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Praznične prireditve v Posavju
Ob včerajšnjem dnevu upora proti okupatorju in bližnjem 
prazniku dela je v Posavju v teh dneh kar nekaj prireditev. 
Potem ko so prvi praznik že obeležili z odprtjem razstave 
otroškega extempora v Kostanjevici na Krki in s tradicional-
no proslavo v Gradnju nad Podbočjem, ga bodo v soboto še 
s spominskim pohodom od Murnc do Telč in s proslavo na 
Sromljah. V petek zvečer v starem mestnem jedru Krškega 
pripravljajo t. i. Nakup pod zvezdami, na predvečer prazni-
ka dela pa bodo marsikje zagoreli kresovi. Ker bodo ta ve-
čer na krškem stadionu Matije Gubca brneli motorji najbolj-
ših speedwayistov na svetu, kresovanja na Trški gori sicer ne 
bo, se ga pa lahko udeležite na Lisci, kjer bo na praznično ne-
deljo, 1. maja, tudi tradicionalno prvomajsko srečanje. Zno-
va ga pripravljajo tudi na Šentvidu nad Čatežem ob Savi ter 
na Planini nad Podbočjem, Bistričani pa se bodo popoldne 
na t. i. mostu prijateljstva Kunšperk - Gmajna družili s sose-
di z druge strani meje.

AKTUALNO

Violetta Freeland, predsednica 
AMD Krško:

Pravo vzdušje je 
med navijači, tam 
doživiš speedway 
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Gasilci – pomemben člen družbe

Plusi in minusi krškega športa

Budnice bodo odmevale

Burno okoli potrditve direktorice

Spominski večer o Jožetu Ciuhi

Javna tribuna brez - javnosti

Ideološko različni,
za Posavje enotni
Pogovorni večer, ki ga je pripravilo posavsko 
seniorsko društvo, je bil redka priložnost, da na 
enem mestu vidimo in slišimo vse tri posavske 
poslance v Državnem zboru. Poudarili so, da 
znajo kljub ideološkim razlikam sodelovati pri za 
Posavje pomembnih temah.

 Stran 3

PREDSEDNIK MEŠAL JAJCA - Tudi krajani Zdol pri Krškem so dočakali obisk predsednika Republike 
Slovenije Boruta Pahorja. Ta jim sicer ni prinesel tako potrebne obnovljene ceste Krško – Zdole, po 
kateri bi se lahko tako domačini kot obiskovalci bolj varno vozili v priljubljeni izletniški kraj. Skrb za 
izvedbo infrastrukturnih del je prepustil državnim in lokalnim oblastem, je pa v slogu prejšnji dan 
zaključenega 4. Jurjevega teka po Zdolah obljubil, da bo cesto po obnovi z veseljem pretekel. Ob 
zaključku obiska na zdolskem krajevnem prazniku in tradicionalnem jurjevanju se je lotil tudi mešanja 
jajc za znamenito zdolsko cvrtje. Jurjevanje v organizaciji THD Zdole je bilo le uvod v številne prireditve, 
ki bodo v naslednjih dneh sledile v Posavju in o katerih pišemo tudi v tej številki. Foto: Polona Brenčič
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povedali so - o pokojninski reformi

Danica Kramžar, Kamenško: Da bo treba 
delati dlje, nam je vsem jasno, toda ne pred-
stavljam si delavca, ki bo opravljal fizično 
delo pri 65 letih in s 45 leti ali več delovne 
dobe. Na drugi strani pa je veliko mladih, ki 
prvo redno zaposlitev dobijo pri 30 ali še ka-
sneje in bodo pri 67 letih imeli 'šele' 37 let de-

lovne dobe. Študentska leta bi se morala skrajšati, mladim pa 
omogočiti in jih spodbuditi, da se čim prej zaposlijo.

Aleš Zajc, Spodnji Stari Grad: Glede na dalj-
šo življenjsko dobo ljudi in trenutno stanje 
gospodarstva, je realno pričakovati, da se bo 
podaljšala tudi delovna doba, ki jo predvi-
deva nova pokojninska reforma. To velja za 
skoraj vse evropske države. Problem upoko-
jevanja mlajših generacij v prihodnosti pa 

verjetno ne bo, do katerega leta bodo delali, ampak koliko si 
bodo uspeli v kratki delovni dobi sami prihraniti za pokojnino.

Leda Krošelj, Brežice: Z novo pokojninsko 
reformo se ne obremenjujem preveč, ker me 
še ne zadeva in se bo na tem področju še ve-
liko spremenilo. 67 let pomeni veliko težavo 
za ljudi, ki se upokojitvi približujejo. Na eni 
strani so ljudje, ki bodo v pokoju dlje, kot šte-
je njihova delovna doba, na drugi strani pa gre 

v smer, ko upokojitve sploh ne bomo dočakali. To je zelo kom-
pleksen problem, ki se ga ne da tako enostavno rešiti. 

PIŠECE - 13. aprila se je na gradu Pišece odvila redna letna 
skupščina Občinske organizacije (OO) Demokratične stran-
ke upokojencev Slovenije (DeSUS) Brežice. Skupščine, ki je 
bila letos tudi volilna in zaprta za javnost, se je udeležil tudi 
predsednik stranke DeSUS in zunanji minister Karl Erjavec.

Kot nam je po skupščini povedal Anton Zorko, ki je bil izglaso-
van za podpredsednika OO DeSUS Brežice, so med drugim obrav-
navali poročilo o delu v zdaj že preteklem mandatnem obdobju 
in sprejeli program za naslednje obdobje. V odsotnosti predse-
dnika OO DeSUS Brežice Dragotina Sotlerja so razrešili prejšnji 
občinski odbor in izvolili novega. Funkcijo predsednika bo še na-
prej opravljal Sotler, poleg Zorka bo podpredsednica še Jožica 
Obradović, delo sekretarja bo opravljal Mitja Držanič, blagaj-
ničarka bo Elizabeta Budič. Zorko je še dejal, da so prisluhni-
li tudi predsedniku stranke DeSUS Karlu Erjavcu, ki je povedal 
nekaj več o prizadevanjih vodstva stranke glede usklajevanja po-
kojnin in demografskega sklada. Člani so z aplavzom sprejeli pre-
dlog, da vodstvo stranke še nadalje izraža podporo usklajevanju 
pokojnin, hkrati pa zahteva, da stranka ne odstopa od koalicij-
ske pogodbe o usklajevanju pokojnin in da pridejo upokojenci 
do rezervnega sklada, ki bi zmanjšal pritisk na izplačilo pokoj-
nin. Posamezniki so izrazili tudi ogorčenje nad izredno slabim 
socialnim položajem večine upokojencev, predvsem tistih, ki za 
40 let delovne dobe nimajo več kot 400 evrov pokojnine. Slišal 
se je tudi poziv, naj DeSUS skuša najti način, kako izboljšati po-
ložaj upokojencev, nam je še zaupal Zorko.

Izkoristili smo tudi priložnost in zastavili nekaj vprašanj pred-
sedniku DeSUS in zunanjemu ministru Erjavcu. Pohvalil je delo 
OO DeSUS Brežice, kjer vidi velik potencial za okrepitev njegove 
stranke. Posavje po njegovem predstavlja velik potencial, pred-
vsem na področju energetike, kmetijstva, meje s Hrvaško, ne na-
zadnje je tu tudi letališče, ki je sicer vojaško, vendar bi se ga lah-
ko koristilo tudi za druge namene, je dejal, potencial vidi tudi na 
področju turizma ter naravne in kulturne dediščine. »V Posavju 
so dobre možnosti, da si lahko mladi ustvarijo svojo prihodnost, 
res pa je, da morajo tudi občine skrbeti za razvoj in ne nazadnje 
tudi ministrstva na državni ravni,« je še povedal in dodal, da je 
ves čas v stiku s predsedniki občinskih organizacij v primeru, če 
pride do težave, ki jo je treba reševati na državni ravni, tako tudi 
Brežice niso nobena izjema. R. Retelj

Erjavec: V Brežicah dobro delajo

SEVNICA – 20. aprila je v konferenčni dvorani na sevniškem 
gradu potekala 14. redna seja sevniškega občinskega sveta. 

V uvodnem delu so svetnice in svetniki prisluhnili poročilu o 
delu Regionalne razvojne agencije Posavje za lansko leto, ki ga 
je podala mag. Nataša Šerbec. Delo Območne geodetske upra-
ve Sevnica, ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor, je 
predstavil vodja Vladimir Kocjan. Poslovno in finančno poroči-
lo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za lansko leto ter poslovni 
in finančni načrt za letošnje leto je podal direktor Anton Krajnc, 
občinski svet pa bo o podjetju razpravljal še na eni od priho-
dnjih sej. Delovanje Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica je predstavila direktorica Mojca 
Pernovšek. Direktorica Centra za socialno delo Danica Božič je 
spregovorila o izvajanju storitve Pomoč družini na domu za leto 
2015, sprejet pa je bil sklep, da bo nekoliko višja cena omenjene 
storitve za nedeljske dni, državne praznike ali dela proste dni.
V zaključnem delu občinske seje so svetnice in svetniki podali 
mnenja o kandidatih za ravnatelje dveh osnovnih šol in vrtca. Za 
ravnatelja OŠ Sava Kladnika Sevnica sta se prijavila sedanja rav-
nateljica, prof. razrednega pouka Mirjana Jelančič in univ. diplo-
mirani politolog Janez Zobarič iz Hrastnika (pozitivno mnenje 
sta dobila oba, vendar daje občinski svet pri imenovanju pred-
nost Jelančičevi). Za razpisano mesto ravnateljice OŠ Tržišče je 
prispela le prijava dosedanje ravnateljice, prof. razrednega pou-
ka in višje knjižničarke ter predmetne učiteljice nemškega jezika 
s književnostjo Zvonke Mrgole, ki je dobila pozitivno mnenje. Za 
vodenje Vrtca Ciciban Sevnica se potegujeta dosedanja ravnate-
ljica, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok Vlasta Fele in 
univ. diplomirani pedagog in prof. zgodovine ter mag. znanosti 
s področja zgodovine didaktike Borut Zidar z Blance (oba sta 
dobila pozitivno mnenje, vendar pa občinski svet daje prednost 
Zidarju).  S. Radi

Poročila in kadrovska imenovanja

Med prvimi obravnavani-
mi točkami dnevnega reda so 
se svetniki seznanili s poslo-
vanjem družbe Rudar Seno-
vo, ki ga je predstavil direk-
tor družbe Goran Udovč. Kot 
je povedal, je za družbo, kate-
re 99,88-odstotni lastnik je ob-
čina, še eno uspešno poslovno 
leto, četudi so ga v primerjavi z 
letom 2014 na račun izvedenih 
investicij zaključili z 8 odstot-
kov nižjim čistim dobičkom, 
še vedno pa ta znaša dobrih 
95.660 evrov. Družba je v za-
četku minulega leta pridobi-
la certifikat kakovosti vodenja 
9001:2008 in zaključila nakup 
nepremičnin in pripadajočih 
zemljišč na Sremiški ulici v Kr-
škem. Gre za nekdanji objekt 
podjetja Gastromiks, v katerih 
nameravajo postopoma uredi-
ti 42 stanovanjskih enot. 

BITKA ZA »NADZORNIKA« 
KOSTAKA
Sicer so svetniki tako re-
koč brez razprav potrdili vse 
obravnavane točke na seji, do 
zapleta pa je prišlo pri toč-
ki 'volitve in imenovanja'. V 
sklopu te so sicer potrdili Jan-
ka Uršiča za direktorja javne-
ga zavoda Lokalna energetska 
agencija Dolenjska - Posavje - 
Bela krajina (LEAD) in Vlada 

Letos kar 18 nagrajencev občine
KRŠKO - Občinski svet Krško je 14. aprila na 14. redni seji obravnaval in potrdil zaključni račun za leto 
2015 in drugi rebalans proračuna za leto 2016, pa tudi lokalni program za mladino za obdobje 2016-2019 
in letni izvedbeni načrt kulture (več o tem na str. 19).

Grahovca za predstavnika lo-
kalne skupnosti v svetu Doma 
starejših občanov Krško, med-
tem ko bo morala imenovanje 
predstavnikov Občine Krško v 
nadzorni svet (NS) družbe Ko-
stak ponovno obravnavati Ko-
misija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (KVIAZ). 
Župan je namreč za predstav-
nika občine v NS predlagal di-
rektorico občinske uprave Me-
lito Čopar in svetnika Jožeta 
Slivška, ki to funkcijo opra-
vljata že v tem mandatu, ki se 
izteče konec avgusta, a mu je 
svetnik Dušan Dornik očital 
samovoljo oz. da je navedena 
predlagal brez posvetovanja s 
svetniškimi skupinami, nakar 
je podal svoj predlog kandida-
tov za NS družbe, in sicer sve-
tnika Jožeta Žabkarja ter Da-
vorja Dimiča. Župan je svojo 
odločitev za kandidata uteme-
ljil s tem, da želi imeti v druž-
bi, katere je občina večinski la-
stnik oziroma nekaj čez 40 %, 
predstavnika, ki jima zaupa in 
že dobro poznata poslovanje 
in dejavnosti družbe, medtem 
ko je Dornik zgolj namigoval, 
a ne utemeljil domnevno »ču-
dna dogajanja« v družbi. V na-
daljevanju je bilo tudi glasova-
nje o imenovanju Čoparjeve in 
Slivška s strani župana neuspe-

šno, saj so se svetniki do pre-
dloga opredelili s 14 glasovi za 
in s prav toliko glasovi proti, en 
svetnik pa se je vzdržal glaso-
vanja. Seja je bila z namenom 
posveta za 15 minut tudi pre-
kinjena, zatem pa izglasovan 
umik točke z dnevnega reda 
in sprejet sklep, da se obrav-
navana točka ponovno vrne 
v obravnavo KVIAZ-u. Rok za 
imenovanje predstavnikov v 
NS naj bi bil sicer do konca av-
gusta, ko sedanjemu sestavu 
NS poteče mandat, a kot smo 
zasledili, naj bi imela skupšči-
na delničarjev družbe Kostak 
izvolitev in imenovanje čla-
nov NS za mandatno obdobje 
2016-2020 na dnevnem redu 
že v prihajajočem mesecu maju 
na 23. sklicani redni skupščini 
družbe. Zato predvidevamo, 
da bo moral župan 15. sejo, na 
kateri bi ponovno obravnavali 
omenjeno imenovanje, sklicati 
že v prvem tednu meseca maja 
ali pa imenovanje vmesno re-
ševati preko sklica korespon-
denčne seje.

LETOŠNJI OBČINSKI 
NAGRAJENCI
Na koncu seje so svetnice in 
svetniki potrdili še predlaga-
ne kandidate za prejemnike 
priznanj Občine Krško ob le-

tošnjem občinskem prazniku. 
Jubilejno priznanje bodo preje-
li: Čebelarsko društvo Raka ob 
110-letnici delovanja, PGD Ve-
liki Kamen ob 90-letnici, PGD 
Senuše, Lovska družina Podbo-
čje in Gasilska zveza Krško ob 
60-letnici, Valvasorjeva knji-
žnica Krško ob 50-letnici, Cen-
ter za socialno delo Krško ob 
30-letnici ter Lions klub Kr-
ško, Turistično hortikulturno 
društvo Zdole, Posavsko dru-
štvo seniorjev menedžerjev in 
strokovnjakov in Društvo li-
kovnikov Krško OKO ob 20-le-
tnici. Priznanje Občine Krško 
bosta ob 70-letnici varovanja 
in skrbi za okolje prejela Ribi-
ška družina Brestanica - Krško 
ter Lovska družina Brestanica, 
za družbeno odgovorno delo in 
modul uspešne tuje investicije 
pa družba Grieshaber logistika 
d. o. o. Znak Občine Krško bo 
za prispevek k razvoju male-
ga gospodarstva prejela Janja 
Starc in za uspešen gospodar-
ski razvoj v jedrski energetiki 
in procesni industriji družba 
Numip, prejemnika najvišjega 
priznanja - velikega znaka Ob-
čine Krško - pa bosta za uspe-
šno rast družbe družba GEN-I 
in ob 45-letnici uspešne podje-
tniške poti Jernej Žarn. 
 Bojana Mavsar

Na sejo je v zvezi s to tematiko 
prišel predsednik Odbora za 
HE na spodnji Savi Niko Gale-
ša in svetnikom dejal, da bodo 
vsekakor vztrajali, da se proti-
poplavna zaščita Krške vasi in 
Velikih Malenc zgradi po ter-
minskem planu, to je do 30. 6. 
2017. Galeša trdi, da denar je, 
vendar ni pravilno razdeljen, 
in dodaja, da sploh ni bojazni, 
da protipoplavne zaščite ne 
bi bilo. Vodja tehničnega sek-
torja pri podjetju Infra Aljoša 
Preskar je s pomočjo dveh vi-
deo posnetkov predstavil ure-
ditve akumulacijskega baze-
na HE Brežice in načrtovane 
protipoplavne ureditve v skla-
du z Uredbo o DPN za HE Mo-
krice, kar je tudi sprejemljivo 
za poplavno ogrožene krajane 
omenjenih dveh naselij, kar so 
ti tudi izrazili na zboru kraja-

nov v začetku marca. Brežiški 
svetniki so na koncu sprejeli 
štiri sklepe, in sicer soglašajo, 
da se iz predstavitve protipo-
plavnih ukrepov za Krško vas 
in Velike Malence, ki jo je pri-
pravila Infra, izvedejo ukrepi 
iz druge variante protipoplav-
ne zaščite (glede na Uredbo o 
DPN za HE Mokrice), ki vklju-
čujejo nižje nasipe in nižje pro-
tipoplavne zidove; občinski 
svet poziva, da pristojno mini-
strstvo in investitor zagotovi-
ta vse potrebne aktivnosti in 
sredstva za nadaljevanje po-
stopkov umeščanja HE Mokri-
ce ter vseh ostalih ureditev iz 
Uredbe o DPN za HE Mokrice; 
prav tako svetniki pozivajo, da 
pristojno ministrstvo nemudo-
ma prične s postopki urejanja 
protipoplavne zaščite naselij 
pred vplivi Sotle in Šice; občin-

ski svet poziva podjetji Infra in 
HESS ter Odbor za HE na spo-
dnji Savi, da skupaj z Občino 
Brežice opravijo razgovore z 
resornim ministrstvom v zve-
zi z doseganjem cilja ureditve 
celovite protipoplavne zašči-
te na območju občine Brežice, 
poleg tega podjetje Infra zave-
zujejo, da upošteva vsa določi-
la iz okoljevarstvenega soglas-
ja in ves čas skrbi, da zemljišča 
ohranijo svojo rodovitnost, ter 
Infro pozivajo, da izdela po-
droben program postopkov 
za pridobitev dokumentacije 
in izgradnje, skupaj s termin-
skim planom, da zagotovi do-
končanje izvedbe projektov do 
30. 6. 2017 za območje Krške 
vasi in Velikih Malenc ter pro-
gram predstavi Občini Brežice 
in krajanom poplavno ogrože-
nih vasi.

Svetnik mag. Jožef Piltaver 
(Lista Sonce) je sicer predlagal 
amandma, ki pa ga je občina 
upoštevala le delno; gre za nje-
govo zahtevo, da ob vseh ure-
ditvah skupaj z državo pristo-
pijo tudi k ureditvi kmetijskih 
zemljišč za kmetijsko pridela-
vo. Piltaver je najprej želel, da 
se glasuje tako o različici skle-
pa, ki ga je pripravila občina, 
kot o njegovem sklepu, vendar 
je nato svoj amandma umaknil, 
rekoč da se občina ne zaveda, 
da bi s potrditvijo njegovega 
predloga lahko zelo pomaga-
li lokalnemu kmetijstvu. Tako 
župan Ivan Molan kot svetnik 
mag. Andrej Vizjak (SDS) sta 
Piltaverjev predlog argumenti-
rala s tem, da je vsakršna ure-
ditev mimo uredbe in dovo-
ljenj nesprejemljiva.
 Rok Retelj

Tudi svetniki o poplavni varnosti
BREŽICE - Največ razprave na 11. seji občinskega sveta občine Brežice, ki je potekala 18. aprila, je pože-
la točka v zvezi z zagotavljanjem poplavne varnosti objektov in naselij v občini Brežice. Svetniki so ob tem 
potrdili štiri sklepe, s katerimi pozivajo in zavezujejo pristojno ministrstvo in investitorje.
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V zadnjih štirinajstih dneh, pravzaprav so bile vse strnjene 
v obdobju osmih dni, sem se udeležil kar štirih okroglih miz 
oz. javnih tribun, ki bi jih težko spravil na skupni imenovalec, 
saj so na njih govorili o precej različnih temah: obletnicah 
jedr skih nesreč in spoznanjih na teh izkušnjah, preventivnih 
ukrepih pred poplavami, aktualnih državnih in lokalnih po-
litičnih temah ter stanju na področju športa. Tudi udeležba 
na njih je bila zelo različna: od tako rekoč nikakršne na javni 
tribuni o jedrskih temah preko sicer maloštevilne, a zelo ak-
tivne o poplavni varnosti do kar zavidljive na večeru s posav
skimi poslanci in okrogli mizi o krškem športu. Krivdo ali pa 
zasluge za (ne)obiskanost tovrstnih dogodkov nosijo pred-
vsem njihovi organizatorji, ki so bolj ali manj (ne)spretni pri 
animiranju ciljne javnosti, pa tudi pri izbiri pravega termina 
zanje. Novinarji nemalokrat dobimo občutek, da so nekateri 
dogodki sami sebi namen in skoraj nevredni pridevnika »jav-
ni« oz. izpadejo kot novinarske konference, ne pa javne raz-
prave o zagotovo perečih temah.

A vendarle ne bi puščice namenil (le) organizatorjem oz. 
sklicateljem javnih tribun in okroglih miz, ki bi sicer mora-
li včasih premisliti, ali tematika res nujno zahteva takšen do-
godek. Ob borni udeležbi na nekaterih se pogosto vprašam, 
kje so tisti, ki so bili v preteklosti zelo glasni glede določenih 
tem, zlasti ko je šlo za konkretne interese. Še najbolj je to bo-
dlo v oči na »jedrski« javni tribuni, saj smo bili nekaj let na-
zaj priča številnim množično obiskanim in dolgotrajnim de-
batam ob potrjevanju lokacije za odlagališče radioaktivnih 
odpadkov in vzporedni borbi za t. i. jedrsko rento. S slednjo 
je kritična ost očitno precej otopela. Tudi v drugih primerih 
sicer kritični posamezniki in skupine ne izkoristijo možnosti, 
da javno in jasno izrazijo svoja stališča ter z njimi, s pomo-
čjo medijev seveda, prodrejo tako do splošne javnosti kot do 
odgovornih in odločevalcev. Četudi slednjih ni na teh dogod-
kih, so zaključki, sklepi in zahteve, ki jih udeleženci ponavadi 
oblikujejo, pa tudi javne objave, zanje zagotovo vsaj signal, 
če že ne pritisk, da začnejo ali pospešijo iskanje ustreznih re-
šitev za določeno težavo. Zagotovo mnogo lažje zavrnejo po-
samične pobude, zahteve in proteste kot tiste, ki se oblikuje-
jo organizirano na podlagi artikuliranih mnenj večje skupine 
ljudi. Zato potenciala takšnih in drugačnih okroglih in bolj 
oglatih miz ne bi smeli zanemariti oz. bi ga pogosto lahko 
bolje izkoristili.

(Ne)smisel 
okroglih miz

komentar

Piše: Peter Pavlovič

Kot je v uvodnem pozdravu 
kar lepemu številu zbranih po-
vedal predsednik seniorskega 
društva Viljem Glas, je bil po-
govor del prireditev ob 20-le-
tnici društva, ki so jo sicer slav-
nostno obeležili marca.

SODELOVANJE Z LOKALNIM 
OKOLJEM
Po kratki uvodni predstavi-
tvi svoje politične poti so vsi 
trije spregovorili o sodelova-
nju z lokalnim okoljem, ki jih 
je izvolilo v Državni zbor. To-
maž Lisec je dejal, da je dva-
krat mesečno dosegljiv v po-
slanski pisarni, ves čas pa tudi 
po telefonu, elektronski pošti 
in družabnih omrežjih. »Odkar 
so župane nagnali iz Državne-
ga zbora, je dobro, da so po-
slanci tudi lokalno aktivni,« je 

dejal. Igor Zorčič je v poslan-
ski pisarni vsak ponedeljek, 
ljudje pa se nanj precej obra-
čajo, pogosto tudi z zelo kon-
kretnimi pobudami iz njiho-
vega vsakdana. Matjaž Han 
je dejal, da mu obveznosti kot 
vodji poslanske skupine ne 
dopuščajo, da bi bil prisoten 
v poslanski pisarni, je pa veli-
ko med ljudmi na raznih prire-
ditvah, zato tega hendikepa ne 
čuti. Oba mlajša poslanca ima-
ta tudi kolumno v Posavskem 
obzorniku (in po novem še od-
dajo na Ansat TV), s čimer ima-
ta dobre izkušnje, glede pri-
sotnosti v medijih pa je Han 
pripomnil, da zlasti v nacional-
ne medije pogosto prideš le s 
kakšno bolj 'hard' izjavo. Zor-
čič si želi bolj intenzivnega so-
delovanja z regijskimi (razvoj-
nimi) ustanovami, saj včasih 
za kakšno težavo, pri kateri bi 
lahko pomagal, izve šele iz me-
dijev oz. ko je že prepozno, Li-
sec pa si kljub korektnim od-
nosom želi več sodelovanja z 
županom.

SODELOVANJE POSLANCEV 
IZ POSAVJA
Han, ki ima med trojico posav-
skih poslancev najdaljši poli-
tični staž, je spomnil, da je že 
generacija županov in poslan-
cev Kristjan Janc - Franc Bo-
govič - Andrej Vizjak - Ivan 
Molan in on sam znala dobro 
sodelovati. »V Državnem zbo-
ru smo se 'pretepali' glede ide-
oloških tem, v prid Posavja pa 
smo vedno stopili skupaj,« je 
dejal, denimo pri novem zako-
nu o gradnji HE Brežice, kjer je 
k podpori prepričal tudi stran-
karsko kolegico Bredo Pečan. 

Ko je treba, znajo stopiti skupaj
BREŽICE - Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov je 18. aprila v Mestni hiši Brežice pri-
pravilo večer s posavskimi poslanci. Z Matjažem Hanom (SD), Tomažem Liscem (SDS) in Igorjem Zorčičem 
(SMC) sta se pogovarjala novinar TV Slovenija Goran Rovan in upokojeni novinar Dela Vlado Podgoršek.

Tudi Zorčič ima dobre izku-
šnje glede sodelovanja posav-
skih poslancev, npr. pri prido-
bivanju dodatnega programa v 
ETrŠ Brežice ali pri koncesni-
nah za HE, kjer so uspeli pre-
prečiti, da ne bi šle več v občin-
ski proračun. Lisec je prav tako 
poudaril, da pri 'posavskih' te-
mah vedno držijo skupaj in do-
bivajo očitke o posavskem oz. 
energetskem lobiju v Držav-
nem zboru.

REGIJA POSAVJE
Na vprašanje o neuspeli in že 
malo pozabljeni regionaliza-
ciji Slovenije je Han odgovoril, 
da je 12 pokrajin za Slovenijo 
preveč in da je realnost kvečje-
mu šest večjih pokrajin, sam bi 
si želel zlasti 'energetsko' po-
savsko-zasavsko pokrajino. 

Zadovoljen je, da neformalna 
pokrajina Posavje kljub temu 
dobro (so)deluje. Zorčič in Li-
sec sta se zavzela za 12 po-
krajin, vključno s posavsko. 
Po Zorčičevem mnenju zade-
va sicer politično stagnira, ali 
bo do regionalizacije prišlo, pa 
je v veliki meri odvisno od re-
organizacije javne uprave, zla-
sti mreže upravnih enot. Lisec 
je dejal, da je zagovornik moč-
nih pokrajin v vsebinskem in 
ne političnem smislu.

ENERGETIKA
Ob tej temi je Zorčič opozoril, 
da je zaradi nizkih cen elek-
trične energije v zadnjem času 
več previdnosti pri investici-
jah, po njegovem mnenju pa jih 
morajo energetska podjetja in 
država izvajati z roko v roki in 
poskrbeti tudi za druge uredi-
tve, npr. protipoplavno zaščito, 
možnost namakanja ipd. Verja-
me, da bo država našla 50 mi-
lijonov evrov, ki letos še manj-
kajo za gradnjo infrastrukture 
ob HE Brežice, zaradi težav pri 
pridobivanju okoljevarstvenih 
soglasij in usklajevanja s Hrva-
ško pa je gradnja HE Mokrice 
bolj odmaknjena. Glede druge-
ga bloka NEK je dejal, da krat-
koročno ne vidi razpoložljivih 
finančnih virov za tako veliko 
investicijo, kljub slabim izku-
šnjam bi razmislil tudi o po-
vabilu Hrvaške k projektu. 
»Posavje je energetska regija 
in takšna bo tudi ostala. Še na-
prej moramo razvijati zlasti hi-
droenergijo, tudi zaradi zavez 
glede zviševanja deleža obno-
vljivih virov energije,« je dejal. 
Lisec meni, da so v sevniški 
občini kljub delujoči protipo-

plavni zaščiti gradnjo HE na 
spodnji Savi še premalo izkori-
stili, izpostavil je tudi težavno 
pridobivanje soglasja za plov-
bo na motorni pogon po reki 
Savi. »Celotna veriga ne bo re-
šila slovenske energetike, zato 
je pomembno, da smo ob tem 
tudi nekaj dali Posavju,« je me-
nil. Glede NEK 2, ki je po njego-
vih besedah lahko zgrajena za 
manj denarja kot po Zorčičevi 
oceni, je dejal, da bi morali za-
njo poleg davkoplačevalskega 
denarja najti še druge (zaseb-
ne) finančne vire. Prepričan je, 
da bi poceni elektriko iz hidro 
in jedrskega vira lahko delali 
doma.

PREDSTAVNIKI LJUDSTVA 
ALI STRANKE?
Ob koncu sta Lisec in Zorčič 
(Han je moral zaradi drugih 
obveznosti prej zapustiti po-
govor) odgovorila še na nekaj 
vprašanj občinstva. Izposta-
vljamo vprašanje dolgoletne-
ga predsednika seniorjev Eda 
Komočarja glede strankarske 
discipline in zanemarjanja dej-

stva, da so poslanci predstav-
niki ljudstva. Zorčič je priznal, 
da je spoštovanje strankar-
ske discipline pogosto nujno, 
če želiš, da dobiš podporo pri 
lastnih predlogih, da pa mo-
raš vseeno imeti v oziru ljudi, 
ki jih zastopaš. Lisec je menil, 
da je rešitev dvokrožni večin-
ski sistem, kjer bi imel vsak po-
slanec za sabo 50 % volivcev iz 
svojega okraja in bi se jim ču-
til bolj zavezanega. Franc Čer-
nelič pa je opozoril na težave 
zlasti majhnih društev z davč-
nimi blagajnami, kjer je Zorčič 
odgovoril, da se tega zavedajo, 
na ministrstvu pa pravijo, da je 
za morebitne spremembe za-
konodaje še prezgodaj.

Izmed županov se je dvourne-
ga pogovora udeležil le bistri-
ški župan Franjo Debelak in 
dejal, da ima Posavje srečo, ker 
ima politike, ki znajo kljub raz-
ličnim političnim barvam so-
delovati med sabo pri za regi-
jo pomembnih projektih. 

� Peter�Pavlovič

Z�leve:�Matjaž�Han,�Igor�Zorčič�in�Tomaž�Lisec

Pogovoru�je�prisluhnilo�kar�številčno�občinstvo.

Med poročili za leto 2015 je 
direktorica CSD Laško Polon-
ca Teršek predstavila social-
no varstveno storitev Pomoč 
družini na domu, ki jo v rade-
ški občini mesečno koristi 45 
uporabnikov, in podala pre-
dlog za povišanje cene stori-
tve, ki bi za uporabnika zna-
šala 4,09 evra na efektivno uro 
med delovnikom, v nedeljo in 
v nočnem času 5,73 evra, ob 
praznikih in dela prostih dne-
vih pa 6,14 evra (72 % do pol-
ne cene storitve, ki stopa v 
veljavo 1. maja, bo subvenci-
onirala Občina Radeče). Mar-
tin Cerjak je predstavil delo 
Medobčinskega inšpektora-
ta – skupnega prekrškovne-
ga organa občinskih uprav Bi-
strica ob Sotli, Brežice, Krško, 
Radeče in Sevnica. »Pri osnov-
ni šoli se je konstantno poja-
vljal problem parkiranja pred 
’rampo’ ter parkiranje v križi-
šču Starograjske ulice, zato se 
bodo izvajali še bolj poostre-
ni nadzori,« je med drugim 

Nove ureditve in višje cene 
RADEČE - 13. aprila se je radeški občinski svet zbral na 11. redni seji ter med 19 točkami dnevnega reda 
prisluhnil nekaterim poročilom, obravnaval in sprejel zaključni račun proračuna za lansko leto ter reba-
lans A za letošnje leto in določil nove cene za izvajanje nekaterih storitev.

dejal Cerjak. Komandir Poli-
cijske postaje Laško Robert 
Vipotnik Sirc je v poročilu iz-
postavil število kaznivih de-
janj na območju radeške obči-
ne, ki se je v primerjavi z letom 
2014 nekoliko zmanjšalo. »Od 
obravnavanih kaznivih dejanj 
na območju občine Radeče jih 
je bilo največ na področju pre-
moženjske kriminalitete, in si-
cer 17 tatvin, 7 velikih tatvin 
in 11 kaznivih dejanj poško-
dovanja tuje stvari. Obravna-
vali smo tudi tri kazniva deja-
nja neupravičene proizvodnje 
in prometa s prepovedanimi 
drogami ter eno kaznivo de-
janje omogočanja uživanja 
prepovedanih drog,« je nizal 
podatke. V letu 2015 so obrav-
navali tudi 25 prometnih ne-
sreč brez smrtnega izida, le s 
telesnimi poškodbami in ma-
terialno škodo, vzrok zanje 
pa je bila nepravilna stran in 
smer vožnje, prevelika hitrost 
in neupoštevanje pravil pred-
nosti. Poročilo o delu Sveta 

za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Rade-
če je predstavil predednik 
sveta Rado Ribič, ki je izra-
zil zadovoljstvo, da v zadnjem 
času ni bilo nesreč, v katerih bi 
bili udeleženi otroci. 

V nadaljevanju občinske seje 
so potrdili tudi zaključni ra-
čun proračuna za lansko leto, 
ob čemer je finančnica Marta 
Ašič povedala, da je bila rea-
lizacija na strani prihodkov 
in odhodkov 83 %. Sprejeli 
so tudi rebalans A proračuna 
Občine Radeče za letošnje leto, 
ki je posledica dodatnega pri-
hodka iz naslova dohodnine. 
Določili so tudi nove, za oko-
li 3 % višje cene za izvajanje 
predšolskih programov v vrt-
cu, ki ga obiskuje 154 otrok. Z 
letošnjim 1. aprilom so začele 
veljati tudi nove, nekoliko viš-
je cene pri oskrbi s pitno vodo, 
odvajanju komunalnih in pa-
davinskih odpadnih voda ter 
zbiranju določenih vrst komu-

nalnih odpadkov JP Komuna-
la Radeče. Svetnice in svetni-
ki so obravnavali in sprejeli še 
sklep o ureditvi lokalne ceste 
Žebnik – Bec v dolžini 420 me-
trov, o postavitvi javne razsve-
tljave na Obrežju ter o obnovi 
javne razsvetljave v Starograj-
ski ulici in na Vrhovem, o sana-
ciji strešne kritine in ostrešja 
na OŠ Marjana Nemca Rade-
če in o obnovi mrliške veži-
ce v Radečah. Potrdili so tudi 
nakup zemljišča ob sprehajal-
ni poti ob Savi pri mostu v Ra-
dečah, za katerega bodo od-
šteli 15.700 evrov, na njem pa 
bodo uredili fitnes na prostem 
ter postavili otroška igrala.

V zaključnem delu so se pri-
sotni seznanili še z obvesti-
lom občinske svetnice Da-
mjane Petavar Dobovšek o 
njenem nadaljnjem neodvi-
snem delovanju v občinskem 
svetu, ker je marca izstopila iz 
stranke SDS. 
� Smilja�Radi
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V 10 DNEH VEČ KOT 10 PONESREČENIH V NESREČAH - 14. 
4. je v Slovenski vasi okoli 22. ure 19-letni voznik zaradi nepri-
lagojene hitrosti povzročil prometno nesrečo. Potem ko je izgu-
bil oblast nad vozilom, je zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil 
v vozilo 45-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne 
smeri. Ne da bi nudil pomoč voznici, ki so jo kasneje oskrbeli v 
brežiški bolnišnici, je povzročitelj peš pobegnil s kraja nesreče, 
a so ga policisti izsledili. Pri tem so ugotovili, da voznik nima 
vozniškega dovoljenja, vozilo pa je vozil v vinjenem stanju, saj 
je imel v litru izdihanega zraka 0,64 mg alkohola (1,33 g/kg). 

