem: koncert Ritem vodovo-
darjev in pevskega zbora OŠ Le-
skovec pri Krškem

• ob 18.00 v igralnici MC Breži-
ce: srečanje podporne skupine 
za gibalno ovirane

• ob 19.00 v KD Krško: Kulturni 
mozaik - predstavitev produkci-
je kulturnih društev

• ob 19.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: odprtje Posavske mu-
zejske vitrine »Kopitarna Sevni-
ca – 130 let«

Petek, 20. 5.
• od 8.00 do 14.00 na Ljudski 

univerzi Krško: Spoznajte izo-
braževalne programe in usposa-
bljanja Ljudske univerze Krško

• od 15.00 do 22.00 v sta-
rem mestnem jedru Sevnice: 
Sevn'ška kuhinja na trgu & Mali 
festival modre frankinje

• ob 16.00 na večnamenski poti 
na Vidmu: test hoje na 2 km za 
odrasle

• ob 17.00 v MT Senovo: kuhar-
ska delavnica

• ob 17.00 v MT Raka: večer dru-
žabnih iger

• ob 18.00 na Gradu Rajhenburg: 
violinski recital Maje Budna in 
odprtje razstave likovnih izdel-
kov Ex-tempore 

• ob 18.00 v MC Sevnica: poto-
pisno predavanje Zorana Fur-
mana »Pakistan - dežela prija-
znih ljudi«

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: Mladi 20 pomladi - 
praznovanje 20-letnice založbe, 
gost: Lenart Zajc

• ob 19.00 v parku pri Valvasorje-
vi knjižnici Krško: MKF - literar-
ni večer; ob 20.00: stand up ve-
čer - večer črnega humorja

• ob 19.00 v hramu Zavoda Svib-
na v Brezovski Gori: večer biot-
ske pestrosti v Ajdovski jami

• ob 19.30 v Domu XIV. divizije 
Senovo: regijsko srečanje odra-
slih folklornih skupin Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja »Pojem-
PlešemGodem.si«

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
stand up komedija Dapach in 
Jadranko Glavačević

Sobota, 21. 5.
• ob 8.00 izpred ribnika Resa na 

Vidmu: kulinarični pohod po kr-
ški poti

• od 9.00 v Šentjanžu: 14. pohod 
po Krekovih stezicah

• ob 9.00 v OŠ Leskovec: srečanje 
zaposlenih in športne igre zapo-
slenih VDC-jev Slovenije

• ob 9.00 v MT Senovo: čajanka in 
aktivnosti na prostem

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 

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

PROGRAMI:
 PLESNA PRIPRAVNICA I., II., III., letniki rojstva 2010, 2009, 2008
 SODOBNI PLES, leto rojstva 2007 in starejši
 PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, leto rojstva 2011
 GLASBENA PRIPRAVNICA, leto rojstva 2010

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

INFORMATIVNA DNEVA ZA STARŠE IN OTROKE: 
 ENOTA RADEČE, ponedeljek, 23. 5. 2016, ob 17.00
 ENOTA LAŠKO, torek, 24. 5. 2016, ob 17.00

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

 V ČETRTEK, 26. 5. 2016, ob 17.00 in
 V PETEK, 27. 5. 2016, ob 17.00

Več informacij na spletni strani www.gsradece.si
Vabljeni

VPIS V GLASBENO ŠOLO 
ZA  ŠOLSKO LETO 2016/2017

Brežice: sobotni živ žav - jezič-
nice pod krošnjami (jezikovni 
živ žav)

• od 9.00 do 11.00 na Inštitutu 
za svobodo oblačenja Brestani-
ca: mala šola šivanja

• ob 9.00 pri lipi pred cerkvijo sv. 
Roka v Brežicah: Maj v mestu 
Brežice - Od lipe do mostov: 25 
in 110 let - sprehod v čast pra-
znika mesta Brežice in Krajev-
ne skupnosti Brežice, ob 11.00: 
zaključek na gajskem dvorišču

• ob 10.00 v MC Krško: MC diren-
daj - bobnarska delavnica z Evo 
iz Barcelone

• ob 10.00 v starem mestnem je-
dru Krškega: MKF - 6. posavski 
festival prostovoljstva in tržnica 
mladinskih društev; ob 10.00 v 
parku pri Valvasorjevi knjižnici 
Krško: ustvarjalne delavnice za 
otroke; ob 17.00: kuharska de-
lavnica za otroke

• od 10.00 dalje v Galeriji Krško: 
brezplačna likovna akcija izde-
lovanja skulpturic za obiskoval-
ce ob razstavi Milojke Drobne 
»Moje sledi«

• ob 10.00 v MT Raka: štafetne 
igre

• ob 10.00 v delavnicah nekdanje 
tehnične šole Krško: predavanje 
»Kako ohranimo svoje predme-
te?« v organizaciji Zavoda Tri-
smegistus

• ob 19.00 v KD Krško: letni kon-
cert MoPZ Svoboda Brestanica 
»Peli smo skupaj - 40 let z Jan-
kom Avsenakom«

• ob 19.00 v Kulturni dvorani 
Šentjanž: literarno likovna pri-
reditev Mesec maj 

• ob 19.00 v župnijski cerkvi Po-
višanja Svetega križa Boštanj: 
koncert ob 5. obletnici Mešane-
ga pevskega zbora Zvon

• ob 19.00 na Logu: otvoritev ob-
novljenih prostorov večnamen-
skega objekta; od 20.00: 30. ši-
njekadija

• ob 20.00 v starem mestnem 
jedru Krškega: MKF - zaključ-
ni koncert skupin Strip in 
Hamo&Tribute to Love

Nedelja, 22. 5.
• ob 10.00 v delavnicah nekda-

nje tehnične šole Krško: pri-
povedovalsko-restavratorska 
delavnica »Vsak predmet ima 
svojo zgodbo!« v organizaciji 

Zavoda Trismegistus
• od 10.00 do 17.00 v Tržišču: 

praznovanje dneva mladosti
• ob 18.00 v knjižnici v Kostanje-

vici na Krki: Poezija nas povezu-
je v Kostanjevici na Krki - pogo-
vor s pesnicama Stanko Hrastelj 
in Lidijo Puđak, glasbeni pro-
gram: Lara Jankovič

• ob 20.00 v klubu Metulj Bistri-
ca ob Sotli: NKC/SundayNoise - 
Olfamož Tentet (Slo)

Ponedeljek, 23. 5.
• od 10.00 dalje v Galeriji Krško: 

brezplačna likovna akcija izde-
lovanja skulpturic za obisko-
valce ob razstavi Milojke Drob-
ne »Moje sledi«

• ob 17.00 na Ljudski univerzi 
Krško: Pišemo z roko - delavni-
ca lepopisja

Torek, 24. 5.
• od 8.00 do 11.00 v ZD Krško: 

delavnica pravilnega merjenja 
krvnega tlaka in krvnega slad-
korja 

• ob 10.00 v ZD Krško in ob 
17.00 na Ljudski univerzi Kr-
ško: brezplačna delavnica o ur-
jenju sivih celic in spomina

• ob 20.00 v atriju Mestnega 
muzeja Krško (v primeru dež-
ja v klubu KD Krško): koncert 
uglasbene romske poezije - Ka-
tja Šulc: Kamlisajlan

Sreda, 25. 5.
• ob 10.00 v Mestni hiši Brežice: 

predstavitev študentov Fakulte-
te za turizem Brežice in njiho-
vih projektov

• ob 17.30 v MC Krško: brezplač-
no arhitekturno svetovanje 

• ob 18.00 v KD Krško: plesna 
prireditev Oddelka za sodobni 
ples Glasbene šole Krško

• ob 18.00 v MC Sevnica: pre-
davanje »Katera vrsta joge je 
zame?«

• ob 18.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: letni koncert Mešane-
ga mladinskega zbora Gimnazi-
je Brežice

• ob 19.00 v dvorani v parku Kr-
ško: otvoritev razstave ob 10. 
obletnici ročnodelskega krož-
ka LU Krško
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Nov videospot Nuše Derende, debi sopranistke iz Kr-
škega, posavski trojček deklet na festivalu MMS. To-
krat preberite:

Posavska glasbenica Nuša Derenda (na fotografiji) te dni 
premierno predstavlja videospot za skladbo Tip Top, s ka-

tero se je po šestih letih vr-
nila na slovenski evrovizij-
ski predizbor – Emo 2016. 
»Filmsko obarvani spot, v 
katerem ne manjka akcije v 
slogu Jamesa Bonda, spletk, 
tajnih nalog in celo eksplozi-
je, je ekipa z režiserjem Ni-
kom Karom snemala v Por-
torožu in na Bledu. Poleg 
Nuše v glavnih vlogah na-
stopata še Andrei Lenart in 
Jerneja P. Zhembrovskyy.  
Andreija smo nedavno lah-
ko spremljali kot uporni-
škega vojaka v najnovejši 

epizodi hollywoodskega spektakla Vojna zvezd. Njegova 
soigralka je bila v vlogi nevarne tajne agentke tokrat Jer-
neja, sicer uspešna modna oblikovalka, stilistka in TV vo-
diteljica, ki je poskrbela tudi za zunanjo podobo nastopa-
jočih v videu,« so zapisali v sporočilu za javnost. To pa še 
ni vse: snemalna ekipa je skupaj s statisti, ki so nastopi-
li v spotu, Nuši pripravila prav posebno presenečenje, saj 
je naša najuspešnejša evrovizijska predstavnica (z Darjo 
Švajger si do danes deli najboljšo uvrstitev Slovenije na 
tem tekmovanju, op. p.) na dan snemanja praznovala roj-
stni dan. V zahvalo jim je ob koncu snemanja v živo odpela 
akustično verzijo skladbe ob spremljavi godalnega kvarte-
ta Broken Strings. Produkcija omenjene skladbe je sicer 
potekala v Los Angelesu, Ljubljani in Budimpešti, kjer so 
zanjo v živo posneli tudi simfonični orkester. Avtorja sklad-
be sta Žiga Pirnat (glasba, besedilo, aranžma) in Andraž 
Gliha (glasba), ki sta zakrivila tudi skladbo Grafit, s katero 
je Nuša na letošnji Slovenski popevki zasedla drugo mesto.

