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Posavje v enem dnevu 
obiskala dva ministra
Prejšnjo sredo smo v Posavju gostili kar dva 
ministra: ministrica za zdravje Milojka Kolar 
Celarc je v sevniškem zdravstvenem domu 
odprla Center za krepitev zdravja, minister za 
infrastrukturo dr. Peter Gašperšič pa si je ogledal 
gradbišče hidroelektrarne Brežice.

  Strani 8, 10

Mojca Pibernik, 
dr. med., spec. druž. med.:

Naš poklic je vedno 
manj cenjen
 str. 4

Brezposelnost se počasi znižuje
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Bakhus družinama Vevar in Dular

Kšela: To je praznik za vse nas

Levojevića zamenjali 
z Avšič Bogovičevo
Svet Splošne bolnišnice Brežice je med štirimi 
kandidati, ki so se prijavili na razpis, med njimi je 
bil tudi dosedanji direktor Dražen Levojević, za 
novo direktorico osrednje zdravstvene ustanove 
v regiji izbral Natašo Avšič Bogovič. Izbor je 
sprožil kar burne odzive.

 Stran 2

Po treh zmagah Krčani 
v nedeljo z Mariborom
Ekipa NK Krško je nanizala kar tri zaporedne 
zmaga na gostovanjih - v Domžalah, Celju in 
Kopru - in je v spomladanskem delu prvenstva 
celo najuspešnejša ekipa lige. V nedeljo se na 
krškem stadionu znova obeta pravi nogometni 
praznik, saj v goste prihaja aktualni državni prvak 
NK Maribor.
 Stran 27

VAJA ISKANJA POGREŠANIH OSEB - V zadnjem času slovensko javnost pretresajo nenadna izginotja 
mladih fantov, ki so se v dveh primerih žal končala tragično, same okoliščine pa bodo verjetno za 
vedno ostale nepojasnjene. Tudi zaradi tega je Civilna zaščita občine Brežice na prvo aprilsko soboto 
organizirala vajo, na kateri so v in ob reki Krki na Velikih Malencah iskali dve pogrešani mladoletni osebi. 
Eno osebo so s helikopterjem prepeljali v brežiško bolnišnico, drugo pa s t. i. vrvno tehniko reševanja v 
razdalji 60 metrov povlekli z levega na desni breg Krke (na fotografiji člani Jamarskega kluba Brežice 
počasi spuščajo drugo najdeno osebo). Več podrobnosti o vaji, na kateri je sodelovalo med 70 in 80 
udeležencev ter šest reševalnih psov, pa v naslednji številki Posavskega obzornika.  Foto: Rok Retelj
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povedali so - o aferi »panamski dokumenti« in davčnih oazah

Vlado Podgoršek, Brežice: Menim, da iz te 
afere na koncu ne bo nič, ker so bili v prete-
klosti neuspešni tudi žvižgači. Države ne bi 
smele več poslovati s podjetji, ki ne plačuje-
jo davkov in so bila ustanovljena v davčnih 
oazah. Če omenim samo boksarja Zavca - s 
težkimi borbami si je prislužil denar, logič-

no, da ga bo vlagal nekje, kjer mu država ne bo veliko pobrala 
in mu bo dovolj ostalo. To je po moje povsem človeško dejanje. 

mag. Martina Orehovec, Boštanj: Čestitke 
novinarjem za objavo teh podatkov. V bistvu 
to ni neka nova novica, saj smo že prej vedeli, 
da vplivni in znani ljudje svoj denar nalagajo 
v tuje banke, novo je to, da smo sedaj končno 
spoznali njihove obraze. Kot kaže, so tajkun-
ske afere in utaje davkov svetovni fenomen. 

Še najbolj je v tem primeru oškodovana država sama, davko-
plačevalci pa se jezimo, kako jo je mogoče tako pretentati.

Uroš Brezovšek, Senovo: En naš politik je iz-
javil, da odkar poznamo davčne oaze, so oči-
tno davki usojeni srednjemu in nižjemu razre-
du, medtem ko se jim najpremožnejši zlahka 
izognejo. Formalnopravno z odpiranjem pod-
jetij v davčnih oazah nismo naredili nič neza-
konitega. Problematična je zakonodaja, ki to 

dopušča. Vsak od nas kupi izdelek tam, kjer je najcenejši. Za-
kaj ne bi tega naredili tudi pri plemenitenju našega denarja.

KRŠKO - Danes popoldne se bo krški občinski svet na 14. re-
dni seji soočil s kar obsežnim dnevnim redom. Med drugim bo 
obravnaval predlog zaključnega računa proračuna občine za leto 
2015, v katerem je bilo realiziranih 34.951.846 evrov prihodkov 
in 32.983.901 evrov odhodkov ali 93,8 % odobrenih pravic po-
rabe iz veljavnega proračuna.
Med pomembnejšimi točkami bo tudi obravnava osnutka reba-
lansa proračuna za letošnje leto, ki je bil sicer sprejet v februarju 
2015 v sklopu sprejemanja dvoletnega proračuna, njegov reba-
lans pa v novembru. Torej gre tokrat za drugi rebalans proraču-
na za leto 2016, po katerem prihodki znašajo 34.384.835 € oz. se 
od sedanje postavke zvišujejo za slabih 100 tisoč ali za 0,3 % pri-
hodkov, medtem ko so na odhodkovni strani planirani odhodki 
glede na veljavni proračun višji za 8,4 % ali 2.900.471 €. Večinski 
delež navedenih sredstev bo porazdeljenih za investicije v gospo-
darsko infrastrukturo, družbene dejavnosti ter za področje ureja-
nja prostora in varstvo okolja. Zaradi kritja presežkov odhodkov 
nad prihodki se bo lahko občina v letošnjem letu tudi zadolžila v 
višini 2.226.426 €. Na predlagani rebalans se posredno navezu-
je tudi predlog obravnave letnega načrta pridobivanja in razpo-
laganja s stvarnim premoženjem občine, po katerem se zvišujejo 
tako prihodki kot odhodki iz naslova prodaje stavbnih in kmetij-
skih zemljišč ter prevoznih sredstev, predvsem na račun naku-
pov zemljišč v javnem interesu, to je za ureditev cestnih odsekov, 
obvoznice, hipodroma, pokopališča, pločnikov, igrišč idr. Ob na-
vedenih točkah bodo občinski svetniki obravnavali tudi predlog 
lokalnega programa za mladino do leta 2019 in letni izvedbeni 
načrt na kulturnem področju, za katerega je skupno planiranih 
2.428.789 €. Svetniki pa bodo odločali tudi o dveh imenovanjih, 
in sicer vnovičnem imenovanju Janka Uršiča za direktorja Lokal-
ne energetske agencije Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD) 
ter v imenu ustanovitelja o imenovanju Vlada Grahovca za čla-
na Sveta javnega zavoda Dom starejših občanov Krško.  B. M. 

LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada RS je 31. marca sprejela sklep, da 
mag. Darije Štraus Trunk ne imenuje za direktorico Sklada za 
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaga-
nja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, pač 
pa le za vršilko direktorja Sklada NEK za največ šest mesecev (od 
1. 4. do 30. 9. 2016). S tem je zaključila postopek razpisa za iz-
biro direktorja Sklada NEK z dne 4. 2. 2016, upravnemu odboru 
Sklada pa naložila, da ponovi razpis.
Dosedanji direktorici Sklada NEK mag. Dariji Štraus Trunk je 31. 
marca potekel štiriletni mandat. Upravni odbor je 4. 2. 2016 ob-
javil prosto delovno mesto direktorja/direktorice Sklada za man-
dat štirih let, na podlagi prijav pa predlagal Vladi RS, da za direk-
torico imenuje Štraus Trunkovo. Ministrstvo za infrastrukturo 
njeno zavrnitev v vladnem sporočilu za javnost pojasnjuje s tem, 
da je Inšpektorat za javni sektor prejel pobudo za nadzor zara-
di domnevnih nepravilnosti pri objavi delovnega mesta direktor 
Sklada NEK. »Računsko sodišče je v osnutku revizijskega poro-
čila 'Zagotavljanje sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne 
Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elek-
trarne Krško v obdobju od leta 2010 do 2014' podalo mnenje, iz 
katerega je razvidno, da je bil Sklad v letih 2012-2014 pri dose-
ganju zahtevanih pogojev poslovanja in zastavljenih ciljev samo 
delno uspešen,« so zapisali. Zaradi nadzora domnevnih nepravil-
nosti pri objavi razpisa in razkritij Računskega sodišča je Vlada 
sprejela zgoraj naveden sklep.«   P. P.

Seja odhodkov in prihodkov

Štraus Trunkovi (le) v. d.-jevstvo

BREŽICE - Občinski svet občine Brežice se bo 18. aprila sestal na 
11. redni seji v tem mandatu. Na sporedu je kar 25 točk dnevne-
ga reda. Svetniki bodo med drugim razpravljali o zagotavljanju 
poplavne varnosti objektov in naselij v občini Brežice, zato so na 
sejo povabljeni tudi generalni direktor Direktorata za vode in in-
vesticije na MOP, direktorja HESS in Infre ter predsednik Odbo-
ra za HE na spodnji Savi. Poleg tega bo občinski svet obravnaval 
tudi letno poročilo Komunale Brežice, ki ga bo predstavilo nje-
no vodstvo, zaključni račun letošnjega proračuna Občine Brežice, 
uskladitev cene storitve »Pomoč na domu« za letošnje leto, zni-
žanje cen omrežnine občinskih javnih služb oskrbe s pitno vodo 
ter sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa projek-
ta »Rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob Krki«.  R. R.

Na 11. seji tudi o poplavni varnosti

»Ob koncu decembra 2015 je 
bilo na območju Območne služ-
be Sevnica registriranih 4.490 
brezposelnih oseb, kar je 2,4 
odstotka manj v primerjavi z 
decembrom 2014,« je dejala 
direktorica sevniške območ-
ne službe Zavoda RS za zapo-
slovanje Irena Pirc ter doda-
la, da se je v lanskem letu na 
novo prijavilo 3.462 brezpo-
selnih oseb, kar je za 0,5 % več 
kot v predhodnem letu. Iz evi-
dence se je odjavilo 3.587 brez-
poselnih (od tega 2.508 zaradi 
zaposlitve). V lanskem letu je 
bilo za ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja namenjenih manj 
sredstev kot pretekla leta, zato 
je bilo vključevanje brezposle-
nih v programe aktivne politi-
ke zaposlovanja okrnjeno (rea-
liziranih je bilo 1.089 vključitev 
oz. 459 manj kot leta 2014). 

V letošnjem januarju je znašala 

Brezposelnost se počasi znižuje
SEVNICA - Na evropski dan delodajalcev, ki ga obeležujemo 7. aprila, so območne službe Zavoda RS za za-
poslovanje pripravile v sodelovanju z Obrtno–podjetniško zbornico Slovenije vrsto aktivnosti za vzpostav-
ljanje novih partnerstev z delodajalci, predstavili pa so tudi podatke o trgu dela za leto 2015.  

stopnja registrirane brezposel-
nosti v Posavju 14,8 % (sloven-
sko povprečje je 12,9 %) in je 
v primerjavi z januarjem 2015 
nespremenjena. V obdobju od 
januarja do marca 2016 se je 
v evidenco brezposlenih na 
novo prijavilo 933 oseb, kar 
je za eno osebo oz. 0,1 % več 
kot v enakem obdobju lani (v 
Sloveniji za 3,8 % manj). Med 
novo prijavljenimi je bilo 112 
iskalcev prve zaposlitve; 34 
oseb, ki so delo izgubile zara-
di stečaja podjetja; 118 oseb 
je bilo opredeljenih kot trajno 
presežni delavci, 561 osebam 
se je izteklo delovno razmerje 
za določen čas. V tem obdobju 
se je iz evidence brezposelnih 
odjavilo 1.100 oseb (919 zara-
di zaposlitve), kar je za 17 oseb 
oz. 1,6 % več kot v enakem ob-
dobju lani (na državni ravni 
1,4 % več). Ob koncu letošnje-
ga marca je bilo vseh registri-

ranih brezposlenih oseb 4.328, 
kar je za 134 oseb oz. 3 % manj 
kot marca 2015 (v Sloveniji se 
je znižala za 5 %). Povprečen 
čas prijavljenih brezposlenih 
oseb ob koncu marca je znašal 
32,2 meseca (republiško pov-
prečje je 26 mesecev), medtem 
ko je bil delež delovno aktiv-
nega prebivalstva v letošnjem 
januarju na območju Območ-
ne službe Sevnica, ki obsega 
poleg sevniške uprave enote 
še brežiš ko in krško, 21.266 
oseb, kar je za 363 oseb oz. 
1,7 % manj kot januarja 2015.

V obdobju od januarja do mar-
ca 2016 so delodajalci Območ-
ni službi Sevnica sporočili 868 
prostih delovnih mest. Največ 
povpraševanja je bilo po nata-
karjih, delavcih za preprosta 
dela v gradbeništvu, proda-
jalcih, voznikih težkih tovor-
njakov in vlačilcev, mizarjih, 

vzgojiteljih in pomočnikih 
vzgojiteljev predšolskih otrok, 
strokovnih sodelavcih za zdra-
vstveno nego, čistilcih, strežni-
kih in gospodinjskih pomoč-
nikih, kuharjih in kuharskih 
pomočnikih, bolničarjih - ne-
govalcih, upravljalcih strojev 
za zemeljska dela, izvajalcih 
suhomontažne gradnje, štu-
katerjih ipd. V omenjenem ob-
dobju je bilo v ukrepe »Aktivne 
politike zaposlovanja« vključe-
nih 245 brezposelnih oseb; ob 
koncu letošnjega februarja pa 
je 1.135 oz. 24,5 % brezpo-
selnih prejemalo denarno na-
domestilo. Na Območni služ-
bi Sevnica upajo, da bodo do 
konca leta število brezposlenih 
oseb zmanjšali zaradi optimi-
stičnih napovedi delodajalcev 
in vključevanj brezposelnih v 
ukrepe aktivne politike zapo-
slovanja.
 Smilja Radi 

K njenemu imenovanju sicer 
vlada še ni dala soglasja. Kot 
je povedala predsednica sveta 
SB Brežice Danica Božič, od-
ločitev ni bila enostavna, kar 
kaže tudi izid tajnega glasova-
nja. Dosedanji direktor Dra-
žen Levojević je dobil tri gla-
sove, Nataša Avšič Bogovič pa 
štiri. Po njenih besedah je ver-
jetno vseh sedem članov sve-
ta tehtalo pluse in minuse pri 
posameznem kandidatu - na 
razpis so se sicer prijavili štir-
je kandidati, poleg Levojevića 
in Avšič Bogovičeve še Ferdo 
Pinterič in Božidar Resnik - 
in se odgovorno odločilo gle-
de na prevladujoče razmerje. 
Članica sveta je tudi Patricia 
Čular, ki je predstavnica Ob-
čine Brežice. Dejala je, da so 
tri članice že predhodno javno 
izrazile podporo tako javnemu 
glasovanju kot tudi doseda-
njim rezultatom in delu direk-
torja Levojevića. »Verjamem, 
da smo se tudi tajno oprede-
lile zanj. Za ostale štiri člane, 
ki v času predstavitev progra-
mov kandidatov niso imeli no-
benih vprašanj, pa verjamem, 
da so se tajno opredelili pro-
ti,« je pojasnila Čularjeva, ki ji 
družbo v svetu zavoda delajo 

Zamenjava v vodstvu bolnišnice
BREŽICE - Dražen Levojević ne bo več direktor Splošne bolnišnice Brežice. Tako je na zadnji marčevski dan 
odločil svet zavoda SB Brežice, ki je namesto dosedanjega direktorja na njegovo mesto imenoval Natašo Av-
šič Bogovič, po izobrazbi magistrico ekonomskih znanosti in zaposleno na brežiškem tržnem inšpektoratu. 

še štirje predstavniki države 
kot ustanoviteljice (mag. Ve-
sna Smrekar, Marjetka Bla-
žević, Rajka Križanac in Da-
nica Božič), predstavnica ZZZS 
dr. Tatjana Mlakar ter pred-
stavnik zaposlenih v SB Breži-
ce Franc Simonišek. 

Medtem ko Levojević, ki funk-
cijo direktorja opravlja od leta 
2008, o svoji zamenjavi - man-
dat mu poteče 19. maja - ne želi 
dajati izjav, je Avšič Bogoviče-
va za naš časopis izjavila, da 
ji vodenje brežiške bolnišni-
ce pomeni velik izziv. Prepri-
čana je, da mu bo skupaj s so-
delavci kos, čeravno se zaveda, 
da na področju vodenja javne-

ga zdrav stvenega zavoda nima 
izkušenj, kar je tudi omenila 
na sami predstavitvi pred čla-
ni sveta zavoda. V javnosti so 
se nato pojavili očitki, da ose-
ba brez izkušenj v zdravstvu in 
vodenja ustanove z več sto za-
poslenimi ni kompetentna za 
tako pomembno delovno mes-
to, kot je direktor SB Brežice. 
»Na te očitke sem bila priprav-
ljena in od teh dejstev tudi ne 
bežim. Imam željo, energijo, 
nove ideje in nisem obreme-
njena s preteklostjo bolnišni-
ce,« je poudarila. Izpostavila 
je še, da se bo kot direktorica 
in tudi kot Brežičanka zavze-
mala in borila, da bo bolnišni-
ca z vsemi zgradbami, opremo 
in zaposlenimi ter z realizaci-
jo, ki jo danes dosega, osta-
la v Brežicah tudi v prihod-
nje, saj »prebivalci Posavja in 
tudi širše regije našo bolnišni-
co potrebujemo in imamo do 
nje tudi vso pravico, saj mora 
biti zdravje dostopno vsem dr-
žavljanom pod enakimi pogo-
ji«. Meni, da je njen predho-
dnik dosti stvari delal dobro, 
na teh področjih bo tudi nada-
ljevala njegovo delo. Hvaležna 
je za ves njegov doprinos bol-
nišnici. 

MOLAN: POTEZA SMC

Na zamenjavo v vodstvu SB 
Brežice se je odzval tudi bre-
žiški župan Ivan Molan, ki je za 
naš medij povedal: »Kot župan 
in tudi kot občina smo nad za-
menjavo izredno presenečeni, 
saj je Dražen Levojević zadnja 
leta delal zelo dobro. Očitno pa 
je želja vladajoče stranke SMC, 
da na vse pomembne funkci-
je postavi svoje ljudi. Ob tem 
se morajo zavedati, da mora-
jo prevzeti polno odgovornost 
za nadaljnji razvoj bolnišnice. 
Tako kot so poskrbeli za svoje 
kadre, morajo poskrbeti tudi za 
to, da se bo SB Brežice tudi v 
prihodnosti razvijala, obdrža-
la vse oddelke in storitve, ki jih 
že sedaj izvaja, ter se v priho-
dnosti okrepila z novimi vsebi-
nami.« Župan je prepričan, da 
je to politična poteza stranke 
SMC, ki je bila nakazana pred 
meseci z zamenjavo predstav-
nikov države v svetu zavoda SB 
Brežice. Neuradno smo tudi 
izvedeli, da naj bi zaposleni v 
bolnišnici podpisovali petici-
jo, s katero želijo obdržati se-
danjega direktorja, in jo tudi že 
poslali ministrstvu za zdravje.
 Rok Retelj

Nataša Avšič Bogovič
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UPRAVNA ENOTA KRŠKO 

V Upravni enoti Krško je 39 
uslužbencev z učinkovitim 
vodstvenim pristopom, raci-
onalizacijo poslovanja in op-
timizacijo delovnih procesov, 
spremembo načina izvaja-
nja določenih upravnih stori-
tev in odgovornim delom leto 
2015 zaključilo uspešno. V pri-
merjavi z letom 2014 so imeli 
v reševanju štiri odstotke več 
upravnih zadev. Od 12.533 so 
jih rešili 96,95 odstotkov ali 
12.148, kar pomeni, da so jih 
v reševanje v letošnje leto pre-
nesli dobrih 380. Razen zmanj-
šanja števila na področju iz-
daje osebnih dokumentov in 
vozniških dovoljenj so ime-
li na oddelku za upravne not-
ranje zadeve porast zadev na 
vseh delovnih področjih, veza-
nih na področje Ministrstva za 
notranje zadeve in Ministrstva 
za infrastrukturo. Reševali so 
21 zahtev za pridobitev drža-
vljanstva RS (v letu 2014 - 16), 
pri čemer so izdali osem zago-
tovil (9) in šest (14) odločb o 
sprejemu oziroma odobritvi 
slovenskega državljanstva. 

Porast dovoljenj za orožje
V letu 2015 je na območju UE 
Krško stalno prebivališče prija-
vilo 923 oseb, kar je za dobrih 
740 manj kot v letu 2014, dra-
stično pa se je znižalo tudi šte-
vilo oseb, ki so prijavile zača-
sno prebivališče, in sicer je bilo 
teh 1.528, predlani pa kar oko-
li 2.300. Tujcem je bilo izdanih 
712 dovoljenj za začasno bi-
vanje in 115 dovoljenj za stal-
no prebivanje, izdali pa so tudi 
81 potrdil o prijavi prebivanja 
tujcem, ki so državljani držav 
Evropske unije. Število oseb, 
ki so naznanile odhod ali vrni-
tev iz tujine, je ostalo domala 
na isti ravni (97, v letu 2014 
pa 101). Po Zakonu o povra-
čilu škode osebam, ki so bile 
izbrisane iz registra stalnega 
prebivalstva, so imeli v reševa-
nju 17 zadev, pri čemer so iz-
dali deset odločb, s katerimi je 
bila vlagateljem zahtevka od-
merjena odškodnina v skupni 
višini 31.350 evrov. Voznikom 
je bilo izdanih 1.674 vozniških 
dovoljenj, v register voznikov 
pa vpisanih 191 ukrepov so-
dišč o prenehanju veljavnosti 
in odlogov prenehanja veljav-
nosti vozniškega dovoljenja ter 
93 začasnih odvzemov vozni-
škega dovoljenja. Na novo je 
bilo registriranih 13 društev. 
Za nabavo orožja, delov orož-
ja in streliva so izdali skupno 
298 nabavnih dovoljenj, 40 več 
kot v letu 2014, od tega se jih je 
prek 100 nanašalo na nabavo 
lovskega in v 70 primerih špor-
tnega orožja, preostala dovo-
ljenja pa so se nanašala na zbi-
ranje orožja in nabavo streliva. 

Nov uradni prostor za 
poroke
Matičarji so sklenili 112 zakon-
skih zvez ali 23 manj kot v letu 
2014. Največ, 58 zakonskih 

zvez, je bilo sklenjenih v krški 
Dvorani v parku, 30 v Galeri-
ji Božidar Jakac v Kostanjevici 
na Krki, preostalih 21 poročnih 
obredov pa je potekalo izven 
uradnih prostorov. Od 1. apri-
la letos pa je na območju obči-
ne Krško bodočim zakoncem 
na voljo še en uraden prostor 
za sklepanje zakonskih zvez, 
in sicer Romanska dvorana na 
gradu Rajhenburg (po prenovi 
gradu so na njem sicer že pote-
kali poročni obredi, a prostor 
še ni bil opredeljen kot uraden 
prostor). V matični register so 
v minulem letu vpisali tudi 35 
razvez zakonske zveze, kar je 
povsem enako število kot leto 
pred tem. Žal pa vam na tem 
mestu v primerjavi s pretek-
limi leti ne moremo postreči 
s podatki o številu rojstev in 
smrti na območju občin in kra-
jevnih skupnosti, saj se ta pri 
UE ne vodijo več po kraju stal-
nega bivališča, temveč so glede 
na kraj rojstva ali smrti direk-
tno zavedena v centralni regi-
ster prebivalstva pri Ministr-
stvu za notranje zadeve.

V referatu za prostor so zabe-
ležili nadpovprečen pripad za-
dev, predvsem zaradi jeseni 
sprejetega odloka o občinskem 
prostorskem načrtu občine Kr-
ško, ki je število določenih gra-
denj precej omejil, v postopkih 
pa so prevladovale zahteve za 
gradbena dovoljenja za nezah-
tevne in manj zahtevne objek-
te. Na oddelku za gospodarske 
dejavnosti in kmetijstvo so iz-
vedli upravne postopke kar za 
7.080 strank, od tega so jih re-
šili 96,37 %. Povečanemu ob-
segu upravnih postopkov je 
botrovala izdaja vrednotnic 
za opravljanje osebnega do-
polnilnega dela, teh so izda-
li 425, izdali so več dovoljenj 
za obnovo vinogradov, v okvi-
ru nove razdelitve zemljišč pri 
komasaciji na območju Gorice 
in Pijavškega polja pa 326 raz-
ličnih odločb. V register kmetij-
skih gospodarstev je vpisanih 
3.207 subjektov, ki imajo v ob-
delavi 19.521 zemljišč v skup-
ni površini okoli 9.728 ha. V re-
gister pridelovalcev grozdja in 
vina je vpisanih 2.151 pridelo-
valcev ter 720 ha vinogradov, 
na podlagi tega pa se UE Krško 
uvršča med tri UE z največjim 
številom vinogradov. Na oddel-
ku za občo upravo so imeli ko-
nec minulega leta »po vojnih 
zakonih« zavedenih skupno 
2.750 upravičencev, od tega 54 
s statusom vojnega veterana iz 
let 1941-1945, 814 s statusom 
vojnega veterana iz osamo-
svojitvene vojne za Sloveni-
jo, 1.838 oseb je imelo status 
žrtve vojnega nasilja, 44 pa voj-
nega invalida. V minulem letu 
je umrlo 122 upravičencev, od 
tega 102 s statusom žrtve voj-
nega nasilja.

UPRAVNA ENOTA BREŽICE

V Upravni enoti Brežice, ki je 
imela na zadnji dan leta 2015 

35 zaposlenih, so v lanskem 
letu obravnavali 10.631 uprav-
nih zadev, od tega je bilo 233 
zadev prenesenih iz leta prej. 
Ob koncu poročevalnega ob-
dobja so razrešili 95,97 % oz. 
10.203 zadev, 428 zadev je os-
talo nerešenih. Na področju 
tujcev je bilo obravnavanih po-
stopkov za 21,16 % več kot leta 
2014, kar je posledica letnega 
remonta v Nuklearni elektrar-
ni Krško s tujimi napotenimi 
delavci iz ZDA, gradnje hidro-
elektrarne Brežice z napoteni-
mi delavci iz Hrvaške in BiH ter 
sezonskih del v kmetijstvu s se-
zonskimi delavci iz BiH in Sr-
bije. Lani je prišlo tudi do po-
večanega interesa za izdajo 
dovoljenj za stalno prebivališ-
če državljanom tretjega sveta, 
saj so imeli v obravnavi 51 pro-
šenj, poleg tega pa še 12 za iz-
dajo dovoljenja za stalno pre-
bivanje državljanom EU in 15 
za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje njihovim družin-
skim članom. Vloženih je bilo 
tudi 50 prošenj v zvezi z uvelja-
vljanjem odškodnine po določ-
bah Zakona o povračilu škode 
osebam, ki so bile izbrisane iz 
registra stalnega prebivalstva. 
V 42 primerih so prošnjam 
ugodili, v štirih so jih zavrnili, 
v štirih pa odstopili v nadalj-
nje reševanje drugi upravni 

enoti. V letu 2015 je bilo pre-
cej manj prijav oz. odjav pre-
bivališč, odhodov in vrnitev iz 
tujine ter administrativnih se-
litev kot v letu 2014. Obravna-
vali so 4025 zadev.

Za petino manj porok
Število zakonskih zvez se je v 
letu 2015 glede na prejšnje leto 
zmanjšalo za 20,69 %, obrav-
navali so 69 porok. Lani ni bilo 
nobene registracije istospol-
ne partnerske skupnosti. Na 
področju društev so zabeleži-
li povečanje števila obravnava-
nih zadev. Registriralo se je kar 
nekaj novih društev, precej ob-
stoječih društev pa je bilo tudi 
izbrisanih iz registra zaradi 
prenehanja delovanja. V letu 
2015 beležijo povečano števi-
lo obravnav na področju orož-
ja (803 zadeve), kar je posledi-
ca večjega števila prejetih vlog 
za potrditev pooblastila za var-
nostnike, zaposlene v NEK. Po 
vstopu Hrvaške v EU so zabele-
žili tudi večje število vlog za iz-
dajo evropske orožne prepust-
nice. Beležijo tudi manj izdanih 
in podaljšanih vozniških dovo-
ljenj (1306 izdaj), potrdili pa so 
453 priglasnic za prenehanje 
vozniškega dovoljenja. Glede 
na leto 2014 je bilo več zadev 
povezanih z registracijo vozil. 
Registrirali so 343 vozil, izda-

li 513 prometnih dovoljenj in 
odjavili 1255 vozil.

Na delovnem področju pros-
tora so v letu 2015 obravna-
vali 838 upravnih zadev, od 
tega 235 za izdajo gradbene-
ga dovoljenja, 201 so tudi us-
pešno rešili. Povprečni čas re-
ševanja na delovnem področju 
prostora znaša nekaj manj kot 
deset dni od popolnosti zah-
teve do izdaje odločbe. Na po-
dročju kmetijstva so obravna-
vali 719 upravnih zadev, kar 
je za 5,3 odstotka manj kot v 
letu 2014. Veliko večino pred-
stavlja pravni promet s kme-
tijskimi zemljišči. Izdali so 78 
odločb v zvezi z obnovo vinog-
rada, obravnavali 36 zadev za 
izdajo dovoljenja za opravlja-
nje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji in izdali še osem od-
ločb o prenehanju opravljanja 
te dejavnosti. Obravnavali so 
134 zadev v zvezi s statusom 
zaščitene kmetije, kar je trik-
rat več kot leto prej, saj so in-
tenzivirali preverjanje statusa 
v skladu z novelo Zakona o de-
dovanju kmetijskih gospodar-
stev. Na področju dela, družine 
in socialnih zadev so v minu-
lem letu obravnavali 873 za-
dev. Na podlagi priznanih in 
usklajenih pravic so realizira-
li vsa izplačila fizičnim in prav-
nim osebam. Vseh izplačil, ki so 
jih opravili v letu 2015, je bilo 
28.837. Vrednostno ta izplačila 
pomenijo skupaj 3.571.163,31 
EUR, kar je 8,1 % manj kot v 
letu 2014.

Vstopna točka e-VEM
Vstopna točka UE Brežice na 
področju gospodarstva opra-
vlja storitve sistema e-VEM. Na 
vstopnih točkah delujejo sveto-
valci, ki z brezplačnim osnov-
nim svetovanjem, informira-
njem in izvajanjem registracij 
samostojnim podjetnikom in 
gospodarskim družbam nudi-
jo prijazno podporno okolje. 
Iz statističnega poročila o de-
lovanju vstopnih točk e-VEM v 
RS, ki ga je izdalo MNZ, izhaja, 
da je vstopna točka UE Brežice 
po številu obravnavanih vlog 
v letu 2015 na 4. mestu med 
33 upravnimi enotami, ki op-
ravljajo te storitve, med vsemi 
138 vstopnimi točkami v drža-
vi pa je na 18. mestu. Na ob-
močju občine sta lani delova-
li še dve vstopni točki, in sicer 
obrtno-podjetniška zbornica 
(samo za samostojne podjetni-
ke) in notarska pisarna (samo 
za gospodarske družbe).

UPRAVNA ENOTA SEVNICA

V Upravni enoti Sevnica, kjer 
je zaposlenih 26 oseb, so v lan-
skem letu izvedli manjšo spre-
membo sistemizacije, s katero 
so preoblikovali oddelek za go-
spodarske dejavnosti, kmetij-
stvo, urejanje okolja in prosto-
ra ter oddelek za občo upravo 
in skupne zadeve. Nastal je 
nov oddelek za okolje, pros-
tor, kmetijstvo in druge uprav-

ne zadeve, spremljajoče naloge 
pa so se združile in organizira-
le v samo eni notranji organi-
zacijski enoti, in sicer službi za 
skupne zadeve.

Več nerešenih zadev
»Ob koncu poročevalskega 
obdobja je bilo evidentiranih 
371 nerešenih upravnih za-
dev, kar predstavlja 197 nere-
šenih upravnih zadev več kot v 
letu 2014, stopnja rešenosti je 
tako za 2,7 % manjša kot v letu 
2014. Ob tem je potrebno po-
udariti, da je razlog za tako vi-
sok odstotek nerešenih zadev 
v primerjavi z leti poprej iz-
ključno v izjemno velikem šte-
vilu vlog (213 prejetih vlog) na 
delovnem področju dela, dru-
žine in socialnih zadev za pri-
znanje zdravstvenega varstva 
vojnega veterana na podla-
gi ZIPRS1617, ki smo jih pre-
jeli v mesecu decembru, ko je 
le-ta stopil v veljavo. Iz objek-
tivnega razloga pa teh vlog nis-
mo mogli pričeti reševati še v 
istem mesecu, torej decembra 
2015, saj za to ni bilo ustrezne 
pravne podlage, glede na to, 
da se je predmetni zakon začel 
uporabljati šele s 1. 1. 2016. Iz 
navedenega razloga te nereše-
ne zadeve predstavljajo več kot 
polovico vseh nerešenih zadev 
v letu 2015 (57,5 %) in so raz-
log za to, da nismo uspeli rea-
lizirati zastavljenega cilja glede 
deleža nerešenih zadev,« pra-
vi načelnica UE Sevnica Moj-
ca Dolar. Nerešene zadeve be-
ležijo na področju kmetijstva 
(48), infrastrukture (1), okolja 
in prostora (74), upravnih not-
ranjih zadev (29), dela, družine 
in socialnih zadev (219). 

Če je bilo ob koncu lanskega 
leta nerešenih 371 upravnih 
zadev, je število uspešno re-
šenih zadev 7.069. Med dru-
gim so izdali 259 potnih listin, 
1.383 osebnih izkaznic, 280 
gradbenih dovoljenj (56 več 
kot leta 2014), 1.089 GERK-ov 
itd. Sklenjenih je bilo 98 za-
konskih zvez (11 več kot v letu 
2014), sestavljenih smrtovnic 
je bilo 221, obravnavali so 22 
vlog za spremembo osebne-
ga imena (leta 2014 – 18) ter 
3.261 prijav in odjave začasnih 
in stalnih prebivališč ter odho-
da in vrnitve iz tujine ter admi-
nistrativne selitve (leta 2014 – 
4.120).

V lanskem letu so v sevniški 
upravni enoti porabili 1.961,08 
EUR več finančnih sredstev kot 
v preteklem letu. »Vzrok je re-
alizacija nadomestne zaposli-
tve uslužbenke v glavni pisarni, 
ki se je upokojila v letu 2014, 
izplačilo solidarnostne pomoči, 
izplačilo nadur matičarkam za 
sklepanje zakonskih zvez,« po-
jasnjuje načelnica. Neplačanih 
obveznosti, ki bi se prenesle iz 
leta 2014 v leto 2015, Upravna 
enota Sevnica ni imela. 
 Bojana Mavsar
 Rok Retelj
 Smilja Radi

Minulo leto v posavskih upravnih enotah
POSAVJE - Območje Posavja je upravno razdeljeno na upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki), Brežice in Sevnica (slednji pokrivata območji 
istoimenskih občin), »mlajši« članici Posavja, občini Bistrica ob Sotli in Radeče, pa sodita v pristojnost upravnih enot Šmarje pri Jelšah oz. Laško. Na podlagi let-
nih poročil o delu v lanskem letu upravnih enot s sedežem v Posavju smo povzeli bistvene poudarke in nekaj zanimive statistike iz njihovega delovanja.

Sedeži posavskih upravnih enot se nahajajo v (starih) 
mestnih jedrih občinskih središč. Krška in sevniška si deli-
ta stavbo z občinsko upravo, brežiška pa domuje v poslov-
nem centru Gasa.
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BREŽICE STRESEL MOČNEJŠI POTRES - Na Uradu za seizmo-
logijo in geologijo so 9. 4. ob 15.02 zabeležili močan potresni 
sunek, z epicentrom 2 km SZ od Brežic. Preliminarno ocenjena 
magnituda potresa je znašala 3,3, njegova intenziteta v širšem 
nadžariščnem območju pa ni presegla V. stopnje po evropski 
potresni lestvici. Šibek potresni sunek 9 km JZ od Brežicah so 
zabeležili na uradu že dva dni prej, in sicer 7. 4. ob 6.55. Oce-
njena magnituda potresa je znašala 1,1, intenziteta pa ni pre-
segla III. stopnje po EMS. Potres 9. 4. je zabeležilo kar 33 potre-
snih opazovalnic, kar pomeni, da so ga zaznali prebivalci tako 
domače kot sosednih regij, kot je razvidno iz podatkov Agen-
cije RS za okolje, pa je bil to tudi najmočnejši potres v prvih 
mesecih letošnjega leta na območju Slovenije. 

S »ČOPERJEM« V EDINO DREVO OB CESTI - 2. 4. se je okoli 
16. ure v kraju Mali Obrež na cesti med Dobovo in Kapelami 
pripetila prometna nesreča, v kateri je ugasnilo življenje 52-le-
tnega motorista. Zaradi neprilagojene vožnje je nedaleč stran 
od svojega doma voznik »čoperja« izgubil oblast nad vozilom, 
zapeljal s ceste in trčil v drevo. Poškodbam je podlegel na kraju 
nesreče. Dobro uro kasneje se je z udeležbo 32-letnega moto-
rista pripetila nesreča tudi v Sevnici, kjer je ta zaradi prekrat-
ke varnostne razdalje trčil v zadnji del kombiniranega vozila. 
Poškodovanega so odpeljali v bolnišnico.
 
NE LE ZA VOLANOM, TUDI ZA »BALANCO« VINJENI - Po-
licisti PP Brežice so 11. 4. med kontrolo prometa v Brežicah 
ustavili 58-letnega voznika osebnega vozila. Zaradi očitnih 
znakov opitosti so mu odredili preizkus, ki je pokazal v litru 
izdihanega zraka 0,75 mg alkohola ali 1,56 g/kg. Dopoldne so 
v Dobovi ustavili tudi 53-letnega voznika tovornega vozila, na 
katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Pri tem se je iz-
kazalo, da ne poseduje vozniškega dovoljenja ustrezne katego-
rije, vozilo pa je upravljal vinjen. Zaradi kršitev cele vrste ce-
stnih in prometnih zakonov mu grozi globa v višini kar 1800 
€. Istega dne je nadzor nad psihofizičnim stanjem udeležen-
cev v prometu na območju Posavja izvajala tudi Posebna sku-
pine za nadzor prometa. V Brežicah je ustavila kolesarja, ki je 
imel v litru izdihanega zraka 0,45 mg alkohola (0,94 g/kg), v 
Dobovi pa kolesarja z 0,43 mg alkohola ali 0,89 g/kg. Zaradi 
očitnih znakov alkoholiziranosti so odredili preizkus tudi vo-
zniku osebnega avtomobila v Kostanjevici na Krki, ki pa je na-
pihal kar 1,04 mg alkohola ali 2,16 g/kg. Zbrala: B. M.

Boža Pfajfar, Spodnja Libna: Posavje je boga-
to z zanimivostmi, ki jih premalo poznamo, pot-
rebno bi jih bilo več promovirati. Toplice z mo-
žem rada obiščeva, a izven krajevnih meja, ob 
Čateških pa je hoja po nasipu čudovita. Z mo-
žem uživava v raziskovanju okolice in se pogos-
to odpraviva po bližnjih poteh, zanimivo je tudi 

opazovati nastajanje novih ob gradnji krške hidroelektrarne. 

Jože Staroveški, Sevnica: Največkrat se odpra-
vim na Veliki Trn, kjer je lepa narava in mir. Obi-
skal sem že tudi Ajdovski gradec. S sevniškim 
VDC-jem gremo velikokrat na sevniški grad, ki 
je zelo lepo urejen in ima krasen razgled. Bili 
smo že tudi na brestaniškem gradu, v poletnem 
času pa gremo včasih na kopanje v dobovske 

terme. V Posavju imamo veliko zanimivih destinacij.

Ciril Rogič, Leskovec pri Krškem: Na izlet 
se odpravim dvakrat tedensko, če čas dopuš-
ča. Največkrat se odpravim na Lisco ali Bohor. 
Vsekakor bi priporočil Lisco, kjer je prekrasen 
razgled in ponudbe več kot dovolj. Pripravljajo 
domače slovenske jedi in pijače, imajo igrala za 
najmlajše in adrenalinske zadeve, kot je spust z 

zmajem itd. Menim, da je pri nas tovrstne ponudbe dovolj.

Mateja Jankovič Čurič, Brežice: Z družino po-
skušamo čim več časa preživljati skupaj in obi-
skovati razne turistične točke. Najraje jo ube-
remo po planinskih poteh, Šentvid je tedenska 
destinacija, včasih gremo tudi na Špiček in Li-
sco, se sprehajamo do Term Čatež, kopamo v 
toplicah. Sprehodi so idealni za pogovor, anali-

zo dneva, načrte za prihodnost. Če se hoče, se povsod kaj najde.

Pomladni čas kar kliče k izletom v bližnjo in daljno oko-
lico, zato nas je zanimalo, ali in kako pogosto se odpravi-
te na izlet do naravnih in turističnih destinacij v Posavju, 
katere so vaše najljubše in bi jih priporočali tudi drugim 
ter ali je dovolj tovrstne ponudbe v naši regiji?

anketa

Kam na izlet v Posavju?

S strani Združenja zdravni-
kov družinske medicine ste 
bili v okviru t. i. Schrottovih 
dni razglašeni za zdravnico 
leta 2015. S čim ste si po va-
šem mnenju ta naziv najbolj 
zaslužili?