16. 4. se je ob 13.30 v Hotemežu pripetila prometna nesreča, 
v kateri sta bili udeleženi osebno in motorno vozilo, pri tem 
pa je bila ena poškodovana oseba prepeljana v celjsko bolni-
šnico. Istega dne sta malo po 15. uri pri Tržišču trčili osebni 
vozili, poškodovana oseba v nesreči je bila prepeljana v novo-
meško bolnišnico, čez slabe tri ure pa se je v naselju Poklek 
nad Blanco na travnati strmini prevrnil traktorist. Prepeljan 
je bil v SB Celje. 19. 4. nekaj čez 11. uro so na regionalni ce-
sti na Obrežju v Radečah trčila tri osebna in eno tovorno vo-
zilo, pri čemer je eno izmed osebnih vozil pristalo na strehi. 
Štiri v nesreči poškodovane osebe so bile prepeljane v SB Ce-
lje. Brežiški policisti so tri ure kasneje obravnavali prometno 
nesrečo pri Mokricah, ki jo je povzročila 43-letna voznica. Ta 
je zaradi hitrosti, morda pa tudi vinjenosti, saj je imela v litru 
izdihanega zraka 0,28 mg (0,58 g/kg), izgubila oblast nad vo-
zilom in zapeljala s ceste. Zaradi neprilagojene hitrosti pa je s 
ceste skozi Dolenjo vas 24. 4. ob 5. uri zjutraj zapeljala 25-le-
tna voznica osebnega avtomobila, pri čemer se je vozilo pre-
vrnilo, na srečo pa so jo voznica in dva sopotnika odnesli le z 
lažjimi poškodbami.

OKAJENI DIRKAČ - Med akcijo poostrenega nadzora nad pre-
koračitvijo hitrosti, ki so jo izvedli policisti na območju cele 
Slovenije 21. 4., je bilo na območju PU Novo mesto ugotovlje-
nih 142 prekoračitvah hitrosti, od tega kar 135 v naseljih. Pri 
prekoračitvami je bila najbolj izstopajoča na območju Krške-
ga, kjer je voznik vozil prehitro za 20 km/h, bil pa je tudi pod 
vplivom alkohola. Močno okajenega 43-letnega voznika za vo-
lanom pa so brežiški policisti med kontrolo prometa ustavi-
li 17. 4. popoldan na Bizeljskem. Kršitelj je imel v litru izdiha-
nega zraka 0,68 mg alkohola ali 1,41 g/kg, zaradi česar so ga 
odpeljali v prostore za pridržanje.  Zbrala:�B.�M.

Tone Svenšek, Vrhek pri Tržišču: V naši Mirn-
ski dolini tradicija prvomajske budnice še živi, 
izvaja jo že mnogo let Pihalni orkester sv. Rupert 
iz Šentruperta. Že tradicionalno zaigrajo prvo-
majsko budnico na Telčah, na Malkovcu in v Tr-
žišču. Po njej se odpravimo k lovskemu domu na 
Kamenško, kjer poteka srečanje vaščanov treh 

krajevnih skupnosti - iz Šentjanža, Krmelja in Tržišča.

Metod Lakner, Krško: Včasih smo mladi vsa-
ko leto na Senovem postavili mlaj in pripravili 
kresovanje. Družili smo se, peli in ponavadi sem 
zgodaj zjutraj kar nadaljeval z budnico s senov-
skimi godbeniki. Začeli smo v domačem kraju, 
se peljali v Krško, zaigrali v Koprivnici, konča-
li pa na Šedmu. Sedaj se za ta praznik srečamo 

s sorodniki in imamo običaj, da kresujemo v družinskem krogu.

Davor Žveglič, Sevnica: Nam mlajšim ta tradi-
cija verjetno ne pomeni več toliko kot nekoč, z 
novimi generacijami se ozaveščenost počasi iz-
gublja. Danes živimo tako hitro, da je praznik 
dela le še en praznik, ko ne delamo, sicer pa me-
nim, da je pomembno predvsem, kako ga preži-
vimo. Da se malo ustavimo ter si vzamemo čas 

zase in za svoje najbližje, ne glede na to, za kateri praznik gre.

Andreja Dvornik, Krška vas: V mojem kraju 
prvomajskih budnic ne igrajo, prav tako ni pr-
vomajske veselice in pravega druženja kot ne-
koč, skupina vaščanov sicer vsako leto postavi 
mlaj. Praznik dela je zame pomemben praznik, 
kot nedelja, ko se zberemo domači in se druži-
mo. Če bi tudi v naši vasi igrali prvomajsko bu-

dnico, bi bilo zanimivo, kot tudi odziv vaščanov na nekaj novega.

Pred prvomajskimi prazniki nas je zanimalo, ali v vašem 
kraju še živi tradicija prvomajske budnice, ali ji radi pri-
sluhnete oz. ali bi si želeli, da bi ji lahko. Vprašali smo še, 
kako še drugače obeležite praznik dela ter ali je to za vas 
pomemben praznik.

anketa

Prvomajska budnica še živi?

Večina misli, da ste študirali 
angleščino?
Ne, sem pa imela možnost, 
da sem delala v Westinghou-
seu, ko so gradili NEK. Takrat 
so me nekako vzeli za svojo in 
sem hodila tudi v Anglijo delat 
neke tečaje. Potem ko je padla 
v vodo graditev NE v Prevlaki, 
sem se vrnila v Krško in šla v 
NEK. Nato sem spoznala svo-
jega moža in nekako se mi zdi, 
da drugače niti ni moglo biti. 
Midva sva se sicer videla že v 
Ameriki, bolje pa sva se spo-
znala šele tukaj. 

Zanimivo, da ste ostali v Kr-
škem.
Meni so ZDA zelo lepe, prostra-
ne, čudovite, ni pa to država, 
kjer bi hotela živeti. Ko sva do-
bila sina, se je bilo treba odlo-
čiti, kje bo hodil v šolo. Mož, ki 
je inženir za jedrsko tehnologi-
jo, izredno veliko potuje, bil je 
tudi v Kanadi, pa v Bolgariji, na 
Dunaju in drugod po svetu. V 
San Diegu, od koder je, so tiste 
šole, ki bi bile v redu, strašno 
drage, tiste, ki pa so javne, so 
na tako slabem glasu, da smo 
se vsi strinjali, da je najbolje, 
da ostanemo v Krškem. In če bi 
mojega moža zdaj kdo vprašal, 
ali bi šel nazaj v ZDA, bi rekel, 
da si ne more več niti predsta-
vljati, da bi tam živel. 

Kako ste prišli v speedway?
To je bilo naključje. Bilo je leta 
2000 ali 2001, vsekakor v času 
pred prvim GP v Krškem. Ta-
krat me je poklical predse-
dnik AMD Emil Vehovar, da je 
prevajalki zbolel otrok in če bi 
lahko pomagala. Spomnim se, 
da smo potem z Angleži, s ka-
terimi je bil tudi slavni Ole Ol-
sen, v mrzlem novembrskem 
dnevu hodili po stadionu. Po-
tem smo si začeli dopisovati in 
je šlo naprej, tako da sem po-
stala koordinatorica med BSI–
jem in AMD-jem za prvi dve 
dirki. Nato sem se ob spre-
membi vodstva brez večje za-
drege umaknila, a so me kma-
lu spet prosili za pomoč. Leta 
2004 pa so me nekako nago-
vorili, da prevzamem mesto 
predsednice.

Kako vas sprejmejo kot žen-
sko na tem položaju?
To je sicer res ena majhna po-
sebnost. A nisem jaz kar tako. 
Mogoče včasih z metlo hodim 
po stadionu, a ko je potrebno, 
imam določeno mero samoza-
vesti. V tem svetu motorjev za 
plašne ni prostora. Ker te eno-
stavno lahko vsi ti ljudje zelo 
hitro pohodijo. Pa v FIM-u in 
pri sponzorjih moraš vedeti, 
kaj lahko tvoj klub ponudi, za 
čim lahko stojimo, kaj lahko iz-
peljemo in česa ne moremo. 

Dirka za GP je velik finanč-
ni zalogaj, kako ga zmorete?
Speedway je poseben šport, ki 
ni zelo popularen. Kljub temu 

pa postaja prepoznaven. Pred 
leti npr. v Domžalah, Šmarju 
pri Jelšah, Ivančni Gorici niso 
vedeli, da speedway sploh ob-
staja. Zdaj smo v tej fazi, ko 
vedo, kaj to je, niso pa še prišli 
tako daleč, da bi rekli, gremo 
pa mi to tudi pogledat. Trudi-

mo se s facebookom, s spletni-
mi orodji, ki zelo veliko pripo-
morejo, in upam, da bodo še 
bolj in da bo še večji obisk, če-
prav je bil že lani z nekaj manj 
kot 10.000 obiskovalci izre-
den. In kot organizatorju ti 
srce zaigra, ko vidiš poln sta-
dion. Pa ne samo zaradi denar-
ja. Bili so časi, ko smo lahko ve-
liko več dobili od sponzorjev, 
danes pa je že 10 tisoč evrov 
težko dobiti, za kakšnih 40, 50 
tisoč evrov je zelo malo mo-
žnosti, če niso celo nične. Ven-
dar jaz vedno pravim, če ne-
koga prosim za pomoč in mi 
ta reče, ne morem, nimam de-
narja, potem mu verjamem, da 
če bi imel, bi dal.

Ali je prireditev krška, po-
sav ska, slovenska?
Kaj jaz vem, mi iščemo spon-
zorje, kjer jih pač lahko dobi-
mo, mi napišemo vsem vse. 
Ljudje imajo veliko proti vsem 
mogočim športnim in drugim 
zvezam, moram priznati, da je 
naša Avto moto zveza Sloveni-
je v zadnjih dveh letih prevze-
la velik del finančne odgovor-
nosti, saj nam je vplačala vpis 
v koledar FIM. To je podpora, 
zaradi katere se je bilo vredno 
truditi vsa leta prej, ko o tem 
ni bilo niti govora. A vse se me-
nja, ljudje, pogledi, mnenja, na 
žalost gre to prepočasi. Ampak 
zveza je odigrala ključno vlogo 
v odločitvi AMD, da skuša GP 
ponovno dobiti v Krško. Krško 
je absolutno premajhno, da bi 
lahko eno tako ogromno prire-

ditev skupaj z ostalimi športi 
financiralo ali pa sofinancira-
lo. Mi dobimo pomoč od obči-
ne, seveda jo dobimo, a to niso 
veliki denarji, sploh ne. Prav-
zaprav gre bolj za storitve, ki 
bi jih mi morali plačati, pa jih 
ni treba. 

Koliko ste pri izvedbi dir-
ke samostojni in koliko vam 
stvari diktirajo glavni orga-
nizatorji oz. družba BSI?
Vse nam diktirajo. To je unifi-
cirana serija, vsaka dirka v njej 
je popolnoma enaka. Eden od 
pomembnih faktorjev je tele-
vizijski prenos, zaradi katere-
ga se potem štejejo sekunde in 
minute. Zato smo takrat orga-
nizatorji oziroma cela ekipa v 
pripravljenosti kot vojaki. In 
ko enkrat pride znak za zače-
tek, gremo v akcijo, ki traja, do-
kler dirka ni gotova. Ko AMD 
Krško organizira svojo dirko, 
je to nam najmanjši problem, 
ker so naši fantje zelo vešči, saj 
nekateri to delajo že 20 let in 
več. Do podrobnosti vedo, kaj 
mora kdo narediti. Pri tej veli-
ki dirki pa je zelo težko kaj po 
svoje delati, ker pride iz Angli-
je 30 ljudi, ki nas kontrolira-
jo. Letos jih bo celo 35. Motajo 
se po stadionu in stalno išče-
jo napake. Praktično vsak ka-
men obrnejo. 

Ena od zahtev BSI je men-
da bila, da je potrebno spre-
meniti prostore za tekmo-
valce oziroma bokse. To je 
bilo marsikomu čudno, še 
posebno, ker je bilo v novo 
zgradbo AMD vloženega ve-
liko denarja.
Verjemite, da se je tudi nam to 
zdelo neumno. Ti boksi so bili 
takrat grajeni po normativih 
FIM-a. Vendar tehnologija je 
šla naprej in GP vozniki ima-
jo zdaj pred sabo polno tele-

vizijskih monitorjev, snemal-
cev, mikrofonov in ta boks je 
postal za meter prekratek. En-
krat, dvakrat smo si uspeli pri 
BSI izboriti, da smo jih ohrani-
li zgoraj na prvem nadstrop ju, 
saj niti nismo vedeli, kako bi 
se lotili tistega spodnjega dela 
na dvorišču. Tam je bilo vse 
tako grozno dotrajano, da je 
bilo najboljše podreti. A vsa-
ko zlo je za nekaj dobro. Tako 
smo zdaj prvič v vseh teh le-
tih uspeli dobiti lep VIP pro-
stor za goste. Jaz, pošteno po-
vedano, sicer ne vem, kaj je v 
VIP-u tako privlačno. Pravo 
vzdušje je na stojišču, med na-
vijači. Tam doživiš pravi spee-
dway. Če bi bilo po moje, bi bila 
vedno spodaj, na stojišču, pri-
voščila bi si nekaj za pojesti in  
popiti ter bi kričala, navijala. 
To je speedway. Ampak so lju-
dje, ki si za svoj denar zaslužijo 
nekaj več. In tako je ta VIP pro-
stor zdaj zelo lep.

Se taka dirka pokrije?
Težko, a se na koncu tako ali 
drugače pokrije. 

Se je v zadnjih letih sponzor-
ski delež zmanjšal?
Seveda, skoraj za polovico. V 
preteklosti nam je ostalo 20 ali 
30 tisoč evrov za naslednjo se-
zono. Zdaj se moramo zelo tru-
diti, da sezono sploh končamo. 
Pa še se zgodi, da se pojavijo 
dolgovi, ki jih je treba neka-
ko poplačati. Zato me žalosti-
jo neresnice in ogovarjanja, ko-
liko denarja imamo in kaj vse 
si kupujemo. Vse dobro, trdo 
delo skušajo izničiti. Vsi imajo 
ideje, kaj bi bilo treba druga-
če storiti, ko pa je treba dejan-
sko nekaj narediti, pa ni nikjer 
nikogar. 

K boljšemu obisku najbrž 
prispevajo tudi uspehi Ma-
teja Žagarja. Vendar se on 
pogosto pritožuje, da krška 
dirka zanj ni neka prednost, 
razen navijačev.
Matej vsekakor igra pomemb-
no vlogo. Zaradi njegovih 
uspehov smo se odločili GP vr-
niti v Krško. Mislim pa, da zelo 
težko doživi poraz na domači 
dirki. V Krškem mu enostavno 
ne gre, ali so to živci ali nervo-
za pred domačo publiko, mor-
da prevelika pričakovanja, ne 
vem. Lažje je pač kriviti dru-
gega. Padla je tista njegova 
opazka, da smo organizatorji 
zanalašč naredili slabo stezo, 
a v tem ni nobene logike. Za-
kaj bi našemu vozniku naredili 
kaj takega? Recimo lani so ste-
zo naši fantje praktično do po-
znega večera urejali, potem pa 
je prišel direktor dirke, Anglež 
iz BSI, ki je zahteval, da stezo 
preuredijo. Do druge ure zju-
traj so delali, da je bila takšna, 
kot je on želel. A on je direk-
tor dirke, on je pri tem glavni. 
Tudi zdaj je Matej dejal, da lani 
ni imel možnosti trenirati v Kr-

Violetta Freeland, predsednica Avto moto društva Krško:

Pravo vzdušje je med navijači, na stojišču. Tam doživiš speedway.
KRŠKO - Energična Krčanka Violetta Freeland je že tretji mandat predsednica AMD Krško. Je ena redkih 
žensk v speedwayu, ki mu posveča veliko svojega prostega časa. Poleg speedwaya v njenem življenju po-
membno vlogo igrajo družina, potovanja in skrb za tri pse, s katerimi se vsakodnevno sprehaja v naravi. Z 
njo smo se pogovarjali pred dirko za Veliko nagrado Slovenije (GP), ki bo v soboto v Krškem.

Violetta Freeland
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Pravo vzdušje je med navijači, na stojišču. Tam doživiš speedway.
škem. Ne vem, kaj bi rekla, ker 
seveda to ni res. Lahko da se je 
kdaj pokrilo s čim drugim, ker 
imamo na stadionu tudi nogo-
metaše, s katerimi se moramo 
eden drugemu prilagajati. A da 
ne bi mogel trenirati, lepo vas 
prosim! 

Pa bi bilo smiselno organizi-
rati GP brez Matejevih uspe-
hov?
V bistvu je veliko bolj tvega-
no. Vsak ljubitelj tega športa 
ima rad svojega tekmovalca, 
ampak ne samo na eni dirki, 
ampak v celotni seriji. Letos je 
naša prva, končajo pa se okto-
bra, zato do takrat vsi živimo s 
tem. Če tvojega voznika ni no-
tri, je bolj žalostno vse skupaj. 
Saj gre, mi smo tudi takrat gle-
dali. Ampak ni tistega navija-
nja in tistega vzdušja med dir-
ko: zdaj pa Matej vozi! Mi smo 
rekli, da je treba železo kova-
ti takrat, ko je vroče. Dokler je 
Matej zraven, se bomo vseka-
kor trudili, da bomo tudi GP 
v Krškem imeli. Seveda, lah-
ko tudi za koga drugega, a saj 
vemo, da je naš speedway, kr-
ški, slovenski in tudi srednje-
evropski, na zelo tankih nogi-
cah.

Pravkar ste omenili razme-
re v našem speedwayu. Kako 
jih ocenjujete?
Trenutno so žalostne. Še zla-
sti kar se voznikov tiče. A zdaj 
imamo, kar imamo, in s tem 
moramo nekaj narediti. Tre-
ba je vedeti, da lahko v Slove-
niji speedway obstane samo, 
če bodo vsi trije klubi (Krško, 
Ljubljana, Lendava, op. p.) dir-
kali, če bodo vsi trije živi, če 
bodo imeli voznike in tako na-
prej. Če ostane samo en klub, v 
Sloveniji speedwaya ne bo več.

Nekateri so prepričani, da 
je marsikaj zakrivila nepra-
vilna politika krškega klu-
ba glede odnosa do tekmo-
valcev.
Govori se marsikaj in to je to, 
kar mene žalosti. Nikoli nihče 
ničesar ne pohvali. Vsi ti kriti-
ki na marsikaj pozabljajo ali pa 
sploh ne poznajo razmer. Zdaj 
imamo na primer v Krškem 
mladinsko šolo speedwaya, v 
kateri so tako čisto majhni deč-
ki, ki so še daleč od pravih mo-
torjev, pa tudi fantje iz srednje 
šole, ki morajo biti že nekoli-
ko zrelejši in njihovi starši pri-
pravljeni na to. Priznam, da od 
tega veliko pričakujemo, a re-
zultate bo pokazal čas. V klubu 
imamo zelo, zelo stroga pravi-
la, če so ti fantje v šoli. Najprej 
morajo biti spričevala pozitiv-
na, potem gredo lahko na tre-
ninge. Tam pa je treba očistiti 
in pripraviti motor, da se ble-
šči. Na trening se ne pride pol 
ure po dogovorjenem času ali 
pa sploh ne pride. To je ta di-
sciplina, ki se je moramo dr-
žati. Treba je delati, treba je 
motor poznati, treba je motor 
razstaviti, sestaviti. Ko pri nas 
trenirajo tujci, lahko vidimo, 
kaj je trening. Če voznik zamu-
di pet minut, ne sme več iti na 
stezo. Pri nas pa bi se spreha-
jali kot otroci in z izgovori: "Ne 
morem priti, ne da se mi, poza-
bil sem." To ni speedway. To ni 
disciplina, o kateri jaz govorim 
in katere naši fantje žal nimajo. 
Radi pa bi bili frajerji. Zvezde.

Najbrž je težko pričakovati, 
da si bodo tekmovalci v za-
četni fazi sami zagotovili po-
goje za delo?
Dejstvo je, da za vidnejše uspe-
he potrebujejo določeno za-
ledje, podporo. Matej Žagar ni 

bil sam, za sabo je imel celot no 
družino in celoten tim, ki je z 
njim živel za te dirke. Tudi Ma-
tej Ferjan je imel za sabo celo-
tno družino. Naši fantje niso 
imeli teh možnosti, ni bilo de-
narja ali enostavno ni bilo do-
volj zanimanja. Mislim, da je iz 
tega treba izhajati. Da je dejan-
sko treba imeti trenerja in dru-
žino in mehanika in cel kup lju-
di, ki so pripravljeni za to nekaj 
žrtvovati. Tudi v našem klubu 
smo imeli brata Kovačič, ven-
dar so oni postavili zahteve, ki 
jih mi enostavno nismo mogli 
sprejeti. So pač določene stva-
ri, ki jih ne moremo narediti, 
saj ne moremo delati ogromne 
razlike med enim in drugim 
voznikom. Jaz osebno tudi ne 
preferiram sponzorjev, ki bi 
vlagali samo v enega voznika, 
ker to dejansko povzroči raz-
dor med vozniki. 

Ali ste se kdaj sami peljali s 
speedway motorjem?
Ne. Samo Kukovica me je en-
krat peljal cel krog, če ne celo 
dva. Ampak to je tako grozno, 
kot če bi se vozil z biciklom 
120 km na uro. Čeprav sem 
imela čelado, ne bi šla več. Moj 
sin Jakob se je poskusil voziti, 
vendar nisem nikoli želela, da 
bi bil speedwayist.

Katera dirka v Krškem vam 
je najbolj ostala v spominu 
in katera prizorišča v tujini?
Vsaka dirka je po svoje lepa. 
Za prvi GP sploh ne vem, da 
sem bila na stadionu, ker si ta-
krat toliko zaposlen, ker se to-
liko dogaja. Ampak na vsako 
dirko, ki je uspela in sem bila 
del nje, sem ponosna. Ponosna 
sem tudi na vse naše športne 
delavce, ki brezplačno, iz lju-
bezni do tega športa, delajo iz 

leta v leto. Pri tem smo vsi ena-
ki, vsi delamo za končni uspeh, 
to pa je uspešno izvedena dir-
ka. To nam priznavajo tudi tuj-
ci, ki se zelo radi vračajo v Kr-
ško. Sicer pa je tudi v tujini 
vsaka dirka na svoj način za-
nimiva, vsak stadion ima svojo 
atmosfero, čeprav je v Krškem 
najlepše (smeh). Zelo poseben 
je Cardiff v Angliji.

Kaj pa med ljudmi v svetu 
speedwaya, morda koga bo-
lje poznate, so se s kom sple-
tle posebne vezi?
Seveda. Nekaj jih je, ki so re-
snično veliki ljudje. Lahko bi 
bili zelo samovšečni, zelo viso-
ki, a so uspeli ohraniti to svo-
jo naravno srčnost. So ljudje, 
ki so vse podredili speedwayu 
in dejansko brez njega ne mo-
rejo. Med vozniki bi omenila 
enega, čeprav tvegam, da bom 
zaradi njegove sedanje nepri-
ljubljenosti, dobila grozilna pi-
sma. To je Niki Pedersen, pa ne 
zato, ker tako dobro vozi, am-
pak ker je pred prvim GP prišel 
v našo pisarno ves v solzah, da 
mu carina v Zagrebu ne pusti 
prevzeti agregata. Sedel je tam 
kot kup nesreče. Mi smo neka-
ko uspeli priti do njegovega 
motorja na letališču in on je bil 
potem kot otrok, ki si mu dal 
tovornjak sladoleda. To je tudi 
mene zelo prevzelo, saj sem vi-
dela, kako so ti vozniki v bistvu 
zelo ranljivi, da so tak šni, kot 
mi vsi ostali, iz krvi, kože in ko-
sti. Zato jih ravno tako priza-
dene vsaka kritika. Sama nikoli 
nikomur ne žvižgam. Ne glede 
na to, kaj naredi. Pustim te fan-
te takšne, kot so. Saj ne morejo 
biti vsi čudoviti in krasni, kot je 
Greg Hancock!

 Polona�Brenčič

10-20 % 

Od 15. aprila dalje tudi na tržnici v Krškem!

 Nudimo vam

popust 
na izbrane 

sadike!

BREŽICE, KRŠKO, SEVNICA - V mesecu marcu so v organizaci-
ji Zveze prijateljev mladine Krško potekali občinski otroški 
parlamenti na temo Pasti mladostništva, na katerih so izvo-
lili tudi tri predstavnike, ki so 11. aprila zastopali Posavje na 
26. nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani.

Mladi parlamentarci in 
parlamentarke posavskih 
osnovnih šol so v skrbno or-
ganiziranih marčevskih de-
lavnicah, ki so jih vodili men-
torji šolskih parlamentov 
pod vodstvom regijskega ko-
ordinatorja za otroške parla-
mente v Posavju Uroša Bre-
zovška, razpravljali o pasteh 
socialnih omrežij in komu za-
upajo mladi, kako vidijo svet 
odraslih in kakšna je samo-
podoba mladostnikov. Spre-
govorili so tudi o tem, kako 
preživljajo prosti čas ter o 
rabi računalnika doma in v 
šoli. V razpravah so sodelujo-
či med drugim izpostavili, da 
se s starši premalo pogovar-
jajo in da nekateri njihovi so-

vrstniki tekmujejo v številu FB prijateljev, kar nekaterim pomeni 
tudi statusni simbol. Spregovorili so tudi o (pre)velikem vplivu 
staršev na mladostnika, kar se pokaže v odrasli dobi, ko mno-
gi niso sposobni samostojnega življenja; opozorili so tudi na to, 
kako pomembno je zaupanje med starši in odraščajočo mladino. 

V razpravi na državnem nivoju, ki se je odvijala v prostorih Dr-
žavnega zbora RS, so posavsko regijo zastopali Tomaž Travni-
kar iz OŠ Pišece, Matic Žnidaršič iz OŠ Jurija Dalmatina Krško 
in Tinkara Jene iz OŠ Sava Kladnika Sevnica. Mladi parlamen-
tarci so se pred tem, v četrtek, 7. aprila, srečali v Dnevnem cen-
tru ZPM Krško, kjer so se dogovorili o skupnih izhodiščih in se 
pripravili za aktivno udeležbo na nacionalnem otroškem parla-
mentu. Poleg konstruktivne razprave so mladi delegati in dele-
gatke v Ljubljani izglasovali tudi temo naslednjega, 27. otroške-
ga parlamenta, ki bo »Otroci in načrtovanje prihodnosti« 
 S.�Radi,�foto:�U.�Brezovšek

O pasteh mladostništva

Tomaž�Travnikar,�Tinkara�Jene�
in�Matic�Žnidaršič�so�zastopa-
li�posavsko�regijo�na�26.�nacio-
nalnem�otroškem�parlamentu,�
ki�je�potekal�v�prostorih�DZ�RS�
v�Ljubljani.

KRŠKO - 19. aprila so se člani Nove 
Slovenije - krščanski demokrati in 
ostala zainteresirana javnost zbra-
li v Dvorani v parku v Krškem na 
pogovornem večeru s poslancem 
Jernejem Vrtovcem. Predstavil je 
izhodišča ukrepov za prenovo zdra-
vstvenega sistema, ki jih pripravlja 
stranka. Slovenski zdravstveni sis-
tem je nujno potreben reforme, ki 
bi ga posodobila in naredila dolgo-
ročno vzdržnega. Bistven element 
prenove sistema je vzpostavitev 

konkurenčnosti tudi za področje osnovnega zdravstvenega za-
varovanja. Glavni cilji izhodišč za prenovo sistema so: zagotoviti 
njegovo trajno stabilnost, skrajšanje čakalnih dob ter vzpostavi-
tev učinkovitega nadzora nad porabo javnega denarja.
Predstavitev in razprava po njej sta pokazali, da je tema zahtev-
na in aktualna ter da se tiče prav vseh. Vsak zaznava določene 
pomanjkljivosti in anomalije obstoječega sistema, ki je za dolgo-
ročno stabilnost potreben reforme in nadgradnje, ta pa sovpada 
tudi z drugimi družbenimi reformami v Sloveniji. Spremembe so 
nujne, če hočemo državo postaviti na pravo pot in napredovati. 
Naloga odgovorne politike je, da ima vizijo, da predlaga rešitve 
in ukrepe, če je izbrana, pa prevzema tudi odgovornost za njiho-
vo uresničenje. Vir: NSi

Pogovor o zdravstveni reformi

Jernej�Vrtovec�na�pogovor-
nem�večeru
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Po razpravah in proceduralnih mane-
vrih v Državnem zboru in v medijih se 
pogosto zdi, da je politika gledališka 
predstava, v kateri je nastopajočim po-
membno predvsem, da med predstavo 
čim večkrat izzovejo aplavz. Smešne, 
všečne, ostre ali celo žaljive izjave pre-
pogosto iščejo pot k plosku rok, namesto 
k iskanju konsenza s tistimi, ki (so)odlo-

čajo o zadevah družbenega pomena. Tudi šala ali ostra beseda 
morata v politiki najti svoje mesto, vendar pa se je potrebno za-
vedati, da politična kultura in zaupanje državljanov v oblastne 
organe hodita z roko v roki.

V preteklem mesecu smo bili priča burnemu odzivu na spletne 
izjave vodje največje opozicijske stranke, a še bolj kot to se mi 
zdi pomembno medijsko in politično dogajanje glede odstopa 
treh nadzornikov v NLB d.d. Odzivi zaradi njihovega odstopa 
so bili ostrejši kot zaradi imenovanja! Zakon o Slovenskem dr-
žavnem holdingu (SDH) določa, da kapitalske naložbe države 
upravlja SDH. To je torej tista "firma", ki upravlja z deleži v dr-
žavnih podjetjih, tam imenuje člane nadzornih svetov, ti pa nato 
člane uprav. Bistveno pri ustroju in delu SDH je, da je po zakonu 
neodvisen, s čimer se ločuje politika od korporacijskega upra-
vljanja. 7. člen omenjenega zakona eksplicitno določa, da SDH 
in njegovi organi niso vezani na navodila državnih organov ali 
tretjih oseb, pri izpolnjevanju nalog skladno z zakonom pa mo-
rajo delovati neodvisno in samostojno.

Zadnje tedne je vroče v NLB d.d. Priča smo pozivom dela politi-
ke, da mora uprava SDH odstopiti, ker da ni imenovala dovolj 
dobrih nadzornikov v to banko. Pojasnila uprave SDH ob ime-
novanju nadzornikov so šla nekako v smeri, da gre za ljudi, ki 
imajo veščine in izkušnje v bančništvu, vendar pa javnosti, ver-
jamem tudi večine poslancev, vključno z menoj, odločitev SDH 
ni najbolj prepričala. Vendar, prepričala ali ne, kot sem zgoraj 
pojasnil  po zakonu je SDH samostojen. Vloga parlamenta pri 
kadrovskih zadevah SDH je omejena zgolj na imenovanje nad-
zornega sveta SDH (ta nato imenuje upravo SDH), ki ga Držav-
ni zbor imenuje ali ob taksativno naštetih primerih odpokliče 
na predlog vlade. Torej, če bi želeli poslanci ali vlada zamenja-
ti nadzornike NLB, ker nam niso všeč kadrovske poteze SDH, bi 
morala vlada najprej predlagati odpoklic članov nadzornega 
sveta SDH, in nato predlagati nove. Če bi parlament vse to so-
glasno potrdil, bi se vpliv parlamenta in vlade na delo nadzorni-
kov SDH pri tem tudi končal. Nadzorniki bi namreč samostojno 
odločali o tem, kdo bo sedel v upravi SDH, slednja pa samostoj-
no odloča o ostalih zadevah iz njene pristojnosti, tudi o kadro-
vskih zadevah v nadzornem svetu NLB.

Ne glede na takšno ureditev upravljanja državnih podjetij, pa 
skušajo nekateri politiki v zadevi NLB kovati politični kapital z 
obtožbami vlade in SMC, čeprav so bili sami politično aktivni in 
celo na oblasti v času, ko so se na NLB dogajale nepravilnosti, 
ki so vodile k bančni luknji. Prejšnji teden je bila zato toliko bolj 
zanimiva oddaja Tarča na nacionalni televiziji, v kateri so bili 
udeleženi zgolj opozicijski poslanci iz vrst SDS, NSi in nepove-
zana poslanka, koalicijski poslanci pa smo bili v istem času na 
glasovanju v Državnem zboru in si niti nismo mogli privoščiti 
udeležbe v oddaji. Slišati je bilo hude kritike vlade in koalicije na 
račun SDHjevega kadrovanja v NLB d.d., čeprav, kot sem poja-
snil že zgoraj, ni nobenih zakonskih vzvodov, da bi koalicija ta-
kšno kadrovanje preprečila. Po ogledu oddaje se mi je zdelo, da 
je SMC malodane kriva še za nastanek bančne luknje. No, šlo je 
le za zgoraj opisano situacijo, ko je politika postala predstava.

Na žalost pa je bančna luknja resnična. Vse bolj se kaže, da je v 
velikem delu nastala zaradi številnih goljufij in zlorab pri daja-
nju kreditov, podane so že številne ovadbe in upam, da se zade-
ve na sodiščih ne bodo končale, kot so se številne javno odmevne 
zadeve. V tem mandatu smo spremenili zakonodajo s področja 
pravosodja, ki omogoča boljšo organizacijo dela na sodiščih in 
s tem hitrejše delovanje sodišč, na tožilstvu je bil vzpostavljen 
oddelek za postopke v zvezi z odvzemom premoženja nezako-
nitega izvora, odpravljene so bile kadrovske omejitve za imeno-
vanje novih državnih tožilcev s posebnimi znanji za specializi-
rano državno tožilstvo, na kadrovsko podhranjenem področju 
se je zaposlilo 30 novih tožilcev in ne nazadnje, zvišale so se ka-
zni za korupcijska kazniva dejanja. Na vrsti so torej organi pre-
gona in sodišča.

SDH, NLB in politika

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

V imenu omenjenih sindika-
tov in stroke je izjavo za jav-
nost prebrala sindikalna za-
upnica Sindikata delavcev v 
zdravstveni negi Renata Star-
čevič. Po njihovem mnenju 
imenovanje direktorice Na-
taše Avšič Bogovič postavlja 
pod vprašaj legitimnost izbi-
re kandidatke za direktorico 
in meče slabo luč na kadrova-
nje v zdravstvu. Kot je prebrala 
Starčevičeva, so se predstavni-
ki sindikatov in delavska zau-
pnica Lidija Kos pred sejo sve-
ta zavoda SB Brežice, na kateri 
je potekalo glasovanje o direk-
torju, sestali s predstavnikom 
delavcev v svetu zavoda mag. 
Francem Simoniškom. Na se-
stanku so po njenih zagotovilih 
izoblikovali jasne usmeritve - 
da so predstavniki sindikati in 
delavska zaupnica navzoči na 
seji sveta zavoda, da se pod-
pre javno glasovanje ter da se 
podpre dosedanjega direktor-
ja Dražena Levojevića. »Kljub 
jasnim usmeritvam je gospod 
Simonišek iz nam neznanih in 
nepojasnjenih razlogov glaso-
val v nasprotju z voljo in željo 
velike večine zaposlenih. S tem 
je izrabil naše zaupanje in na 
izbirni postopek nove direk-
torice vrgel senco dvoma v le-
gitimnost izbire,« je med dru-
gim omenila Starčevičeva. To 
je med zaposlenimi sprožilo 
ogorčenje in takojšnjo spon-
tano reakcijo zbiranja pod-
pisov podpore dosedanjemu 
direktorju, za Simoniškov od-
poklic ter razpis volitev za no-
vega predstavnika delavcev v 
svetu zavoda. V dveh dneh je 
bilo zbranih 171 podpisov od 
skupaj 299 zaposlenih, je na-
vedla Starčevičeva in dodala, 
da so dolžni seznaniti javnost 
z dogajanji okoli imenovanja 
nove direktorice pred odloči-
tvijo Vlade RS.

Kot je za medije izjavil Simoni-
šek, s sindikati ni bilo nobene-
ga formalnega sestanka, tem-

Vljudno vabljeni na okroglo mizo

LOKALNA SAMOUPRAVA 
IN POKRAJINE

v torek, 3. maja 2016, ob 18. uri,
v mali dvorani Kulturnega doma Krško,

Trg  Matije Gubca 2, Krško.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

g. Boris Koprivnikar, minister za  javno upravo,
dr. Roman Lavtar, vodja službe za lokalno samoupravo 

in g. Igor Zorčič, poslanec v DZ.
SMC, Beethovnova 2, Ljubljana 

Burno okoli potrditve direktorice
BREŽICE – Vlada RS je 20. aprila na redni seji dala soglasje k imenovanju Nataše Avšič Bogovič za direkto-
rico Splošne bolnišnice Brežice, dva dni prej pa so predstavniki dveh od štirih sindikatov delavcev v bolni-
šnici sklicali novinarsko konferenco zaradi razmer ob imenovanju nove direktorice. 

več samo neformalni dogovori, 
pri čemer sta dva sindikata 
podprla dosedanjega direktor-
ja, tretji je bil proti, četrti pa se 
do tega sploh ni opredelil (SB 
Brežice ima štiri sindikate – 
Sindikat delavcev v zdravstve-
ni negi, Sindikat zdravnikov in 
zobozdravnikov FIDES, Sindi-
kat zdravstvenega in socialne-
ga varstva ter Sindikat seval-
cev Slovenije Pergam). Dejal 
je, da sta dva sindikata izva-
jala pritisk nanj glede javnega 
glasovanja in prisotnosti sindi-
katov na seji. »Sindikat delav-
cev v zdravstveni negi je pe-

ljal celoten postopek in ostale 
sindikate spraševal o podpori 
direktorju. Imam podatke, da 
so se podpisi zbirali na spo-
ren način, saj so se pridobivali 
v sobah vodilnih medicinskih 
sester, tako da so bili nekate-
ri v podpis prisiljeni. Saj veste, 
kako je, če imaš službo za do-
ločen čas. Pristaneš na vse,« je 
izjavil Simonišek in obenem 
priznal, da je član stranke SMC, 
vendar takoj zanikal, da bi pri 
njegovi odločitvi imela prste 
vmes politika. Za koga se je v 
resnici opredelil, pa ni želel iz-
dati, saj so bile volitve tajne.