Domačinka iz Krškega, sopranistka Anja Žabkar (na fo-
tografiji), ki je trenutno študentka 2. letnika opernega pe-
tja na Akademiji za glasbo v 
Zagrebu, je te dni debitirala 
na velikem odru HNK Zagreb 
(Hrvatsko narodno kazalište) 
z vlogo Narcisa v Händlovi 
operi Agrippina. Sicer je to za-
njo že druga operna vloga, saj 
je lansko poletje sodelovala že 
z Operno šolo Mirula na Cre-
su pod vodstvom prof. Lidije 
Horvat Dunjko, kjer je pela 
glavno vlogo Fiordiligi v Mo-
zartovi operi Cosi fan tutte. Ve-
lja omeniti, da lahko Anjo v na-
ših koncih v prihajajočih dneh 
slišite na koncertu ob 40. oble-
tnici delovanja Janka Avsenaka, na razstavi Društva ljubi-
teljev fotografije Krško in na proslavi Krajevne skupnosti 
mesta Krško, za poletje pa že načrtuje sodelovanje v Mo-
zartovi operi Čarobna piščal.

Znani so glasovi in skladbe 36. festivala Melodije mor-
ja in sonca. Komisija v sestavi Slavko Ivančić (predse-
dnik komisije), Lada Tancer, Mojca Menart, Ivo Umek 
in Blaž Maljevac je med 47 prispelimi skladbami izbrala 

17, tri so namreč rezer-
va. Tako bomo na festi-
valu slišali kar tri posa-
vske pevke. Radečanka 
Nuška Drašček bo na-
stopila s skladbo Rada 
bi, mlada pevka Anja 
Hrastovšek s skladbo 
Želja in 'veteranka' fe-
stivala Majda Arh (na 
fotografiji) s skladbo 
On je odšel. Spomnimo: 
v preteklosti je slednja 

že posegla po nagradah na omenjenem festivalu, kar dva-
krat je prejela nagrado strokovne žirije za najboljšo in-
terpretacijo. Sicer pa se bodo izvajalci letos potegovali za 
veliko nagrado MMS 2016 in nagrade strokovne žirije za 
glasbo, besedilo, priredbo, izvedbo in nagrado za obetav-
nega izvajalca oziroma avtorja - nagrado Danila Kocjančiča.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Štefki Hribar, Podgora 132, 8351 

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

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. VESELI DOLENJCI - Pazi se na morju
 2. (6.) Ans. ANŽETA ŠUŠTARJA - Ljubka
 3. (1.) Ans. SEKSTAKORD - V srcu si
 4. (2.) Skupina ŠPICA - Ko ljubezen daš nekomu  
 5. (3.) Ans. NAVEZA - Če lahko bi me slišala
 6. (10.) Skupina ZAKA' PA NE - Boš ob meni vse življenje
 7. (9.) DARJA GAJŠEK in Ans. ŠTRAJK - Ti znaš 
 8. (4.) Skupina GADI - Zadnji poljub
 9. (7.) Ans. KLATEŽI - Punca, pojdi z mano  
 10. (-.) FANTJE IZPOD LISCE - Če bi me zapustila

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Saša Avsenika – Bi b'la moja

 
Kupon št. 310

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, 14. maj, ob 17. uri

1. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi
2. nagrada:  okrogla tortica po izbiri (8 kosov)
3. nagrada:  4 porcije tortic po izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 19. maja, na naslov: Po-
savski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobi-
tnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

RESTAVRACIJA CITY
GOSTINSTVO TADEJ PUNTAR S.P., 

TRG MATIJE GUBCA 3, KRŠKO

Geslo 8/2016 številke: 

CVETJE ZA VSE PRILOŽNOSTI
Nagrade, ki jih podarja VCT Ramovš – Peklar d.o.o, 
prejmejo:
1. nagrada:  bon v vrednosti 15 €;
 Zdenka Kuhar, Dolenji Boštanj
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 €; Frida Gabrič, Senovo
3. nagrada: bon v vrednosti 5 €; 
 Marinka Kravogel, Radeče

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

Najboljše
slaščice

v 
restavraciji
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Jožica Drgestin, Brežice - 

deklico,
• Simona Žibert, Gržeča vas 

- dečka,
• Ornela Šonc, Krško - 

deklico,
• Elvisa Šabić, Sevnica - 

dečka,
• Urška Škoda, Vihre - 

dečka,
• Sabina Žulič, Krško - 

deklico,
• Estera Zorko, Mali Vrh - 

dečka,
• Mojca Tomažin, Gmajna - 

deklico,
• Tanja Cizrl, Vojsko - dečka,
• Marcela Merslavič, 

Brežice - deklico,
• Petra Cvitko, Kostanjevica 

na Krki - deklico,

rojstva

poroke

• Peter Vučajnk in Danijela 
Klenovšek, oba iz 
Mihalovca,

• Matej Pezamovski iz 
Krškega in Mateja Jelenc 
iz Litije.

ČESTITAMO!

• Marjeta Blatnik, Pavlova 
vas - deklico,

• Tina Žnidaršič, Studenec 
- dečka,

• Petra Gajski, Krško - 
deklico,

• Adrijana Špan, Krško - 
dečka,

• Anja Gramec, Veliko 
Mraševo - deklico,

• Katja Urek, Drenovec pri 
Bukovju - deklico.

ČESTITAMO!

Podarite 
Portretno 
fotografiranje

www.fotografika.si Fo
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CERKLJE OB KRKI - 9. aprila 1956 sta si v cerkvi svetega Mar-
ka v Cerkljah ob Krki obljubila večno zvestobo Ana Kerin iz 
Podbočja in Viktor Račič iz Cerkelj. Letos sta 9. aprila obu-
dila spomine na tisti veseli poročni dan. Biserno obletnico 
poroke sta proslavila v krogu svojih najdražjih. 

Življenjska pot ju je zdru-
žila pred 60 leti. Vse ži-
vljenje ju je poleg ljube-
zni povezovalo delo, skrb 
za otroke, vnuke, pravnu-
ke in druge, ki so jima bli-
zu. Ni bilo lahko voditi go-
stilne, kmetije, obdelovati 
zemlje, vinograda, kar je 
od njiju zahtevalo veliko 
odgovornosti, skrbi, na-
pora, odrekanja. Ob vsem 
tem sta se zelo razveseli-
la rojstva treh otrok, ki 
sta jih skrbno spremljala 
skozi leta odraščanja in 
jim omogočila brezskrb-
no otroštvo in mladost ter 
šolanje. Leta so hitro te-
kla, otroci smo odrasli, se 
izšolali, zaposlili, poročili 
in ju razveseljevali s svo-
jimi otroki. Kar osem vnukov osrečuje babico in dedka in nanje 
sta izredno ponosna. Še posebej sta navdušena nad šestimi prav-
nučki, ki ju kratkočasijo z igrivostjo in otroškim čebljanjem. Vse 
svoje potomce vedno pričakata z odprtimi rokami. Ob praznikih, 
rojstnih dnevih, obletnicah se vsi zberemo. Takrat s toplim po-
gledom pobožata prav vsakega od nas, ponosna in vidno ganje-
na pa glasno izražata svoje zadovoljstvo. 
Mama Anica bo junija dopolnil 84 let, oče Viko pa novembra 87, 
a kljub visoki starosti sta še vedno vitalna in se veselita življe-
nja. Njuna velika »ljubezen« je tudi vinograd v Piroškem vrhu, ki 
ga še vedno pomagata obdelovati. Vsem znancem ponosno po-
vesta, da sta ga »tudi letos sama obrezala, povezala«. Res je vre-
dno občudovanja, da še zmoreta, čeprav ju potem boli vse telo, 
kot pravita sama. A ne moreš jima dopovedati, da to delo ni več 
delo zanju in naj raje ostaneta doma in počivata. 
 Darja Mandžuka

60 skupnih let zakoncev Račič

RADEČE - Na Občini Radeče sta 30. aprila ob prisotnosti žu-
pana Tomaža Režuna, ki je kot pooblaščenec za sklepanje 
zakonskih zvez potrdil zakonsko zvezo, tajnice Marinke Ti-
tovšek, prijateljev in sorodnikov ter pevcev DPD Svoboda iz 
Radeč sklenila biserno poroko – 60 let skupnega življenja 
zakonca Fanika in Jože Sumrak. 

Jože se je rodil 29. 11. 1927 v Radečah, v napredni sokolski, obr-
tniški družini. Po osnovni šoli se je vpisal na meščansko šolo v 
Celje, a je zaradi izgona v Nemčijo ni končal. Po vrnitvi iz izgnan-
stva se je izučil za kvalificiranega delavca, nato pa odšel na slu-
ženje vojaškega roka, kjer je končal oficirsko finančno šolo. Po 
demobilizaciji se je zaposlil na Občini Sevnica ter ob delu kon-
čal srednjo izobrazbo in šolo Civilne zaščite v Zemunu. Delal je 
še kot finančnik v kmetijskih zadrugah Dole pri Litiji in Radeče, 
upokojitev pa je leta 1987 dočakal na Občini Laško. 
Fanika se je rodila 30. 10. 1932 v Aumetzu v Franciji, v sloven-
ski delavski družini. Korenine njenih staršev segajo v Svibno pri 
Radečah. Leta 1947 so se iz Francije preselili v Trbovlje, kjer je 
končala nižjo gimnazijo in se vpisala na učiteljišče v Ljubljani, 
kjer je leta 1954 maturirala. Z dekretom je bila razporejena na 
Osnovno šolo Dole pri Litiji, kjer sta se spoznala z Jožetom. Uči-
la je tudi na šoli v Zagorju in v Loki pri Zidanem Mostu, od leta 
1958 do upokojitve leta 1989 pa na Osnovni šoli Marjana Nem-
ca Radeče, kjer je vodila tudi folklorno skupino in pevski zbor. 
V zakonu sta se jima rodila hčerka Jožica in sin Bojan, najbolj pa 
ju razveseljuje šest vnukov in prav tako šest pravnukov. Ob ob-
noviti zakonske zveze sta prejela srebrnik Občine Radeče, zla-
toporočno listino in šopek, pevci pa so jima s pesmijo polepšali 
že tako svečan in lep sončen dan. Vir: Občina Radeče 

Biserna poroka zakoncev Sumrak

Bisernoporočenca z županom in svojima otrokoma

MLADI 20 POMLADI

• petek, 20. maj, ob 19.00 – Osrednja knjižnica

Valvasorjeva knjižnica se pridružuje praznovanju 20-le-
tnice založbe Beletrina in skupaj z Mladinskim kultur-
nim festivalom in s Klubom posavskih študentov gostimo 
Lenarta Zajca in njegov roman Agencija. Roman je po-
stavljen v obdobje krize, rastoče brezposelnosti in na-
raščajočega obupa. Z avtorjem se bo pogovarjala Moj-
ca Kranjec iz Kluba posavskih študentov. 