Specialisti družinske medi-
cine smo zelo obremenjeni, 
naša specializacija je še do-
kaj mlada. Glavna obrazloži-
tev pri mojem nazivu zdrav-
nice leta je bilo delo z begunci 
oz. migranti. Ker smo v Bre-
žicah majhna enota - enota 
B, kar pomeni, da ob svojih 
rednih ambulantah delamo 
tudi urgenco -, smo se mora-
li v času begunsko-migrant-
ske krize sami organizirati 
in znajti. K moji razglasitvi je 
prispevalo verjetno tudi to, da 
je bila v pomoč vpeta celotna 
Slovenija, saj so se postopoma 
vključevali še ostali zdravstve-
ni domovi po Sloveniji. Če bi 
ostalo samo na lokalnem ni-
voju, vprašanje, če bi nam na-
menili toliko pozornosti. Poleg 
tega se trudimo ločiti urgenco 
od rednih ambulant, odpirali 
so urgentne centre, sprejema-
li nove pravilnike o organiza-
ciji službe nujne medicinske 
pomoči. Zgodilo se je toli-
ko nenadnih, nepričakovanih 
in pomembnih stvari v enem 
letu. 

Kakšna je bila vloga zdrav-
nikov, njihove obremenitve 
itd. v begunsko-migrantski 
krizi? 

Najprej smo morali vzpostavi-
ti vzporedni sistem nujne me-
dicinske pomoči, ki je potekal 
popolnoma neodvisno od sis-
tema NMP za naše občane. Ker 
se je to dogajalo v naši obči-
ni, smo bili po mednarodnih 
konvencijah in zakonu za tuj-
ce dolžni poskrbeti. Zelo hitro 
smo bili postavljeni pred dej-
stvo in ugotovili, da sami tega 
ne bomo zmogli. Tako kot zim-
ske službe vsako leto prese-
neti sneg, je tudi ministrstvo, 
zdravstvene službe in nas to 
presenetilo. Takoj sem vede-
la, da ob svoji redni ambu-
lanti ne bom zmogla biti vse-
skozi prisotna še pri tujcih oz. 
migrantih, zato smo uporabi-
li vse svoje socialne strokov-
ne mreže. Takoj sta nam pri-
skočila na pomoč Sebastjan 
Komočar in Matej Bončina, ki 
sta poskrbela za vzpostavitev 
dispečerskega centra, reševal-
na vozila itd. Imamo sicer dr-
žavne in občinske smernice, 
kako delovati v primeru po-
sameznih izrednih dogodkov, 
vendar noben od teh načrtov 
ni bil primeren za uporabo, 
saj je vsaka nesreča ponava-
di enkraten dogodek in zah-
teva samo enkratno aktivacijo 
zdravstvenih ekip. V prime-
ru begunsko-migrantske kri-
ze pa je šlo za neprekinjeno, 

konstantno zadevo. Iz že za-
pisanih načrtov smo potegnili 
določene osnove, prav nam je 
prišel tudi projekt Rešimo živ-
ljenja, v sklopu katerega redno 
treniramo situacije v primeru 
množičnih nesreč. Enostav-
no smo lani jeseni improvizi-
rali in naredili tako, kot mora 
biti. Pri tem so nam zelo pri-
pomogle vse humanitarne in 

nevladne organizacije. Ven-
dar lahko rečem, da so se spet 
pokazale pomanjkljivosti sis-
tema pri ukrepanju v množič-
nih nesrečah, predvsem na or-
ganizacijski in komunikacijski 
ravni. Vzdušje v času krize me 
je spominjalo na čas osamo-
svojitvene vojne, saj so bili vsi 
pripravljeni stopiti skupaj in 
pomagati, v zraku je bilo čuti-
ti posebno energijo.
 
Veliko prahu je dvignila re-
organizacija službe NMP, 
pri čemer ste bili tudi sami 
zelo aktivni, podpisovali 
ste peticijo, s podpisi priš-
li na izredno občinsko sejo. 
Kakšno je zdaj stanje, je bilo 
morda preveč vznemirjenja 
okoli tega?

Na tem projektu delamo že 
dlje časa in se je venomer opo-
zarjalo, da je občina Brežice, 
kljub temu da ima tri do šti-
ri tisoč prebivalcev manj kot 
krška občina in nima nuklear-

ke, ima pa letališče, kilometre 
meje in kmalu tudi hidroelek-
trarno, po številu intervencij 
na ravni občine Krško. Zato 
so že moji predhodniki izrazi-
li željo, da bi pri nas delova-
la C enota službe NMP, kar po-
meni, da obstaja zdravnik, ki 
obravnava samo nujne pacien-
te tako v ambulanti kot na te-
renu. Ne pa da imam svojo am-

bulanto in moram biti hkrati 
obuta v 'gojzarjih', ker grem 
lahko na Šentvid, kjer je ne-
koga poškodovalo drevo. Naše 
delo je postalo zelo naporno, 
saj se tako ambulanta kot te-
ren delata hkrati, kar ni dob-
ro ne za kader ne za paciente.

Osnutek novega pravilnika o 
organizaciji službe NMP Bre-
žicam ni prinesel nič dobrega, 
saj je bilo najprej določeno, da 
bi bilo za celotno Posavje re-
ševalno vozilo z zdravnikom 
samo v Krškem. Nato so se 
najprej omehčali glede Sevni-
ce, ki je bolj oddaljena in gra-
vitira že proti Novemu mestu 
in Celju, za Brežice in Krško 
pa je bilo še vedno določeno, 
da bi morali zdravniki iz Bre-
žic dežurati v Krškem, pri nas 
pa bi bilo samo reševalno vo-
zilo z zdravstvenim tehni-
kom, ki bi pacienta prepelja-
lo v bolnišnico. In ravno zaradi 
tega smo se močno uprli, de-
bata je potekala tudi na ob-

činskem svetu, pošiljali smo 
dopise na ministrstvo, a neu-
spešno, zato smo ustanovili ci-
vilno iniciativo, ki je v 30 dneh 
zbrala 8500 podpisov. Zadeva 
se je razvila tako, da so Breži-
ce ohranile zdravnika za te-
ren, celotna služba NMP pa se 
je iz zdravstvenega doma pre-
selila v urgentni center, kjer 
nam je direktor šel zelo na 
roko, saj smo dobili tudi svo-
je prostore. Sedaj imamo tam 
ekipo treh ljudi, zdravnika in 
dveh tehnikov, ki obravnava-
jo samo nujne paciente, gredo 
na teren, mi pa delamo v svo-
jih ambulantah in se vključu-
jemo v dežurno službo. S tre-
nutno izvedbo smo zadovoljni, 
saj lahko po dveh mesecih po-
vem, da je delo sedaj veliko 
bolj umirjeno, k manjši inten-
zivnosti dela pripomore tudi 
pet specializantov.

Kakšno je stanje zdravstva v 
Posavju v primerjavi z dru-
gimi regijami?

Za podrobno sliko stanja zdra-
vstva bi bilo treba razpolaga-
ti z določenimi številkami, 
zato je brez natančnih podat-
kov o tem težko govoriti. Kot 
sem prebrala v prejšnji šte-
vilki vašega časopisa, je pred-
vsem v krški občini izredno 
visoka odsotnost z dela in to 
zagotovo tudi nekaj pomeni. 
Glede na to, da kot imenovani 
zdravnik delam tudi na ZZZS, 
lahko povem zanimivost, da je 
največ ljudi v bolniškem stale-
žu takih, za katere si predsta-
vljam, da jih njihovo delo rav-
no ne bogati, se pravi, da so to 
nizko izobraženi ljudje, ki so 
izčrpani, delajo na normo, in 
tukaj vidim problem. Zdrav-
stvo kot del javnega sektorja 
je zaradi recesije prejelo manj 
sredstev za vlaganje v izobra-
ževanje kadrov. Lahko povem 
na svojem primeru, da sem na-
predovala šele sedaj, v 12 le-
tih delovne dobe sem samo 
enkrat napredovala. Ob tem 
lahko dodam, da zdravniki ni-
mamo niti tako dobre niti tako 
slabe plače. 

Sicer pa lahko rečem, da dob-
ro sodelujemo z zdravstveni-
mi ustanovami v ostalih obči-
nah, s Krškim še posebej, tudi 
po strokovni plati, kar kažejo 
tudi zelo dobre uvrstitve po-
savskih zdravstvenih delavcev 
na raznih tekmovanjih. Kljub 
pomanjkanju sredstev smo 
zadnja leta strokovno napre-
dovali. Brežiški zdravstveni 
dom je najstarejši v Posavju, 
zato nam manjka večjih, lepših 
prostorov. Upam in želim si, da 
bi imeli še naprej dobre odno-
se tudi na relaciji bolnišnica - 
zdravstveni dom, saj imamo 
sedaj, ko smo v njihovih pro-
storih, kar nekaj potencialnih 
konfliktov, zato poudarjam, da 
moramo biti vsi strpni ter de-

Mojca Pibernik, dr. med., spec. druž. med., in vodja službe NMP v ZD Brežice:

Naš poklic je vedno manj cenjen
BREŽICE - Specialistka družinske medicine Mojca Pibernik iz Zdravstvenega doma Brežice si je pred krat-
kim prislužila naziv zdravnice leta 2015. Podpis na njenih elektronskih poštah - gre za Konfucijev rek, da 
»je največja strahopetnost, če veš, kaj je prav in tega ne narediš« - jo ravno prav opiše. Tudi sama je namreč 
borka za vse, kar je prav. Njeni kolegi to najbolj čutijo na strokovnem področju.

Mojca Pibernik, dr. med., spec. druž. med., po rodu Brežičanka, 
je izbrana družinska zdravnica za 1950 brežiških občanov. Od 
leta 2009 je vodja službe NMP v ZD Brežice. Po uspešno zaključe-
nem študiju medicine leta 2004 - kot pravi, je bila to njena edina 
izbira, saj se je že kot otrok na obiskih z vrstniki igrala zdravni-
ke in jih s pomočjo velike zdravniške torbe zdravila - je naslednje 
leto vpisala specializacijo družinske medicine, leta 2007 naredi-
la licenčni izpit za splošno medicino, leta 2009 opravila speciali-
stični izpit, pred dvema letoma pa naredila še tečaj iz upravnega 
postopka, tako da dela na ZZZS Krško kot imenovani zdravnik. 
Po novem bo tudi predstavnica Posavja v skupščini zdravniške 
zbornice, kjer bo zastopala vse tri posavske zdravstvene domove.
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lati za skupno dobro in dobro 
naših pacientov.

Kakšne so po vašem pred-
nosti in pomanjkljivosti 
zdravstvenih ustanov na 
obrobju, na primer manjših 
bolnišnic, v primerjavi z ve-
likimi zdravstvenimi centri?

Ena od pomanjkljivosti je ta, 
da se po večini države, na pri-
mer tudi v Sevnici, ob rednih 
ambulantah dela tudi urgenca, 
kar ni dobro ne za zdravnike 
ne za paciente. Kljub majhnos-
ti Slovenije so določene regi-
je tako daleč od oči Ljubljane, 
zato moraš biti zelo glasen in 
tečen, da te sploh kaj upošte-
vajo. Moč vpliva je torej zagoto-
vo manjša. Včasih imam obču-
tek, da jih v Ljubljani periferija 
ne zanima. Zaskrbljujoč je tudi 
beg možganov med tistimi, ki 
so na poti do specialista dru-
žinske medicine. Osebno lahko 
rečem, da nisem študirala zato, 
da bi pomagala recimo Avstrij-
cem ali Nemcem, ampak v prvi 
vrsti domačim ljudem, obča-
nom. Mogoče se grdo sliši, am-
pak tako pač je. 

Ravnokar ste načeli to temo. 
Že vrsto let naj bi bilo po-
dročje družinske medicine 
najbolj kadrovsko podhra-
njeno, saj se študentje me-
dicine menda veliko raje 
odločajo za druge vrste spe-
cializacij. Kje vidite glavni 
vzrok kadrovske podhra-
njenosti tega področja? Dru-
žinske zdravnike naj bi se 
tudi zato tako pogosto iska-
lo med tujimi kadri.

Specializacija za zdravnika 
družinske medicine je podce-
njena, saj nam še danes pravi-
jo 'splošnjaki', že v startu slab-
še plačana, ker traja samo štiri 
leta, in zelo obremenjena, ker 
zdravnik istočasno obravnava 
svoje paciente, urgentne pri-
mere, mrliške oglede, stro-
kovne preglede pridržanih na 
policijskih postajah itd. Do-
kazano je, da zaradi te obre-
menjenosti zdravniki družin-
ske medicine umrejo nekaj let 
prej v primerjavi z ostalo po-
pulacijo, kar je zaskrbljujo-
če. Enostavno izgoriš zaradi 
preobremenjenosti. Zgodilo 
se je že, da sem imela tudi po 
110 pacientov dnevno. Lahko 
si predstavljate, kakšna sem 
prišla domov. Zaradi tega tudi 
trpi kvaliteta na račun kvan-
titete. V bistvu je naša speci-
alizacija zelo široka. Zahteva 
izpopolnjevanje na vseh pod-
ročjih. Predvsem širina moje 
specializacije je tisto, kar me 
navdušuje. Medicina gre sicer 
vedno bolj v ozko specializira-
ne zadeve. Če te boli mezinec 
na levi nogi, bo zdravnik pog-
ledal samo ta mezinec in opra-
vil svoje delo.

Ali doživite pohvale od 
ozdravljenih bolnikov ali 
tistih, ki ste jim morda reši-
li življenje, in kako jih spre-
jemate?

Medicina je zelo lep poklic, ki 
pa gre v smer podcenjenosti. 
Seveda je lep občutek, če na 
primer dva nevrokirurga za-
vrneta pacienta in potem zno-
riš ter ga pod nujno pošlješ še 

tretjemu, ki ti potem reče, da je 
ravno po tvoji zaslugi pacient 
pet pred dvanajsto ušel hro-
mosti od vrata navzdol. Kot 
sem povedala že v Ljubljani na 
podelitvi nagrade za zdravnico 
leta, smo Slovenci že po naravi 
- recesija in slaba gospodarska 
rast sta to še okrepili - nejevolj-
ni, vsi bi radi samo nekaj kriti-
zirali. Veliko lažje je reči neko-
mu, da ga je polomil, kot pa ga 
pohvaliti. Tudi zdravniki bi se 
morali zavedati, da so eni naj-
bolj izobraženih v državi, in to 
prinese tudi odgovornost, ki bi 
morala pomeniti določeno ra-
ven komunikacije, poštenost, 
delavnost itd.

Kakšna je razlika med de-
lom družinske zdravnice in 
dežurnim na urgenci?

Najprej moram reči, da osebno 
zelo rada delam urgenco. Vsa-
kemu pacientu njegova težava 
predstavlja najpomembnejšo 
stvar v življenju. Meni osebno 
pa bolečine v križu 70-letne 
gospe ne pomenijo tako veli-
ko, ker pri teh letih enostav-
no to že spada zraven. Dru-
žinski zdravnik mora seveda 
poznati svoje paciente, njiho-
vo družinsko anamnezo, soci-
alne razmere, izobrazbo, sta-
nje v družini itd., hkrati imeti 
pregled nad vsemi njihovimi 
boleznimi, vzroki za upokoji-
tev in imeti tudi načrt za nap-
rej. Pri urgenci je drugače, saj 
je veliko bolj stresna, če si na 
primer zraven pri hudih pro-
metnih nesrečah, reanimaci-
ji itd. Res pa je, da se obe deli 
zelo prepletata.

Ali ni biti družinski zdrav-
nik v nekaterih smislih še 
zahtevnejše in odgovornej-
še kot biti specialist druge-
ga področja, saj ste ravno 
družinski oz. splošni zdrav-
niki prvi v stiku s pacientom 
in je od širine vašega znanja 
odvisno, ali boste prepozna-
li simptome neke bolezni, 
poslali pacienta k pravemu 
specialistu itd.? 

Vsaka specializacija je po svoje 
težka, zato ne moremo govori-
ti, da je naše delo še zahtevnej-
še od dela ostalih zdravnikov. 
Če bi vsak delal po svojih naj-
boljših zmožnostih, ne bi bilo 
problemov. Kolegi, ki jih poz-
nam, so izjemni. Tudi v Bre-
žicah se trudijo po svojih naj-
boljših močeh. 
 
Je družinski zdravnik danes 
bolj ali manj cenjen kot ne-
koč?

Manj cenjen, če primer-
jam z obdobjem mojega oče-
ta dr. Alojzija Slavka Sušina, 
specialista splošne medici-
ne in dolgoletnega direktorja 
zdrav stvenega doma, ki je bil 
družinski zdravnik s srcem in 
dušo. Včasih je bil zdravnik ne-
kaj takega kot župnik - kot nek 
zaupnik. Sedaj pa ljudje dru-
gače gledajo na to. Veliko bolj 
se zavedajo svojih pravic, mo-
goče je to ostalo še iz starih 
socialističnih časov, ko razmi-
šljajo, da vsem pripada vse, saj 
že celo življenje plačujejo. Ko-
nec koncev smo manj cenjeni 
tudi zaradi vseh afer v zdrav-
stvu, resničnih ali ne, defini-

tivno jih je bilo preveč. Če smo 
čisto pošteni, se je tudi finanč-
no ovrednotenje dela zdravni-
ka bistveno poslabšalo.

Kako ste se navadili na izda-
janje e-receptov?

E-recept je načeloma zelo 
dobra stvar. Kot vedno se vsa-
ki spremembi najprej malo 
upiramo. Ko pride nov pro-
gram v uporabo, je na začet-
ku še toliko napak, zato smo 
morali v prehodnem obdob-
ju delati dvojno delo - printa-
ti recepte in jih izdajati elek-
tronsko. Vsak dan programske 
hiše odpravljajo napake, tako 
da smo na začetku poskusni 
zajčki. Lahko rečem, da sedaj 
izdajanje e-receptov poteka 
nemoteno, na Hrvaškem ima-
jo to že dolgo.

Ko pridete domov po inter-
venciji, na kakšen način se 
sprostite zaradi stresa, ki je 
gotovo prisoten ob kočlji-
vih razmerah, kot so nesre-
če, srčni napadi?

Najbolj se me dotaknejo hude 
prometne nesreče in reanima-
cija otrok, na vse ostalo se ne-
kako navadiš. Lani sem šla po 
dežurstvu vedno na plavanje, 
kar me je zelo sprostilo.

Ali opažate, da ljudje pre-
malo oz. dovolj skrbijo za 
svoje zdravje z ustreznim gi-
banjem, prehrano itd.?

Po letih in letih osveščanja, 
raznih delavnic itd. - čeprav 
največje zasluge ne more-

mo ravno pripisovati zdrav-
stvu, ampak bolj informati-
zaciji družbe, zaradi česar je 
tudi prisotna tendenca ra-
znih bioživil, superživil, ob-
lik zdravega načina življenja 
itd. - so ljudje zelo izobraže-
ni, kar se tega tiče, in neka-
teri se že zelo zgodaj odloči-
jo živeti zdravo. Res pa je, da 
je v vsej tej poplavi nasvetov 
za zdrav način življenja veliko 
dezinformacij, tako da ljudje 
potem pretiravajo z raznimi 
proteini, prehranskimi dopol-
nili in zapravijo ogromne ko-
ličine denarja, tudi za razne 
preiskave, ki še niso uvrščene 
na seznam klasične medicine 
in bi bile znanstveno dokaza-
ne. Ne nazadnje ti ljudje ved-
no končajo v naši ambulan-
ti. Opažam pa, da so se ljudje 
dandanes več pripravljeni po-
govarjati o svojih težavah, naj 
bodo to psihične, alkohol, de-
belost itd. Mogoče tudi zaradi 
referenčnih ambulant, kjer se 
lahko podrobneje pogovorijo 
z medicinsko sestro.

Na kakšen način si še pope-
strite prosti čas?

Včasih sem veliko hodila v 
hribe, bila sem tudi gorski vo-
dnik. Zato gremo z družino 
vsako leto zagotovo enkrat v 
hribe. Spomladi in jeseni grem 
rada na morje. Sem tudi člani-
ca Kulturnega društva Drugi 
oder, tako da sem pred krat-
kim kot šepetalka sodelova-
la na premieri dramske igre 
Oblast.

 Rok Retelj

Kot je omenil povezovalec 
Mitja Baškovič, ki je skupaj 
z Bojano Zevnik vodil pri-
reditev ob odprtju preno-
vljenih prostorov laboratori-
ja in krvne banke - otvoritev 
samih prostorov je potekala 
pred prireditvijo -, je to bila 
tudi priložnost za srečanje s 
partnerji, strokovno in širšo 
javnostjo, kar je ena od zah-
tev v postopku pridobivanja 
mednarodne akreditacije. V 
nadaljevanju sta povezoval-
ca predstavila štiri odlične 
zdravnike, ki so se zapisali v 
144-letno zgodovino SB Breži-
ce, in sicer dolgoletnega pred-
stojnika kirurškega oddelka 
prim. dr. Vladimirja Bergle-
za, specialista internista in 
dolgoletnega predstojnika in-
ternega oddelka dr. Hermana 
Teppeya, ginekologa prim. dr. 
Antona Glušiča ter dolgoletno 
predstojnico otroškega oddel-
ka in pediatrinjo dr. Marijo Jež. 
V času Berglezovega vodenja 
bolnišnice je bil zgrajen desni 
trakt, kjer se nahaja tudi kirur-
gija. Teppey je interni oddelek 
v brežiški bolnišnici vodil kar 
četrt stoletja in postavil teme-
lje bolnišnični internistični 
dejavnosti. Glušič je ustanovil 
ginekološko-porodniški odde-
lek in ga tudi vodil. Ježeva je 

Laboratorij z novo podobo
BREŽICE - 6. aprila so s prireditvijo v MC Brežice tudi uradno odprli prenovljene prostore laboratorija za 
medicinsko biokemijo in krvno banko v Splošni bolnišnici Brežice. Obenem so se spomnili štirih predstoj-
nikov oddelkov, ki so zaznamovali svoj čas dela v zdravstvu in bili zaslužni za razvoj brežiške bolnišnice.

najprej na noge postavila otro-
ški dispanzer, nato pa prevze-
la še nadzor nad otroki, ki so 
se zdravili na internem oddel-
ku. Bila je edina pediatrinja v 
tem delu Slovenije in velja za 
pionirko otroškega zdravstva.

Uvod v predstavitev prenov-
ljenega laboratorija s krvno 
banko - naložba je bila vre-
dna 130.000 evrov - je minil 
v znamenju pripovedi Nade 
Černe, ki je bila uslužbenka 
laboratorija vso svojo delov-
no dobo. S prenovo teh pro-
storov SB Brežice zaokroža 
pomembne investicije v pros-
tor in opremo. Razvoj labora-

torija se je v brežiški bolnišni-
ci pričel v 70. letih prejšnjega 
stoletja in do danes iz majhne-
ga prerasel v srednje velikega. 
Danes v laboratoriju za medi-
cinsko biokemijo izvajajo čez 
100 različnih preiskav. Letno 
opravijo več kot 500.000 raz-
ličnih analiz s področja bioke-
mije, hematologije, koagula-
cije in imunokemije. Biološki 
material za mikrobiološke 
storitve in vzorce za preiska-
ve, ki jih ne izvajajo sami, poši-
ljajo v specializirane laborato-
rije večjih centrov. O pomenu 
posodobljenega laboratorija 
sta spregovorila njegova se-
danja predstojnica Andreja 

Kerin, specialistka medicin-
ske biokemije, ki se je zahva-
lila vodstvu, svojim sodelav-
kam in koordinatorju prenove 
Roku Škvarču, ter direktor SB 
Brežice Dražen Levojević, ki 
je dejal, da jih čaka še ena pre-
izkušnja, in sicer podaljšanje 
dovoljenja za delovanje labo-
ratorija in krvne banke. Pri-
reditev so najprej popestrile 
učenke OŠ Brežice Lija Čurič, 
Ema Pavlič, Liana Nakani in 
Nika Pavlič, ki so pod mentor-
stvom Darje Mandžuka od-
recitirale pesmi Nika Grafe-
nauerja o glavi, nosu, ušesih 
in očalih, nato pa so za še pri-
jetnejše pozno popoldne pos-
krbeli Prifarski muzikanti, ki 
so odpeli kar nekaj pesmi iz 
svojega repertoarja.
 Rok Retelj

Udeleženci prireditve

Danes in jutri 
darovanje krvi
KRŠKO - Danes in jutri, 14. 
in 15. aprila, od 7. do 13. ure 
v Mladinskem centru Krško 
poteka krvodajalska akcija, 
h kateri Rdeči križ vljudno 
vabi vse, ki so sposobni da-
rovanja krvi.

KOSTANJEVICA NA KRKI - 3. izredna seja kostanjeviškega 
občinskega sveta, na kateri naj bi obravnavali sodbo Višjega 
sodišča v Ljubljani glede t. i. telefonije, se je znova končala z 
nesklepčnostjo pri glasovanju o dnevnem redu. 

Člani šestčlanske svetniške skupine, na zahtevo katere je bila seja 
tudi sklicana, so namreč zahtevali, da se seja iz 3. izredne spre-
meni v 4. izredno, saj je bila po njihovem mnenju 3. izredna seja 
izvedena že 10. decembra lani, ko je sedem svetnikov (šesterica 
iz svetniške skupine in Melita Skušek) zasedalo brez prisotno-
sti župana in občinske uprave. Zmotila jih je tudi prisotnost od-
vetnice Mateje Kolbezen, ki v pravdi glede t. i. telefonije zasto-
pa Občino Kostanjevica na Krki, sami pa tovrstne pravne pomoči 
nimajo. Podžupan Aleš Kegljevič na to ni pristal in seja se je po 
25 minutah končala z nesklepčnostjo, saj so se izmed devetih 
prisotnih svetnikov h glasovanju prijavili le trije. Članica svetni-
ške skupine Mateja Jurečič je po seji dejala, da razmišljajo tudi 
o sklicu zbora občanov, saj na seje občinskega sveta prihaja ved-
no več ljudi. Kegljevič je dejal, da je tudi to ena od možnosti, ven-
dar pa bi zbore občanov po njegovem mnenju morali sklicati na 
več območjih, ne samo tam, kjer še ni prišlo do poravnav, kajti je 
mnenja, da so ljudje glede t.i. telefonije zavedeni.
V nasprotju z občinsko stranjo v svetniški skupini menijo, da je 
Višje sodišče potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča v prvih 
treh točkah, kjer govori, da je prišlo do absolutnega zastaranja 
očitanega prekrška takratni odgovorni osebi občine. »To pome-
ni, da se sodišče ni vsebinsko opredelilo, ali  so bile storjene nep-
ravilnosti ali ne, v 4. točki pa je zadevo vrnilo na prvo stopnjo 
v ponovno odločanje in navedlo bistvo, da je v zadostni meri 
navedeno, komu, kdaj in v kakšnih deležih bi morala lokalna 
skupnost vračati sredstva, ki jih je prejela od SOD,« pravi sve-
tnik Andrej Rajar. Po njegovem mnenju tako ne držijo navedbe 
župana, da po razsodbi v prvih treh točkah občini ni treba vra-
čati sredstev končnim upravičencem, drži pa navedba, da zne-
ska v višini 162 tisoč evrov ni treba vračati v državni proračun. 
Ker je denar namenski, ne proračunski, ga občina po zakonu o 
vlaganju v JTO ne sme vlagati v infrastrukturo, meni Rajar, am-
pak ga mora izplačati končnim upravičencem v skladu z zako-
nom, denar za infrastrukturne projekte pa mora občina dobiti 
na evropskih razpisih. 
Sicer pa je za danes, 14. aprila, popoldne sklicana že naslednja, 
9. redna seja občinskega sveta z obširnim dnevnim redom, na 
katerem je kar 23 točk.
 P. Pavlovič

Tudi izredna seja ni uspela
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Glede na proračune zadnjih let za-
gotovo. Konec leta 2015 se je konča-
la prejšnja finančna EU perspektiva, 
v okviru katere je Slovenija črpala EU 
za nekatere večje projekte na področju 
prometne infrastrukture. Kljub temu 
ne moremo biti zadovoljni s stanjem in-
frastrukture na železnicah, številnih 
državnih cestah in manjkajočih cestnih 

povezavah posameznih območij. 

Vlada RS je že leta 2012 na predlog resornega ministra spreje-
la odločitev o pripravi nacionalnega programa razvoja prome-
tne infrastrukture v RS. Da bi bili pravočasno pripravljeni na 
novo finančno perspektivo 2014–2020 in da bi zagotovili načr-
tno vlaganje v prometno infrastrukturo v prihodnjih letih, pro-
gram pa naj bi bil sprejet do konca leta 2013, a se to ni zgodilo. 
Strategija razvoja prometa je bila sprejeta leto in pol kasneje. 
Če želimo preprečiti negativne trende na področju gospodar-
ske rasti v prihodnje in če želimo preprečiti izpad Slovenije iz 
mednarodnih prometnih tokov, je ukrepanje nujno, zato smo v 
stranki SDS v zakonodajni postopek vložili dva zakona, ki do-
ločata prioritete in zagotavljata približno 500 milijonov evrov 
dodatnih finančnih sredstev letno.

Zakon o graditvi prometne infrastrukture v RS določa nabor 
prioritetnih projektov na področju železnic in cest. Naj ome-
nim nekatere najpomembnejše: železniška infrastruktura na 
V. koridorju vključno z novo progo Divača–Koper, železniška 
infrastruktura na X. koridorju, potniška postaja Ljubljana in 
Tivolski lok, dograditev nove cevi avtocestnega predora Kara-
vanke in obnova obstoječega, nova cestna povezava Koroške z 
obstoječo avtocesto Ljubljana–Celje (severni del 3. razvojne 
osi), nova cestna povezava Bele krajine na obstoječo avtoces-
to pri Novem mestu (južni del 3. razvojne osi) in osrednji del, 
hitra cesta od Jagodja do meje z Republiko Hrvaško z naveza-
vo na avtocesto v Istri ter druge.

Vlada v dveh mesecih po uveljavitvi zakona sprejme opera-
tivni načrt za izvedbo posameznih projektov, po potrditvi v 
DZ pa na predlog resornega ministra sprejme izvedbeni načrt. 
Roki za dokončanje in odprtje za promet so 2023 (ko so pro-
jekti že umeščeni v prostor oziroma so pridobljena gradbena 
dovoljenja), in 2030 (ko prostorski akti za posamezne odse-
ke še niso sprejeti). Zakon določa tudi sredstva za izvedbo; to 
so sredstva iz evropskih skladov in evropskega proračuna, fi-
nančna sredstva, ki jih DARS, d. d., namenja za modernizacijo 
in novogradnjo avtocestnega omrežja, obveznice za vlaganja 
v modernizacijo in razvoj prometne infrastrukture, namenska 
sredstva proračuna in možnost javno-zasebnih partnerstev.

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno in-
frastrukturo uvaja namenske vire sredstev, ki ne bremenijo 
davkoplačevalcev in podjetij. Sredstva po tem zakonu se lah-
ko porabijo za tekoče in investicijsko vzdrževanje prometne 
infrastrukture, financiranje projektov, vključenih v načrt ra-
zvojnih programov državnega proračuna na področju prome-
tne infrastrukture, in za financiranje projektov, navedenih v 
zakonu o graditvi prometne infrastrukture v Republiki Slove-
niji do leta 2030.

Preko obeh zakonov bi zagotovili dodatna namenska sredstva 
za razvoj prometne infrastrukture v višini približno 500 mili-
jonov evrov letno, kar bi na eni strani omogočilo stabilen vir 
financiranja, na drugi pa usklajeno modernizacijo in prenovo 
prometne infrastrukture v prihodnjih letih. Pri nekaterih no-
vih prihodkih se določa njihova namenska raba (recimo kaz-
ni od prometnih prekrškov in del trošarin na pogonska gori-
va), vendar šele od 1. januarja 2018 dalje, ker sta proračuna za 
2016 in 2017 že sprejeta. Pomemben finančni vir predstavljajo 
prihodki od koncesij za avtoceste, obveznice in del letnega do-
bička družb, ki so v večinski lasti države in svojo dejavnost op-
ravljajo pretežno na področju prometa in logistike oz. so upo-
rabniki državne prometne infrastrukture.

Pomembno za Posavje: enkrat sem že pisal o gradnji in obno-
vi prometne infrastrukture, ki se zaradi pomanjkanja sredstev 
pomika v neznano prihodnost. 500 milijonov letno bi dalo mož-
nost hitrejši pridobitvi in obnovi posameznih cestnih in žele-
zniških povezav.

Ne bom pisal o konkretnih možnostih izvedbe zakona, ker je 
koalicijska večina (SMC, SD, DeSUS) skoraj brez razprave in 
brez argumentov oba zakona zavrnila. Napačen predlagatelj 
– SDS. Toliko o novi politiki, ki gradi na vsebini. V praksi pa 
samo kadruje.

Prometna infrastruktura 
v Sloveniji pred kolapsom?

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Tadej Slapnik je predstavil 
cilje projekta ter aktivnosti, ki 
jih izvajajo. Trenutno se ukvar-
jajo z integracijo socialne eko-
nomije in umestitvijo te v pro-
gramske dokumente Evropske 
kohezijske politike. Pripravlja-
jo spremembe zakona o soci-
alnem podjetništvu za poe-
nostavitev pridobitve statusa 
socialnega podjetja. Socialna 
podjetja tipa A lahko opravlja-
jo vse dejavnosti, ustvarjati pa 
morajo najmanj polovico svo-
jih prihodkov. Socialna podje-
tja tipa B lahko svojo dejavnost 
opravljajo, če s svojim zaposlo-
vanjem omogočajo zaposlova-
nje vsaj ene izmed ranljivih 
skupin. S spremembo zako-
na želijo te statuse odpraviti. 
S spremembo Zakona o zadru-
gah želijo natančno opredeli-
ti sekotorje, saj je opredeljen 
le kmetijski sektor. V dva-
najstih regijah bodo postavi-
li po eno mrežo podpornikov. 
S tem bodo nudili podporo v 
“start up” fazi in podporo “uč-
nim” socialnim podjetjem za 
usposabljanje ranljivih sku-
pin na trgu dela, podporo iz-
vajanju programov socialnega 
vključevanja in deinstituciali-
zacije s strani socianih podjetij 
ter podporo razvoju socialne-
ga podjetništva na podeželju.

Nena Dokuzov je predstavi-

Socialno podjetništvo v razmahu
KRŠKO – V Kulturnem domu Krško je 7. aprila Regionalna razvojna agencija Posavje organizirala predsta-
vitev aktualnih vsebin na področju vzpodbujanja socialnega podjetništva. Na predstavitvi sta govorila dr-
žavni sekretar Tadej Slapnik in Nena Dokuzov z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

la Projekt št. 9, s katerim želi-
jo vzpodbujati razvoj socialne-
ga podjetništva, zadružništva 
in ekonomske demokracije. 
Predstavila je finančne spod-
bude. Podjetnikom ponuja-
jo več vrst subvencij, in sicer 
v različnih fazah. V “start up” 
fazi imajo podjetniki na voljo 
milijon evrov, dodatno pa bodo 
podprte mladinske kooperati-
ve v višini 400.000 evrov. V 
fazi razvoja rasti in razvoja so-
cialnih podjetij lahko podje-
tniki zaprosijo za mikrokre-
dite,  na voljo bo 12 milijonov 
evrov. Ponujajo tudi subven-
cije za vzpostavitev podpor-
nega okolja. 450.000 evrov 
bodo namenili regijskim mre-
žam, 150.000 pa socialnim 

inkubatorjem. Subvencioni-
rali bodo tudi mentorske she-
me. Dokuzova je še poudarila, 
da se bodo trudili vzpostaviti 
ugodnejše pogoje za socialna 
podjetja s socialno vsebino z 
vidika prednostne obravnave. 
Pripravljajo tudi Deklaracijo 
o partnerstvu med lokalnimi 

skupnostmi in subjetki soci-
alne ekonomije. Na CLLD-ju 
bodo spodbujali podjetniške 
aktivnosti, inovativna razvojna 
partnerstva, krepili sodelova-
nje z institucionalnim okoljem 
in povečali dostop do storitev 
na lokalni ravni.

Direktor Regionalne razvojne 
agencije Posavje Martin Bra-
tanič je povedal, da je soci-
alno podjetništvo v velikem 
razmahu, vendar Slovenija za 
evropskim povprečjem zaos-
taja za sedemkrat. Pravi, da 
priložnosti so, vendar bo za 
napredek potrebno več med-
sebojnega sodelovanja med 
institucijami. Dodaja še, da 
so takšne predstavitve nujne 
in da je bila to le prva v nizu, 
saj želijo v Posavje pripeljali 
čim več informacij in čim bo-
lje razviti idejo socialnega pod-
jetništva.
 Andreja Novoselič

Predstavitvi je prisluhnilo lepo število zainteresiranih, v 
ospredju direktor RRA Posavje Martin Bratanič in državni 
sekretar Tadej Slapnik (foto: P. P.).

BREŽICE - Deset dni pred odprtjem medinstitucionalne ob-
časne razstave »Imago Musicae: Glasba na baročnih poslika-
vah brežiškega gradu«, ki jo bo dopolnil koncert arij iz ope-
re Ahil na Skirosu, je v Malem avditoriju Posavskega muzeja 
Brežice ob tej priložnosti potekala novinarska konferenca.

Gre za razstavo, katere rdeča nit so baročne poslikave Viteške 
dvorane, stopnišča in kapele v gradu Brežice, ki so eden ključ-
nih umetnostnih spomenikov Slovenije. Upodobitve glasbil (or-
gel, godal, pihal, trobil, lutenj) v Viteški dvorani so bile do sedaj 
pogosto reproducirane, nikoli pa natančno raziskane. Z razstavo, 
ki jo bo 21. aprila odprl brežiški župan Ivan Molan, želijo avtorji 
približati glasbo in slikarstvo baročne dobe. Na novinarski konfe-
renci so o tem nekaj več povedali direktorica Posavskega muzeja 
Alenka Černelič Krošelj, doc. dr. Metoda Kokole z Muzikolo-
škega inštituta ZRC SAZU, Andrej Furlan z Umetnostnozgodo-
vinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, akademski slikar 
Žiga Okorn ter predstavnik glasbene skupine musica cubicularis 
Domen Marinčič. Poleg njih je avtorica razstave tudi Furlanova 
sodelavka doc. dr. Barbara Murovec. Po odprtju razstave bodo 
lahko obiskovalci v Viteški dvorani podoživeli prizore iz baroč-
ne opere, ki so jo premierno predstavili leta 1738 v Rimu. V vlo-
gah glavnih junakov Ahila in Dejdameje bosta nastopili vrhunski 
svetovni sopranistki Bernarda Bobro in Gwendolen Martin, ki 
bosta nastopili ob spremljavi najvidnejšega ansambla za staro 
glasbo musica cubicularis, ki ga sestavljajo glasbeniki iz Slove-
nije, Velike Britanije, Nemčije in Hrvaške. Takratne premiere se 
je udeležil tudi štajerski plemič grof Ignac Attems, ki je bil nav-
dušen nad izvedbo in je arije odnesel domov na Štajersko. Naš-
li so jih po drugi svetovni vojni v gradu Slovenska Bistrica, sedaj 
pa bodo izvedene sploh prvič v današnjem času. Organizatorji 
naprošajo, da si obiskovalci pravočasno rezervirajo brezplačne 
vstopnice za koncert. 

Vsi tisti, ki si bodo v naslednjih šestih mesecih razstavo ogledali, 
bodo ob prihodu dobili slušalke, s katerimi bodo lahko poslušali 
zvok posameznih glasbil, predstavljenih na razstavi. Postavljeni 
bodo tudi pravi inštrumenti, ki si jih bodo izposodili pri drugih 
muzejskih zbirkah. Maja sledita tudi dve javni vodstvi po razsta-
vi. Po besedah Černelič Krošljeve bodo na koncertu preizkusili 
tudi premične slušne zanke za naglušne in tako oplemenitili so-
delovanje med Posavskim muzejem ter Društvom gluhih in nag-
lušnih Posavja. R. Retelj

Razstava bo združena s koncertom

   velika izbira trajnic
rhododendroni

sadilni in glineni lonci
sezonsko urejanje grobov

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

 Vabljeni!

Kerin Janko s.p.
CKŽ 65A, 8273 KRŠKO
Tel.: 07/49 02 560
Fax: 07/49 02 571
Poslovalnica SENOVO
Tel.: 07/49 79 121

   rhododendroni
sadilni in glineni lonci

sezonsko urejanje grobov

 Velika izbira 
trajnic in grmovnic

Dnevi  
balkonskega cvetja
od 15. do 30. aprila 

  
70 l - zemlja za balkonsko cvetje

CERKLJE OB KRKI - 21. marca so na letališču Cerklje ob Krki 
predstavili osrednje vaje Slovenske vojske (SV) v tem letu 
in z njimi povezane zapore zračnega prostora, tudi na ob-
močju Posavja.