Na Simoniškove izjave se je 
odzval Sindikat delavcev v 
zdravstveni negi, ki je repre-
zentativni sindikat v bolnišni-
ci in šteje največ, 90 članov. 
Sindikat zavrača njegove iz-
jave in jih označuje za nere-
snične. Kot pravijo, sindikal-
na enota Sindikata delavcev 
v zdravstveni negi Sloveni-
je ni vodila postopka izkazo-
vanja podpore dosedanjemu 
direktorju bolnišnice in svo-
je člane celo prisiljevala k iz-
rekanju podpore, ravno na-
sprotno, nekateri njihovi člani 
so bili deležni pritiska drugih 
sindikalnih organizacij in so 
bili primorani umakniti pro-
stovoljno oddan podpis. »Naj-
ostreje zavračamo tudi trdi-
tve predstavnika zaposlenih v 
svetu zavoda, da je bilo usluž-
bencem za določen čas pogo-
jevano podaljšanje ali obstoj 
delovnega razmerja s podpi-
sovanjem podpore. Sindikalna 
enota si ves čas konstruktivno 
prizadeva varovati in udeja-
njati pravice zaposlenih iz de-
lovnega razmerja in zagotovi-
ti ustrezno število zaposlenih 
v zdravstveni negi za nemo-
teno izvajanje kakovostne in 
varne zdravstvene nege v za-
vodu,« še navajajo v sporoči-
lu za javnost.
 Rok Retelj

Dan po sklicani novinarski konferenci sindikatov je v javnost 
pricurljala informacija o najvišjih plačah v javnem sektorju, ki 
jo je objavil časnik Finance. Ta navaja, da je prvih osem najbo-
lje plačanih zaposlenih iz Splošne bolnišnice Brežice, v oči zbo-
de najvišja februarska bruto plača, ki je skoraj 26.000 evrov. V 
brežiški bolnišnici so se na to odzvali s sporočilom za javnost, v 
katerem navajajo, da so v obdobju januarmarec 2016 80 usluž-
bencem izplačali odškodnine za ure iz prerazporejenega delov-
nega časa iz obdobja 20102015 in da je »izpostavljanje nekaj 
zdravnikov v članku časopisa Finance z dne 19. 4. 2016 zato 
skrajno nekorektno«. V SB Brežice še dodajajo, da »ostro zavra-
čajo očitke domnevno neodvisnih dopisnikov nekaterih nacio-
nalnih medijev na družbenih omrežjih, ki kot sporna štejejo iz-
plačila ur iz prerazporejenega delovnega časa. Izplačila, ki so 
bila izvedena v letu 2015 in do februarja 2016, napačno pove-
zujejo s podporo v postopku imenovanja sedanjemu direktor-
ju. Hkrati pa pozabljajo, da so njihovi hujskači in prišepetovalci 
ravno neizplačilo ur iz prerazporejenega delovnega časa vse-
skozi očitali direktorju«.

KRŠKO - 21. aprila so se par-
tnerji in izvajalci projekta Pre-
ventivni mozaik Posavja sesta-
li v Kulturnem domu Krško na 
zaključni konferenci projekta. 
Gre za regijski preventivni pro-
jekt na področju preprečevanja 
bolezni, povezanih z življenj-
skim slogom, s poudarkom na 
alkoholni problematiki. Za pro-
jekt je Mladinski center Krško 
kot nosilec pridobil sredstva 
Norveškega finančnega meha-
nizma 2009-2014, v MC pa so 
ga izvajali z več partnerji: CSD 
Krško, ZD Krško, Družinski in-
štitut Zaupanje, Društvo Sre-
čanje ter s prek 20 zunanjimi 
izvajalci. Projekt PmP se izte-
če konec junija, obširneje pa si 
o rezultatih projekta, predsta-
vljenih na navedeni zaključni 
konferenci, preberite v priho-
dnji številki Posavskega obzor-
nika, ki izide 12. maja. B. M.

PmP se končuje

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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- Ortodontija
- CBCT - 3D slikanje
- implantologija
- estetsko zobozdravstvo

- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija

www.tatalovic.si

...  Delamo za Vaš nasmeh :)

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...

 
PRVI PREGLEDI!

BREZPLAČNI

PROTEZE 
            NA IMPLANTATIH!

Pokličite nas na 07/49-22-012 
ali nam pišite na info@tatalovic.si in si rezervirajte svoj termin. 

Po besedah direktorice knjižni-
ce Urške Lobnikar Paunović 
se že nekaj let trudijo, da po-
skrbijo za različne tipe upo-
rabnikov, generacije in ostale, 
ki imajo drugačne potrebe, kot 
smo jih navajeni. Na podlagi te 
misli se je rodil projekt Pote-
pinke iz knjižnice. »Projekt 
poteka tako, da se zmenimo z 
ustanovo, ki jo ta projekt zani-
ma, ali pa se ji mi približamo, 
in ta potem zagotovi določen 
prostor, kjer postavimo knjige, 
za katere poskrbimo mi in so 
namenjene temu, da jih ljudje 
vzamejo, lahko prinesejo tudi 
svoje,« je razložila in dodala, da 
želijo na ta način poskrbeti za 
izmenjavo knjig. Potepinke se 
nahajajo že v Qlandii Krško, MC 
Krško, ZD Krško, mestni tržni-
ci v Kostanjevici na Krki, parku 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Z otvoritvijo razstave ročnih del na 
prvi petek v aprilu so v kostanjeviški knjižnici zaznamovali še eno 
leto četrtkovih ustvarjalnih druženj. Gospe se v knjižnici sreču-
jejo že osmo leto. Ročnodelska druženja so se začela v okviru ak-
tivnosti, ki jih je knjižnica izvajala kot partner v projektu Center 
vseživljenjskega učenja Posavje, ki se je zaključil v letu 2012. Na 
ustvarjalnih četrtkih so gospe že izdelovale raznovrstne izdelke 
in imele različne mentorice. V zadnjem času si izmenjujejo zna-
nje same med seboj, pridružile so se jim tudi nove članice, z nji-
mi pa včasih pletejo tudi deklice iz kostanjeviške osnovne šole. 
Za letošnjo razstavo, na kateri svoje izdelke dajejo na ogled Eri-
ka Brudar, Jožica Gliha, Ljudmila Grubar, Zinka Olovec, Ivan-
ka Dvojmoč, Cirila Gradišar, Amalija Jordan, Danica Molek, 
Milka Kuplenik, Majda Pavlin, Lidija Sinur in Silva Pincolič, 
so izbrale kvačkane izdelke različnih barv. Razstava bo v delov-
nem času knjižnice na ogled do konca maja. Dogodek so polepša-
le deklice iz skupine Plavčki z vzgojiteljico Dorotejo Angeli, ki so 
tudi prevzele odejice za igro, nastale na pobudo kostanjeviškega 
turističnega društva. Odejice so začeli plesti junija 2015 ob sve-
tovnem dnevu pletenja na javnih krajih. Idejo, da bi vrtcu podarili 
odejice, so nato sprejele še nekatere ženske v kraju in predsedni-
ca društva Tatjana Petrič je otrokom izročila kupček živobarv-
nih odejic.  A.�Žugič�Jakovina,�foto:�Kristina�Pirc

Potepinke tudi med Romi
KERINOV GRM - V prostorih romskega vrtca Kerinov Grm so 13. aprila odprli vrata knjižne omare Potepink 
(po romsko Potepinkakari lilengari mara). Gre za del projekta Potepinke iz knjižnice, nad katerim bdi Val-
vasorjeva knjižnica Krško in katerega namen je, da se knjižnica približa ljudem tudi zunaj njenih zidov.

na Senovem in Bohorju. Na po-
budo Tamare Vonta in ob sve-
tovnem dnevu Romov (8. apri-
la) pa so se odločili, da omara 
s Potepinkami stoji tudi v Ke-
rinovem Grmu. »S tem se želi-
mo približati prebivalcem Ke-
rinovega Grma, tako otrokom 
kot odraslim. Ob tej priložno-

sti se želim zahvaliti Tamari 
Vonta za to pobudo, ki je tudi 
kot prostovoljka krške knjižni-
ce pristopila k temu projektu 
in omogočila, da lahko prebi-
valci Kerinovega Grma posta-
nejo bogatejši tudi skozi knji-
go,« je še povedala Lobnikar 
Paunovićeva.

Kot je omenila Tamara Von-
ta, ki je vodila kratek kulturni 
program ob otvoritvi, v kate-
rem so z recitacijami, petjem 
in plesom nastopili romski 
otroci, bo vzgojno-izobraževal-
ni projekt »Skupaj do znanja - 
Uresničevanje ciljev strategije 
vzgoje in izobraževanja Romov 
v RS« s podporo države trajal 
vse do leta 2021. Kot del tega 
projekta deluje tudi romski vr-
tec v Kerinovem Grmu. Ob tej 
priložnosti je bil na otvoritvi 
prisoten tudi vodja projekta 
Zoran Ogrizek s Centra šol-
skih in obšolskih dejavnosti. V 
največjem romskem naselju v 
Posavju je sicer 85 šoloobve-
znih otrok, vrtec trenutno obi-
skuje 17 predšolskih otrok.

 R. Retelj

Mlade�Rominje�so�dokazale,�da�obvladajo�trebušni�ples.

Razstava ročnih del v knjižnici

Razstavljavke�z�deklicami�iz�skupine�Plavčki

BREŽICE – V Posavskem mu-
zeju Brežice so 7. aprila od-
prli drugo letošnjo Posavsko 
muzejsko vitrino z naslovom 
»Libna – vrnjena arheološka 
dediščina«. 

Tudi tokratno muzejsko vi-
trino je predstavila arhe-
ologinja Jana Puhar. Hrib 
Libna na skrajnem severoza-
hodnem robu Krškega polja s 
svojo strateško lego nadzoru-
je vhod v Savsko dolino, zato 
je bilo na njem ob koncu bro-
naste dobe zgrajeno naselje, 
ki je bilo, s krajšo prekinitvijo 
v mlajši železni dobi, obljude-
no vse do prihoda Rimljanov 
in vsaj občasno še dalje v rim-
ski dobi. Naselje in grobišča na 

Libni je leta 1885 odkril Jernej 
Pečnik. Še istega leta so stekle 
prve raziskave, različni izkopa-
valci pa so do 2. svet. vojne od-
krili številne najdbe, ki Libno 

uvrščajo med najpomembnej-
ša znana prazgodovinska naj-
dišča v jugovzhodnem alpskem 
prostoru. 
Kot je pojasnila Puharjeva, je 
bilo gradivo, ki ga predstavlja-
jo v Posavskem muzeju, izko-
pano leta 1942 pod vodstvom 
Walterja Schmida, deželnega 
arheologa iz Univerzitetnega 
muzeja Joanneum v Gradcu v 
času nacistične okupacije med 
leti 1941–1945. Z izkopavanji 
pridobljeno gradivo je takrat 
prevzel in hranil Univerzite-
tni muzej Joanneum v Gradcu. 
Leta 2014 je bil v okviru pro-
jekta InterArch - Steiermark 
del gradiva vrnjen Sloveniji 
kot pravni naslednici. Gradivo 
z Libne je bilo skupaj z gradivi 

z drugih najdišč prvič predsta-
vljeno na razstavi »V novi luči/
Ans Licht gebracht«, po za-
ključku katere so bili predmeti 
dodeljeni pristojnim muzejem 
v Sloveniji. Gradivo z Libne je 
tako zdaj del arheološke zbir-
ke Posavskega muzeja Brežice.
Razstavo je odprla in jo poz-
dravila podžupanja občine Kr-
ško Ana Somrak. Direktorica 
muzeja Alenka Černelič Kro-
šelj se je ob tem zahvalila Jo-
žetu Lorberju in Vesni Lapuh 
za postavitev vitrine ter kitar-
skemu kvartetu iz GŠ Krško Uli 
Bohorč, Nataliji Živič, Anji 
Kerin in Petri Požun z men-
torjem Mitjo Režmanom za 
odigrane glasbene vložke.
� N.�Jenko�Sunčič,�foto:�PMB

Arheološka dediščina Libne »doma«

Obiskovalci� so� si� z� zanima-
njem�ogledali�vitrino.

Velika izbira sadik zelenjave 
po ugodnih cenah.

www.zelenapika.si

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

Kvedrova 49
8290 Sevnica
Tel.: 07/81 44 172

DOBRO, ENOSTAVNO, PREIZKUŠENO IN ZANESLJIVO.
KVALITETNE SADIKE 

SO POGOJ ZA DOBER PRIDELEK!

Paradižnik PREVIA Paradižnik PEPE

27. aprila imamo za vas odprto:
vrtnarija: od 8. do 18. ure

cvetličarna: od 8. do 14.30 ure
Delovni čas:
delavnik: od 8. do 18. ure
sobota: od 8. do 14.30 ure
nedelja: od 8. do 12. ure

Na zalogi tudi cepljena zelenjava.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Na 9. redni seji kostanjeviškega ob-
činskega sveta, ki je bila zaradi vnaprej ugotovljene nesklepčno-
sti s 14. aprila prestavljena na 21. april, svetniki znova niso bili 
sklepčni, saj so na sejo prišli le štirje. Vseh šest članov t. i. svetni-
ške skupine je najavilo svojo odsotnost, kot razloge pa so nave-
dli zlasti »pritiske glede sklicevanja rednih sej«. Podžupan Aleš 
Kegljevič je po ugotovitvi nesklepčnosti dejal, da teh najav od-
sotnosti ni možno šteti kot opravičilo, za kar naj bi štele le ne-
odložljive obveznosti. Ponovni sklic seje je najavil za 5. maja.
  P. P.

Na sejo prišli le štirje svetniki
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Za prijeten uvod v 61. skup-
ščino, ki jo je vodilo delov-
no predsedstvo, je zapel otro-
ški pevski zbor Šentlenartski 
smrkci iz Zabukovja, nato je 
zbranim zaželel dobrodošlico 
predsednik GZ Sevnica Vin-
cenc Knez. Med drugim je po-
hvalil strokovno in organiza-
cijsko pomoč, ki so jo nudili 
sevniški gasilci brežiški izpo-
stavi URSZR v lanskem okto-
bru ob migrantski krizi v Po-
savju.

O delovanju na operativnem 
področju je spregovoril po-
veljnik GZ Sevnica in regijski 
poveljnik za Posavje Gašper 
Janežič. »V letu 2015 je bilo v 
Gasilski zvezi Sevnica 109 raz-
ličnih intervencij, skupaj pa je 
na intervencijah sodelovalo 
778 prostovoljnih in poklic-
nih gasilcev poklicnega jedra. 
Gasilci so intervencije opravi-
li strokovno v skladu s predpi-
si, načrti, pravili gasilske stro-
ke ter razpoložljivo gasilsko 
tehniko in opremo,« je dejal in 
nato nanizal nekaj podatkov. V 
lanskem letu se je intervenira-
lo v 23 prometnih nesrečah, v 
29 primerih so nudili tehnič-
no pomoč, sodelovali so pri ga-
šenju 20 požarov na objektih, 
devetkrat so pomagali ob po-
plavah in osemkrat ob požarih 
v naravi, sedemkrat na vetro-
lomu, šestkrat ob nesrečah z 
nevarnimi snovmi, petkrat ob 
delovnih nesrečah, enkrat ob 
požaru zabojnika in enkrat ob 
napadu živali na ljudi oz. stva-

Gasilci – pomemben člen družbe
KRMELJ - 1. aprila je v prostorih Prehrana pri Marjani v Krmelju potekal redni letni občni zbor Gasilske 
zveze (GZ) Sevnica, ki so se ga udeležili člani in članice 15-ih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v 
občini Sevnica, delegati in delegatke sosednjih gasilskih društev ter gosti.

ri. Posebej je pohvalil PGD Sev-
nica, ki je priskočilo na pomoč 
v 85 intervencijah, kar pome-
ni 78 % vseh intervencij v letu 
2015. V lanskem letu so pripe-
ljali z gasilskimi cisternami ob-
čanom tudi 160 m3 pitne vode, 
kar predstavlja 36 % manj, 
kot je bilo to potrebno v letu 
2014. Pohvalil je še potek ve-
čje vaje, ki se je odvijala v me-
secu varstva pred požarom, ko 
so z reševanjem primera večje-
ga požara v javnem objektu v 
starem mestnem jedru Sevni-
ce preverjali usklajenost delo-
vanja različnih sil za zaščito in 
reševanje ter ustreznost opre-
me in strokovno usposoblje-
nost. V vaji so sodelovala vsa 
gasilska društva iz I. in IV. sek-
torja GZ Sevnica ter PGD Bo-
štanj in PGD Sevnica. »Ude-
leženke in udeleženci vaje so 

prikazali zelo dobro in usklaje-
no sodelovanje z vsemi sodelu-
jočimi enotami, tako s Poklicno 
gasilsko enoto Krško, policijo, 
Nujno medicinsko pomočjo, 
Upravo Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje ter ostali-
mi sodelujočimi v vaji,« je de-
jal Janežič in dodal, da so poleg 
te vaje potekale še druge dru-
štvene vaje po posameznih 
PGD-jih. V zaključku svojega 
poročila se je zahvalil vsem ga-
silkam in gasilcem za dobro in 
korektno opravljeno delo v mi-
nulem letu, Občini Sevnica pa 
za posluh in urejeno financi-
ranje, saj lahko le tako izvajajo 
zastavljene programe in dose-
gajo želene cilje. »Zavedati se 
moramo, da je delo, ki ga opra-
vljamo, žlahtno, za osebe, ki so 
v nesreči prizadete, pa nepre-
cenljivo,« je zaključil. 

Sevniški župan Srečko Ocvirk 
je pohvalil številčnost članstva 
v Gasilski zvezi Sevnica, ki šte-
je 2318 gasilk in gasilcev, in 
poudaril, da je omenjena or-
ganizacija pomemben temelj 
lokalne varnosti na številnih 
področjih. Predstavnik GZ Slo-
venije in predsednik GZ Breži-
ce Mihael Boranič je poudaril 
pomen sodelovanja med gasil-
skimi društvi in zvezami ter se 
gasilkam in gasilcem zahvalil 
za vse, kar so doslej storili za 
občanke in občane, za Posavje 
in tudi širše. »V Sloveniji ni ju-
naka, ki nas ne pozna po na-
šem delu,« pa je dejala krška 
podžupanja in predsednica GZ 
Krško Ana Somrak ter pohva-
lila sodelovanje med gasilkami 
in gasilci, čeprav v nekaterih 
slovenskih gasilskih društvih 
takšne podpore ni. »Posavke in 
Posavci znamo tudi kot gasil-
ci držati skupaj,« je zaključila. 

Na skupščini so podelili tudi 
odlikovanja. Čin višjega ga-
silskega častnika I. stopnje je 
prejel Gašper Janežič, gasilsko 
odlikovanje III. stopnje član 
PGD Telče Albin Mlakar, ga-
silsko odlikovanje II. stopnje 
član PGD Boštanj Blaž Za-
grajšek in član PGD Telče Mi-
roslav Slapšak, gasilsko pla-
menico član PGD Breg Drago 
Suhodolčan, gasilsko odli-
kovanje za posebne zasluge 
pa predsednica PGD Boštanj 
Mira Šraj. 
� Smilja�Radi

Predsednik�GZ�Sevnica�Vincenc�Knez�in�predsednik�GZ�Breži-
ce�Mihael�Boranič�sta podelila�gasilsko�odlikovanje�za�poseb-
ne�zasluge�predsednici�PGD�Boštanj�Miri�Šraj.

Slavnostni govornik je bil član 
sveta Zveze borcev za vre-
dnote NOB Slovenije Andrej 
Marinc, nekdanji vidni druž-
beno politični delavec in go-
spodarstvenik, ki je med dru-
gim dejal, da je bil Malkovec 
pomembno področje naro-
dnoosvobodilnega boja tudi 
zaradi svoje geografske lege. 
V svoj govor je vtkal še misli 
o letošnji 75-letnici ustanovi-
tve Osvobodilne fronte. »To je 
bila vseslovenska organizaci-
ja, ustanovljena zaradi upora 
in boja proti okupatorju,« je 
dejal in nadaljeval, da je »tudi 
zaradi tega gibanja ostala Pri-
morska slovenska, sicer bi bila 
meja okoli Logatca«. Številne 
zbrane na dogodku so nago-
vorili še predsednica Krajevne 
organizacije Združenja borcev 
za vrednote NOB Tržišče Vlad-
ka Blas, predsednik OO ZB za 
vrednote NOB Maks Popelar, 
predsednik Skupnosti borcev 
1. dolenjskega partizanskega 
bataljona Milan Gorjanc in 
podžupan občine Sevnica Ja-
nez Kukec, ki je svoj nagovor 

Svoboda, neprecenljiva vrednota
MALKOVEC - 16. aprila se je na Malkovcu odvijala tradicionalna spominska slovesnost ob dnevu upora slo-
venskega ljudstva in ob letošnji 75-letnici ustanovitve OF ter v spomin na odhod prvih vaščanov Malkovca 
v bojne vrste Duletove čete 1. dolenjskega partizanskega bataljona.

zaključil: »Ljudje so žrtvova-
li svoja življenja za svobodo.«

Ob tej priložnosti so podelili 
tudi dve srebrni priznanji ZB 
za vredote NOB Slovenije, pre-
jemnika sta dolgoletni predse-
dnik KO ZB za vrednote NOB 
Tržišče Ivan Lenič in OZVVS 
Sevnica (priznanje je prevzel 

predsednik omenjene organi-
zacije Ivan Cajner).

Prireditev, ki sta jo povezovala 
Jasmina Spahalić in Peter Te-
chmeister, so s spremljajočim 
kulturnim programom oboga-
tili člani in članice Godbe Sev-
nica, učenke in učenci OŠ Trži-
šče ter moška vokalna skupina 

Lira iz Krmelja. Dogodku so 
dodali poseben pomen še lju-
bitelji starih vojaških vozil 
društva Hrast iz Tržišča, ki sle-
dijo izročilu Duletove čete, ter 
članice in člani Gorjanske čete, 
prvič pa se je dogodka udele-
žila tudi skupina s Primorske. 
 S. Radi

Med�obiskovalci�spominske�slovesnosti�na�Malkovcu�je�bil�tudi�
najstarejši�še�živeči�nekdanji�borec�Duletove�čete�Lojze�Lenič�
Mile,�ki�se�je�rokoval�s�pripadniki�mlajše�generacije,�ki�ohra-
njajo�spomin�na�vrednote�NOB.

TRNOVEC - Ob cerkvici sv. Ju-
rija na hribu nad Trnovcem je 
na Jurjevo nedeljo potekal tra-
dicionalni blagoslov konj. Do-
godek je privabil veliko število 
obiskovalcev in občudovalcev 
konj ter kar 16 konjenikov. Po 
maši so udeleženci prispeli na 
bližnji travnik, kjer je župnik   
konje blagoslovil, predsednik 
Društva konjerejcev in konjeni-
kov Sevnica Anton Grilc pa je 
vsakemu konju podelil blago-
slovljen kruh. Konjeniki, konje-
rejci in obiskovalci so si kljub 
dežju in vetru izmenjavali rej-
ske ter konjeniške izkušnje ob 
rujni kapljici in malici.  T.�K.

Blagoslov konj 

Potem ko nam je pred dobrima dvema tednoma zagodlo slabo vre-
me, je v soboto, 16. aprila, na območju občine Radeče le potekala 
čistilna akcija, katere se je v skrbi za čistejše okolje udeležilo več klu-
bov in društev, v njej pa je ob krajevnih skupnostih, Občini Radeče 
in Javnemu podjetju Komunala Radeče d.o.o. teden dni prej sode-
lovala tudi Osnovna šola Marjana Nemca Radeče. 
Kot je že ustaljena praksa, so bile ekipam dodeljene različne trase 
na območju celotne občine, na katerih so sodelujoči pobirali od-
padke, vreče z ločenimi odpadki pa pri ekoloških otokih predaja-
li v odvoz Komunali. 
V lepem in sončnem vremenu je akcija še enkrat več minila v zelo 
prijetnem vzdušju, zato si želimo, da bi se je v skrbi za naše okolje 
v prihodnje udeleževalo še več društev in klubov, pa tudi ozavešče-
nih posameznikov.

Sanacija dela javne poti Pristava - Knap

V zadnjih letih je na začetnem delu javne poti Pristava - Knap pri od-
cepu za Magolnik prišlo do usada, ki se je v preteklih mesecih še po-
večal, zato je bilo ta odsek javne poti v dolžini slabih 100 metrov 
nujno čim prej sanirati in ga zaradi usada tudi malce premakniti v 
pobočje. Ker je ta javna pot močno obremenjena s tovornimi vozili 
Gozdnega gospodarstva Brežice, je Občina Radeče k sanaciji odseka 
pristopila skupaj z GG Brežice. Skladno z dogovorom je GG Brežice 
poskrbelo za izvedbo vseh gradbenih del in predpripravo na asfalta-
cijo vozišča, Občina Radeče pa je v sodelovanju z JP Komunala Ra-
deče zagotovila asfaltacijo vozišča.
V okviru sanacije je GG Brežice v dogovoru z Občino Radeče nekaj sto 
metrov nižje ob kraku vodotoka Glažuta v smeri Kladja izvedlo tudi 
manjšo kamnito zložbo in s tem preprečilo širjenje manjšega usada, 
ki je že dosegel rob cestišča in bi lahko povzročal težave v prihodnosti. 

Čistilna akcija v Radečah

VRHOVO - Po marčevski premieri v Vrhovem in uprizoritvi v Lju-
bljani so se ljubitelji kulture iz Prosvetnega društva Vrhovo ude-
ležili zaključne prireditve 14. otroškega festivala gledaliških sanj, 
kjer je gledališka skupina Paglavci prejela posebno nagrado ži-
rije za predstavo Zvezde – pravljična igra o vesoljni prijazno-
sti, pod mentorstvom Katarine Klajn. Predsednica društva An-
dreja Bureklc Klajn je ob tem dejala: »Ponosni smo, da nam je 
uspelo v kar veliki konkurenci pridobiti to prestižno priznanje. 
Za uspeh je v prvi vrsti zaslužna scenaristka in režiserka Katari-
na Klajn. Seveda pa gre vsa pohvala igralcem, brez katerih naše 
Zvezde ne bi migetale.« �D.�J.

Posebna nagrada za Paglavce
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Prvi del slovesnosti je potekal 
v prostorih gasilskega doma, 
kjer so opravili občni zbor in 
podelili številna odlikovanja. 
Kot je dejal predsednik PGD 
Kapele Franc Urek, je jubilej 
zavidanja vreden ter zrcali srč-
nost, delo, solidarnost, uspeh 
in premagovanje ovir. Kaže se 
tudi ponos kraja, zadovoljstvo 
ljudi, lepi spomini in skupna 
druženja, je izpostavil Urek. Od 
leta 1926 pa do danes je bilo 
na območju KS Kapele potreb-
nih 77 intervencij gasilcev, po-
leg tega so kapelski gasilci so-
delovali še v 82 intervencijah 
izven območja KS. PGD Ka-
pele pokriva naselja Kapele, 
Podvinje in Vrhje. Urek je do-
dal, da je bilo v lanskem letu 
opravljenega veliko dela. Da so 
dela potekala nemoteno, je bil 
v začetku leta oblikovan tudi 
ožji pripravljalni odbor, ki je 
vodil izgradnjo garaže, naba-
vo novega gasilskega vozila in 
pripravil program praznova-
nja. V zadnjih letih jim je vsa-
ko leto uspelo zagotoviti od 
sedem do deset kandidatov, ki 
so opravljali najrazličnejše te-
čaje v organizaciji poveljstva 
sektorja, Gasilske zveze Breži-
ce ali v Izobraževalnem centru 
za zaščito in reševanje na Igu 
pri Ljubljani. Nekaj nalog lani 
sicer ni bilo opravljenih pri 

90 let gasilstva v Kapelah
KAPELE - Prvo aprilsko soboto so v Kapelah s svečanim občnim zborom, prevzemom novega gasilskega vo-
zila in otvoritvijo nove garaže obeležili 90-letnico tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. PGD 
Kapele je centralna enota drugega operativnega sektorja v občini Brežice.

gasilski mladini zaradi teko-
čih obveznosti, šolanja v dru-
gem kraju, služb itd. V tem letu 
bodo nadaljevali in še poglobili 
dobro sodelovanje z GZ Breži-
ce, Občino Brežice, KS Kapele, 
društvi iz KS, sosednjimi PGD 
in hrvaškim pobratenim dru-
štvom Laduč, s katerim sode-
lujejo že 36 let.

Društvo, ki ima skupaj 123 čla-
nov, je ob jubileju iz rok župa-
na Ivana Molana prejelo tudi 
plaketo Občine Brežice, prav 
tako ga je odlikovala tudi GZ 
Brežice, v imenu katere sta 
predsedniku Ureku priznanje 

podelila predsednik GZ Bre-
žice Mihael Boranič in njen 
poveljnik Darko Leskovec. 
Odlikovanja GZ Brežice so za 
različna napredovanja preje-
li Dušan Zijal ml., Vladimi-
ra Bortič, Anica Cizel, Ma-
rija Hotko, Vladimir Hotko, 
Dejan Kelher, Blaž Rožman, 
Vladimir Štraser, Robert 
Urek, Natalija Zijal in Andrej 
Šitnik, plamenice GZ Sloveni-
je so šle v roke Franca Hotka, 
Franca Zijala, ki je poveljnik 
PGD Kapele, Kristine Zijal, 
Dušana Zijala st., Vladimir-
ja Slovenca in Borisa Ureka, 
prejemniki odlikovanj GZ Slo-

venije pa so Marinka Kova-
čič, Milena Deržič, Dragutin 
Krnulc, Jožef Pšeničnik, dve 
Anici Urek, Slavica Urek in 
Rudolf Volčanjšek. Društvo 
je povabljenim gostom pode-
lilo medalje PGD, svojim čla-
nom pa bodo odlikovanja po-
delili ob naslednji priložnosti. 
Gasilcem so čestitali tudi pred-
stavniki društev iz KS, sose-
dnjih gasilskih društev, po-
veljnik drugega operativnega 
sektorja Ivan Rožman, pred-
stavnik brežiške izpostave UR-
SZR in ReCO Brežice Jože Kra-
njec ter predsednik sveta KS 
Kapele Ivan Urek.

Nato se je dogajanje prestavilo 
pred gasilski dom, kjer je pote-
kal prevzem novega gasilskega 
vozila GV-1, s prerezom traku 
pa so odprli tudi nov prostor 
za operativno dejavnost. Urek 
je navedel, da je cena novega 
gasilskega vozila 81.000 evrov 
(vrednost podvozja in nadgra-
dnje znaša 47.000, vsa oprema 
pa 34.000 evrov). Novozgraje-
na garaža velikosti 50 m2, ki 
so jo zgradili z lastnimi sred-
stvi, bo namenjena za lažje in 
boljše delo njihovih operativ-
nih enot. Za popestritev sveča-
nosti je poskrbel Pihalni orke-
ster Kapele.
 Rok Retelj

Predsednik�PGD�Kapele�Franc�Urek�(levo)�in�poveljnik�Franc�
Zijal�(na�sredini)�sta�medaljo�PGD�podelila�tudi�predsedniku�
GZ�Brežice�Mihaelu�Boraniču.�

MOSTEC - Na povabilo brežiškega župana Ivana Molana se je 
14. aprila v brežiški občini mudil njegov ljubljanski kolega Zo-
ran Janković. Med drugim je obiskal tudi rojstno hišo sloven-
skega jezikoslovca akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča in po-
stal pri njegovem spominskem obeležju. Irena Majce je v imenu 
civilne pobude v spomin dr. Jožetu Toporišiču Mostec ljubljan-
skemu županu predstavila pobudo, da bi Toporišič obeležje do-
bil tudi v Ljubljani, po njem pa bi poimenovali tudi park. Župan 
Janković je to pobudo pozdravil. Prisotne je pozdravila in jim od-
recitirala eno svojih ljudskih pesmi Reza Toporišič, Toporišiče-
va svakinja, ki živi v njegovi rojstni hiši. Oblikovalec spominske 
plošče Dušan Blatnik je v nadaljevanju le-to predstavil. Majce-
tova je nato županu Mestne občine Ljubljana (MOL) predstavila 
željo, da bi Toporišič v Ljubljani dobil doprsni kip ali v celoti in 
bi po njem poimenovali tudi park, ki se nahaja za Filozofsko fa-
kulteto (FF), kjer je dolga leta predaval. Janković je dejal, naj ci-
vilna pobuda pošlje dopis na MOL. Hkrati je predlagal, naj se išče 
tudi nadomestna lokacija za postavitev Toporišičevega obeležja, 
saj je po njegovem mnenju park pri FF preveč skrit. Majcetova je 
Jankoviču predstavila še aktivnosti, ki so jih v Toporišičevem letu 
že izvedli s pomočjo ostalih institucij, tudi iz Ljubljane (FF, NUK, 
ZRC SAZU). Odkritje spominskega obeležja v Ljubljani načrtuje-
jo 11. oktobra letos, ko bo minilo 90 let od njegovega rojstva in 
se bo Toporišičevo leto tudi zaključilo. Nekaj besed so spregovo-
rili tudi župan Molan, dr. Helena Dobrovoljc iz ZRC SAZU in To-
porišičev ambasador v Ljubljani dr. Leopold Zornik, po rodu z 
Mosteca. Janković je še pristavil, da je zanj Toporišič največji slo-
venski jezikoslovec, zato si vsekakor zasluži takšno pozornost.
 R. Retelj

Jankoviću je pobuda všeč

Irena�Majce�v�družbi�obeh�županov

Na vaji je sodelovalo med 70 in 
80 udeležencev in šest reševal-
nih psov. CZ občine Brežice je 
vajo organizirala v sodelova-
nju z organizacijami, ki so po 
večini del sistema CZ, in sicer 
Slovensko vojsko oz. Vojašni-
co Jerneja Molana, Jamarsko 
reševalno službo – Reševal-
nim centrom Novo mesto, v 
okviru katerega deluje tudi Ja-
marski klub Brežice (pomagal 
mu je še HGSS Samobor), Dru-
štvom potapljačev Vidra Kr-
ško, vodniki reševalnih psov 
Kinološkega društva Brežice 
in Kinološkega društva IZAR, 
Radioklubom Elektron Breži-
ce, Planinskim društvom Bre-
žice, Kajak kanu klubom Čatež, 
Policijsko postajo Brežice, eki-
po Nujne medicinske pomoči 
Zdravstvenega doma Breži-
ce, PGD Krška vas in Sevnica, 
pripadniki CZ mesta Samobor 
ter študenti Fakultete za var-
nostne vede Univerze v Mari-
boru. Vajo si je ogledalo tudi 
vodstvo CZ Spodnje Avstrije 
(Niederösterreichischer Zivil-
schutzverband) in predstavni-
ca CZ občine Trst. 

POGREŠANA USPEŠNO 
NAŠLI
Scenarij je bil sledeč: skupina 
16- in 17-letnih otrok je ime-

Uspešno izvedli iskalno vajo
VELIKE MALENCE - Kot smo poročali že na naslovni strani prejšnje številke Posavskega obzornika, je Civil-
na zaščita (CZ) občine Brežice 2. aprila uspešno izvedla občinsko vajo »Iskanje pogrešanih oseb na in ob 
reki Krki 2016«. Prva tovrstna vaja je potekala na Jamnikovem zemljišču na Velikih Malencah.

la nočno zabavo na Jamnikovi 
parceli ob reki Krki. Zjutraj so 
opazili, da manjkata dva mla-
doletnika, in izginotje prijavi-
li na PP Brežice. Nato so preko 
ReCO Brežice z namenom po-
moči pri iskanju pogrešanih 
oseb aktivirali Kinološko dru-
štvo IZAR in Kinološko društvo 
Brežice. Celotno iskalno akcijo 
je vodil vodja terenskega dela 
Matjaž Zanut iz Kinološke-
ga društva Brežice. Reševalna 
ekipa s psi je na desnem bre-
gu Krke našla prvo pogrešano 
osebo, ki je bila v negibnem 
položaju in premočena. K naj-
deni osebi so pohiteli zdrav-
nica Janja Ojsteršek, članica 
Štaba CZ, zadolžena za prvo 
medicinsko pomoč, Primož 
Hribšek, vodja Oddelka enote 
prve pomoči pri CZ, in Neven-
ka Simon, Hribškova name-
stnica. Ojsterškova je z izmero 
telesne temperature potrdila 
sum na zmerno podhladitev, 
zato je zahtevala transport s 
helikopterjem v Splošno bol-
nišnico Brežice. Nato se je za-
čela iskalna akcija druge po-
grešane osebe, v katero so bili 
vključeni tudi potapljači Reše-
valne postaje Krško – Društva 
potapljačev Vidra. Pilot letala 
je v travi na levem bregu Krke 
opazil sumljivo stvar, za kate-

ro se je izkazalo, da je bila dru-
ga pogrešana oseba, ki je bila 
ravno tako premočena, odziv-
na, vendar hudo podhlajena, 
dehidrirana in bi lahko vsak 
čas izgubila zavest. Pogrešano 
osebo so prenesli na nosilih do 
sidrišča vodoravne žičnice in 
jo nato z vrvno tehniko reševa-
nja z vrvno vodoravno žičnico 
v razdalji 60 metrov povlekli z 
levega na desni breg Krke. To 
nalogo so opravili člani Jamar-
ske reševalne službe - Reševal-
nega centra Novo mesto, med 
katerimi sta bila tudi dva čla-
na Jamarskega kluba Brežice, 
na pomoč so priskočili tudi ja-
marski kolegi iz Samoborja. Po 
temeljnih postopkih oživljanja 
z defibrilatorjem so nato dru-
go najdeno osebo prepeljali v 
SB Brežice.