POEZIJA NAS POVEZUJE 
V KOSTANJEVICI NA KRKI

• nedelja, 22. maj, ob 18.00 –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

 
V sodelovanju z navezo pesnikov iz Slovenije in Hrvaške 
vabimo na majsko druženje ob poeziji in glasbi. Pogo-
vor s pesnicama Stanko Hrastelj in Lidijo Puđak bo po-
vezovala Carmen L. Oven, z glasbo bo srečanje obarva-
la Lara Jankovič.

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V MAJU

SLOVENSKA VAS - Amalija 
Mohorčič iz Slovenske vasi 
vsako leto znova dokazuje 
svojim sorodnikom in so-
sedom, da so tudi visoka 
leta lahko polna energije. 
23. aprila je praznovala ča-
stitljivih 98 let. Svojo dru-
žino  je ob rojstnem dnevu 
pričakala s kosilom, goste 
pa s čudovito orehovo po-
tico in drugimi sladkimi do-
brotami, ki jih je sama pri-
pravila. Amalija Mohorčič 
se je celo življenje posveti-
la delu in družini. Ima dva 
otroka, dve vnukinji in štiri 
pravnuke, ki jo radi obisku-

jejo in se veselijo vsake nove svečke na njeni rojstnodnevni torti.
Najstarejšo vaščanko sta ob praznovanju obiskali aktivistki Kra-
jevnega odbora Rdečega križa Jesenice na Dolenjskem Rajka 
Križanac in Slavica Vovk. Da je »naša teta Malči«, kakor jo kli-
čejo vaščani, polna energije, potrjuje tudi to, da je še pred nedav-
nim uporabljala kolo. Ima veliko načrtov, kaj vse še mora postori-
ti. Vesela nam je zaupala, da si želi obiskati najstarejšo krajanko 
Barbaro Črpič, ki je novembra praznovala 100 let. 
Prijetno druženje smo zaključili z receptom za dolgo življenje, ki 
ga rada ponovi: trdo delo in zmernost pri hrani in pijači. Prepri-
čali smo se,  da je resničen pregovor, ki pravi: »Vsakdo mora čr-
pati in iskati moč in oporo v sebi in ne v drugih ljudeh.« 
 Rajka Križanac

Visok jubilej Amalije Mohorčič

Amalija Mohorčič

Druženje ob 
pravljicah, 
pogovorih, 

ustvarjalnicah 
in glasbi

za vse generacije
Pridružite se nam!

Anica in Viktor Račič

KRŠKO - 7. maja smo se zbrali v Hotelu City, da bi proslavili jubi-
lejni 90. rojstni dan naše mame, babice in prababice Angele Šri-
bar iz Spodnjih Dul. Veliko zdravja in sreče ji je zaželela tudi pod-
županja občine Krško Ana Somrak. Angela se je rodila davnega 
1926. leta v Nemški vasi. Živela je v domači hiši še z enim bratom 
in tremi sestrami, od katerih je ena še živa in ima 95 let. Poročila 
se je 1951. leta in se z možem preselila v Spodnje Dule, kjer živi 
še danes. V zakonu z že pokojnim možem sta se jima rodila sin 
Jože in hči Angelika. Je babica dvema vnukinjama in dvema vnu-
koma, ima pa tudi že sedem pravnukov. O svojem »bogatem« in 
predvsem zdravem življenju, pravi, da je recept za to, da ima oko-
li sebe družino in prijatelje. Še vedno je zelo vitalna, za kar je za-
služno tudi to, da se zelo rada sprehaja po vasi.  N. M. Pirc

90 let Angele Šribar

Angela Šribar (v sredini stoji) v družbi svojih najbližjih
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANICE 1. SRL
Rezultati – Zagorje : Brežice 
31:15, Brežice : Krka 18:34
Lestvica – 1. Zagorje 42, 12. 
Brežice 3

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Šmartno : Radeče 
31:26, Brežice : Drava 29:33, 
Krško : Železniki 36:19
Lestvica – 1. Dol 43, 5. Brežice 
35, 8. Krško 26, 10. Radeče 18 

MLADINCI 1.A SRL
Rezultati – Krško : Slovan 
34:25, Sevnica : Trebnje 33:34, 
Ormož : Sevnica 32:29, Ormož 
: Krško 29:27
Lestvica – 1. Krka 39, 7. Krško 
22, 12. Sevnica 2

KADETI POLFINALNA SKU-
PINA B
Rezultat – Krško : Maribor 
35:30
Lestvica – 1. Krka 26, 5. Kr-
ško 14

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultati – Krka : Krško 0:0, 
Krško : Rudar 1:1
Lestvica – 1. Olimpija 65, 7. Kr-
ško 39

ČLANI 3. SNL
Rezultati – Videm : Brežice 
1:2, Brežice : Koroška Dravo-
grad 4:2
Lestvica – 1. Brežice 57

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SKL – Krško : Šampion 4:1, Ma-
ribor : Krško 1:3; Lestvica SKL 
- 1. Krško 58
SML – Krško : Šampion 0:1, Ma-
ribor : Krško 9:1; Lestvica SML 
- 1. Domžale 60, 14. Krško 23
Skupna lestvica: 1. Domžale 
116, 8. Krško 81

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultati – Dravinja : Krško 
0:2, Aluminij 0:1, Maribor Ta-
bor : Krško 0:3
Lestvica – 1. Aluminij 61, 6. Kr-
ško 39

Najhitrejši v gorski tekaški 
preizkušnji je bil Miran Cvet, 
član KGT Papež iz Kamnika, ki 
je postavil s časom 39:40 nov 
rekord, med tekačicami je sla-
vila Marjeta Stržinar (RD Re-
voz) s časom 59:40. Med posa-
vskimi udeleženkami gorskega 
teka na Lisco je bila najhitrej-
ša Marta Pahuta iz ŠD Arti-
če s časom 1:1:50 (absolutno 
3. mesto), med udeleženci pa 
Albert Kranjc z Rake s časom 
49:13 (absolutno 4. mesto). 
Najmlajši udeleženec gorskega 
teka je bil 14-letni Luka Pavlin 
iz kluba Marathon Novo mesto, 
ki je pritel na Lisco s časom 
1:18:14. Najstarejši tekmova-
lec je bil 74-letni Franc Fajfar 
iz ŠD Izlake, ki je pritekel na 
cilj s časom 1:27:24. Najstarej-
ša udeleženka je bila 69-letna 
Jožica Rogelj iz novomeške-
ga kluba kluba Marathon, njen 
čas je bil 1:13:23. Na vrhu po-
savskega bisera so se odvijali 

Začeli so že dopoldne, ko je 
vsak razred skupaj z razre-
dničarko obdelal posebno 
temo, nato pa so sledile igre 
med razredi. Popoldanski 
del je minil v znamenju zna-
nih športnikov, saj so v goste 
prišli boksar Dejan Zavec ter 
udeleženca olimpijskih iger, 
nordijski kombinatorec Mi-
tja Oranič in skakalec s pali-
co Jure Rovan s svojima va-
rovancema Ledo Krošelj in 
Ambrožem Tičarjem, ki je 
še pred nekaj leti gulil podbo-
ške šolske klopi. Na popoldan-
ski mini olimpijadi, ki je imela 
vse, kar ima prava olimpijada, 
od mimohoda z zastavami po-
sameznih držav (vsak razred 
je predstavljal eno), prižiga 
olimpijskega ognja in sveča-

25 let gorskega teka na Lisco
OREHOVO, LISCA - Dež in veter ter proti vrhu Lisce še megla so bili letošnji spremljevalci vseh tistih, ki so 
se udeležili 25. gorskege teka na Lisco, ki je štel za pokal Dolenjske v rekreativnih tekih in na katerega se 
je s štarta na Orehovem podalo 52 tekačic in tekačev.

tudi otroški in mladinski teki, 
ki pa so privabili le deset tek-
movalk oz. tekmovalcev v sta-
rosti od pet do dvanajst let. 
Vsi sodelujoči, ki so bili razvr-
ščeni v 20 kategorij po staro-
sti in spolu, so po zaključenih 
tekmovanjih prejeli spominski 
pokal, medaljo in diplomo; ab-
solutni zmagovalec in zmago-
valka vsak svoj pokal, prvi tri-

je v vsaki kategoriji pa medaljo.

»Prirediteljem ’kapo dol’. Pro-
ga je bila zaradi slabega vre-
mena zahtevna, a zaradi tega 
tudi poseben izziv, tako da smo 
zmagovalci vsi, ki smo se od-
zvali povabilu in se udeleži-
li jubilejnega teka,« je dejal 
Mirko Šuštar iz novomeške-
ga športnega kluba Matick, ki 

se je gorskega teka na Lisco 
udeležil že petič. Tekač iz Po-
savja je pohvalil prizadevnega 
organizatorja Pavleta Drob-
neta, ki mu je s peščico prija-
teljev uspelo vzorno pripraviti 
progo že četrt stoletja zapore-
doma. »Upam, da je ta njegov 
trud opazil še kdo in se bo spo-
mnil nanj ob podelitvi občin-
skih priznanj,« je še dodal so-
govornik, ki je bil vesel, da so 
se na Drobneta spomnili orga-
nizatorji dolenjskega pokala iz 
novomeškega kluba Marathon, 
ki so bili najštevilčnejša eki-
pa na tokratnem teku, ter mu 
podarili poseben spominek. 
»Leta hitro tečejo in še vedno 
se z veseljem spominjam prve-
ga gorskega teka na Lisco. Ude-
ležilo se ga je 47 tekmovalcev, 
v enem izmed kasnejših let pa 
tudi rekordnih 198 ljudi,« je 
pripomnil Pavle Drobne, ko je 
bil dogodek uspešno zaklju-
čen.  S. Radi

Zaradi slabega vremena so se nekateri tekači ogrevali pod 
kozolcem v bližini štartnega mesta.

Mini olimpijada na OŠ Podbočje

Glavna zvezda dne je bil seveda boksar Dejan Zavec, ki je na 
improviziranem ringu po dvema šolarjema in šolarkama po-
kazal nekaj boksarskih veščin.

KRŠKO – 7. maja sta podž-
upanja Ana Somrak in pod-
predsednik sveta KS me-
sta Krško Zoran Jankovič v 
družbi Mitje Valentinca, di-
rektorja Mladinskega cen-
tra Krško, predala v uporabo 
obnovljene ter novo urejene 
športne površine ob spreha-
jalni in kolesarski poti pod 
mladinskim centrom. 