Kot je dejal major Jurij Šribar, načelnik oddelka za kolektivno 
usposabljanje Generalštaba Slovenske vojske, slednja letos na-
črtuje 62 dogodkov, in sicer 42 vaj in 20 usposabljanj. V začetku 
junija bo že petič zapovrstjo potekala mednarodna vojaška vaja 
Jadranski udar (angl. Adriatic Strike), o kateri je več povedal pol-
kovnik Bojan Brecelj, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva. 
Otvoritev vaje, ki bo potekala med 6. in 11. junijem, in osnovna 
baza bosta na cerkljanskem letališču, na njej bo poleg pripadni-
kov SV sodelovalo še 18 držav članic NATA, tri države partneri-
ce in prvič tudi letalski premestljivi poveljniško-nadzorni center 
NATO iz Italije. Udeleženih bo po 250 pripadnikov SV in zavezni-
ških oboroženih sil, sodelovalo pa bo 22 letal (šest SV), 15 heli-
kopterjev (šest SV) in štiri brezpilotna letala. Del vaje bo tudi tok-
rat potekal na območju Sevnice, kjer bodo vsak dan ob določenih 
urah zapore zračnega prostora. Brigadir Franc Koračin, poveljnik 
72. brigade, je predstavil vaji Skok 2016, ki je že potekala, in Ta-
kojšen odgovor, ki je osrednja vaja SV v tem letu, na njej pa ude-
leženci preko računalniških simulacij in terenskih usposabljanj 
dosegajo čim večjo povezljivost sistemov poveljevanja, nadzora 
in kontrole. Odvijala se bo septembra v Sloveniji (tudi v cerkljan-
ski vojašnici) in na Hrvaškem, nosilna enota je poveljstvo ameri-
ške kopenske vojske v Evropi, sodelovalo bo 1200 udeležencev, 
od tega 500 v Sloveniji. Simon Korez iz Službe za strateško ko-
municiranje na MORS je še povedal, da pri vajah brez obremeni-
tev okolja in zraka žal ne gre, vendar skušajo vaje izvesti s čim 
manj vpliva na lokalno prebivalstvo.  R. Retelj

Nad Posavjem bo spet glasno
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GADOVA PEČ - V Vinogradniškem turističnem društvu Gadova 
peč so tretjič pripravili ocenjevanje t. i. vinogradniške malice, 
sestavljene iz kruha, vina, klobase in slanine. Ocenjevalna komi-
sija je na podlagi zrelosti, zunanjega videza, barve, vonja in oku-
sa posameznih izdelkov zmago v tej kategoriji dodelila družini 
Komatar. Zmagovalnega gada za najboljši cviček je prejel Stani-
slav Kuntarič, priznanje za najboljšo slanino Žan Sintič, za ši-
njek Roman Molan, za klobase Ivan Urbanč, za salamo in špe-
hovko pa Jože Petkovšek. Vse vzorce, ki so bili na ocenjevanju, 
so na podelitvi priznanj v Komatarjevi zidanici razrezali, prire-
ditev je glasbeno obarval moški komorni zbor Radomlje, ob kon-
cu pa še licitacija oz. ugotavljanje teže špehovke, ki jo je daroval 
podpredsednik društva Boštjan Sintič.  A. H.

Prireditev Praznik vina, ki se 
je zvrstila že 21. leto zapored, 
je najpomembnejša društvena 
prireditev, saj pridelovalci za 
svoja vina prejmejo ocene, ki 
ne služijo zgolj za potrditev ali 
usmeritev pri celoletnem delu 
negovanja vinogradniških po-
vršin, kletarjenju in pridela-
vi vin, temveč so pomembne 
tudi z vidika promocije in trže-
nja vin. Vinogradniki so letos 
prinesli v ocenitev 140 vzor-
cev vin, ocenjevalna komisija 
v sestavi Andrej Bajuk, Slav-
ko Mavsar, Adi Brod, Andrej 
Molan in Jože Kodela pa je za-
vrgla zgolj 13 odstotkov preje-
tih vzorcev, kar pomeni, kot je 
dejal predsednik sremiških vi-
nogradnikov Kodela, da v dru-
štvu delajo dobro in da vsa-
koletna izobraževanja, ki jih 
prirejajo, niso zaman. V lan-
skem letu so izvedli kar štiri 
strokovna predavanja, ob njih 
pa tudi strokovno ekskurzijo v 
Moslavino na Hrvaškem. 

Andrej Bajuk iz KGZ Novo mes-
to, univ. dipl. ing. živ. teh., je kot 
predsednik ocenjevalne komi-
sije povedal, da je bilo kar ne-
kaj vinogradov v minulem letu 
zaznamovanih s spomladan-
sko pozebo, sicer pa so bile 

Bakhus družinama Vevar in Dular
SREMIČ - 1. aprila so z degustacijo vin in razglasitvijo rezultatov s podelitvijo priznanj bizeljsko-sremiški 
vinogradniki, vključeni v Društvo vinogradnikov Sremič, zaokrožili letošnji praznik vina. Slednjega prire-
jajo vse od ustanovitve društva v letu 1995, ki danes šteje 120 članov.

v času od cvetenja do trgatve 
ugodne vremenske razmere, ki 
so že v času spremljanja dozo-
revanja grozdja napovedova-
le visoko kakovost, predvsem 
pri belih sortah. Vzorci rdeče-
ga bizeljčana in modrih fran-
kinj so bili v večini primerov 
dobri, tako pri barvi kot sad-
nosti v vonjih in svežini, kar 
velja tudi za bela sortna vina 
in beli bizeljčan. Kot dobre 
so se izkazale penine, večina 
predikatnih vin je bila odlič-
nih, medtem ko so razočara-
la vina barriqu: »Vina so bila 

oksidativna, preveč groba (ta-
ninasta) in s preveč poudarje-
no kislino, problem pa je bil 
predvsem v okužbi s kvasov-
ko Brettanomyces, ki ima vonj 
po konjskem švicu.« Kot je še 
dejal Bajuk, sta skupno izloče-
nemu odstotku vin botrovala 
predvsem bekser in oksidaci-
ja, pri čemer gre za napake, ki 
so z manjšimi posegi hitro reš-
ljive, žal pa je bilo zaznati tudi 
nekaj bolezenskih stanj, ki pa 
niso odpravljiva. 

Predsednik društva Jože Ko-

dela je po degustaciji vin vi-
nogradnikom podelil vrsto 
priznanj in odličij, 11 vino-
gradnikov pa je za najbolj ka-
kovostna vina prejelo tudi na-
zive. Aleš Kunej je za arhivski 
predikat laški rizling, letnik 
2009, prejel naziv šampion 
in veliko zlato medaljo, prva-
ke zvrsti in sort pa so pridela-
li: Roman Ameršek - žame-
tna črnina (bronasta medalja), 
Samo Plaznik - modra franki-
nja 2015 (srebrna medalja), 
Vina Kodela - modra frankinja 
2014 (zlata medalja), Vinska 
klet Molan - bela zvrst (bro-
nasta medalja), Marijana in 
Slavko Mavsar - laški rizling 
(zlata medalja), Janez Cerjak - 
traminec (zlata medalja), Vina 
Dular - sauvignon (srebrna 
medalja) ter Janko in Marti-
na Matjašič - rumeni muškat 
(zlata medalja). Naziv prvaka 
in lončeno priznanje Bakhus, 
ki se podeljuje za najvišje oce-
njena rdeči in beli bizeljčan z 
oznako zaščitenega tradicio-
nalnega poimenovanja, pa sta 
prejela družina Vevar za rde-
či bizeljčan PTP (bronasta me-
dalja) in Vina Dular za beli bi-
zeljčan PTP (srebrna medalja).

 Bojana Mavsar

Vinogradniki, ki so pridelali vina z nazivi, sedijo spredaj (z le-
ve): predsednik komisije Andrej Bajuk, Bogdan Dular (Bak-
hus), Aleš Kunej (šampion), Marjan Vevar (Bakhus).

Ocenjevali vinogradniško malico

Najboljšo vinogradniško malico so pripravili Komatarjevi.
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20 prostovoljcev ZPM Krško, 
razdeljenih v dve skupini, se 
je z deli osredotočilo na ure-
janje otroškega igrišča v blo-
kovskem naselju na Bohori-
čevi ulici v starem mestnem 
jedru Krškega in medgenera-
cijskemu druženju s stanoval-
ci Doma starejših občanov Kr-
ško (DSO). Delovna skupina na 
igrišču, kateri sta se pridruži-
la tudi direktorica občinske 
uprave Melita Čopar in pred-
sednik ZPM Krško Vinko Hos-
tar, je poskrbela za ohranitev 
in lepši videz tamkaj umešče-
nih lesenih igral, medtem ko so 

Dan za dobra dela in spoštovanje
KRŠKO, SENOVO - Dnevu za spremembe, prostovoljski akciji, ki se je v organizaciji Slovenske filantropije 2. 
aprila zvrstila že sedmič, letos s poudarkom na medgeneracijskem in splošnem spoštovanju in komunika-
cij, so se tradicionalno pridružili v Zvezi prijateljev mladine Krško in Turističnem društvu Senovo. 

se prostovoljci v DSO osredo-
točili na pogovore in prijetno 
druženje s stanovalci, za kate-
re so izvedli tudi kviz »Mlade 
sive celice«.    

Sicer pa so tudi v DSO že dru-
go leto zapored dan za spre-
membe obeležili prav na pose-
ben način, saj so za stanovalce 
organizirali  wellnes udobja in 
lepote, ki je vključeval različne 
vrste sprostitvenih masaž, pe-
dikuro, manikuro, ličenje, obli-
kovanje in barvanja pričesk  

idr.  V senovsko akcijo, ki so jo 
vodili v tamkajšnjem TD Seno-
vo, pa so se ob dnevu za spre-
membe osredotočili na olepše-
vanje kraja in objektov, vanjo 
pa se je vključilo kar 46 pro-
stovoljcev. Turističnim aktivis-
tom so se namreč pridružili še 
tamkajšnji prostovoljni gasilci, 
člani lovske družine, Rdečega 
križa, športnega društva, Kra-
jevne skupnosti in krajevnega 
Društva prijateljev mladine, v 
sklopu družbene odgovornosti 
pa tudi uslužbenci Zavaroval-

nice Tilia. V dva dneva trajajo-
či akciji so prostovoljci ureja-
li parkirišča, sprehajalne poti, 
čistili oglasne prostore in av-
tobusna postajališča, brežino 
potoka, okolico šole, odstranili 
divji odlagališči, uredili cvetlič-
na korita ipd. Kot so dejali, so-
delujoči pri delu niso le tvorno 
sodelovali, temveč so si izkazo-
vali tudi spoštovanje, vsi sku-
paj pa tudi pripadnost in spo-
štovanje do kraja.

 B. Mavsar

Na Senovem so prostovoljci 
temeljito očistili in prepari-
rali tudi turistične posebno-
sti, med drugim veliko prešo 
in sode v tamkajšnji koloniji.

10-20 % 

Od 15. aprila dalje tudi na tržnici v Krškem!

 Nudimo vam

popust 
na izbrane 

sadike!

CERKLJE OB KRKI - Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje ob Krki 
je 20. marca že 20. organiziralo prireditev Korajža velja, na kate-
ri so v dveh desetletjih nastopili številni domači in gostujoči an-
sambli, glasbene zasedbe in posamezniki. Tudi tokrat ni bilo nič 
drugače, saj je skoraj povsem polna dvorana gasilskega doma po 
vrsti prisluhnila in namenila aplavz Triu M, učencem OŠ Cerkl-
je ob Krki, ansamblu Favoriti, Vokalni skupini Sovice, Klapi Pa-
rangal, ansamblu Roka Žlindre, Klapi Stine, ansamblu Slavček in 
ansamblu Hervol. Občinstvo je nagovoril predsednik PGD Cerk-
lje ob Krki Jože Arh in dejal, da je idejo in zamisel za prireditev 
pred 20 leti dobil domačin Viktor Račič, odbor za izvedbo pri-
reditve jo je nato vsako leto organiziral, glavni vlogi pri tem sta 
imela Račič in Franc Vegelj, prireditve pa ne bi mogli izpeljati 
tudi brez pomoči ostalih članov društva. Ob tej priložnosti se je 
Arh zahvalil vsem sodelujočim, sponzorjem in zvesti publiki, še 
posebej pa Račiču in Veglju. Prvi je pri svojih 87 še vedno član 
organizacijskega odbora prireditve in je vesel, da se je na pode-
želju takšna prireditev »prijela«.
Tretje leto je prireditev povezoval Darko Povše, znan radijski 
glas, ki s šalami na svoj in račun drugih vedno poskrbi za obili-
co smeha. Vmes sta z asistentko Matejo Sintič izžrebala sedem 
obiskovalcev, ki so dobili sponzorske nagrade. Ob koncu so Veg-
lja, ki že nekaj časa ne nastopa več s svojimi muzikanti, uspeli 
prepričati, da je skupaj z ansamblom Hervol odigral nekaj znanih 
melodij. Sicer pa je veliko aplavza požela tudi Klapa Stine iz Zag-
reba, ki je ušesa poslušalcev pobožala s tremi znanimi dalmatin-
skimi pesmimi, led javnih nastopov pa je uspešno prebil tudi na 
novo sestavljen ansambel Favoriti. R. Retelj

20 let Korajže velja

Vokalna skupina Sovice
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SEVNICA - Sadovnjaka na precej velikem območju Hrastov 
(manjše vzpetine nad sevniškim bazenom oz. nad Drožanj-
sko ulico) kmalu ne bo več. Stara drevesa je delovni stroj iz-
ruval iz zemlje s koreninami vred. 

Sadovnjak, ki je bil v lasti podjetja Sadjarstvo Blanca d.o.o., je bil 
zasajen leta 1978. V podjetju so se odločili, da ga ne bodo več ne-
govali. »Odločili smo se za krčenje zaradi starosti in iztrošenosti 
nasadov. Poleg tega tudi sortni sestav ni bil več prilagojen dana-
šnjemu času. Namen jih imamo še nekaj skrčiti na drugih loka-
cijah iz istega razloga, vendar jih bomo tam nadomestili z novi-
mi sadnimi drevesi,« je pojasnil direktor podjetja Jože Ratajc in 
nadaljeval, da imajo v podjetju še nekaj prostih površin na loka-
ciji na Blanci. »Trenutno obdelujemo sto hektarjev jablan in tri 
hektarje hrušk, prek 60 odstotkov jih imamo zaščitenih s proti-
točno mrežo. Prav tako uvajamo namakalni sistem na lokaciji na 
Blanci, da bomo imeli možnost namakanja na 80 odstotkih po-
vršin naših sadovnjakov. Celoten namakalni sistem bo v funkci-
ji do leta 2018,« je razkril še nekaj načrtov. 

Zemljišče na Hrastih, ki je v lasti Občine Sevnica, bo po izved-
bi javnega razpisa za zbiranje ponudb ponovno oddano v zakup 
za namen kmetijske uporabe, kot kmetijsko zemljišče (njiva).
  S. R.

Hrasti brez sadovnjaka

Na Hrastih po skoraj treh desetletjih ne bo več sadovnjaka.

V novem prizidku, za katere-
ga je sevniški zdravstveni dom 
odštel 270.000 evrov lastnih 
sredstev, bo potekal razširjen 
program fizioterapije in različ-
ne preventivne dejavnosti za 
krepitev zdravega načina živ-
ljenja - šola za bodoče starše, 
šola hujšanja itd. V ta namen so 
dodatno zaposlili enega fiziote-
rapevta, tri diplomirane medi-
cinske sestre in 0,2 psihologa. 
Ob tem je direktorica ZD Sev-
nica Vladimira Tomšič še po-
vedala, da bodo staro telovad-
nico, v kateri so doslej izvajali 
program fizioterapije, preure-
dili za potrebe nujne medicin-
ske pomoči. Rezultate projekta 
Skupaj za zdravje in skupno-
stnega pristopa pri vključeva-
nju ranljivih oseb (brezposelni, 
brezdomci, alkoholiki, odvisni-
ki …) v preventivni program je 
predstavila dr. Jožica Maučec 
Zakotnik, ki je vodja omenje-
nega projekta. Le-ta je poudari-
la, da Centri za krepitev zdravja 
(enega bodo odprli še na Vrhni-
ki in enega v Celju) prevzemajo 
nov koncept skupnostnega de-
lovanja v luči krepitve zdrav-
ja in zmanjševanja neenakosti 
na lokalni ravni za nemedika-
mentozne obravnave. »Zdrav-
je ima najvišjo ceno in naložba 
v zdravje je najboljša naložba,« 
je bila ena izmed misli gineko-
lokinje in strokovne direktori-
ce ZD Sevnica Alenke Krenčič 
Zagode. »Nov center, to je čista 

Naložba v zdravje je najboljša
SEVNICA - 6. aprila so v Zdravstvenem domu Sevnica na 150 m2 novozgrajenega prizidka odprli Center za 
krepitev zdravja v sklopu projekta Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju - Skupaj za zdrav-
je, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). 

pravljica, v katero skoraj nismo 
verjeli. Dobrodošli v hiši zdrav-
ja in kulture. Ostanite zdravi,« 
pa je zaključila. Številne zbra-
ne je nagovoril tudi sevniški 
župan Srečko Ocvirk, ki je iz-
postavil še potrebo po posta-
vitvi satelitskega urgentnega 
centra, saj je sevniška občina 
zaradi zahtevne geografske ra-
znolikosti odmaknjena od vseh 
bolnišnic in urgentnih centrov 
najmanj 40 kilomerov. 

Slovesnosti ob odprtju Centra 
za krepitev zdravja se je ude-
ležila tudi ministrica za zdrav-
je Milojka Kolar Celarc, ki je 
med drugim povedala: »V no-
vem centru bodo lahko v pol-
ni meri zaživele vse novosti, 
vsi novi programi z dopolnje-
nimi vsebinami, ki so nasta-

li v okviru projekta nadgra-
dnje preventivnih programov 
in zmanjševanja neenakosti v 
zdravju. Zelo me veseli, da se 
ob tem vzpostavlja nova de-
lovna kultura, ki goji nove ob-
like sodelovanja v zdravstvu in 
zunaj njega. Ob tem pa vklju-
čuje timsko izvajanje oskrbe, 
nove oblike obravnav, veščine, 
ki podpirajo opolnomočenje 
kroničnih bolnikov za učinko-
vito samooskrbo in spodbuja-

nje k spremembi življenjskega 
sloga, medsektorsko sodelova-
nje ter strateško načrtovanje in 
upravljanje za zdravje. S takim 
pristopom bomo lažje obvla-
dovali kronične bolezni ter za-
gotavljali dolgoročno finančno 
vzdržnost zdravstvenega siste-
ma. Za nadgradnjo preventiv-
nih programov in širitev mre-
že Centrov za krepitev zdravja 
v širšem slovenskem prostoru 
nam je uspelo zagotoviti tudi 
evropska kohezijska sredstva 
v okvirni višini 14,5 milijona 
evrov.« Ob tej priložnosti se je 
ministrica zahvalila vsem, ki so 
sodelovali pri pripravi in testi-
ranju programov, ki so še po-
sebej prilagojeni ranljivim sku-
pinam; vsem, ki so v lokalnem 
okolju spletli nove vezi, da bi 
bolje zadovoljevali potrebe lju-
di; in vsem tistim, ki so prepoz-
nali, da so vlaganja v preven-
tivno delovanje in skupnostni 
pristop dobra naložba v zdrav-
je lokalnega prebivalstva. 

 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je prerezala trak 
pred vhodom v Center za krepitev zdravja, ki se nahaja v no-
vem prizidku sevniškega zdravstvenega doma.

BRESTANICA, PEKRE - Na 12. festivalu amaterskih dram-
skih skupin v Pekrah pri Mariboru je igralka KD Svoboda 
Brestanica Karmen Kerle postala letošnja dobitnica prizna-
nja za najboljšo komedijantko leta. Strokovna komisija ji je 
podelila priznanje za vlogo gospe Saunders v komediji Ti 
nori tenorji.

Letošnji 12. festival amaterskih 
dramskih skupin je potekal od 
26. februarja do 20. marca v 
Domu kulture Pekre, kjer se je 
na gledališkem odru predstavi-
lo osem amaterskih slovenskih 
gledaliških skupin. Zadnji dan 
festivala je potekala še svečana 
podelitev priznanj in razglasitev 
naj komedijanta in naj komedi-
jantke. Priznanje za naj komedi-
jantko je prejela Karmen Ker-
le, članica gledališke skupine KD 
Svoboda Brestanica, ki se je od-
lično vživela v vlogo direktori-
ce operne hiše gospe Saunders 
v komediji Ti nori tenorji po li-
terarni predlogi Kena Ludwiga. 
»Karmen Kerle je upodobila di-
rektorico opere tako dovršeno 
in pristno, da smo imeli občutek, 
da imamo pred seboj resnično 
samozavestno in iznajdljivo po-
slovno žensko, ki ohranja trezno glavo in v komediji zmešnjav, ki 
jih povzroča slavni, domišljavi in neresni umetnik, najde rešitev 
za vse nepredvidljive zaplete,« je del utemeljitve prejetega pri-
znanja, za katerega je nagrajena komedijantka prejela številne 
čestitke. Med drugim sta KD Svoboda Brestanica in prejemnici 
poslala čestitke tudi župan občine Krško mag. Miran Stanko in 
ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar.  S. R.

Karmen Kerle naj komedijantka

Za vlogo gospe Saunders v 
predstavi Ti nori tenorji je 
Karmen Kerle, članica gle-
dališke skupine KD Svoboda 
Brestanica, prejela na leto-
šnjem festivalu amaterskih 
dramskih skupin priznanje 
za najboljšo komedijantko.

LJUBLJANA - Igralec Nik Škrlec, po rodu iz Brestanice, je ub-
ranil lanskoletno zmago v recitiranju števila pi. Že na lanskole-
tnem tekmovanju je z zrecitiranimi 1694 decimalkami postavil 
rekord, letos pa je tega na tekmovanju, ki ga je že deseto leto za-
pored organizirala Študentska organizacija Fakultete za mate-
matiko in fiziko, domala podvojil, saj je nanizal kar 3142 števil v 
desetiškem številskem sistemu. Tekmovanje je potekalo na dan 
obeleževanja matematične konstante, 14. marca, saj je ta dan v 
ameriškem formatu datumov izpisan kot 3/14, kar so prve tri 
števke pi.  B. M. 

Škrlec ponovno »pi« prvak

Po tradiciji župan občine povabi na sprejem novorojence. Ker spre-
jema zadnji dve leti ni bilo, je župan Tomaž Režun 24. marca na 
sprejem povabil večjo skupino malčkov. Vabljenih je bilo 30 otrok 
in njihovih staršev s stalnim prebivališčem v občini Radeče, rojenih 
v drugi polovici leta 2013 (op.: 7 otrok, rojenih v začetku leta 2013, 
je že sprejela prejšnja županja Rafaela Pintarič), od tega 17 deklic in 
13 dečkov. Nekateri so se opravičili, vendar smo bili veseli številčne-
ga odziva. Župan je pozdravil vse navzoče, predstavil svojo sodelav-
ko, kot pravi, desno roko, Marinko Titovšek, predstavil staršem ne-
katere aktivnosti, ki jih občina načrtuje v bližnji prihodnosti in jih 
izzval, naj podajo svoja mnenja in predloge, kaj lahko še stori obči-
na za otroke in mlade družine. Presenečeni smo bili nad pozitivnimi 
mnenji in predlogi staršev, ki jih bomo skušali v čim večji meri reali-
zirati. Mislimo, da so bili starši, predvsem pa otroci veseli prijetne-
ga druženja in majhne pozornosti – knjige pesmic in pravljic, ki jim 
jo je župan podaril v spomin na prvo srečanje. 

Pred tednom dni je župan skupaj s sodelavkama Melito Simončič in 
Dragico Kovačič Žohar gostil malčke, rojene v letu 2014. Od 39 va-
bljenih se je sprejema udeležilo 28 otrok s starši (22 deklic in 6 deč-
kov). Župan Tomaž Režun je v kratkem nagovoru pozdravil starše in 
vse navzoče. Zaželel jim je veliko lepih trenutkov pri vzgoji in skrbi 
ter da bi bili veseli v družinskem življenju. Po razpravi s starši o odpr-
tih vprašanjih, o pobudah, kaj bi se dalo v občini spremeniti, je po-
udaril, da se zavedamo, da je glavna skrb za otroke pri starših, ven-
dar mora tudi družba prispevati svoje, da olajša življenje družinam 
z otroki. Storili bomo vse, da bo zadovoljstvo obojestransko. Otro-
kom in staršem je za spomin podaril priročnik, z željo, da bi zdra-
vstvenih nasvetov potrebovali čim manj. 

Tako organiziran sprejem je izkazana pozornost otrokom in staršem 
ter priložnost za osebni stik župana z občani. 

Srečanje župana z malčki

OBVESTILO
Spoštovane občanke in občane občine Radeče obveščamo, 

da je od dne 1. 4. 2016 dalje novi izvajalec 
dimnikarskih storitev podjetje

SNEDIM, d.o.o. iz Sevnice.
Za vse informacije so vam na voljo 

na telefonski številki 07 / 816 20 60,
GSM 031 320 900 ali elektronski pošti: info@snedim.si
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»Prišli smo do točke, ki jo je 
treba tudi pisno zaznamova-
ti in proslaviti,« so bile uvod-
ne besede brežiškega župnika 
Milana Kšele po sveti maši, 
ko je kar v cerkvi potekal pro-
gram ob otvoritvi in blagoslo-
vu Slomškovega doma. Vse se 
je začelo že avgusta 1981, ko 
je Kšelo takratna ravnateljica 
OŠ Brežice Milena Jesenko 
poklicala po telefonu in mu 
kot novemu župniku v Bre-
žicah povedala, da je objekt 
stare osnovne šole poleg žu-
pnijske cerkve na razpolago, 
je opisal naddekan Kšela. No-
vico je javil na škofijo v Mari-
bor, od koder si je objekt prišel 
ogledat kanonik Viljem Pan-
gerl in bil skoraj navdušen 
nad ponudbo. »A od prvotne-
ga navdušenja je moralo pre-
teči še veliko Save in Krke,« je 
dejal Kšela in nadaljeval, da so 
se šele leta 2003, ko je obči-
no vodil mag. Andrej Vizjak, 
lahko začeli realno pogovarja-
ti in načrtovati ponujeno zade-
vo. V naslednjih dveh letih, ko 
je v tem času Vizjaka na čelu 
občine zamenjal Ivan Molan, 
so končno pristopili k obnovi, 
ki je postopoma trajala do da-
nes in bo trajala tudi v prihod-
nje, kajti zaenkrat je uporabno 
samo pritličje. »Vsem nam je v 
veselje, da častitljiva stavba iz 
leta 1824, ko je blaženi Anton 
Martin Slomšek postal duhov-
nik in pozneje deloval tudi na 

Nadaljevala je s podelitvi-
jo priznanj članom za preda-
no in aktivno delo v društvu: 
Marjanu Rovanu, Idi Križa-
nec, Kristini Venišnik, Meli-
ti Ilovar, Meniri Zidanič, Šte-
fki Avguštin, Ivanki Gerjevič 
in Ivanki Gramc. Za dolgole-
tno, nesebično in požrtvoval-
no delo je Zveza društev upo-
kojencev Slovenije podelila 
priznanje Tereziji Bogovič 
in Francu Gajskemu, prosto-
voljki Idi Križanec pa zahva-
lo za dosedanjo angažiranost 
in predanost v prostovoljstvu 
v okviru programa Starejši – za 
višjo kakovost življenja doma. 
Pokrajinska zveza društev 
upokojencev Posavje je pode-
lila priznanje folklorni skupi-
ni in literarni sekciji Jagodni iz-
bor DU Brežice za ohranjanje 
kulturne dediščine. Ob treh že 
omenjenih sekcijah, Starejši za 
starejše, folklorni skupini in li-
terarni sekciji, so zelo dejavne 
še ročnodelska sekcija, stano-
vanjska, skupina za rekreacijo 
(šah, ribolov, kegljanje) in po-
hodništvo v okviru brežiškega 
planinskega društva. Ob ome-
njenem se upokojenci veselijo 
izletov, letovanj, vseh organizi-

Kšela: To je praznik za vse nas
BREŽICE - S slovesno sveto mašo v župnijski cerkvi svetega Lovrenca v Brežicah, priložnostnim progra-
mom in blagoslovom so na velikonočni ponedeljek tudi uradno predali namenu Slomškov dom na Kržični-
kovi ulici 2. Prenovljen objekt stare šole je blagoslovil celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek.

Bizeljskem ter v kateri so ge-
neracije Brežičanov pridobi-
vale osnovno izobrazbo in bile 
deležne tudi vzgoje, v starem 
mestnem jedru ne bo več pro-
padala, nasprotno, ta moderen 
objekt je lahko v ponos Breži-
cam in vsem Brežičanom, po-
sebno nekdanjim šolarjem,« je 
poudaril Kšela in dodal, da so 
objekt obnovili z darovi verni-
kov (70 %), 30 % pa sta pri-
spevali občina in država.

Sedemčlanski gradbeni odbor 
zelo uspešno vodi Jože Kelhar. 
Za vsako leto so načrtovali to-
liko del, kolikor je bilo finanč-
nih sredstev, nič se niso zadol-
ževali in tudi v tem trenutku so 
vsi računi poravnani, je z zado-
voljstvom dejal Kšela in zak-
ljučil: »Hvala vam, dragi ver-
niki brežiške župnije, kot tudi 

vsem, ki ste verjeli v naš skup-
ni projekt in nas z darovi pod-
prli. Gre za skupno dobro, ki 
nam je uspelo, in zato je danes, 
na velikonočni ponedeljek, ko 
ste prišli v Emavs, praznik za 
vse nas.« Otvoritve Slomško-
vega doma sta se poleg šte-
vilnih vernikov in drugih me-
ščanov udeležila tudi nekdanji 
župan Vizjak in sedanji Molan. 
Slednji je izpostavil, da je zelo 
pomembno, da je stavba stare 
osnovne šole dobila vsebino in 
postaja dom, še posebej pa ga 
veseli, da ima v tej stavbi se-
dež tudi Župnijska Karitas Bre-
žice, ki je igrala izjemno vlogo 
v času begunske krize v obči-
ni, za kar je vsem njenim čla-
nom še enkrat čestital. Vizjak 
pa je pohvalil predvsem župni-
ka Kšelo, rekoč: »So ljudje, ki v 
življenju ostajajo povprečni ali 

podpovprečni, so pa tudi ljud-
je, ki s svojimi dejanji, pred-
vsem pogumom, naredijo ve-
lika dela in župnik Milan Kšela 
je tak človek.«

V otvoritvenem programu, ki 
so ga s prepevanjem in igra-
njem Slomškovih pesmi obli-
kovale članice Ženskega 
pevskega zbora Mravljice z Bi-
zeljskega pod vodstvom Ani-
te Veršec ter citrarki Ema in 
Anamarija Agnič, z recita-
li Slomškovih pesmi pa ga je 
dopolnjeval David Križman, 
je v imenu Društva 1824, ki je 
bilo pred štirimi leti ustanov-
ljeno ravno z namenom skrbi 
za oživitev Slomškovega doma, 
spregovorila Alenka Černelič 
Krošelj. Škof Lipovšek je naj-
zaslužnejšim v projektu pre-
nove stare šole podelil tudi 
zahvale in priznanja ter ob tej 
priložnosti izdano brošuro o 
Slomškovem domu, program 
pa je povezovala Janja Rosto-
har. Dogajanje se je nato pre-
selilo pred Slomškov dom, kjer 
je škof Lipovšek v prisotnosti 
še nekaterih ostalih duhovni-
kov in ministrantov obnovljen 
objekt tudi blagoslovil, brež-
iški župnik pa je vse navzoče 
povabil, da so si ga tudi ogle-
dali in se še nekaj časa ob po-
gostitvi, za katero je poskrbe-
la Gostilna Racman, zadržali v 
njem.
 Rok Retelj

Sodelavci brežiške Karitas, ki ima svoje prostore v Slomško-
vem domu, z županom Ivanom Molanom

Letni zbor brežiških upokojencev

BREŽICE - Lions klub Brežice je že v decembru desetletni Juliji, 
ki se je rodila s s prirojeno sivo mreno, doniral prenosni računal-
nik. Tokrat je svojo dobrodelnost še razširil in skupaj z Glasbeno 
šolo Brežice v Viteški dvorani gradu Brežice pripravil dobrodelni 
koncert. Dogodek so v celoti posvetili Juliji in otrokom na Glas-
beni šoli Brežice. Skupaj s sedanjimi in bivšimi učenci brežiške 
glasbene šole so pripravili urico glasbenega doživetja. Vsa zbra-
na sredstva bodo lionsi namenili Juliji za računalniški program 
za slabovidne ter skladu Glasbene šole Brežice za pomoč učen-
cem iz socialno šibkejših družin. Brežiški lionsi tako nadaljujejo 
akcijo Otrokom pot do znanja in se že pripravljajo na svojo tra-
dicionalno akcijo Tečem, da pomagam.  L. Z.

ORIGINALNI 
NADOMESTNI DELI 
35% POPUSTADO

VAŠ PEUGEOT V ODLIČNI FORMI:

MOŽNOST PLAČILA 
DO 24 OBROKOV S KARTICO 
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

www.peugeot.si

 * Ponudba velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot do vključno 31. 8. 2016. Slika je simbolična.

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

PSC PAIC_apr2016.indd   1 06/04/16   13:38

Brežiški lionsi pomagali otrokom

Koncert so odigrali sedanji in bivši učenci GŠ Brežice.

BREŽICE - Planinsko društvo Brežice je 18. marca organiziralo 
čistilno akcijo, 20. marca pa pripravilo že 32. letošnji pohod. Či-
stilne akcije se je udeležilo dvajset članov društva. Pregledali in 
očistili so celotno brežiško pot od Čateža preko Šentvida, Žejnega, 
Velikega Cirnika, Globočic, Mrzlave vasi in nazaj do Čateža. Zbra-
li so za tri velike vreče smeti, ob tem pa ugotovili, da je iz leta v 
leto smeti manj in da so ljudje veliko bolj ozaveščeni glede varo-
vanja narave. Na jutro cvetne nedelje pa je skupina pohodnikov v 
lepem vremenu krenila s Čateža po brežiški poti, ki je trajala pet 
ur. Domačim pohodnikom so se pridružili tudi od drugod, celo iz 
Zagreba. Na vrh 621 metrov visokega Cirnika je prišlo 120 poho-
dnikov. Na poti proti cilju so se ustavili na Turistični kmetiji pri 
Martinovih v Globočicah, kjer so se okrepčali. Pot so zaključili na 
točki, kjer so jo zjutraj začeli.  M. Tokić

Za čisto naravo in zdravo telo

Pohodniki skrbijo tudi za čisto okolje.

BREŽICE – Člani Društva upokojencev Brežice so se 10. marca, množično udeležili občnega zbora v resta-
vraciji Štefanič. Prisotne je pozdravila predsednica društva Jožica Sušin, ki je povedala, da je v brežiško 
društvo vključenih 1450 upokojencev.

ranih srečanj in različnih sode-
lovanj. 

Da lahko organizirajo dejav-
nosti, se prijavljajo na razpi-
se, upoštevajoč tudi članarino 
članov. Sušinova je povedala, 
da bo že četrtič organiziran 
brezplačen tečaj računalništva 
za upokojence, ki ga financira 

Občina Brežice, in da je vsak 
tretji torek v mesecu v prosto-
rih DU organizirana klepetal-
nica. Izpostavila je, kako po-
membni so poverjeniki, ki so 
vez s članstvom, ena med njimi 
je Marija Milinovič, ki 'pokri-
va' zelo veliko področje.

Pohvalo in spodbudno popot-

nico je predsednici Sušinovi in 
društvu dala v svojem in ime-
nu Občine Brežice Patricia 
Čular, pridružil se ji je pred-
sednik PZDU Posavje Jožef 
Žnidarič ter člani društva z 
zahvalo za uspešno delo. Zbor 
je razvedrila Folklorna skupi-
na.
 N. Jenko S. 
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PROIZVODNJA – MAREC 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

PB3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB4 KOEL 1 - 78 400 5 100 0 2

PB5 ZP 0 - 123 300 3 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
556.361 12 12

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

V A B I L O
V sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom 

in Gospodarsko zbornico Slovenije, Območno zbornico Posavje 
vas vabimo

na predstavitev aktualnih razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in 
Regionalne razvojne agencije Posavje za področje gospodarstva in analize stanja 
gospodarstva v Posavju.

Dogodek bo potekal v:
• torek, 19.4.2016, s pričetkom ob 10.00 uri v Trškem dvorcu v Sevnici, Glavni trg 19 a,
• četrtek, 21.4.2016, s pričetkom ob 10.00 uri v Dvorani v parku v Krškem (staro mestno 

jedro) ter
• v petek, 22.4.2016, s pričetkom ob 10.00 uri v Mestni hiši v Brežicah.

Program:
10.00 – 10.05 Pozdravni govor
10.05 – 10.30 Aktualna dogajanja s področja gospodarstva
 Darko Gorišek, direktor Gospodarske zbornice Slovenije, 
 Območne zbornice Posavje
10.30. – 11.30 Predstavitev aktualnih razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega 
 sklada za področje gospodarstva
 Darja But, vodja sektorja za izvajanje spodbud, 
 Slovenski regionalni razvojni sklad Ribnica
11.30 – 11.45 Predstavitev Javnega razpisa za ugodne kredite mikro, malim in 
 srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske 
 garancijske sheme Posavje
 Danica Kramžar, vodja projekta Regijske garancijske sheme Posavje
11.45 – 12.00 Razprava

Prisrčno vabljeni!
 Martin Bratanič
 direktor RRA Posavje

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH 
ODPADKOV V BREŽICAH

Sobota, 16. april 2016, od 8.00 do 12.00 ure
na parkirišču nakupovalnega centra 

Intermarket, 
HALA 1, Tovarniška 10, 8250 Brežice.

Odpadke bo prevzemalo podjetje Kemis d. o. o.
Oddaja nevarnih odpadkov je brezplačna! 

Med nevarne odpadke odlagamo:
• odslužene akumulatorje
• baterije
• barve in topila
• kemikalije
• olja in masti
• pesticide
• pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne 

snovi
• zdravila
• neonske cevi
• oz. vse, kar je opremljeno s simboli za nevarne snovi, 

vključno z embalažo

Komunala
Brežice d.o.o.

Inovativna - družbeno odgovorna - okolju prijazna

BREŽICE - Komunala 
Brežice se je s svojo 
družbeno odgovor-
no pobudo »Prine-
si – odnesi« uspeš-
no predstavila na 
mednarodnem sej-
mu trajnostnih teh-
nologij in zelenega 
življenjskega sloga 
GREEN v Gornji Rad-
goni. »Projekt smo 
začeli junija lani in do 
zdaj v ponovno upo-
rabo predali že več 

kot 5000 uporabnih predmetov. Občani vsako soboto na brež-
iško tržnico prinesejo in odnesejo v povprečju 200 predmetov, ki 
bi drugače končali na odlagališču, tako pa so našli novega lastni-
ka,« je povedal direktor Komunale Brežice Aleksander Zupan-
čič. Cilj družbeno odgovorne pobude je spodbuditi uporabnike k 
ponovni uporabi stvari in s tem k zmanjšanju količine odloženih 
kosovnih odpadkov. Obiskovalci so v treh dneh na sejem prines-
li kar nekaj uporabnih stvari, med drugim masažno kad za noge, 
filter za vodo, oblačila, knjige, star telefon, spalno vrečo, namizni 
lučki. Nad akcijo so bili izredno navdušeni in so izrazili željo, da 
bi tovrstna izmenjava potekala tudi v njihovem mestu.
  Vir: Komunala Brežice

Projekt »Prinesi – odnesi« 

S projektom Prinesi – odnesi v Komu-
nali Brežice spodbujajo ponovno upo-
rabo stvari.