V PRAKSI PREVERILI 
MEDNARODNI SPORAZUM
Vajo je ocenjeval Robert Rih-
ter z Inšpektorata RS za var-
stvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Izpostave Brežice. 
Med sodelujočimi je bila tudi 
CZ mesta Samobor, saj je breži-
ška CZ želela v praksi preveriti 
delovanje mednarodnega spo-
razuma med slovensko in hr-
vaško vlado o sodelovanju pri 
varstvu pred naravnimi in ci-

vilizacijskimi nesrečami. Ekipa 
CZ mesta Samobor je s strani 
CZ občine Brežice dobila po-
ziv, da pomaga pri iskanju po-
grešanih oseb, zato je hrvaška 
ekipa z vključenimi posredo-
valnimi lučmi mimo vrste ča-
kajočih vozil za prehod meje 
in brez opravljenega mejnega 
nadzora brez komplikacij pre-
stopila mednarodni mejni pre-
hod Obrežje.
 Rok Retelj

BREŽICE – Na Fakulteti za turizem v Brežicah so 18. aprila pri-
pravili dan odprtih vrat. Fakulteto so obiskali otroci iz Vrtca 
Mavrica Brežice, ki so si ogledali razstavo in se učili o pitni vo-
dni. Na fakulteti so za otroke pripravili poučne urice, kjer so jim 
predstavili, da je voda iz pipe bolj zdrava kot ustekleničena in 
voda iz plastenk, ki jo kupimo v trgovinah. Otroci so že pred tem 
v vrtcih ustvarjali različne umetniške izdelke, s katerimi so raz-
mišljali, kako čim bolj odgovorno ravnati z vodo in Zemljo. Iz-
delki so na ogled v avli Fakultete za turizem. Za ta projekt so se 
na fakulteti odločili, saj je bil 22. aprila dan Zemlje. “Fakulteta je 
usmerjena k trajnostnemu razvoju in k zelenemu turizmu in tudi 
najmlajše smo želeli spodbuditi k razmišljanju o tem,” pojasni 
dr. Jasna Potočnik Toplar s Fakultete za turizem. Za študente 
in zaposlene so pripravili tudi predavanje o vodi in o prednostih 
vode iz pipe, ki ga je izvedel Darko Ferlan iz brežiške Komu-
nale. Podelili so še priznanja vsem javnim ustanovam, s kateri-
mi sodelujejo. Zbrane so pozdravili tudi prodekanja Fakultete 
za turizem dr. Lea Marija Colarič Jakše, župan Ivan Molan in 
direktor Javnega podjetja Komunala Brežice Aleksander Zu-
pančič.  A. N.

Fakulteta odprla vrata
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Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130 – 14P999004, je Regionalna razvojna agencija 
Posavje 15. 4. 2016 objavila

javni poziv za vključitev 11 udeležencev v instrument
Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2016

Predmet javnega poziva je vključitev enajstih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet 
podjetništva za občino Radeče 2016«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti 
in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imajo stalno bivališče v občini Radeče,
b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je 

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

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

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, 
ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa 
nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se 
bodo v operacijo vključili predvidoma 1. junija 2016.

Predstavitev javnega poziva bo potekala v sejni sobi občine Radeče v
četrtek, 5. 5. 2016, ob 10.00 uri.

Rok za oddajo vlog je 9. 5. 2016.

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje www.rra-posavje.
si. Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani PVSP Radeče in na spletni strani www.
rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, 
Krško; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si ali sabina.kos@rra-posavje.si;, tel: 07 488 10 44.

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

občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 – 2018

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

KRŠKO - V in pred trgovino Megadom v Krškem je od 15. do 17. 
aprila potekal 4. hišni sejem, t. i. Mega sejem - sejem gradnje, teh-
nike, opreme ter vsega za dom in vrt. Ob glasbenem nastopu tro-
bilnega kvinteta Glasbene šole Krško ga je odprl župan občine 
Krško mag. Miran Stanko. Direktor podjetja Megadom s sede-
žem v Podskrajniku pri Cerknici Emil Benčina pa je v uvodnem 
nagovoru na odprtju sejma povedal, da je sejem vsako leto večji, 
boljši in tudi bolj obiskan. »Postali smo prepoznavni kot kupcu 
prijazna trgovina s široko ponudbo, primerno za podjetja, grad-
bene izvajalce, obrtnike, hišne mojstre, gospodinje in vrtičkarje. 
Letošnjo ponudbo smo razširili s programom 'vse za kopalnice', 
ki zajema široko ponudbo keramičnih ploščic domačih in tujih 
proizvajalcev, kopalniškega pohištva, sanitarne keramike in ar-
matur,« je še dejal. Pestro sejemsko ponudbo so vse tri dni spre-
mljali tudi številni glasbeni, plesni in gledališki nastopi, zlasti iz-
vajalcev iz lokalnega, posavskega okolja, s čimer v Megadomu še 
utrjujejo vez z lokalno skupnostjo. Na stojnicah so se med dru-
gim predstavljali tudi Center Sonček Krško, Srednja poklicna in 
strokovna šola ter Glasbena šola Krško. Ob zaključku sejma so 
izvedli še mega nagradno žrebanje. P. P.

Mega sejem vsako leto večji

Direktor� Megadoma� Emil� Benčina� in� župan� mag.� Miran�
Stanko�sta�se�sprehodila�po�sejemskem�prizorišču.

Takojšnja prepoved 
bi bila strel v koleno 

OREŠJE NAD SEVNICO - Vrtnarija Terraplant, ki leži v zeleni do-
lini ob potoku Sevnična, je 16. aprila pripravila dan odprtih vrat, 
ki je nudil ogled vrtnarije, nakup različnih okrasnih rastlin. Do-
govoriti se je bilo mogoče tudi za zasaditev cvetličnih korit ali 
pa vprašati za nasvet. Med rastlinami, ki krasijo zunanje prosto-
re, so obiskovalke in obiskovalci našli različne vrste cvetje, a tudi 
enoletnice za gredice in trajnice. Poleg tega imajo v vrtnariji, ki 
se razteza na 10.000 m2, na voljo mnogo rastlin za naravno ure-
ditev okolice hiš in okrasnih vrtov - okrasno in sadno drevje, gr-
movnice, rastline za živo mejo in še marsikaj. Z obiskom so bili 
zaposleni zelo zadovoljni, saj je prišlo lepo število ljudi.  S. R.

Odprti dan Terraplanta

V�Vrtnariji�Terraplant�v�Orešju�nad�Sevnico�nudijo�bogato�iz-
biro�okrasnih�rastlin.

KRŠKO - Regionalna razvojna agencija Posavje je v sodelo-
vanju s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom in Go-
spodarsko zbornico Slovenije, Območno zbornico Posavje 
prejšnji teden v Sevnici, Krškem in Brežicah predstavila ak-
tualne razpise omenjenega sklada in agencije ter analizo 
stanja gospodarstva.

Direktor posavske območne gospodarske zbornice Darko Go-
rišek je v uvodni analizi stanja gospodarstva izpostavil zlasti t. 
i. manifest industrijske politike, katerega cilj je do leta 2020 zvi-
žati dodano vrednost v najmočnejših industrijskih panogah na 
80 % povprečja Evropske unije. V ta namen je predvidenih pet 
ukrepov: pametna država, pametni davki, pametno kadrovanje, 
pameten razvoj in pametna internacionalizacija. »Ključni cilj je 
razbremenitev stroška dela, zlasti za približno 570 tisoč delovno 
aktivnih, tako v javnem kot v realnem sektorju. Nikakor pa se ne 
strinjamo s predlogi sindikata javnega sektorja, ki želijo razdeli-
ti 328 mio evrov samo med 160 tisoč javnih uslužbencev. Upam, 
da se bo vlada odločila pravilno in se odločila za širšo populaci-
jo,« pravi Gorišek.

Darja But, vodja sektorja za izvajanje spodbud na Slovenskem 
regionalnem skladu s sedežem v Ribnici, je predstavila aktu-
alne razpise sklada, vodja projekta Regijske garancijske she-
me Posavje Danica Kramžar pa javni razpis za ugodne kredi-
te mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje 
z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje. »Cilj regij-
ske garancijske sheme je pospešiti razvoj malega in srednjega 
gospodarstva in povečati investicijske aktivnosti v regiji, ma-
lim in srednjim podjetjem pa olajšati dostop do kreditov z niž-
jo obrestno mero in manjšimi bančnimi zahtevami za njihovo 
zavarovanje,« je dejala Kramžarjeva. Shema se je pričela v lan-
skem oktobru, dosedanji odziv podjetij pa je bil po njenih be-
sedah sorazmerno dober z opazko o potrebi po določenih po-
enostavitvah, ki so jih delno upoštevali. Tako je bil marca javni 
razpis spremenjen v smeri, da je namesto treh vključenih se-
dem bank, za investicije do 50 tisoč evrov pa ni več treba prila-
gati poslovnega načrta, določene poenostavitve pa so pripravili 
tudi pri zavarovanju. Razpis je odprt do porabe sredstev (teh je 
na voljo 3,2 mio evrov ) oz. najkasneje do 15. junija 2018. Upra-
vičenci so mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji in fizične ose-
be, ki opravljajo dejavnost (zdravniki, notarji, odvetniki) ter za-
druge, pogoj pa je, da imajo registrirano dejavnost oz. poslovno 
enoto v regiji Posavje.
� P.�Pavlovič

Predstavili razpise in garancije
BREŽICE – Na Fakulteti za turizem v Brežicah so 11. apri-
la predstavili Priročnik za krizno upravljanje v turizmu in 
predavanje z naslovom “Kako varen je turist”. Priročnik je 
delo študentov 2. letnika magistrskega študija na Fakulteti 
za turizem pod mentorstvom dr. Iztoka Podbregarja in asi-
stentke Barbare Pavlakovič. 

Pri ustvarjanju je so-
delovalo 18 študen-
tov: Srečko Cirnski, 
Katarina Dornik, 
Tjaša Drevenšek, 
Patricija Filipčič, 
Petra Jankovič, Jo-
žica Kelnarič, Špe-
la Kragoljnik, Met-
ka Krošelj Molan, 
Teja Leben, Sanja 
Marinkovič, Matjaž 

Pavlin, Mateja Pirš, Petra Planinc, Barbka Rode, Adjana Ro-
čirović, Katja Vavtar, Nina Veble in Ivan Robert Zajc. Priroč-
nik je namenjen turističnim organizacijam. Z njim so želeli olaj-
šati prvo stopnjo kriznega upravljanja, podati pregledna in jasna 
navodila, kako se pripraviti na krizno situacijo. V priročniku so 
predstavljena poglavja, ki jih morajo turistične organizacije pre-
delati na svoje primere. Študenti so poudarili, da je priročnik na-
menjem vsem naslednjim generacijam, ki bodo lahko na teme-
lju njihove konstrukcije ta priročnik še nadgradili, in na splošno 
vsem turističnim organizacijam, od tistih najmanjših pa do naj-
večjih. Priročnik je pomembno delo, saj so krize v turizmu po-
goste. Turizem je namreč panoga, ki dela za ljudi in z ljudmi. Na-
loga turističnih delavcev je, da poskrbijo, da do kriz ne pride. V 
kolikor pa se pojavi kriza, morajo poskrbeti za takojšnje ukre-
panje in odpravo posledic. 

Dekan fakultete dr. Boštjan Brumen je povedal, da mu je v ve-
liko veselje, da študentje skupaj z mentorji ustvarjajo nove vse-
bine, ki so v luči današnjega časa zelo aktualne. Upa, da jim tega 
pripročnika ne bo treba nikoli uporabiti. Profesor dr. Iztok Pod-
bregar je študente pohvalil, da so začrtali nek okvir, ki mu velja 
slediti in ga nadgrajevati v različne smeri. Po predstavitvi pri-
ročnika je imel še kratko predavanje o varnosti turistov. Pouda-
ril je, da je turizem še vedno prijetna dejavnost, ki popestri naš 
vsakdan, vendar pa morjo biti turisti pripravljeni tudi na različ-
ne krizne situacije.  A.�Novoselič�

Študenti pripravili nov priročnik

STRASBOURG – Evropski po-
slanci so 12. aprila z glasova-
njem izrazili pomisleke do pre-
dloga Evropske komisije (EK) 
o podaljšanju obdobja upora-
be herbicida glifosata v EU za 
15 let, ki ga je EK pripravila na 
podlagi znanstvenih priporočil 
Evropske agencije za varnost 
hrane (EFSA). Obdobje dovo-
ljene uporabe glifosata v EU se 
namreč zaključi junija 2016, 
poslanci pa so večinsko pod-
prli podaljšanje uporabe glifo-
sata za 7 let, kar je predlagala 
politična skupina EPP, kate-
ri pripada tudi evropski posla-
nec Franc Bogovič (SLS/EPP), 
in določili številne omejitve pri 
uporabe glifosata. 
Po nekaterih raziskavah naj bi 
ostanki te snovi v prehranskih 
izdelkih lahko bili med povzro-
čitelji raka. Bogovič, ki je poz-
dravil izid glasovanja, meni, da 
je treba vzeti v ozir vse razi-
skave na tem področju. Agen-
cija EFSA je v svoji oceni tve-
ganja glifosata za zdravje ljudi 
novembra lani zapisala, da je 
težko ugotoviti vzročno-po-
sledično povezavo med glifo-
satom in tveganjem za nasta-
nek raka pri ljudeh, in EK je le 
sledila temu mnenju. Ukinitev 
uporabe glifosata v EU ob ena-
ki ali celo povečani dinamiki 
uvoza pridelkov iz držav, kjer 
je razširjeno pridelovanje GSO 
rastlin, odpornih na glifosat, bi 
po njegovem mnenju pomeni-
la 'strel v koleno' za evropsko 
kmetijstvo.  P. P.

BREŽICE - Tuš supermarket Brežice je po prenovi ponovno odprl 
svoja vrata. Prenova kupcem prinaša premišljeno urejen prostor, 
ki je prilagojen sodobnemu načinu nakupovanja in tako ponu-
ja nakupno pot, ki se povsem prilagaja potrebam in željam kup-
cev. Tuš kot največji slovenski trgovec v svoji ponudbi v ospred-
je postavlja podporo domačim pridelovalcem in predelovalcem, 
na svoje police pa uvršča več kot 70 odstotkov izdelkov sloven-
skega porekla.  Vir:�Tuš

DOBOVA - S podelitvijo priznanj najboljšim se je 20. aprila v Goz-
du Martuljku zaključil izbor naj smučišča in naj wellness za sezo-
no 2015/2016. Wellness Terme Paradiso je v kategoriji Turizem 
- mali osvojili prvo mesto. »Laskavi naziv je rezultat prizadevanj 
celotne ekipe Term Paradiso za dosedanje delo, hkrati pa obve-
za, da se bomo za kakovostne wellness programe in novosti v 
Paradisu trudili še naprej,« ob tem sporočajo iz dobovskih term. 
 Vir:�Terme�Paradiso

Prenovljen Tušev supermarket 

Terme Paradiso najboljše
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BREŽICE - Ob svetovnem dnevu Zemlje (22. aprila) so v Javnem 
podjetju Komunala Brežice pripravili niz aktivnosti, s katerimi 
so želeli občane in širšo javnost spomniti na pomen ohranjanja 
čistega in zdravega okolja ter jih spodbuditi k aktivnemu in od-
govornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja. Že tretje leto 
zapored so organizirali čistilno akcijo »Očistimo občino Brežice«. 
Akcije se je udeležilo približno 150 občanov, v enem dnevu pa so 
zbrali skoraj štiri tone odpadkov vseh vrst. Pri čistilni akciji so 
prostovoljno sodelovali zaposleni iz podjetja Komunala Brežice, 
pridružili so se jim tudi brežiški skavti, nekatere druge organiza-
cije in posamezne krajevne skupnosti. »Na podlagi pregleda oko-
liša in kritične ocene obremenjenosti narave z različnimi odpad-
ki je letošnja čistilna akcija potekala na več lokacijah, in sicer na 
območju Vrbine, na gozdnatem območju med Križami, Pečica-
mi, Osredkom in Sromljami, ob reki Krki in na delu območja pri 
Zbirno-reciklažnem centru Boršt,« je povedal direktor Komuna-
le Brežice Aleksander Zupančič. Komunala je s Fakulteto za tu-
rizem Univerze v Mariboru 18. aprila sodelovala pri dnevu od-
prtih vrat. Predstavili so projekt Zdravo – bolj zdravo – voda iz 
pipe, pri katerem s fakulteto tudi sodelujejo, njegov namen pa je 
ozaveščanje o pomenu pitja vode iz pipe. Z več kot 100 malčki iz 
vrtca Mavrica so pripravili »Potovanje v svet odpadkov«, od na-
stanka odpadka do praznjenja zabojnikov na ekološkem otoku 
in odlaganja na ZRC Boršt, kjer so si otroci z veseljem ogledali, 
kje pristanejo odpadki, ki jih doma zavržemo. Komunala Brežice 
je kot družbeno odgovorno podjetje organizirala tudi akcijo či-
ščenja okolice Osnovne šole Pišece. Njihovi zaposleni so izvedli 
prostovoljno delovno akcijo, v okviru katere so strojno in ročno 
odstranili suhe ciprese in sanirali ograjo okoli šole. 21. aprila pa 
so organizirali tudi dan odprtih vrat z vodenimi ogledi na treh 
lokacijah, kjer opravljajo svojo dejavnost, in sicer na čistilni na-
pravi Mostec, pokopališču v Brežicah in ZRC Boršt. 
  Vir:�Komunala�Brežice

Zbrali skoraj štiri tone smeti

Čistilna�akcija�je�potekala�predvsem�na�izredno�strmih�in�tež-
ko�dostopnih�terenih.

V prvem delu javne tribune 
so govorili o vplivu omenje-
nih nesreč na zdravje ljudi. Dr. 
Alfred Körblein je predstavil 
zdravstvene posledice černo-
bilske nesreče v srednji in juž-
ni Evropi. Yoko Kawasaki je 
predstavila posledice nesreče 
v Fukušimi in obsežno akcijo 
zbiranja mlečnih zob na Japon-
skem za ugotavljanje radionu-
kleidov, torej stroncija 90, ki 
se v prvih letih otroškega ži-
vljenja »vede« kot kalcij in za-
sidra v kosteh. Dr. Leo Šešer-
ko je predstavil akcijo zbiranja 
mlečnih zob v Posavju in usta-
novitve arhiva mlečnih zob v 
Posavju. 

V drugem delu se je predstavilo 
Posavsko jedrsko lokalno par-
tnerstvo (PJLP), ki je bilo usta-
novljeno z namenom spodbu-
janja lokalnega prebivalstva k 
vključevanju v jedrske dogod-
ke, povezovanju različnih par-
tnerjev - vloga »mediacije« ter 
izvajanja monitoringa nad do-
godki v povezavi z NEK. Pred-
stavnik vodstvenega odbora je 
opozoril, da je nujno spoštova-
ti Aarhurško konvencijo, glede 
izgradnje suhega skladišča iz-

Javna tribuna ob obletnicah 
jedrskih nesreč brez - javnosti
KRŠKO - Ob 30. obletnici jedrske nesreče v Černobilu (26. aprila 1986) in 5. obletnici jedrske nesreče v Fu-
kušimi (11. marca 2011) sta Posavsko jedrsko lokalno partnerstvo in Zveza ekoloških gibanj 12. aprila v 
Krškem organizirali javno tribuno v spomin na obe nesreči.

rabljenega radioaktivnega go-
riva pa je opozoril na pravne 
nepravilnosti v postopku, saj 
ni bila izpeljana ocena vplivov 
na okolje in ni bilo javne raz-
prave na to temo. Predsednik 
Zveze ekoloških gibanj in član 
vodstvenega odbora PJLP Ka-
rel Lipič je predstavil stališča 
ZEG glede aktualnih jedrskih 
tem v Posavju. Glede NEK2 je 
opozoril na netransparentnost 
strategije, ki določajo izgra-
dnjo objekta, ter zapravljanje 
davkoplačevalskega denarja 
za promocijo izgradnje. Opo-
zoril je tudi na neprimernost 
načrtovane izgradnje civilne-
ga letališča v Cerkljah, saj se 

le-ta nahaja preblizu jedrskih 
objektov. Jan Haverkamp je 
predstavil Aarhurško in Ee-
spoo konvencijo ter direkti-
ve Euroatoma, predsednik ze-
lene stranke ORAH iz Hrvaške 
Luka Keller pa je opozoril na 
potresno območje in segreva-
nje reke Save. 

Kot je v imenu organizatorjev 
pred dogodkom povedal Lipič, 
se iz omenjenih dveh nesreč v 
Sloveniji nismo veliko naučili: 
»Energetsko in okoljsko poli-
tiko še vedno vodijo lobiji ozi-
roma politika, če pa bi dejan-
sko vprašali ljudi v Černobilu 
in Fukušimi, kaj so doživeli, da 

so morali zapustiti 30-kilome-
trske pasove, bi se krepko za-
mislili. Jedrska energija je, do-
kler je varna - in mi smatramo, 
da nuklearka v Krškem je var-
na -, v redu, ko pa pride do je-
drske nesreče, je tisto obmo-
čje lahko za nekaj časa uničeno 
oziroma nenaseljivo. Ko govo-
rimo o jedrski varnosti, mora-
mo stvari gledati daleč naprej 
in za to tudi skrbeti.« Menil je 
še, da bi v slovenskem prosto-
ru v te procese morali v večji 
meri vključiti tudi občane: »V 
ZEG želimo, da to ni samo stvar 
občine, nuklearke in nekaterih 
resornih ministrstev, ampak 
morajo v tem procesu dejansko 
sodelovati vsi, biti pravočasno 
obveščeni in vedeti, v kakšnem 
okolju živijo. Do zdaj s tem ni-
smo bili zadovoljni, upam, da 
bo v prihodnje boljše.«

Kljub za naše okolje nedvo-
mno pomembni temi je javna 
tribuna minila praktično brez 
občinstva oz. je prispevkom 
(nekaterim v živo, nekaterim 
pa preko video povezave) pri-
sluhnilo le nekaj organizator-
jev in sodelujočih.
� Peter�Pavlovič

Javna�tribuna�je�potekala�praktično�brez�udeležencev.

Kot je desetini udeležencev 
v Lamutovem likovnem sa-
lonu uvodoma povedala Ve-
sna Hrovat iz Zavoda Otok, 
so okroglo mizo organizira-
li, ker jim ni vseeno za ljudi 
in premoženje, ki ga uniču-
je voda, po svetu pa obstaja 
mnogo dobrih praks, kako se 
zaščititi pred posledicami po-
plav. Eno izmed njih, t. i. mobil-
no obrambo pred poplavami s 
pomočjo betonskih L elemen-
tov, je predstavil predsednik 
šentjernejskega društva Sta-
ne Bregar. Elemente, katerih 
višina je prilagodljiva (do 1,8 
m), se v protipoplavni zid po-
stavi pred napovedjo poplav, 
sicer pa se jih lahko skladišči 
oz. uporabi kot tribune, iz njih 
se lahko sestavi sprehajalna 
pot, konstrukcija v parku ipd. 
Tovrstna obramba pred popla-
vami naj bi bila že preizkušena 
zlasti v Srbiji, kjer ga je paten-
tiral Rade Milutinović, pa tudi 
v Angliji.

Sicer maloštevilni, a zato toliko 
bolj aktivni udeleženci okrogle 
mize, so menili, da tovrstna za-
ščita za Kostanjevico na Krki 
ni primerna, saj je tukaj te-
žava zlasti vdiranje podtalni-
ce na površje. »To so vedeli že 
naši predniki, zato v Kostanje-

Želijo biti glasni in aktivni
KOSTANJEVICA NA KRKI - Ob rednem mesečnem dogodku »V tretje gre rado« na Mestni tržnici, kjer so se 
tokrat predstavile šentjernejske kmetije, je kostanjeviški Zavod Otok v sodelovanju s šentjernejskim dru-
štvom Gallus Bartholomaeus pripravil še okroglo mizo na temo »Preventivna zaščita pred poplavami«.

vici ni kleti,« je dejal eden iz-
med udeležencev. Po njihovem 
mnenju vzrok za hujše popla-
ve kot v preteklosti tiči v neo-
čiščeni strugi reke Krke, ki jo 
je zaradi naplavin danes mar-
sikje možno prebroditi, včasih 
pa je bila bolj globoka, pa tudi 
v novi obvoznici, katere nasip 
naj bi naraslo Krko namesto v 
Krakovski gozd usmeril narav-
nost v mesto oz. na kostanje-
viški otok, zato so predlagali 
ureditev ustreznih prepustov 
za vodo. Opozorili so tudi na 
številne nepremišljene pose-
ge v naravo v preteklosti, deni-
mo regulacijo potokov, zaradi 

česar se v Krko steče več vode 
kot nekoč, pa tudi na še vedno 
ne povsem jasen vpliv izgra-
dnje zlasti HE Mokrice na gla-
dino reke Save in s tem posle-
dično tudi reke Krke.

Hrovatova je menila, da je re-
šitev poplavne ogroženosti 
otoka pomembna tudi z vidi-
ka vizije Kostanjevice na Krki 
kot turističnega mesta in pri 
tem opozorila na problemati-
ko dostopov do Krke, spomni-
la pa je tudi, da je letos na voljo 
kar nekaj razpisov, ki bi jih lah-
ko izkoristili v ta namen. »Po-
membno je, da nismo tiho in 

da smo aktivni, da damo od-
ločevalcem jasno vedeti, da si 
želimo hitrih rešitev poplav-
ne problematike,« je poudari-
la. Sodelujoči so izrazili še že-
ljo, da bi jih javne službe, zlasti 
občinske, katerih predstavnike 
so sicer pogrešali na dogodku, 
sproti obveščale o  načrtovanih 
rešitvah in da o njih ne bi izve-
deli (še)le iz medijev.

� Peter�Pavlovič

Udeležba�na�okrogli�mizi�je�bila�sicer�maloštevilna,�razprava�
pa�kljub�temu�zelo�živahna.

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

VSE ZA POROKO
Ob naročilu kompletne dekoracije 

10 % popust!

Enoletnice za 
ureditev grobov 

in gredic
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KRŠKO – 24. marca so se v Kulturnem domu Krško na letnem 
zboru članstva zbrali člani krškega Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS Krško). 

Predsednik združenja Božislav Kosalec je v pozdravnem nago-
voru namenil nekaj besed prehojeni poti od samostojnosti do da-
našnjih dni in ob tem dejal, da ne sprejemajo strankarskih raz-
dorov, ki bi razburkali njihovo slogo in jih razdvojili. Po njegovih 
besedah ostajajo tisti veterani, ki uveljavljajo pravice iz leta 1991, 
saj se je še vedno treba boriti za pravico, ki je bila v tistem času 
že izbojevana. Simbolno veteransko dejanje sta opravila Zden-
ko Mohar in Jože Belinc. 

Delovnemu predsedstvu je predsedoval Matjaž Gomilšek, ki je 
zbor članstva prav tako vodil v duhu obeležitve samostojnosti. 
Od 389 članov združenja se jih je zbora udeležilo 91. Udeleženci 
so med drugim potrdili poročilo o delu v preteklem letu in pro-
gram dela za letošnje leto, v katerem bodo aktivni na raznih tek-
movanjih, družabnih srečanjih, pohodih in športnih igrah. Ude-
leževali se bodo proslav in prireditev, ter soorganizirali nekatere 
dogodke. Letni zbor so s svojo udeležbo podprli tudi ostali pred-
sedniki sorodnih organizacij. Predsednik Pokrajinskega odbora 
ZVVS Posavje Rudi Smodič pa je v nagovoru izrazil željo in upa-
nje, da bo »naša država zmogla v prihodnjem obdobju izboljša-
ti pogoje in standard življenja nas državljanov in da politika ne 
bo tista prednostna prioriteta ter sla po oblasti in kapitalu, pa 
naj stane kar hoče«. 

Podelili so tudi priznanja in izkaznice šestim novim članom. Zla-
to medaljo so podelili Miroslavu Vrčku, Dragu Abramu in Ma-
tjažu Gomilšku. Spominski znak je prejel Branko Noč, spomin-
sko plaketo Anton Petrovič, priznanje pa Janez Bršec in Uroš 
Kerin. Za kulturno vzdušje je poskrbel Brestaniški oktet pod 
vodstvom Janka Avsenaka, sledilo pa je še družabno srečanje s 
pogostitvijo.  M.�Hrvatin

Z izvolitvijo 30-letnega Jakoba 
Gašpirja, ki je tudi novoizvo-
ljeni predsednik krajevnega 
odbora ZB NOB Kostanjevi-
ca na Krki, v najožje vodstvo 
krškega borčevskega združe-
nja, v njem potrjujejo eno od 
prioritetnih nalog - pomladi-
tev članstva, ki si bo prizade-
valo prenašati vrednote NOB 
in ohranjalo spominsko izro-
čilo na prelomna leta v zgo-
dovini slovenskega naroda, ki 
se je uprl potujčevanju in na-
cifašističnem nasilju okupa-
torja. Konec leta 2015 je, kot 
je na skupščini povedal pred-
sednik Lojze Štih, združenje 
štelo 643 članov. Med letom 
so v svoje vrste sprejeli 65 no-
vih, 19 jih je umrlo, prav toli-
ko pa tudi izstopilo oziroma 
so bili brisani iz članstva. Med 
šestimi krajevnimi organizaci-
jami so najaktivnejši v bresta-
niški, senovski in krški, z no-
vim vodstvom pa se krepi tudi 
kostanjeviška, ki je po številu 
članstva druga najštevilčnej-
ša. Trenutno so zaradi odsto-
pa predsednika KO nekoliko 
zamrle aktivnosti v Podbočju, 
do bistvenega premika v delo-

Po »kratkem, a udarnem par-
tizanskem kulturnem pro-
gramu«, kot ga je poimenoval 
predsednik brežiškega ZB za 
vrednote NOB Stane Preskar 
in v katerem so nastopili Bo-
jan Kaplan in Gregor Gramc 
s pesmimi ter Breda Videnič 
Kuplenik z recitali, so v na-
daljevanju opravili občni zbor 
in na koncu podelili tudi pri-
znanja. Občni zbor je vodi-
la Nataša Štarkl, med točka-
mi dnevnega reda je bilo tudi 
poročilo predsednika o delu v 
minulem letu. Med drugim je 
omenil, da je imela brežiška 
borčevska organizacija na za-
dnji dan leta 2015 evidentira-

Borčevsko združenje pomlajeno
KRŠKO - 23. marca je 36 delegatov šestih krajevnih odborov (KO) Združenja borcev za vrednote NOB Krško 
na letni skupščini izvolilo novo vodstvo. Ob članih upravnega odbora so mandat predsednika združenja za-
upali Lojzetu Štihu, podpredsedniški mesti pa Ivanu Petrišiču in Jakobu Gašpirju. 

vanju ali članstvu pa med le-
tom tudi ni prišlo v KO Lesko-
vec pri Krškem. 

Predsednik je sicer izrazil za-
dovoljstvo z opravljenim de-
lom v minulem letu, saj so bili 
aktivni na več področjih: orga-
nizaciji, soorganizaciji in ude-
ležbah na proslavah (udeležili 
so se jih kar 27), nadgrajevali 
so delo s šolami in in drugimi 
ustanovami, pri čemer so z Ob-
čino Krško in Mestnim muze-
jem dosegli dogovor, da bodo 
v slednjem pod svoje okrilje 
prevzeli spomenike ter jih na 

podlagi slikovnega, arhivske-
ga in dokumentacijskega gra-
diva zavedli v razvid in register 
spomenikov. V lanskem letu so 
se v sodelovanju z ostalimi kr-
škimi veteranskimi organiza-
cijami posvetili predvsem ob-
novi partizanske bolnišnice v 
Travnem lazu na Bohorju, po-
leg sodelovanja z drugimi vete-
ranskimi organizacijami v ob-
čini in regiji pa so negovali tudi 
sodelovanje z Udrugo antifaši-
stičkih boraca in antifašista iz 
Samobora, s člani katerega so 
se srečevali na komemoracijah 
in drugih prireditvah. Za tvor-

no sodelovanje je Zveza zdru-
ženj borcev za vrednote NOB 
Slovenije na predlog ZB NOB iz 
Krškega in Brežic predsedniku 
samoborskega združenja Pe-
tru Raiću 17. marca podelila 
tudi srebrno plaketo zveze. V 
letošnjem letu bodo v krškem 
združenju nadaljevali z izvaja-
njem že utečenih aktivnosti.

Štih je na letni skupščini po-
delil tudi priznanja. Brona-
sto plaketo, ki jo podeljuje ZB 
NOB Krško, je ob tej priložno-
sti prejela Anica Žvar (med 
letom so bronasto plaketo 
prejeli Adolf Moškon, Ivan 
Petrišič, Margareta Marjetič 
in Anka Zdovc), v imenu Zve-
ze ZB NOB Slovenije pa izročil 
srebrno plaketo Tonetu Pe-
troviču in posthumno Francu 
Rakarju (med letom sta srebr-
no plaketo zveze prejela tudi 
MoPZ Svoboda Brestanica in 
Boža Ojsteršek). Prisotne so 
pozdravili in jim zaželeli uspe-
šno delo predstavniki veteran-
skih organizacij, Petar Raić in 
predsednica sveta KS mesta 
Krško mag. Nataša Šerbec.
 Bojana Mavsar 

Lojze�Štih�in�Ivan�Petrišič

Brežiški borci povečali članstvo 
BREŽICE - 28 od 39 delegatov krajevnih organizacij Združenja borcev (ZB) za vrednote NOB Brežice se je 
17. marca v restavraciji Štefanič v Brežicah udeležilo vsakoletnega občnega zbora. Lani so po dolgem času 
medse sprejeli več novih članov, kot pa jih je umrlo. 

nih 352 članov, od tega je bilo 
še 74 borcev NOB, povprečna 
starost članov je 70 let, lani se 

je pridružilo 21 novih, umr-
lo pa je 17, kar pomeni, da se 
je njihovo članstvo povečalo. 
Pohvalil je trud posamezni-
kov, ki so s pridobivanjem čla-
nov poskrbeli, da sta KO Kape-
le in KO Krška vas spet oživeli, 
po drugi strani pa je pokritizi-
ral delo mladinske komisije, ki 
lani tako rekoč ni delovala, saj 
jo sestavljajo trije mlajši od 28 
let, vsak ima svoje obveznosti, 
zaradi česar se niso mogli se-
stajati. V lanskem letu so med 
drugim izpeljali štiri večje pro-
jekte, in sicer organizacijo pro-
slav ob 70. obletnici zmage nad 
fašizmom in nacizmom na Sro-
mljah ter ob 70. obletnici pobo-
ja na Lastinah. Prvič so organi-
zirali proslavo ob grobu padlih 
partizanov Kozjanskega odre-
da na Njivicah nad Jurkloštrom 
ter odprli dopolnjeno zbirko o 
Kozjanskem odredu na Sro-
mljah. Sicer pa so redno vzdr-

ževali 42 spomenikov po ob-
čini - Preskar je ob tem dejal, 
da so Pišece edina KS, ki nima 
spomenika vsem žrtvam par-
tizanskega boja in vojnega na-
silja -, praporščaki so 210-krat 
opravili shode na pogrebih ali 
komemoracijah.

Finančno poročilo je predsta-
vila podpredsednica in hkrati 
blagajničarka združenja Ivan-
ka Grubič. V tem letu bodo 
po Preskarjevih besedah med 
drugim obeležili 75 let usta-
novitve OF in 72 let Kozjan-
skega odreda, prvič organizi-
rali pohod na Njivice, sicer pa 
»se je treba odzivati na pojave 
nacifašizma in skrajnega de-
sničarskega gibanja, tudi gle-
de begunske problematike«, 
je še poudaril Preskar. Ob kon-
cu so 23 nagrajencem podeli-
li priznanja in zahvale. Slednje 
so prejeli Edo Molan, Jože 
Mlakar, Stanka Deržič, Anti-
ca Marjanec, Štefica Župevc, 
Bogdan Palovšnik in Jože 
Tomše. Priznanja so šla v roke 
Nade Kostevc, Dušana Erhov-
nica, Antona Bratuše, Rudija 
Deržiča, Nataše Štarkl, Brede 
Videnič Kuplenik, Draga Mu-
niča, Jožeta Volka in Branka 
Novosela. Častna priznanja pa 
so dobili Ferdo Pinterič, OŠ 
Artiče, OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece, Tomo Nosetič, Milena 
Jesenko, Planinsko društvo 
Brežice in Moški pevski zbor 
Sromlje. Rok Retelj

Prejemniki�priznanj�s�predsednikom�Preskarjem�(desno)

Krški veterani ne sprejemajo 
strankarskih razdorov

Predsednik�združenja�Božo�Kosalec�z�nekaterimi�prejemni-
ki�priznanj

KRŠKO - 19. marca je v Dvorani v parku Krško pod vodstvom 
generalnega sekretarja VSO dr. Boža Predaliča potekala volil-
na konferenca Pokrajinskega združenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve VSO Posavje. Za predsednico je bila izvoljena mag. 
Martina Prevejšek, za člane predsedstva pa Roman Zakšek iz 
VSO Brežice, Jože Bedek iz VSO Sevnica, Miran Hočevar iz VSO 
Radeče in Matjaž Prevejšek iz VSO Krško - Kostanjevica na Krki. 
Novoizvoljena predsednica VSO Posavje se je v imenu predsed-
stva zahvalila za izkazano zaupanje in dejala, da si bodo s sode-
lovanjem in povezovanjem prizadevali za ohranjanje vrednot, ki 
so nas ob osamosvojitvi združile. Dejala je, da »VSO ni le orga-
nizacija, ki samo obuja spomine iz obdobja osamosvojitve, tem-
več da je vloga VSO v družbi danes, zaradi različnih poskusov 
zmanjševanja pomena slovenske osamosvojitve, diskreditacije 
osamosvojiteljev, ki so branili slovensko samostojnost, oprostil-
nih sodb agresorskih generalov JLA, ki so v času osamosvojitve-
ne vojne napadali Slovenijo, in pojavljanja totalitarnih simbolov, 
čedalje pomembnejša«. 
� Vir:�Pokrajinsko�združenje�VSO�Posavje

Novo vodstvo VSO Posavje

2. 5. 2016 od 8. do 12. ure
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S praznovanjem 1. maja ohranjamo preteklost,
z delom in delovnimi mesti zagotavljamo prihodnost.