Te so občinske in zatorej na-
menjene vsem občanom, želj-
nim sprostitve in športnega 
udejstvovanja, njihov upra-
vljavec pa je Mladinski center 
Krško, ki je bil za navedeno in-
vesticijo v letu 2014 uspešen 
s prijavo na razpis Fundacije 
za šport. Kot je povedal Valen-

V uporabo predali nove športne površine

MONTPELLIER - Od 5. do 8. maja je v francoskem Montpellie-
ru potekalo 51. člansko evropsko prvenstvo v karateju, na kate-
rem sta barve Slovenije zastopali tudi dve karateistki iz Posavja. 
Uvodni dan prvenstva je nastopila članica Karate kluba Breži-
ce Nastja Galič in v kategoriji kate članice med 29 tekmovalka-
mi svoj nastop končala v osmini finala. Po zmagi v prvem krogu 
proti predstavnici Luksemburga je v naslednjem dvoboju proti 
Azerbajdžanki ob izvajanju kate Suparimpai za trenutek rahlo 
zdrsnila na novem in zato drsečem tatamiju, kar je nasprotnica 
izkoristila in jo premagala. Ker katašici iz Azerbajdžana ni uspe-
lo priti v finale, se je Nastjin nastop na EP tudi zaključil. Takoj je 
pričela spodbujati ostale slovenske reprezentante, med kateri-
mi je bila tudi Posavka Kaja Budič, ki sicer nastopa za KK Ko-
lektor Idrija. Nastopila je v bojih težke kategorije in najprej pre-
magala Luksemburžanko, nato še Slovakinjo, v tretjem krogu pa 
so sodniki po izenačenem dvoboju proti Francozinji, ki je posta-
la tudi evropska prvakinja, pri istočasni akciji odločili, da je bila 
domačinka hitrejša, in ji prisodili zmago. Kaja se je nato v repa-
sažu pomerila z Grkinjo, na začetku povedla, vendar nato izgubi-
la z 1:3 in priložnost za medaljo je splavala po vodi. Kaja je pred-
stavljala Slovenijo tudi v ekipnih borbah in prispevala svoj delež. 
Tako Nastja kot Kaja sta bili z nastopi vseeno zadovoljni. Za prvo 
je nastop v elitni članski konkurenci najboljših evropskih kata-
šic dragocena izkušnja in spodbuda za nova tekmovanja, drugo 
pa veseli, da letos ni imela težav že takoj v prvem krogu, kot se 
ji je to pripetilo na nekaterih prejšnjih težjih tekmah, in je ravno 
v Franciji pokazala velik napredek.  R. R.

Evropska nastopa Nastje in Kaje

PODBOČJE - Na Osnovni šoli Podbočje so v okviru vsakoletnega dneva šole, ki so mu letos dali geslo »Gibaj-
mo skupaj«, 21. aprila v odštevanju dni do olimpijade v Riu pripravili t. i. olimpijski dan. 

ne prisege, so sodelovali tudi 
starši, ki so se skupaj z učen-
ci v ekipah posameznih razre-

dov (po štirje učenci in starši) 
pomerili v zabavnih športnih 
igrah: teku z zavezanimi no-

gami, metanju vorteksa v cilj, 
strelu na gol, vodenju žoge na 
poligonu in nošenju teniške 
žogice na loparju. V prvi tri-
adi je zmagal 3. razred (ki je 
predstavljal Jamajko), v dru-
gi triadi 5. razred (Mongolija) 
in v tretji triadi 8. razred (Bot-
svana). Medalje so jim podeli-
li Oranič, Rovan in Zavec, ki so 
pred tem tudi predstavili vsak 
svoj šport: Oranič s pomočjo 
otroške mini skakalnice, Ro-
van s pomočjo svojih mladih 
varovancev, ki so pokazali ne-
kaj skokov, Zavec pa s prika-
zom boksarskega treninga s 
po dvema učencema in učen-
kama. Ob koncu so kot na pra-
vi olimpijadi še ugasnili olim-
pijski ogenj.
 P. P.

tinc, skupna vrednost investi-
cije znaša 60.000 €, pri čemer 

so največ sredstev zagotovili 
Fundacija za šport (26.000 €), 

Občina Krško (25.000 €) ter 
KS mesta Krško (8.000), preo-
stali delež pa še družba Rudar 
Senovo in MC Krško. »V sklo-
pu obnove so bila med drugim 
preplastena igrišča, nabavljeni 
koši, goli in mreže za odbojko, 
lovilne mreže, razpeljana nova 
elektroinštalacija z razsvetlja-
vo, travnata vadbena zelenica 
pa je podprta z namakalnim 
sistemom,« je povedal. 

Udeleženci otvoritve so se lah-
ko preizkusili v različnih špor-
tih, poleg igranja nogometa, 
košarke, odbojke in badmin-
tona tudi v baseballu, metanju 
frizbija, na pump tracku idr.

 Sv. Mavsar

Zoran Jankovič, Ana Somrak in Mitja Valentinc ob rezanju 
otvoritvenega traku

IG PRI LJUBLJANI - 7. maja je na Igu pod okriljem S.K.I.F. zveze 
Slovenije potekalo 22. državno prvenstvo v karateju za osnov-
ne in srednje šole. Učenci OŠ Sava Kladnika, ki trenirajo v Klu-
bu borilnih veščin Sevnica, so domov prinesli sedem medalj in 
bili skupno tretji glede na osvojena žlahtna odličja. Lina Zavrl 
Zupanc, Sara Šantej, Tinkara Kelenc in Tilen Cvelbar so po-
segli po bronasti medalji, Dejan Maljenović  po srebrni, Klara 
Štigl in David Kocman pa sta se povzpela na najvišjo stopnič-
ko in osvojila naslov prvaka v svoji kategoriji. I. gimnazijo v Ce-
lju je zastopala mladinka Tia Šantej, ki je z zaostankom 0,1 toč-
ke za prvouvrščeno osvojila odlično 2. mesto. 4. mesto so na DP 
osvojili mladi sevniški karateisti Lia Dragar, Gašper Štigl, Ale-
ksander Kožar, Tomaž Kajtna in Amadej Božič, 5.-8. mesto pa 
Tadej Božič, Matic Paskvale, Črt Pačnik in Alen Fočič. Njihovi 
klubski kolegi pa so se minuli vikend udeležili Odprtega balkan-
skega prvenstva v kickboksu v BiH in si priborili tri medalje. Mla-
dinki Aleksandra Spaseski in Teja Cesar sta v disciplini Kick-li-
ght do 60 kg osvojili 3. mesto, Maruša Crnić se je v isti disciplini 
med članicami na koncu morala zadovoljiti s 5.-6. mestom, v mo-
ški članski konkurenci do 84 kg pa je uspelo le Žanu Hižmanu, 
ki je v finalu klonil proti makedonskemu reprezentantu in osvo-
jil srebrno medaljo.  R. R., vir: KBV Sevnica

11 odličij za KBV Sevnica
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Matej Žagar, lani šestouvršče-
ni speedwayist v seriji SGP, je 
krški stadion dvignil na noge 
in poskrbel, da se je slišala Go-
lica, samo enkrat ta večer, ko 
je v osmi vožnji zmagal in za 
sabo pustil tudi svetovnega pr-
vaka, Britanca Taia Woffind-
na. Žagar je v ostalih štirih na-
stopih zabeležil tretje in dve 
četrti mesti ter bil v 12. vožn-
ji, ki je povzročila tudi največ 
razburjenja in edini padec na 

dirki, diskvalificiran. Žagar je 
na štartno-ciljni ravnini prišel 
zelo skupaj z Dancem Nicki-
jem Pedersenom, ki je trčil v 
ogrado. Glavni sodnik dirke je 

Golico zaigrali samo enkrat
KRŠKO - Na krškem ovalu je zadnjo aprilsko soboto potekala uvodna dirka nove sezone Speedway Grand 
Prixa (SGP). Dirko za veliko nagrado Slovenije je dobil Danec Peter Kildemand. Slovenski adut Matej Žagar 
se ni najbolje znašel, bil v eni vožnji tudi diskvalificiran in z vsega štirimi točkami zasedel 14. mesto.

odločil, da Žagarja diskvalifici-
ra, večkratni počasni posnetek 
pa je pokazal, da stika s Peder-
senom pravzaprav ni bilo, kar 
je sprožilo neodobravanje med 
krško publiko, ki je Dancu na-
menila glasne žvižge. S poseb-
nim povabilom je na dirki na-
stopil domačin Denis Štojs, ki 
je osvojil eno točko, enako kot 
Nick Škorja, ki je nastopil kot 
rezerva in v vožnji premagal 
prav Štojsa. Kot druga rezer-

va je v eni vožnji na svoj račun 
prišel tudi Krčan Matic Iva-
čič, a ostal brez točk. Zmago-
valec Peter Kildemand je tako 
še nadgradil lansko tretje mes-

to na krškem ovalu. V final-
ni vožnji je hitro prevzel vod-
stvo in si zanesljivo privozil 
drugo zmago v seriji SGP. Dru-
go in tretje mesto sta zasedla 
Avstralca Jason Doyle in Chris 
Holder, v finalu pa je nastopil 
še svetovni prvak Woffinden. 
Lanski zmagovalec VN Slove-
nije Američan Greg Hancock 
je obstal v polfinalu. Letošnja 
dirka v Krškem je bila še pose-
bej po rednem delu oz. 20 od-
peljanih vožnjah zelo izenače-
na, saj so trije vozniki zbrali po 
deset točk, štirje pa po devet.

Pri podeljevanju pokalov naj-
boljšim trem speedwayistom 

je sodeloval tudi krški župan 
mag. Miran Stanko. Uradno 
število obiskovalcev letošnje 
dirke za VN Slovenije je 8500, 
na lanski septembrski dirki 
je bila številka nekoliko viš-
ja. Letos smo pogrešali predv-
sem več tujih navijačev, ki smo 
jih lahko videli samo v manj-
ših skupinah. Organizator, 
Avto moto društvo Krško, je 
za konec dirkaškega spektak-
la, ki se ga je usmililo tudi vre-
me, vsem obiskovalcem tradi-
cionalno ponudil še ognjemet, 
ki je za nekaj minut razsvetlil 
nebo nad krškim ovalom.