Minister dr. Peter Gašper-
šič, ki si je gradbišče ogle-
dal v družbi direktorja druž-
be HESS Bogdana Barbiča, 
direktorja družbe Infra mag. 
Vojka Sotoška, predsedni-
ka odbora za HE na spodnji 
Savi Nika Galeše, vodje grad-
bišča Andreja Unetiča in še 
nekaterih ostalih predstavni-
kov družbe HESS, je še dejal, 
da so sredstva za nekaj me-
secev naprej, po njegovih be-
sedah nekje do junija, zagoto-
vljena, za dokončanje projekta 
pa bodo prav tako postopoma 
zagotovili sredstva. Kot je po-

Gradbena dela zaključena
BREŽICE - 6. aprila je gradbišče HE Brežice obiskal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, ki si je 
ogledal trenutno največje gradbišče s področja infrastrukturnih objektov v Sloveniji. Kot je zatrdil, bo dr-
žava sredstva za dokončanje projekta izgradnje predzadnje v verigi HE na spodnji Savi zagotovila.

vedal, se vlada namreč zave-
da, kako velikega pomena je 
dokončanje tega objekta, zato 
si ne morejo privoščiti, da bi 
investicija kakor koli zastala. 
Poskrbeli bodo tudi za finan-
ciranje in posledično izvedbo 
akumulacijskega bazena, prav 
tako je poudaril, da je v intere-
su vseh tudi nadaljevanje pro-
jekta HE Mokrice, »saj mora-
mo za zagotovitev ustreznega 
deleža obnovljivih virov ener-
gije zgraditi tudi to HE«. Na to 
gradnjo je namreč vezana tudi 
ureditev poplavne varnosti.
Unetič je za naš časopis po-
jasnil, kako daleč so z gradnjo 
HE Brežice in kaj še sledi. »Po 
dveh letih gradnje smo z glav-
nimi gradbenimi deli zaključi-
li. Izvajajo se že obrtniška dela 
ter montaža turbinske in elek-
tro opreme na sami elektrar-
ni, v zaključni fazi je monta-
ža hidromehanske opreme (tj. 
segmentnih zapornic na pre-
livnih poljih, zapiranje pre-
točnih traktov oz. vstopnih in 
izstopnih delov elektrarne, 
kar je pogoj za začetek mon-
taže same turbinske opreme v 

elektrarni). Predvidoma v dru-
gi polovici aprila bodo pretoč-
ni trakti zaprti. Dobavljen in 
zmontiran je mrežni trans-
formator, na gradbišču je tudi 
že GIS stikališče, ki povezuje 
elektrarno s 110-kilovoltnim 
kablovodom,« je opisal in do-
dal, da se v maju začne mon-
taža turbinske opreme, v ju-
niju sledi preusmeritev Save 
iz obtočnega kanala nazaj na 
prelivna polja, hkrati tudi ru-
šitev gradbene jame. Kot je 
dejal, mora biti preusmeritev 
Save zaključena do konca av-
gusta, ko začnejo priključeva-
ti nasipe bazena na samo elek-
trarno. Predvidevajo tudi, da 
se letos zaključi gradnja aku-
mulacijskega bazena, vsaj do te 

mere, da bo možen dvig vode 
na obratovalno koto, s tem pa 
bodo vzpostavljeni pogoji za 
prva vrtenja turbinske opreme 
in v naslednjem letu sinhroni-
zacija posameznih agregatov. 
Montaža enega agregata traja 
šest mesecev, z zamikom dveh 
mesecev bi do marca oz. apri-
la 2017 zaključili tudi monta-
žo vseh turbin in jih spravili v 
pogon, je še pojasnil Unetič in 
dodal še nekaj številk. V dveh 
letih je bilo premetanih milijon 
in pol kubičnih metrov zemlje, 
vgrajenih 90.000 kubičnih me-
trov betona, 4500 ton armatu-
re, v najvišji frekvenci gradnje 
pa je bilo na gradbišču okoli 
200 gradbenih izvajalcev.
 Rok Retelj

Vodja gradbišča HE Brežice Andrej Unetič (desno) med razla-
go trenutnega stanja na gradbišču ministru dr. Petru Gašper-
šiču (drugi z desne)
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»Slovenija hodi« letos ponu-
ja tako kar enajst destinacij po 
Sloveniji, v sklopu teh pa prek 
100 pohodov po hribih in do-
linah, podpornika akcije pa 
sta tudi alpinist Viki Grošelj 
in naš olimpijec Primož Koz-
mus, ki se v akcijo vključuje 
ne le kot promotor, temveč s 
Hostlom Kozmus tudi kot eden 
izmed ponudnikov nastanitve-
nih in programskih kapacitet. 
Akcija Slovenija hodi je raz-
deljena v spomladanski in je-
senski del. V spomladanski se 
s programom pohodov in kole-
sarjenja po Sloveniji še z osmi-
mi ponudniki vključuje Posa-
vski festival tematskih poti, ki 
bo potekal od maja do junija 

in nudi, kot je povedala Kse-
nja Kragl iz Centra za podje-
tništvo in turizem Krško (CPT), 
okoli 30 pohodov, ob tem pa 
tudi tri kolesarske ture ter dve 
vodni doživetji (spust s kanuji 
po Krki ter doživetje SUP-anja 
v Kostanjevici na Krki). Krag-
lova pravi, da je namen festi-
vala ne le pritegniti domače, 
temveč tudi ljubitelje narave 
in pohodništva iz drugih slo-
venskih krajev, s produktnim 
trženjem pa tudi goste iz tu-
jine. Teh največ pričakujejo iz 
naslova že uveljavljenih ponu-
dnikov, kot sta denimo Terme 

Čatež s termalno in poletno ri-
viero in Terme Paradiso z nji-
hovimi programi, predvsem za 
starejše, sicer pa je za obisk in 
aktivne počitnice zaradi narav-
nih danosti in posebnosti ter z 
zgodovinskega vidika zanimi-
vo celotno območje regije. Gle-
de na to, da Posavje do sedaj ni 
bilo prepoznavno kot turistič-
na destinacija, na CPT in RRA 
ocenjujejo, da sta pohodništva 
in kolesarjenja trenutno edina 
produkta, ki lahko poleg ogle-
da gradov nudita obiskovalcem 
zanimivo zgodbo. Tudi zaradi 
tega, ker so uspeli skozi pro-
jekte, ki so jih naredili na tu-
rističnem področju in samem 
Posavskem festivalu tematskih 

poti, ki ga letos organizirajo če-
trto leto, povezati veliko akter-
jev na področju turizma, tako 
zavodov, ustanov kot tudi raz-
ličnih društev. 

POTI PRIJETNIH DOŽIVETIJ

Po besedah Jožeta Praha, 
predsednika Komisije Naj pot 
pri Turistični zvezi Slovenije in 
predsednika odbora za temat-
ske poti pri RRA Posavje, je po 
Sloveniji urejenih 700 temat-
sko pohodnih poti. Poudarek 
teh je na vsebini in doživetju 
izbrane tematike, naj si gre za 

kulturo, arhitekturo, zgodovi-
no ipd., morajo pa biti privlač-
ne, dostopne vzdrževane, nu-
diti varnost, dobro vodenje 
in sporočilnost. Kot je pove-
dal, število urejenih tematskih 
poti narašča, vendar pa se pri 
turistični zvezi zavzemajo, da 
pretiranega števila novih ne bi 
vzpostavljali, denimo v Avstriji 
jih imajo zgolj 200, temveč da 
bi obstoječe poti bolje opremili 
in jim dali večjo vrednost. Tako 
imajo že izdelano priporočilo 
za enotno označevanje temat-
skih poti po Sloveniji ter tudi 
priporočila za rešitev proble-
matike njihovega skrbništva in 
vzdrževanja. Spodbuden je po-
datek, da na njih obisk deležni-
kov raste iz leta v leto, še pose-
bej je viden porast na področju 
šolstva, medgeneracijskega in 
vseživljenjskega učenja, mno-
ge poti pa kažejo, pravi Prah, 
tudi na paradigmo trajnostne-
ga razvoja. Pri tem je pomemb-
na celovita ponudba sprem-
ljajočih subjektov in objektov, 
kot so muzeji, gradovi, razstav-
ni prostori, kopališča, ponud-
ba gastronomije, vinogradni-
štvo ipd., s čimer bi pritegnili 
obiskovalce tudi na t. i. daljin-
ske poti, kot je denimo zgodba 
Posavskih poti prijetnih doži-
vetij, ki že združuje šest zani-
mivih, inovativno opremljenih 
tematskih poti, ki jih je moč 
prehoditi po dnevnih etapah 
v 12 dneh.

Na območju Posavja so po 
dnevnih etapah na voljo raz-
lični tipi prenočišč od planin-
skih koč, turističnih kmetij, 
podeželskih hostlov do tipič-
nih vinogradniških zidanic. 
Pohodniki lahko denimo pot 
pričnejo v otoški Kostanjevi-
ci na Krki, ki očara s Krako-
vskim pragozdom in neod-
kritimi Gorjanci, kamor sodi 
med drugim tudi območje Ga-
dove peči, kjer domuje do-
lenjski posebnež cviček, vse 
do Čateža ob Savi s termalnim 
zdraviliščem. Od tu je mogoče 
reko Savo prečkati z brodom 
na Mostec in nadaljevati pot 
proti Brežicam ali Kapelam 
na ogled Jovsov. Zanimiva eta-
pa je tudi bizeljska smer, prav 
tako poznana po dobrih vinih, 
peninah in redkih naravnih 
pojavih - repnicah, ali pa na 
Sromlje, kjer se nahaja gojišče 
eko postrvi. S Sromelj se ena 
izmed poti vije na Kozjansko, 
podsredški grad in preko hri-
bov nazaj v Kostanjek v krški 
občini, od koder je mogoče na-
daljevati pot v smeri Krškega 
ali Brestanice in v nadaljeva-
nju na Bohor ter do Lisce, ki je 
s čudovitim razgledom pravi 
posavski biser. Preko Čelovni-
ka pot vodi do Radeč in dolino 
Sopote s Svibnim, Magolnikom 
in Jatno, nazaj po desni stra-
ni reke Save do boštanjskih 
azalej ter v Tržišče in naprej 
na Rako, kjer iz avtohtone če-

bule pripravljajo okusne jedi. 
Obiskovalci lahko prenočijo v 
eni od številnih zidanic in krog 
zaključijo ponovno v Kosta-
njevici na Krki. 

Posavje hodi po tematskih poteh
POSAVJE - Na Regionalni razvojni agenciji Posavje so predstavili letošnji Posavski festival tematskih poti, ki je kot turistični produkt vključen v nacionalno akcijo 
in skupno blagovno znamko Slovenija hodi. Slednjo z namenom spodbujanja in razvijanja pohodništva v Sloveniji, spoznavanja že uveljavljenih in manj poznanih 
pohodniških poti organizirajo v Združenju za pohodništvo in kolesarjenje GIZ. 

Tematske strani  Posavskega obzornika,  14.  april  2016

Ponudba in organizacija že 
dajeta rezultate. Tako je Tone 
Zakšek, brestaniški športni in 
turistični delavec, povedal, da 
želja po spoznavanju območij 
in njihovih posebnosti narašča 
tudi spričo vse večjega števila 
ljudi, ki se ukvarjajo s špor-
tom in rekreacijo, četudi še 
vedno velja ugotovitev, da lju-
di prej kot v domače kraje vle-
če drugam. To je bil tudi razlog, 
da se je zavzeto lotil trasira-
nja poti, med njimi 'Po gado-
vi sledi' mimo vlaških hramov 
na območju Gadove peči, 'Poti 
trapistov' in 'S kolesom okoli 
Brestanice', ki vodi skozi vsa 
naselja v krajevni skupnos-
ti, sprostitev in rekreacijo, ki 
je hkrati tudi družaben dogo-

Lanskoletnega pohoda Po poti trapistov se je udeležilo krepko prek sto pohodnikov.

Posavski festival pohodništva so predstavili (z leve): Nataša 
Šerbec (RRA Posavje), Tone Zakšek (TD Brestanica), promotor 
Primož Kozmus, Jože Prah (Zavod za gozdove), Ksenja Kragl 
(CPT Krško) in Marko Lenarčič (Združenje za pohodništvo in 
kolesarjenje Slovenije) (foto: Janoš Zore).

nadaljevanje na str. 12

KAM Z DRUŽINO NA IZLET ALI POČITNICE V POSAVJU IN IZVEN?

Pa smo ga le dočakali - sonce namreč in z njim povezane lepe, čeprav morda 
malce vetrovne dneve, ki nas vabijo ven, v naravo, na izlete in počitnice. Mor-
da se premalo zavedamo, da imamo v Posavju pestro izbiro destinacij za vse 
generacije, za ljubitelje naravnih in kulturnih znamenitosti, pohodnike, kole-
sarje ali zgolj gurmane, ki se radi ustavijo ob lepi lokaciji in okušajo dobrote 
»dobre« kuhinje. 

Na tokratnih tematskih straneh vam ponujamo obilo idej, kako preživeti pri-
jetno popoldne po delovnem dnevu ali kam se z družino odpraviti na celodne-
vni izlet med vikendom, kje si lahko brezplačno pripravite piknik, kako zani-
mivo preživeti prvomajske in poletne počitnice, pri kom se okrepčati z dobro 
hrano in pijačo ... Preberete lahko tudi, kaj vam letos ponuja Posavski festival 
tematskih poti, ki bo potekal v maju in juniju, kaj se je dogajalo na prvem fes-
tivalu sirov in penin na gradu Rajhenburg, kdaj in kje se lahko pridružite kole-
sarskemu izletu ob Savi preko Sotle pa tudi poročila o nekaj medgeneracijsko 
obarvanih prireditvah v minulih tednih.

Uživajte v branju in obiščite kaj od ponujenega, ne bo vam žal. 

Rucman vrh - posestvo s tradicijo
031 360 646 | www.rucmanvrh.si | info@rucmanvrh.si

Pohodništvo in izleti

Posestvo Rucman vrh vam lahko služi kot odlična iztočna 
točka za krajše ali daljše izlete. Prijetna pot je iz Artič ali iz Zg. 
Pohance, Podsrede, Pišec idr. Mogoče peš?  Zakaj pa ne!

Prvomajske počitnice, poletne počitnice … za otroke

Pripravljamo jezikovne počitnice, počitnice povezane s 
pohodništvom, preživetjem v naravi …

Najem prostora za praznovanja:

-  najem prostorov za zabavo v vaši ali naši organizaciji 
(hrana, glasba, degustacije, program ...)

-  možnost prenočitve na skupnih ležiščih, do 25 oseb

Zabava se lahko odvija v večnamenskem prostoru, ki sprejme 
do 70 oseb, v okrepčevalnici Kevder (20 oseb) ali zunaj, na 
pokriti (do 50 oseb) ali nepokriti terasi (do 100 oseb).

Do posestva Rucman vrh je možen dostop tudi z avtobusom.

Vljudno vabljeni!

odlična hrana in pijača počitnice tabori
nedeljski izleti pikniki team buildingi
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www.vzajemna.si

POTUJETE
V TUJINO?

080 20 60

POSLOVALNICA 
KRŠKO
Bohoričeva 9
tel.: 07/488 05 80

POSLOVALNICA 
BREŽICE
Črnelčeva 3A
tel.: 07/496 39 80

POSLOVALNICA 
SEVNICA
Trg Svobode 12
tel.: 07/816 26 50

Sklenite zavarovanje Tujina.
Za brezskrbne počitnice v tujini poskrbite za svojo varnost 
in varnost najbližjih. Pred odhodom sklenite zavarovanje 
Tujina, ki vam z medicinsko asistenco zagotavlja dodatno 
varnost v primeru zdravstvenih težav ter krije morebitne 
stroške zdravstvenih storitev. Ne spreglejte posebne ponudbe 
zavarovanj za Hrvaško – sklenite Družinski paket, s katerim 
boste ugodno poskrbeli za vse člane družine.

TUJINA_oglas 128X111.indd   1 6.4.2016   11:54:07

Mednarodni dan družin
15. maj 2016
Delavnice in brezplačen vstop za družine.

Poletna grajska dogodivščina
28. junij – 2. julij 2016

Vabljeni šolarji od 6. do 14. leta, da preživite prve dni počitnic malo drugače.

Pridite v Posavski muzej Brežice, kjer bomo:
- ustvarjali, se zabavali in spoznavali nove zanimive stvari;  
- izdelali čisto pravo rimsko peč in žgali lončevino; 
- za grajskimi zidovi preživeli nepozabno noč. 

Dodatne informacije in prijave: pedagog@pmb.si, 07 46 605 18 ali 031 708 737.
Plačilo ob prijavi: vse dni: 30 evrov, drugi otrok: 20 evrov; posamezni dan: 7 €.

Prijazno vabljeni k obisku in ogledu muzeja!
Za voden ogled se lahko dogovorite na vodnik@pmb.si, 07 466 0517 ali 031 708 737.

Kjer se učimo iz preteklosti, da smo bolj spretni in pogumni za prihodnost. 

Avtor risb: Janže Lorber

dek za pohodnike ali kolesar-
je, pa nadgradijo še s kulinari-
ko. In ne le, da je na teh poteh 
vedno več obiskovalcev, pravi 

Zakšek, tudi vasi so na ta račun 
bolj zaživele.

FESTIVAL POHODNIŠTVA

Od 7. maja do 25. junija se bodo 
organizirani pohodi v sklopu 
Posavskega festivala temat-
skih poti zvrstili vsak vikend. 
7. maja trije: 10. pohod Aza-
leja Vrhek v Tržišče, Po poti 
trapistov v Brestanici in Spo-
mladanski pohod po Artiški 

Posavje hodi po tematskih poteh
nadaljevanje s str. 11

ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA IN GIBANJA 
OSREČUJE V NEREZINAH 2016

Zveza Prijateljev Mladine Krško bo v času od 27. maja do 3. junija 
2016 organizirala:
• Šolo zdravega življenja – program klimatsko dihalne 

terapije s telesnim gibanjem, ki ga bo izvajal Stane Iskra, in
• Gibanje osrečuje – program vadbe za telo in duha, ki ga bo 

izvajala Vilma Jan Špiler.

Programa bomo, ob zadostnem številu prijav, izvedli v 
Počitniškem naselju ZPM Krško v Nerezinah. Cena programa je 
250,00 eur. Možnost plačila na 3 obroke.

Več informacij na 
tel.: 07/48-80-366 (Tanja) in mobi 041-342-095 (Vida)

sadjarski poti. Dan kasneje, v 
nedeljo, 8. maja, se bo z izho-
diščno točko v Kostanjevici na 
Krki zvrstil Pohod po Uskoški 

in v Loki pri Zidanem Mostu 
Pohod po Gozdni Učni poti 
Loka, 14. maja iz Pišec Pohod 
po poti dr. Slavka Sušina in iz 
Boštanja Pohod po naravoslov-
ni poti Azaleja Boštanj. V nede-
ljo, 15. maja, je na sporedu ko-
lesarska tura iz Term Čatež S 
kolesom v peščeni svet repnic, 
teden dni kasneje, 21. maja, pa 
14. Pohod po Krekovih stezicah 
iz Šentjanža ter iz Krškega Ku-
linarični pohod po Krški poti. 

28. maja se bosta zvrstila Po-
hod po poti štirih (bohorskih) 
slapov in iz Kostanjevice na 
Krki Spust s kanuji po reki Krki, 
dan kasneje, 29. maja, pa Ko-
lesarsko društvo Sevnica orga-
nizira že 21. sevniški kolesar-
ski maraton. V četrtek, 2. junija, 
KTRC Radeče prireja Pohod po 
učni poti Savus, prvo soboto se 
bosta zvrstila Pohod okoli Bre-
stanice in pohod Po poti vina 
in Sonca v Sromljah, nedelja, ki 
sledi, pa bo v znamenju Poho-
da po Marinkini poti iz Lukov-
ca. Za 11. junij so predvidene 
kar štiri ture, in sicer S kole-
som okoli Brestanice, Juriš na 
Bohor, Pohod po Ostrovrhar-
jevih vinskih goricah, ki ga or-
ganizira TD Ostrovrhar Svib-
no ter v Krškem pohod 12 ur 
Štiblc - Grmada Challenge. TD 
Bizeljsko bo 12. junija organi-
zator Pohoda po Vidovi poti, 
Društvo ArtŠpl pa istega dne 
pohoda Po poti duš in prija-
teljstva. Sobota, 18. junija, bo 
potekala v znamenju treh po-
hodov - Po gadovi sledi v Ga-
dovi peči, Po poti vil in čestitk 
v Kostanjevici na Krki ter Po-
hod ob polni luni Tk pav, ka-
terega organizator so v Šen-
tjanžu. Predzadnji festivalski 
pohod v nedeljo, 19. junija, bo 
Pohod po Čateževi energijski 
poti, 25. junija pa bodo festival 
pohodništva na območju Po-
savja zaključili trije rekreativ-
ni dogodki, in sicer Šentjanški 
vinogradniški pohod in Cvičk-
ov pohod ter SUP-anje v Kosta-
njevici na Krki.

V Posavju je več kot 100 pla-
ninskih in tematskih poti v 
dolžini od 2 do 20 kilome-
trov, imajo različne tematike 
in zgodbe ter so primerne za 
vse starostne skupine, najvišje 
točke pa se nahajajo med 500 
in 900 metri nadmorske višine. 
Organizatorji vas vabijo, da se 
jim pridružite, sicer pa jih lah-
ko odkrivate tudi sami s preno-
som tras na pametne telefone 
ali v družbi lokalnih vodnikov.
 Bojana Mavsar

Pri organiziranem pohodniškem in kolesarskem dogodku ne 
gre zgolj za rekreativni in športni dogodek, saj udeleženci na 
poteh okušajo tudi posavske kulinarične dobrote (foto: arhiv).

BRESTANICA - Z namenom 
oživljanja dediščine tra-
pistov, ki so na gradu Raj-
henburg živeli šest desetletij 
ter v prostoru in širše pusti-
li pečat z inovativnim gospo-
darjenjem, je Kulturni dom 
Krško na brestaniškem gra-
du novembra lani pripravil 
prvi Rajhenburški festival 
čokolade in likerjev, 2. aprila 
letos pa še prvi Rajhenbur-
ški dan penin in sirov. 

Penin redovniki zaradi stroge-
ga reda sicer niso uživali, so pa 
kot prvi v našem okolišu njiho-
vo proizvodnjo vzpostavili že 
leta 1895. Sir, ki so ga trapisti 
izdelovali iz kravjega mleka za 
prodajo, kot strogi vegetari-
janci pa ga uživali le po opra-
vljenih malih zaobljubah ob 
nepostnih dneh, se po njihovi 
izvorni recepturi pripravlja še 
danes in nosi naziv Trapist. Na-
vedeno dediščino so na gradu 
predstavili preko pestrega in 
raznolikega programa, z ogle-
dom grajske razstave Trapisti 
na gradu Rajhenburg, strokov-
nimi  predavanji na temo pride-
lave penin in sirov, za najmlajše 
obiskovalce so članice Društva 
kmetic Krško pripravile delav-

nico izdelo-
vanja nama-
zov iz skute 
in peke kru-
ha, medtem 
ko so se v 
atriju gradu 
na stojnicah 
p r e d s t a v i -
li peničarji in 
sirarji, in si-
cer Turistična 
kmetija in si-
rarstvo Kon-
da iz Kolp-
ske doline, 
Biotehniški 
center Nak-
lo, Mlekarna 
Planika iz Kobarida, sirarstvo 
Denis Kranjec iz Jereslavca, s 
peninami pa Hiša trt, vina in 
čokolade Kunej in Vinska klet 
Fabjančič iz Brestanice, Vin-
ska klet Frelih iz Šentruper-
ta ter Istenič z Bizeljskega, po-
nudnikom pa se je z okusnimi 
skutnimi in sirovimi slaščicami 
pridružila Kavarna in slaščičar-
na Grad Rajhenburg oziroma 
nosilka dejavnosti Darja Bu-
kovec. Organizator je dan si-
rov in penin zaključil s koncer-
tom dua Spopad harmonik, ki 
ga sestavljata vrhunska sloven-

ska harmonikarja Miha Debe-
vec in Tomaž Rožanec.

Že to soboto, 16. aprila, pa po-
novno vabljeni na ogled graj-
skih prostorov. Grad Raj-
henburg je namreč vključen v 
največji slovenski arhitekturni 
nepremičninski festival Odprte 
hiše, v sklopu katerega je med 
15. in 17. aprilom po Sloveniji 
na ogled prek 100 najbolje oce-
njenih sodobnih in prenovlje-
nih objektov v Sloveniji. Javno 
vodstvo bo ob 11. uri.
 B. Mavsar, foto: Miha Pešič

Prvi festival sirov in penin

O peničarstvu je predaval enolog in mojster 
penin mag. Janez Istenič iz podjetja Istenič z 
Bizeljskega, v katerem so bili tudi eden izmed 
razstavljavcev in ponudnikov na stojnicah. 
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GADOVA PEČ - Vinsko gorico Gadova peč, ki 
slovi kot »zibelka cvička«, je omenjal že poli-
histor Valvasor, pa kasneje Janez Trdina, naj-
demo jo tudi v Gorskih bukvah. Cviček iz teh 
krajev so vozili po celi 
deželi Kranjski ter celo 
na cesarski dvor na Du-
naj. Večji vinogradni-
ki, kot so Frenk Kerin, 
Unetiči in Gregoriči, so 
nadaljevali in nadgra-
jevali zgodbo Gadove 
peči v prejšnjem stole-
tju, nato pa je vse sku-
paj, nekako kot poru-
menela slika davnih 
časov, potonilo v po-
zabo, od slavne gorice pa so ostali le skromni 
vinogradniki in pesem Borisa Franka »Šel sem 
v Gadovo peč, da bi pil tisto reč …« Po osa-
mosvojitvi Slovenije se je pričela Gadova peč 
prebujati. Cviček je tudi s pomočjo zakonske 
zaščite postal zopet zaželeno tržno blago, vi-
nogradniška gospodarstva so prevzeli mlajši, 
tamkajšnji vinogradniki in vinogradnice so us-
tanovili vinogradniško društvo, kateremu so 
kasneje v naslovu dodali še »turistično«, in Ga-
dova peč je spet našla prostor v slovenskem 
prostoru. 

Toda ne glede na vse pogoje je bila še ved-
no zaprta in nezanimiva za obiskovalce in tu-
rizem. Da bi to izboljšali, so zasnovali inova-
tiven projekt z imenom »Dežurne zidanice in 
hrami«, ki so ga predali namenu spomladi 2011 
in je marsikaj spremenil. Gadova peč se je »od-
prla« in ima vsak dan več gostov. »Začeli smo 

s 26 dežurnimi objekti, potem pa se je iz leta 
v leto število spreminjalo. Mogoče so nekate-
ri pričakovali več, drugi pa smo se zavedali, da 
se turizem ne zgradi v eni pomladi. Toda gre-

mo naprej, v teh letih 
smo se marsičesa nau-
čili ter dobili že stalne 
goste, ki nas obiskujejo 
skozi vse leto, tako kot 
gostje kot tudi že kot 
prijatelji in kupci vin,« 
pravi idejni oče projek-
ta in nekdanji predse-
dnik V-TD Gadova peč 
Ivan Urbanč, a hkrati 
opozarja, da je žal za-
konodaja nenaklonje-

na takšnim projektom, zato so mnogi vino-
gradniki tudi zaradi previdnosti in nedorečene 
zakonodaje obupali.

Pred novo sezono »dežurnih zidanic in hra-
mov«, ki vabijo vsak petek, soboto in nedeljo 
od 10. do 19. ure, bodo v društvu natisnili novo 
zloženko in obnovili informativne table. Nudi-
jo lahko samo tisto, kar jim dovoljuje zakono-
daja - vino. »Ker pa je pri nas tradicija, da se 
ob litru popitega vina znajde na mizi tudi tra-
dicionalen prigrizek, tudi to ne bo manjkalo. 
Skratka, ne bomo vas pustili ne žejnih ne lač-
nih,« pojasnjuje Urbanč. Sicer pa imajo organi-
zirano tudi pohodno pot »Po gadovi sledi« in 
za večje skupine (vsaj 15) pohodnikov organi-
zirajo vse potrebno, da izpeljejo pohod, ki os-
tane v lepem spominu. V Gadovi peči si lahko 
ogledate tudi t. i. vlaške hrame, ki so poseb-
nost in zapuščina Uskokov-Vlahov. 

Gadova peč vabi 
v dežurne zidanice

Na dežurne zidanice in hrame opozarjajo 
tudi lične informativne table.

V dežurne zidanice se lahko najavite preko dežurnega telefona 031/308-062 ter el. naslova 
vtdgadovapec@gmail.com. Več informacij je na spletni strani društva www.gadovapec.info.

Pizzeria Fontana Krško, katere 
lastnik je Tomaž Pohle, obratu-
je že 20 let. Zaposlujejo 11 red-
no zaposlenih in 3 študente. Piz-
zerija je bila uresničitev sanj za 
Pohleta, ki se je, kot sam pravi, 
rodil za šankom. Že od ranega 
otroštva se je vse v njegovem 
življenju vrtelo okoli gostilne in že 
zelo zgodaj se je priučil dela, ki 
ga zahteva tovrstna dejavnost.

Njegova pot se je začela jeseni 
leta 1995, ko so njegovi starši kupili lokal v Krškem. Leto kas-
neje, in sicer 9. maja 1996, je odprl Pizzerio Fontana. Novi-
ca o novi gostilini se je po kraju hitro razširila, saj so imeli že 
od vsega začetka nadpovprečen obisk. Na splošno je struk-
tura njihovih gostov zelo različna. Kot pravi Pohle, je starostni 
razpon njihovih gostov od 0 pa vse do 99 let. Obiskujejo jih 
mladi, družine z otroci in starejše prebivalstvo. Opaža tudi, 
da se je v zadnjih desetih letih močno povečal obisk gos-
tov iz bolj oddaljenih krajev, kot so Brežice, Sevnica, Radeče, 
Novo mesto in Trebnje, kar potrjuje pravilo, da dober glas 
seže v deveto vas. Veliko gostov pa k njim prihaja tudi iz 
so sednje Hrvaške. Pohle meni, da so gostilne pomembne 
za lokalne kraje in prebivalstvo, saj so središča, kjer se po 
njegovih besedah vse začne in konča.

Gostilniška dejavnost zagotovo ni lahka. Tako tudi izkušnje, 

ki jih je Pohle imel že iz otroštva, niso olajšale dela. Skozi ce-
lotno življenje se je učil in se velikokrat počutil, kot da je na 
samem začetku. V dvajsetih letih je prišlo tako do vzponov 
kot padcev, s katerimi se, kot kaže, uspešno spopada. To 
dokazuje dejstvo, da so od samih začetkov za več kot en-
krat povečali število zaposlenih, prav tako pa so povečali 
prihodke.

Pizzerijo so v dvajsetih letih spremenili v restavracijo, ki pa so 
jo lansko leto tudi prenovili. V svoji ponudbi imajo tako po-
leg pic tudi testenine, morske jedi, hamburgerje, lasagne, 

solate, tajsko kuhinjo in sladice. Fontana je priljubljena tudi 
med študenti, saj nudi študentske bone. Poleg tega nudijo 
dostavo na dom in razne bonuse.

V Pizzerii Fontana najdemo tudi otroški kotiček, kjer se otro-
ci lahko igrajo in zabavajo, medtem ko se starši ob okusni 
hrani in pijači odpočijejo in naberejo novih moči. V tem let-
nem času še najbolje na veliki letni terasi, ki sprejme 65 ljudi.

Pizzeria Fontana nudi izvrstno hrano 
že dve desetletji

KRŠKO – Pizzeria Fontana v starem delu Krškega svojim gostom že dve desetletji nudi najrazličnejše vrste pic, ki jim vseskozi dodaja novo ponudbo. 
Pohvalijo se lahko tudi z otroškim kotičkom in veliko letno teraso.

Lastnik Tomaž Pohle

Kolektiv Pizzerie Fontana Letna terasa z otroškim kotičkom

www.dostavahrane.com

Bogata kulturna dediščina in ustvarjalnost po-
vezujeta preteklost in sodobnost v Kulturnem 
domu Krško in njegovih enotah Mestni mu-
zej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg. 
V vseh enotah pripravljamo raznolike prog-
rame za otroke in družine! 

Grad Rajhenburg uvrščamo med najpomem-
bnejše spomenike srednjeveške grajske arhi-
tekture na Slovenskem. Razstave in programi 
predstavljajo grajsko stavbo in življenje v njej 
skozi stoletja obstoja. Obiskovalci si lahko og-
ledajo razstave o arhitekturnem razvoju in pre-
novi gradu, dediščini menihov trapistov, izgo-
nu Slovencev v času 2. sv. vojne, nacističnem 
terorju v evropskih državah, predstavljeno je 
grajsko pohištvo iz zbirk Narodnega muzeja, 
Brestanica na razglednicah in odličja olimpi-
onika Primoža Kozmusa. 

Grad si lahko izberete tudi za prizorišče graj-
ske poroke.  

Mestni muzej Krško skozi zgodbe znanih 
prebivalcev, kot so Janez Vajkard Valvasor, Jo-
sipina Hočevar, Vladimir Štoviček …, odsti-
ra poglede na dediščino mesta in občine Krš-
ko nekoč in danes. Še do konca avgusta bo na 
ogled razstava Neviodunum, rimsko mesto ob 

reki Savi. Razstavni program Galerije Krško, 
pripravljen prav za ta prostor, nudi vpogled v 
sodobno umetniško ustvarjanje v slovenskem 
prostoru, do 2. maja je na ogled razstava Pet-
re Varl, Ljubimca.

Muzejske vsebine lahko spoznavate tudi na 
glavni ulici starega mestnega jedra, skozi 
umetniško oblikovane vitrine, zasnovane v sk-
lopu projekta Stare izložbe, nove podobe.

Obiske razstavnih prostorov lahko zaključite v 
muzejskih trgovinah z izbranimi umetniškimi 
in rokodelskimi izdelki ter odlično, ročno izde-
lano čokolado!

Pedagoške delavnice so prilagojene tako pred-
šolskim, osnovnošolskim in srednješolskim 
skupinam otrok (učencev). Vsebine delavnic 
pripravimo in prilagodimo tudi vašim željam. 

Mestni muzej Krško in Galerija Krško imata 
prost vstop, na gradu Rajhenburg nudimo 
ugodnejše družinske vstopnice!

Vse muzejske enote KDK so dostopne tudi 
gibalno oviranim!

Vljudno vabljeni!

V muzej, galerijo in grad 
vabijo tudi družine

Barve Pantone: 

zlata Pantone 874      rjava Pantone 469

Barve CMYK: 
Cian 0 %
Magenta 20 %
yellow 50 %
črna 30 %    

Barve RGB: 
R 188 %
G 155 %
B  106  %    

 
Cian 30  %
Magenta 70 %
yellow 100 %
črna 70 %    

 
R 78 %
G 38 %
B  0  %     

www.kd-krsko.si | www.mestnimuzejkrsko.si | www.galerijakrsko.si | www.gradrajhenburg.si
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GLOBOKO - V Vrtcu pri OŠ Globoko otroci in strokovni delav-
ci marčevske praznike vsako leto obeležujejo s prireditvijo, 
ki so jo naslovili »Dan družin«. Letos so prireditev naslovi-
li »Moje telo«. Na odru so se predstavili otroci vseh štirih od-
delkov. Z gibom, besedo in petjem so ponazorili delovanje člo-
veškega telesa, predstavili čustva, pri tem pa uporabljali vsa 
čutila. Za konec so vsi skupaj zapeli in zaplesali Mi se imamo 
radi. Namen celotne prireditve pa je bilo obdarovanje dru-
žin. Vir: Vrtec Globoko

V ponudbi tudi:

Vrhunska keramika priznanih 
španskih in italijanskih 
proizvajalcev
Lepila in fugirne mase
Orodja za keramičarje
Velika izbira toplih podov na 
zalogi v PE Boštanj -15 % popusta
Suhomontažne PVC talne obloge
Mešalnica barv in ostale barve v 
poslovalnici v Boštanju

Nudimo še:

Izris kopalnic
Možnost dostave
Kompletna adaptacija kopalnic
v 5. - 7. delovnih dneh

NOVO
PE ŠENTJUR 
Ljubljanska cesta 32 
m: 030 641 570

PE BOŠTANJ
Dolenji Boštanj 55a
m: 031/698 929
t: 07/81 41 306

PE BREŽICE
Pleteršnikova 3
m: 051/611 235

PE KRŠKO
MDB 7, Leskovec
m: 051/657 667

PE NOVO MESTO
Ljubljanska cesta 22
Trgovska hiša Bršljin
m: 051/612 638

PE TREBNJE
Obrtniška cesta 22 
(bivša Afrika)
m: 051/611 958

SPOMLADANSKA 
AKCIJA
Akcija traja od 11. 4. - 25. 4. 2016

VSA KERAMIKA

-25 %
na zalogi 

100.000 m2 keramike
KOPALNIŠKA OPREMA

-15 %

-30 %

-15 %
-15 %

BREŽICE – V Domu upokojencev Brežice so 25. marca ob ma-
terinskem dnevu prostovoljci in učenci osnovne šole Cerklje 
ob Krki pripravili kulturni program z naslovom “Spomin na 
stare čase”.

Prostovoljci so prireditev pripravili že peto leto zapored. Na le-
tošnji prireditvi so se s kulturnim programom želeli vrniti v pre-
teklost. Otroci so namreč prepričani, da je bilo v strarih časih 
marsikaj bolje. Ljudje so imeli čas za druge, za klepet in druže-
nje. Kot poudarjajo je ravno pomankanje časa danes največja te-
žava. Zavedajo pa se, da starostniki večino svojih dni preživljajo 
zaprti za štirimi zidovi, veliko njih v samoti. Zato so si vzeli čas 
in jim pripravili bogat kulturni program. Stare ljudske pesmi in 
plesi, harmonika ter recitali, na koncu pa še kviz so mnoge po-
peljali nazaj v mlajše dni. Na odru so se zvrstili otroci od prvega 
do devetega razreda pod mentorstvom vodje prostovoljcev An-
dreje Ninković. Starostniki so v prireditvi očitno uživali in se ob 
zadnji točki pridružili nastopajočim ter z njimi zapeli pesem Dan 
ljubezni. Na koncu so prostovoljci starostnike obdarili še s peci-
vom, ki so ga spekli sami, in po sobah obiskali tiste, ki se prire-
ditve niso mogli udeležiti.

Vodja doma mag. Valentina Vuk je povedala, da obiski osnov-
nošolcev ob materinskem dnevu za starostnike pomenijo velik 
dogodek. Otroci namreč prinašajo mladost, igrivost, praznično 
vzdušje in toplino v srca upokojencev. Predvsem v času prazni-
kov se mnogi, ki jih svojci ne obiskujejo tako pogosto, počutijo 
osamljene. Takšne prireditve pa starostnikom zapolnijo dneve 
in jim prinesejo nekaj veselja.  A. N.

BREŽICE – Študenti 2. letnika visokošolskega programa Tu-
rizem Fakultete za turizem so 22. marca v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice pripravili 3. tradicionalno pri-
reditev »Z materami v pomlad«. 

Bogat kulturni program so študentje sestavili sami v okviru pred-
meta Management prireditev pod mentorstvom pred. dr. Lee–
Marije Colarič-Jakše. Študentje so prireditev vodili, ob sprem-
ljavi na klavirju recitirali pesmi znanih slovenskih pesnikov in se 
predstavili s pevskimi in plesnimi točkami. Na odru so se študen-
tom pridružile tudi mažoretke iz Dobove in člani klape Parangal.

Vrhunec večera je predstavljal pogovor z gostjami, ki so govori-
le o usklajevanju družinskega in poslovnega življenja. To so bile 
Majda Arh Sevšek, Maja Kozmus, Ana Somrak in Elka Zevnik. 
Poseben gost je bil olimpijec Primož Kozmus, ki je predstavil 
moški vidik o vlogi žensk v sodobni družbi. Poudaril je zavzema-
nje za enakopravnost žensk in moških. Prireditve se je udeležil 
tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki se je v nagovoru zah-
valil Fakulteti za turizem, da s takimi dogodki prispeva k rasti 
občine in k povezovanju občanov. Prisotne je nagovoril še dekan 
Fakultete za turizem Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Boštjan 
Brumen.  A. N./Vir: FT

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Na velikonočni petek, 25. marca, 
so otroci in zaposleni enote Vila vrtca Leskovec na druženje 
povabili sosede, varovance Varstveno delovnega centra Kr-
ško-Leskovec. Obujali so stare običaje, se lotili priprave ve-
likonočnih jedil, trkali jajca. Medsebojno druženje so gostje 
popestrili z dobrotami, ob zvokih harmonike pa so skupaj 
zaplesali in zapeli. Tako velikim kot malim je druženje os-
talo v lepem spominu, zato se nadejajo, da se bodo še kdaj 
podružili ali pa sodelovali pri kakšnem drugem projektu.   
Vir: Vila vrtec Leskovec

Spomin na stare čase

Cerkljanski učenci in učenke so zapeli stanovalcem doma.

Z materami v pomlad

V pogovoru so sodelovale Elka Zevnik, Ana Somrak, Maja Koz-
mus in Majda Arh Sevšek. 
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Lisca je za mnoge Posavce, pa tudi obiskovalce iz drugih koncev 
Slovenije, priljubljena planinska, pohodniška in izletniška 
točka, ki na nadmorski višini 948 metrov nudi čudovit razgled 
na okoliške hribe in doline. 

Na razgledni ploščadi tik pod vrhom Lisce že od leta 1952 stoji 
Tončkov dom, ki je že šesto leto v najemu podjetja Gostinstvo 
Krašovec. Odprt je skoraj vse dni v tednu. Zakonca Romana in 
Franc Krašovec se s svojim kolektivom, ki ga sestavljajo še njuni 
hčerki z družinama, ob koncu tedna pa še druga pridna dekleta, 
vedno nasmejani trudijo svojim gostom ponuditi čim boljšo 
postrežbo. Nudijo vam široko ponudbo jedi na žlico, kosila med 
vikendi in ob predhodnem dogovoru tudi med tednom, odlične 
pice, štrudelj, še posebej pa so znani po odličnih palačinkah, 
pripravijo jih več kot 20 vrst. V treh gostinskih prostorih je cca. 
90 sedežev in točilnica, pred domom pa dodatnih 50 sedišč. 
Dom se ponaša s 24 sobami (po večini dvo- in večposteljnimi) 
oziroma s 47 ležišči. 

Tončkov dom na Lisci ima pridobljen certifikat DRUŽINAM 
IN OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA, saj je okolica doma 
primerna za nemotene aktivnosti otrok in družin, ki so jim poleg 
otroških igral in igrišča na voljo tudi neomejene površine za 
brezskrbno igro na prostem. Obiščite jih, ne bo vam žal!

gostinstvo in storitve
Podgorica 36, 8290 Sevnica

Tončkov dom
na Lisci

splet: lisca-dom.com; telefon: 03 573 5016, 040 233 753

LISCA - Posavski biser, kot nekateri radi poimenujejo 948 vi-
soko Lisco, kjer stoji znani Tončkov dom in poleg njega še pla-
ninska Jurkova koča, ponuja poleg pohodništva tudi gorsko in 

cestno kolesarstvo, zavarova-
no plezalno pot, polete z ja-
dralnim padalom, frizbi golf, 
igrišče za nogomet in košar-
ko, za celodnevno preživlja-
nje na prostem pa je mogoče 
najeti tudi prostor za piknik, 
ki ga je potrebno v naprej re-
zervirati pri strežnem osebju 
Tončko vega doma. Na najvišji 
posavski vzpetini se nahajajo 
trije prostori za piknik, ki ima-
jo tudi posebna imena - piknik 
prostor »Pod bukvijo« se naha-
ja pod košato staro bukvijo na 
velikem travnatem območju, 
»Zmajevo vzletišče« nudi prek-
rasen pogled na dolino Save, na 
piknik prostoru »Pod nebesi« 
pa boste lahko občudovali po-
leg Gorjancev in Kuma tudi od-
daljene Julijske Alpe, kjer se v 
jasnem vremenu dobro vidi 
celo Triglav.  S. R.