Praznujmo skupaj

Zvoki budnic bodo odmevali po Posavju

V Kapelah se je vse začelo 
leta 1850, ko je odsluženi vo-
jak Šandl na svojega učenca 
Ivana Požarja prenesel svojo 
glasbeno izobrazbo iz vojaške 
godbe, zbral še tri druge od-
služene vojake iz bližnjih do-
lenjskih krajev in za zadostno 
zasedbo pritegnil še godbeni-
ke iz razpadle godbe v Bistrici 
ob Sotli. Tako je nastala Kapel-
ska godba, kjer so se v godbe-
nike vzgajali dečki iz Kapel in 
bližnje okolice. Še v drugi po-
lovici 20. stoletja je bila god-
ba nepogrešljiva na svatbah in 
pogrebih, ob nedeljah in pra-
znikih pri cerkvenih obredih 
v Kapelah in Brežicah, v va-
ških gostilnah in na mestnih 
plesih v Brežicah. Njeno de-
lovanje je prekinila samo dru-
ga svetovna vojna, instrumen-
te so godbeniki vzeli s sabo v 
izgnanstvo ali pa jih skrili. 15. 
avgusta 1945 je kapelska god-
ba ponovno zaigrala. Prvo na-
grado je prejela leta 1971, in 

sicer Red zaslug za narod s sre-
brno zvezdo, od takrat pa so 
godba in posamezniki znotraj 
nje prejeli številna priznanja 
in nagrade. Godba je bila več 
kot stoletje združenje moških 
godbenikov in šele ob prazno-
vanju 130. obletnice leta 1980 
h kapelski godbi pristopi prva 

ženska - Mira Šuler. PO Kape-
le je bil konec leta 2013 vpisan 
v Register žive dediščine Une-
sca v Republiki Sloveniji. Pre-
dlog za vpis v Register je pri-
pravila dr. Ivanka Počkar. 

Orkester je na lanskem slavno-
stnem koncertu ob 165-letni-
ci vodil nov dirigent, profesor 
akademski glasbenik Seba-
stjan Borovšak, ki je že prej 
sodeloval z godbo, več kot de-
setletje pa je član Orkestra slo-
venske policije. Borovšak je si-
cer šele šesti dirigent v bogati 

zgodovini kapelskega orke-
stra, njegov predhodnik je bil 
Franci Arh, ki je bil glava or-
kestra 27 let, še vedno pa je 
tudi član orkestra. »Ko mi je 
predsednik ponudil mesto di-
rigenta, se najprej nisem mo-
gel nikakor odločiti, saj že od 
srednje glasbene šole sedim v 
orkestru, še nikoli pa nisem bil 
dirigent. Strah me je bilo pred-
vsem, kako bo telo reagiralo in 
ali bom znal mahati s palico. 
Na prigovarjanje moje žene in 
tudi zaradi tradicije 'plehmu-
ske' v naši družini sem ponud-
bo sprejel. Dirigent je močna 
beseda in niti slučajno se ni-
mam za dirigenta,« razlaga Bo-
rovšak, ki je pred dnevi dopol-
nil 38 let in prihaja iz Murske 
Sobote, v Kapele pa ga je pripe-
ljala ljubezen. Diplomiral je na 
ljubljanski Akademiji za glas-
bo, prejel je tudi Prešernovo 
nagrado Univerze v Ljubljani. 
Njegova želja je, da bi s svojimi 
izkušnjami kapelski orkester 
pripeljal še na višji nivo. Šte-
vilo članov PO Kapele se giblje 
tam do 50. Po največjem uspe-
hu v zgodovini na tekmovanju 

pihalnih orkestrov v 1. težav-
nostni stopnji maja 2014, ko 
so prejeli zlato plaketo s po-
sebno pohvalo, kar je pomeni-
lo uvrstitev v koncertno sku-
pino, je nivo kvalitete težko 
držati. Lani jeseni so v Kape-
lah ustanovili godbeniško glas-
beno šolo. Mlad kader vzgajajo 
zato, da bodo godbo pomladi-
li in bo še naprej živela, otroke 
pa izobražujejo tako, da osvo-
jijo čim širši spekter glasbene-
ga znanja. Učence, od katerih 
se seveda pričakuje, da bodo v 
prihodnosti igrali v orkestru, 
izobražuje usposobljen kader 
z večletnimi izkušnjami. Kot 
dodaja Borovšak, želijo imeti 
čim manj substitutov oz. zuna-
njih članov, ampak predvsem 
domač kader. Njihova želja je 
tudi, da bi Kapele postale glas-
beno-umetniško središče s po-
letnimi šolami oz. tabori, ki bi 
jih vodili uveljavljeni slovenski 
profesorji.

Danes se je dediščina godenja 
v Kapelah ohranila na nekate-
rih svatbah in pogrebih ter re-
dno pri prvomajskih budni-

cah. PO Kapele jih igra že vsaj 
30 let. Najprej so nastopali po 
celotnem štajerskem koncu 
občine (npr. Bizeljsko, Pišece, 
Pečice). Ljudje so na predvečer 
praznika postavili mlaj in za-
kurili kres ter na godbenike ča-
kali vse do naslednjega dopol-
dneva. Igranje po toliko krajih 
pa je sčasoma postalo prena-
porno, zato zadnja leta nasto-
pajo po vseh vaseh KS Kape-
le in na občinski proslavi na 
Šentvidu, kjer se izmenjuje-
jo s KD Gasilski pihalni orke-
ster Loče. »V kolikor ne igramo 
na Šentvidu, zaigramo budni-
co v središču Brežic, in sicer 
najprej pri občini in nato ko-
rakamo po glavni brežiški uli-
ci, župan pa nas nato v zahvalo 
povabi na pogostitev,« opisuje 
predsednik KD PO Kapele Ivan 
Urek in dodaja: »Za majhen 
denar ali celo zastonj ne mo-
remo narediti ničesar. Glasbe-
na društva v brežiški občini so 
zelo draga, kar ni primerljivo 
z nobenim ostalim društvom. 
Ne moremo si privoščiti kon-
certa v domači cerkvi ali ne-
kje v manjšem prostoru, ker 

Orkester pripeljati še na višji nivo
KAPELE - Malo je društev pri nas, ki bi delovala že 165 let. Eno takih je Kulturno društvo Pihalni orkester 
(PO) Kapele, ki je tole zavidanja vredno obletnico obeležilo v lanskem letu. Tudi letos bodo člani PO Kapele 
igrali na prvomajski proslavi na Šentvidu, sicer pa budnice na prvomajsko jutro igrajo že nekaj desetletij.

Pihalni�orkester�Kapele�med�igranjem�na�90-letnici�PGD�Kapele�(foto:�D.�Lipej)

Predsednik�Ivan�Urek�(levo)�in�dirigent�Sebastjan�Borovšak

smo tako številčni, pa tudi po 
organizacijski plati je veliko 
dela, kot na primer postavitev 
odra.« Borovšak ga dopolni: 
»Glede na pogoje in denarna 
sredstva kapelska godba dela 
čudeže.« Vsako leto PO Kapele 
vsaj dvakrat organizira samo-
stojni koncert. Visok jubilej so 
lani obeležili še s 13. marato-
nom godb, konec leta pa orga-
nizirali tradicionalni božično-
-novoletni koncert z gostom 
Vladom Kreslinom. Septem-
bra so na povabilo prijatelj-
ske godbe gostovali tudi na 
Madžarskem, kjer so nastopili 
na svečani povorki vinskih vi-
tezov, kraljic in predstavnikov 
vinskih regij Madžarske. V za-
četku letošnjega junija bodo na 
kapelskem trgu priredili kon-
cert v sodelovanju s Plesnim 
klubom Lukec in otroško fol-
klorno skupino iz Pišec. Seve-
da se tudi letos ne bodo izne-
verili tradiciji in leto zaključili 
z božično-novoletnim koncer-
tom. Naslednje leto jim ma-
džarska prijateljska godba 
vrne obisk.
 Rok Retelj

Glasbeno pokrajino Posavje že vrsto let bogati tudi devet pi-
halnih orkestrov oz. godbeniških sestavov, ki združujejo šte-
vilne odlične poklicne in ljubiteljske glasbenike. Bližajoča pr-
vomajska praznovanja si težko predstavljamo brez jutranjih 
budnic pihalnih orkestrov, katerih glasba zazveni skozi me-
sta in vasi ter odmeva po gričih in dolinah.
Najdaljšo tradicijo delovanja ima Pihalni orkester Kapele, ki 
je bil ustanovljen že pred 166 leti. Tudi v najsevernejši posa-
vski občini, v Radečah, godbeniki Pihalnega orkestra radeških 
papirničarjev  že vrsto let nadaljujejo tradicijo godbe na piha-
la, ki  je prvič organizirano začela z igranjem že daljnega leta 
1910, podobno dolga tradicija godbeništva je tudi v Sevnici, 
kjer so 100-letnico delovanja praznovali v letu 2008. Skoraj 
stoletno neprekinjeno delovanje beleži Gasilski pihalni orke-
ster Loče (1920). Nekaj let kasneje je zvok godbe (1928) za-
zvenel tudi na rudarskem Senovem. V Krškem si v minulih de-
setletjih težko predstavljamo pomembnejšo občinsko športno 
ali kulturno prireditev brez zvokov nekdanje godbe na piha-
la oz. sedanjega Pihalnega orkestra Krško, ki se je oblikoval 
v okviru Tovarne celuloze in papirja ter začel z nastopanjem 
leta 1957.  V občini Kostanjevica na Krki je v kulturnem življe-
nju nepogrešljiv tamkajšnji pihalni orkester, ki je v letu 2014 
praznoval dvajsetletnico delovanja. Prvi začetki godbe v naj-
manjši posavski občini Bistrica ob Sotli so bili sicer že pred 
drugo svetovno vojno, v novejšem obdobju pa so svoje moči 
uspešno  združili v letu 2011. Med mlajšimi po godbeniškem 
»stažu« je tudi Godba Blanški vinogradniki, v kateri svojo lju-
bezen do glasbe združujejo od leta 2000. Tokrat predstavlja-
mo štiri izmed naštetih orkestrov.  Ur.
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Strankam, poslovnim partnerjem 
in bralcem Posavskega obzornika čestitamo ob prazniku dela.

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

Iskreno vam čestitamo ob mednarodnem prazniku dela 
in vam želimo prijetne prvomajske praznike.Čestitamo ob 1. maju, 

prazniku dela!

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO

www.ks-krsko.si
KRAJEVNA SKUPNOST 

MESTA KRŠKO

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

Čestitamo ob prazniku dela 
in vam želimo prijetno 

praznovanje.

Umeka, ki je orkester vodil vse 
do leta 1975, je nasledil prof. 
Drago Gradišek, ki je do leta 
2004 godbo ne le številčno 
okrepil, temveč jo plasiral v 
najvišjo, orkestralno težavno-
stno skupino, nakar je taktir-
ko vodenja Pihalnega orkestra 
Krško predal svojemu nek-
danjemu učencu, prekaljene-
mu pozavnistu in poklicnemu 
glasbeniku v Orkestru sloven-
ske vojske Dejanu Žniderši-
ču. Pod njegovim vodstvom 
orkester, ki šteje dobrih 60 
stalnih članov, nadaljuje s šir-
šim udejstvovanjem in je ne-
pogrešljiv člen krške kulturne 
glasbene scene, pa tudi z izved-
bo zahtevnih glasbenih projek-
tov, kot sta med drugim v letu 

2013 izveden koncert glasbe 
iz svetovnih filmskih uspešnic, 
v minulem letu pa glasbenega 
projekta Pihalni orkester Kr-
ško v risankah, v katerem na-
stopa skupno kar okoli 100 
sodelujočih, poleg članov orke-
stra še mažorete krškega Ma-
žoretnega kluba Baton in ple-
salci plesnega društva Imani iz 
Brežic. Lani so v nekaj dneh iz-
vedli kar šest uprizoritev, kar je 
zaradi številčnosti sodelujočih 
zahteven zalogaj tudi z organi-
zacijskega vidika, saj je mogo-
če koncerte za šole izvesti le v 
dopoldanskem času. Pri tem, 
kot pravi Žnideršič, predsta-
vlja težavo predvsem izvedba, 
saj vse do Ljubljane po veliko-
sti ni primerne kulturne dvo-
rane, športne pa za tovrstne 
uprizoritve ne ustrezajo z več 
vidikov, v prvi vrsti zaradi aku-
stike, kar pomeni, da bodo mo-
rale v ta namen zainteresirane 
šole učence pripeljati v Krško. 

Zaradi izvedenih projektov in 
nivoja izvedbe ostalih nasto-
pov ter zahtevnosti koncertov 
današnje in nekdanje godbe ter 
igranja ni več mogoče primer-
jati: »Nekdaj je bila godba bolj 
na ljudski ravni in bližje širši 
množici poslušalcev, tudi spri-
čo tega, ker jim je predstavljala 
tako rekoč edino glasbo v živo. 
Toliko bolj je prihajala do izra-
za na krajevnem, lokalnem ni-
voju, saj so bili vsi glasbeniki v 
sestavu zaposleni v tovarni in 
igrali ob vsaki priložnosti, od 
pogrebov do proslav. Sedaj pa 
se, govorim ne le o našem, tem-
več o slovenskem godbeništvu 
nasploh, ta posveča koncertira-
nju in umetniški izvedbi, pre-
malo pa primarni dejavnosti, 
to je koračnicam in pojavljanju 
na širšemu občinstvu dose-
gljivih prizoriščih. Poleg tega 
so bili člani godbe še mnogo 
let po njeni ustanovitvi v veči-
ni samouki, v zadnjem ali dve 
desetletjih pa jo sestavljajo iz-
ključno glasbeniki, ki imajo do-
končano ali so v zaključku naj-
manj nižje glasbene šole, se pa 
skoraj vsako leto kdo izmed 
njih,« pravi Žnideršič, »odpra-
vi v poklicne glasbene vode oz. 
nadaljnji študij glasbe. Vsi čla-
ni pa izhajajo iz krške glasbe-
ne šole, kar pomeni, da je ta na 
takšnem nivoju, da prispeva 
tako h kakovostnemu znanju 
kot pomladitvi članstva, saj se 
nam skoraj vsako leto pridruži 
kakšen nov glasbenik.«

Krški pihalci sicer še vedno 
ohranjajo klasičen pihalni 
program s koračnicami, ki ga 
izvajajo na tradicionalnih pri-
reditvah, kot so denimo prvo-
majske budnice, zdolsko jurje-
vanje, speedway dirke, drugi 
ulični promenadni nastopi 
ter druge prireditve krajevne-
ga in lokalnega pomena, kot 
sta krajevni, občinski praznik 
ali prednovoletno dogajanje, 
medtem ko za vsak koncertni 
nastop izberejo nov repertoar, 
ki ga naštudirajo na rednih te-
denskih vajah ob petkih, pred 
koncertom pa praviloma utr-
jujejo še na dodatnih štirih ne-
deljskih vajah: »V te koncerte 

vključujemo kot soliste naše 
člane, ki kot vrhunski glasbe-
niki študirajo v tujini, kakršen 
je bil v tem mesecu Pomladni 
koncert, kjer je kot solist na 
pozavni nastopil Jure Medve-
šek, ki študira na Dunaju, pred 
dvema letoma denimo klarine-
tist Domen Marn, ki študira v 
Švici idr. Glasbeniki, ki študi-
rajo v tujini, se sicer redke-
je vračajo in zaradi svojih ob-
veznosti zaigrajo s sestavom 
predvsem priložnostno, kljub 
temu pa ohranjajo trdne vezi 
z orkestrom.«

In če z glasbene plati pišemo 
o zgodbi o kakovosti in uspe-
hu, kamor lahko vključimo 
tudi dobre pogoje za delova-
nje, saj je orkestru za vadbo 
na voljo godbena soba v pri-
zidku glasbene šole, pa je vse 
prej kot zavidljiva finančna si-
tuacija. V zadnjih letih upad 
števila sponzorjev in pokrovi-
teljev, relativno skromna sred-

stva na letni ravni za delovanje 
tako številčnega sestava s stra-
ni občine in bolj kot ne simbol-
ni mesečni zneski s strani to-
varne Vipap so botrovali temu, 
da se krški pihalci na tekmova-
nja slovenskih koncertnih pi-
halnih orkestrov zaradi viso-
ke kotizacije prijavljajo zgolj 
na vsakih šest let, zaradi viši-
ne članarine, ki se plačuje po 
številu članstva, pa so se izpi-
sali tudi iz Zveze slovenskih 
godb. Mnogo stroškov pa si 
pokrijejo kar godbeniki sami, 
je povedal Žnideršič, kot je de-
nimo udeležba na smučarski 
tekmi za pokal Vitranc, na ka-
terem so letos zaigrali že osmo 
leto: »Od organizatorja tekmo-
vanja smo dobili karte in pre-
hrambeni obrok, stroške avto-
busnega prevoza smo krili iz 
društva, medtem ko so si god-
beniki morali stroške prenoči-
šča kriti sami.« Premalo sred-
stev za delovanje v obsegu, kot 
ga izvaja krški orkester, se od-

Nepogrešljiv člen glasbene scene že skoraj 60 let
KRŠKO - V letošnjem letu mineva 60 let, kar se je v krškem kolektivu tovarne celuloze začela formirati godba na pihala, ki je bila uradno ustanovljena 1. marca 
1957, dober mesec zatem, 27. aprila, pa pod taktirko Maksa Umeka tudi prvič zaigrala za kolektiv tovarne ob prazniku Osvobodilne fronte in čez nekaj dni na dan 
delavskega praznika. 

raža tudi pri nakupu in vzdr-
ževanju glasbil. Večino instru-
mentov imajo starih že 30 in 
več let, godbeniki, ki se jim 
pridružijo, pa te več ne dobi-
jo, temveč jih prinesejo s seboj. 
Vzdrževanje in servisiranje in-
strumentov je namreč izredno 
drago, denimo generalni servis 
za flavto, ki naj bi bil narejen 
enkrat letno, še pove Žnider-
šič, znaša 300 evrov, večji in-
štrumenti predstavljajo še ve-
čji stroškovni problem, nakup 
originalnih notnih zapisov za 
posamezno glasbeno izvedbo 
stane od 600 evrov dalje, za-
radi česar si jih večinoma izpo-
sojajo, saj bi morali za nabavo 
not za posamezen koncert, gle-
de na to, da vselej igrajo dru-
go izvedbo in avtorje, odšte-
ti najmanj poldrugi tisočak: 
»Uniforme so že tako stare, da 
praktično v njih skorajda več 
ne igramo, za nove bi potrebo-
vali denimo vsaj 10.000 evrov, 
zaradi česar nosimo polo majč-

ke, pokal Vitranc pa nam je eno 
leto podaril softshell jakne, ki 
jih sedaj uporabljamo tudi pri 
igranju na drugih prizoriščih.« 

Ne glede na napisano pa bi-
stvo ostaja: godbeniki igrajo 
iz zadovoljstva in ljubezni do 
glasbe, do skupnega ustvarja-
nja in druženja, pri čemer, do-
daja Žnideršič, pomeni igranje 
v takšnem orkestru že privile-
gij. In tudi letos, četudi osre-
dnja občinska proslava na 
predvečer delavskega prazni-
ka pri lovskem domu na Trški 
gori odpade, bodo tako kot že 
dosednjih 57 let 1. maja obča-
ne Krškega, predela v Leskov-
cu pri Krškem in krajevnih 
skupnosti Zdole, Dolenja vas 
in Gora prebudili z budnico. 
Tega dne bodo ob 3.30 zjutraj 
začeli z igranjem pri prodajal-
ni na Resi na Vidmu, od koder 
bodo krenili po Zdolski ulici 
do rondoja in po Cesti 4. julija 
do Petrolove črpalke, nakar se 
bodo vrnili na Papirniško uli-
co in od tam v staro mestno je-
dro, kjer bodo igrali koračnice 
na odseku med Hočevarjevim 
trgom do policije. Od tu bodo 
krenili na Ulico MDB v Leskov-
cu in se vrnili na Videm, kjer 
bodo tradicionalno med izme-
njavo nočne in jutranje delov-
ne izmene zaigrali okoli 6. ure 
v tovarni Vipap, se vrnili na le-
skovško Gmajno, kjer bodo za-
igrali podžupanji Somrakovi, 
že pred tem tudi županu Stan-
ku na Vidmu, nakar se bodo z 
Gmajne odpeljali v Dom starej-
ših občanov, kjer jih stanoval-
ci vselej radostno pričakajo. V 
nadaljevanju bodo obiskali še 
vse tri krajevne skupnosti, za-
ključili pa ob 11. uri na Zdolah. 
 Bojana Mavsar

Dirigent�Dejan�Žnideršič

Pihalni�orkester�Krško�med�nastopom
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GOSTINSTVO KRAŠOVEC d.o.o. Podgorica 36, 8290 Sevnica

VSE PRIREDITVE 
 SO POD ŠOTOROM

Izvrstna ponudba v prijetnem ambientu
Gostilna Ribnik obratuje že 30 let. V tem času so se iz majhnega bifeja razvili v priznano gostilno. Gosti-
jo zaključene skupine in poroke, v zadnjih letih pa so se začeli ukvarjati tudi z vinogradništvom, vinarst-
vom in sadjarstvom. 

Začetki Gostilne pri Dularju sežejo v leto 
1986, ko je Jože Dular z ženo Mimico na 
Ribniku pri Brestanici najel majhen bife. 
Sin Bogdan (na fotografiji), ki je prevzel vo-
denje, je v gostinski obrti sodeloval že kot 
otrok. Kot se spominja, so bili začetki skro-
mni. Z veliko trdega dela in truda ter pred-
vsem dobro ponudbo hrane so z leti posta-
li priljubljena gostilna, kamor je zahajalo 

vse več ljudi. Svojo gostinsko ponudbo so leta 1996 razširili na 
domačijo v Kostanjku, kjer gostijo zaključene skupine in poroke. 

Danes zaposlujejo 11 do 13 redno zaposlenih. V poletnih mese-
cih, ko se obseg dela poveča, dobijo še pomoč študentov in po-
godbenih delavcev. Gostilno obiskujejo gostje različnih staro-
sti, od najstarejših do najmlajših, ki so posebej navdušeni nad 
govejo juho in je po njihovih besedah pri Dularjevih najboljša. 

RAZNOVRSTNA PONUDBA PRI RIBNIKU

V Gostilni Ribnik pripravljajo tradicionalno hrano, ki jo nadgraju-
jejo s pridihom sodobne kuhinje. Zaradi neposredne bližine rib-
nika je gostilna izjemno priljubljena med ribiškimi navdušenci, 
prav tako pa je lahko izvrstna izhodiščna točka za ljubitelje po-
hodništva in gobarjenja. Poudarjajo, da je prav sodelovanje z Ri-

biško družino Brestanica – Krško pripomoglo k njihovemu uspe-
šnemu razvoju. V Gostilni Ribnik sprejmejo 130 ljudi, imajo še 
dva dodatna prostora za skupine. V večjem sprejmejo do 80 lju-
di, v manjšem do 30. Zunanje kapacitete pa so v lepem vreme-
nu praktično neomejene. 

POROKA V NARAVNEM AMBIENTU

Gostilna pri Dularju Kostanjek je zaradi čudovite lege, narave in 
novourejenega parka postala priljubljena med mladimi pari, ki 
se želijo poročiti. Pri Dularjevih lahko poročni obred poteka v 

objemu narave ali v notranjih prostorih. Pri organizaciji porok 
skrbijo za ohranjanje tradicije, ki ji vnašajo pridih sodobnosti. 

PONUDBA LASTNEGA KAKOVOSTNEGA VINA IN EKO SOKA
Gostilna v Kostanjku je obdana z vinogradi. V zadnjih letih so se 
namreč začeli ukvarjati z vinogradništvom in vinarstvom. Obde-
lujejo 25.000 vinskih trt, ustvarili so tudi priznano znamko izvr-
stnih Vin Dular. Pridelujejo sauvignon, modro frankinjo ter rdeče 
in belo hišno vino na ljudem in naravi prijazen način. V Kostanj-
ku imajo tudi sodobno vinsko klet, kamor goste z veseljem po-
vabijo na degustacije. V lanskem letu so zasadili še sadovnjak 
starih sort jabolk, iz katerih pridelujejo eko sok. “Nadaljnji ra-

zvoj dejavnosti vidim v povezovanju s kmetijstvom. Želim si, da 
bi v prihodnje gostom postregli čim več lastno pridelanih izdel-
kov,” pravi lastnik Bogdan Dular.

Zaradi velikih kapacitet, prijetnega ambienta, izvrstne ponudbe 
hrane in vin je Dularjeva gostilna izjemno priljubljena med izletni-
ki in družinami, še posebej v prazničnih dneh, kot so prihajajoči 
ob prazniku dela, ko se začenja tudi poletna sezona z živo glasbo.

Gostilna Ribnik v Brestanici z otroškimi igrali

 Domačija v Kostanjku s prelepim razgledom Poročni ambient

Gostilna Ribnik

Foto: Sabina Košir Foto: Sabina Košir

Foto: Sabina KoširFoto: Sabina Košir

Foto: Sabina Košir

Gostilna Ribnik je odprta vsak dan, tudi med prazniki. Za več informacij lahko pokličete na številko 041 606 728 
ali pa obiščete njihovo spletno stran www.dular.si.

ARTIČE - Prosvetni dom Artiče je 16. aprila v organizaciji 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti gostil območno 
srečanje odraslih folklornih skupin. Svoje nove odrske po-
stavitve oz. tiste, ki so jih pripravljale v sezoni, so predsta-
vile štiri skupine iz Dobove, Pišec, Brežic in Artič. 

Zaplesale so Folklorna sekcija KD Franc Bogovič Dobova, Folklor-
na skupina Duplo Pišece, Folklorna skupina Društva upokojencev 
Brežice in Odrasla folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče. 
Vodja JSKD OI Brežice Simona Rožman Strnad je uvodoma k be-
sedi povabila podžupanjo občine Brežice Katjo Čanžar, predsta-
vila pa je tudi strokovnega spremljevalca srečanja Vasjo Samca. 
Prvi so nastopili dobovski folkloristi, ki so bili ustanovljeni leta 
2011 in štejejo 20 članov v starosti od 14 do 70 let. Njihova to-
kratna odrska postavitev Rož'ce moje je govorila o tem, kako so 
fantje zapuščali dekleta in kako ob tem boli srce. Vodja skupine 
je Jožica Povh, avtor odrske postavitve pa folklorna sekcija. Na-
slednji nastopajoči so bili člani Folklorne skupine Duplo Pišece, 
ki deluje v okviru KD Orlica Pišece. Skupina obstaja že 29 let, ple-
še pa predvsem štajerske in gorenjske plese. V odrski postavitvi 
Ker hoče moj bit so zaplesala hudomušna mlada dekleta, ki so s 
petjem in plesom malce ponagajala plesalcem in se pošalila na 
račun njihove resnosti oz. staromodnosti. Vodja skupine in avto-
rica odrske postavitve je Maša Žgalin. Kot tretja se je predstavi-
la Folklorna skupina DU Brežice, ki je začela delovati pred petimi 
leti. Skupino ves čas spremlja godec Stane Andrejaš, od januarja 
2015 pa jih vodi Zdravko Dušič (prej Jožica Povh). V odrski po-
stavitvi Če prideš ti sam, katere avtor je Dušič, so se plesalke pred-
stavile z venčkom plesov, ki so jih plesali v večini štajerskih krajev.

Zadnji pa so nastopili tisti, ki artiški oder največkrat preizkuša-
jo - člani Odrasle FS KUD Oton Župančič Artiče. Skupina ima od 
vseh štirih najdaljšo tradicijo, saj nastopa že 48 let ter šteje oko-
li 40 plesalcev in plesalk ter dve godčevski skupini. Vsako leto je 
soorganizatorica mednarodnega folklornega festivala SloFolk, ki 
bo letos v Artičah gostoval 2. maja. Veliko pozornosti namenja-
jo tudi kostumski podobi, tokrat smo jih prvič videli v koroških 
kostumih. Njihova odrska postavitev Koroški plesi je bila obarva-
na povsem koroško, z za to pokrajino značilnimi folklornimi ple-
si. Avtorja odrske postavitve sta Anja Čurič in Gregor Tuljak, ki 
je tudi vodja skupine. Vse štiri skupine so na koncu prejele tudi 
bronasta priznanja za sodelovanje.  R. Retelj

Srečanje folklornih skupin

Prešeren�zaključek�plesa�članov�FS�Duplo�Pišece
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Ob mednarodnem prazniku dela - 1. maju
vam iskreno čestitamo!
Prijetno praznovanje!

Vsem Posavkam in Posavcem 
čestitamo ob 1. maju, 
prazniku dela.

»Trdoživost je sinonim za Pi-
halni orkester radeških pa-
pirničarjev,« je v svojem nago-
voru na slavnostni akademiji 
ob 100-letnici radeške godbe 
dejal takratni predsednik KD 
PORP Radeče in sedanji žu-
pan radeške občine Tomaž 
Režun, tedanja županja Ra-
faela Pintarič pa, da »brez 
radeške godbe ne bi bilo Ra-
deč.« Predsednica Pihalne-
ga orkestra radeških papirni-
čarjev, ki povezuje 40 članic in 
članov, Marjeta Lipec pa pra-
vi: »Godbenice in godbenike 
povezuje ljubezen do glasbe, 
ki kljub večjim medgeneracij-
skim razlikam utrjuje tudi pri-
jateljske vezi. Naš glavni cilj je 
ustvarjati glasbo za zvesto pu-
bliko in če se nam želite pri-
družiti, ste dobrodošli.«

Začetek organiziranega delo-
vanja godbe na pihala v Rade-
čah sodi v leto 1910, ko je na 
pobudo uglednega učitelja Le-
opolda Potrebina in župnika 
Hierša plemeniti vitez Ludvig 
Gutmanstahl kupil 12 glasbil 
in jih podaril cerkvi.  Župnik 
Hierš je nato pričel s poučeva-
njem mladih fantov igranja na 
inštrumente in kasneje je nje-
govo delo nadaljeval organist 
Franc Horvat. Po začetku 1. 
svetovne vojne je godba prene-

Brez godbe in papirnice ni Radeč

hala z delom, saj so bili skoraj 
vsi godbeniki vpoklicani v av-
stro-ogrsko vojsko, glasbila pa 
so shranili v radeškem župni-
šču. V letu 1919 je pričel rade-
ško godbo na novo organizira-
ti Franc Volarič z Brunške Gore 
in 19. marca 1921 je godba po-
novno javno nastopila. Dve leti 
kasneje je mesto kapelnika 
prevzel Anton Vodenau. Števi-
lo godbenikov se je iz leta v leto 
večalo in leta 1926 so s posoji-
lom Okrajne posojilnice v Ra-
dečah kupili 20 novih glasbil. 
Temu obdobju je sledilo nekaj 
razburljivih let, ko bi godba 
skoraj prenehala z delovanjem, 
a leta 1931 je na njeno čelo sto-
pil kapelnik Albert Zupanc, ki 
je vodil strokovno delo v god-
bi vse do leta 1936. Ker godbe-
niki v vsem tem času niso ime-
li stalnega prostora za vaje, so 
na pobudo godbenika Antona 
Pražna pričeli leta 1937 z gra-
dnjo godbenega doma v sredi-
šču Radeč in ga slovesno odprli 
leto dni kasneje. V času 2. sve-
tovne vojne je delovanje god-
be zamrlo. Godbeniki so bili 
po večini izseljeni. Tisti, ki so 
ostali doma, so se trudili ob-
varovati glasbila in notne ar-
hive. Takoj po osvoboditvi leta 
1945 so godbeniki pod taktir-
ko Antona Vodenaua nadalje-
vali delo, a soočali so se s po-

manjkanjem glasbenikov, zato 
so začeli izobraževati podmla-
dek. Ko je leta 1969 dirigent-
sko palico prevzel Jože Rus iz 
Hrastnika, je godba z njegovo 
pomočjo strokovno močno na-
predovala. 

Leta 1978 se je godba preime-
novala v Pihalni orkester ra-
deških papirničarjev – PORP, 
ki ga s ponosom nosi še danes. 
Plod vztrajnega in kvalitetnega 
dela so mnoge nagrade in pri-
znanja, med katerimi zaseda 
posebno mesto srebrnik Obči-
ne Radeče, ob 90-letnici pa so 
izdali tudi zgoščenko. Že ne-
kaj let godbenice in godbeniki 
odlično sodelujejo z Glasbeno 
šolo Laško-Radeče in z rade-
škimi mažoretami, med nji-
hove tradicionalne nastope pa 
sodita božično-novoletni kon-
cert in prvomajska budnica. 
 Smilja�Radi

RADEČE – Pihalni orkester radeških papirničarjev, ki deluje že več kot sto let, 
bogati kulturni utrip in življenje celotne skupnosti, saj s svojimi nastopi pope-
stri razne prireditve ob občinskem in državnih praznikih ter ob drugih prilo-
žnostih v občini pa tudi v širšem posavskem in ostalem prostoru.

Pihalni�orkester�radeških�papirničarjev�je�nepogrešljiv�del�kulturnega�in�ostalega�dogajanja�
v�domači�občini�(foto:�Iztok�Gospodarič).

V Bistrici ob Sotli je manjša 
»plehmuzika« delovala že pred 
drugo svetovno vojno in nekaj 
let po njej, potem pa je za dol-
gih 60 let obmolknila. Franci 
Černelč je pred petimi leti po-
dal pobudo o ponovni oživitvi 
godbeniškega delovanja. Kaj 
hitro je zbral peščico izkuše-
nih in manj izkušenih glasbeni-
kov, ki so pričeli z vajami, sledi-
li so nastopi v domačem kraju 
in kmalu so deževala vabila za 
gostovanja na prireditvah v so-
seščini. V svoji kratki zgodovi-
ni so imeli priložnost zaigra-
ti na pilštanjskem pastirskem 
prazniku, prazniku Kozjanske-
ga jabolka in raznih sejmih, bili 
gostje pri Blanških vinogradni-
kih in še kje.

Pred tedni se je godba pred-
stavila na svojem četrtem le-
tnem koncertu. Koračne polke 
in valčke so predstavili v druž-
bi dekliškega pevskega zbora 
La Vita in otroškega glasbene 

Oživili so tradicijo godbeništva 
BISTRICA OB SOTLI - Godba Orlica iz Bistrice ob Sotli združuje 23 godbenic in 
godbenikov, starih od 11 do 75 let. Večina je domačinov, prihajajo pa tudi iz so-
sednjih krajev. Vsem je skupna ljubezen do glasbe in želja, da bi z 'muziko' raz-
veseljevali ljudi. 

skupine Cicibend, mažoretk iz 
Osnovne šole Bistrica ob Sotli, 
trobilnega ansambla glasbene 
šole Rogaška Slatina ter teno-
rista Roka Ferenčaka. V pro-
gram so umestili tudi izvedbo 
himne vinske kraljice Sloveni-
je, ki je kot pozdravna pesem 
letošnji vinski kraljici Sari Sta-
dler nastala izpod peresa diri-
genta Francija Černelča. 

In kaj druži godbenike? Zna-
ni so po svoji zagnanosti in 
dobri volji. »A delo je marsik-
daj trdo, zaradi kriznega časa 
in številnih obveznosti članov 
skoraj nemogoče. Vendar neka-
ko gre - z drobnimi koraki - za-
stavljenemu cilju naproti. Izku-
šeni posamezniki velikodušno 
pomagajo manj veščim, smo 
pravi kolektiv. Veselo je, ker 
so se starejšim pridružile mla-
de moči, da se kdo pripelje iz 
sosednjih krajev, da se znamo 
pohecati, da ima za nas posluh 
občina, ker imamo lepe unifor-

me,« pravi Franci Černelč, ki se 
z Orlico v vlogi dirigenta orke-
stra preizkuša prvič, zato več-
krat nasvet poišče pri izkuše-
nem dirigentu kapelske godbe 
Franciju Arhu in Blanških vi-
nogradnikih.