 Rok Retelj

Denis Štojs (v ospredju) in Nick Škorja

Najboljši trije na VN Slovenije: (z leve) Jason Doyle, Peter Kil-
demand in Chris Holder

KRŠKO, NOVO MESTO - Krstna prvoligaška sezona za NK Krško 
se počasi preveša h koncu. Po včerajšnji domači tekmi proti Go-
rici sta do konca sezone ostala samo še dvoboja proti Zavrču v 
gosteh in Domžalam doma. 27. aprila je v 32. krogu Prve lige na 
stadionu Matije Gubca gostovala ekipa Rudarja iz Velenja. Tekma 
se je začela v rahlem sneženju, ki pa je bilo vedno močnejše, tako 
da je travnata površina krškega stadiona kmalu postala povsem 
bela. Glavni sodnik je zato sredi drugega polčasa za nekaj minut 
celo prekinil tekmo, saj se črte na igrišču niso več videle in jih je 
bilo treba očistiti. Zaradi prekinitve je bila tekma podaljšana za 
osem minut in ravno v predzadnji, 97., so Krčani prišli do izena-
čujočega zadetka, ko je iz bližine z glavo zadel branilec Damjan 
Vuklišević. Rudar je sicer povedel v 32. minuti, ko je Mate Ete-
rović krškega vratarja Marka Zalokarja premagal z lepo izve-
denim prostim strelom. Obe ekipi sta s tem tudi prekinili niz 12 
tekem brez neodločenega izida. Krčani so nato 7. maja gostovali 
v Novem mestu pri zadnjeuvrščeni Krki in se v tekmi z bolj malo 
priložnostmi razšli brez golov. Trener Tomaž Petrovič je po tek-
mi dejal, da so bili njegovi igralci posebej na začetku tekme ne-
varnejši in nekajkrat izigrali domačo obrambo, vendar žal niso 
zadeli. Nato se je v Novem mestu ulilo, kar je vplivalo na potek 
tekme, saj so imeli igralci obeh ekip kar veliko težav z obvlado-
vanjem žoge in so pazili, da ne naredijo napake. Petrovič je ve-
sel, da so ostali vsi zdravi, in je zadovoljen z osvojeno točko, ki 
pa še ni prinesla dokončnega obstanka v prvoligaški konkuren-
ci. Krško je sicer po tekmi s Krko zasedalo šesto mesto z 39 toč-
kami, pet točk pred 9. mestom, ki prinaša še dve tekmi za obsta-
nek.  R. R.

Krčani do točke v snegu

Snežna tekma med Krškim in Rudarjem

Renault priporoča
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*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za fi nanciranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost fi nanciranj, odvisno od modela. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na 
voljo na 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 preko Renault Financiranja.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3–5,6 l/100 km. Emisije CO2 85–127 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.

Vozi, kar si.
0% obrestna mera*

5 let jamstva**

renault.si

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

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Znova se nam je oglasil bralec Peter Juratovac, tokrat z za-
nimivim utrinkom iz okolice videmske osnovne šole. »Dis-
kriminacija? Kar lahko beli ne sme črni bicikl! Manjka še rde-
či ...« je zapisal ob tem zabavnem prizoru.

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

Nisem povsem prepričana, da vem, kako se reče deželici iz otro-
ške risanke, kjer živijo Telebajski. Mora pa biti nekaj v zvezi s tele-
ti, pa nekaj z bajsi, mogoče še celo s televizijo, kdo bi vedel pri teh 
risarjih?! Mi v Sloveniji v neki taki zmedeni deželi tudi živimo v re-
snici, ne v risanki. Na zunaj lepa, zelena, prištevna; ko zine, ko od-
pre svoja precej pogoltna usta, je konec lepot ... Jaz jo imam pre-
cej v želodcu, to mojo malo domovino in njeno ustrojenost! In - ker 
v žerjavico po kostanj večina mojih sovaščanov ne stopa rada, so 
pooblastili mene, ki sem že precej opečena, da zadevo raziščem in 
dosežem ustrezen konec! 
In zdaj k stvari. Kdor malce pozorno prebere tole, kar imate se-
daj pred seboj, se bo spomnil, da sem pred mesecem, dvema mor-
da, povprašala kdo - za ime boga svetega! - je dal nalog postaviti 
označevalne obcestne table za mojo, našo vas Arnovo selo na način, 
ki je najmanj, kar lahko rečemo, zgrešen, nevaren, netočen, skrat-
ka, je v skladu z uvodom o deželi, kjer so vsi malo čudni ... Mene, 
nas, ta hip sploh ne zanima, komu pripada cesta od krožišča Sp. 
Pohanca proti Zg. Pohanci. Če je to občinska cesta, gre naš revolt 
občini (moji dragi), če je državna, gre revolt državi (moji, še malo 
bolj dragi). Tabla Arnovo selo je bila pred premestitvijo postavlje-
na kmalu od rondoja, natanko tako, kot se začenja naša lepa vas. 
Zdaj ste jo - pametnjakoviči - zabili, prav nemarno zabili, kar sre-
di vasi in še to na način, ki močno ovira preglednost "dolvozečih", 
predvsem kombijev, torej tistih, ki iz Mrzlaka pridivjajo proti prej 
imenovani "glavni" cesti! Če je med odgovornimi za tako butalsko 
početje slučajno vsaj eden pismen, naj vzame v roke neko občin-
sko karto, naj si pogleda vsaj slikice in naj hudo napako vendarle 
popravi! Tabla sodi skoraj kilometer niže!
Odgovornim za varnost v cestnem prometu pa priporočam, da - 
preden bo enkrat temeljito počilo in se bodo potem križali in spra-
ševali "zakaj in kako", naj vendarle zaslužijo policisti nekaj denar-
ja tudi na tej prej imenovani cesti, kjer se divja tudi 130 km/h in 
več! Da o norenju na vpadnih cestah in cesticah sploh ne govori-
mo! Torej: mi imamo nabor zelo visoko štimanih ljudi v vasi: od 
takih in drugačnih sodnikov do policistov, inšpektorjev, celo podž-
upanjo imamo, ni vrag, da ne bodo ti vplivni in pametni pristopili 
k reševanju te označevalno-varnostne situacije! Če ne bo šlo dru-
gače, pa se jaz kratkoročno včlanim v SDS in bomo na hitro uda-
rili en referendum. O tabli, o pločniku, o javni razsvetljavi, pa še o 
čem v naši pomrznjeni vasi Arnovo selo!
Hvala, da ste prebrali, in hvala, da boste storili, kar je storiti treba!
 Ernestina Erna Rožman, Arnovo selo

Znova: cestne oznake v Arnovem selu

SEVNICA - »Kdo 
ima tak obraz, da 
krade rože in sveče 
na pokopališču?« 
se sprašuje Sevni-
čanka, ki je bila v 
preteklih dneh pri-
siljena že dvakrat 
saditi rože na gro-
bu pokojnega očeta 
na sevniškem poko-
pališču. »Ničesar se 
ne sramujejo, no-
benega spoštova-

nja do pokojnih nimajo,« je dejala razočarana zaradi neprimer-
nega odnosa do vseh tistih, ki so našli večni počitek, a tudi do 
svojcev, ki se trudijo z urejenostjo poslednjih bivališč ohranjati 
lep spomin na svoje preminule najdražje osebe. Pojav kraje na 
sevniškem pokopališču ni nov, a prave rešitve, kako to prepreči-
ti, ni - in očitno to nepridipravi dobro vedo.  S. R.

Nepridipravi na pokopališču

Kraje se dogajajo tudi na pokopališčih, 
kjer naj bi pokojni našli večni mir.    

KOSTANJEK - Na izjemno slikoviti pokrajini Porodnika, kjer je že 
pred letom dobila ime Pot duš in prijateljstva, je tudi to pomlad 
uspešno potekala čistilna akcija, ki jo je s člani Društva ART ŠPL 
in Jamarskega kluba Brežice organiziral Peter Špiler. Že zgodaj 
zjutraj so se na njegovi domačiji v Kostanjku zbrali člani dru-
štva in kluba ter odšli čistiti precej zahteven del poti pod sliko-
vito skalovje na poti do Porodnika, kjer društvo ART ŠPL v sode-
lovanju z nekaterimi zunanjimi sodelavci vzpostavlja turistično 
pot, ki vodi iz Kostanjka mimo kraških jam in plezalnih sten do 
obujenega izvira pitne vode v Porodniku in naprej v Koprivnico. 
Čistilna akcija je bila dobro organizirana in zelo uspešna, kar se 
lahko prepričamo ob pogledu na goro zbranih odpadkov v veli-
kem kontejnerju, ki ga je kljub težje dostopnem terenu dostavi-
lo podjetje Kostak iz Krškega.  V. B.

Čistilna akcija na Poti duš 
in prijateljstva

BREŽICE - Na Fakulteti za turizem v Brežicah so 18. aprila prip-
ravili dan odprtih vrat. Fakulteto so obiskali otroci iz Vrtca Ma-
vrica Brežice, ki so si ogledali razstavo in se učili o pitni vodni. 
Na fakulteti so za otroke pripravili poučne urice, v katerih so 
jim predstavili, da je voda iz pipe bolj zdrava kot ustekleničena 
in voda iz plastenk, ki jo kupimo v trgovinah. Z otroki so peli 
angleške pesmice, si ogledali risanke v angleškem jeziku in pre-
birali pravljice ter pesmice o vodi in Zemlji. Otroci pa so že pred 
tem v vrtcih ustvarjali različne umetniške izdelke, s katerimi so 
razmišljali, kako čim bolj odgovorno ravnati z vodo in Zemljo. 
Izdelki so na ogled v avli Fakultete za turizem. “Fakulteta je us-
merjena k trajnostnemu razvoju in k zelenemu turizmu in tudi 
najmlajše smo želeli spodbuditi k razmišljanju o tem,” je pojas-
nila dr. Jasna Potočnik Topler s Fakultete za turizem. Fakulte-
ta je na dnevu odprtih vrat nekaterim podjetjem, ustanovam in 
šolam podelila tudi priznanja za uspešno sodelovanje.   A. N.

Brežiška fakulteta odprla vrata

Fakulteto so obiskali malčki iz Vrtca Mavrica.

MAJ V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE
 Nedelja, 15. maj, MEDNARODNI DAN DRUŽIN, 
 prost vstop za družine

 16.00: DELAVNICA IZDELOVANJA NAKITA s kustosinjo Jano 
Puhar in konservatorjem Jožetom Lorberjem

 Sreda, 18. maj, MEDNARODNI MUZEJSKI DAN, prost vstop

 10.00: JAVNO VODSTVO po občasni medinstitucionalni 
razstavi Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah 
brežiškega gradu s soavtorico razstave doc. dr. Metodo 
Kokole, Muzikološki inštitut ZRC SAZU

 Libna, 17.00:  
 OGLED LOKACIJE ARHEOLOŠKEGA NAJDIŠČA LIBNA

 Mestni muzej Krško, 18.30:
 Odprtje Posavske muzejske vitrine: 
 LIBNA – VRNJENA ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA, gostovanje v 

Mestnem muzeju Krško | V sodelovanju z Mestnim muzejem 
Krško, enoto Kulturnega doma Krško.