Piknik prostori na Lisci

Piknik prostori na Lisci so opremljeni z masivnimi lesenimi 
klopmi in mizo ter s kamnitim kaminom in košem za smeti.

Gostilna Žolnir v Kostanjevici na Krki 
poleg sezonskih jedi in jedi po izbiri nudi 
tudi dnevno pripravljene sveže malice 
in meni kosila. Trudijo se ohranjati 
raznolikost ponudbe, zato je ta vedno 
drugačna, s čimer želijo ustreči tudi 
najzahtevnejšim gostom. V ponudbo so 
vključili nedeljska kosila, kjer med 12. in 
14. uro za goste pripravijo samopostrežni 
bife. Gostje si lahko postrežejo z 
raznovrstnim izborom domačih, sezonskih ali klasičnih jedi. Na voljo 
imajo več vrst predjedi, juh, glavnih jedi, prilog, solat in sladic.

Sprejmejo do 250 ljudi, kar je primerno za poroke, obletnice, krste, 
obhajila, birme, razne seminarje in poslovna srečanja. V svoji ponudbi 
imajo tudi catering. V Gostilni Žolnir se nahaja še 12 dvoposteljnih 
sob in štirje apartmaji. Za vse, ki prisegate na pristno domače 
okolje, pa vam v čarobnem in mirnem okolju obnovljene zidanice 

v Zavodah nad Kostanjevico na 
Krki (na fotografiji) nudijo pestro 
ponudbo domačih jedi. V kleti 
lahko degustirate številna izbrana 
vina, med katerimi posebno 
mesto zavzema Cviček – dolenjski 
posebnež.

Gostilna Žolnir d.o.o., Krška cesta 4, Kostanjevica na Krki

Tel.: 07 498 71 33 | www.zolnir.eu

Gostilna Žolnir 
s pestro ponudbo

Informacije: GSM: 041 297 001 
www.kostanjeviska-jama.com

Ogled jame je mogoč med 
15. aprilom in 31. oktobrom 

ob sobotah, nedeljah ter 
praznikih, v poletnih mesecih 

(juliju in avgustu) vsak dan 
ob 10h, 12h, 14h, 16h ter 18h. 

TURISTIČNO HORTIKULTURNO DRUŠTVO
IN KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE

vabita ob prazniku krajevne skupnosti na

21. JURJEVANJE 
NA ZDOLAH

SOBOTA, 23. 4. 2016

 10.00 – Zeleni Jurij s spremstvom pobira jajca in klobase 
   po vaseh KS Zdole
 17.00  –  Start »4. Jurjevega teka« v organizaciji ŠD Zdole 

NEDELJA, 24. 4. 2016

 5.00  – potrkavanje z zvonovi
 5.30  – budnica s Pihalno godbo iz Krškega
 6.00  –  začetek pečenja jajc
 7.00  – začetek in nadaljevanje kulturnega programa 
 7.30  –  nastop harmonikarke Anje Borovinšek
 8.00  –  nastop pevcev Kvartet plus
 8.30  – nastop harmonikarke Tjaše Ulčnik
 9.00  –  nastop ansambla Franca Ocvirka
 10.00  – svečana maša v cerkvi svetega Jurija
 11.00  –  prihod Zelenega Jurija s predstavniki Občine Krško ter
   posebnim gostom, predsednikom države g. Borutom 
   Pahorjem. Sledil bo nagovor in podelitev priznanj KS Zdole
   in TZS Slovenije.
 12.00  –  nastop folklorne skupine Pišece
 13.00  –  nastop harmonikarjev Tonija Sotoška
 14.00  –  nastop Računajte na nas – Totter Midi Sotošek 
 15.00  –  kuhanje »zdolske gobove juhe« med ekipami
 16.00  – nastop ansambla Pomežik
 17.00  – nastop ansambla Jerneja Kolarja
 18.00  –  nadaljevanje programa z ansamblom VESELI SVATJE

Vstopnine ni! Prisrčno vabljeni!

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

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

Vrednost projekta, v katerem 
je kot predstavnik Posavja so-
deloval sevniški zavod KŠTM, 
zaključuje pa se v letošnjem 
aprilu, je 395.846 evrov (od 
tega znaša sofinancerski delež 

Evropskege sklada za regional-
ni razvoj 336.469,59 evra oz. 
85 %).  Pri tem je KŠTM Sevni-
ca kot partner pri projektu od 
marca 2015 izvajal več različ-
nih aktivnosti, ki so povezane s 
kolesarstvom in konjeništvom 
na širšem območju Posavja. 

S kolesom ob Savi preko Sotle 
SEVNICA - 12. aprila je potekala v poročni dvorani sevniškega gradu predstavitev 15-mesečnega čezmejne-
ga projekta »Ride & Bike«, ki je v sklopu Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2007-2013 povezal 
tri slovenske in tri hrvaške partnerje na področju kolesarstva in konjeništva.

Med drugim je omenjeni zavod 
v sodelovanju s Kolesarskim 
društvom Sevnica trasiral in 
digitaliziral šest kolesarskih 
poti, z Društvom rejcev in lju-
biteljev konj Šenjanž - Kreko-

va konjenica 
pa tri konje-
niške poti. 
Večina kole-
sarskih poti 
je daljših in 
tvorijo mrežo 
kolesarskih 
poti na celot-
nem čezmej-
nem obmo-
čju Posavja, 

Kozjanskega, spodnje celjske 
regije ter širšega območja hr-
vaškega Zagorja; konjeniške 
poti so urejene predvsem na 
območju sevniške občine. Po-
memben sklop projekta so 
tudi kolesarske delavnice, med 
katerimi se bo osrednja odvi-

jala to soboto, ko se bo kara-
vana okoli stotih kolesark in 
kolesarjev podala na »Izlet s 
kolesom ob Savi preko Sotle«. 
Začetek poti se bo začel odvija-
ti ob 9. uri v Radečah, od koder 
bo sledila vožnja s kolesom po 
posavskih krajih in z vmesnimi 
postanki na sevniškem, bresta-
niškem in brežiškem gradu ter 
v Termah Paradiso, po presto-
pu meje v Rigoncah bo zaklju-
ček celodnevnega kolesarske-
ga popotovanja v hrvaškem 

kraja Brdovec. Celotna dolžina 
proge je 74 kilometrov in pote-
ka po lokalnih ter državnih ce-
stah, kjer je potrebno upošte-
vati cestnoprometne predpise 
in navodila organizatorja. Ob 
tem je predsednik kolesarske-
ga društva BK Sutla Stepen Je-
sih dejal: »S projektom želimo 
vzpostaviti dobre prijateljske 
stike, ki bodo oživeli meddr-
žavno kolesarsko druženje.« 

 S. Radi

Sodelujoči na predstavitvi ŠPORTNO  REKREATIVNI  CENTER  GRIČ



Posavski obzornik - leto XX, številka 8, četrtek, 14. 4. 201616 POSAVSKA PANORAMA

»Učenci naše šole smo ob pre-
jemu nagrade zelo ponosni in 
veseli. To pomeni, da imamo 
urejeno in dobro šolo, različ-
ne projekte, s katerimi sprem-
ljamo naš napredek, spozna-
vamo svoje talente in se kot 
velika skupnost povezujemo. 
Menimo, da nam šola nudi ve-
liko prostorov za učenje in za-
bavo, kot so naravoslovna, ra-
čunalniška in gospodinjska 
učilnica, kemijski laborato-
rij, več telovadnic, dve tehnič-
ni učilnici in vrt. Poleg naravo-
slovnih, športnih in kulturnih 
dni nam je omogočena tudi 
šola v naravi in dejavnosti za 
nadarjene učence. Omenjenih 
dejavnosti se lahko udeležijo 
tudi učenci iz socialno šibkej-
ših družin, zato vsako leto or-
ganiziramo novoletno tržnico 
v decembru in Pozdrav pomla-
di v maju, prireditvi, s katerima 

Najvišje priznanje sevniški šoli
SEVNICA - Zavod Republike Slovenije za šolstvo vsako leto podeli priznanja Blaža Kumerdeja posamezni-
kom, skupinam ali institucijam pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Letos 
je nagrado prejela OŠ Sava Kladnika Sevnica.

zbiramo denar za šolski sklad. 
V šoli imamo možnost spo-
znavanja nove snovi na druga-
čen, inovativen način in s tem 
ugotavljamo, da je učenje lah-
ko tudi zabavno. Spremljanje 
lastnega napredka s pomoč-
jo novih strategij se kaže v ve-
likem številu udeležencev na 
različnih tekmovanjih, na ka-
terih dosegamo odlične rezul-

tate. Udeležujemo se tako špor-
tnih tekmovanj kot tekmovanj 
iz znanja. Verjamemo, da nam 
bo znanje prišlo prav tudi v na-
daljnjem šolanju in v življenju,« 
je zapisala v sporočilu deveto-
šolka Tinkara Jene. 

Ob prejeti nagradi so v prosto-
rih šole 19. marca pripravili 
tudi slavnostno sejo, ki so se je 

udeležili vsi delavci šole, učen-
ci šolskega parlamenta in zu-
nanji sodelavci. Prijetne misli 
ob prejetem visokem priznanju 
je z zbranimi delila ravnateljica 
šole Mirjana Jelančič, podžu-
panja občine Sevnica Danica 
Božič, poslanec v Državnem 
zboru RS Tomaž Lisec in še 
mnogi drugi ugledni gostje.
 S. Radi

OŠ Sava Kladnika je prejela priznanje Blaža Kumerdeja. 

ARTIČE – Marko Soršak – 
Soki, bobnar skupine Elvis 
Jackson, je 17. marca učen-
ce OŠ Artiče obdaril z novi-
mi glasbili. Obdarovanje je 
bilo del Soršakovega pro-
jekta “20 za 20”.

Obisk Marka Soršaka je bila 
na šoli strogo varovana skriv-
nost. Otroci, ki so se zbrali v 
Prosvetnem domu Artiče, so 
mislili, da gre za običajne glas-
bene delavnice. Nato pa je na 
oder stopil Soršak, ki je otro-
kom razkril, zakaj so vsi skupaj 
tam. Obdaril jih je z novo ele-
ktrično kitaro, ojačevalcem in 
bobni. Projekt “20 za 20” se je 

VELIKA DOLINA – Učenci OŠ Velika Dolina so februarja pre-
jeli nagrado Centralne svetovalne službe iz Bruslja. Nagra-
do so prejeli v kategoriji Marie Sklodowska Curie za sode-
lovanje v projektu Young scientist.

Projekt Young scientist spada pod eTwinning projekte, v katerih 
OŠ Velika Dolina sodeluje že od leta 2007. V projektu so učen-
ci spoznavali lastnosti vode in zraka. Na to temo so pripravljali 
poskuse, ki so jih preko videokonferenc v živo predstavljali par-
tnerjem iz tujine. Ob pripravi poskusov so se učenci urili v upo-
rabi različnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in angle-
ščine.V projektu so učenci delovali pod vodstvom učiteljic Irene 
Rimc Voglar, ki je tudi ambasadorka eTwinning projekta v Slo-
veniji, in Vesne Babnik. Na OŠ Velika Dolina so se za priključitev 
k projektu odločili zato, da bi učence spoznali s tujimi kultura-
mi, jim širili obzorja in jim olajšali učenje angleščine. V projek-
tih sodelujejo učenci od sedmega razreda naprej.
eTwinning je sestavni del programa Erasmus+. To je program 
evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposablja-
nja, mladih in športa, namenjen podpori in spodbujanju upora-
be sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v izobra-
ževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Lani je minilo 
deset let od uvedbe programa eTwinning. V tem obdobju je pro-
gram postal osrednja virtualna skupnost šol v Evropi, ki podpira 
40.500 projektov v 40 državah. V projekte je vključenih 300.000 
učiteljev in šest milijonov učencev iz 140.000 šol, ki predstavlja-
jo 40 odstotkov vseh šol v Evropi.  A. Novoselič

Soki jih je obdaril z glasbili

začel pred petimi leti, ko se je 
Soršak odločil, da bo ob 20-le-
tnici svoje bobnarske kariere 
obdaril 20 šol z novimi glas-
bili. “Enostavno sem prišel na 
idejo, da bi tistim, ki prihaja-

jo za mano, nekaj pustil,” razlo-
ži Soki. Šport in glasba sta zanj 
najboljši področji za kreiranje. 

Na OŠ Artiče imajo izjemno ve-
liko glasbenikov, ki imajo željo 

po igranju glasbe. V projektu 
“20 za 20” so videli priložnost, 
da pridobijo potrebna glasbi-
la. “Izredno smo veseli. Marko 
nas ni presenetil samo z bob-
ni, ampak tudi z električno ki-
taro, ki je res nismo pričako-
vali,” pove ravnateljica Vesna 
Bogovič. Učiteljica glasbe Ela 
Verstovšek Tanšek meni, da 
nova pridobitev za šolo pome-
ni popolnoma drugačen spek-
ter dela. Z novimi bobni bodo 
lahko veliko bolje vadili kot do 
sedaj, in to kadar bodo hoteli. 
Predvideva pa tudi, da se bo 
zaradi novih glasbil še več ot-
rok želelo ukvarjati z glasbo. 
 A. Novoselič

Marko Soršak z nastopajočimi učenci

Veliki Dolini evropska nagrada 

Lanski devetošolci - dobitniki priznanja

LAŠKO, RADEČE - Na območni reviji vrtčevskih zborov »Vrtec 
poje« v kongresni dvorani hotela Thermana Park Laško je pri-
znanje prejel tudi otroški pevski zbor iz Vrtca Radeče pod men-
torstvom zborovodkinje Mateje Zahrastnik ter ob klavirski 
spremljavi korepetitorke Brigite Mlakar, s katero zbor večkrat 
sodeluje. Na vrtčevsko revijo je svoje varovance zborovodkinja 
pripravljala dva- do trikrat tedensko, medtem ko sicer vadijo 
enkrat na teden.   D. J.

Priznanje radeškemu vrtcu

VELIKA IZBIRA 
RASTLIN ZA 
BALKON LASTNE 
PROIZVODNJE,
GNOJILA, 
SUBSTRATI, 
KORITA ZA SAJENJE, ...

VSE PO UGODNIH CENAH!

SOBOTA, 16. APRIL,
DAN ODPRTIH VRAT VRTNARIJE

OD 11. DO 18. URE.

www.zelenapika.si

vse za vaš dom in okolico, rezano cvetje, lončnice 
in poročni šopki.

Prijazno vabljeni!

Delovni čas:
pon - pet: 8.00 - 18.00 ure
sobota: 8.00 - 14.30 ure
nedelja: 8.00 - 12.00 ure

Orešje 23, 8290 Sevnica / Tel.: 07/81 40 000

Kvedrova 49
8290 Sevnica
Tel.: 07/81 44 172
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PmP je regijski preventivni projekt na področju preprečevan-
ja bolezni, povezanih z življenjskim slogom s poudarkom na 
alkoholni problematiki, ki je pridobil sredstva iz programa 
Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. Nosilec 
projekta je MC Krško in ga izvaja skupaj s partnerji. PmP 
poteka na območju spodnjeposavske regije in zajema 
preventivne aktivnosti za otroke, mladostnike in odrasle, 
medinstitucionalno mreženje, svetovanje za družine, pare in 
posameznike ter ulično delo z mladimi. Vse storitve v okviru 
projekta so za uporabnike brezplačne.

»V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«

Preventivni program za mladostnike »V Posavju žuramo brez 
drog in alkohola!« izvajamo v okviru PmP skozi vso šolsko 
leto po celotni spodnjeposavski regiji. Osnovni namen 
programa je informiranje ter ozaveščanje mladih o vidikih 
zasvojenosti s poudarkom na alkoholni problematiki. 7. aprila 
2016 smo program izvedli v 1. letniku Gimnazije Krško, kjer je 
bil odziv dijakov glede na delavnice zelo pozitiven. V začetku 
maja 2016  se bomo odpravili na brežiške osnovne šole (OŠ 
Artiče, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Brežice in OŠ Bizeljsko), pri 
čemer bo za koordinacijo strokovnih služb poskrbel Mladinski 
center Brežice. 

Info: mag. Danijela Švajger, danijela.svajger@mc-krsko.si, 
051 328 899    
.

Vabilo na ZAKLJUČNO KONFERENCO projekta PmP z 
naslovom 

»Skupaj za zdrav življenjski slog«

v četrtek, 21. aprila 2016, ob 10. uri, v Kulturnem domu Krško

Vljudno vabljeni na zaključno konferenco projekta PmP 
(www.mozaikposavja.si), ki bo potekala dne 21. aprila 2016, ob 
10.00, v mali dvorani Kulturnega doma Krško. Cilj konference je 
predstaviti rezultate projekta ter dobre prakse medinstitucional-
nega sodelovanja. Predstavljeni bodo strokovni prispevki s 
posameznih projektnih sklopov. V drugem delu srečanja bo sledil 
odprti prostor na temo »Kako naprej?«. Prireditev bomo 
popestrili s kulturnim programom. Udeležba na konferenci je 
brezplačna. Prijazno vabljeni.  
 
Prijave za udeležbo na zaključni konferenci zbiramo do vključno 
ponedeljka, 18.4.2016, na telefonsko številko 051 328 899 ali 
e-naslovu danijela.svajger@mc-krsko.si. Kontaktna oseba: mag. 
Danijela Švajger.
  

V okviru projekta PmP vas vabimo na seminar
VSTOP V VRTEC IN ŠOLO

Vstop otroka v vrtec in kasneje v šolo je ena od čustveno 
zahtevnejših nalog in izzivov tako za otroka kot za celotno 
družino. Pomeni prvo daljšo ločenost otroka od staršev, 
spoznavanje novega okolja ter sveta, kjer bo gradil nove 
odnose. Ob tem otroci doživljajo številne stiske. Ta občutja 
zaznajo in »nosijo« starši, skupaj z njimi tudi vzgojitelji, 
učitelji, strokovni delavci in ostali, ki se pri svojem delu 
srečujejo z otroki.

Seminar bo  potekal v četrtek, 12. maja 2016, od 9. do 13. ure, 
v MC Krško. Vodila ga bo spec. zak. in druž. terapije, Mojca 
Pompe Stopar.
.
Udeležba je brezplačna. 

Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si ali 041 637 662.

Zapisala: mag. Mojca Pompe Stopar, Zavod Izvir 

NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI 
Ponedeljek, 18.4.2016, DSO Brežice
Preventivne intervencije na delovnem mestu (delavnice)
 
Četrtek, 21.4.2016, ob 10.00, v Kulturnem domu Krško
Zaključna konferenca projekta PmP

Sreda, 4.5.2106, OŠ Cerklje ob Krki in OŠ Artiče
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog 
in alkohola!«

Petek, 6.5.2106, OŠ Brežice 
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog 
in alkohola!«

Torek, 10.5.2106, OŠ Bizeljsko  
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog 
in alkohola!«

Četrtek, 12.5.2016, ob 9.00 – 13.00, v MC Krško
Izobraževanje v okviru Mreže Posavje za zdravje: 
»Vstop v vrtec in šolo«  

KONTAKTI:

MC KRŠKO:
Mihaela Kovačič, mihaela.kovacic@mc-krsko.si, 041 637 662
Petra Ivnik, petra.ivnik@mc-krsko.si, 041 758 408, 
mag. Danijela Švajger, danijela.svajger@mc-krsko.si, 051 328 899

CSD KRŠKO:
Zdenka Žveglič, zdenka.zveglic@gov.si, 031 707 026, 
Katja Starc, katja.starc@gov.si, 07/490 49 58 

ZD KRŠKO:
Vlasta Curhalek, vlasta.curhalek@zd-krsko.si, 07/488 02 06
Romana Miklič, romana.miklic@zd-krsko.si, 07/488 02 69
Tanja Povhe, tanja.povhe@zd-krsko.si, 07/488 02 92

DRUŽINSKI INŠTITUT ZAUPANJE:
Damijan Ganc, info@zaupanje.net, 07/814 10 56, 041 772 245

DRUŠTVO SPIRITUAL:
Anja Kurent, norma@spiritual.si, 041 447 817 

INŠTITUT STOPINJE: 
mag. Martin Lisec, martin.lisec@stopinje.si, 040 731 115 

ZAVOD IZVIR: 
mag. Mojca Pompe Stopar, zavod.izvir@gmail.com, 031 899 674

DRUŠTVO SREČANJE

Omejena serija Dacia LIFE 

* Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na www.dacia.si. Velja za fi nanciranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost fi nanciranja, odvisno od modela. 

Poraba pri mešanem ciklu: 3,5 - 6,8 l/100 km. Emisije CO2: 90 - 155 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisija NOx: 0,0083—0,0518 
g/km. Emisija trdih delcev: 0—0,00328 g/km. Število delcev (x1011): 0—32,59. 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.

Dacia. Zanesljiv 
partner GRZS.

www.dacia.si

že za 7.990 €
z 0% obrestno mero*

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

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

ZLATKO (16109KZ) 
je prijazen kuža v tipu zlatega 
prinašalca. Star je približno 1-2 
leti, srednje rasti in svetlo rja-
ve barve. Rad je v družbi ljudi in 
drugih psov, predvsem pa uživa 
na dolgih sprehodih. Išče ljubez-
nive lastnike, ki mu bodo nudili 
dober dom.

KIKA (16061Š) je prijazna psič-
ka, srednje rasti, stara 1 leto. 
Zaradi zanemarjenja je bila od-
vzeta bivšim lastnikom, sedaj pa 
pri nas čaka na drugo priložnost. 
Zato išče odgovorne lastnike, ki 
bodo imeli dovolj časa, da se uk-
varjajo z njo ter ji nudijo topel in 
kužkom primeren dom.

OTA (16073KK) 
je 5-mesečna psička, energične 
in prijazne narave. Predvidoma 
bo srednje rasti s srednje dolgo 
dlako. Išče ljubeč in predvsem 
odgovoren dom, kjer se bodo 
ljudje veliko ukvarjali z njo.

Občina Brežice obvešča, da se v petek, 29. aprila 2016, izteče 
rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Brežice v letu 2016 in na Javni razpis za sofinanciran-
je programov aktivnosti turističnih društev in zvez v občini 
Brežice 2016.

Razpisa sta objavljena na spletni strani Občine Brežice v rubriki 
RAZPISI (http://www.brezice.si/objave/razpisi/). 

KOMUNALNO OPREMLJANJE 
OBRTNE CONE DOBOVA

V sklopu komunalnega opreml-
janja se bo uredila oz. se že ureja 
fekalna in meteorna kanalizaci-
ja, vodovod, kabelska kanalizaci-
ja za elektriko, javna razsvetljava, 
telekomunikacije (optični kabel), 
javna razsvetljava ter cestna in-
frastruktura. Dela potekajo po 
načrtu, gradnja se bo zaključila 
maja 2016, rok za celotno izved-
bo in predajo del je 30. 6. 2016. 
Vrednost pogodbenih del znaša 
410.000 evrov, izvajalec del je 
podjetje Tomgrad iz Podčetrtka. 

Ker poteka urejanje obrtne cone 
tudi v času obratovanja podjetij, 
občina Brežice prosi vse ude-
ležence in prebivalce v okolici 
za razumevanje in strpnost pri 
vklju čevanju v promet ter se jim 
zahvaljuje za razumevanje.

POSTOPNO UREJANJE 
OSMIH KROŽIŠČ

Občina Brežice se zaveda po-
mena turizma in primerno ure-
jenih točk ob vstopu v občino, 
zato je izdelala Idejni projekt za 
celostno ureditev krožišč v ob-
čini Brežice. Projekt predvide-
va postopno ureditev zelenic na 
krožiščih na vstopnih točkah v 
občino, kjer bo obiskovalce opo-
zarjala na naravne danosti obči-
ne. Izbrana krožišča so locirana 
na najbolj frekventnih cestah, ki 
v občino pripeljejo največ obi-
skovalcev. To so krožišče pri pri-
ključku Obrežje (1), krožišči pri 
avtocestnem priključku Brežice, 
na levi strani AC (Čatež ob Savi) 
(3) in desni strani AC (Dvorce) 
(2), krožišče na Bizeljski cesti 
ob vstopu v mesto Brežice (5), 
krožišče pri Hoferju (6), krožišče 
pri Tušu (7), krožišče v naselju 

Krožišča na vstopu v brežiško občino 
bodo ozelenela v novi podobi 
BREŽICE – S 1. aprilom se je začelo urejanje krožišča v Spodnji Pohanci, ki je prvo od osmih krožišč na vstopnih točkah 
v občino, za katere se načrtuje zelena ureditev v slogu značilnosti občine. Značilnosti občine – gradovi, reke, vinogradi, 
sadovnjaki in travniki – bodo prikazane kot zelene ureditve s trajnicami, enoletnimi rastlinami in grmovnicami, ki so 
značilne za naše okolje in potrebujejo minimalno vzdrževanje, kar na dolgi rok predstavlja tudi nižje stroške. Zelenica 
na krožišču v Spodnji Pohanci bo imela tako zasajeno trto in zeliščne trajnice (sivka, materina dušica, perjanka ...), ker 
predstavlja vhod v vinorodno-sadjarsko pokrajino. 

Spodnja Pohanca (8) in krožišče 
Trnje pri Petrolu (4). Najprej bos-
ta urejeni krožišči, ki nista imeli 
posebne zelene ureditve, posto-
poma bodo sledila druga kroži-
šča, katerih del zasaditev se bo 
dopolnjeval z obstoječimi zele-
nimi ureditvami. 

REKE, VINOGRADI, TRAVNIKI

Osnovna zamisel pri snovanju 
ureditev in zasaditev na kroži-
ščih so značilnosti občine. Uredi-
tve krožišč bodo na trajen način 
predstavljale prostorske značil-
nosti občine ob minimalnem 
vzdrževanju rastja. Značilnosti 
občine – gradovi, reke, vinogra-
di, sadovnjaki in travniki – bodo 
prikazane kot ureditve na teme 
travnika, geotermalnega izvira, 
obrečnega habitata, grajskega 
vrta in vinske trte.

Izbor zasajenih rastlin temelji 
na trajnosti, biodiverziteti, sa-
mooskrbi, ekonomičnosti in po-
javnosti v naravi v tem okolju. V 
zasaditvah se ohranjajo obsto-
ječe rastlinske vrste. Izbrane ra-
stline za večplastno zasaditev so 
dolgo živeče trajnice, enoletni-
ce in prostorastoče grmovnice, 
ki preživijo zahtevne vremen-
ske razmere (obilne padavi-
ne, mraz, suša) in niso zahtev-
ne za vzdrževanje. Izbor rastlin 
poudarja sonaravno gospodar-

jenje in varstvo naravnih virov 
(vode) pri urejanju krožišč, ka-
terih podoba se bo v skladu z 
rastjo rastlin spreminjala skozi 
letne čase.

Projekt je pripravilo podjetje 
HORTIS biro d.o.o., ki bo uredi-
lo tudi prvi dve krožišči – kroži-
šče pri avtocestnem priključku 
Brežice na desni strani pri nase-
lju Dvorce in krožišče v naselju 
Spodnja Pohanca. Vrednost pro-
jekta znaša dobrih 21.000 evrov.

Občina Brežice komunalno ureja obrtno cono v Dobovi
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. Trenutno se izvajajo dela 
urejanja Obrtne cone Dobova, ki bodo zaključena do konca maja 2016. Občina Brežice načrtuje v naslednjih tednih 
tudi objavo javnega razpisa za subvencioniranje nakupa stavbnih zemljišč v industrijskih in obrtnih conah v občini Bre-
žice, s katerim želi spodbuditi investicije na področju podjetništva.  

KMALU RAZPIS ZA 
SUBVENCIONIRANJE 
NAKUPA STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ V INDUSTRIJSKIH 
IN OBRTNIH CONAH 

Občina Brežice bo v nasledn-
jih tednih objavila javni razpis, 
s pomočjo katerega bo subven-
cionirala nakup tistih zemljišč 
v industrijskih in poslovnih co-
nah, ki so v lasti občine. Predvi-
dena višina sofinanciranja naku-
pa zemljišča bo znašala do 40 % 
upravičenih stroškov nakupa. Do 
subvencioniranja nakupa zemlj-
išč bodo upravičena tista pod-
jetja, ki bodo kupila zemljišča v 
okviru prostorsko urejenih po-
slovnih in obrtnih con z name-
nom vzpostavitve novega ob-
rata, širitve obstoječega obrata 
ipd. 

Prejemnik subvencije za nakup 

zemljišča mora zgraditi oz. začeti 
s poslovanjem najkasneje v roku 
enega leta od prejema pomoči 
in izvajati dejavnost še vsaj pet 
let po končani naložbi. Občina 
Brežice bo prodaji investitorjem 
namenila zemljišča, ki so v njeni 
lasti. V Obrtni coni Dobova so na 
voljo štiri zemljišča v velikosti od 
2.226 m² do 2.740 m², cena m² 
znaša 17,88 evra (+ DDV). V IPC 

Brezina so na voljo investitorjem 
tri zemljišča v velikosti od 5.543 
m² do 5.870 m², cena m² znaša 
19,41 evra (+ DDV). 

V mesecu avgustu pa bo Obči-
na Brežice kot vsako leto obja-
vila Javni razpis za pospeševan-
je razvoja podjetništva v brežiški 
občini, vrednost razpisa bo zna-
šala cca. 130.000 evrov.

 Urejanje obrtne cone Dobova

BREŽICE – V občini Brežice se pogosto razveselimo pomembnih 
dosežkov občanov na področju športa in kulture. Poleg sredstev, 
ki jih Občina namenja za sofinanciranje programov športa in ljubi-
teljske kulture, podeljuje tudi štipendije nadarjenim mladim s pod-
ročja kulture, ki se izobražujejo v tujini. Župan občine Brežice Ivan 
Molan se je srečal z letošnjima prejemnika štipendij, študentom 
kitare Simonom Roguljićem in študentom trobente Žanom Vrane-
tičem, in se z njima pogovarjal o izkušnji študija v tujini. 

Oba mlada glasbenika študirata v sosednji Avstriji, Simon Roguljić 
na Dunaju na Zasebni univerzi za glasbo in umetnost (Musik und 
Kunst Privatuniversität), Žan Vranetič pa v Gradcu na Univerzi za 
glasbo in upodabljajočo umetnost (Universität für Musik und dar-
stellende Kunst Graz). Za študij v tujini sta se odločila zaradi boljših 
pogojev študija na tujih univerzah, kjer študij omogoča tudi veliko 
praktičnih izkušenj ter spodbuja samostojno delo pri različnih pro-
jektih z ostalimi študenti.

Štipendije za študije s področja kulture v tujini se podeljujejo na 
podlagi javnega razpisa za posamezno študijsko leto, ki ga pripravi in 
objavi Regionalna razvojna agencija (RRA) Posavje. RRA Posavje na 
predlog sodelujočih občin ustanovi strokovno komisijo, ki vodi po-
stopek podelitve štipendij. Posavske občine, tako tudi Občina Bre-
žice, dodeljujejo štipendije s področja kulture svojim občanom v 
okviru proračunskih možnosti občine, v skladu z merili in kriteriji, 
opredeljenimi v Pravilniku o podeljevanju štipendij s področja kul-
ture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Obči-
ne Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Rade-
če in Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015). 

Župan Ivan Molan sprejel štipendista 
Občine Brežice 

Župan Ivan Molan s študentoma Žanom Vranetičem in Simonom 
Roguljićem



Posavski obzornik - leto XX, številka 8, četrtek, 14. 4. 2016 19IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Kr

šk
o

Gradnja krške obvoznice se nadaljuje 
z gradnjo tretjega mostu
Direkcija RS za infrastrukturo je konec marca objavila javno naročilo za izgradnjo prve faze obvoznice in mostu pri Ža-
dovinku. V sklopu izgradnje prve faze je predvidena gradnja novega mostu preko Save z navezavo na obstoječe krož-
išče na visokovodnem nasipu na levem bregu Save in izgradnjo novega krožišča na desnem bregu Save vključno z na-
vezavo na cesto pri Megadomu in naprej na Cesto krških žrtev. Nadaljevanje del izgradnje krške obvoznice je rezultat 
sodelovanja lokalne skupnosti z ministrstvom za infrastrukturo oz. direkcijo.

Občina Krško že vseskozi sodelu-
je z ministrstvom za infrastruk-
turo, natančneje Direkcijo RS za 
infrastrukturo, ki vodi projekt 
gradnje krške obvoznice. Med 
občino in direkcijo je bil pod-
pisan sporazum o sodelovanju 
in sofinanciranju te investici-
je. Občina Krško je s pooblasti-
lom Direkcije RS za infrastruktu-
ro pridobila zemljišča, naročila 
izdelavo projektne dokumenta-
cije in pridobila gradbena do-
voljenja. Za prvo fazo izgradnje 
(most, novo krožišče na desnem 
bregu Save in navezava Mega-
dom CKŽ) kot tudi za drugo fazo 
(povezava od krožišča pri mostu 
na desnem bregu Save do pred-
videnega novega krožišča na 
cesti za Žadovinek in povezava 
do obstoječega krožišča pri trgo-
vskem centru Krško). Ocenjena 
projektantska vrednost gradbe-
nih del prve faze je 6,4 milijona 
evrov.

Gradbeni dovoljenji za grad-
njo prve faze krške obvozni-
ce sta bili po besedah vodje in 
skrbnika projekta na Občini Kr-
ško Rafka Županca izdani v le-
tošnjem letu, in sicer je bilo kot 
zadnje pridobljeno dovoljenje za 

gradnjo novega mostu čez Savo 
sredi marca. Direkcija je konec 
marca objavila javno naročilo za 
izbor izvajalca gradbenih del za 

gradnjo prve faze. Rok za oddajo 
ponudb za izbor izvajalca grad-
benih del je 12. maj. Dela naj bi 
se po načrtih začela v drugi polo-

vici letošnjega leta, zaključila pa 
v skladu z razpisno dokumenta-
cijo v dobrih dveh letih.

Prva faza izgradnje obsega izgradnjo tretjega mostu, novo krožišče na desnem bregu Save in nave-
zavo do Megadoma ter naprej do Ceste krških žrtev, druga faza pa povezavo od krožišča pri mostu 
na desnem bregu Save do predvidenega novega krožišča na cesti za Žadovinek in povezavo do ob-
stoječega krožišča pri trgovskem centru Krško.

Občina Krško, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi 
36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11 in 11/13), 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS/I, št. 12/91 in 17/91 - ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 - 
ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 
36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) ter 14. in 15. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list RS, 
št. 127/03, 109/09 in 42/10) 

razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
javnega zavoda Kulturni dom Krško.

Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki 
strokovno pozna področje dela javnega zavoda in ima vodstve-
ne sposobnosti.

Kandidat/-ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zako-
nom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
• univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s 

specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri,
• 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na področju 

kulture,
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

K vlogi mora kandidat/-ka priložiti program dela in razvoja jav-
nega zavoda.

Mandat direktorja/direktorice traja pet let. Delovno razmerje 
se sklene za določen čas - za čas trajanja mandata. Izbrani kan-
didat/-ka bo delo začel/-a opravljati 16. avgusta 2016.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidat/-ka pošlje v roku 9 dni po objavi raz-
pisa na naslov: Občina Krško, Občinski svet, Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta krških žrtev 14, 
8270 Krško, s pripisom: »Javni razpis - direktor/direktorica Kul-
turnega doma Krško - ne odpiraj«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.

POVABILO K SODELOVANJU PRI ORGANIZACIJI 
PRAZNIKA OBČINE KRŠKO 2016

Občina Krško vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega PRA-
ZNIKA OBČINE KRŠKO, ki bo potekal v začetku meseca junija. 
Posebna komisija bo s pomočjo predlogov oblikovala program 
prireditev, ki bo objavljen na spletni strani www.krsko.si in na 
podlagi katerega bodo k izvedbi povabljeni potencialni izvajal-
ci programov.

Vabimo društva in organizacije, da se prijavijo na razpis s svo-
jo prireditvijo in tako počastijo občinski praznik. Prednost bodo 
imele prireditve, ki bodo povezovale več društev v posamezni 
krajevni skupnosti. Praznični dogodki bodo potekali predvido-
ma od petka, 27. maja, do torka, 7. junija 2016. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletni strani Občine Krško oziroma 
na voljo tudi v kabinetu župana od 14. aprila 2016 dalje. Doda-
tne informacije: 07/49-81-201 – Metka Resnik.

Predloge sprejemamo do ponedeljka, 25. aprila 2016, na na-
slov: OBČINA KRŠKO, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško (s pri-
pisom: »Ne odpiraj - PRAZNIK OBČINE 2015«).

OBVESTILO -
TRADICIONALNEGA KRESOVANJA NA TRŠKI GORI 

LETOS IZJEMOMA NE BO
Krajevna skupnost mesta Krško in Občina Krško obveščata, da 
tradicionalnega kresovanja letos 30. aprila na Trški Gori izjemo-
ma ne bo, saj je na ta dan v Krškem Speedway Grand Prix dirka. 
Svet KS mesta Krško je o tem odločal na svoji zadnji seji, kjer so 
bili vsi istega mnenja, da se denar, namenjen za kresovanje, pre-
razporedi za letošnjo organizacijo praznika KS mesta Krško, in si-
cer bo po osrednji proslavi v mestnem parku KS mesta Krško or-
ganizirala koncert. 

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.

Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občin Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica in Škocjan, Policijska uprava 
Novo mesto in Center varne vožnje Raceland Krško so tudi letos or-
ganizirali akcijo MOTORIST v Vrbini. Že tradicionalna preventivna 
akcija s ciljem priprave motoristov na novo motoristično sezono za 
večjo varnost v cestnem prometu je potekala 9. aprila, v sklopu ak-
cije pa so na Racelandu potekala različna predavanja, med drugim 
tudi o psihološki pripravi motorista na vožnjo, predavanja s praktič-
nim delom o nudenju prve pomoči pri zdrsu motorista, motoristi 
so se lahko pomerili v vizuelnem prepoznavanju voznih površin, se 
preizkusili v spretnostni vožnji na poligonu, med drugim pa je po-
tekala tudi predstavitev varnostno-zaščitne motoristične opreme.

Akcija MOTORIST

w w w. k r s k o. s i
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V Sevnici nad nogometnim igriščem in bazenom, na površinah špor-
tno-rekreacijskega kompleksa, končno podobo dobiva poligon za iz-
vedbo gorsko-kolesarske vožnje, imenovan »pump-track«. Na po-
budo in v sodelovanju s sevniškimi kolesarji oziroma kolesarskega 
društva je k tej dopolnitvi športnih površin pristopila lokalna skup-
nost, občina skupaj s sevniško krajevno skupnostjo.

Poligon velikosti okrog 950 kvadratnih metrov je sestavljen iz 13 
zavojev, 35 valov in 3 skokov – raznolikih glede na različne nivoje 
znanja. Predvsem bo dobrodošel za mlade, ki bodo lahko razvijali 
splošno motoriko in spretnost obvladovanja kolesa, namenjen pa 
različnim generacijam in različnim težavnostnim stopnjam. Omogo-
čal bo vadbo enostavnejših in zahtevnejših skokov in zavojev.

Vsekakor bo pri vožnji na poligonu, ki bo na lastno odgovornost, pot-
rebna še posebna previdnost in seveda uporaba obvezne opreme – 
čelade, ščitnikov oziroma vsega potrebnega za zaščito in odgovorno 
uporabo. Pridobitev bo v celoti zaključena in s priložnostnim dogod-
kom namenu predana konec tega meseca. 

26. občinski otroški parlament občin 
Sevnica in Radeče

Mladi parlamentarci osnovnih 
šol sevniške in radeške občine so 
se 29. marca zbrali na zasedanju 
občinskega otroškega parlamen-
ta. Organizacijske niti skupnega 
občinskega parlamenta, ki je kot 
seje sevniškega občinskega sve-
ta potekal v konferenčni dvorani 
Gradu Sevnica, je letos prevze-
la Osnovna šola Milana Majcna 
Šentjanž v sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine Krško. 

Skupno 29 učencev iz OŠ Ane 
Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ 
Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Mila-
na Majcna Šentjanž, OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče in 
Osnovne šole Marjana Nem-
ca Radeče je razpravljalo v treh 
skupinah. Prva je obravnavala 
pasti socialnih omrežij in vpra-
šanje zaupanja v komunikaci-
ji, druga je razpravljala o na-
činih in vsebinah preživljanja 

prostega časa mladostnikov in 
o vprašanju uporabe računalni-
ka za šolo oziroma zabavo, tre-
tja pa na teme odzivanja odra-
slih na obnašanje mladostnika, 
svet odraslih skozi oči mlado-
stnika in samopodobo. Skupine 
so nato oblikovale in predstavile 
zaključke v skupni razpravi.

Sodelujoči so v zaključku z gla-
sovanjem odločili, da sevniško in 

radeško občino na letošnjem dr-
žavnem parlamentu zastopa Tin-
kara Jene, učenka Osnovne Sava 
Kladnika Sevnica. Državni parla-
ment je potekal v tem tednu.

Udeležence parlamenta so poz-
dravili in nagovorili tudi predse-
dnik Zveze prijateljev mladine 
Krško Vinko Hostar ter oba žu-
pana, radeški Tomaž Režun in 
sevniški Srečko Ocvirk.

Občina Sevnica je z namenom zagotovitve vrtov na javnih površi-
nah pristopila k ureditvi območja na Hrastih pri križišču za sveti Rok 
v skupni površini 3000 kvadratnih metrov. Teren je ustrezno prip-
ravljen, postavljena je ograja. Objavljen je javni poziv za oddajo vr-
tov v zakup, in sicer bo zainteresiranim na razpolago 50 vrtov veli-
kosti od 30 do 90 kvadratnih metrov.