Kot zanimivost povejmo, da je 
Godba Orlica začela delovati ja-
nuarja 2011 in čeprav je sprva 
združevala ljudi, ki so jim bili 
glasbeni inštrumenti skorajda 
povsem tuji (eden izmed god-
benikov je celo prodal kravo, 
da je lahko zase in svojo hčer 
kupil inštrument), so se po šti-
rih mesecih vaj že pogumno 
podali pred domačine in jim 
v prvomajskem jutru zaigra-
li budnico. Od tedaj ostaja pr-
vomajska budnica v Bistrici ob 
Sotli njihova zadolžitev. Običaj-
no jo zaigrajo v središču kraja 
in v eni izmed enajstih bistri-
ških vasi. Letos bo to Kunšperk, 
igrali pa bodo tudi v Podsredi. 
� Emilija�Šterlek

Godba�Orlica�ob�popestritvi�letošnjega�Jožefovega�sejma�v�Bistrici�ob�Sotli
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V začetku leta 2015 smo ob ustanovitvi podjetja slutili pri-
ložnost za prevetritev trga PVC stavbnega pohištva. Po 
vseh kazalcih sodeč nam je to uspelo. Preko 250 zadovolj-
nih strank in več kot 2000 zmontiranih elementov so števil-
ke, ki govorijo same zase. V letu 2016 pričakujemo rast, saj 
se je okrepilo povpraševanje že v zimskih mesecih. Visoka 
kvaliteta PVC oken in vrat ter primerna cena določata pra-
vo razmerje med kvaliteto in ceno, kar nam omogoča pravo 
pozicijo na nasičenem trgu PVC stavbnega pohištva. Pri en-
kratnih nakupih večje vrednosti so najpomembnejša pripo-
ročila, zato se v podjetju venomer trudimo zadovoljiti stran-
ko, ker se zavedamo pomena kvalitetne vgradnje in visoke 
uporabnosti naših izdelkov.

Podjetje je v začetku zaposlovalo dva zaposlena, montažo 
pa je opravljalo z zunanjimi izvajalci. Pri strokovnih storitvah 
na trgu s fizičnimi strankami se je to izkazalo za težavno. Ob 
konstantni rasti in potrebah po novih sodelavcih podjetje v 
tem trenutku zaposluje šest ljudi. Z lastnimi sredstvi smo za-
gotovili nemoteno dobavo repromateriala in usposabljanje 
montažne ekipe. Sodelovanje s slovenskimi in evropskimi 
dobavitelji nam omogoča dobavo PVC stavbnega pohištva 
najvišje kakovosti po izredno nizkih cenah. To omogočamo z 
nizkimi obratovalnimi stroški in poznavanjem industrije in na-
bavnih proizvodnih cen dobaviteljev. Izobraževanje kadra in 
usposabljanje vseh zaposlenih za popolno storitev vgradnje 
in kontrolo vgrajenih materialov postavljamo na prvo mesto.
Eco Vind vam nudi strokovno montažo z lastnimi monterji in 
100 % zadovoljstvo pri kvaliteti materialov. Okna, narejena 
iz nemških profilov ALUPLAST, so na slovenskem trgu pri-
sotna že več kot 20 let. Garancija na naše proizvode znaša 
10 let, ker stojimo za kvaliteto naših oken in vrat. Izpostavlja-
mo naša dva najbolj prodajana profila: 

Ideal 5000 je primeren za adaptacije in renovacije starejših 
objektov. Visok okvir in polkrožna oblika omogoča enostav-
no pritrditev senčil in dovolj manevrskega prostora pri vgra-
dnji v obstoječe odprtine. Močan profil in izboljšano steklo 
pa omogočata odlične toplotne prihranke pri energetski sa-
naciji stavb.

Ideal 8000 je najbolj primeren profil za vgradnjo v nove stav-
be, pasivne in nizkoenergijske hiše kakor tudi pri klasični gra-
dnji. Širok profil ima vgrajeno troslojno steklo širine 44 mm, 
ki omogoča izvrstne zvočne in toplotne izolativne vrednosti. 
Polkrožna oblika krila s širino več kot 85 mm pa zagotavlja 
statično trdnost PVC stavbnega pohištva. 

Eco Vind – Kvalitetne 
rešitve za vsakogar

Ideal 5000

Poslovni prostori na CKŽ 134 v Krškem

Ideal 8000

V podjetju Eco Vind se nenehno trudimo za izbiro le najboljših rešitev za slovenskega kupca. Podjetje Eco Vind je družinsko podjetje, ki išče najugodnejše 
rešitve za kvalitetne storitve slovenskih družin.

Tel.: 081 614 532  www.ecovind.si

Eco Vind
VRATA & OKNA

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

Ponedeljek, 2. 5. 2016, od 16.00 do 17.00
ZAČETNI TEČAJ ŠPANŠČINE ZA OTROKE (vsak ponedeljek) 
Prijave še vedno mogoče na: barbara.masnik@mc-krsko.si

Četrtek, 5. 5. 2016, od 17.30 do 19.00
SKUPINSKA VADBA ZA VSE GENERACIJE. 
Vsak četrtek, na travnatem igrišču nasproti MC Krško.
Za prijave in dodatne informacije pišite na: 
barbara.masnik@mc-krsko.si

Petek, 6. 5. 2016, od 16.00 do 20.00
DELAVNICA: IZDELAVA INSTRUMENTOV 
IZ RECIKLIRANIH MATERIALOV

Sobota, 7. 5. 2016, od 15.00 dalje
OTVORITEV IGRIŠČA NASPROTI MC KRŠKO

Sobota, 7. 5. 2016, ob 21.00
KONCERT: KOALA VOICE + JACK BIXBY

Četrtek, 5. 5. 2016, ob 15.00
IZDELAJMO IGRAČO IZ LESA

Petek, 6. 5. 2016, ob 17.00
VRTIČKANJE

Sobota, 7. 5. 2016, od 9.00
OKRASIMO VRT S KAMNI

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

Otvoritev igrišča nasproti MC Krško 
Pomlad je tu in z njo tudi nova infrastruktura nasproti 
Mladinskega centra Krško, kjer boste lahko pridno nabirali 
kondicijo, zdravo preživljali svoj prosti čas in se predvsem 
zabavali. Vabimo vas na uradno otvoritev igrišča nasproti 
Mladinskega centra Krško. Poskrbeli bomo, da se boste lahko 
preizkusili v različnih športih, poleg nogometa, košarke, 
odbojke, badmintona, se boste lahko preizkusili tudi v 
baseballu, metanju frizbija, preizkusili na pump tracku,  
ustvarili pa bomo tudi mini cirkus, kjer boste lahko žonglirali, 
hodili po slack line-u, tekmovali na poligonu. Vabljeni!

Igrišče nasproti Mladinskega centra Krško, 
sobota, 7.5.2016, od 15.00 dalje.



Posavski obzornik - leto XX, številka 9, četrtek, 28. 4. 201618

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Br
ež

ic
e

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.

IVORY (16133B) 
je ena izmed dveh psičk, ki sta 
bili pred kratkim sprejeti v za-
vetišče. Stara je približno leto in 
pol, je manjše rasti, črne barve 
ter zelo prijaznega in živahnega 
značaja. Išče nov, odgovoren in 
ljubeč notranji dom.

JON (16110B) 
je še malo preplašen mlad psi-
ček, star približno 5 mesecev, 
in se počasi že navaja na povo-
dec. Išče odgovorne lastnike, ki 
že imajo izkušnje s plašnejšimi 
psi ter so se pripravljeni z njim 
aktivno ukvarjati.

AZA (16134KK) 
je 2 meseca stara novinka v zave-
tišču. Je v tipu nemškega ovčar-
ja in bo predvidoma 3. 5. 2016 
primerna za oddajo. Je zelo pri-
jazna, živahna, igriva ter učljiva 
psička. Čim prej si želi v topel in 
psičkom primeren dom, išče pa 
izkušene in odgovorne lastnike.

ARTIČE – »Voda je vir življenja,« je bila vodilna misel nastopajočih 
otrok ob odprtju prenovljenega vodnjaka pri Osnovni šoli Artiče. 
Ravnateljica Vesna Bogovič je dejala, da je šola z veseljem podprla 
predlog domačinov za obnovo vodnjaka, ki so ga odkrili med ure-
janjem okolice šole. V spomin na prvi vodovod v Artičah so krajani 
z lastnim delom in doniranimi sredstvi ter materialom obnovili vo-
dnjak. Kot je dejal na prireditvi župan občine Brežice Ivan Molan, je 
vodnjak etnološki spomenik, ki bo sedanjim generacijam pričal o ži-
vljenju nekoč ter hkrati opozarjal na pomen pitne vode. Dogodka ob 
odprtju so se poleg učencev in učiteljev udeležili tudi predstavniki 
KS Artiče in domači prostovoljci, ki so omogočili obnovo vodnjaka. 

Glasujmo za brežiška projekta!
V Brežicah smo lahko ponosni, da sta se kar dva brežiška projekta 
uvrstila med 58 slovenskih projektov v sklopu akcije »EU projekt, 
moj projekt 2016« (izvaja ga Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko), ki so bili izbrani izmed 5.000 projektov, ure-
sničenih s pomočjo sredstev iz evropskih skladov. Izbrana projek-
ta sta Celovita obnova gradu Brežice in Mladinski kulturni cen-
ter Brežice, več o akciji na www.eu-skladi.si. 

Vabimo vas, da glasujete za projekta na spletni strani www.eu-
-skladi.si – za projekta pod zaporedno številko 41 – Celovita ob-
nova gradu Brežice in 42 – Mladinski kulturni center Brežice. 

BREŽICE – V Mestni hiši je že četrtič potekala razglasitev županovih 
vin, tokrat za leto 2016 (dvojček vin cviček PTP in beli bizeljčan PTP). 
Zmagovalno vino cviček PTP je pridelal Stanislav Barkovič iz Društva 
vinogradnikov Jesenice-Dolina, belega bizeljčana PTP pa Tomaž Jaz-
bec iz Društva vinogradnikov Bizeljsko. Obema vinarjema pomeni 
zmaga potrditev uspešnega in kakovostnega dela, s katerim bosta 
nadaljevala tudi v prihodnje. 

Župan občine Brežice Ivan Molan je na dogodku ob razglasitvi dejal, 
da je projekt izbora županovega vina namenjen dodatni promociji 
vin in da je njegova uspešnost rezultat sodelovanja vinogradnikov 
in društev. Milena Rožman, predsednica strokovne komisije, ki je 
izbirala najboljše vino izmed vseh prejetih vzorcev, je imela zahtev-
no nalogo, saj so bila vina visoke kakovosti, kar je posledica dobre 
letine 2015. »Vzorci vin so vsako leto boljši,« je dejala predsednica, 
»zato je izbrati najboljšega med dobrimi vini čedalje težja naloga. 
Razveseljivo je, da se zmanjšuje tudi število vzorcev, ki jih mora ko-
misija zaradi neustreznosti izločiti iz ocenjevanja.«
Strokovna komisija pod vodstvom Milene Rožman je ocenila 30 naj-
bolje ocenjenih vzorcev cvička PTP iz vinogradniških društev VTD Ga-
dova peč, VTKD Cerklje ob Krki in DV Jesenice-Dolina in 30 najbolje 
ocenjenih vzorcev belega bizeljčana PTP iz vinogradniških društev 
VD Sromlje, DV Bizeljsko in VD Pišece (iz vsakega društva po 10 naj-
bolje ocenjenih na društvenih ocenjevanjih) in obema najvišje oce-
njenima vzorcema podelila naziv Županovo vino 2016 – cviček PTP 
in beli bizeljčan PTP. 

OBČINA BREŽICE OBVEŠČA

Objava javnega naznanila o 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 
76/14 - odl. US in 14/15 – ZUUJFO) Župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh,

ki bo potekala od 6. 5. 2016 do vključno 6. 6. 2016 v času 
uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih 
Krajevne skupnosti Globoko.

Predmet akta je oblikovanje meril in pogojev za razvoj 
obstoječega kmečkega gospodarstva v naselju Mali Vrh. 
Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko 
udeležite v sredo, 25. 5. 2016, ob 16. uri v sejni sobi na Občini 
Brežice. 

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

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

Župan občine Brežice
Ivan Molan

1. maj, mednarodni praznik dela
Spoštovani delavke in delavci, občanke in občani,

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

Verjamem, da bomo z združenimi močmi 
skupaj ustvarjali boljšo prihodnost.

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

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Tradicionalno prvomajsko srečanje na jasi pri sv. Vidu bo 
v nedeljo, 1. maja 2016, ob 11. uri, ob 7. uri pa bo potekala 
tradicionalna prvomajska budnica v starem mestnem jedru 
Brežic. 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
POLETNIH PRIREDITEV IZVEN MESTA BREŽICE 

V LETU 2016
Razpis je objavljen na spletni strani Občine Brežice www.
brezice.si v rubriki »JAVNI RAZPISI«, in sicer z dnem 25. 4. 2016.

Rok za oddajo prijav: do 15. 5. 2016 (prijava oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko ali oddana v glavni pisarni  Občine  Brežice 
v času poslovnih ur). 

Kontaktna oseba: Jasmina Molan
Telefon: 07 620 55 07
Elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si

Izbrali novo županovo vino

Zmagovalca ocenjevanja za Županovo vino 2016

Pri artiški osnovni šoli obnovili vodnjak

Obnovljeni vodnjak pri OŠ Artiče
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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.

»Občina Krško prepoznava potrebe okolja in se temu uspešno pri-
lagaja,« je ob zaključku redne zunanje presoje, ki je 21. aprila pote-
kala v občinski upravi, dejal vodilni zunanji presojevalec Slovenske-
ga inštituta za kakovost SIQ mag. Tomislav Nemec. Kot je poudaril 
Nemec, je Občina Krško dosegla vse zastavljene cilje in dosegla, da 
je dodana vrednost na zaposlenega velika. Izpostavil je, da je Ob-
čina Krško prepoznala dejanske potrebe okolja in se uspešno prila-
godila, predvsem z novim samostojnim oddelkom za javna naročila 
in črpanje evropskih sredstev znotraj občinske uprave. Pa tudi za-
vezanost in osredotočenost na občane, ki se je v letu 2015 odrazila 
v novi obliki komuniciranja z občani – mobilni aplikaciji Pobude ob-
čanov, preko katere lahko občani kadar koli opozarjajo na proble-
me. Poudaril je še, da je Občina Krško primer vitke javne uprave, ki 
v svojem okolju vedno išče in najde možnosti za spremembe v svo-
jem procesu dela, s čimer je učinkovitejša. Župan občine Krško mag. 
Miran Stanko je ob tem poudaril, da je Občina Krško dosegla zasta-
vljene cilje, še naprej pa si bodo prizadevali za izboljšave, da bo Ob-
čina Krško občankam in občanom še bolj prijazna občina.

V pričakovanju spidvej vikenda 
in Nakupa pod zvezdami
Tudi ob letošnji spidvej dirki za Veliko Nagrado Slovenije v Krškem, kot enem večjih športnih dogodkov, Občina Krško v 
soorganizaciji s Centrom za podjetništvo in turizem Krško ter v sodelovanju z lokalnimi ponudniki in različnimi društvi 
načrtuje Nakup pod zvezdami v starem mestnem jedru. Jutri bo staro mestno jedro po 18. uri zaživelo, obiskovalci pa 
bodo lahko izbirali med pestro kulinarično ponudbo in popusti domačih ponudnikov, poskrbljeno pa bo tudi za pester 
spremljevalni program za vse generacije.  V primeru dežja bodo dogodek prestavili v mesec maj.
Kot je na novinarski konferen-
ci poudaril župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, so tovrstni 
dogodki, ki jih v sodelovanju z 
različnimi organizacijami in dru-
štvi organizirajo skozi vse leto, 
ena od oblik oživljanja starega 
mestnega jedra Krškega, hkrati 
pa dodatna možnost zabave za 
vse ljubitelje spidveja, ki ta ko-
nec tedna pridejo v Krško. Sicer 
pa si Občina Krško pri oživljanju 
starega mestnega jedra priza-
deva tudi s sofinanciranjem ob-
nov objektov, tako so v lanskem 
letu namenili 30.000 evrov, po-
črpanih pa je bilo nekaj manj kot 
27.000 evrov. Tudi najemnine za 
poslovne prostore so lahko do 
50 % znižane. Ker so zaenkrat ti 
prostori večinoma zasedeni, ob-
čina že načrtuje 10 do 15 novih 
poslovnih prostorov na CKŽ 44, 
namenjenih predvsem za start-
-up podjetja.

PESTRO DOGAJANJE NA 
TREH PRIZORIŠČIH
Tako kot lansko jesen bo tudi le-
tošnji Nakup pod zvezdami od 
18. ure dalje, po uradnem tre-
ningu na stadionu Matije Gub-
ca, na Cesti krških žrtev v starem 
mestnem jedru Krškega ponujal 

pestro in ugodno ponudbo lo-
kalnih trgovcev in gostincev, ra-
znoliko kulinarično ponudbo in 
kuhinjo na prostem, kulinarične 
delavnice, obiskovalci bodo lah-
ko uživali v kozmetičnem in fri-
zerskem kotičku …, je poudarila 
Ksenja Kragl s Centra za podje-
tništvo in turizem Krško. Na treh 
različnih prizoriščih bodo po be-
sedah Janje Jordan z Občine Kr-
ško poskrbeli za zabavo za raz-
lične generacije. Na prvem pri 
mladinskem oddelku Valvasor-
jeve knjižnice bo v organizaciji 
Big banda Krško potekal medna-
rodni dan jazza ali International 

jazz day z Mladinskim Big ban-
dom Posavje, Big bandom Za-
gorje in Big bandom Krško ter 
Towel of Shower. Na ulici pri 
mestnem parku bodo stari Kr-
čani, Rajhenburška gospoda in 
trapisti ter člani DKD Svoboda 
Senovo poskrbeli za skok v zgo-
dovino občine Krško in Krške-
ga. Svoja vrata bo ta večer od-
prla tudi Valvasorjeva knjižnica 
Krško s spidvej zbirko. Na tre-

tjem prizorišču od Občine Kr-
ško do Mestnega muzeja Krško 
bodo najmlajše pričakali in zaba-
vali Kekec, Bedanec in Pehta, ti-
sti najbolj pogumni pa se bodo 
lahko preizkusili na Mini Planici, 
ki jo bo v Krško pripeljal nekda-
nji smučarski skakalec Franci Pe-
tek. Za sceno in ugodno počutje 
na ulici bodo tudi letos poskrbe-
le članice društva Prostor vmes.

NOVOST – NAGRADNA IGRA
Obiskovalce nakupa pod zvez-
dami vabijo k sodelovanju v na-
gradni igri. Vsak obiskovalec bo, 
kot je pojasnila Ksenja Kragl, ob 
vstopu v staro mestno jedro pri 
Hiši narave ali na Hočevarje-
vem trgu prejel letak, s katerim 
bo pri posameznih ponudnikih 
zbiral podpise ali žige. Z zbrani-
mi žigi bo lahko vsak sodeloval 
v nagradni igri, ki se bo zaključi-
la z žrebanjem nagrad lokalnih 
ponudnikov ob koncu dogodka 
na osrednjem prizorišču pri me-
stnem parku. 

Krški občinski svet sprejel zaključni račun 
za 2015 in rebalans proračuna za 2016
Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na 14. redni 
seji sprejeli zaključni račun za leto 2015 pa tudi rebalans proraču-
na Občine Krško za letošnje leto. Kot je pojasnil župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, je bilo v letu 2015 za 1,2 milijona evrov manj 
davčnih prihodkov, zadnje leto programskega obdobja je bilo za 4,2 
milijona evrov transfernih prihodkov, protokoli še vedno niso reali-
zirani, je pa bilo realiziranih za 12,6 milijona evrov investicij oz. 36 % 
vseh odhodkov. Med drugimi so v občini Krško zaključili več večjih 
projektov, kot so energetska sanacija Osnovne šole Jurija Dalmatina 
Krško ter vrtca in telovadnice pri osnovni šoli Koprivnica, 1. faza ob-
nove Stadiona Matije Gubca, dosegli so zastavljene cilje na podro-
čju širokopasovnih povezav z 2040 priključki, zaključili regijski pro-
jekt hidravličnih izboljšav in gradnjo kompostarne, med drugim pa 
sanirali plazove v višini 420.000 evrov.
Z rebalansom proračuna za letošnje leto predlagani prihodki pro-
računa Občine Krško za leto 2016 po besedah župana občine Krško 
znašajo 34,4 milijona evrov, kar je 99.895 evrov več, kot je bilo na-
črtovano v veljavnem proračunu. V primerjavi z veljavnim proraču-
nom se je načrtovani obseg prihodkov povečal za 0,3 %. Na odhod-
kovni strani so načrtovani odhodki glede na veljavni proračun višji 
za 8,4 % ali 2,9 milijona evrov. Med oddelki se je finančni načrt naj-
več povečal na področju gospodarske infrastrukture za 1,2 milijona 
evrov, na področju družbenih dejavnosti v višini 902.767 evrov ter na 
področju urejanja prostora in varstva okolja v višini 438.884 evrov. 

Letni izvedbeni načrt kulture za letošnje leto se po besedah Andre-
ja Sluge, vodje oddelka za družbene dejavnosti Občine Krško, izva-
ja preko letnih programov javnih zavodov s področja kulture, jav-
nega sklada za kulturne dejavnosti, javnih razpisov za financiranje 
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V okviru razpisov 
za kulturne programe in projekte je predvidenih okoli 87.000 evrov, 
za projekte obnove kulturne dediščine 37.500 preko razpisov. Med 
investicijami je predvidenih nekaj manj kot 500.000 evrov za nakup 
zemljišč, pripravo načrtov za novogradnjo za dozidavo krške knjižni-
ce, med drugim pa je predvidena tudi osvetlitev gradu Rajhenburg 
in ureditev parkirišč v bližnji okolici. 

Sprejeli letni izvedbeni načrt na področju kulture

Lokalni program za mladino z nekaj novostmi
V strateškem delu Lokalnega programa za mladino za naslednja šti-
ri leta, ki ga je na zadnji seji sprejel občinski svet, je na osnovi po-
treb in predlogov mladih predvidenih sedem prioritetnih področij. 
Bistveno novost predstavlja zlasti javni razpis za mladinske projekte, 
za katerega občina na letni ravni zagotavlja dodatnih 30.000 evrov, 
v okviru tega razpisa pa bodo mladi uresničevali svoje pobude, ki 
so jih izrazili na delavnicah, spletni anketi in preko Mladinskega sve-
ta Krško. Novost so tudi dodatna občinska sredstva v višini 15.000 
evrov za počitniško delo mladih in predvidenih osem stanovanj za 
mlade v starem mestnem jedru v Krškem. Posamezne razvojne pro-
jekte na področju mladinskega sektorja bo Občina Krško zagotavlja-
la s prijavo projektov na različne evropske razpise.

Aplikacija Pobude občanov primer dobre prakse
Glasujte za Kulturni dom Krško

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je začela 
s kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, katerega del je tudi Kul-
turni dom Krško. Z EU sredstvi je bila v letu 2014 obnovljena tudi 
velika dvorana s spremljajočimi prostori v Kulturnem domu Kr-
ško. Če bo projekt pod zap. št. 40 izglasovan, se bo Kulturni dom 
Krško s posebej izbranim in odličnim programom za najširšo jav-
nost lahko predstavil na dnevu odprtih vrat 11. junija 2016. Če 
prepoznavate veliko vrednost obnovljene velike dvorane in spre-
mljajočih prostorov za Krško in širše družbeno okolje, glasujte ZA 
številko 40! Svoj glas lahko oddate vsak dan enkrat, glasovanje 
traja do 13. maja 2016.

Glasovanje za Kulturni dom Krško je mogoče na naslovu 

www.eu-skladi.si/portal.

Utrip z lanskoletnega Nakupa pod zvezdami

Občina Krško v skladu s sprejetim Lokalnim programom za mladi-
no v občini Krško 2016–2019 objavlja javni razpis za sofinanciranje 
mladinskih projektov, ki bo odprt od 29. aprila 2016 do 30. maja 
2016. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave do izteka pri-
javnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.
si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih dni tudi na 
Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško. Informativna delavnica za prijavo mladinskih projektov bo v 
sredo, 4. maja 2016, ob 17. uri v sejni dvorani A na Občini Krško, 
CKŽ 14, Krško. Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno obve-
zno potrdite po e-pošti bernardka.zorko@krsko.si oz. na telefon-
ski številki 07/498 12 84.
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Sanacija plazu na cesti Podvrh – Zabukovje
Prejšnji teden je bila med novomeškim podjetjem CGP d.d. in Občino Sevnica podpisana pogodba in izvedena uvedba 
v delo za sanacijo plazu na lokalni cesti Podvrh – Zabukovje, na relaciji nad Turistično kmetijo Grobelnik. 

Vrednost pogodbenih del znaša 
137.800 evrov, rok za izvedbo pa 
je konec meseca maja. Izvajalec 
bo v tem času saniral plaz dolži-
ne 45 metrov stene in preure-
dil okrog 400-metrski odsek ce-
stišča na zahtevnem, hribovitem 
terenu, ki je bil poškodovan v 
času žledoloma februarja 2014. 
Za vozišče je občina sicer skrbela 
z začasnimi ureditvami nasipov, 
vendar je vsakokratno večje de-
ževje povzročilo vnovično pose-
danje, zato je potrebno pristopi-
ti k celoviti sanaciji. Za sanacijo 
je občina pridobila državna sred-
stva s strani Ministrstva za okolje 
in prostor, sektorja za zmanjše-

vanje posledic naravnih nesreč, 
v znesku 110.000 evrov.

Sanacija plazu bo zajemala iz-
vedbo podporne pilotne stene, 
sočasno bo urejeno odvodnjava-
nje, ustrezna ureditev komunal-
nih vodov in v zaključnem delu 
še izgradnja novega zgornjega 
ustroja ceste z asfaltacijo v ce-
lotni širini ceste. V času del bo 
izvedena popolna zapora ceste, 
obvoz do Zabukovja pa bo ure-
jen preko lokalne ceste Sevnica 
– Drožanje – Metni Vrh – Padež 
– Zabukovje oziroma preko lo-
kalne ceste Zabukovje – Dol.Po večkratnih ureditvah cestišča je bilo tokrat nujno pristopiti k 

celoviti sanaciji odseka. (Foto: Občina Sevnica)

V soboto, na predvečer praznika 
dela, bodo tudi v sevniški občini 
zagoreli kresovi. Tradicijo kreso-
vanja bodo ponovno obudili na 
osrednji planinski in turistično–
rekreacijski točki, na Lisci, ko 
bodo obiskovalce ob plamenih 
ognja od 20. ure naprej zabava-
li Veseli Dolenjci, Kvartet Jarica, 
ansambel Plus in Petkova pum-
pa z DJ Boštjanom. Prireditev v 
organizaciji ekipe Tončkovega 
doma bo pod šotorom.

Praznik dela se bo v Sevnici z 
okolico ter na Blanci z okoliškimi 
kraji tradicionalno pričel s prvo-
majsko budnico v izvedbi God-
be Sevnica in Godbe Blanški vi-
nogradniki. Po občini se ohranja 
in nadaljuje tudi tradicija posta-
vljanja mlajev, ki bodo krasili sre-
dišča krajev skozi celoten mesec.

Osrednja prvomajska priredi-
tev v počastitev praznika dela 
v sevniški občini bo na Lisci, ko 

Lisca – simbol prvomajskega praznovanja (Foto: Občina Sevnica)

V organizaciji sevniške območ-
ne izpostave Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kulturne 
dejavnosti je v Kulturni dvora-
ni Sevnica potekala pevska re-
vija otroških in mladinskih pev-
skih zborov občine Sevnica pod 
naslovom »Poj z menoj«. 

Zvrstili so se nastopi otroškega 
in mladinskega pevskega zbora 
OŠ Blanca, otroškega in mladin-
skega pevskega zbora OŠ Mila-
na Majcna Šentjanž ter otroške-
ga pevskega zbora »Sonček« OŠ 
Krmelj, predstavil se je otroški 
pevski zbor »Škrjančki« OŠ Trž-
išče, otroški pevski zbor OŠ Bo-
štanj, vokalna skupina »A vista« 
OŠ Boštanj in mladinski pevski 
zbor »Osminke« OŠ Sava Kla-
dnika Sevnica. Pevski dogodek 
je zaokrožila še skupna »Kekče-
va pesem«. Revijo je strokovno 
spremljala Katja Gruber, pove-
zoval pa Vili Zupančič.

 Foto: Občina Sevnica

V počastitev dneva Zemlje in ob 
zaključku čistilnih akcij je Turistič-
na zveza občine Sevnica po sredi-
ščih krajevnih skupnosti doslej vsa-
ko leto zasadila občinsko lipo. Letos 
pa je v sodelovanju s Podružnič-
no osnovno šolo Loka pri Zidanem 
Mostu, KŠTM Sevnica in občino prav 
na dan Zemlje, 22. aprila, pripravila 
dogodek z zasaditvijo sevniške vo-
ščenke, avtohtone vrste jablane, po 
kateri je bila Sevnica z okolico v pre-
teklosti zelo poznana. To bo v bodo-
če tradicija po vseh krajevnih sredi-
ščih. Spremljevalni kulturni program 
so izvedli učenci podružnične šole in 
vrtca, navzoče pa sta pozdravila nova predsednica sevniške turistič-
ne zveze Annemarie Culetto, župan Srečko Ocvirk in ravnateljica 
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič.
 Foto: Občina Sevnica

Celjska Mohorjeva družba je v petek v dvorani Trubarjevega doma 
upokojencev pripravila literarno popoldne. Literata iz Loke, zakonca 
Zora Tavčar in Alojz Rebula, slednji tudi častni občan občine Sevni-
ca, sta ob tej priložnosti predstavila njuno literarno pripoved z na-
slovom »Dve mladosti – ena ljubezen«. Popoldne so pevsko obo-
gatili še Fantje z Razborja, dramska igralca Milada Kalezič in Pavle 
Ravnohrib z umetniško besedo ter povezovalec prof. Jože Faganel. 
Literarno popotovanje se je nadaljevalo z druženjem. 
 Foto: Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

Prvomajsko praznovanje v sevniški občini

se bo ob 11. uri pri Tončkovem 
domu pričelo tradicionalno pr-
vomajsko srečanje v organizaci-
ji Območne organizacije Zveze 
Svobodnih sindikatov Sloveni-

je – območne organizacije Do-
lenjske, Bele krajine in Posav-
ja. Prireditev so bo nadaljevala 
z družabnim srečanjem, obisko-
valce pa bo pod šotorom zaba-

val ansambel Fantje izpod Lisce. 
Pestro dogajanje na Lisci bo tudi 
2. maja, ko bo potekal tradicio-
nalni gorski tek na Lisco v orga-
nizaciji kluba Berg-lauf Lisca.

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov

Zemlji podarili sevniško voščenko

Literarno popoldne v Loki pri Zidanem Mostu
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Akademski slikar Jože Ciuha je 
umrl 12. aprila lani, le 14 dni 
pred dopolnitvijo 91. leta sta-
rosti, saj je bil rojen 26. apri-
la 1924 v Trbovljah. Pri njego-
vih štirih letih se je z družino 
preselil v Krško, kjer je tudi 
preživljal otroška leta. Petra 
je z očetom povezovala moč-
na čustvena vez, četudi se je ta 
umetniku v njegovem drugem 
zakonu s soprogo Radmilo 
Novak Ciuho, s katero se je po-
ročil leta 1962, rodil dokaj po-
zno, ko je dopolnil 60 let. Kot 
je povedal Peter, zanj oče še 
živi, toliko bolj, ker je dnevno 
z njim ob urejanju njegovega 
zadnjega leposlovnega dela, ki 
je tik pred izidom in katerega 
je pisal še teden dni pred smr-
tjo. Hkrati je Peter, prav tako 
akademski slikar, tudi skrbnik 
Fundacije Jožeta Ciuhe, usta-
novljene leta 1993. Kot je po-
vedal, iz dneva v dan odkrivajo 
še nepoznana očetova likovna 
dela pa tudi leposlovne zapi-
se. Zato, kot je povedal za naš 
časopis, očeta težko doživlja v 
pretekliku: »Zadnje leto svoje-
ga življenja sem posvetil temu, 
da urejam njegovo obsežno za-
puščino, zato je veliko trenut-
kov, ko očeta čutim zelo tesno 
ob sebi. Mislim, da je tudi nocoj 
en takšen dan. Ko sem se pri-
peljal v Krško, je avto kar sam 

Spominski večer o Jožetu Ciuhi
KRŠKO - 11. aprila, na predvečer prve obletnice smrti akademskega slikarja Jožeta Ciuhe, so se v Valvasor-
jevi knjižnici častnemu krajanu mesta Krško poklonili z odprtjem domoznanske razstave in pogovornim 
večerom, na katerem sta del njegove življenjske poti osvetlila sin Peter Ciuha in Alenka Černelič Krošelj. 

zapeljal proti Vidmu, da sem s 
kotičkom očesa videl njegovo 
hišo; tudi v mojih spominih so 
njegovi …«.

Jože Ciuha namreč ni bil le sli-
kar svetovnega formata, ki je 
nanizal doma in v tujini prek 
400 samostojnih in 300 sku-
pinskih razstav, za kar je pre-
jel prek 20 najvišjih nagrad in 
priznanj za ustvarjanje na po-
dročju umetnosti tako doma 
kot v tujini, temveč tudi sve-
tovni popotnik, ki je razisko-
val duhovnost, budistično in 
vzhodnjaško filozofijo in pi-
sec literarnih, predvsem poto-
pisnih del: Potovanje v deveto 
deželo, Okameneli smehljaj, 
Pogovori s tišino ter avtobio-
grafsko delo Kronika sedmih 
pozab. Ciuhovo peto, zadnje 
literarno delo, bo predvideno 
objavljeno v prihajajočem me-
secu. Literarno ustvarjanje ni 
naključno, saj je bilo to Ciuho-
va prva ljubezen, kateri je spr-
va nameraval posvetiti tudi ži-
vljenjsko kariero, saj se je po 
2. sv.  vojni najprej vpisal na 

Filozofsko fakulteto na štu-
dij primerjalne književnosti,  
umetnostne zgodovine in ar-
heologije. Peter je med drugim 
povedal, da je oče začel pisati 
drugi del avtobiografije kot na-
daljevanje Kronike sedmih po-
zab že pred leti, v njej pa opi-
suje mladostna leta po odhodu 
iz Krškega v Ljubljano. Z začet-
kom 2. sv. vojne je bil vpokli-
can v nemško vojsko, iz kate-
re mu je resda uspelo uspelo 
prebežati k zaveznikom, a je to 
pomenilo tudi odisejado, saj se 
je potem, ko je vzpostavil stik 
s partizani, iz angleškega tabo-
rišča na Škotskem najprej vr-
nil v Split in Zadar, od koder je 
pešačil vse do Ljubljane. Kot 
je še dejal Peter, knjiga opisuje 
vse te dogodke, predvsem pa 
je posebna po tem, s kakšne-
ga človeškega vidika jih nava-
ja oče. Če tudi je vojna zločin, 
ki se mu ni mogoče izogniti, 
jo je oče prikazal tudi po sve-
tli plati oziroma kaj vse lepega 
je doživel v tistih letih: »Na ta 
način imamo dvakrat obrnje-
no perspektivo, ki jo zazna-

muje bolečina, pa tudi radost 
nad tem, kaj je ta vojna dose-
gla, obenem pa tudi razočara-
nje spričo tega, da zadnji dve, 
tri desetletji ne znamo tega do-
volj ceniti. Svoboda je bila na-
mreč mojemu očetu neprecen-
ljive vrednosti.«

Na ljubljanski Akademiji za 
upodabljajočo umetnost, ka-
mor se je prepisal kasneje, 
je Jože Ciuha po diplomi leta 
1950 opravil še specialko za 
zidno slikarstvo, leta 1956 pa 
odpotoval v Pariz, kamor se 
je po potovanjih po deželah 
vzhoda, ZDA, Južni Ameriki in 
Mehiki leta 1980 tudi stalno 
preselil. Četudi je bil vsa leta 
razpet med Parizom in Lju-
bljano. Domovanje v Franci-
ji je pomenilo ne le prodor na 
pariško, temveč tudi svetovno 
umetniško sceno. Med števil-
nimi visokimi priznanji je pre-
jel tudi častni naziv Vitez lepih 
umetnosti in literature Franci-
je, avstrijski častni križ znano-
sti in umetnosti, bil je tudi član 
Ruske akademije umetnosti. V 
Krškem je razstavljal večkrat, 
februarja 2013 pa je bila na 
gradu Rajhenburg odprta stal-
na razstava njegovih del pod 
naslovom Podobe časa. V apri-
lu 2014 so v počastitev njego-
vih devetih desetletij z njim na 
gradu pripravili tudi pogovor-
ni večer. Tedaj je dejal: »Še ve-
dno delam, kot da najboljšega 
dela še nisem ustvaril.« 

Domoznanska razstava v krški 
knjižnici, ki jo je pripravila bi-
bliotekarka Urška Šoštar, bo 
v prostorih knjižnice na ogled 
do konca meseca maja. 

 Bojana Mavsar

Spomine�na�Jožeta�Ciuho�sta�obudila�Alenka�Černelič�Krošelj�
in�umetnikov�sin�Peter,�poleg�direktorica�knjižnice�Urška�Lob-
nikar�Paunović�in�krški�župan�mag.�Miran�Stanko.

VALENTIN 
OMAN
RETROSPEKTIVNA 
RAZSTAVA

ODPIRALNI ČAS: 

Od 9.00 do 18.00 ure. V juliju in avgustu 
bo galerija v dnevih vikenda odprta do 
20 ure. Ob ponedeljkih je galerija zaprta.

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

Otvoritev 6. maj 2016, ob 19 uri.
Razstava bo na ogled do 
28. avgusta 2016.