 Četrtek, 19. maj, 19.00:

 Odprtje Posavske muzejske vitrine KOPITARNA SEVNICA – 
130 LET, avtorica razstave: Vlasta Dejak 

 Sobota, 21. maj, Maj v mestu

 OD LIPE DO MOSTOV: 25 IN 110 LET:
 Sprehod v čast praznika mesta Brežice in Krajevne 

skupnosti Brežice
 9.00: pričetek pri lipi pred cerkvijo sv. Roka 
 11.00: zaključek na grajskem dvorišču

    Prijazno vabljeni!

 Najavljena predstavitev starodobnih vozil (13. in 14. maj) 
je zaradi slabega vremena prestavljena v jesen.

VALENTIN 
OMAN
RETROSPEKTIVNA 
RAZSTAVA

ODPIRALNI ČAS: 

Od 9.do 18.ure. V juliju in avgustu bo 
galerija v dnevih vikenda odprta do 
20. ure. Ob ponedeljkih je galerija zaprta.

info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Razstava bo na ogled do 
28. avgusta 2016.

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Kostanjevica na Krki

BREŽICE – Literarna sekcija Beseda KD Franc Bogovič Dobova 
je v malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice drugi Vodni-
kov literarni večer posvetila svoji članici Jožici Krhen Udovč, ki 
se je predstavila z zbirko pesmic za otroke, pobožajo pa tudi vse 
tiste do 80-ih let starosti, »O gozdnem škratku in še kaj …«. Pe-
smice je prebirala sama, ob tem pa smo lahko sledili njenemu 
razstavljenemu likovnemu izrazu. 

Predsednik sekcije Jožef Pirš 
je povedal, da se Krhen Udov-
čeva slikanju in pesniškemu 
ustvarjanju poglobljeno po-
sveča od leta 1997, saj živi v 
idiličnem kraju nad Sevnico, 
ki je kot nalašč namenjen za 
njeno umetniško dušo, kjer se 
zlivajo besede, prelivajo bar-
ve in kjer zaživijo njene skulp-
ture. Pred dvema letoma je iz-
dala pesniški prvenec »Druga 
stran lune«. V zbirki so našle 
mesto njene pesnitve iz različ-
nih obdobij in tudi haikuji. Svo-
jo drugo stran lune in škratka 
je grafično in likovno avtorsko 
sama opremila. S škratkom je 
zaželela, da bi tudi odrasli zna-
li spet pobegniti v sanjski navi-
hani svet. Kot poudarja avtori-
ca, so pesmi iz srca in, da tudi 
v pokoju sledi svojemu pokli-
cu, ko je še poučevala. »A le ne-
kaj stihov, nekaj risbic škratka 
in drugih junakov je treba, da 
spet postanemo majhni, ve-
doželjni in so naše glave pol-
ne pravljičnih prizorov, v kate-
re se zamaknemo, ne da bi pri 
tem preštevali svoja leta,« je v 
spremni besedi zapisala Ivana 
Vatovec. Za glasbene vložke so 
poskrbeli učenci GŠ Brežice.
 N. J. S. 

Vodnikov literarni večer 
z Jožico Krhen Udovč
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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 20a, od ponedeljka do pet-
ka (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

FRANJA JELANČIČA

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem sodelavcem, sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, mu izkazali 
spoštovanje, darovali cvetje, sveče, svete maše in izkazali sočutje in 
tolažilne besede. Zahvaljujemo se celotnemu osebju Zdravstvenega 
doma Sevnica, Splošni bolnišnici Brežice, Lekarni Sevnica in Domu 
upokojencev Sevnica za pomoč in podporo, Komunali Sevnica d.o.o, 
pevcu Kasimu ter župniku Fonziju Žibertu za lepo opravljeno zadnje 
slovo.

Vaše misli, iskrena podpora ter sočutje so nam blažili ostro in nam 
neznano bolečino ob izgubi našega dedija.

Milo naše … žalost je le drugi obraz ljubezni.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega

ANE OGOREVC

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

Žalujoči: sin Anton in hči Mirica z družinama
ter ostalo sorodstvo

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje in tople stiske rok, 
besede tolažbe, za podarjeno cvetje in sveče.

Zahvaljujemo se govorniku Stanetu Preskarju za izrečene besede 
slovesa in g. župniku Kšeli za lepo opravljen obred ter vsem, ki ste 
jo v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku.

roj. Petenčič

Ne budite naše mame, 
v sanjah k njej smo vsi prišli, 
se od nas je poslovila,
v večnem miru zdaj naj spi.

MIRKO KRHEN

ZAHVALA
Za vedno je odšel

Žalujoča: žena Cvetka

Prisrčna hvala zdravnikom in medicinskem osebju Splošne 
bolnišnice Brežice za skrb in nego. Gospodu župniku Župnije 
Bizeljsko hvala za opravljen obred. Posebna hvala Lovski družini 
Bizeljsko, drugim lovskim družinam in praporščakom lovskih 
družin za tople besede in svečano slovo od pokojnika.

Zahvaljujem se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so ga 
spremili k počitku, darovali cvetje, sveče, za svete maše oziroma 
sočustvovali z mano.

z Bizeljskega.

JOŽE PRESKAR

SPOMIN

13. maja bo minilo žalostno leto dni, 
odkar je za vedno odšel od nas naš dragi mož, ata, dedek in pradedek 

Hvala vsem, da ste skupaj z njim stopali skozi življenje in ga tudi 
sedaj, ko ga ni več med nami, nosite v svojih spominih kot plamen, 
da se mu z lepo mislijo poklonite ob njegovem grobu in mu prižigate 
lučke večnosti.

Neizmerno te pogrešamo: 
žena Olga ter hčerki Olgica in Jožica z družinama 

iz Dednje vasi.

Prazen dom in dvorišče 
naše oko zaman te išče, 

ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas,  

bolečina in samota sta pri nas. 
Zato pot nas vodi tja,
 kjer sredi tišine spiš,

 a v naših srcih še živiš.

MARIJA in ANTON SINTIČ

SPOMIN

Maja mineva 30 žalostnih let, 
odkar sta nas za vedno zapustila naša predraga starša

Hvala vsem, ki se ju spominjate.

Žalujoči: Mimi, Pepca, Anica, Rozika, Tončka, 
Tine, Darinka in Ivanka z družinami

z Oštrca 33.

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,

le spomin na vaju
ostaja in živi.

MILAN MLAKAR

SPOMIN

13. maja mineva žalostno leto, 
odkar te ni več med nami, dragi

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
ta v srcu nikoli ne umre,

samo daleč, daleč je …

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

So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.«

(Mila Kačič)

LOJZKA PRIBOVŠEK

SPOMIN

15. maja bo minilo žalostno leto dni,
odkar nas je zapustila naša draga

Iskrena hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu, postojite ob 
njenem grobu in ji prinašate cvetje.

Vsi njeni

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin

na naša skupna, srečna leta.
Le srce in duša ve, kako boli,

ko te več med nami ni.

s Trebeža.

ELIZABETE ŽUPEVC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
babice, prababice, tašče in sestre

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in dobrim sosedom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se g. kaplanu za lepo opravljen pogrebni obred, 
pevcem za zapete žalostinke, g. Dimcu za zaigrano Tišino, Vrtcu 
Krško za besede slovesa in vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

iz Krškega

Kot zvezda
na nebu žariš,

od tam zdaj ljubezen deliš.

ANA JANKOVIČ

SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu
 in obiskujete njen grob.

Vsi njeni

s Senovega.

22. maja bo minilo pet let,
odkar nas je zapustila naša draga

mama, babica, prababica in dobra soseda

MARTINE REPŠE

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice,
tašče in svakinje

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti, nam izrekli sožalje, darovali sveče in svete maše.

iz Šentjanža

Usoda kruta je posegla v raj,
iztrgala te nam za vekomaj.

Življenje res velja kot počen groš,
a vemo, da ti iz nebes na nas pazila boš.

Nisi daleč od nas,
si samo na drugi strani poti.

JOŽE DULAR

SPOMIN

Njegovi najdražji

13. maja je minilo pet let,
odkar je za vedno odšel od nas naš dragi

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

Spomin na tebe večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,

v naših srcih večno boš živel.

iz Kostanjka.

ADOLFA
JEVŠNIKA

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se mu poklonili, se od njega 
poslovili ter podarili cvetje in sveče.

Hvaležni se zahvaljujemo dr. Evi Medvešček za zdravljenje, 
internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice, dr. Vladimirju 
Mlinariču, ekipi nujne zdravniške pomoči ZD Krško, dr. Kurinčiču, 
URI Soča Ljubljana in patronažni sestri Slavici.

Hvala podjetju Kostak za opravljene pogrebne storitve in župniku 
za pogrebni obred. 