Poziv je odprt še do jutri, 15. aprila, vloga pa je skupaj z razpisno 
dokumentacijo in informacijami dostopna na spletni strani Občine 
Sevnica oziroma v pisarni splošne službe. Letna zakupnina za vrt bo 
določena na podlagi Odloka o občinskih taksah in prihodkih iz na-
slova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Obči-
ne Sevnica. Z najemnikom bo sklenjena pogodba za obdobje od 1. 
maja letos do konca leta 2017. Na osnovi sklenjenih pogodb bo iz-
delana evidenca uporabnikov vrtov.

V teku je tudi javno zbiranje ponudb za oddajo kmetijskega zemljiš-
ča v zakup, in sicer za območje nekdanjega sadovnjaka na Hrastih. 
Javni poziv je dostopen na spletni strani Občine Sevnica, vse infor-
macije pa tudi v pisarni splošne službe. Rok za oddajo ponudb je 
do vključno 20. aprila. 

Možnost zakupa vrtov na Hrastih

Toplo pomladno vreme na ceste privabi veliko motoristov, kolesar-
jev in drugih uporabnikov javnih površin, ki morajo prav tako do-
sledno upoštevati cestno-prometne predpise ter skrbeti za varnost 
sebe in drugih. Velikega preventivnega pomena so razne akcije, ki 
pripomorejo k večjemu znanju in krepitvi odgovornosti udeležen-
cev v prometu. 
V soboto je bila tako v organizaciji Svetov za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu občin Sevnica, Brežice, Krško, Kostanjevica na 
Krki in Škocjan skupaj s Policijsko upravo Novo mesto in Centrom 
varne vožnje Raceland Krško organizirana preventivna akcija Moto-
rist. Vsebine te brezplačne vsakoletne akcije so predavanja inštruk-
torjev, tudi na temo psihološke priprave voznika na vožnjo, prikaz 
varnostno-zaščitne opreme in nudenja prve pomoči pri zdrsu mo-
torista, vizualno prepoznavanje voznih površin, pa tudi korekcijske 
vožnje na pisti in spretnostna vožnja na poligonu. Akcijo bodo po-
novno izvedli še to soboto, 16. aprila, ko je zaradi napovedanih bolj-
ših vremenskih obetov pričakovati več udeležencev, Moto klub Jun-
ci iz Šentjanža pa je minulo nedeljo organiziral dan varne vožnje. 
Dogodek se je odvijal na parkirišču pred podjetjem Armat v Krme-
lju, poligon pa je bil pripravljen v sodelovanju s prometno policijo 
in njihovimi vozili. Na poligonu je bil na voljo tudi simulator vožnje 
Honda, na katerem se je imel priložnost preizkusiti vsak motorist.

Preventivne akcije za varno vožnjo
V sevniški kulturni dvorani je prejšnji teden potekalo vsakoletno 
srečanje članov Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica z 
županom Srečkom Ocvirkom, ki sodi v sklop rednih torkovih sre-
čanj univerze. Uvodnemu pozdravu ženskega pevskega zbora Utri-
nek, v katerem pod vodstvom Francija Bastardija prepevajo člani-
ce društva, je sledil pozdrav predsednika Saša Jejčiča. 

Župan Srečko Ocvirk je nato v sliki in besedi popeljal navzoče sko-
zi aktualno delo lokalne skupnosti, od aktivnosti na področju pro-
storskega načrtovanja in načrtovanih prometnih ureditev, obeh iz-
vajanih novogradenj s področja šolstva v Tržišču in Šentjanžu, do 
aktivnosti za nadaljnji razvoj turizma, hkrati pa odgovoril tudi na 
vprašanja navzočih.

Zaključno podobo dobiva kolesarski poligon – 
imenovan tudi pump-track

Srečanje župana z Univerzo 
za tretje življenjsko obdobje Sevnica

www.obcina-sevnica.si
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Pesem, ples in igra mladih
POSAVJE - Marec in april sta med drugim namenjena tudi številnim revijam in srečanjem v organizaciji ob-
močnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), na katerih svojo pevsko, plesno in gleda-
liško ustvarjalnost in znanje predstavijo številni osnovnošolci in osnovnošolke. Praviloma gre za zelo dob-
ro obiskane prireditve, saj si nastope svojih otrok pridejo pogledat zlasti družine nastopajočih, za katere 
je to dragocena izkušnja javnega nastopa.

BREŽICE – Na prvo sobotno popoldne v marcu je v brežiškem 
Domu kulture potekala 13. območna revija plesnih skupin 
z že uveljavljenim naslovom »V plesnem vrtincu«. Odplesa-
lo ga je deset skupin, od tega pet iz Plesnega društva Imani, 
štiri skupine Mažoretk Dobova KD Gasilski pihalni orkester 
Loče (na fotografiji skupina Senior) in plesna skupina OŠ Ar-
tiče. Veselo, razgibano revijo je strokovno spremljala Tina Va-
lentan, vodila pa Simona Rožman Strnad. Foto: JSKD Brežice

KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je 17. marca potekala ob-
močna revija plesnih skupin pod tradicionalnim naslovom 
Plesni mozaik. Da je tudi ples med mladimi zelo priljubljen 
in razširjen, so dokazali nastopi kar 13 plesnih skupin: sed-
mih iz Glasbene šole Krško (na fotografiji 1. razred za sodob-
ni ples), kjer skrbijo tudi za tovrstno izobraževanje, treh iz 
plesne šole Anika - svet plesa in zabave iz Leskovca pri Kr-
škem, dveh iz Mažoretnega kluba Baton Krško in ene iz Iza-
je Brežice. Njihove nastope je strokovno spremljala Tina Va-
lentan. Foto: Lija media

KRMELJ - 18. marca se je v kulturni dvorani v Krmelju predsta-
vilo pet osnovnošolskih gledaliških skupin. S predstavo »Na-
gajiva zima« se je predstavila gledališka skupina Knapec OŠ 
Krmelj pod mentorstvom Nataše Možic, Naše malo gledališče 
OŠ Tržišče, ki ga vodi mentorica Polona Trebše, je uprizorilo 
predstavo »Starši«, gledališka skupina Studenček POŠ Stude-
nec, ki deluje pod mentorstvom Andreje Janc, se je predstavila 
z igro »Sneguljčica malo drugače«, predstavo »Deklica z roža-
mi« je odigrala gledališka skupina Fantastičnih 9 OŠ Boštanj 
(na fotografiji), ki jo vodi Silva Žveglič, gledališki klub OŠ Sa-
va Kladnika Sevnica z mentorico Jelko Slukan pa je pripravil 
predstavo »Skrivnosti iz šolskega WC-ja«. Gledališke pred-
stave je spremljal in na koncu podal svoje strokovno mnenje 
dramski in filmski igralec, voditelj, lutkar, pevec, sinhroniza-
tor in plesalec Gašper Jarni. Foto: JSKD Sevnica

BOŠTANJ - 31. marca se je v TVD Partizanu v Boštanju odvija-
lo območno srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica. Z lut-
kovno igro »Koliko je ura?« se je predstavila lutkovna skupi-
na Mladi lutkarji OŠ Sava Kladnika Sevnica (na fotografiji) 
pod vodstvom Terezije Kunšek in Martine Trbovc, z lutkov-
no predstavo »O goskici, ki se je učila peti« lutkovna skupina 
Pikapolonice OŠ Tržišče, ki jo vodi Andreja Umek, lutkovna 
skupina Ostržek OŠ Milana Majcna Šentjanž, ki jo vodi Nada 
Lindič, se je predstavila z zgodbo »Kuzma in mravlje«, gleda-
liška skupina Vrtavke OŠ Boštanj pod vodstvom Nene Bedek 
pa z zgodbo »Trije domišljavci ali kako je nastala pravljica«. 
Vse lutkovne predstave je strokovno spremljala dramaturgi-
nja, lutkovna režiserka in publicistka Jelena Sitar. Foto: S. R.

KRŠKO - Mlajši pevski zbori iz osnovnih šol v občini Krško so 
se na tradicionalni reviji Pesem mladih src predstavili 10. 
marca. Zapeli so Balončki iz vrtca in 1. razreda OŠ Adama 
Bohoriča pod taktirko Tatjane Kukovičič, Cicibanov zborček 
iz vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo z zborovodkinjo Mojco Go-
renc, otroška pevska zbora prvošolcev in drugošolcev OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško z Damjano Mlakar ter prvošolski otro-
ški pevski zbor OŠ Leskovec pri Krškem s Klavdijo Mirt (na 
fotografiji), ki je prireditev tudi povezovala. Foto: Lija media

BREŽICE – Sedem otroških pevskih zborov je 16. marca v avli 
Ekonomske in trgovske šole Brežice zapelo na reviji »Sijaj, si-
jaj sončece«. Revijo so oblikovali otroški pevski zbori osnov-
nih šol Bizeljsko, Artiče, Maksa Pleteršnika Pišece, Globoko, 
združeni zbor OŠ Cerklje ob Krki in Velika Dolina, združeni 
zbor OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in podružnične šole Ka-
pele (na fotografiji) ter KD Zvezda Dobova z zborovodji Vilkom 
Urekom, Elo Verstovšek Tanšek, Tilnom Prinčičem, Dejanom 
Jerončičem, Majo Sakelšek, Tatjano Špan in Matejo Rožman 
ter spremljevalci Špelo Troha, Antonom Vogrincem in Este-
ro Cetin na klavirju. S Kekčevo pesmijo so revijo sklenili vsi 
združeni pevski zbori ob taktirki Vilka Ureka in spremljavi na 
klavirju Dejana Jerončiča, strokovno jo je spremljala Tatjana 
Mihelčič Gregorčič, z vodenjem pa oblikovali Karla in Manca. 
Foto: JSKD Brežice

SENOVO - V Domu XIV. divizije je 22. marca potekalo obmo-
čno srečanje otroških gledaliških skupin, na katerem so se 
predstavile štiri skupine: Vrtec Senovo, 7. oddelek - skupina 
Pingvini s predstavo Dobri snežak, Naše koprivniško gledali-
šče iz KD Anton Aškerc Koprivnica s predstavo Žalostna klov-
nesa (na fotografiji), Gledališki klub OŠ Raka s predstavo Lah-
ko noč, hudoba in Otroško gledališče Klopotec iz OŠ Milana 
Majcna Šentjanž s predstavo Poslednja želja Rozalije M. Fo-
to: S. Levičar

KRŠKO - Pesem mladih src je v Kulturnem domu Krško od-
mevala tudi na zadnji marčevski dan, ko se je ob klavirski 
spremljavi Estere in Lucijana Cetina predstavilo sedem pev-
skih zborov: otroški pevski zbor (1. in 2. razred) OŠ Podbočje 
pod taktirko Anuše Ajster, otroški pevski zbor OŠ XIV. divizije 
Senovo pod vodstvom Petra Bunetiča, otroški pevski zbor OŠ 
Podbočje z zborovodkinjo Mojco Jevšnik, ki je za nastop prip-
ravila tudi otroški pevski zbor OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevi-
ca na Krki, otroški pevski zbor OŠ Raka z Bernardko Božič (na 
fotografiji), otroški pevski zbor Ptičice iz OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica, ki ga vodi Stanka Macur, ter otroški pevski zbor 
(3.-5. razred) OŠ Jurija Dalmatina Krško pod vodstvom Da-
mjane Mlakar. Za povezovanje programa je poskrbela Klav-
dija Mirt, revijo pa je strokovno spremljala Tatjana Mihelčič 
Gregorčič. Foto: P. P.

BREŽICE – 30. marca je v avli ETrŠ Brežice potekala še obmo-
čna revija mladinskih pevskih zborov pod sloganom »Pustite 
nam ta svet«. Pod taktirko zborovodij Simone Rožman Strnad, 
ki je zbore tudi predstavljala, Dejana Jerončiča, Maje Sakel-
šek, Zinke Škofca, Ele Verstovšek Tanšek, Tatjane Špan, Mate-
je Rožman in Vilka Ureka so zapeli: mešani mladinski pevski 
zbor Gimnazije Brežice, mladinski pevski zbori OŠ Globoko 
(na fotografiji), OŠ Brežice, OŠ Artiče, OŠ dr. Jožeta Toporiši-
ča Dobova in OŠ Bizeljsko, združeni mladinski pevski zbor OŠ 
Velika Dolina in Cerklje ob Krki ter mladinska vokalna skupi-
na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece. Na klavirju so jih spremlja-
li Dejan Jerončič, Špela Troha in Estera Cetin. Vsi nastopajo-
či so skupaj s pesmijo Pustite nam ta svet sklenili koncert, ki 
ga je strokovno spremljal Damijan Močnik. Foto: JSKD Brežice

 P. P., N. J. S., S. R.
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Uvod v omenjeni bralni pro-
jekt je bilo srečanje z besedni-
mi umetniki. V Valvasorjevi 
knjižnici Krško, kjer je priso-
tne uvodoma pozdravila direk-
torica knjižnice Urška Lobni-
kar Paunović, se je predstavil 
režiser, dramatik, esejist in ko-
lumnist Dušan Jovanović. Z 
avtorjem, ki je znan po svo-
jih kritičnih pogledih in širini 
razmišljanja, poleg tega pa je 
že skoraj štiri desetletja sre-
čen v zakonu s priznano slo-
vensko igralko Mileno Zu-
pančič, se je pogovarjal Vilko 
Planinc. Beseda je tekla tudi o 
Jovanovićevem pripovednem 
delu Proti toku, ki je na leto-
šnjem skupnem bralnem se-
znamu. »Včasih se mi zazdi, da 
kot oseba ne morem prežive-
ti in že postajam delček neke 
polimorfne človeške plazme. 
V tem velikem oceanu, v kate-
rem prepoznavam Solaris Tar-
kovskega, se pojavljam v raznih 
globinah, pegah, mehurčkih in 
izparinah. Okolje je ekstremno 
tuje, a hkrati domače. Kot da bi 
me nekdo po kapljicah poškro-
pil po planetu: povsod sem in 
hkrati nikjer nisem cel,« teče 
pripoved v omenjenem eseji-
stičnem delu, ki ga sestavljajo 
primeri in epizode, nabrani iz 
življenja, dopisovanja s prija-
teljico iz novinarskih vrst ter 
brane in udarne kolumne, pre-
delane in drugače zaostrene za 
esejistične potrebe, vsakokrat 

KRŠKO - 30. marca 2010 je vrata odprl Mestni muzej Kr-
ško.  V njem so šest let kasneje obletnico delovanja obeleži-
li z otvoritvijo  ulične razstave v izložbeni Galeriji nekdanje 
Železnine v starem mestnem jedru Krškega, preko katere 
deklica Sava popelje mimoidoče v preteklost  rimskega na-
selja Neviodunum.

Prva ulična razstava, poimenovana Krške mestne zgodbe, je bila 
z namenom, da se zapolni izložbene prostore praznih objektov 
z vsebinami, ki bodo seznanjale domačine in ostale obiskoval-
ce mesta z njegovo zgodovino, odprta v Krškem 5. marca 2014. 
Od tedaj do danes pa se jih je na različnih lokacijah v starem 
mestnem jedru zvrstilo že pet. V času oblikovanja  projekta Sta-
re izložbe - nove podobe je bil ustvarjen tudi lik simpatične dekli-
ce Save, ki prebiva v muzeju, v katerem med raziskovanjem nje-
govih kotičkov na podstrešju odkrije staro uro. Ta ima namesto 
urinih številk izpisane letnice, ob vsakem premiku kazalcev pa 
Savo ponese v drugo obdobje, s tokratno razstavo 2000 let na-
zaj v preteklost na območje nekdanjega rimskega mesta Nevio-
dunum. Tam spozna dečka Flavija, ki ji predstavi različne vidi-
ke tedanjega življenja, razkaže pristanišče, center za keramiko, 
rimsko cesto in grobišča ob njej ter jo povabil na obisk k svojim 
staršem … Avtorica tokratnih ilustracij je akademska slikarka in 
ilustratorka Milanka Fabjančič, idejno in vsebinsko pa je pro-
jekt zasnovala kustosinja muzeja Nina Sotelšek.  Ob navedeni 
razstavi je bila v prvem delu izložbenega razstavnega prostora 
obenem odprta tudi likovna razstava večkrat nagrajene ustvar-
jalke Branke Pirc, članice KUD Liber Krško. Razstava, poimeno-
vana Kam? bo na ogled do 29. aprila. B. Mavsar

Nova sezona posavskega branja
KRŠKO, SEVNICA, BREŽICE - 21. marca se je v vseh treh osrednjih posavskih knjižnicah začela šesta sezona 
skupnega bralnega projekta Posavci beremo skupaj, ki se bo zaključil 20. novembra s podelitvijo knjižnih 
nagrad tistim, ki bodo prebrali vsaj pet knjižnih del s seznama.

pa prilagojene prav posebne-
mu in do konca individualne-
mu ter času podložnemu pog-
ledu.

V Knjižnici Sevnica je v pogovo-
ru z Alenko Žabkar s posebno 
toplino odstirala svoj pogled na 
življenje in na lastna literarna 
dela pisateljica, literarna kriti-
čarka, prevajalka, dobra poz-
navalka afriške literature in 
tamkajšnjih gospodarsko-po-
litičnih razmer mag. Gabrije-
la Babnik. »Vsaka moja knjiga 
izhaja iz osebne izkušnje. To 
seveda ne pomeni, da pišem 
avtobiografske knjige. Ravno 
nasprotno. Osebna izkušnja je 
le izhodišče za neko misel, ki 
se mi porodi, kasneje pa sledi 
obdobje raziskovanja, prebi-
ranja drugih knjig s podobno 
tematiko, ki jo želim upovedi-

ti tudi sama,« je dejala avtori-
ca, ki je tudi žena in mama treh 
otrok, razpeta med Slovenijo in 
afriško Burkino Faso, od koder 
prihaja njen mož. Komparati-
vistka, ki je hvaležna predava-
teljem na filozofski fakulteti, da 
so jo s svojim znanjem in širino 
popeljali v prekrasen svet slo-
venske in svetovne literature, 
je doslej izdala štiri romane in 
eno zbirko kratkih zgodb. »Na 
nek način čutim, da se s svojim 
najnovejšim romanom Intimno 
vračam k temi, ki sem jo obde-
lala že v prvencu Koža iz bom-
baža. Ideja recepcije temnopol-
tega moškega telesa, ki sem jo 
uporabila že tam, je v novem 
romanu nadgrajena,« je dejala 
besedna umetnica, ki se ji je za 
prijeten pogovorni večer zah-
valila tudi direktorica knjižni-
ce Anita Šiško.

V Knjižnici Brežice, kjer je 
zbrane v Dvorani Savice Zorko 
nagovorila direktorica knjižni-
ce Tea Bemkoč, so gostili pe-
snico, pisateljico, kantavtorico 
in glasbeno publicistko Nino 
Novak Oiseau, ki je ob video 
animaciji in branju verzov 
predstavila vizualno zbirko 
poetičnih utrinkov iz svoje pe-
sniške zbirke V šepetu trepet. 
V pogovoru z Matejo Kus se 
je tudi nekoliko pošalila na ra-
čun lokalnih navez. Posavci so 
namreč v gosté povabili Zasav-
ko, ki zadnja leta živi v Ljublja-
ni, njeno srce pa pripada Dub-
rovniku. Ob tem so misli hitro 
ušle k šumu morja, sončnemu 
zahodu, oglašanju in preletava-
nju morskih ptic. Slednja ima 
posebno mesto tudi v avtoriči-
nem imenu - v petem razredu 
osnovne šole je svojemu imenu 
in priimku pridala še umetni-
ško ime Oiseau, kar v francošči-
ni pomeni ptica. Poseben doda-
tek večeru, ki je potekal v duhu 
poezije - zapisanega ritma srca, 
je bil še umetničin glasbeni na-
stop - z igranjem na kitaro in s 
svojim božajočim glasom ter z 
dvema kantavtorskima sklad-
bama je popeljala prisotne po 
mavričnih poteh življenja, o ka-
terem v pesmi Sanjaj pravi ta-
kole: »Misliš kdaj, da je treba 
čas vrniti, sebe najti in življenj-
sko pot spremeniti? Takrat le 
zapri oči in sanjaj, sanjaj …« 
 S. Radi, M. Kus

Sava raziskuje Neviodunum

Otvoritve razstave so se udeležili, ob tej priložnosti pa tudi za-
peli, malčki iz enot vrtcev Pravljica iz starega mestnega jedra 
ter Mali princ iz NC Mercator.

V Valvasorjevi knjižnici Krško je bil literarni gost režiser, dra-
matik, esejist in kolumnist Dušan Jovanović (foto: Sv. Mavsar).

BREŽICE – Kulturno društvo Drugi oder (KDDO) Brežice 
se je 4. aprila na odru brežiškega Doma kulture premier-
no predstavilo z gledališko igro Oblast avtorja Vinka Mö-
derndorferja.

Člani KDDO Brežic na izviren način od leta 2012 dopolnjujejo 
kulturni utrip svojega kraja in njegove okolice, saj so v tem času 
pripravili že nekaj avtorskih kulturnih prireditev, z njimi pa nav-
dušili svoje redne spremljevalce. Tokrat so jih razvedrili z av-
torskim dramskim besedilom Vinka Mödernorferja, srhljivo 
komedijo v treh dejanjih »Oblast«. Zgodba se odvija okoli dru-
žine kapitalistke Amalije Pešalič, odlično jo je uprizorila Mojca 
Florjanič, ki jo nagrabljen kapital ne zadovoljuje več in hoče še 
več in več, vse do poslanskega sedeža v parlamentu. Pohlep po 
še več hkrati izzove tudi povsem nerazumne odločitve … Izsek 
ene od aktualnih zgodb, ki smo jim vsakodnevne priče.
Oblastno zgodbo so ob Mojci Florjanič dogradili še Denis Deren-
da Cizel kot tajnik Dragec, Borut Pelko kot soprog Ante, Tatja-
na Kosec kot sindikalistka, Lea Zagmajster Jovanović v vlogi 
hčerke Vanese, Matija Vimpolšek v vlogi Enverja, Vesna Smre-
kar in Diana Kosar sta predstavljali Marjana Consulting d.o.o., 
nevidnega »majhnega človeka« pa so upodobile Aneja Ljubić, 
Maša Tabor, Ajda Španring in Sabina Rožac. Mateja Bogovič 
Fifnja, avtorica priredbe in režiserka, sicer profesorica sloven-
ščine in sociologije, je ena tistih, ki se še kako zaveda, da kultura 
in umetnost nista kar samoumevni, neprecenljivi pa postaneta 
šele takrat, ko se tega globoko zavemo. N. J. S., foto: KDDO 

VELIKA DOLINA - V Prosvetnem domu na Veliki Dolini je 
dramska sekcija Vaška scena, ki deluje pod okriljem KUD 
Slavček, 2. aprila še zadnjič uprizorila komedijo Šah-mat.

Komedijo Vinka Möderndorferja je priredil Milan Černel, re-
žirala pa jo je Edita Krošelj. Kot je povedala, dramsko sekcijo 
sestavlja 15 članov s starostnim razponom 30 let, ki svojo ljube-
zen do gledališča že dvanajsto leto delijo z drugimi. V tem času 
so postali prava gledališka družina. 
Zgodba se odvija v stanovanju gospe Matilde, kjer se njena hčer-
ka Pavlina, ki je nedavno postala ministrica za moralno preno-
vo naroda, znajde v napeti partiji šaha. V materinem stanovanju, 
kamor vsak teden vodi svoje ljubimce, se namreč ob istem času 
znajdejo vsi njeni ljubimci, na koncu pa se jim pridruži še njen 
mož. Zgodba je polna nepričakovanih situacij in smešnih zaple-
tov, ki jih Matilda in Pavlina poskušata rešiti, vendar se ob vsa-
kem poskusu zapleteta v še večjo godljo. Na koncu resnica le pri-
de na plano in Pavlina mora v napeti partiji šaha priznati poraz. 
Komedijo lahko razumemo kot kritiko današnje družbe, kjer je 
ravno oblast tista, ki svoja pravila najhitreje in najraje krši.
V predstavi so nastopili: Renata Milijanović (Matilda), Kaja Čr-
pič (Pavlina, novopečena ministrica), Mitja Bizjak (Toni, štu-
dent), Borut Cirnski (Albin, Pavlinin prvi ljubček), Andrej Fran-
ko (Karli, Pavlinin drugi ljubček), Robert Zofič (Slavko, Pavlinin 
mož), Nebojša Milijanović (Martin, bolničar) in Ines Pešič (Do-
roteja, hišna pomočnica).  A. Novoselič

In – kdo je oblast?

Igralska zasedba v predstavi

Še zadnja partija šaha 

Utrinek s predstave

INTIMNO
slovenska avtorica 
Gabriela Babnik
Beletrina 2015
397 strani

V trodelnem romanu Intimno potujemo 
med Parizom, Ljubljano in New Yorkom, 
ob tem pa sledimo trem pripovednim 
nitim: ljubezenski zgodbi Janine in Fadula, 
nekdanjega novinarja iz Čada, ki je v 
Evropo pobegnil zaradi svojih kritičnih 
člankov; razmerju mlade Amine in precej 
starejšega Tiborja, ki se spopadeta s smrtjo 
nekajletne hčere Izabele; in pripovedjo o 
umetnici Deani, ki preko fotografije vstopa 
v intimo svojih portretirancev. Med njimi 
se znajde tudi skrivnosten moški Tay, ki 
razkrije povezanost zgodb o identiteti, 
tujosti ter možnosti in odsotnosti možnosti 
izbire. Roman Intimno je hkrati tudi odziv 
na institucionalni in siceršnji rasizem. (vir : 
Beletrina) 

KORISTNOST 
NEKORIST-
NEGA
italijanski avtor 
Nuccio Ordine
Mladinska knjiga 2015
175 strani

V esejističnem zapisu italijanskega 
filozofa, ki spregovori s pomočjo besed in 
razmišljanj velikih svetovnih filozofov in 
piscev, spoznavamo, kako obsedenost s 
posedovanjem in kult koristnosti človeštvu 
siromašita duha in s tem ne le ogrožata šol in 
univerz, umetnosti in ustvarjalnosti, marveč 
uničujeta tudi nekatere temeljne vrednote, 
kot sta npr. ljubezen in resnica. Če bo Homo 
sapiens še naprej izločal brezinteresnost in 
nekoristno ter ubijal razkošja, ki jih ima za 
odvečna, je vprašanje, ali bo lahko človeštvo 
postalo bolj človeško, več kot upravičeno. In 
ni res, niti v času krize, da je koristno zgolj 
to, kar ustvarja dobiček. V merkantilnih 
demokracijah namreč obstajajo znanja, 
ki veljajo za »nekoristna«, pa se nazadnje 
vendarle izkažejo kot izjemno koristna. 

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju
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• ob 8.00 in 11.00 v Domu 
kulture Radeče: gledališka 
predstava »Zvezde« v izved-
bi PD Vrhovo, za mladinski 
abonma

• od 9.00 do 13.00 v Mestni 
hiši Brežice: Babičin zajtrk

• ob 9.30 v ŠC Krško-Sevnica: 
26. državna revija za otroke 
in mladostnike s posebnimi 
potrebami »Zapojmo, zai-
grajmo, zaplešimo« 

• ob 15.30 v MT Senovo: ure-
jamo vrt

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava »Indijanska pra-
vljica«

• ob 17.00 v KD Krško: revija 
mladinskih pevskih zborov 
»Pesem mladih src 2016«

• ob 17.00 v Hiši na Magolni-
ku: 3. animacijska delavnica 
»Priložnosti turizma v obči-
ni Radeče«

• ob 18.00 v Knjižnici Bre-
žice: okrogla miza o jeziku 
»Slovenščina na pragu tret-
jega tisočletja«

• ob 18.15 v knjižnici v 
Kostanjevici na Krki: Tere-
fere/Klepetanja/Conversas 
- pogovorna srečanja v ma-
džarščini in portugalščini

Petek, 15. 4.

• od 9.00 do 13.00 v Mestni 
hiši Brežice: Babičin zajtrk

• ob 9.30 v ŠC Krško-Sevnica: 
26. državna revija za otroke 
in mladostnike s posebnimi 
potrebami »Zapojmo, zai-
grajmo, zaplešimo« 

• od 9.30 do 11.00 v igralni-
ci MC Brežice: delavnica Bo-
obeefoodee (uvajanje čvrste 
hrane pri dojenčkih) 

• od 11.00 dalje v Megadomu 
Krško: 4. Mega sejem

• ob 16.30 v MC Krško: ku-
harska delavnica za mlade - 
Dolce vita

• ob 17.00 v MT Senovo: izde-
lovanje uhanov - 2. del

• ob 18.30 na gradu Mokri-
ce: aprilski glasbeni večer 
ob zvokih pianista Nenada 
Rožiča

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: odprtje razstave gra-
fik in predstavitev dveh uni-
katnih grafičnih map 10 + in 
mestna veduta

• ob 19.00 v Lapidariju Gale-
rije Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: odprtje razsta-
ve Ignaca Medena »U / S / T 
V A R / I / T V E«

• ob 19.00 v cerkvi sv. Križa 
v Podbočju: koncert Vokal-
ne akademije Jurij Slatkonja 
»Te Deum«

• ob 19.00 v MC Bistrica ob 
Sotli: Gradnja strpnosti - Be-
gunci so/beguncev ni, gosta: 
Franci Zlatar in Jure Poglajen

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert skupin Big foot 
mama in Zverina band

Sobota, 16. 4.

• ob 9.00 iz Radeč: izlet s ko-
lesom ob Savi preko Sotle, 
cilj ob 15.00 v Brdovcu (HR)

• od 9.00 dalje v Megadomu 
Krško: 4. Mega sejem

• ob 9.00 v MC Brežice: sobot-
ni živ žav - zakaj je april mu-
hast?

• ob 9.00 v MT Senovo: nare-
dimo svojo cvetlico

• ob 9.00 v prostorih KS Do-
bova: posvet članic v PGD, 
PIGD in gasilskih zvezah za-
savske in posavske regije

• ob 10.00 pri Vinskem dvoru 
Deu na Malkovcu: proslava 
ob dnevu upora slovenske-
ga ljudstva in 75 let ustano-
vitve OF

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj

• ob 10.00 v MT Podbočje: za-
bavajmo se malce drugače

• ob 12.00 na parkirišču pred 
gasilskim domom v Sevnici: 
preventivna akcija »Skupaj 
na Lisco«

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: odprtje fotografske raz-
stave »Zgodbe kozjanske 
narave« fotografinje Polone 
Gorišek

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: območno sre-
čanje odraslih folklornih 
skupin

• ob 19.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
predzadnja ponovitev dram-
ske igre »Marko - pasijon lju-
bezni«

• ob 19.30 v KD Krško: Po-
mladni koncert Pihalne-
ga orkestra Krško - izvedba 
T-bone concerta skladatelja 
Johana De Meija

• ob 20.00 v Domu kulture 
Radeče: musical The Rocky 
Horror show v izvedbi Gle-
dališkega društva Radeče, 
za abonma Odrasla skupina

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Bernays pro-
paganda, Suzi Soprano in 
Juž'na

Nedelja, 17. 4.

• od 9.00 dalje v Megadomu 
Krško: 4. Mega sejem

• ob 9.00 v Etnoart turizmu 
Špiler v Kostanjku: tradici-
onalno čiščenje črnega od-
lagališča ob Poti duš in pri-
jateljstva

• ob 17.00 pod šotorom na 
Velikem Trnu: srečanje zbo-
rov pred Pesmijo Posavja 
- ŽePZ Barbara, ŽePZ Pre-
pelice, MePZ Artiče, MoPZ 
Kapele, ŽePZ Slovenka

Ponedeljek, 18. 4.

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: pogovorni večer s po-
savskimi poslanci Matjažem 
Hanom (SD), Tomažem Li-
scem (SDS) in Igorjem Zor-
čičem (SMC)

Torek, 19. 4.

• ob 16.30 na mladinskem 
oddelku Knjižnice Brežice: 
pravljica z ustvarjalnico

• ob 18.00 v sejni sobi A Ob-
čine Krško: okrogla miza 
»Šport v občini Krško: Izzi-
vi in priložnosti«

• ob 18.30 v Dvorani v parku 
v Krškem: pogovorni večer s 
poslancem Jernejem Vrtov-
cem o zdravstveni reformi

• ob 19.00 v Mestnem muzeju 

kam v posavju
Krško: program strokovnih 
predavanj - Slobodan Olić, 
predstavitev zadnjih arheo-
loških izkopavanj na lokaci-
ji Drnovo

• ob 19.30 v Malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: koncert Matej Hotko tria 
- The roots

Sreda, 20. 4.

• ob 10.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Minute za 
zdravje - predavanje Vlaste 
Curhalek »Rak - bolezen da-
našnjega časa«

• ob 11.00 v KD Krško: gleda-
liška uprizoritev »Martin Kr-
pan«, za šole in za izven

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalno delavnico

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: prireditev »Noč knjige« 
v sodelovanju s Slavističnim 
društvom Posavja

• ob 19.00 v Malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: Vodnikov literarni večer 
»Hudomušni april«

Četrtek, 21. 4.

• ob 15.00 v MT Senovo: moja 
namizna igra

• ob 16.00 v sejni sobi MC 
Brežice: debatni klub MC 
Brežice

• ob 17.00 v OŠ Podbočje: 
olimpijski dan, gostje: Fran-
ci Petek, Dejan Zavec, Jure 
Rovan in Ambrož Tičar

• ob 18.15 v knjižnici v 
Kostanjevici na Krki: Tere-
fere/Klepetanja/Conversas 
- pogovorna srečanja v ma-
džarščini in portugalščini

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje obča-
sne razstave »Imago mu-
sicae: glasba na baročnih 
poslikavah v brežiškem gra-
du« in koncert arij iz opere 
»Ahil na Skirosu« v izved-
bi ansambla za staro glasbo 
musica cubicularis

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
pogovorni večer »Europa, 
quo vadis?« z dr. Mladenom 
Dolarjem

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: tragedija Macbeth 
v izvedbi KUD Zarja Trno-
vlje, za odrasli abonma 

Petek, 22. 4.

• v Valvasorjevi knjižnici Kr-
ško: Podarimo knjigo in cvet 

• ob 17.00 v Domu Svobode 
Brestanica: literarno popol-

dne »Ljubim, torej bivam« in 
otvoritev razstave ročnih del 
»Pridne roke Rajhenburga« 
(na ogled do 24. 4.)

• ob 17.00 v MT Senovo: pos-
tani modni kreator

• ob 18.30 v Mestni hiši Bre-
žice: uradna razglasitev 
zmagovalca izbora Župano-
vo vino 2016

• ob 19.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: koncert »Pa prišla 
bo, prišla ta ljuba pomlad«, 
nastopajo: pevska skupina 
Encijan, godalni orkester 
Glasbene šole Sevnica in 
ŽePZ KUD Ljubečna pri Celju

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
Fifa in večer družabnih iger

Sobota, 23. 4.

• ob 9.00 v MC Brežice: so-
botni živ žav - Zemljin roj-
stni dan

• ob 9.00 v MT Senovo: izde-
lajmo zmaja za spuščanje

• ob 10.00 v MT Podbočje: ga-
silske igre

• ob 17.00 na Zdolah: 4. Jur-
jev tek - tek na 9 km in 3,5 
km, teki za najmlajše (300 m 
in 800 m) in pohod, prijave 
od 15.00 do 16.45

• ob 18.00 v MC Krško: preda-
vanje Poklicna vojska

• ob 19.00 v Vinski kleti Kr-
ško: zaključna prireditev 3. 
leskovške salamiade, praznik 
vina in Veseljakov piknik

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: stand up komedija - Jer-
nej Celec

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine The real Guns 
'n' roses tribute band

Nedelja, 24. 4.

• od 5.00 dalje na Zdolah: 21. 
jurjevanje ob prazniku KS 
Zdole (podrobnejši program 
na str. 15)

• ob 19.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
zadnja ponovitev dramske 
igre »Marko - pasijon lju-
bezni«

Ponedeljek, 25. 4.

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava ob dnevu 
boja proti okupatorju in 1. 
maju

Torek, 26. 4.

• ob 17.30 v igralnici MC 
Brežice: družinsko srečanje 
»Naši trmoglavčki«

Začnimo pri koncu, ker je tam najbolj smiselno za-
četi. Najbrž ste mnogi že doživeli pogovor z nekom, 
ki se je poslavljal. Nekom, ki se je napolnjen s plimo-
vanji čustev in hkrati pretresljivo razsodnostjo prip-
ravljal, da zaključi pot tega življenja. Največkrat 
njihovih sporočil ne sprejmemo v tistem trenutku, 
odmevajo nam šele čez mesece, leta. In ko primer-
jaš izkušnje, prepoznaš neverjetno število skupnih 
imenovalcev poslednjih stisk, ne glede na kultu-
ro, raso, kraj bivanja. Ko se ozirajo nazaj in hkra-
ti na tisto, kar bo ostalo za njimi, se (morda za pos-
lušalca vedno znova presenetljivo) ne spominjajo 
hiš, svojih avtomobilov, pehanja za zaslužkom. Spo-
minjajo se predvsem medsebojnih odnosov, mnogih 
prehitro izrečenih besed ali trmastega molka, zamu-
jenih ali odgnanih stiskov rok in objemov. Tu bi za-
čeli popravljati, povedo, zidaki življenja zanje na-
enkrat niso več potrebščine, nedokončani projekti, 
denar. Zidaki da so besede, čustva, posebna dožive-
tja, odnosi.

Če bi se vsaj malo učili od „konca“, bi bili naši „za-
četki“, pa morda že samo začetki vsakega dneva ali 
povsem običajnega pogovora, zelo drugačni. Morda 
bi svoje besede potem dlje zadržali zase, jih preteh-
tali in šele nato vrgli med ljudi, nam ljube in osta-
le. Že tisočletja nam modreci, posvetni in posveče-
ni, dopovedujejo vsaj dve stvari: da se vse začenja z 
besedo in da izrečene besede ne moremo vzeti nazaj. 
Opozarjajo, da so besede kot težki kamni, ostre puš-
čice, najhujši naboji. Besede dokončno vplivajo na 
naše odnose. Strinjam se z mnenji, da je virtualni 
svet prakse ožigosanja in žaljenja prignal do skraj-
nosti: če ne vidimo človeka, ki smo ga prizadeli, če 
ne stojimo poleg njega, če ostaja tam nekje daleč, po-
tem je raniti z besedo toliko preprosteje. Ne potrebu-
jem svojih znanj analize diskurzov s fakultete, da 
že ob hitrem pogledu na internetna omrežja spozna-
vam, koliko mladih in starejših ognjevito luča kam-
ne sovražnih besed naokrog.      

Iz zapisov na facebooku, twitterju itd. je jasno, da 
so mnogi že popolni analfabeti medsebojnih odno-
sov. Kot da druge soljudi sprejemajo samo, dokler v 
njih prepoznavajo kopijo sebe, svojih nazorov. Ali 
če imajo od njih neposredno korist. Dajte no, pa 
kakšno osiromašenje človeštva je to! Boleče je pre-
poznati, da ne zmorejo več narediti odmika od svo-
jih egov, da ne znajo več niti brati niti poslušati, kaj 
šele svojo misel argumentirati. Mečejo, streljajo, za-
badajo. In če so besede vedno le začetek … kje se lah-
ko takšni miselni pohodi ustavijo? 

Uganka mi ostaja, kako naj nekoga, ki se že sedaj iz-
raža v le par nepovezanih stavkih, ki ne bere, tem-
več z očmi „skenira“ neke objave, sploh pripraviš do 
tega, da poišče zgled drugje? Na primer v leposlov-
ju? Da opazi, kako so avtorji že pred antiko, poudar-
jeno pa vsaj po prvi svetovni vojni, dognali že vse 
absurdnosti in nesmiselnosti razčlovečenega sveta? 
In ko smo že pri prvih besedah – če se jim zaradi če-
sar koli upirajo pesniki, pisatelji, filozofi, psihologi 
– kako jih pripraviti do tega, da primejo v roke ver-
ske spise? Po priporočila ali že povsem jasna navo-
dila jim sploh ni treba v kako „tujo“ kulturo, če jim 
je svetovljanstvo pač tako daleč, enostavno lahko 
doma Biblijo, vse zaveze in pisma tudi dejansko be-
rejo. Te besede lahko tehtajo in začutijo v sebi, ne le 
sekajo, izrezujejo in prilagajajo svojemu egu ali, bog 
ne daj, trenutni nastrojenosti do drugače mislečih. 

Mislim, da se mnogim v tej „super večno mladi in fit 
kulturi“ zdi trenutek slovesa še daleč in zato je ka-
menjanje tolikanj bolj popularno. A ko bo prišla tis-
ta ura, nam bo skoraj sigurno žal, da smo na koncu 
koncev v množici tako osamljeni. Žal za usmerjanje 
energije v slabe želje, žalitve, puhlice. Žal za vsak 
nesmiselno zapravljen dan. Žal za vsak poljub, ki bi 
se lahko zgodil, pa se ni. Žal za vsako življenje, ki bi 
ga lahko rešili, pa ga nismo. In žal, da nismo zmogli 
namesto „sovražim te“ ter „izgini od tu“ večkrat lju-
beče pobožati z besedami „prosim, ostani“ in „rad te 
imam“.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Kamenjanje 

Vabljeni na pogovorni večer 
v sklopu cikla Europa, quo vadis?

dr. Mladen Dolar
četrtek, 21.4., ob 19. uri

Klub KDK

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Rebeka in Djomla KS združila moči, posavski bobnar 
s Pop Dizajni, dobrodelni koncert ob jubileju Ansam-
bla bratov Žerjav. Tokrat preberite:

Posavska pevka Rebeka Dre-
melj (na fotografiji) je prvič 
sodelovala z balkanskim 
zvezdnikom Djomlo KS, 
znan po hitu Gajba puna piva, 
rezultat pa so plesni ritmi no-
vega singla z imenom Do Ja-
drana. »Sodelovanje se je 
zgodilo popolnoma sponta-
no. Djomla KS mi je poslal 
demo posnetek, ki mi je bil 
všeč že ob prvem posluša-
nju. Rada imam takšne izzi-
ve in sem zelo odprta do no-
vih glasbenih sodelovanj,« je 
medijem zaupala Rebeka, ki 
je ob sodelovanju izrazila le eno zahtevo: »Želela sem, da 
je del pesmi, ki ga pojem, v mojem maternem jeziku, saj 
je v meni skrit mali lokalpatriot.« Pesem je bila posneta 
na različnih lokacijah, vse od Ljubljane do Beograda, in 
ima zelo enostavno sporočilo, ki se ga Rebeka po težkih 
življenjskih preizkušnjah sedaj rada poslužuje: »Uživajte, 
dragi moji! Družite se! Pojdite ven! Uživajte z družino! Uži-
vajte s prijatelji! Izkoristite čas, naredite prostor za dob-
ro voljo in nova doživetja! Živite vsak dan. In ne ga samo 
preživeti!« Se strinjamo!