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Kostanjevica na Krki

BREŽICE – V Posavskem mu-
zeju Brežice je bila 21. aprila 
otvoritev mednarodne obča-
sne razstave »Imago musi-
cae: Glasba na baročnih po-
slikavah v brežiškem gradu« 
s koncertom arij iz opere 
»Ahil na Skirosu« v izvedbi 
mednarodne zasedbe najvi-
dnejšega ansambla za staro 
glasbo musica cubicularis.

Prijatelje muzeja je pozdravi-
la direktorica Alenka Černe-
lič Krošelj, rekoč da sta dan in 
dogodek izjemna, saj sta v uži-
tek ponujena koncert in odpr-
tje, dva povezana projekta, ki 
se v tej dvorani združujeta in 
nadaljujeta v različnih sme-
reh, a z istim ciljem – predsta-
viti bogato baročno dediščino. 

Poslušalci so v prvem delu 
podoživeli prizore iz baroč-
ne opere »Ahil na Skirosu«, ki 
je premiero doživela v Rimu 
leta 1738, z glavnima junako-
ma Ahilom in Dejdamejo. Pre-
miere se je tedaj udeležil tudi 
štajerski plemič grof Ignac At-
tems, ki je bil navdušen nad 
izvedbo in je arije odnesel do-
mov na Štajersko. Našli so jih v 
gradu Slovenska Bistrica. Ahi-
la in Dejdamejo sta v treh deja-
njih poustvarili vrhunski sve-
tovni sopranistki Bernarda 
Bobro in Gwendolen Martin, 
spremljal ju je najvidnejši slo-
venski ansambel za staro glas-
bo ansambel musica cubicula-

Baročne arije in poslikave

ris (Bojan Čičić in James Toll, 
baročna violina; Erika Emans, 
baročna viola; Domen Marin-
čič, baročni violončelo; Tomaž 
Sevšek, čembalo). Sicer pa so 
baročno opero v Sloveniji izve-
dli tretjič – svojo mini turne-
jo so pričeli v Ljubljani, nato v 
Slovenski Bistrici ter jo zaklju-
čili v Brežicah.

Baročne poslikave Viteške 
dvorane, stopnišča in kape-
le v gradu Brežice so znane 
in občudovane daleč naoko-
li in so ene ključnih umetno-
stnih spomenikov Slovenije. 
Izjemno privlačne upodobitve 
glasbil – orgel, godal, pihal, tro-
bil, lutenj – v Viteški dvorani so 
največkrat reproducirane, ni-
koli pa niso bile natančno raz-
iskane. Z izjemno lepo razsta-
vo v galeriji so v muzeju želeli 
istočasno približati glasbo in 
slikarstvo baročne dobe. Na 
ogled, z možnostjo posluša-

nja posameznih instrumentov 
ob baročnih poslikavah breži-
škega gradu, bo do 19. okto-
bra tega leta. Avtorji razsta-
ve, ki jo je odprl župan Ivan 
Molan, so: doc. dr. Metoda Ko-
kole, Muzikološki inštitut ZRC 
SAZU, doc. dr. Barbara Muro-
vec, Umetnostnozgodovinski 
inštitut Franceta Steleta ZRC 
SAZU, doc. dr. Stanko Kokole, 
Filozofska fakulteta Univer-
ze v Ljubljani, Andrej Furlan, 
Umetnostnozgodovinski inšti-
tut Franceta Steleta ZRC SAZU, 
in Žiga Okorn, akademski sli-
kar. V pripravo in izvedbo raz-
stave ter v njeno "življenje" so 
aktivno vključeni tudi številni 
sodelavci Posavskega muzeja 
Brežice. Razstavo in dogodek 
so omogočili: Ministrstvo za 
kulturo RS, Občina Brežice in 
ZRC SAZU, knjižno izdajo ob 
dogodku pa je izdal Posavski 
muzej Brežice.
�Natja�Jenko�Sunčič,�foto:�PMB

Izvajalci�opere�»Ahil�na�Skirosu«�s�sopranistkama�v�ospredju

KRŠKO – Območna izpostava JSKD Krško je 15. aprila v krški 
Dvorani v parku pripravila odprtje razstave grafik in pred-
stavitev dveh unikatnih grafičnih map »10 + in mestna ve-
duta«, ki je nastala kot plod sodelovanja med novomeško 
izpostavo.  

Uvodoma je zbrane pozdravila vodja izpostave Sonja Levičar, ki 
je gostujočim umetnikom obenem predstavila zgodovinski pre-
gled obeh razstavnih prostorov v starem krškem mestnem jedru, 
tako dvorane v parku kakor krške galerije, ki sta bili v preteklo-
sti cerkvi, po drugi svetovni vojni pa so jih namenili za kultur-
ne dogodke. Vodja novomeške izpostave Klavdija Kotar je ob 
tej priložnosti udeležence dogodka seznanila z njihovimi aktiv-
nostmi in prav tako izrazila zadovoljstvo nad dobrim medsosed-
skim kulturnim sodelovanjem. V nadaljevanju je dodala, da je bila 
prva izmed obeh tokrat predstavljenih grafičnih map prvič po-
stavljena na ogled ob obeležitvi 650-letnice Novega mesta, dru-
ga pa bo razstavljena prvič. 

Ustvarjalci grafičnih map »10 + in mestna veduta«, ki so nastaja-
le v sklopu delavnic, vodil jih je prof. Hamo Čavrk in so jih odti-
snili v nakladi 25 + 5 izvodov, so Rowena Božič, Ljiljana Čuček, 
Nataša Franko, Maja Mlakar, Vida Praznik, Boštjan Pucelj, 
Tamara Rifelj, Violeta Sekulovska, Aleša Sušnik Škedelj, Sa-
bina Šiler Hudoklin in Ines Zgonc. Čavrk je otvoritev razstave 
pospremil z besedami, da so bile grafične mape zelo aktualne v 
16. stoletju, sedaj pa zopet obujajo njihov pomen, kar so storili 
tudi novomeški likovni zanesenjaki, s katerimi je bilo po njego-
vih besedah krasno sodelovati. Za glasbene užitke pa sta poskr-
bela Rudolf Gas in Peter Urek. 
 M.�Hrvatin

Razstava unikatnih grafičnih map

BRESTANICA – Kulturno društvo Svoboda Brestanica je 22. 
aprila v domači kulturni dvorani s kulturnim programom 
odprlo razstavo ročnih del sekcije Pridne roke Rajhenbur-
ga, ki jo vodi Irena Kožuh, poimenovali pa so jo »Pridne in 
vztrajne roke«. Razstava je bila na ogled tudi v soboto in 
nedeljo, ob tem so potekale še ustvarjalne urice za otroke 
in odrasle. 

V petkov večer so obiskovalci lahko prisluhnili literarnemu veče-
ru »Ljubim, torej bivam«, ki so ga pod vodstvom predsednice Kul-
turnega društva Svoboda Brestanica Margarete Marjetič izvedli 
člani literarne sekcije Laura Vouk, Sara Železnik, Kaja Butko-
vič, Kristina Virant, Matej Krmelj, Uroš Brezovšek in Tomaž 
Breznikar. Ob spremljavi kitarista Andreja Bona je o ljubezni 
zapel še Jernej Železnik. Marjetičeva je nastop pospremila z be-
sedami: »Najprej je še tlela nada, da to plemenito čustvo le najde 
pot v hrepeneče srce, nato je iz verzov tožilo obžalovanje zaradi 
neuslišane ljubezni in končno radostno spoznanje, da se je ljube-
zen rodila in prebudila vzneseno čustvo sreče.« Dodala je še, da je 
ljubezen čudna stvar, ki omreži s tisočerimi nitmi in se nenehno 
pojavlja na drugih področjih, v novih in novih bivanjskih oblikah. 
Tako je med njimi tudi ljubezen do ustvarjanja, kakor je še dejala. 

Članice skupine Pridne roke Rajhenburga Anica Kenig, Anica 
Radej, Ženi Mikeln, Jožica Stropnik, Jožica Češek, Zdenka 
Kramaršič, Manja Seher, Vida Mešiček, Marica Vajdič in Ire-
na Kožuh so ustvarjale svoja ročna dela vse leto, že 12 let pa sku-
paj vezejo, pletejo in tkejo, tudi niti prijateljstva. Poleg ročnih del 
so razstavo s svojimi slikami dopolnile Seherjeva, Jelka Zidarič 
in Mojca Kožuh.  M.�Hrvatin

Razstava pridnih in vztrajnih rok 

Ob�razstavi�so�potekale�tudi�ustvarjalne�urice.�
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Četrtek, 28. 4.

• ob 15.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica

Petek, 29. 4.

• ob 17.00 v MT Senovo: 
ustvarjanje iz plastelina

• od 18.00 dalje v starem me-
stnem jedru Krškega: Nakup 
pod zvezdami - Internatio-
nal jazz day, ples in zabava 
na ulici, Krško skozi čas

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: delavnica za otroke 
»Mozaik« (v okviru dogodka 
Nakup pod zvezdami)

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

• ob 19.00 v Kulturni dvorani 
Šentjanž: prireditev »Mažo-
retke se predstavijo«

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: koncert Vokalne skupine 
Aria z gosti »Ko pesem ljubi«

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Blu sine in Jen-
ny Elisabeth

Sobota, 30. 4.

• od 8.00 do 15.00 v Murn-
cah nad Šentjanžem: 14. 
spominski pohod od Murnc 
do Telč ob nemško-italijan-
ski okupacijski meji 1941-
1945

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

• ob 9.00 v MT Senovo: delav-
nica »Spomladanska krogla«

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
športne igre

• ob 10.00 pri Domu kraja-
nov na Sromljah: proslava 
ob 71. obletnici osvoboditve 
Brežic, 72. obletnici ustano-
vitve Kozjanskega odreda in 

75. obletnici ustanovitve OF, 
slavnostna govornica: pod-
predsednica Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Slo-
venije dr. Ljubica Jelušič 

• ob 19.00 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: speed-
way dirka za veliko nagrado 
Slovenije

• ob 19.00 v zadružnem 
domu na Bizeljskem: za-
ključna prireditev Praznik 
vina na Bizeljskem 2016

• od 20.00 dalje na Lisci: kre-
sovanje z Veselimi Dolenjci 
in Kvartetom Jarica

Nedelja, 1. 5.

• v avli MC Brežice: slikarska 
razstava Žive Agrež »Dolina 
reke Krke«

• ob 11.00 na Lisci: prvomaj-
sko srečanje, igrajo Fantje iz-
pod Lisce in ansambel Plus

• ob 11.00 na jasi pri sv. Vidu: 
tradicionalno prvomajsko 
srečanje 

• ob 11.00 na Planini nad 
Podbočjem: tradicionalno 
prvomajsko srečanje

• ob 17.00 na mostu prijatelj-
stva Kunšperk - Gmajna: 11. 
mednarodno prvomajsko 
srečanje

• ob 18.00 pod Pirčevo lipo 
pri cerkvi svetega Vida na 
Ravneh: prireditev »Vse sor-
te je že blou«

Ponedeljek, 2. 5.

• ob 10.00 na Orehovem: tra-
dicionalni 25. gorski tek na 
Lisco

• od 16.00 do 17.00 v MC Kr-
ško: začetni tečaj španščine 
za otroke (vsak ponedeljek)

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: koncert med-
narodnega folklornega fe-
stivala SloFolk 2016 - Fol-
klorna skupina KUD Oton 

kam v posavju
Župančič iz Artič ter gostje iz 
Bosne in Hercegovine, Polj-
ske in Romunije

Torek, 3. 5.

• ob 17.00 v Knjižnici Bre-
žice: delavnice o (mladem) 
starševstvu z dr. Tino Rah-
ne Mandelj - Jaz/midva in 
odnosi z mojimi/najinimi 
starši ter sodelovanje

• ob 18.00 v mali dvorani KD 
Krško: okrogla miza na temo 
lokalne samouprave in po-
krajin

Sreda, 4. 5.

• ob 19.00 v Mosconovi gale-
riji in zbirki Ogled na gradu 
Sevnica: tradicionalni Rado-
gost večer, gost: Gregor Pra-
tneker, slikar iz Maribora

Četrtek, 5. 5.

• ob 15.00 v MT Senovo: izde-
lajmo igračo iz lesa

• od 17.30 do 19.00 na trav-
natem igrišču pod MC Krško: 
skupinska vadba za vse ge-
neracije

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: javna vod-
stva po občasni arheološki 
razstavi »Rimsko grobišče 
Dvorce pri Čatežu in hiša-
ste žare kot pomnik davne-
ga religioznega doživetja« 
in po Posavski muzejski vi-
trini »Libna – vrnjena arhe-
ološka dediščina« s kustosi-
njo Jano Puhar

Petek, 6. 5.

• od 16.00 do 20.00 v MC Kr-
ško: delavnica izdelave in-
strumentov iz recikliranih 
materialov

• ob 17.00 v MT Senovo: vr-
tičkanje

• ob 18.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: lutkovna pred-
stava »Zaljubljeni zmaj« v iz-
vedbi lutkovne skupine DKD 
Svoboda Senovo 

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert KUD Brežice

• ob 19.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
odprtje retrospektivne raz-
stave Valentina Omana

Sobota, 7. 5.
• od 9.00 do 12.00 v igralnici 

MC Brežice: sobotni živ žav - 
slikarije s kredami

• ob 9.00 v MT Senovo: okra-
simo vrt s kamni

• od 9.00 do 12.00 v Mestni 
hiši Brežice: sobotni spre-
hod mimo Mestne hiše

• ob 10.00 na parkirišču pri 
ŠD Radeče: Motorist - pri-
kaz varne vožnje z motorjem

• od 10.30 do 12.00 na gradu 
Rajhenburg: delavnica »Mi-
gracije v kulturnih krajinah«

• ob 11.30 v Svetu energije 
v Vrbini: sobotna delavnica 
»Od svetlobe do svetlobe« v 
izvedbi Jake Banka in Gora-
na Bezjaka

• ob 15.00 pod MC Krško: 
otvoritev obnovljenega igri-
šča

• ob 19.30 v KD Krško: ro-
mantična drama »Vsakih se-
dem valov«, za zeleni abo-
nma in izven

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert Solzic – 25 let

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert skupine Count-
ry strike

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Koala voice in 
Jack Bixby

Nedelja, 8. 5.

• ob 16.00 v dvorani Podru-
žnične osnovne šole Svibno: 
igra »Matija Matajev«

Ponedeljek, 9. 5.

• ob 17.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predstavitev evrop-
ske prostovoljske službe 
(EVS)

Torek, 10. 5.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: zaključek študijske-
ga leta U3 Sevnica

• ob 10.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: javno vodstvo 
po razstavi »Imago musicae: 
Glasba na baročnih poslika-
vah brežiškega gradu« s so-
avtoricama razstave doc. dr. 
Metodo Kokole in doc. dr. 
Barbaro Murovec

• ob 19.00 v knjižnici Seno-
vo: predstavitev knjige pi-
satelja Ivana Sivca »Vihar-
nik vrh gora – Spomini na 
Slavka Avsenika«

Sreda, 11. 5.

• ob 19.00 v MC Krško: pre-
davanje »Kaj je vizualna pi-
smenost? Kako jo pišemo in 
beremo?« v organizaciji Za-
voda Trismegistus

Z Mijo sva se našli, srečali, karkoli že, na razstavi 
Vesna brežiških likovnikov, ki je pravkar postavila 
piko na razstavljanje v avli Upravne enote. Od sli-
ke do slike devetih ljubiteljskih slikarjev, avtorjev, 
ki so letošnjo vesno, no, pomlad vendar, ujeli s po-
gledi, s čopiči in paleto barv na manjša in večja pla-
tna. Da tokrat s svojim delom ni sodelovala, mi je 
dejala, ko sva se ustavili pred platnom Rada Romi-
ha in nekoliko dalje pred delom Jožeta Šterka. Dva 
različna motiva pomladi, ki vsak na svoj očem ra-
zumljiv način povesta svojo pomladno zgodbo. Dva 
motiva za dušo, za radost, za spoznanje, skoraj do-
besedno, da je pomlad v deželi. S sencami in svetlo-
bo. Da nisva ravno navdušenki abstraktnih pripo-
vedi, sva kar hitro prišli do skupnega imenovalca. 
Pa ne da ne bi ravno upoštevali abstraktne slikar-
ske govorice. Le da ta močno sega v vsakdanji go-
vor, pogovarjanje, ko nihče več ne ve, kaj kdo govo-
ri in kaj je sploh želel povedati, sporočiti. Nekateri 
smo pač impresionisti, z občutenji in vtisi, ali natu-
ralisti, kot najbrž Romih in Šterk, s prizadevanjem 
za natančno, fino niansirano podajanje osebnih, s 
čustvi obarvanih vtisov zunanjega sveta.
 
Pa je Narava po svojem izvoru najbolj popolna. En-
kratna, neponovljiva, skladna. Če se zadržim pri 
svoji najdražji - zeleni. Ko se v mešanem gozdu pre-
livajo vse nianse zelene. Od svetlo zelenih lističev, ki 
skoraj mejijo na rumene, do globoko zelenih iglav-
cev, ki jih različno zeleno barvajo trakci sončne sve-
tlobe, ki si utirajo pot skozi vejevje izpod neba. Ki je 
lahko popolnoma modro ali se na njem podijo oblač-
ki v namišljeni obliki belih ovčk. Lahko za trenutek 
odsanjamo bližino zelenih borovcev in palm, z gladi-
no morja, ki se od plitvine do globin bohoti z vsemi 
različicami modre, kot nekaj več so pene, ko se va-
lovi preskakujejo, in žareče sonce, ki se po črki na-
ravnega zakona odpravi za radosti nekam drugam. 
Kar lahko razumemo kot naravni majski izziv v pr-
vih urah maja, ko bomo iskali samoto in mir. In, kaj 
je samota? Življenje z ljudmi, ki se nas ne dotakne-
jo. Ko smo v gneči ljudi, a popolnoma sami. Morda 
bomo mir in samoto poiskali na brezbarvnem vetru 
ob razigranem plesu zelenih lističev in trav …
 
… ko bo sipek dež močil svet, mi pa bomo iskali svoj 
svet. Iskali tistega, ki je minil. Ob gledanju filmov 
Ne joči, Peter, Dolina miru, Vesna, Ne čakaj na maj 
ali Na svoji zemlji. Skoraj gotovo nas ne bodo razu-
meli. Ampak, zakaj pa bi nas morali? Kot oseb, ki jih 
je odlično na oder postavil … 

… Tomaž Pandur. Dolgo ga mnogi niso razumeli. 
Dokler se ni zasidral v bit. Ne s poznavanjem iz oči v 
oči. Ampak v žlahtnih intervjujih, ki jih je dajal. Bil 
je iskalec lepote, ki je bil daleč preko in neskončno 
globoko. S toplim pogledom in širokosrčnostjo, ne-
narejenim nasmehom. V eni Sobotni prilogi sem pre-
brala intervju, ki ga je dal novinarki Patriciji Ma-
ličev. Rekel je, da naj bi »Goethe na koncu, tik pred 
smrtjo, vzkliknil: Več luči! In ko sem razmišljal o lju-
bljanskem Faustu, sem razumel, da je to morda edi-
na stvar, Več luči!, ki jo vsi mi potrebujemo. V vseh 
pogledih«. 

In takrat, ko je vesna, ta pomlad, manj prešerna in 
manj rožnata, modra in zelena. 

Vesna.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Prešernovo gledališče Kranj
 in Mestno gledališče Ptuj

VSAKIH SEDEM VALOV

za ZELENI abonma in izven
sobota, 7.5., ob 19.30 uri

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

VELIKI TRN - Na nedeljsko 
popoldne 17. aprila je Dru-
štvo za ohranjanje podeželja 
(DOP) v šotoru na Velikem 
Trnu pripravilo srečanje 
zborov, ki so ga poimenova-
li Pred Pesmijo Posavja. 

Pred pričetkom koncerta je 
zbranim pevcem in pevkam 
nekaj besed namenil pred-
sednik sveta KS Veliki Trn 
Franc Lekše, nagovorila jih 

Pred Pesmijo Posavja

je tudi predsednica društva 
DOP Irena Žarn, program pa 
je povezoval Aleš Češnjevar. 
Nastopilo je pet pevskih za-
sedb - domačinke Ženski pev-
ski zbor Slovenka (prej Fe-
mina Cantat), Mešani pevski 
zbor KUD Oton Župančič Ar-
tiče, Ženski pevski zbor Bar-
bara Globoko, Ženski pevski 
zbor Prepelice KD Žarek Do-
lenja vas in Moški pevski zbor 
Kapele. Vsi se bodo predsta-

vili tudi na že tradicionalnem 
posavskem pevskem prazniku 
Pesem Posavja, ta se bo odvi-
jal sredi meseca maja, na štirih 
koncertih bo nastopilo 37 od-
raslih pevskih zborov z obmo-
čij brežiške, krške in sevniške 
občine. Pevski dogodek na Ve-
likem Trnu je vključeval po tri 
pesmi, ki so jih zapeli zbori, za 
konec pa so vsi skupaj (na fo-
tografiji) odpeli pesem Sloven-
ska dežela.  M.�Hrvatin�
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DŠB Fest, koncert s posavskimi skupinami v MC Kr-
ško, cinična skladba Navaden občan. Tokrat preberite:

V soboto, 2. aprila, se je zgodil še en tradicionalni DŠB Fest. 
Letos sta nastopila dva enkratna izvajalca – najprej smo 
namreč v dvorani MC Brežice prisluhnili Vladu Kreslinu 
in Malim bogovom, nato pa se je dogajanje prestavilo v 
klub, kjer so nas pokonci držali Help! A Beatles tribute 
band. »Veseli smo, da ste skupaj z nami bili del tega pro-
jekta, ki ga mladi (in tudi malce starejši) vsako leto obi-
ščete v velikem številu in študentski organizaciji vedno 
znova pokažete naklonjenost! Celoten večer bi lahko opi-
sali kot enkratno priložnost za mnogo stvari – spoznava-
nje novih ljudi, utrjevanje že obstoječih stikov, uživanje ob 
krasni glasbi … Dogodek je, skratka, znova upravičil svoj 
obstoj,« so se vsem obiskovalcem zahvalili v Društvu štu-
dentov Brežice. Sicer pa fantje in dekleta že komaj čakajo 
naslednjo pomlad in še en študentski žur!

Menda pravijo, da človek za igro ni nikoli prestar, pa naj 
bo taka ali drugačna. Ta tvoja igra je namreč naslov nove 
pesmi ansambla Azalea (na fotografiji), pri katerem igra 
tudi posavski glasbenik Gregor Sotošek. Gre za simpatič-
no polko z vedno aktualno žensko tematiko - ljubosumjem. 

»Malo ljubo-
sumja ne 
škoduje, po-
membno je, 
da ga ni pre-
več. Mar-
sikdo se bo 
lahko poi-
stovetil v be-
sedilu, ki ga 
je spisal Ma-

tjaž Vrh, za melodijo in aranžma pa je poskrbel večni ro-
mantik Marko Pezdirc. S pesmijo je izšel tudi nov vide-
ospot, posnet v kazinoju v Termah Čatež. Tako v kazinoju 
kot v ljubezni ljudje potrebujemo veliko sreče, da smo sreč-
ni. Če imamo pa srečo vsepovsod, imamo vse,« o novem 
videospotu in pesmi pravijo člani omenjenega ansambla.

Sredi aprila so se v Krško, natančneje v MC Krško, vrni-
li angažirani makedonski post-punkerji Bernays Propa-
ganda, druž-
bo pa sta jim 
delali še do-
mači skupini 
Suzi Sopra-
no (na fo-
tografiji) in 
Ju'žna. Suzi 
Soprano je 
povsem svež 
trio, ki je na-
stal marca 
2015 in ga tvorijo člani posavskih bendov Growing rats, 
theLIFT in Karmakoma. Bend se igra s surovostjo in pre-
postostjo, avtorsko glasbo pa črpajo iz mnogoterih žanrov. 
Skupina Juž'na se je začela 'kuhati' pred skoraj tremi leti. 
Zasedbo 'kuharjev' je v štartu sestavljala trojka: Đani Ko-
vač (bas), Uroš Srpčič (bobni) in Luka Gramc (kitara), 
kasneje se jim je pridružil še kitarist Miha Škafar. Kot so 
zapisali, želja po nadgrajevanju eksperimentalnih ritmično-
-sozvočnih okusov na žaru post-punk-hardcore-rockovske-
ga inštrumentalnega izročila namreč sega še h koreninam 
skupin Polska malca in Fortaste, kjer so se člani brusili.

Nekdanji član skupine Big Foot Mama Miha Guštin (na fo-
tografiji) je izdal nov videospot za pesem Navaden občan, 

ki je prav-
zaprav ne-
kaj dru-
gačnega. 
Po bese-
dah avtor-
ja gre za 
cinično in 
sarkastič-
no presli-

kavo današnjega življenja. Ob gledanju videospota, ki je 
dobesedno slika v sliki, lahko številčno gledano ugotovi-
mo, da se je zamenjalo 36 slik, Gušti je oblekel kar deset 
srajc, eno jopico, na ogled ponudil 17 rož, kolo, knjige in 
vsaj 15 različnih tapet. Vse to in še več ob nalezljivi sakso-
fonski spremljavi posavskega saksofonista Lovra Ravbar-
ja. Vredno poslušanja in ogleda!

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

posavske glasbene novičke
BREŽICE - Drugi vikend v aprilu so plesalci Plesnega društva 
Imani zaplesali kar na treh prireditvah: na festivalu plesa 
v Samoboru in na dveh tekmovanjih: v Ljubljani na 24. dr-
žavnem tekmovanju mladih plesnih ustvarjalcev Opus 1 - 
plesna miniatura 2016 in v Brežicah na pokalnem turnirju 
v modernih tekmovalnih plesih.

Tekmovanja Opus 1 so se pod okriljem društva iz sekcije sodob-
ni ples udeležili: Timotej Hribar, ki si je z avtorskim solo ple-
som pod mentorskim vodstvom učiteljice Rosane Horvat pri-
plesal zlato priznanje, pod mentorskim vodstvom Eni Vesović 
sta v duetu plesalki Veronika Strnad in Ema Zevnik prejeli sre-
brno priznanje, prav tako pod mentorskim vodstvom Vesoviće-
ve pa so srebrno priznanje prejele plesalke v triu Aneja Ljubić, 
Sabina Rožac in Ajda Španring. 

Na pokalnem turnirju v modernih tekmovalnih plesih so tekmo-
vali naši hip hop tekmovalci. V hudi konkurenci sta pod trener-
skim vodstvom Jerneje Rožman zelo dobro 8. mesto dosegli 
Tjaša Oštir in Tjaša Zupanc v kategoriji hip hop duo mladin-
ci, 17. mesto je v kategoriji hip hop male skupine mladinci do-
segla Mala skupina 2 v sestavi Ana Bucalo, Deja Gabron, Lita 
Ana Uršič, Tara Dominika Les, Paula Malus, Tinkara Kozole 
in Karin Šuler, 25. mesto Tjaša Oštir v kategoriji hip hop solo 
mladinke, 27. mesto Amadea Konc in Hana Vrhovšek v katego-
riji hip hop duo mladinci in 43. mesto Tjaša Zupanc v kategoriji 
hip hop solo mladinke. Pod taktirko trenerja Sama Marinča so 
plesalke Male skupine 1 v sestavi Nana Bedek, Amadea Konc, 
Hana Lopatič, Vanja Maurano, Ula Oštir, Alja Poldan in Hana 
Vrhovšek osvojile odlično 12. mesto. V letošnjem letu imamo pr-
vič na pokalnih turnirjih kar dve mali skupini in prvič dve plesal-
ki v kategoriji hip hop duo člani: Mojco Svetina in našo učitelji-
co Simono Bortek, ki sta osvojili odlično 15. mesto. 

Skupina Sodobni ples 1b, v kateri plešejo 8 in 9 let stare plesal-
ke, se je isti vikend udeležila festivala plesa SamoPles Fest v Sa-
moboru. Na festivalu so nastopale s točko z naslovom Pozablje-
ne lutke v koreografiji in pod mentorskim vodstvom učiteljice 
Sare Levičar. 12 plesalk se je na festivalu občinstvu predstavilo 
z zelo dolgo, koreografsko zahtevno točko in so za svoj odgovo-
ren in odličen nastop prejele velik aplavz. � Vir:�PD�Imani

Aktiven aprilski vikend PD Imani
KRŠKO – V telovadnici Šolskega centra Krško – Sevnica je 14. 
in 15. aprila potekala 26. državna revija “Zapojmo, zaigraj-
mo, zaplešimo”, ki jo je letos organizirala Osnovna šola dr. 
Mihajla Rostoharja Krško. V dveh dneh se je na odru zvrsti-
lo več kot 800 nastopajočih, ki so predstavili svoje pevske, 
plesne in igralske talente.

Med nastopajočimi so bile tudi tri skupine iz Posavja, in sicer 
pevski zbor Osnovne šole Ane Gale Sevnica, plesna skupina Var-
stvenega centra Krško – Leskovec in učenci Osnovne šole dr. Mi-
hajla Rostoharja. V dveh dneh je na odru nastopilo 48 skupin in 
celotne Slovenije. Revija “Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo” pote-
ka v organizaciji Sekcije za usposabljanje oseb z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju. Na reviji se predstavijo zavodi, ki vzgajajo, iz-
obražujejo in usposabljajo osebe s posebnimi potrebami, to so 
osnovne šole s prilagojenim programom in VDC-ji iz vse Sloveni-
je. Letos je pri organizaciji revije sodelovala krška osnovna šola. 
Ravnateljica OŠ dr. Mihajla Rostoharja dr. Barbara Smolej Fri-
tz je povedala: “Umetnost je na splošno veliko bogastvo človeške 
civilizacije in ravno zato, ker ima neizmerno moč nagovoriti vsa-
kogar, je pomembno, da je vsakomur dostopna, ne glede na spol, 
starost, sposobnosti. Prav je, da se imajo tudi osebe s posebnimi 
potrebami možnost izraziti preko različnih področij umetnosti.” 

Predsednik sekcije za področje usposabljanja oseb z lažjo motnjo 
v duševnem razvoju Aleksander Vališer je v svojem nagovoru 
poudaril, da se je revija v 26 letih močno povečala. V prvih letih 
je na reviji sodelovalo le nekaj šol, na 26. reviji pa je nastopilo kar 
800 otrok in članov različnih VDC-jev. Za finančno pomoč pri or-
ganizaciji revije se je zahvalil Društvu Sožitje, ki jim je v zadnjih 
letih priskočilo na pomoč. Ob koncu se je Vališer zahvalil še vsem 
nastopajočim za trud, ki so ga vložili v pripravo svojih nastopov, 
in povedal, da je v reviji zelo užival.  A.�Novoselič�

Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo

Učenci�šole�gostiteljice�-�OŠ�dr.�Mihajla�Rostoharja�Krško

Skupina�Sodobni�ples�1b�na�festivalu�v�Samoboru

Nastop�učencev�OŠ�Ane�Gale�Sevnica
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Tijana Čabraja, Brežice - 

deklico,
• Suzana Marinček, 

Črešnjice - dečka,
• Maja Radanovič, Veliki 

Obrež - dečka,
• Manja Lipar, Krško - 

deklico,
• Jasmina Levičar, Senovo - 

dečka (dvojčka),
• Tina Molan, Gabrje pri 

Dobovi - deklici (dvojčici), 
• Alenka Štojs, Sela pri 

Raki - deklico,
• Mateja Zidarič, 

Brestanica - dečka,
• Nuša Pantaler, Cerina - 

deklico,
• Alenka Avšič, Volčje - 

deklico,
• Martina Kos, Jesenice na 

Dolenjskem - deklico,
• Elizabeta Vidmar, 

Brežice - deklico,
• Milanka Hojnik, Senovo - 

deklico,
• Maida Medić, Senovo - 

deklico,
• Višnja Žnideršič, Brežice - 

dečka,

rojstva

poroke

• Mitja Bizjak z Brezovega 
in Polona Železnikar s 
Studenca,

• Andrej Tomše in Snježana 
Popović, oba z Dobenega,

• Drago Cvirn s Senovega 
in Anja Šekoranja iz 
Glogovega Broda, 

• Tine Divjak iz Male 
Hubajnice in Anja Mrgole 
s Telč,

• Bojan Zorko iz Krškega 
in Aleksandra Popović iz 
Banja Luke (BiH),

• Duško Pejanović in Sara 
Turk, oba iz Brežic.

ČESTITAMO!

• Natalija Stipanič, Prušnja 
vas - deklico,

• Tamara Jelčič, Oklukova 
Gora - dečka,

• Bojana Stiplošek, Kozje - 
dečka,

• Karin Gornik, Lukovec - 
deklico,

• Anja Ogorevc, Gorica - 
dečka,

• Katja Žarn, Vrhulje - 
deklico.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Zmagi Antončič, Kajuhova 1, 

6210 Sežana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani  

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

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

Predlog tega tedna za glasovanje:
Skupina Zaka' pa ne - Boš ob meni vse življenje

 
Kupon št. 308

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, 30. aprila, ob 17. uri

VIHARNIK VRH GORA – 
Spomini na Slavka Avsenika 

(predstavitev knjige pisatelja Ivana Sivca) 

• torek, 10. maj, ob 19. uri - Knjižnica Senovo
 
Ivan Sivec, najbolj plodovit slovenski pisatelj, etnolog 
in avtor besedil za glasbo, bo predstavil knjigo VIHAR-
NIK VRH GORA – Spomini na Slavka Avsenika, ob tem 
pa vam bo povedal tudi marsikaj drugega zanimivega o 
glasbi, nastajanju skladb, pa tudi nasploh o slovenski 
kulturi, njeni zgodovini ter vrednotah naših krajev in 
ljudi. Z gostom se bo pogovarjal knjižničar Vili Planinc. 
Z Avsenikovimi melodijami bo večer polepšala citrarka 
Jasmina Levičar. 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PONIKVE PRI VELIKI DOLINI – Članice Krajevne organizacije 
Rdečega križa Velika Dolina redno in s pozornostjo obiskuje-
jo svoje starejše občane. Tako so članice, prostovoljke Tončka 
Klemenčič, Anica Šeberle, Nataša Rostohar in Marjetka Biš-
čanič, s predsednico KO RK Velika Dolina Brigito Bukovinski 
in predsednico OZ KR Brežice Faniko Zaniuk obiskale 90-letno 
jubilantko Tončko Rostohar na Ponikvah, ki je praznovala vi-
soki jubilej 1. aprila. Slavljenka je bila dolga leta - 16 let - mama 
in babica vnukinjama Teji in Anji, ki ji ljubečo skrb sedaj vrača-
ta s pozornostjo in ljubeznijo. Slavljenka je bila družabna in ak-
tivna ter vključena v različna društva v svoji krajevni skupnosti, 
vedno je bila pripravljena sodelovati, pela je tudi v cerkvenem 
pevskem zboru. Pevci zbora so jo počastili s petjem in jo s pe-
smimi ganili in razveselili. Slavljenka še vedno opravlja gospo-
dinjska dela in tudi z veseljem pomaga, seveda kolikor ji dovo-
ljujejo življenjske moči.� N.�J.�S.�

Devet desetletij Tončke Rostohar

Prostovoljke s slavljenko

BOŠTANJ�–�Boris�Krajnc,�član�Ribiške�družine�Sevnica,�je�pri�
ribolovu�v�reki�Savi�ulovil�ribjega�velikana�–�30�kilogramov�
težkega�in�1,70�metra�dolgega�soma.�Ribič,�ki�je�17.�aprila�hi-
tro�ugotovil,�da�je�naletel�na�večjo�ribo,�je�potreboval�pomoč�
dveh�ribiških�prijateljev,�da�so�lahko�soma�potegnili�na�ko-
pno.�»Dobre�tri�ure�smo�potrebovali,�da�nam�ga�je�uspelo�po-
tegniti�iz�vode,«�je�pripovedoval�Krajnc,�ki�se�je�velikega�ulo-
va�razveselil,�saj�mu�doslej�kaj�takega�še�ni�uspelo.�� S.�R.

KRŠKO – 22. aprila je Valvasorjeva knjižnica Krško ob obe-
ležitvi mednarodnega dneva knjige in avtorskih pravic pri-
pravila celodnevno dogajanje pod geslom »Praznujmo sku-
paj praznik knjige!«. V vseh knjižničnih enotah je potekal 
knjižni bazar, zvečer pa še literarni večer s pesnikom Bori-
som A. Novakom.