Žalujoči: sestre in brata z družinami
ter ostali sorodniki

Poslovili smo se od našega dragega

z Malega Kamna.
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mali oglasi

- 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

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

V Radečah oddam enosobno 
stanovanje, opremljeno, v pr-
tličju. Tel.: 031 751 911

Mlada družina išče za najem 
hišo na območju Obrežje – Ve-
lika Dolina – Mokrice. 
Tel.: 051 812 829

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Peugeot 308 SW, le-
tnik 2010, bele barve. Prevo-
ženih 155.000 km, dizel. Cena 
6.000 €. Tel.: 041 586 353

Prodam Volvo C30 1.8, letnik 
2007, prvi lastnik. 
Tel.: 031 664 943

Prodam Škodo Octavio, let. 
2003, srebrna, 1,6i S.R., ori-
ginal, prevoženih 93.150 km, 
opravljeni vsi servisi z računi. 
Tel.: 051 202 690

Prodam skuter Yamaha Mae-
sty 180, zelo dobro ohranjen, 
10.000 km. Cena 1200 €. 
Tel.: 041 591 718

KMETIJSTVO

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič 418, letnik 1978, motokul-
tivator Gorenje Muta Maestral, 
rezervne dele za BCS kosilnico. 
Tel.: 051 496 012 

Prodam pajek SIP Spider 350. 
Tel.: 041 899 220

Prodam mulčer AS motor A28 
2T, nemški. Dvotakten motor, 
6 KS, rez 63 cm. Celotno obno-
vljen. Cena 1.200 €. 
Tel.: 031 319 052

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja Tehnostroj, traktorsko 
frezo IMT (širina 120), inver-
zijo za traktor Tomo Vinkovič, 
koso za Gorenje Muta, priklop 
na dva vijaka. 
Tel.: 040 295 510

Kupim traktor, lahko tudi v 
slabšem stanju, tip in znamka 
nista pomembna. 
Tel.: 070 219 341 

Prodam dobro ohranjeno 
traktorsko škropilnico, 300 l. 
Tel.: 07 49 63 417

Prodam kosilnico Gorenje 
Muta. Tel.: 030 694 956 

Prodam motorno škropilnico 
Solo 450, malo rabljena. Cena 
250 €. Tel.: 041 591 718

Prodam popolnoma obno-
vljen motor Acme 480 AL B/P 
za BCS 622. Tel.: 041 812 784, 
popoldan

Prodam kosilnico laksarico, 
3,5 KM, novo, z vso opremo, 
2 avtomatski glavi, nož, ščit, 
orodje. Ugodno. 
Tel.: 031 815 236

Prodam cirkular domače iz-
delave (motor 3,4 – 3,7 kW, 
miza 120 x 80 cm), cena 300 
€ in škropilnico na cev (eno-
fazni motor) z 80 m cevi, 
cena 150 €. Tel.: 031 519 565 

Kupim cirkular z večjim rezi-
lom, na traktorski pogon. 
Tel.: 068 177 943

Prodam dve dobro ohranje-
ni sejalnici za žita in trave, eno 
znamke Olt in drugo znamke 
Saxonia. Tel.: 030 642 265

Prodam štiri pocinkane bokse 
za prašiče brez korit. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 871 403

Peleti s certifikatom EN plus 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

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

Prodam nove AŽ 7, 10 ali trie-
tažne panje ter nov lesen čoln. 
Tel.: 031 501 801

Prodam drva (bukev, gaber, 
hrast), možna dostava, trak-
torski cepilec (20 t) ter balir-
ko za kockaste bale. 
Tel.: 031 594 663

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 596 113

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Tel.: 051 361 635

Prodam ječmen, koruzo in na-
kladalko SIP 17. 
Tel.: 031 401 463

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 253 959

Prodam ječmen in slamo v 
okroglih balah, cena po dogo-
voru. Tel.: 030 670 736

Prodam bale detelje v kockah. 
Okolica Dobove. 
Tel.: 041 725 752

Prodam 13 velikih bal sena in 
travnik, k.o. Nova vas pri Mo-
kricah, cca. 62 arov. 
Tel.: 041 782 366

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

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

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

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

V Dolenjem Boštanju, na lepi 
lokaciji, prodam hišo z notra-
njo opremo, spodnji prosto-
ri primerni za obrt. Parcela 
1033 m2, hiša 197 m2. EI: da. 
Tel.: 031 889 320 

Prodamo ali oddamo v najem 
hišo z gospodarskim poslo-
pjem z 10 ari zemlje (okolica 
Dobove). EI: da.
Tel.: 041 295 378

Na Bizeljskem prodam bivalni 
vikend z vinogradom (600 trt), 
EI v izdelavi. Tel.: 041 675 278

V Cerkljah ob Krki oddam sta-
novanje (64 m²) starejši osebi. 
Tel.: 031 854 755

V najem oddamo dvosobno 
stanovanje v Brežicah blizu 
MC-ja. Tel.: 041 245 152

Ugodno oddam poslovni pro-
stor (75 m²) na Cesti prvih 
borcev 11 v Brežicah (vhod z 
glavne ulice, velika izložbena 
okna). Tel.: 041 928 777

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašmanu, velika odkrita 
terasa, klima, SAT TV, parkiri-
šče, 200 m od morja. 
Tel.: 041 983 525

NEPREMIČNINE
Blizu Krškega prodam parce-
lo na lepi sončni lokaciji z za-
četno gradnjo. Plačilo možno 
delno na kredit brez obresti ali 
menjavo za ustrezno stanova-
nje ali lokal. 
Tel.: 031 603 089, Marija

Prodam zemljišče na Sro-
mljah, 3900 m2, delno sadov-
njak. Tel.: 031 480 297

Prodam hišo z gospodarskim 
objektom na Libni na lepem 
kraju. Potrebne manjše pre-
nove. 72 arov zemlje. Ugodno. 
EI: v izdelavi. Tel.: 031 853 131

Na hribčku pri Studencu pro-
damo hišo, 200 m², s parcelo 
56 a, z vso infrastrukturo. Ta-
koj vseljivo, vredno ogleda. EI: 
da. Tel.: 041 910 232

V Sevnici prodam manjše 
3-sobno stanovanje na Kve-
drovi cesti 31 blizu OŠ, ZD, 
banke, pošte. Kuhinja, dnev-
ni prostor, hodnik, dve manjši 
sobi, ločen WC in kopalnico. Je 
delno opremljeno, ima lastno 
CK-plin, klet. Cena 55.000 € 
oz. po dogovoru. EI v izdelavi. 
Tel.: 070 881 116

Cesta bratov Milavcev 35, 8250 Brežice
Tel./fax: 07 49 612 00, gsm: 031 304 374

e-pošta: steklarstvo.lekse@gmail.com
www.steklarstvo-lekse.si

• OBDELAVA STEKLA • OKVIRJANJE 
SLIK, GOBELINOV • OGLEDALA

 • STEKLO ZA TRAKTORJE 
IN OSTALE STROJE 

• TERMOPAN STEKLO • PRENOVA OKEN

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Tel.: 081 614 532  www.ecovind.si

PREGLED VIDALjudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s. p. 

že 40 let!

antea.si

Toplotne
      črpalke

Klima naprave
031 390 72907 45 21 050 ANTEA strojne instalacije d. o. o.

Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in se priporočamo še naprej!

www.zidarstvo-fasaderstvo.com
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Prodam naravno sušeno ko-
ruzo, ječmen, hrastova vrata, 
gume Kleber 14 col, cviček. 
Možna menjava za drva. 
Tel.: 031 730 830

VINOGRADNIŠTVO

Prodam belo in rdeče vino. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 515 77

Prodam vino modro frankinjo. 
Tel.: 041 983 525

Prodam cisterne 1000, 600 
in 400 l, češnjeve deske, letne 
gume Michelin 155-80-R13 ter 
polnilno linijo s filtrom. 
Tel.: 041 652 714

ŽIVALI

Prodam kravo sivko, drugič 
brejo (7 mesecev), staro 4 leta. 
Tel.: 041 359 543 

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Polajžer Marjan s.p., Vidovica 
2, Pristava pri Mestinji. 
Tel.: 040 673 009

Ugodno prodam brejo pašno 
kravo simentalko in prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 031 664 286 

Prodam odojke in svinjo za za-
kol. Tel.: 031 590 523 

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 3 mesece, in obračalnik za 
seno (3 in 5 metrov). 
Tel.: 051 499 355

Prodam merjasca mesnate 
sorte za pripust, starega 2 leti. 
Podarim plinski štedilnik. 
Tel.: 051 483 060

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

Prodam novo diatonično har-
moniko Uršič, modre barve, 
BE-ES-AS, odlične glasilke, 5 
let garancije. Tel.: 070 401 053

Prodam cisterno za olje (1500 
l), hidravlično stiskalnico, pral-
ni stroj Matrix (skoraj nov). 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 759 946

Kupim dve telički simentalki, 
stari 6-12 mesecev. 
Tel.: 031 685 730

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece (mati dobra 
mlekarica). Tel.: 041 778 087 

Prodam prašiče, težke oko-
li 130 kg, možnost zakola, in 
vino cviček. Tel.: 041 682 865

Prodam polovico prašiča, tež-
kega okoli 130 kg, hranjenega 
z domačo hrano. 
Tel.: 031 810 982 

Prodam odojke, težke okoli 
30 kg, okolica Krškega. Cena 
po dogovoru. Tel.: 040 862 947

Ugodno prodam kozla, stare-
ga 2 leti. Tel.: 031 753 315

Prodam brejo svinjo tik pred 
kotitvijo in nahrbtno motorno 
škropilnico. Tel.: 051 421 029 

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.

 

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

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...

STIKI

Ženitne ponudbe številnih osa-
mljenih, raznovrstnih ljudi, 
različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

Fantje z vse države množično 
iščejo zvesta, prijazna dekleta. 
Spoznavajte se z njimi. 
Tel.: 031 505 495, www.zau.si 

Stara sem 58 let iz Savinjske in 
bi rada spoznala resnega mo-
škega za resno zvezo, starega 
do 65 let. Tel.: 070 190 339

Moški, 52 let, z dežele, s svo-
jo hišo, službo, želim spozna-
ti žensko za resno zvezo, sta-
ro 40-50 let. Tel.: 041 510 330

Vdovec, okrog 70 let, nekadi-
lec, veren želi spoznati kmeč-
ko žensko do 60 let. Lep ti bo 

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 

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, 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: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (11/2016) bo izšla v 
četrtek, 26. maja 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 19. maj 2016.

topel dom in rožice že cvetijo. 
Tel.: 051 421 029

Za lepšo jesen življenja želim 
spoznati upokojenca brez ob-
veznosti, nekadilca, nealkoho-
lika iz okolice Krškega ali Bre-
žic. Pokličite resni. 
Tel.: 070 244 970

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si
www.geodet-kralj.si 

Izposoja poročnih oblek
Izdelava svečanih oblačil po meri
Izdelava ostalih oblačil po meri

Šiviljska popravila

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo

23. maja prodaja belih kilogramskih 
piščancev ter jarkic pri Mirt Alojzu, 

Gmajna 28, Raka (od 10. do 11. ure) 
in 24. maja na Senovem (od 9. do 

16. ure). Zbiramo naročila za 
enodnevne bele piščance (vsak 

četrtek), enodnevne race (18. maja), 
purane (16. maja), rjave, grahaste, 

črne jarkice (vsak torek od 9. do 16. 
ure in petek od 9. do 12. ure) na 

tel. št. 07 49 73 190 
in 031 676 724.

GARDALAND KOPALNI AVTOBUS
MALINSKA

25. 6. 2016 in 27. 8. 2016

avto.prah@siol.net

21. 6. 2016

Telefon: 031 621 522, 
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, sporočamo vam, 

da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev 

v petek, 13. maja, med 16. 
in 19. uro.  Mlade rjave in 

grahaste jarkice dobite vsak 
delavnik ob 17. uri. 