Vili Resnik in Tone Košmrlj, nekdanja člana zasedbe Pop 
Design, sta v začetku letošnjega leta ustanovila novo glas-
beno skupino, ki sta jo poimenovala Pop Dizajni (na foto-
grafiji). Skupina je že posnela tudi svojo prvo pesem z nas-

lovom Kot ostrina noža, ki sicer spominja na skladbe izpred 
dvajsetih let in daje občutek nostalgije. Pesem je že dobi-
la tudi svojo vizualno podobo, saj je videospot zanjo spe-
snil, zrežiral in zmontiral Jani Pavec. Velja omeniti, da smo 
v skupini zasledili tudi posavskega bobnarja Petra Cizlja.

Ansambel bratov Žerjav (na fotografiji; foto: L. Rudman), 
ki ga sestavljajo Damjan in Matej Žerjav, Eva Popovič ter 
Jan Rudman, v letošnjem letu obeležuje 10. obletnico de-

lovanja. Ob tej priložnosti so člani ansambla sredi marca v 
dvorani OŠ Artiče pripravili dobrodelni koncert. Del zbra-
nih sredstev od prodanih vstopnic so namenili šolskemu 
skladu artiške šole, ki je namenjen za sofinanciranje šol-
skih potrebščin, projektov in aktivnosti za otroke iz soci-
alno šibkih družin. Gostitelji so medse povabili tudi glas-
bene prijatelje, s katerimi so obiskovalcem polne dvorane 
pripravili lep in drugačen glasbeni večer. Na odru so se 
tako zvrstili ansambli Topliška pomlad, Azalea in Nemir, 
pevski zbor OŠ Artiče, Dejan Vunjak in salonski orkester 
Lucky & the Pipes iz Celja. Pred koncem koncerta so člani 
ansambla del zbranih sredstev predali ravnateljici OŠ Ar-
tiče Vesni Bogovič. Za nameček so starši članov, ki jim pri 
njihovem glasbenem ustvarjanju vseskozi stojijo ob stra-
ni, poskrbeli še za sladko presenečenje ob koncu koncerta.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Jani Resnik, Ulica Luke Svetca 7, 
1270 Litija. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. SAŠA AVSENIKA in ALFI NIPIČ - Sedem vrtnic
  2. (5.) Ans. ANŽETA ŠUŠTARJA - Ljubka si
  3. (1.) DARJA GAJŠEK in Ans. ŠTRAJK - Ti znaš
  4. (4.) Ans. KLATEŽI - Punca, pojdi z mano 
  5. (10.) Skupina ŠPICA - Ko ljubezen daš nekomu
  6. (8.) Skupina GADI - Zadnji poljub
  7. (6.) Ans. VRT in MAJDA PETAN - Za materin praznik
  8. (-.) Ans. SEKSTAKORD - V srcu si 
  9. (3.) Ans. PETKA - Mami za praznik
 10. (-.) Ans. VESELI DOLENJCI - Ti edina

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Naveza – Če lahko bi me slišala 

 
Kupon št. 306

Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 16. aprila, ob 17. uri

1. nagrada:  bon v vrednosti 15 €
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 €
3. nagrada:  bon v vrednosti 5 €

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

VCT RAMOVŠ – PEKLAR d.o.o.,
TRG SVOBODE 13, 8290 SEVNICA

Geslo 7/2016 številke: 

OKUSNO IN DOMAČE
Nagrade, ki jih podarja Mesnica Videm, Sirc Janko s.p., 
prejmejo:
1. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 20 €; 
 Jožica Senica, Stolovnik
2. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 15 €; 
 Božena Zorko, Bistrica ob Sotli
3. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 10 €; 
 Branko Podbršček, Krško

Sadike Aronije EKO VC
T 
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 rezano cvetje in lončnice
 ekološka semena Amarant
 dišavnice, zelenjavnice, začimbe
 gomolji, čebulnice in spomladanske sadike
 balkonskega cvetja

 NOVO! 

PRODAJA EKOLOŠKIH 

SADIK ZELENJAVE

VCT RAMOVŠ-PEKLAR d.o.o.,
Cvetličarni Sevnica, MC Boštanj

in Vrtnarija Ribniki Sevnica
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Sabina Deržič, Brežice - 

dečka,
• Andreja Smukovič, 

Brežice - deklico,
• Krasimira Yankova 

Boycheva, Kazanlak 
(Bolgarija) - dečka,

• Andrijana Jurkovič, 
Kerinov Grm - dečka,

• Aleksandra Gajski, 
Koritno - deklico,

• Melita Rožman, Zdole - 
deklico,

• Petra Lokar, Brežice - 
deklico,

• Neža Bogovič, Velika vas 
pri Krškem - dečka,

• Alenka Lepšina, Sela pri 
Dobovi - dečka,

• Mateja Pavlovič, Bušeča 
vas - dečka,

• Špela Drenovec, Šedem - 
dečka,

• Branka Miljanović, 
Sevnica - dečka,

• Manuela Hudorovič, 
Gazice - deklico,

rojstva

poroke

• Jože Hervol iz Stare vasi 
- Bizeljsko in Merima 
Dizdarić iz Bihača (Bosna 
in Hercegovina),

• Jernej Grozina in Vesna 
Mrak, oba z Zalok.

ČESTITAMO!

• Maja Frigelj, Sela pri 
Dobovi - dečka,

• Jožica Mlakar, Dolenji 
Leskovec - dečka,

• Sanja Šolman, Gubno - 
deklico,

• Kumrije Bislimaj, Dolenja 
vas pri Krškem - dečka,

• Fatmire Osmani, Sevnica - 
deklico,

• Urška Pust, Nova Gora - 
dečka,

• Mateja Zorko, Gorenji 
Leskovec - deklico,

• Simona Kostadinovski, 
Mrzlava vas - deklico,

• Vlasta Kink, Oklukova 
Gora - dečka,

• Suzana Černelč, Bojsno - 
dečka.

BRESTANICA - Na gregorjevo je pred 90 leti na svet prijokala Ma-
rija Lekše, rojena Turšič, iz Šutne v Brestanici. Ob častitljivem 
jubileju so ji na domu v Šutni posebno čast z obiskom izkazali v 
imenu Občine in KS Brestanica Vlado Bezjak, Dragica Kolan in 
Anica Samec iz KO RK ter Vida Mešiček in Štefka Vutkovič iz 
DU Brestanica. Marija je namreč poznana po dobrih delih, vse-
lej je bila pripravljena pomagati sokrajanom in ostalim, ki so se 
nanjo obrnili po pomoč. Vse to smo občutili tudi mi ob prazno-
vanju njenega jubileja v krogu družine, hčerke Bernarde in vnu-
kov Andreja, Janija, Simona, Petra, Markota, Sandija in Mo-
nike, ter številnih drugih cenjenih prijateljev. V posebno čast in 
veselje nam je bilo, da imamo v naši sredi tako izjemno žensko, 
ki je velik vzor tako nam domačim kot ostalim, ki v življenju na-
letijo na njeno bližino.  Sandi Lekše, Monika Gabrič

90 let Marije Lekše

Marija Lekše v krogu vnukinje in vnukov

BEOGRAD - 7. aprila je praznovala 100. roj-
stni dan Brežičanka, ki že desetletja živi v Be-
ogradu, Jožefa (po domače Pepa) Potočnik, 
roj. Geršak, iz Bračne vasi na Bizeljskem. Že 
pred drugo svetovno vojno je odšla v Beog-
rad v službo, kjer je srečala moža Franca Po-
točnika s Koroške. S sinom Zlatkom in nje-

govo družino je ob visokem jubileju upihnila 100 svečk.  L. T.

100 let Brežičanke v Beogradu

vabi na vrtne dneve od 15. 4. do 15. 5.  2016
Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel.: 07/ 49-88-385, krsko@eurogarden.si, www.eurogarden.si, www.rotar-trgovina.si

BOGATA IZBIRA
 in SUPER CENE,
vse na enem mestu!

KRŠKO - Zaposleni v družbi Šumi bonboni, PE Imperial Krško, so 
pripravili tradicionalno, že šesto srečanje z nekdanjimi sodelavci 
in upokojenci podjetja. »Zbrali smo se tisti, ki smo svojim nekda-
njim sodelavcem želeli stisniti roko, jim nameniti prijazne bese-
de za popotnico ter v zahvalo za dobre in prijateljske vezi, ki smo 
jih stkali v času skupnega dela. Zato je srečanje potekalo v vese-
lem vzdušju, polnem emocij, prijateljskih objemov in ob obujanju 
spominov na skupne zanimive dogodke, ki so segali v zgodovino 
podjetja vse od ustanovitve Imperiala v Sotelskem do sedanjega 
Šumija, ki je od leta 2008 v lasti Skupine Žito d.d.«, je povedala 
Stanka Bogovič, ena izmed zaposlenih. Prek pisma je dobre že-
lje udeležencem naslovil tudi prvi direktor Imperiala Joško Bajc, 
ki bo v letošnjem letu dopolnil častitljiv 100-letni osebni jubilej, 
Anica Kukovičič pa se je zahvalila Mileni za organizacijo ponov-
nega srečanja in Zdravku Plutu, zadnjemu direktorju, ki je še vo-
dil podjetje pod nazivom Imperial Krško.  B. M./S. Bogovič 

Srečanje »Imperialovcev«

APRIL V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE

 Torek, 19. april, 19.30 

KONCERT MATEJ HOTKO TRIO - THE ROOTS

Vstopnina: 8 evrov v predprodaji, 10 evrov na dan koncerta

 Četrtek, 21. april, 19.00

Odprtje medinstitucionalne občasne razstave 
IMAGO MUSICAE: GLASBA NA BAROČNIH 
POSLIKAVAH BREŽIŠKEGA GRADU

in koncert arij iz opere 
AHIL NA SKIROSU 
(Giuseppe Arena, 1738; iz glasbenega arhiva grofov Attems)
v izvedbi najvidnejšega slovenskega ansambla 
za staro glasbo musica cubicularis
Vstop je prost. 
Prosimo, da do 18. aprila prevzamete brezplačne vstopnice na 
recepciji Posavskega muzeja Brežice ali jih rezervirate po telefonu na 
07 466 0517 in 031 708 737 ali po e-pošti andreja.matijevc@pmb.si. 
 
 Prijazno vabljeni!

ob Svetovnem dnevu Zemlje,

v četrtek, 
21. 4. 2016, ob 18. uri

DAN ODPRTIH VRAT
• Pokopališče Brežice: predstavitev 
pogrebne in pokopališke dejavnosti

• Čistilna naprava Mostec: voden 
ogled

• Zbirno-reciklažni center Boršt: 
voden ogled in predstavitev aktiv-
nosti 

V sklopu Svetovnega dneva Zemlje bomo 
izvedli aktivnosti za ozaveščanje najmlaj-
ših po osnovnih šolah in vrtcih. Kot druž-
beno odgovorno podjetje bomo poskrbe-
li, da bo zunanjost OŠ Pišece dobila lepšo 
podobo, in sicer bodo naši delavci prosto-
voljno izkopali ciprese, kamor se bo nato 
namestila ograja.

Komunala Brežice – za čisto naravo!

organizira

KRŠKO - Člani pevskega krožka z naslovom »Peli so jih moja 
mati« na LU Krško so priredili koncert v Domu starejših obča-
nov Krško. Poslušalce je uvodoma pozdravila direktorica LU Kr-
ško Nataša Kršak, nato je Zora Pevec spregovorila o pomenu in 
razvoju slovenske ljudske pesmi ter poudarila, da moramo biti 
ponosni na bogato kulturno dediščino naših prednikov. Oskrbo-
vancem DSO Krško so zapeli osem pesmi, poudarek pa so dali do-
moljubnim pesmim in pesmim o materinski ljubezni. Na koncu 
so si poslušalci zaželeli pesem po svojem izboru, ki so jo radi iz-
polnili. Oskrbovanci doma so skupaj s pevci sproščeno prepeva-
li lepe slovenske pesmi in jih povabili, naj jih kmalu zopet obiš-
čejo. Preden so se poslovili, so jih pogostili s pecivom, sokom in 
kavo.  Z. P.

Peli so oskrbovancem DSO Krško

S koncerta v DSO Krško
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANICE 1. SRL
Rezultati – Brežice : Koper 
21:33, Brežice : Celje 20:42
Lestvica – 1. Zagorje 36, 12. 
Brežice 3

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Krško : Krim 29:33, 
Škofljica : Brežice 28:33, Rade-
če : Gorišnica 31:34, Brežice : 
Dol 28:28, Črnomelj : Radeče 
27:21, Gorišnica : Krško 31:31
Lestvica – 1. Dol 35, 5. Brežice 
31, 8. Krško 22, 10. Radeče 16 

KADETI POLFINALNA SKU-
PINA B
Rezultat - Celje : Krško 33:25
Lestvica – 1. Krka 22, 5. Kr-
ško 8

STAREJŠI DEČKI POLFINAL-
NA SKUPINA B
Rezultati – Krško : Gorenje 
22:16, Sevnica : Drava 24:28, 
Celje : Krško 19:22, Sevnica : 
Trebnje 18:23
Lestvica – 1. Ribnica 15, 3. Kr-
ško 14, 8. Sevnica 0

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL – VZHOD – za 7. 
do 12. mesto
Rezultati – Krško : Koper 
73:82, Koper : Krško 85:77
Lestvica – 1. Koper 16, 6. 
Posavje Krško 10

STAREJŠI DEČKI 1. SKL – sku-
pina 1A za prvaka
Rezultati – Koper : Brežice 
69:58, Brežice : Jesenice 56:75, 
Triglav : Brežice 73:68
Lestvica – 1. Šentvid 27, 7. Bre-
žice 17

NOGOMET

1. SNL
Rezultati – Koper : Krško 0:1, 
Celje : Krško 0:1, Domžale : Kr-
ško 2:3
Lestvica – 1. Olimpija 59, 7. Kr-
ško 34

3. SNL
Rezultati – Brežice : Maribor B 
1:1, Šampion : Brežice 2:5
Lestvica – 1. Maribor B 44, 2. 
Brežice 42

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SKL – Krško : Interblock 2:0, 

Rudar : Krško 1:3; Lestvica 
SKL - 1. Krško 52
SML – Krško : Interblock 1:0, 
Rudar : Krško 1:0; Lestvica 
SML - 1. Domžale 53, 12. Kr-
ško 19
Skupna lestvica : 1. Domžale 
100, 11. Krško 71

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultati - Krško : Rudar 2:0, 
Žalec : Krško 0:1
Lestvica – 1. Aluminij 53, 6. Kr-
ško 33

ODBOJKA 

ČLANICE 3. DOL - CENTER
Rezultati – Brestanica : Krško 
3:1, Braslovče II : Brestanica 
0:3, Krško : Volleyball Ljublja-
na 2:3
Lestvica – 1. Celje 39, 4. Kos-
tak-Elmont Brestanica 31, 9. 
POK Krško 6

ČLANI 3. DOL - ZAHOD 
Rezultat – Triglav II : Kostanje-
vica 1:3, Črnuče ACH : Kosta-
njevica 3:0
Lestvica - 1. Portorož 41, 2. 
Kostanjevica na Krki 40

KADETINJE B LIGA – SKUPI-
NA F
Rezultati – Novo mesto : Kr-
ško 0:2, Krško : Olimp Ljublja-
na 0:2
Lestvica – 1. Olimp Ljubljana 
12, 2. POK Krško 10, 4. Kostak-
-Elmont Brestanica 4

STAREJŠE DEKLICE A liga – 
zahod B
Rezultati – Olimp Ljubljana 
: Krško 2:0, Krško : Vital Lju-
bljana 0:2
Lestvica – 1. Vital Ljubljana 18, 
6. POK Krško 0

STAREJŠE DEKLICE B liga – 
skupina E
Rezultati – Volleyball Ljubljana 
: Kostanjevica 1:2, Kostanjevi-
ca : Novo mesto 0:2
Lestvica – 1. Novo mesto 16, 2. 
Kostanjevica 12

STAREJŠI DEČKI A liga - za-
hod
Rezultati 1. kroga – Salonit 
Anhovo : Kostanjevica 2:0, 
Kostanjevica : Benquick Vol-
ley 1:2
Lestvica – Žužemberk 16, 5. 
Kostanjevica 2

PRILIPE - V organizaciji AMD Brežice je na dirkališču na Prilipah 
3. aprila potekala prva dirko za evropsko prvenstvo v motokro-
su v razredih EMX Open, EMX 85 in EMX 65. S suvereno zmago 
v obeh vožnjah je slavil Tim Gajser pred Martinom Michecem 
(Češka) in Klemnom Gerčarjem, ki je imel v prvi vožnji nekaj 
smole in je dirko končal na petem mestu, v drugo pa je bolje od-
peljal in dirko končal takoj za Gajserjem. V izredno konkurenčni 
kategoriji EMX 85 je z drugim mestom navdušil Maks Mausser, 
premoč je moral priznati le Reneju Hoferju iz Avstrije.

Številni gledalci, ki so se zbrali ob progi na Prilipah, so imeli kaj 
videti, zlasti odlično predstavo Gajserja v kategoriji EMX Open, ki 
je dirko izkoristil za testiranja in dober trening pred odhodom v 
južno Ameriko, kjer ga čaka naslednja dirka za svetovno prven-
stvo. Kot zanimivost naj omenimo, da se je z evropsko konkuren-
co pomeril tudi njegov oče in trener Bogomir Gajser, ki je prese-
netil z dobro vožnjo glede na to, da nosi na hrbtu že pet 'križev', 
in prišel do točk za evropsko prvenstvo. Od naših so se izkazali 
še Aljoša Molnar, ki je osvojil četrto mesto, in Ian Oskar Kata-
nec, ki je dirko končal na sedmem mestu. Med najmlajšimi, v ka-
tegoriji EMX 65, je slavil Italijan Luigi Matteo Russi.
 Vir: AMZS MX Press 

Gajser suveren na Prilipah

Vožnje so si ogledali številni gledalci.
TRBOVLJE - Na predzadnji 
tekmi Vzhodne lige v špor-
tnem plezanju so mladi plezal-
ci iz Posavskega alpinistične-
ga kluba znova blesteli. Če smo 
že navajeni, da Aljaž Motoh na 
vzhodu nima prave konkuren-
ce med kadeti, pa sta dve zapo-
redni zmagi starejšega dečka 
Kajetana Voglarja med tek-
movalci z B licenco lepo pre-
senečenje in potrditev dobre-
ga dela. Svoj najboljši rezultat 
je dosegla Latoja Drmaž, ki je 
bila med mlajšimi deklicami z 
B licenco 4. Ajda Graj je bila v 

isti kategoriji 12. Lep napredek kaže Sven Klenovšek, ki je bil 
15. med mlajšimi cicibani. Pri deklicah iste starosti je Špela Vra-
čun osvojila 30. mesto. Med starejšimi cicibankami sta bili Ela 
Matkovič in Mija Mlakar 18. oz. 19., med mlajšimi dečki Jure 
Rupar 9., med starejšimi deklicami pa Nuša Krajnc 9. in Klara 
Drmaž 15. PAK

Dvojno zlato za PAK 

Kajetan Voglar

BREŽICE, PIŠECE - Prvi aprilski vikend je bil za slovenski in tudi 
regionalni badminton zelo pomemben, saj je v brežiški špor-
tni dvorani potekal četrti veliki mednarodni turnir pod imenom 
»Turnir bratstva in enotnosti 2016«. Sodelovalo je 139 tekmo-
valcev in tekmovalk iz petih držav oz. 25 klubov, kar je bil za 
glavnega organizatorja, Badminton klub Pišece, velik zalogaj. Na 
predvečer turnirja so predstavniki petih držav sestankovali za 
prihodnjo sezono, v kateri naj bi zaživela novo ustanovljena liga 
ADA (Alpe-Donava-Adria). Kljub zelo močni konkurenci je ne-
kaj medalj na turnirju ostalo tudi v Posavju. Posavski badminto-
nisti so na stopničkah stali kar sedemkrat. Zmagovalec pri fan-
tih kategorije B je postal Ivan Hotko, član BK Pišece. Zmagala 
je tudi mešana dvojica v kategoriji B Luka Stjelja - Nuša Pavlo-
vič, člana BK Brežice. Drugega mesta sta se veselila moška dvo-
jica B Ivan Hotko - Klemen Kos (BK Pišece). Na tretji stopnički 
pa so bili mešana dvojica Toni Hotko - Sara Mikuš v konkuren-
ci A, Dejan Mikuš v konkurenci moške dvojice C, Zala Stergar 
v kategoriji dekleta posamezno C ter osmoljenka Maja Sušin, ki 
se je v tekmi za finale tako hudo poškodovala, da je morala v bol-
nišnico. Zanjo je letošnje leto že zaključeno. Osrednja podelitev 
je bila edinstvena v badmintonu, saj je bila polna pišeška dvora-
na skoraj premajhna za vse, ki so si želeli ogledati ta spektakel. 
Naslednji dan so v klubu pripravili še otroške delavnice na temo 
badmintona.  T. Š./R. R.

Odlično izpeljan badminton turnir

Ekipe, sodelujoče na »final 
four« turnirju, so se mora-
le prebiti skozi dolgo sito ob-
činskih, področnih, četrtfinal-
nih in polfinalnih prvenstev. V 
dvorani je sodelujoče pričaka-
lo peklensko vzdušje, kot smo 
ga vajeni na finalnih šolskih 
tekmovanjih. Tudi tokrat so di-
jaki zasedli celotno tribuno, na 
pomoč je prišla navijaška sku-
pina Nuclear power boys, ki je 
dajala ritem celotni dvorani in 
turnirju, kar je šlo predvsem v 
finalu na roke Krčanom. 

Otvoritveni tekmi nista 
postregli s presenečenji, saj sta 
favorizirani ekipi dosegli sicer 
težki, a zasluženi zmagi. Gim-
nazija iz Ormoža je v končni-
ci uvodne tekme vendarle str-
la odpor žilavih Koprčanov. V 
drugem polfinalu so se v no-
rem vzdušju Krčanom ven-
darle nekoliko zatresle roke. 
Gimnazija Šiška že nekaj časa 
ni več tisti »pojem« v srednje-
šolskem rokometu, kot je bila 
v preteklih letih, vendar je tok-
rat predstavila obetavno eki-
po, ki ni popustila naletom Kr-
čanov. Le-ti so sicer nekajkrat 
nakazali, da bodo napravili od-
ločilno razliko, a »Šiškarji« so 
se vedno znova vrnili. Ob od-
ličnih obrambah vratarja, po-
kale so tudi vratnice in prečke, 
so držali stik s Krčani do za-
ključka tekme. Končnica bi se 
lahko ob rezultatu 18:17 raz-
pletla tudi drugače, a je kako-

Krčanom končno še šolski naslov
KRŠKO – Na krški srednji šoli so dobro začutili priložnost, da je zlata generacija krškega rokometa dozo-
rela za največje stvari, in prevzeli organizacijo finala državnega prvenstva v rokometu za dijake. Na finalni 
turnir so se v šolskem letu 2015/16 uvrstile Gimnazija Ormož, Gimnazija Koper, Gimnazija Ljubljana – Ši-
ška in gostitelj, Šolski center Krško – Sevnica. 

vost na koncu vendarle prevla-
dala. Domačini so si prislužili 
čas za oddih in pričakovano 
trdo finale s starimi »klubski-
mi« znanci iz Ormoža, s kate-
rimi že leta krojijo slovenski 
kakovostni vrh v generaciji le-
tnikov 1997. Tekma za tretje 
mesto je potekala v malo bolj 
gledališkem vzdušju, Primorci 
so skozi tekmo uveljavili svo-
jo kakovost in osvojili končno 
tretje mesto. Sledil je težko pri-
čakovani finale. Po nekaj zgre-
šenih priložnostih domačih so 
gostje iz Ormoža prevzeli po-
budo v prvem delu srečanja, 
a krške žoge so kmalu pričele 
zadevati želena mesta. Polčas 
je pripadel Krčanom, nobena 
izmed ekip pa ni mogla napra-
viti večje prednosti skozi celo-
ten potek srečanja. V zaključ-
ku tekme je prevladala večja 
energija in želja, ki so jo ob po-

moči publike prikazali Krčani, 
za končnih 25:21. 

Na turnirju so izbrali tudi naj-
boljše. Naj strelec je postal 
Dani Zugan (Gimnazija Ko-
per), naj vratar Tom Virant 
(Gimnazija Ljubljana - Šiška), 
naj igralec pa z odličnim nasto-
pom v finalu Marko Sintič (ŠC 
Krško – Sevnica). Marko, dol-

goletni kapetan ekipe, je ob ve-
likem uspehu zaokrožil misli 
o generaciji krškega rokome-
ta, ki ji »strokovnjaki« niso 
namenjali veliko možnosti za 
prehojeno zlato pot: »Zlata ge-
neracija krškega rokometa je 
v klubskem rokometu dvakrat 
osvojila naslov prvakov v ka-
tegorijah mlajših in starejših 
dečkov, ob tem je bila še dvak-
rat udeleženka finalnih tur-
nirjev. Kar štiri leta smo lovili 
naslov tudi v šolskem tekmo-
vanju, a prišli najdlje do pol-
finala, kjer so bili naši redni 
'krvniki' ŠC Novo mesto. Tok-
rat smo zadnjič zaigrali sku-
paj na šolskem prvenstvu in 
imeli še dodaten motiv za lov-
ljenje zmage, ki smo jo pod 
vodstvom našega mentorja 
Bojana Božiča tudi dosegli. S 
tem smo zaokrožili naše sku-
pne poti, ki se bodo kaj lahko 
v bodočnosti zaradi odhoda na 
fakultete razšle.«
 Luka Šebek 

Zmagovalna ekipa ŠC Krško - Sevnica (foto: arhiv šole)

KRŠKO – Sijajni uspehi krških športnikov na tekmovanjih doma 
in v tujini, številni naslovi državnih in mednarodnih prvakov 
ter predvsem veliko število mladih in starih, ki se udejstvuje-
jo v športni prostočasni dejavnosti, obvezuje krško športno po-
litiko, da deluje v smeri ohranjanja in nadaljnjega izboljševanja 
pogojev za delovanje športnih društev v občini. Krška občina 
je v  letu 2016 pridobila naziv »Evropsko mesto športa 2016« 
zaradi dobrih pogojev, ki jih zagotavlja z razvojem mreže špor-
tnih objektov. Objekte zapolnjujejo športna društva, ki s svojimi 
aktivnostmi prinašajo obilo možnosti za aktivno in zdravo pre-
življanje prostega časa občanov. Čas pred največjim športnim 
dogodkom v občini, speedway dirko za veliko nagrado Sloveni-
je, je Športna zveza Krško izkoristila za pripravo okrogle mize z 
naslovom »Šport v občini Krško: Izzivi in priložnosti«, ki bo po-
tekala v torek, 19. aprila, ob 18. uri v sejni sobi A Občine Krško.
Športna zveza Krško se je v zadnjem obdobju izpostavila s pou-
darjenim delovanjem na področju soustvarjanja športne politike 
v občini. S projektom, ki ga vodijo pod blagovno znamko »Krško 
– občina športnih priložnosti«, delujejo v smeri povečanja pro-
računskih sredstev za šport, priprave strategije športa, poveča-
nju lastnega trženja, izvedbe večjega števila projektov in poudar-
jene promocije športa kot celote. Ob omenjenih temah želijo na 
okrogli mizi izpostaviti bodoči krški bazen in kar največ mnenj 
s strani športnih društev. Vabljeni seveda vsi, ki jim je mar za ra-
zvoj krškega športa.  L. Šebek

Okrogla miza na temo športa 
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LESKOVEC PRI KRŠKEM - Člani Konjeniškega kluba Posavje 
Krško so se 27. februarja zbrali na rednem letnem občnem 
zboru kluba v prostorih hotela Kunst. Preteklo leto si bodo 
zapomnili kot zelo težko, vendar jih že skoraj stoletni trud 
prednikov spodbuja, da še vedno vztrajajo in tudi načrtu-
jejo.  

V letu 2015 so bili 7. junija organizator tekmovalnega dne, na 
katerem je štartalo 55 kasačev in sedem dvovpreg posavskega 
konjerejskega društva, izvedli pa so tudi dirko francoskih kobil. 
Osrednja točka sporeda je bil Šampionat Slovenije, ki je postal 
na hipodromu Brege že kar tradicionalen, kar pripisujejo vedno 
vzorno urejeni in hitri stezi. Člani kluba so se v preteklem letu 
udeležili 26 tekmovalnih dni, ki so jih organizirali klubi, zdru-
ženi v Zvezo društev kasaške centrale Slovenije. Z osmimi konji 
kasači so izvedli 67 štartov in se 47-krat uvrstili na nagrajena 
mesta (7 zmag, 11 drugih, 5 tretjih, 11 četrtih in 13 petih mest). 
Večkrat so nastopali tudi v tujini, predvsem v Italiji, kjer so bili 
zelo uspešni. Najboljše rezultate beležijo konji iz hleva Mars, sle-
dijo mu konji iz hlevov Bernardič in Šepetavc. Z zelo dobrimi 
rezultati se lahko pohvalijo tudi klubski galoperji, ki tekmujejo 
predvsem v tujini (Madžarska). 
 
V letošnjem letu 2016 imajo člani kluba ambiciozne načrte tako 
pri ureditvi hipodroma Brege kot tudi na športnem področju. 
Ponovno so pridobili organizacijo tekmovalnega dne s Šampio-
natom Slovenije, ki bo 5. junija v počastitev praznika občine Kr-
ško. Opozorili so, da se pogoji za delovanje kluba iz leta v leto 
slabšajo, saj je hipodromska steza dostopna vsem – tekačem re-
kreativcem, motoristom, sprehajalcem psov …, čeprav si člani 
že več let prizadevajo za ureditev statusa hipodromske steze in 
zaprtje hipodroma. Zaščita steze in objektov bi bila nujna, ker 
je škoda tako na stezi kot na objektih in infrastrukturi čedalje 
večja. V svoje vrste želijo pritegniti čim več novih – mlajših čla-
nov, končno urediti lastninske odnose na hipodromu ter da bi 
področje okoli hipodroma postalo tekmovalni in vadbeni poli-
gon za kasaški in galopski šport ter preskakovanje ovir, ker nudi 
prostor izredne pogoje. Po njihovem mnenju je zelo žalostno, 
da se vse do danes ni pravno uredil status področja hipodro-
ma, zato apelirajo na vse pristojne, da le-to uredijo ter omogo-
čijo klubu normalno delovanje in želeni razvoj. Ker v klubu de-
luje tudi sekcija galoperjev, je nujno poskrbeti tudi za njihovo 
stezo s pripadajočo ograjo, ker bo le tako možno na njej izves-
ti galopsko dirko.  
 Vir: KK Posavje 

Kljub težavam vztrajajo 

Program za april
Petek, 15. 4. 2016, ob 16.30
KUHARSKA DELAVNICA ZA MLADE : LA DOLCE VITA 
Prijave: katja.rozzman0608@gmail.com 

Sobota, 16. 4. 2016,  od 10.00 do 12.00
MC DIRENDAJ

Sobota, 16. 4. 2016,  ob 21.00
KONCERT: BERNAYS PROPAGANDA- SUZI SOPRANO- JUŽ'NA
Organizator: Društvo za kreativni razvoj

Sobota, 23. 4. 2016, ob 21.00
KONCERT:  THE REAL GUNS N’ROSES TRIBUTE BAND
Vstopnina: 5eur

Sobota, 23. 4. 2016, od 18.00 do 19.30
PREDAVANJE: POKLICNA VOJSKA
Organizator: Poklicna vojska Slovenije

Petek, 29. 4. 2016, ob 21.00
KONCERT: BLU SINE IN JENNY ELISABETH

Sobota, 16. 4. 2016,  ob 9.00
NAREDIMO SVOJO CVETLICO

Četrtek, 21. 4. 2016, ob 15.00
MOJA NAMIZNA IGRA

Petek, 22. 4. 2016, ob 17.00
POSTANI MODNI KREATOR

Sobota, 23. 4. 2016, ob 9.00
IZDELAJMO ZMAJA ZA SPUŠČANJE

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

KUHARSKA DELAVNICA ZA MLADE: La dolce vita 
Italijanska kuhinja je na svetu zagotovo med 
najpriljubnejšimi kuhinjami. Vsi obožujemo pico, 
domače testenine, raviole in tiramisu. Ampak 
italijanska kuhinja je mnogo več. S čudovitimi 
aromami rožmarina, bazilike, origana, bodo 
recepti pridobili pristen italijanski vonj in okus. 
Pričaraj si kanček italijanskega uživanja in se 
nam pridruži na kuharski delavnici.

MC Krško, petek, 15. 4. 2016, ob 16. 30

Najprej so gostovali pri tret-
jeuvrščenih Domžalah in kar 
malce nepričakovano doseg-
li veliko zmago s 3:2. S tremi 
zadetki od 41. do 64. minute 
(dva je prispeval David Polja-
nec, ki je zadel prvič po lan-
skem 1. avgustu (!), enega pa 
Luka Volarič) so povedli s 3:0. 
Zlasti lep je bil prvi zadetek, ki 
so ga dosegli po uigrani akci-
ji iz kota, končno podajo Po-
ljancu pa je prispeval Dejan 
Urbanč. A pot do zmage vse-
eno ni bila lahka, saj so doma-
čini z dvema zadetkoma zni-
žali zaostanek in poskrbeli za 
razburljivo končnico, v kateri 
pa so Krčani vendarle ohrani-
li prednost.

Že nekaj dni kasneje so go-
stovali pri tekmecu za obsta-
nek v ligi Celju in znova zma-
gali, tokrat z minimalnih 1:0. 
Z golom proti svojemu nek-
danjemu klubu je v 35. mi-
nuti odločil Enis Đurković, 
ki je skupaj s podajalcem Di-
nom Hotićem izkoristil napa-
ko celjske obrambe. Obe ekipi 
sta tekmo končali z igralcem 
manj, saj sta bila v drugem 
polčasu izključena Celjan Lo-
vre Čirjak in Krčan Luka Šte-
fanac. Prvi je zaradi ugriza do-
bil kar šest tekem kazni, drugi 
zaradi povračilnega udarca tri.

Lahko v Krškem pade še Maribor?
KRŠKO - Za nogometaši Krškega je serija treh zaporednih tekem v gosteh, na katerih so kar malce senza-
cionalno zabeležili maksimalnih devet točk in se sedem krogov pred koncem prvenstva močno približali 
obstanku v ligi. Zdaj sta pred njimi tekmi z najboljšima ekipama v državi, Mariborom in Olimpijo.

Minulo nedeljo so gostovali še 
v Kopru, ki se prav tako bori 
za obstanek, in zmagali po zelo 
podobnem scenariju kot v Ce-
lju in z enakim izidom. Zno-
va je bila odločilna 35. minu-
ta, junak pa je bil tokrat že v 
prejšnjih tekmah zelo opazni 
Hotić, ki je velemojstrsko za-
del s prostega strela z več kot 
20 metrov. Do konca tekme se 
rezultat ni več spremenil in Kr-
čani so spet slavili z 1:0.

»Za nami je res fantastičen te-
den, vsaka tekma je bila spe-
cifična. Fantje so bili odlični, 
pokazali so kvalitetne pred-
stave ter taktično in igralsko 
zrelost,« je serijo treh zmag, 
ki jih je popeljala do 34 točk in 
izenačenja na 6. mestu na le-
stvici z velenjskim Rudarjem, 
za naš časopis ocenil trener 
Tomaž Petrovič. Čeprav so v 
spomladanskem delu s 15 toč-
kami najuspešnejša ekipa v ligi 
in so zadnjeuvrščeni Krki po-
begnili kar za osem točk, Pet-
rovič opozarja, da je do konca 
še sedem tekem in da bo pot 
do obstanka še težka.

Kot že omenjeno, je pred Kr-
čani v nedeljo, 17. aprila, ob 
17. uri na domačem stadionu 
tekma z aktualnimi prvaki iz 
Maribora, ki lovi dve točki za-

ostanka za vodilno Olimpijo, 
pri kateri bodo Krčani gosto-
vali naslednjo soboto, 23. apri-
la. »Ekipi sta v boju za prvaka 
in bosta maksimalno motivi-
rani,« se zaveda Petrovič. Upa, 
da bo v nedeljo Mariborča-
ne pričakal poln stadion in da 

se morda ponovi decembrska 
tekma z Olimpijo, ki so jo Kr-
čani uspeli premagati. Poleg že 
omenjenega Štefanca bo zara-
di kartonov manjkal tudi iz 
Maribora posojeni bočni bra-
nilec Robert Pušaver.
 Peter Pavlovič

V senci Krčanov, a prav tako uspešni in ambiciozni, so tudi v NK 
Brežice 1919, ki igrajo v 3. SNL - sever. Minulo soboto je na bre-
žiškem stadionu gostovala vodilna ekipa Maribor B, pred lepim 
številom gledalcev, kar 250 se jih je zbralo, pa sta se ekipi razšli 
z 1:1. Za Brežice je zadel prvi strelec lige, Hrvat Jurica Jeleć. Va-
rovanci Antonija Brdika so drugi na lestvici z dvema točkama 
zaostanka za Mariborčani, ki pa zaradi pravil ne smejo napredo-
vati v drugo ligo, tako da se Brežičanom obeta nastop v kvalifika-
cijah za drugo ligo z enim od prvakov drugih treh skupin 3. SNL.

Brežičani v boju za drugo ligo

Na tekmi z B ekipo Maribora so bile tribune brežiškega sta-
diona lepo zapolnjene (foto: Petra Brkić).
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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

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

NONO HOVIĆ

SPOMIN

Hvala, Nono, za vse svetle trenutke, ki smo jih preživeli s tabo.

Vsi njegovi

Danes minevajo štiri leta,
odkar je za vedno odšel od nas naš ljubljeni 

sin, oče, brat, svak in stric

iz Brežic.

Šel si v večnost, ljubi Nono,
prezgodaj in premlad.

Vse, prav vse bi dali,
da bi vrnil se spet k nam.

GOLOBIČ BARBARA – 
BARICA

SPOMIN

Hvala vsem, ki se je spominjate. 
Prižgite ji svečo in postojte ob njenem grobu.

Vsi njeni

Aprila bo minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustila naša draga

iz Brežic, Valvasorjeva 25.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin bo večno ostal.

STANKA VOVK GORNIK

SPOMIN

Žalujoči: vsi njeni

Minilo je 10 let, odkar nas je zapustila
draga hčerka, sestra, žena in mama

Iskrena hvala vsem, ki ji prinašate cvetje, prižigate sveče
in postojite ob njenem grobu.

Kogar imaš rad,
ta v srcu nikoli ne umre,

samo daleč, daleč je …

iz Sevnice.

PETER PETAN

SPOMIN

Napolnilo se je žalostno leto, odkar nisi z nami. Zelo te pogrešamo.

Ivica, Petra, Ivana, Jona, Luna, Boža, Tina,
sorodniki in prijatelji

(6. junij 1943 - 14. april 2015)

Zdaj tvoja slovnica ne pozna več preteklika,
le še drhtenje vsenavzočega sedanjika,

ki kakor črna luknja srka vase.
Vse, vključno z mano ...

(Boris A. Novak)

Spoštovane bralke in bralci!
Kot smo opozorili že v začetku leta, smo v zadnjem času v ure-
dništvo prejeli več pisem, v katerih žal anonimni pisci opozar-
jajo na nepravilnosti v delovanju določenih ustanov in služb v 
posavskem okolju. Ponavljamo, da takšnih pisem ne moremo 
objaviti oziroma od avtorjev pisem bralcev zahtevamo poln 
poštni naslov in telefonsko številko, na kateri ga je možno pre-
veriti. Dopuščamo pa možnost objave pisma, podpisanega le 
z začetnicami avtorja, naslov pa ostane znan le uredništvu. 
 Uredništvo

BRESTANICA - Na rednem letnem zboru so se 1. aprila v Gos-
tišču Allegro v Brestanici zbrali člani Kmečke zadruge Bo-
hor iz Koprivnice. V slednji so minulo leto zaključili poslov-
no uspešno in z dobičkom. 

Zadruga je konec minulega leta štela skupno 47 vključenih zad-
ružnikov, ki so skozi leto v odkup mesa predali 343 kom mlade-
ga pitanega goveda (biki), 46 telet, 177 krav in 100 telic, v odkup 
pa oddali skupno 2.364.022 litrov mleka. Po kvaliteti in številu 
mikroorganizmov je bilo 91,18 % oddanega mleka v E razredu 
(do 50.000 SŠMO/ml mleka), glede na somatske celice pa ga je 
bilo 94,79 % izpod 400.000 SC/ml mleka, kar pomeni, da je su-
rovo oddano kravje mleko zadostilo vsem merilom za oddajo. Si-
cer je v letu 2015 mleko oddajalo 21 proizvajalcev zadruge, od 
tega jih je osem oddalo nad 100.000 litrov mleka, največji trije 
proizvajalci pa so bili Ivan Bogovič, Ivan Kožar in Robert Ur-
banč. Za letošnje leto so zadružniki povečali plan oddaje mleka 
v odkup na 2.620.000 litrov mleka, načrtujejo pa tudi večji ob-
seg oddanega mesa v odkup, in sicer v primerjavi s preteklim le-
tom za dobrih 60 kom več pitanega goveda (400 kom), 50 telet, 
medtem ko so znižali oddajo mesa krav na 150 kom.
 B. M. 

JATNA, MAGOLNIK -  21. marca je ob mednarodnem dnevu 
gozdov pri Ajdovem grobu na Jatni potekalo svečano odprt-
je informacijske table, v Hiši na Magolniku (pri Svibnem nad 
Radečami) pa še otvoritev razstave radeškega slikarja Jože-
ta Barachinija z motivi iz narave. 

Moto letošnjega mednarodnega dneva gozdov, ki ga je leta 2012  
razglasila Generalna skupščina OZN, je »Spoštujmo povezanost 
gozda in vode«. O tem je na posebni slovesnosti na Magolniku  
spregovoril tudi inženir gozdarstva Jože Prah: »Gozd ima veliko 
funkcij in vlog. Ena glavnih je hidrološka. V procesu naravnega 
kroženja voda prehaja skozi različne vegetacijske in zemeljske 
plasti ter se pri tem čisti, hkrati pa rastline in gozdna tla akumu-
lirajo ogromne količine vode, ki bi sicer prosto odtekala po po-
vršju in imela razdiralne učinke večjih razsežnosti, kot jih ima 
zdaj. Gozd je hkrati tudi naravni filter in rezervoar vode in ne na-
zadnje dejavnik, ki v veliki meri vpliva na gibanje vodnega od-
toka. Drevnina je na vlažnostne razmere prilagojena z načinom 
svojega življenja v legah. Vodni tok iz gozda je bolj enakomeren. 
Potoki in reke, ki izvirajo na gozdnatih območjih, imajo manjša 
nihanja količine vode. Ob dežju narastejo manj in v sušnih ob-
dobjih količina vode manj upade. Gozdovi z močno izraženo hid-
rološko vlogo imajo vpliv na tekoče vode daleč stran od gozda. 
Preprečujejo ali blažijo poplave in v sušnih obdobjih ohranjajo 
večjo količino vode ter preprečujejo presihanje potokov in rek. 
V primeru vodnih zajetij imajo vpliv na kakovost in količino pit-
ne vode. V gozdovih z izraženo hidrološko vlogo so ukrepi takš-
ni, da ne pride do zmanjševanja te vloge.«
  S. R., foto: V. Šeško

Stabilno poslovanje KZ Bohor

Gozd je rezervoar vode

Na gozdnatem območju Jatne, ki je bila pred desetletji velika 
posest s približno desetimi kmetijami, so ob letošnjem med-
narodnem dnevu gozdov odprli informacijsko tablo.

RADEČE - Vodstvo podjetij Radeče Papir Nova in Muflon je 7. 
aprila z zaposlenimi podpisalo novo podjetniško kolektivno po-
godbo (PKP), pri čemer sta tako vodstvo kot sindikat izrazila za-
dovoljstvo, saj so prepričani, da lahko samo s skupno doseženim 
socialnim dialogom žanjejo uspehe na globalnih trgih. Kot je po-
vedal direktor družbe Marco Castiglioni, je podpis PKP dokaz 
uspešnega poslovanja in sodelovanja z vsemi deležniki, še po-
sebej z zaposlenimi; Stanislav Klanšek, predsednik sindikata 
Radeče papir Pergam, pa je k temu dodal, da je radeška papir-
nica kot zadnja izmed velikih papirnic sprejela PKP,  s čimer je 
zaposlenim zagotovila zanesljivost in nadstandard, obenem pa 
utrdila socialni dialog med vodstvom in sindikatom, kar naka-
zuje na njuno visoko stopnjo zaupanja.
 B. M., vir: Radeče Papir Nova

NOVO MESTO – Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je 6. 
aprila v sodelovanju s partnerji (Skupino TPV, Šolskim centrom 
Novo mesto, Mestno občino Novo mesto in Mestno občino Lju-
bljana) izvedla projekt »Zapelji se modro v zeleno«, kjer so dija-
kom, študentom in ostali zainteresirani javnosti predstavili al-
ternativne pogone (električna vozila, hibridna vozila, priključni 
hibridi). S projektom so želeli opozoriti na pomen okoljsko za-
nimivega programa, s katerim lahko vsakdo izmed nas prispeva 
k varovanju okolja.  Vir: TPV

Zapelji se modro v zeleno

Radeški papirničarji z vodstvom 
podpisali PKP

Čeprav sprva res nisem imel namena polemizirati s t. i. svetniško 
skupino Občine Kostanjevica na Krki, ki naš časopis in spletno stran 
www.posavje.info v odgovoru (ki je bil poslan brez vsakega spre-
mnega, vsaj vljudnostnega dopisa) na članek »Še vedno vsak na 
svojem bregu« (Posavski obzornik št. 5, 3. marec 2016) obtožuje 
pristranskega poročanja, menim, da takšna pavšalna, z ničemer 
podkrepljena obtožba ne sme ostati brez odgovora. Člani svetni-
ške skupine pišejo tudi, da Posavski obzornik »povzema samo izja-
ve enega ali dveh članov občinskega sveta, občinsko upravo, župa-
na in podžupana«. A res? Člane svetniške skupine bi spomnil, da si 
vendarle malce osvežijo spomin in preberejo katerega od člankov 
o dogajanju na občinskem svetu v tem mandatu in preštejejo, ko-
likokrat sem kot poročevalec s sej navajal tudi njihova stališča in 
pojasnila, izražena bodisi na ali po seji bodisi poslana naknadno 
po elektronski pošti, ponavadi s strani g. Rajarja. Kljub njihovim 
obtožbam je tako tudi v članku v tokrat ni številki časopisa. Da ne 
omenjam številnih »izjav za javnost« svetniške skupine (in seveda 
tudi občinske strani), s katerimi smo redno polnili rubriko Prejeli 
smo in jim namenjali dragocen časopisni prostor. Mislim, da nobe-
na druga politična skupina v Posavju v zadnjem letu in pol ni do-
bila toliko brezplačnega časopisnega prostora kot svetniška sku-
pina Občine Kostanjevica na Krki. 

Kot mi je bilo po objavi »spornega« članka očitano tudi v telefon-
skem razgovoru, jim ni bilo všeč, da sem navajal tudi do njih kri-
tične izjave »nevtralnih« svetnikov (natančneje svetnice), a najbrž 
nisem edini, ki v do skrajnosti zaostreni situaciji išče predvsem glas 
tistih, ki pozivajo k dogovoru. Tudi če sem si kot dolgoletni spre-
mljevalec političnega dogajanja v kostanjeviški občini kdaj dovolil 
kakšen bolj »subjektivno obarvan« stavek, je bil vedno v duhu po-
ziva obema stranema, naj neproduktivno politično blokado ven-
darle razrešita s kompromisom. Morda bi se veljalo ukvarjati raje 
s tem namesto s prepiranjem z novinarji.
 Peter Pavlovič, 
 novinar Posavskega obzornika

Odgovor svetniški skupini

KRŠKO – Družba GEN-I je v poslovnih prostorih v Krškem orga-
nizirala 9. srečanje partnerjev GEN-I, ki se ga je udeležilo 50 par-
tnerjev. Predstavniki skupine GEN-I in skupine GEN so predsta-
vili uspešne poslovne rezultate ter podali izhodišča za nadaljnje 
delo.Osrednji del srečanja je bil posvečen pregledu aktualnih ce-
novnih trendov na trgu energentov, ki jih zaznamujejo nizke ab-
solutne cene električne energije in zemeljskega plina. Sicer pa 
je GEN-I od januarja 2016 tudi partner evropskega projekta Fu-
tureFlow, ki bo povezal štiri sistemske operaterje iz osrednje in 
južne Evrope, ki se dnevno soočajo z vse večjimi izzivi zagotavlja-
nja varnosti energetskega sistema. Na projektu, ki ga je odobri-
la Evropska komisija v okviru pobude Obzorje 2020, GEN-I so-
deluje pri raziskavah in razvoju smernic za udeležbo poslovnih 
in industrijskih odjemalcev ter razpršenih virov pri analizi čez-
mejnih potencialov za izravnavo odjema in pri potrditvi proto-
tipa platforme, razvite v okviru projekta.  Vir: GEN-I

9. srečanje partnerjev GEN-I 
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FRANCA KRIŠTOFA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami in se od njega 
poslovili ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Bukovja 11 na Bizeljskem

Prazen je naš dom,
ker v njem tvoje ni bližine,

a v naših srcih
pustil si ljubeče nam spomine.

JANKA SEVERJA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in dobrim sosedom, ki ste bili z nami v dneh globoke žalosti, z 
nami sočustvovali in nas tolažili. Hvala za podarjeno cvetje, sveče, 
prispevke za svete maše, denarno pomoč, pisno in ustno izročena 
sožalja. Hvala osebnemu zdravniku g. Iljažu za lajšanje bolečin. 
Hvala g. župniku, kvartetu trobentačev in g. Žičkarju za organizacijo 
pogreba. Posebna zahvala Manci za prebran opis njegove življenjske 
poti. Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga 
imeli radi, bili del njegovega življenja in se od njega poslovili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi in ga bomo 
neizmerno pogrešali

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega 
dragega moža, očeta, starega očeta, strica, 

svaka, bratranca in soseda

z Zdol 68 pri Krškem
JANKO BREJC

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sošolcem, 
znancem in sosedom za pomoč v najtežjih trenutkih, za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter da ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se prof. dr. Matjažu Zwittru, asist. dr. Martini Vrankar 
z Onkološkega inštituta, dr. Mojci Savnik Iskra iz Splošne bolnišnice 
Brežice za trud in prizadevanje v času njegove bolezni, podjetju 
Komunala Brežice za organizacijo pogreba, cvetličarni Colarič, 
trobentaču, pevcu gospodu Marku Fegušu za prekrasno zapete 
pesmi ter gospodu Rajterju za ganljive poslovilne besede in kolegom 
iz Eskadrilje Zagreb.

Pogrešamo ga: 
soproga Magda, hči Katjuša z Deanom in sin Igor s Heleno

Odšel je, a ostaja z nami

iz Brežic.

FRANCA KOSA

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste mu lepšali njegova leta 
življenja, se ob smrti poklonili njegovemu spominu, ga pospremili 

na njegovi zadnji poti in sočustvovali z nami.

Ostal je prazen dom - pogrešamo te!

Žalujoči: vsi njegovi

V petek, 25. marca 2016, smo se na 
Sromljah poslovili od našega dragega

iz Silovca.

SPASOJE KOPRENA

ZAHVALA

Žalujoči: žena Jelena, hčerka Sladjana z družino in sin Radiša

Ob boleči in mnogo prerani izgubi našega dragega moža, očeta, 
brata, strica in dedija

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in njegovim sodelavcem Pošte Slovenije za tolažilne 
besede, darovano cvetje, sveče, denarno in kakršno koli pomoč. 
Iskrena hvala tudi kolektivu OŠ Jurija Dalmatina, Molan d.o.o. in 
Sintal d.o.o.
Hvala vsem, ki ste bili z nami v času njegove bolezni in nam 
pomagali v najtežjih trenutkih. Hvala vam za vsako pozitivno 
misel, tolažbo in upanje.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti, in vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 
ter se s prižigom sveče spomnite nanj.

iz Krškega

Vse življenje si garal,
za dom, družino vse si dal.

Ni te ne na vrtu ne v hiši,
tvoj glas se več ne sliši,

ostala je praznina,
a v naših srcih bolečina.

Da srečamo se nekoč,
daje nam živeti moč.

MARIJA ŽUPEVC

ZAHVALA

Žalujoči: mož Jože, hčerka Nina in vsi njeni

V 50. letu nas je zapustila naša draga

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem 
in sokrajanom Gorice, Selc in Pokleka za oporo in pomoč, izrečena 
sožalja, sočutne besede, za darovane sveče in cvetje ter svete 
maše.

Iskrena zahvala gospodu župniku Jožetu Špesu in ministrantom 
za opravljeno sveto mašo in pogrebni obred ter Tanji, Nini in 
gospe Marjani za ganljive besede slovesa. Zahvala tudi pevcem iz 
Brestanice, cerkvenemu otroško-mladinskemu pevskemu zboru iz 
Brestanice in violinistki Klavdiji, pogrebni službi podjetja Kostak, 
cvetličarni Kerin in Dularjevim iz Kostanjka. Posebna zahvala 
sodelavcem pokojne iz kolektiva in vodstvu podjetja Lisca Sevnica, 
pa tudi kolektivu Sadjarstva Blanca.

Hvala vsem, ki ste našo drago Marjanco v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti, vsem, ki ste jo imeli radi in nam 
pomagali v teh težkih in bolečih trenutkih slovesa.

z Gorice pri Raztezu.

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

V Sevnici nas obiščite v prostorih na naslovu Naselje heroja 
Maroka 29 (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno 
oddali naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene 
objave, si ogledali in naročili knjige iz naše založbe Neviodunum 
ali se dogovorili za novinarski prispevek.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

Bralce in naročnike objav obveščamo, da smo našo pisarno v 
Brežicah v mesecu oktobru preselili na novo lokacijo, ki pa se 
nahaja le nedaleč stran od dosedanje, in sicer med Veterinarsko 
ambulanto in Mestno hišo oz. nasproti menjalnice Ažur. V 
starem mestnem jedru Brežic, na Cesti prvih borcev 20a, nas 
lahko obiščete vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter 
druge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige založbe 
Neviodunum.  Uredništvo

SREČKA ŠAURINA

ZAHVALA

V globoki žalosti smo se poslovili
od dragega sina, moža, očeta, brata,

strica, bratranca, nečaka, svaka in zeta

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti. 

Hvala vsem za izrečene besede sožalja, darovane sveče in denarno 
pomoč. Hvala ZD Sevnica, g. župniku, govorniku in pevcem ter 
pogrebni službi Blatnik za pomoč ob zadnjem slovesu. Hvala tudi 
Gostišču Janc.

iz Rovišča pri Studencu.

Ljubil dom si in družino,
sedaj, ko te ni več,

povsod ostala je praznina.

CVETKE GOLE

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečeno sožalje, besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče, svete 
maše in denarno ter ostalo pomoč. Hvala tudi njenim sošolkam in 
sošolcem, da je niste pozabili.

Žalujoči: vsi njeni

roj. Mirt

Nad nami zlato sonce sije,
tebe, ljuba Cvetka, v preranem grobu

črna zemlja krije.
V naših srcih je neznosna bolečina,

za tabo ostala je praznina.

Ob slovesu od naše ljube

MARIJE MAJCEN

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše zlate mame, babice in 
prababice, sestre, tete in tašče

Vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, 
sv. maše. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam nudili duhovno in 
materialno pomoč ter se skupaj z nami poslovili od nje.
Zahvaljujemo se tudi osebju Doma starejših občanov Krško 
za oskrbo, za lepe besede za časa njenega življenja. Hvala tudi 
senovskemu župniku za lep cerkveni obred, upokojenskemu zboru 
za zapete pesmi in ge. Tamari Vonta za lepo prebran govor.
Zahvaljujemo se vsem, ki so omogočili, da smo dostojno in slovesno 
pospremili našo mamo k zadnjemu počitku.   

roj. Kobal, s Senovega

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in za veselje.

In ena sama za vse življenje.
(T. Pavček)

JOŽEFA ŽLOGAR

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja ter podarjeno cvetje 
in sveče. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poklonili naši Babiki in jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Posebno se zahvaljujemo dr. Cepićevi, g. župniku Mitji za lepo 
opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, predstavniku zveze 
borcev in pogrebni službi Kostak ter vsem ostalim, ki ste nam kakor 
koli pomagali.

Žalujoči: hčerke Slavica z Ivanom, Nevenka z Janezom,
Hilda in Rozika, vnuki Alenka z Damjanom,

Svetozar z Mirjano, Aljoša s Tatjano, Janko in Maja
ter pravnuki Sabina, Sašo, Anja, Nejc in Lamir

V 97. letu starosti je odšla naša zlata mama, 
babi, tašča in teta

iz Strmeckijeve v Krškem.
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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

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

m
no

se
št

vo
 Ja

kš
a 

gr
an

iti
ka

 d
.o

.o
.

NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

Oddam v najem vinograd, 300 
trt. Tel.: 051 645 834

Ugodno oddam poslovni pros-
tor (75 m2) na Cesti prvih bor-
cev 11 v Brežicah (vhod z 
glavne ulice, velika izložbe-
na okna). Tel.: 041 928 777 

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

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam Renault Modus Elle, 
1.4, 16 V, bencin, l. 2007, črne 
barve, prevoženih 84.600 km, 
prva lastnica, odlično ohra-
njen, garažiran, s potrjeno ser-
visno knjižico. 
Tel.: 041 254 453

Prodam Peugeot 206, 1.4, le-
tnik 2005, lepo ohranjen, cena 
1.650 €. Tel.: 041 644 979

Prodam Opel Astro karavan, 
let. 2008, 1.7 CDTI, odlično oh-
ranjena. Tel.: 051 660 992

Prodam kombi Volkswagen, 
registriran do februarja 2017. 
Tel.: 040 796 143

Prodam avtomobil BMW 
118d, srebrne kovinske bar-
ve, letnik 2004, prevoženih 
133.800 km, odlično ohranjen, 

zraven 4 nove letne gume. 
Tel.: 051 306 294

KMETIJSTVO

Prodam traktor AGT 850, le-
tnik 2010, in traktor Tomo Vin-
kovič 821 z mulčarjem, letnik 
1990. Tel.: 041 729 860

Prodam kosilnico – mulčar Al-
lmäher AS28, dvotaktno, 6 KS, 
rez 63 cm, primerno za strme 
terene. Krško. 
Tel.: 031 319 052

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja Tehnostroj (4,5 t), koso 
za motokultivator Gorenje 
Muta, motor za kosilnico ali 
motokultivator. 
Tel.: 040 295 510

Prodam nahrbtno kosilnico 
na laks Kawasaki, TH43 (Gor-
nji Lenart). Tel.: 051 448 214 

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja SIP 27, dva pokončna 
valja (gorska), moped Tomos 
APN 4, letnik 1976, motokul-
tivator Honda in rezervne dele 
za BCS kosilnico. 
Tel.: 051 496 012

Prodam električno kosilnico 
za travo, križe za mrežo (50 
kom), gasilsko mizo (220 x 
100 cm), električno škropilni-
co + 200 m cevi, 40 kostanje-
vih kolov za vinograd. Tel.: 07 
49 13 311, 040 204 591

Prodam sejalnico za koruzo 
Olt, dvoredno, ohranjeno. 
Tel.: 031 590 523

Prodam koruzo v zrnju, ječ-
men in jedilni krompir dezire. 
Tel.: 051 361 635

Prodam koruzo, ječmen, vho-
dna hrastova vrata, rabljeno 
kuhinjo, radiatorje, novo spal-
nico, motorno žago Dolmar ali 
Tomos. Tel.: 031 730 830

Prodam koruzo, ječmen (lah-
ko dostavim), predsetvenik 2,5 
m in bikca SL, 3mesece. 
Tel.: 051 499 355

Prodam 150 kock sena po 
1,20 € ali po dogovoru. Okoli-
ca Senovega. Tel.: 041 826 615

Prodam seno v kockah (ugo-
dno) in domače bučno olje. Tel: 
031 251 558 ali 031 895 748

Prodam 13 kosov velikih bal 
sena in krožne brane Olt z 20 
diski (okolica Mokric). 
Tel.: 041 782 366

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino cviček, okolica 
Sevnice. Tel.: 031 794 497 

Prodam rdeče, mešano vino in 
modri pinot ter 700 kg narav-
no sušene koruze. 
Tel.: 031 832 484

Prodam kole za vinograd in fi-
žol, smrekove sušice, ugodno. 
Tel.: 041 847 896

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

Ljudska optika Glasmaher, Dejan Stušek s.p., Pleteršnikova 1, Brežice

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

Prodam bivalno zidanico z vi-
nogradom (600 trt). 
Tel.: 041 483 922

Prodam bivalni vikend, pri-
meren za 2 osebi, 64 arov zem-
ljišča, okolica Koprivnice. 
Tel.: 051 232 256

V najem oddam delno opre-
mljeno pritlično hišo na lepi 
lokaciji v okolici Brežic. EI: da. 
Tel.: 041 630 491

V Brežicah, v naselju Trnje, 
menjamo dvosobno stanova-
nje za manjšo hiško v Brežicah 
ali bližnji okolici. 
Tel.: 031 381 325

V bližini Brežic oddam zemljo 
primerno za vrtičkarje. 
Tel.: 041 467 395

Oddamo gostinski lokal 
Sonček v obratovanju z vso 
opremo in najemnimi pogoji, 
20.000 €. Tel.: 041 618 526, 
Anton Kralj s.p., Cerklje ob 
Krki 2a, Cerklje ob Krki

4-članska urejena družina 
(Slovenci) v Krškem najame 
hišo z vrtom za daljše obdob-
je. Tel.: 051 220 741

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija sta-
novanjskih hiš, hlevov, zidanic. 
PIS biro, Damjan Žibert s.p., 
Glavni trg 27, Sevnica. 
Tel.: 031 431 315

Prodam zazidljivo parcelo v 
Podbočju. Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 386 200

Prodam gradbeno parcelo v 
Koprivnici blizu cerkve (št. 
45). Tel.: 041 598 577

Prodam hišo v centru Sevni-
ce, lepa sončna lokacija, par-
cela 820 m2, tlorisna površi-
na 80 m2, delno podkletena, 
etaža in podstrešje. Cena po 
dogovoru, EI izdelana. 
Tel.: 041 680 645

Prodam ali oddam vinograd, 
gozd, travnik, zidanico, lese-
ni hram. Velikost: 6.893 m2, 
parcelne številke: 2229/1, 
2226/1, 2230/3, 2230/1, 
2227/1, 2227/2, vse k.o. Rav-
ne. Zidanica ima hišno šte-
vilko. Možnost nakupa samo 
vinograda. Cena 12.500 €. 
Tel.: 041 646 473, e-pošta: 
vksd00@siol.net

AKCIJA

230€ + DDV

NAJMANJŠA DAVČNA
BLAGAJNA NA TRGU!

- enostavna uporaba
- vse v eni napravi
- brez najemnin
- za vse dejavnosti !

OBIŠČITE NAS NA LOKACIJI V
BREŽICAH, KJER VAM NUDIMO:

- največjo izbiro davčnih blagajn v Posavju
- nakup blagajne “na ključ”
- nakup dodatne opreme
- strokovno svetovanje
- najem blagajn- najem blagajn

ČERNELČEVA CESTA 3
8250 BREŽICE

040 29 28 20
07 49 93 155

IT-Trade, spletne storitve in trgovina d.o.o.

info@it-trade.si
www.it-trade.si

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

Kupim debele krave in teli-
ce za zakol ter suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj! Drofenik Ta-
dej s.p., Nezbiše 13, Pristava 
pri Mestinju. Tel.: 040 179 780

Prodam dve kravi, pašni, bre-
ji 8 mesecev, in prašiča za za-
kol ali nadaljnjo rej. 
Tel.: 031 664 286

Prodam teličko simentalko, 
staro 5 mesecev, in bikca sivč-
ka, starega 3 mesece. okolica 
Brestanice. Tel.: 041 836 515

Prodam kravo simentalko, 
pašno, staro 8 let in brejo 7 
mesecev. Tel.: 031 415 924

Prodam 6 čebeljih družin. 
Tel.: 031 230 496

Prodam čebelje družine v AŽ 
panjih ali brez in tri nakladne 
panje. Tel.: 041 784 230

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam rabljene kuhinjske 
elemente, dvojno pomivalno 
korito s pipo, pomivalni stroj 
in hladilnik s skrinjo po sim-
bolični ceni 80 € ter okensko 
granitno polico za 35 €. 
Tel.: 070 894 271

Prodam dobro ohranjeno 
200-litrsko zamrzovalno skri-
njo, staro 2 leti, in molzni stroj 
za koze Alfa Laval. 
Tel.: 041 507 256

Prodam lesena polkna za bal-
konska vrata (210 x 70) in 

Prodam teličko simentalko in 
sivega bikca, oba stara 3,5 me-
seca. Tel.: 07 49 56 236, 041 
380 075

Prodam 2 svinji krškopoljske 
pasme za pleme ali rejo, težki 
90 kg, in telico po izbiri SL pa-
sme. Tel.: 041 243 343

Prodam svinjo, brejo dva me-
seca in pol, linija 112, ter ko-
koši nesnice. Tel.: 051 421 029

Prodam prašiče, od 80 do 180 
kg, hranjene z domačo hrano, 
okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497

Prodam 2 prašiča, težka 100-
110 kg, ne debela. 
Tel.: 070 874 133

Prodam čredo brejih ovc in 
jagnjeta ter belo in rdeče vino. 
Tel.: 041 724 690

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.

 

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...

okna (134 x 64, 134 x 43) za 
hišo ali vikend. 
Tel.: 040 756 748

RAZNO

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

Prodam AŽ panje 7, 10 satar-
je (tudi trietažne) in nov lesen 
čoln. Tel.: 031 501 801

Prodam bukovo hlodovino, 20 
m, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 288 937

Profesorica matemati-
ke inštruira matematiko 
za osnovne in srednje šole. 
Tel.: 07 49 69 696, Suzana 
Urbanč s.p., Črešnjice 17, 
Cerklje

Za zbirko kupim stare vojaške 
stvari (čelade, sablje, medalje, 
bajonete, uniforme in ostalo 
opremo). Tel.: 040 422 023

Prodam žarni grob (nov), po-
kopališče Brežice. 
Tel.: 041 535 417

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 (9/2016) bo izšla v 
četrtek, 28. aprila 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 21. april 2016.

Potrebujem prostor za skladi-
ščenje osebnih stvari in orodja, 
nudim pa pomoč, prevoz sta-
rejši osebi ali paru. 
Tel.: 068 605 674

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

Mladi moški, različnih pok-
licev, postav, z vse Slovenije, 
množično iščejo življenske so-
potnice različnih starosti. Tel.: 
031 505 495, www.zau.si

Sami in osamljeni ženski 
šestdesetih let nudim brez-
plačno hrano in stanovanje. Če 
znaš kuhati in pospraviti, se mi 
javi. Tel.: 07 49 62 801

49-letni samski išče prijate-
ljico, do 51 let, voznico. Samo 
resne in poštene. 
Tel.: 031 527 458

Iščem žensko družbo (do 60 
let), da mi pomaga v kuhinji in 
pri likanju, v zameno za topel 
dom. Tel.: 051 421 029

ToploTne črpalke
ogrevanje • klIMaTIZaCIja
vodovod • oBnova kopalnIC

vse za topel dom
na enem mestu.

več na antea.si

031 390 72907 45 21 050 antea strojne instalacije d. o. o.

že 40 let!

- Izdelava pohištva
po meri

- Projektiranje
- 3D izris

Mizarstvo ProfilMizarstvo Profil

Špan Aleksander s. p., 
Florjanska ulica 40 b, 8290 Sevnica 

Tel.:   07/ 81 44 145, Mob.: 041 521 378
e-pošta: span.aleksander@amis.net 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

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

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo

26. aprila prodaja belih kilogram-
skih piščancev ter jarkic pri Mirt 

Alojzu, Gmajna 28, Raka (od 10. do 
11. ure), 27. aprila na Senovem 

(od 9. do 16. ure). Zbiramo naročila 
za enodnevne bele piščance 

(vsak četrtek),  enodnevne race, 
gosi (sredi maja), purane (cca. 20. 
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.

Zbiramo naročila za enodnevne bele 
piščance(vsak četrtek)

enodnevne race,gosi(sredi maja)
purane (cca 20 maja),rjave,grahaste, 

črne jarkice( vsak torek-9-16 in
petek 9-12 ure)

JAGODINA - SRBIJA ROMUNIJA - KRPATI - 
DELTA DONAVE 

13. 5. - 15. 5. 2016

avto.prah@siol.net

8. 7. - 17. 7. 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

Sporočamo vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 
v sredo, 27. aprila. Mlade 

rjave in grahaste jarkice, stare 
10 tednov, pa dobite vsak 

delavnik ob 17. uri. 
Sprejemamo naročila 

za purane. V prodaji bodo tudi 
enoletne kokoši nesnice.

Spoštovane stranke! 
PERUTNINARSTVO 

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

bele kilogramske piščance 
15. in 16. 4. ter 29. in 30. 4.

rjave in grahaste jarkice 
pa vsak delavnik med 

16. in 20. uro.
Nudimo vam tudi prašiče 

za nadaljnjo rejo 
ali zakol.

Tel.: 041 716 154

SEVNICA - 22. marca se je v sevniški kulturni dvorani odvijal re-
dni letni občni zbor članic in članov društva Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje Sevnica (U3), kjer so sprejeli tudi program dela 
in finančni načrt za leto 2016 ter izvolili novo vodstvo. Univer-
zo za tretje življenjsko obdobje, ki je začela s svojim delovanjem 
jeseni leta 2003 kot enota pri Srednji šoli Sevnica, leta 2006 pa 
je bila registrirana kot društvo, je vse do letošnjega marca vodi-
la Marija Jazbec. »Ta del življenjskega obdobja je eno najlepših, 
delamo po svojih željah, ustvarjamo, pomagamo drug drugemu 
in spodbujamo drug drugega,« je med drugim dejala  Jazbeče-
va, ki bo ostala članica U3, vodenje okoli 200-članskega društva 
pa je sprejel Sašo Jejčič. Spremljajoči kulturni program so obli-
kovale s predstavitvijo lastnih pesniških in proznih del Anica 
Perme, Vida Križnik, Mihaela Zahrastnik, Jelka Kolar in Ne-
venka Vahtar, s pevskim nastopam pa pevska skupina U3nek. 
 S. R.

Novo vodstvo U3 Sevnica
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PODBOČJE – Potem ko je 
imela tamkajšnja posloval-
nica Pošte Slovenije od lani 
skrajšan delovni čas, je s 1. 
aprilom v prostorih Cvetli-
čarne Darja pričela delova-
ti pogodbena pošta.

Kot je na odprtju povedal di-
rektor celjske poslovne eno-
te Pošte Slovenije Cvetko Sr-
šen, so v okviru racionalizacije 
in preoblikovanja poštnega 
omrežja v Podbočju odprli že 
118. pogodbeno pošto v Slo-
veniji, od tega enajsto v Posav-
ju oz. po Zdolah in Koprivnici 
tretjo v občini Krško. »Izjemno 
vesel sem, da smo danes v Pod-
bočju, kljub skeptikom, odprli 
dobro stvar - v okviru družin-
skega podjetja, ki je prevzela 
pošto, bodo naše stranke go-
tovo imele dobre poštne stori-
tve tudi vnaprej,« je dejal. 

V Cvetličarni Darja so se po be-
sedah Maje Lamovšek, hčer-
ke lastnice cvetličarne Darje, 
za ta korak odločili, ker pošto 
v kraju potrebujejo, v naspro-

tnem primeru bi bila najbliž-
ja v Kostanjevici na Krki. Tri-
je člani družine, oče Stane ter 
hčerki Maja in Nina, so op-
ravili strokovni izpit, s kate-
rim so se usposobili za delo na 
pošti. Tako kot na vseh ostalih 
pogodbenih poštah je tudi na 
njihovi možno opraviti 90 % 
najbolj pogostih storitev, ki se 
opravljajo na poštah: pošiljanje 
in prevzemanje pisemskih in 
paketnih pošiljk ter nakaznic, 
nakup znamk, kuvert in druge-

ga blaga, plačevanje položnic, 
opravljanje plačilnega prome-
ta, dvigovanje gotovine preko 
POS terminala … Odprtje po-
godbene pošte sta pozdravila 
tudi predsednik sveta KS Pod-
bočje Janez Barbič in krška 
podžupanja Ana Somrak, s 
kulturnim programom pa so ga 
popestrili učenci in učenke OŠ 
Podbočje vključno z najmlajši-
ma članicama družine Lamov-
šek Žano in Lano.
 P. Pavlovič

Ob cvetličarni še pošta

Otvoritveni trak so s pogodbenico Darjo Lamovšek prereza-
li predsednik sveta KS Podbočje Janez Barbič, podžupanja 
Ana Somrak in direktor Pošte Slovenije PE Celje Cvetko Sršen.

v petek, 29. aprila 2016, 

od 18. ure dalje

Nakup pod zvezdami 

v starem mestnem 

jedru krškega

•	pestra ponudba lokalnih jedi

•	lokalni trgovci in gostinci

•	kulinarične	del
avnice

•	mini planica

•	nagradna igra

•	presenečenje	za
	otroke

international 

jazz	day	

•	mladinski big band 

posavje 

•	Big	Band	zagorje	

•	big band krško 

•	towel of shower 

krško	skozi	čas

•	turistično	društvo	
Brestanica

•	dkd svoboda senovo

•	kd	svoboda	Bresta
nica

ples	in	zaBava	na	
ulici	

•	pihalni orkester krško  

in	Mažoretni	klub	Ba
ton

•	plesni	klub	lukec	

•	plesalci	luči	iz	Hiše
	narave

•	studio revital

•	Športno društvo posavje

Majdo Arh Sevšek, po rodu 
z Boršta, dom in družino pa 
si je ustvarila v Leskovcu pri 
Krškem, zadnja leta zagotovo 
srečate vsi tisti, ki se udeleži-
te raznih sejmov, na katerih se 
predstavljajo tudi lokalni ro-
kodelci. Konec leta 2011 je na-
mreč odprla popoldanski s.p. z 
namenom, da se bo ukvarjala z 
računovodstvom, izdelavo pir-
hov, peko peciva itd., vendar se 
je začelo bolj klavrno. Vse pa se 
je obrnilo, ko sta z možem Mi-
rom ob koncu leta na božič-
nem sejmu v Krškem proda-
jala piškote. »Na eni od stojnic 
je nekdo prodajal tudi izdelke 
iz meda, ki niso bili ne lect ne 
medenjaki. Takrat sem pomis-
lila: če ljudje kupujejo take iz-
delke, ki po moje niso najbolj 
uspeli, se bom sama potrudi-
la in naredila lepše. Spomni-
la sem se, da mi je nekdo ome-
nil, da v Krškem iščejo lectarja, 
in sem si rekla: točno, ukvarja-
la se bom z lectarstvom!« se 
spominja. Naslednji dan se je 
pri Sevškovih začelo obsede-
no stanje. Skoraj ves dan se 
je posvečala iskanju receptov, 
pojmov, načinu izdelave in os-
talemu, kar je bilo v povezavi z 
lectom. Vztrajala je toliko časa, 
da je sama prišla do recepta za 
izdelke iz lecta. V začetku leta 
2012 je že takoj pridobila cer-
tifikat domače obrti, ki ji ga je 
podelila Obrtna zbornica Slo-
venije. Udeleževati se je zače-
la tudi sejmov. 

ENA OD SEDMIH LECTARJEV

Svojih izdelkov ne šteje, jih je 
pa do sedaj izdelala že več ti-
soč. Med izdelki se najdejo srč-
ki, razne živalice, hiške, križi 
ter tisti z božično, velikonoč-
no in drugo tematiko. Lahko 
so čudovito darilo za krst, bir-
mo, poroko ali poslovno dari-
lo. »Za izdelavo lecta potrebu-
ješ moko, med, sladkor, vodo, 
sodo bikarbono in začimbe, to-
rej brez jajc. Izdelke okrasim z 
belim ledom,« razlaga sestavi-
ne lecta, poltrajnega peciva in 
trajnega spominka, katerega 
rok trajanja je do 50 let in več, 
če je primerno shranjen (ško-
dujeta mu vlaga in molj). Je 
ena od samo sedmih lectarjev 
v Sloveniji. Poleg ukvarjanja z 
lectarstvom njeno podjetje Ti-
mos, umetniško ustvarjanje, 
peče tudi drobno in mehko pe-
civo, torte ter izdeluje čestitke 
in adventne venčke. Ker je med 
osnovna sestavina lecta, se je 
odločila tudi za čebelarstvo. Za 

slednje jo je navdušil in naučil 
osnov njen stric. Blizu hiše ima 
čebelnjak z osmimi panji čebel, 
prideluje pa predvsem cvetlič-
ni in kostanjev med. 

Po izobrazbi je obramboslov-
ka, nato je naredila še specia-
lizacijo iz menedžmenta v so-
cialnem delu, zaposlena je kot 
inšpektorica na Inšpektoratu 
za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter hkra-
ti vodja novomeške izpostave. 
»Lahko bi imela bogato pev-
sko kariero, pela na vseh vese-
licah in bila prva na vasi, ven-
dar taka pač nisem,« priznava. 
Ves čas ji je življenjsko prazni-
no zapolnjevala glasba. Peti je 
začela pri sedmih letih, in sicer 
je s svojima sestrama Branko 
in Ireno nastopala na raznih 
prireditvah, kot npr. Pokaži, 
kaj znaš ali Veseli večer v Bre-
žicah, Cerkljah, Velikem Podlo-
gu in še nekaterih krajih. Sestri 
sta kmalu prenehali s petjem, 
Majda pa je nadaljevala. Vmes 
je šla študirat. »Bivša ministri-
ca Ljubica Jelušič je takrat 
ravno tako študirala obram-
boslovje in me je predstavila 
takratnemu simfoničnemu or-
kestru JLA, znotraj katerega je 
deloval tudi bend, ki je potre-
boval pevko. Z njimi sem zače-
la peti in smo nastopali po vseh 
kasarnah JLA po Sloveniji. Peli 
smo tudi na brucovanju naše 
fakultete. Takrat sem se med 
drugim spoznala in začela so-
delovati tudi z žal že pokojnim 
Brendijem. Z njegovo skupino 
Don Juan smo se v letih 1984 
in 1985 predstavili po celi Slo-
veniji,« se še predobro spomi-
nja svojih glasbenih začetkov.

SPREMLJALA REGINO NA 
EVROVIZIJI

Leta 1986 je prvič nastopila 
na Melodijah morja in sonca 
(MMS). Letos torej obeležuje 

30 let glasbene 
kariere. Nasto-
pila je tudi kot 
backvokalistka 
Regini na Evro-
viziji leta 1996. 
Leta 1994 je s 
svojo prvo lastno 
skladbo Oprosti 
mi  nastopila na 
MMS ter dobila 
prvo nagrado za 
interpretacijo in 
najboljšo sklad-
bo v celoti. Leta 
1999 je Nuša 
Derenda kot de-

bitantka prvič zmagala na Slo-
venski popevki s pesmijo Vze-
mi me, veter, katere avtorica 
glasbe in besedila je bila Maj-
da. Po tem letu z Nušo nista več 
nikoli sodelovali. Leta 2009 je 
tudi nastopila na MMS, kar je 
bil njen zadnji nastop na veliki 
sceni. Njeni najbolj prepoznav-
ni skladbi sta Pošlji mu veter v 
pozdrav in Prisegam ti na več-
nost, ki ju je napisal Brendi. Kot 
pravi, je daleč najboljša pevka, 
kar jo premore Slovenija, Elda 
Viler, najboljša pevka na celot-
nem ozemlju bivše Jugoslavije 
pa Josipa Lisac, s katero je ob-
sedena. »Imam skrito željo, da 
bi enkrat z njo skupaj na odru 
zapeli Ave Marijo,« pove. Sicer 
pa imata z možem tudi band 
Fantasy.

»Takrat, ko sem začenjala glas-
beno kariero, ni bilo nobenih 
šovov in avdicij, na katerih bi 
iskali pevske talente. Priti ne-
kam naprej je bila prava umet-
nost. V današnjih časih je iska-
nje talentov resničnostni šov. 
Finale, v katerem so najboljši, 
mi je še zanimiv, vse tisto prej 
na avdicijah pa je katastro-
fa. Kar srce me zaboli, kakšne 
spake so na odru. To delajo 
samo zato, da se javnost iz njih 
dela norca in si dvignejo gleda-
nost,« odkrito pove in dodaja, 
da to zagotovo ni prava pot za 
iskanje talentov, »vendar če ni 
druge, je tudi ta prava«. Po nje-
nem mnenju imamo v Posav-
ju »jamo (akademskih) glas-
benikov brez dna«. Omenja 
Stanko Macur, Mirana Ru-
dana, Simona Gomilška, Ru-
dolfa Gasa. »Veliko nas je, o 
katerih se ne govori in ne piše. 
Glavne zasluge, da se je veliko 
mladih začelo ukvarjati z glas-
bo in preraslo v odlične glas-
benike, pa ima Glasbena šola 
Krško, predvsem Drago Gra-
dišek,« zaključi.
 Rok Retelj

Majda Arh Sevšek

Lectarka, ki je bila na Evroviziji

Majda Arh Sevšek z izdelki iz lecta

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Najprej ji je bila na prvem mestu glasba in vse, kar je z 
njo povezano. Nato je v sebi odkrila še eno veliko strast – izdelovanje izdelkov iz 
lecta. Govorimo o 52-letni Majdi Arh Sevšek, ki je najzaslužnejša, da se je lectar-
stvo pred štirimi leti ponovno vrnilo v Posavje.