Sprejemamo naročila za purane. 
V prodaji bodo tudi enoletne kokoši nesnice.

 belih kilogramskih 
piščancev, 

Mlade rjave in grahaste 
jarkice dobite vsak 
delavnik ob 17. uri.

Sprejemamo naročila za 
purane. V prodaji bodo 

tudi enoletne kokoši 
nesnice. (manjši tekst)

Mlade rjave in grahaste 
jarkice pa dobite vsak 

delavnik ob 17. uri.

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

bele kilogramske piščance 
12. in 13. maja. 

V akciji pa so 
večji piščanci za rejo ali zakol.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo 

ali zakol.

Tel.: 041 716 154

LJUBLJANA, KRŠKO - Na Go-
spodarskem razstavišču v 
Ljubljani je 24. aprila poteka-
lo državno tekmovanje v hitro-
stnem računanju na abakus, ki 
so se ga udeležili tudi otroci iz 
krškega Brainobrain centra. S 

tekmovanja so se vrnili s štiri-
mi najvišjimi priznanji (poka-
li), osvojili pa so še stiri zlate 
in eno srebrno medaljo. Tek-
movali so: Matic Kovačič (OŠ 
Brestanica, 8 let), trofeja, Nika 
Kovačič (OŠ Brestanica, 6 let), 
trofeja, Robert Tadić (OŠ Bre-
žice, 7 let), trofeja, Klara Lubi 
Markovič (OŠ Senovo, 7 let), 
trofeja, Žiga Mežič (POŠ Veli-
ki Podlog, 7 let), zlata medalja, 
Maj Repovž Mrak (OŠ Raka, 
6 let), zlata medalja, Iza Knez 
Majcen (OŠ Šentjanž, 8 let), 
zlata medalja, Lara Švajger 
(OŠ Krško, 10 let), zlata meda-
lja in Nia Bedek (OŠ Sevnica), 
7 let, srebrna medalja.  A. N. 

Računali na 
abakus

Posavci na tekmovanju
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POSAVJE - Minulo soboto, 7. maja, se je pričel letošnji Po-
savski festival tematskih poti, ki poteka v organizaciji CPT 
Krško v sodelovanju z vsemi občinami regije Posavje, turi-
stičnimi ponudniki ter zavodi na področju turizma. V dveh 
mesecih je na sporedu kar 31 pohodniških, kolesarskih in 
veslaških prireditev.

7. maja so se pohodniki podali na 10. tradicionalni pohod Azaleja 
Vrhek v Tržišču, na pot trapistov v Brestanici ter na spomladan-
ski pohod po artiški sadjarski poti, naslednjega dne pa še na po-
hod po uskoški poti na Gorjancih ter po gozdni učni poti v Loki 
pri Zidanem Mostu.
Pohod po t. i. uskoški poti se je pričel pri cerkvi sv. Mohorja v 
Črneči vasi, kjer je Jana Milovanović predstavila nekaj zanimi-

vosti iz zgodovine Uskokov. 
Po gozdnem strženu so se 
vzpeli do Črnečega vrha 
z značilnimi zidanicami, 
kjer jih je ujela ploha, zato 
so pri gostoljubnih doma-
činih vedrili in se okrep-
čali za nadaljevanje poti. 
Pot so nadaljevali do stra-
žnega stolpa, mimo nekda-
nje podružnične osnovne 
šole, do postanka v va-
škem središču. Vzpeli so se 
do Črešnjevca in se po goz-
dnato-travniškem pobočju 
spustili do Oštrca, kjer so 

zaobšli vaško lipo in spomenik padlim v II. svetovni vojni. Sle-
dil je vzpon med zidanicami do izhodišča pri cerkvi sv. Mohorja. 
Pot je izrazito panoramska, predvsem v drugem delu se je po-
hodnikom odstrl čudovit razgled na Kostanjevico na Krki in Ga-
lerijo Božidar Jakac, vseskozi pa se nizajo razgledi na posame-
zne predele obmejnega območja, ki so zaradi kraškega reliefa 
izjemno raznoliki.
Festival se nadaljuje že konec tega tedna s sobotnima pohodo-
ma v Pišecah in v Boštanju ter nedeljskim kolesarskim izletom 
iz Term Čatež do bizeljskih repnic. Podrobnejši program si lah-
ko ogledate na str. 19. P. P., foto: Miha Pešič
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do 12% popust ob nakupu izbranih izdelkov
•	notranjih	in	vhodnih	vrat
•	pohištva	iz	masivnega	lesa
•	lesenih	oken	in	balkonskih	vrat
•	parketov, laminatov,	kljuk
•	opažnih	plošč

Le v maju 2016 - 
mesecu ugodnosti, popustov in novosti!

Za podrobne informacije obiščite vaš najbližji salon ali www.lip-bled.si!
prodajni saloni Lip bLed / 		NOVO	MESTO	-	center	TRBANC,	T.	030	629	978.	/	
BREŽICE	-	v	prostorih	bivšega	KERAMETAL-a,	T.	051	418	318	/	ČRNOMELJ,	P.E.	EU	AMBIENT,	d.o.o.,	T.	07	777	70	90

Jožef Pacek, o katerem smo že 
v začetku leta na kratko poro-
čali, da je s strani Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano prejel laskavi naziv 
za rejca leta 2015 v konjere-
ji, je že od malih nog ljubitelj 
konj. Kako tudi ne bi bil, saj so 
bili slednji od nekdaj pri hiši, 
saj sta jih redila že njegov stari 
oče in oče, ki je s konji tudi 'fu-
ral' različno blago. »Ko od ma-
lega rasteš s tem, ti je to kot 

prirojeno,« pravi. Ko so tudi v 
naše kraje prišli traktorji, se je 
pomen konjev zmanjšal, s tem 
pa tudi njihovo število, a pov-
sem brez njih Packovi niso bili 
nikoli. Sam se je z njimi začel 
bolj resno ukvarjati po odslu-
ženem vojaškem roku in že 
leta 1974 so imeli pri njih regi-
strirano pripustno postajo za 
slovenske hladnokrvne konje. 

Danes imajo pri Packov-
ih 20-glavo čredo posavskih 
konj z izjemo konja-kastra-
ta, namenjenega jezdenju. Ta 
danes cenjena pasma konj do 
osamosvojitve Slovenije ni bila 

Rejec posavskih konj Jožef Pacek

S konji raste že peta generacija
JELŠE - »Prva hiša na desni,« Jožef Pacek po telefonu pojasni, kako najti njihovo domačijo v vasi Jelše ne-
kaj kilometrov južno od avtoceste. In res, težko jo je zgrešiti, saj jo ponavadi obkroža čreda konj, ki se pase 
po petih hektarjih pašnikov v okolici hiše, pa tudi drugih živali pri hiši ne manjka. Ob vstopu na dvorišče 
vas pozdravi prijazen kosmatinček, na gospodarska poslopja pazi malo manj prijazen in večji pes, z desne 
strani prihajajo raznorazni glasove perutnine, z leve se sliši kakšen zvok goveda, malo bolj tihi so domači 
kunci … ampak glavni so seveda - konji.

v ospredju, nato pa so se rej-
ci začeli zavedati njenega po-
mena. Najprej so se povezali 
v društvo, ki je bilo del zdru-
ženja rejcev tako posavskega 
kot slovenskega hladnokrvne-
ga konja in t. i. haflingerjev, od 
leta 2002 pa deluje samostoj-
no Slovensko združenje rejcev 
konj pasme posavec, katerega 
ustanovni član je Pacek, dolgo-
letni predsednik pa Anton Si-
monišek. Kot samostojna rej-

ska organizacija ob podpori 
strokovnjakov skrbi za pleme-
njake in rodovnik, v katerem 
je danes že okoli 900 konj, pri 
Andreju Gregoriču na Gmajni 
pri Raki pa so uredili tudi žre-
betišče.

POSAVSKI KONJ 
VSE BOLJ CENJEN

Pasma posavskega konja se 
je izoblikovala ob spodnjem 
toku reke Save, zlasti na ob-
močju Krškega in Brežic, s kri-
žanjem avtohtonih konj tega 
območja z različnimi pasma-
mi hladnokrvnih konj. Njiho-

va vzreja temelji zlasti na pa-
šnem načinu, kar prakticirajo 
tudi pri Packovih, saj so ko-
nji v poletnem času večinoma 
kar na prostem, če je le mogo-
če, pa jim vsaj malo 'razgiba-
vanja' vsak dan omogočijo tudi 
v zimskem času. In po čem se 
posavski konj razlikuje od dru-
gih? »Malo je manjši, zato tudi 
manj poje, je manj zahteven, a 
bolj spreten. Primeren je tako 
za ježo kot za vožnjo, pa tudi 
za delo. Je najbolj perspekti-
ven konj v Sloveniji, število 
konj drugih pasem se zmanj-
šuje, ta pa se povečuje, saj ga 
redijo po celi Sloveniji, ne le v 
Posavju,« pojasnjuje izkušeni 
rejec, cenjeni pa so tudi (naj se 
sliši še tako kruto) pri mesar-
jih. Po njegovih besedah je dr-
žava trenutno kar naklonjena 
spodbujanju konjereje, saj po-
nuja državne premije za konje 
od enega leta dalje, navseza-
dnje je konjereja tudi ekološko 
manj sporna kot govedoreja. 
Veliko priznanje posavskemu 
konju pa bo razstava, name-
njena izključno tej pasmi, na 
letošnjem kmetijskem sejmu 
v gornji Radgoni.

Gospodar Jožef je skupaj z 
ženo Martino ljubezen do konj 
prenesel tudi na sina Damja-
na, ki skupaj z ženo Darjo po-
časi prevzema vajeti na kme-
tiji in bo nadaljeval družinsko 
tradicijo konjereje, seveda če 
se pogoji v prihodnosti le ne 
bodo preveč poslabšali. Jože-
fa veseli, da veselje do konj 
kažejo tudi vnuki Dea, Do-
men (oba sta tudi perspektiv-
na športnika, atletinja in no-

gometaš) in Daša. Konji so pri 
njih skoraj družinski člani, na 
katere se kar preveč navežejo 
in ko jih morajo prodati, je kar 
težko, a se zato toliko bolj raz-
veselijo vsakega novega čla-
na črede, saj za Jožefa ni bolj 
prikupne živali od poskočne-
ga žrebička.
 Peter Pavlovič

Martina in Jožef Pacek ob posavskem »lepotcu«

Čreda na paši

Komaj dva dni stara žrebička

Posavski festival tematskih 
poti je že v teku

Pohodniki po uskoški poti na izhodiščni točki v Črneči vasi