Ob prazniku knjige so v Valvasorjevi knjižnici Krško povabili 
nove člane, da se jim pridružijo, akcijo brezplačnega vpisa pa iz-
vajajo od 18. aprila do konca meseca. V petek so popoldne pričeli 
z motom »Podarimo knjigo in cvet!« ter v vseh knjižničnih eno-
tah pripravili knjižni bazar, izmenjavo knjig med bralci in tradi-
cionalno podarjanje cvetov. V mestnem parku ob knjižnici je bila 
na ogled razstava »Večni Shakespeare«, ki je mimoidoče popelja-
la v svet zanimivih citatov. Na mladinskem oddelku so povabili 
na pravljične ustvarjalnice. V dnevni sobi knjižnice so zaintere-
sirani lahko spremljali predstavitev portalov Dobreknjige.si in 
Biblos. Dan se je zaključil s t. i. Nočjo knjige, ki se je pričela z li-
terarnim večerom s pesnikom Borisom A. Novakom, s katerim 
se je pogovarjal Vili Planinc, odstirala pa sta pesnikov ep »Vra-
ta nepovrata«. � M.�Hrvatin

Obeležili praznik knjige

Tradicionalno�podarjanje�cvetov

SEVNICA - Ob letošnji vseslovenski prireditvi Noč knjige je 20. 
aprila na čitalniškem oddelku sevniške knjižnice potekal zani-
miv in vsebinsko bogat bralni večer španske literature, ki ga je z 
glasbenim delom popestril citrarski trio učenk GŠ Sevnica, z raz-
stavo unikatnih nočnih svetilk pa predsednica Društva likovni-
kov OKO iz Krškega Branka Benje. »Drage obiskovalke, cenjeni 
obiskovalci, bralke in bralci, lepo pozdravljeni na letošnjem do-
godku ob Noči knjige, ki jo v Sloveniji in Sevnici praznujemo že 
tretjič, a vsako leto malo drugače. Letos smo strnili vrste s Slavi-
stičnim društvom Posavje. Odločili smo se, da se ob 400-letnici 
smrti velikana španske književnosti, Miguela de Cervantesa, po-
klonimo špansko govorečim avtoricam in avtorjem ter njihove-
mu ustvarjalnemu opusu,« je dejala direktorica knjižnice Anita 
Šiško in nato prepustila besedo Davidu Križmanu, moderatorju 
večera in predsedniku posavskega slavističnega društva. Po nje-
govem uvodnem nagovoru so sodelujoči prebirali odlomke pre-
vodov v slovenščino iz izbranih proznih del španskih piscev ter 
recitirali pesmi. Posebno zvonko so v prostoru zazvenele neka-
tere recitacije v španščini, zanimivo pa je bilo nekatera dela sli-
šati tudi v esperantu.  S. Radi

Španski literarni bralni večer

V�Knjižnici�Sevnica�je�ob�Noči�knjige�potekal�večer�španske�
poezije�in�proze.

PODBOČJE - V podboški cerkvi sv. Križa je bila 15. aprila pono-
vitev koncerta kantate Te Deum, ki jo je skladatelj Aleš Mako-
vac napisal ob 10. obletnici novomeške škofije, premierno pa 
so jo uprizorili nekaj dni pred tem v novomeški stolnici. Enour-
no delo je izvedel Mešani zbor Vokalne akademije Jurij Slatkon-
ja iz Novega mesta s solistko, mezzosopranistko Ireno Yebuah 
Tiran in komornim orkestrom pod dirigentsko taktirko sklada-
telja Makovca. Kantata Te Deum, uglasbitev celotne najstarejše 
pesmi zahodne Cerkve, je nastala kot zahvalna pesem ob jubi-
leju novomeške škofije. Zaradi prozne strukture je njena uglas-
bitev za skladatelja še poseben izziv. Napisana je v sedmih stav-
kih, ki tvorijo zanimivo dramatično gradnjo. Polna svetokriška 
cerkev je izvajalcem na koncu namenila stoječe ovacije. P. P.

V Podbočju ponovili Te Deum 

Kot�solistka�je�nastopila�Irena�Yebuah�Tiran.
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANICE 1. SRL
Rezultat – Žalec : Brežice 29:17
Lestvica – 1. Zagorje 40, 12. 
Brežice 3

ČLANI 1.A SRL
Rezultati – Dobova : Slovan 
32:26, Ormož : Dobova 31:31
Lestvica – 1. Celje 49, 10 Dobo-
va 17, 14. Sevnica 4

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Radeče : Grosuplje 
43:36, Krško : Šmartno 28:32,  
Brežice : Mokerc 36:22, Grosu-
plje : Krško 31:42
Lestvica – 1. Drava 39, 5. Breži-
ce 33, 8. Krško 24, 9. Radeče 18 

KADETINJE, RAZIGRAVANJE 
ZA 13.–18. mesto
Rezultati – Brežice : Ajdovšči-
na 24:35, Brežice : Vrhnika 
18:27
Lestvica – 1. Ajdovščina 13, 6. 
Brežice 2

KADETI, POLFINALNA SKU-
PINA B
Rezultati – Krško : Rudar 
22:33, Ormož : Krško 27:21
Lestvica – 1. Krka 24, 5. Kr-
ško 10

STAREJŠI DEČKI, POLFINAL-
NA SKUPINA B
Rezultati – Velenje : Sevnica 
26:18, Ribnica : Krško 35:24, 
Sevnica : Celje 12:33
Lestvica – 1. Ribnica 21, 4. Kr-
ško 14, 8. Sevnica 0

STAREJŠI DEČKI B, POLFI-
NALNA SKUPINA B
Rezultati – Slovenj Gradec : 
Brežice 27:31, Brežice : Celje 
21:30
Lestvica - 1. Ormož 24, 4. Bre-
žice 11

NOGOMET 

ČLANI 1. SNL
Rezultati – Olimpija : Krško 
0:1, Krško : Maribor 1:3
Lestvica – 1. Olimpija 62, 7. Kr-
ško 37

ČLANI 3. SNL
Rezultati – Brežice : Dobrovce 
3:0, Šmartno : Brežice 0:1
Lestvica – 1. Maribor B 48, 2. 
Brežice 48

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SKL – Krško : Krka 0:1, Olimpi-
ja : Krško 2:1; Lestvica SKL - 1. 
Domžale 53, 2. Krško 52
SML – Krško : Krka 1:1, Olim-
pija : Krško 0:1; Lestvica SML 
- 1. Domžale 57, 12. Krško 23
Skupna lestvica - 1. Domžale 
110, 8. Krško 75

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultati - Krško : Aluminij 0:1, 
Maribor Tabor : Krško 0:3
Lestvica – 1. Aluminij 60, 6. Kr-
ško 36

ODBOJKA 

ČLANICE 3. DOL - CENTER
Rezultat – Domžale : Bresta-
nica 3:0
Lestvica – 1. Celje 42, 4. Ko-
stak-Elmont Brestanica 31, 9. 
POK Krško 6

ČLANI 3. DOL - ZAHOD 
Rezultat – Kostanjevica : Por-
torož 1:3
Lestvica - 1. Portorož 44, 2. Ko-
stanjevica na Krki 40

KADETINJE B LIGA – SKUPI-
NA F
Rezultati – Krško : Brestani-
ca 2:0, Krško : Olimp Ljublja-
na 0:2, Brestanica : Novo me-
sto 1:2
Lestvica – 1. Olimp Ljubljana 
16, 2. POK Krško 12, 4. Kostak-
-Elmont Brestanica 4

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

STAREJŠI DEČKI A liga - za-
hod
Rezultati - BenQuick Volley : 
Kostanjevica 2:0, Kostanjevi-
ca : Kamnik 2:0
Lestvica – 1. BenQuick Volley 
18, 5. Kostanjevica 4

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL – VZHOD – za 
7.-12. mesto
Rezultati – Tolmin : Krško 
87:81, Krško : Litija 81:83
Lestvica – 1. Jesenice 17, 6. 
Posavje Krško 12

POSAVJE - S 5. tekmo se je 
v Ljubljani zaključila sezo-
na Vzhodne lige v športnem 
plezanju, ki je bila za mlade 
posavske plezalce ena naj-
uspešnejših, saj so s tekmo-
vanj prinesli dva velika po-
kala za dosežke v skupnih 
razvrstitvah (absolutno 1. 
mesto Aljaža Motoha med 
kadeti in 2. mesto Kajeta-
na Voglarja med starejšimi 
dečki z B-licenco), pet zla-
tih, tri srebrne in eno bro-
nasto medaljo. V ligi so na-
stopali kar s 17 tekmovalci, 
na zadnjo tekmo pa so po-
tovali z 12. Med mlajšimi ci-
cibani se je odlično odrezal 
Sven Klenovšek in priple-

zal na 7. mesto (skupni seštevek 14. mesto), pri deklicah iste 
starosti pa je bila Špela Vračun 23. (skupno 26.), debitantka 
na tekmovanjih Taja Glavan pa 29. Med starejšimi cicibankami 
sta plezali Ela Matkovič in Mija Mlakar ter zasedli 21. oz. 29. 
mesto (skupno 22. oz. 35. mesto). Pri mlajših dečkih je klubske 
barve dobro zastopal Jure Rupar in bil 7. (skupno 10.), pri mlaj-
ših deklicah pa sta lansko sezono lepo nadgradili Latoja Drmaž 
in Ajda Graj, ki sta na zadnji tekmi končali na 7. oz. 13. mestu, 
prav tako tudi v skupnem seštevku lige. Pri starejših dečkih sta 
se borila Kajetan Voglar, odličen 2. v Ljubljani in tudi skupno, 
ter Nejc Brence, tokrat zelo dober 10., skupno 20. Pri deklicah 
iste starosti je tokrat nastopila le Nuša Kranjc in priplezala na 
9. mesto, skupno pa bila še mesto boljša. Motoh je moral tokrat 
priznati premoč sotekmovalca in se zadovoljiti s srebrno meda-
ljo, v skupnem seštevku pa je zmago odnesel v Posavje z vsega 5 
točkami naskoka. Aljaž je s tretjo zaporedno skupno zmago eden 
najuspešnejših plezalcev Vzhodne lige v zadnjem času. Posavske 
barve so na tekmovanjih v tej sezoni zastopali še: Eva Košenina 
(starejše cicibanke, skupno 8. mesto), starejše deklice Lina Bur-
šič, Klara Drmaž in Ina Graj (skupno 19., 20. in 22. mesto) ter 
starejši deček Miha Kožuh (skupno 21. mesto).� Vir:�PAK

PAK-ovci odlični v Vzhodni ligi

KRŠKO�-�V�balinarskem�klubu�Krško�so�23.�aprila�organizi-
ral�dan�odprtih�vrat.�Udeleženci�so�se�lahko�spoznali�z�osno-
vami�te�privlačne�ter�za�vse�generacije�zanimive�igre.�Lepo�
vreme�je�dodalo�piko�na�i�že�tako�lepi�udeležbi�na�dogodku.�
Predsednik�kluba�Damijan�Zupanc�je�vsem�novim�članom�in�
članicam�zaželel�dobrodošlico�v�klubu,�po�turnirju�med�čla-
ni�in�novinci�je�sledila�še�pogostitev�z�zaključkom�v�sprošče-
nem�ambientu.�V�klubu�obveščajo�zainteresirane,�da�je�vpis�
v�klub�možen�skozi�celo�sezono,�dodatne�informacije�ter�mo-
žnost�poskusne�igre�pa�nudijo�vsak�torek�in�četrtek�od�16.�ure�
dalje�na�balinišču�za�stadionom�Matije�Gubca,�tik�ob�teniških�
igriščih.�Vir:�Balinarski�klub�Krško

Nogometni praznik v Krškem, 
kjer je na stadionu Matije Gub-
ca gostoval aktualni državni 
prvak Maribor, je postregel s 
štirimi goli, enajstmetrovko, 
rdečim kartonom in odličnim 
vzdušjem, za katerega so po-
skrbeli domači Nuclear power 
boysi, pa tudi gostujoče Viole. 
Najzvestejši mariborski navi-
jači so trikrat prižgali bakle, 
saj je Maribor premagal Krško 
s 3:1. 2200 gledalcev je do za-
dnjega sedeža napolnilo krški 
stadion, povsem polna je bila 
tudi travnata površina ob tri-
buni - po naših ocenah se je 
na tekmi zbralo največ gledal-
cev v tej sezoni. Krški trener 
Tomaž Petrovič na žalost ni 
prejel najlepšega darila za roj-
stni dan - zmage svojih varo-
vancev. Krčani so predvsem v 
prvem polčasu zapustili do-
ber vtis. V 22. minuti je sicer 
Maribor povedel, ko je Mili-
voje Novaković z glavo zadel 
po podaji Marcosa Tavaresa. 
Po veselju je za navijače Mari-
bora tri minute kasneje sledil 
šok. Mitja Viler in vratar Ja-
smin Handanović se nista ra-
zumela in mariborski čuvaj je 
moral po podaji soigralca po-
sredovati z roko. Iz indirek-

Zanesljivo proti obstanku
KRŠKO, LJUBLJANA - Nogometaši Krškega so v preteklih treh krogih najprej odigrali tekmi proti naspro-
tnikoma, ki bijeta bitko za državnega prvaka. 17. aprila je Maribor gostoval v Krškem, šest dni kasneje so 
»nuklearci« v gosteh igrali tekmo proti Olimpiji, včeraj pa gostili še Rudar.

tnega prostega strela s šestih 
metrov domači niso zadeli 
mreže, temveč Tavaresa, ki si 
je z rokami ščitil obraz. Glav-
ni sodnik je mariborskemu ka-
petanu pokazal pot v slačilni-
co, hkrati pa Krškemu dosodil 
enajstmetrovko. Situacija je v 
naslednjih dneh sprožila bur-
no razpravo, saj se je izkaza-
lo, da je bila odločitev sodnika 
prestroga. Natančen izvajalec 
za 1:1 je bil kapetan Luka Žin-
ko, ki je krško publiko seveda 
dvignil na noge. Krško je bilo 
z igralcem več v nadaljevanju 
prvega polčasa aktivnejše, več 

pri žogi, najlepšo priložnost pa 
so zapravili Štajerci, saj je No-
vaković zadel vratnico. V dru-
gem polčasu sta obe ekipi igra-
li relativno napadalno, vendar 
si Krčani kljub igralcu več niso 
pripravili kakšnih resnih prilo-
žnosti. Mariborčani so na dru-
gi strani pokazali izkušenost 
ter prek podajalca Novakovića 
in strelca Jeana Phillipa Men-
dyja dosegli dva gola in odne-
sli zmago iz Krškega. Krško 
je po vnaprejšnjem dogovo-
ru igralo brez štirih posojenih 
igralcev iz štajerske prestolni-
ce (Dino Hotić, Robi Pušaver, 
Damjan Vuklišević in Martin 
Kramarič). 

Omenjena četverica je sploh 
prvič skupaj zaigrala na tekmi 
proti Olimpiji v Stožicah in bila 

najzaslužnejša, da je Krško že 
drugič v sezoni na kolena spra-
vilo ljubljanske nogometaše. 
Za deseto zmago v sezoni je v 
61. minuti zadel 18-letni Kra-
marič, ki je 20 metrov od gola 
s pravim evrogolom po Hotiće-
vi podaji zadel levi zgornji kot 
vrat Nejca Vidmarja, ki je klo-
nil sploh prvič, odkar je pozi-
mi prišel v Olimpijo. Tudi sicer 
so Krčani igrali zelo agresivno 
in borbeno ter Ljubljančanom 
onemogočali pravo igro. Ime-
li so celo nekaj priložnosti za 
povišanje vodstva, po drugi 
strani pa tudi nekaj sreče ob 
nevarnih Olimpijinih napa-
dih, vendar se do konca rezul-
tat ni spremenil, tako da so se 
krški nogometaši s skupinico 
svojih navijačev veselili še ene 
odmevne zmage (več kot polo-
vica zmag Krčanov se je v tej 
sezoni končala z 1:0). Trener 
Petrovič je po tekmi izjavil, da 
so njegovi igralci odigrali fan-
tastično tekmo in pokazali ka-
rakter ter imeli več izrazitih 
priložnosti in zasluženo zma-
gali. Krško se je z zmago usta-
lilo na 7. mestu prvenstvene 
lestvice ter se s 37 točkami iz-
enačilo s petim Zavrčem in še-
stim Rudarjem, ki je v vnaprej 
odigrani tekmi 32. kroga vče-
raj gostoval na Gubcu. Obsta-
nek v Prvi ligi Telekom Slove-
nije je štiri kroge pred koncem 
res blizu.
 Rok Retelj

Borbeni�Gregor�Sikošek�(desno)�in�nadomestni�kapetan�Ma-
ribora�Aleš�Mertelj

KRŠKO - Začetki Teniškega kluba Krško segajo v leto 1986. 
Prva igrišča na današnji lokaciji so bila urejena leta 1988, iz 
njih pa se je kasneje razvil sodoben teniški center s šestimi 
peščenimi in tremi pokritimi igrišči, odbojkarskim igriščem 
na mivki ter klubsko hišo z gostinskim obratom.

Kljub upadajočemu trendu članstva so v zadnjem mandatu zabe-
ležili vidne izboljšave, število otrok v teniški šoli se je povečalo. 
Članska teniška ekipa je z uvrstitvijo v 1. slovensko ligo dosegla 
zgodovinski uspeh z igralci, ki so po več letih ponovno zaigrali 
za domač kraj. Na teh krilih je vzklila ideja o vzpostavitvi mla-
de vodstvene ekipe pod vodstvom Bruna Nikoliča, ki je pred-
stavila program TK Krško 2016. Poglavitni namen udejstvova-
nja nove ekipe je z lastnimi teniškimi in poslovnimi izkušnjami, 
velikim entuziazmom in mladostno zagnanostjo v klubu ustvari-
ti vzdušje, ki bo tako bivše kot bodoče teniške igralce pritegnilo 
k igranju tenisa, dvignilo nivo popularnosti v primerjavi z uspe-
šnejšimi športnimi panogami, ter privabiti generacijo v staro-
sti od 25 do 40 let.  

Velik poudarek bo tudi na teniški šoli in mlajši generaciji, saj je 
tenis odličen način za pridobivanje delovnih navad in družbeno 
pomembnih veščin. Načrt delovanja TK Krško poudarja še tek-
movalni in rekreativni tenis, razvoj gostinskega lokala in ostale 
infrastrukture ter oglaševanje dejavnosti z izrabo vseh moder-
nih komunikacijskih poti.

V obdobju do septembra si postavljajo visoke cilje pri izvedbi ra-
znovrstnih projektov in prireditev. V sodelovanju s Teniško zve-
zo Slovenije bodo iskali poti do dodatne promocije teniške de-
javnosti in zagotavljanja dodatnih sredstev za razvoj. Delovali 
bodo tudi v smeri pridobivanja čim večjega števila turnirjev, pri-
pravili bodo poletni teniški kamp, vseslovenski teniški kamp za 
tekmovalce, dopoldansko teniško varstvo v času poletnih poči-
tnic, »dolenjski teniški satelit« za mlade igralce in uvedli meseč-
ne »red, orange & green vikende« za najmlajše klubske tenisače.
 
Osrednja prireditev leta bo slavnostna akademija ob 30. obletnici 
delovanja TK Krško. Na prireditev, ki je načrtovana v drugi polo-
vici leta, bodo vabljeni vsi, ki so zaslužni za ustanovitev in razvoj 
kluba, ter visoki gostje iz sveta tenisa in domačega okolja. Poglo-
biti želijo tudi odnos z Občino Krško, urediti vsa pogodbena raz-
merja, doseči dogovore pri odprtih problematikah ter dokonča-
ti projekt nakupa novega zimskega objekta in razsvetljave. Cene 
igralnine bodo ostale privlačne in bodo še naprej ponujale viso-
ko kakovost preživljanja prostega časa glede na višino vložka.  
� Luka�Šebek�

Nov veter v Teniškem klubu Krško
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ZDOLE�-�Športno�društvo�Zdole�je�dan�pred�tradicionalnim�
jurjevanjem�pripravilo�4.�Jurjev�tek,�ki�je�privabil�prek�160�
aktivnih�udeležencev,�ki�so�se�lahko�pomerili�na�9�km�teku,�
krajšem�3,5�km�ter�teku�na�800�m�za�osnovnošolce.�Na�naj-
krajši�300�m�razdalji�so�bili�za�premagano�progo�nagrajeni�
tudi�vsi�predšolski�otroci.�Na�najdaljši�progi�je�med�moškimi�
slavil�Boštjan�Vimpolšek�(ŠD�Posavje)�pred�Jožetom�Šuštar-
jem�(ŠD�Dobrepolje)�in�Miho�Povšičem�(AK�Sevnica).�Pri�žen-
skah�je�s�progo�najhitreje�opravila�Lea�Haler�(AK�Sevnica)�
pred�Anjo�Jerele�(Marathon�NM)�in�Heleno�Bučar�(Brezmej-
ni.si).�Na�krajši�razdalji�sta�bila�najhitrejša�Tomi�Bajc�in�Ni-
na�Lisec�(oba�AK�Sevnica).�Del�sredstev�od�zbrane�štartnine�
so�organizatorji�namenili�v�dobrodelne�namene.�Foto:�S.�M.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Odbojkarji iz Kostanjevice na Krki so 
se 14. aprila v 3. državni odbojkarski ligi – zahod pomerili proti 
Portorožanom in klonili pred domačim občinstvom, s tem pa je 
ugasnilo še zadnje upanje za njihovo napredovanje v 2. ligo. Če-
prav je kostanjeviška ekipa pod vodstvom trenerja Boštjana To-
mazina, ki je bila skozi celo sezono na 1. mestu lestvice, dobila 
prvi set s 25:14, v nadaljevanju ni uspela prenesti hudega priti-
ska nasprotnikov in na koncu izgubila z 1:3 (nizi so se končali s 
16:25, 24:26 in 15:25), tako da so so se igralci Portoroža zasluže-
no uvrstili v 2. ligo. V ekipi se je močno poznala odsotnost neka-
terih poškodovanih ključnih igralcev. Fantje kljub temu ostajajo 
samozavestni in verjamejo v napredovanje v višji rang v naslednji 
sezoni, na poraz pa gledajo pozitivno, saj bodo tako dobili še več 
potrebnih izkušenj. Navijači so kljub porazu skozi celotno tekmo 
bučno spodbujali fante, ki verjamejo, da se bodo slej ko prej uvr-
stili v želeno 2. ligo.� Miha�Pešič�

Kostanjevičani ostajajo v 3. ligi

Ekipa�OK�Kostanjevica�na�Krki

Predsednik Športne zveze Kr-
ško Luka Šebek je v prvem 
delu predstavil nekaj kazalni-
kov o stanju športa v krški ob-
čini. Stanje na področju špor-
tnih objektov  je zelo dobro, 
saj se je v zadnjih letih veliko 
vlagalo vanje in po nepokritih 
vadbenih prostorih občina pre-
sega slovensko povprečje, pri 
pokritih pa mu je dokaj blizu. 
Izdatki za šport se nominalno 
sicer zvišujejo, a v deležu gle-
de na BDP padajo, večinski de-
lež pa predstavljajo sredstva 
iz zasebnih virov, kar priča o 
tem, da je šport (lahko) tudi 
pomembna ekonomska kate-
gorija. 

RAZLIČNI IZRAČUNI
Po Šebekovih podatkih (na 
podlagi zaključnega računa za 
leto 2015) je Občina Krško lani 
za šport namenila slabih 600 
tisoč evrov, v skladu s cilji prej 
omenjenega projekta pa naj bi 
ta sredstva povečali za 170 ti-
soč evrov, zlasti s pomočjo na-
domestila za omejeno rabo 
prostora na območju jedrskega 
objekta. Vodja oddelka za druž-
bene dejavnosti Občine Krško 
Andrej Sluga sicer pravi, da 
omenjena številka ni pravil-
na, saj vključuje samo odhod-
ke zaključnega računa 2015 za 
glavni program '1805 Šport in 
prostočasne aktivnosti', niso 
pa upoštevane nekatere dru-
ge proračunske postavke, prav 
tako namenjene športu, npr. 
javna dela na programih športa 
v višini dobrih 11 tisoč evrov, 
rekonstrukcija igrišča pod MC 
Krško v višini 26.500 evrov, sa-
nacija OŠ Koprivnica v skupni 
višini 297 tisoč evrov, od tega 
po grobi oceni vsaj 200 tisoč za 
samo športno dvorano. Šebek 
pa meni, da iz posameznih in-
vesticij ni transparentno razvi-
dno, za katere namene so sred-
stva dejansko porabljena, kar 

Plusi in minusi krškega športa
KRŠKO - Športna zveza Krško je pred največjim športnim dogodkom v občini, speedway dirko za veliko na-
grado Slovenije, v okviru projekta Krško - občina športnih priložnosti 19. aprila, organizirala okroglo mizo 
z naslovom »Šport v občini Krško: Izzivi in priložnosti«.

vodi v nejasnosti in napačna 
tolmačenja. Lestvica Olimpij-
skega komiteja Slovenije Obči-
no Krško na podlagi podatkov 
za leto 2014 glede na sredstva, 
ki jih namenja športu, uvršča 
na 97. mesto med slovenski-
mi občinami, pri čemer Sluga 
ponovno opozarja na neupo-
števanje investicij v športne 
objekte (konkretno v letu 2014 
obnovo telovadnice pri OŠ Le-
skovec), ki jih je bilo v obdo-
bju 2009-2015 za 7,5 milijona 
evrov oz. v povprečju za dober 
milijon na leto. Občina se pona-
ša s številčnim in dobro uspo-
sobljenim trenerskim kadrom 
ter trenutno 49 kategorizirani-
mi športniki (število sicer niha 
in je odvisno zlasti od katego-
rizacije v ekipnih športih), po 
podatkih športno-vzgojnega 
kartona so naši otroci visoko 
po gibalnih sposobnostih.

Župan mag. Miran Stanko je 
pozdravil tovrstno razpravo, 
izpostavil pa tudi lansko po-
delitev naziva Evropsko me-
sto športa. Opozoril je, da je 
občina na eni strani soočena 
z nešteto potrebami, na dru-
gi pa z omejenimi finančnimi 
možnostmi, ki se bodo v pri-
hodnosti še zaostrile, zato ne 
vidi veliko možnosti za pove-
čanje sredstev za šport, saj bo 
treba še bolj zategniti pasove. 

Tudi sredstva NORP, na katera 
ciljajo vse sfere javnega življe-
nja v občini, niso samoumevna 
za večno in občina lahko kmalu 
ostane brez njih.

V nadaljevanju se je v razpravo 
vključilo kar nekaj udeležencev 
okrogle mize, zlasti tistih, ki 
jih ob sicer uspešnem delova-
nju pestijo takšne ali drugače 
težave glede vadbenih prosto-
rov. Izpostavljamo Jožeta Arha 
iz Strelskega društva Leskovec 
pri Krškem, ki je potožil, da za-
radi slabših pogojev kot kon-
kurenca zadnje desetletje na-
zadujejo, in če ne bodo deležni 
pomoči za nabavo elektronskih 
tarč, se bodo težko pobrali. Ma-
tej Malus iz Kajak kanu kluba 
Krško mu je svetoval prijavo 
na razpis Fundacije za šport, 
pri čemer so sami zelo uspešni.

ŠPORTNI OBJEKTI
Kljub že omenjenim številnim 
investicijam v športne objek-
te v zadnjem času (center za 
mete Štirc, športna igrišča z 
atletsko stezo in telovadnica 
pri OŠ Krško, prenova športne 
dvorane OŠ Leskovec, športni 
objekt z atletsko stezo na Dov-
škem, rekreativne poti ob Savi, 
igrišče z umetno travo in pre-
nova tribune stadiona Matije 
Gubca, obnova igrišč pod MC 
Krško …) pa so na 'spisku že-

lja' še vedno številni objekti: 
v prvi vrsti seveda bazen, ko-
lesarske, pohodne in tekaške 
poti z vadbenimi centri, center 
borilnih veščin, čolnarna, mul-
tišportni center, pa tudi (obno-
vljena) smučarska skakalnica, 
BMX steza, teniški in strelski 
center, ne nazadnje tudi atlet-
ski stadion s 400-metrsko ste-
zo. Razprava se je pričakovano 
vrtela predvsem okrog bazena. 
»Žalostno je, da nekdaj para-
dni šport v občini nima objek-
ta,« je dejal ravnatelj leskovške 
šole in dolgoletni plavalni tre-
ner Anton Bizjak. Predsednik 
Plavalnega kluba Celulozar Kr-
ško Borut Mlakar je spomnil, 
da je novembra lani minilo de-
set let od obljube nekdanjega 
župana Franca Bogoviča o iz-
gradnji novega bazena, ki je 
bila večkrat potrjena tudi na 
občinskem svetu, a se nikakor 
ne pride do odločitve o lokaciji 
(in seveda tudi sredstev) zanj. 
Župan Stanko je menil, da je 
vendarle treba upoštevati, da 
ima občina bazen v Brestani-
ci in kar dva šolska bazena (v 
Leskovcu in Krškem). Potem 
ko so leskovškega že obnovi-
li, načrtujejo tudi obnovo kr-
škega, kar bo predvidoma sta-
lo okoli 350 tisoč evrov. Slednje 
je na podlagi politične odloči-
tve v občinskem svetu dobilo 
prednost pred gradnjo novega 
25-metrskega bazena. 

Čeprav na okrogli mizi niso 
sprejeli kakšnih sklepov ali za-
ključkov, je nedvomno pozitiv-
no že to, da se je na enem me-
stu zbralo rekordno število 
(okoli 40) predstavnikov špor-
tnih društev in klubov ter pri-
stojni iz občinske uprave z žu-
panom na čelu in da je stekla 
razprava o odprtih vprašanjih 
na tem področju.

� Peter�Pavlovič�

Športnim�društvom�je�prisluhnilo�tudi�občinsko�vodstvo.

ZA VRT IN 
OKOLICO

Radostni
nakupi

CENTER TEHNIKE IN GRADNJE SEVNICA
Savska cesta 20b, Sevnica, 051 284 088

CENTER TEHNIKE IN GRADNJE BREŽICE
Cesta svobode 31, Brežice, 051 284 082

CENTER TEHNIKE IN GRADNJE KRŠKO
Cesta krških žrtev 132a, Krško, 051 285 195

ŽELEZNINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 145a, Krško,
051 284 076

Korak do pravih rešitev
Pridite in nas
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

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

Prostovoljki Animal Angelsov sta v ponedeljek, 18. aprila, v 
vasi Spodnja Libna, malo izven Krškega, iz obcestnega jarka 
s pomočjo dveh gasilcev Poklicne gasilske enote Krško reši-
li povoženo malo lisičko. Hudo poškodovano sta jo odpelja-
li na veterino v Brežice, po posvetu z veterinarkami in opra-
vljenem rentgenu pa so se odločili za evtanazijo, saj lisički ni 
bilo pomoči. Imela je večkratni zlom hrbtenice in notranje kr-
vavitve, ugotovljeno je bilo, da je ležala prestrašena in v hu-
dih bolečinah v obcestnem jarku že cel dan. 
Animal Angels ob tem opozarjajo voznike, da na cestah 
nis(m)o sami in naj bodo pozorni tudi na živali, še posebej 
na srnjad, ježe, lisice, podlasice, saj so njihove smrti na cestah 
najpogostejše. »Cesta iz Krškega mimo Spodnje Libne do Sta-
rega Grada je znana po omejitvi 70 km\h, vendar velikokrat 
vozniki vozijo še veliko več. Nihče pa se ne zamisli, da je na 
eni strani ceste polje in na drugi gozd ter posledično veliko 
prostoživečih živali,« so zapisale. Ob tem dogodku opominja-
jo, naj v primeru, da povozimo žival, ne peljimo naprej, saj je 
lahko še živa in v bolečinah! »Zapeljite avto na stran ter var-
no ustavite, avto primerno osvetlite, da bodo ostali vozniki 
pozorni na avto in na vas. Pokličite najbližjo gasilsko enoto 
ali društvo za zaščito živali. Vklopite razum in odprite srce 
za vsa živa bitja. Živali ne znajo govoriti, zato potrebujejo naš 
glas!« apelirajo varuhi živali.

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

skozi vaš objektiv

MURAMBI, 
KNJIGA O 
OKOSTJIH
senegalski avtor 
Boubacar Boris 
Diop
Založba /*cf  2015
179 strani

Murambi, knjiga o okostjih je pripoved o 
krutem, brezvestnem in skritem političnem 
preigravanju in apetitih zahodnega sveta 
z Afriko ter o posledicah vmešavanja v 
napetosti med tamkajšnjimi plemeni. Je 
spomenik genocidu v Ruandi, ki se je dogajal 
v letih 1992-1994, ko je bilo v samo 100 
dneh pobitih okoli milijon ljudi, predvsem 
predstavnikov tamkajšnjega manjšinskega 
plemena Tutsi. To je pričevanje, ki boli in ob 
katerem pomislimo, da ima tudi odpuščanje 
svoje omejitve. Prav tako roman kliče k 
odgovornosti, ki jo mora priznati Francija, ki 
neposredno tega zločina resda ni zgrešila, je 
pa dala orožje v roke bodočim ubijalcem, ki 
niso skrivali svojih namenov.

KRIŽIŠČE 
ŠTIRIH POTI
finski avtor 
Tommi Kinnunen
Cankarjeva založba 
2015
303 strani

Križišče štirih poti zajema čas konca 19. do 
konca 20. stoletja na surovem severu Finske 
in opisuje življenjske zgodbe treh žensk in 
moškega, njihove zakrnele medsebojne 
odnose in osebne stiske. Spoznamo 
življenja ponosnih, vztrajnih, neupogljivih 
in uporniških žensk, ki jih v skupnem 
življenju pod isto streho razmejujejo 
predvsem zidovi zamolčanih besed ter 
med njimi moškega, ki sicer hrepeni 
po družini, a trenutke svoje sreče najde 
drugje. Pisatelj bralca skozi pripoved vodi 
z izjemnim čutom za jezik, v zapisovanju 
usod v stoletju te finske družine pa nas 
spomni in opominja: ‘Konec koncev smo 
vsi rezultat kulture, v kateri smo odraščali. 
Notri, čisto notri v sebi, pa nas preganjajo 
ista čustva.’

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

Naša KS Jesenice na Dolenjskem je 22. aprila sklicala zbor obča-
nov. Vabila so bila pravočasno in v zadostnem številu oddana na-
šem poštarju, plačana storitev raznašanja in navodilo, da mora-
jo vabilo dobiti vsi krajani v svoj poštni nabiralnik. Poštar je kljub 
navodilom delo opravil po svoje in krajanom, ki imajo na nabiral-
niku nalepko, da ne prejemajo reklam, vabila ni izročil. Prosimo, 
da se poštar, ki dela na pošti Jesenice na Dolenjskem, javno opravi-
či in obrazloži zakaj je tako ravnal. Vseeno pa je bil odziv krajanov 
zadovoljiv, kar pomeni, da obstaja interes, da skupaj pristopimo k 
reševanju najbolj perečih problemov. Hvala vsem v mojem imenu, 
ki ste prišli na zbor občanov in s tem pokazali, da vam ni vseeno, 
kaj se dogaja v naši KS. Žalostno je, da vsi tisti vaščani, ki imajo 
velike infrastrukturne probleme, niso bili prisotni, po drugi strani 
pa glasno izražajo nezadovoljstvo z delom predstavnikov krajevne 
skupnosti. Mogoče ne verjamejo več, da skupaj lahko premaguje-
mo ovire. Tokratni zbor je bil priložnost za vsakega, da izrazi svoja 
pričakovanja, dosežen je bil dogovor, kako bomo ukrepali naprej.

Kdaj je bil zadnji zbor krajanov, se malokdo spomni, menda tam 
nekje v letu 2004, zato bi vprašala takratne predstavnike KS, zakaj 
jim ni bilo mar za probleme KS, za razvoj in napredek tega obmo-
čja, ki ga je država z državno mejo pustila samega z vsemi proble-
mi (cestna infrastruktura, vodovje, kanalizacija itd.). Če ne bi bilo 
državne meje, za Obrežje več kot polovica državljanov ne bi vede-
la, kje je, kaj šele, da so tu naseljeni državljani, vredni vsega spo-
štovanja! Ker krajevna skupnost in krajani nismo bili dovolj enotni 
in vztrajni pri svojih zahtevah, je žal denar, ki je bil namenjen za 
določene posodobitve, odtekel drugam, mi pa smo ostali praznih 
rok. Verjamem, da ni nikoli prepozno, zato apeliram na krajane in 
na vodstvo KS, da končno pristopimo k popisu prioritetnih nalog 
in del in jih predložimo v letni načrt  plan dela KS za leto 2017.
 
Dragi krajani, marsičesa smo sami krivi. Presekajmo vse zame-
re, stopimo skupaj ter verjemimo vase in v vodstvo KS, ki smo ga 
izbrali. Samo s slogo, skupnimi močmi, zaupanjem, vztrajnosti in 
doslednostjo lahko kaj ustvarimo. Bodimo aktivni in zahtevajmo, 
kar nam pripada!
� Darinka�Koricki,�Obrežje

Obrežje se zopet oglaša

Stališča, ki so zapisana spodaj, ne predstavljajo javnega mnenja 
posavskih prebivalk in prebivalcev, ampak so rezultat 6meseč-
nih pisnih in ustnih komunikacij vodstvenega odbora s pristojni-
mi organizacijami in službami, ki se ukvarjajo z jedrskimi zade-
vami v Sloveniji (lokalne skupnosti, URSJV, ARAO in ministrstev 
MOP – MI  MG). 

1.�PODALJŠANJE�OBRATOVANJA�NEK�1
Zakon o varnosti pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki 
določa časovno omejeno dovoljenje za jedrske objekte, v prehodnih 
določbah ni določil časovne veljavnosti za obratovalno dovoljenje 
za NEK. To je neomejeno, zato je NEK zgolj s spremembo tehnične 
dokumentacije (in seveda izvedenimi ali predvidenimi tehnični-
mi posegi) vzpostavilo formalne pogoje za podaljšanje delovanja 
NEK za nadaljnjih 20 let (torej podaljšanje za polovico predvidene 
dobe). V ta namen je Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 
Nuklearni elektrarni Krško z delno odločbo št. 35706/2009/28 z 
dne 20. 4. 2012 in dopolnilno odločbo št. 35706/2009/32 z dne 
20. 6. 2012 podaljšala življenjsko dobo reaktorske posode iz 40 
na 60 let in posledično temu tudi podaljšala obratovanje NEK do 
leta 2043. Tako »tiho« podaljšanje življenjske dobe je bilo izvede-
no po našem vedenju brez presoje vplivov na okolje in brez čezmej-
ne presoje vplivov na okolje, torej brez sodelovanja javnosti. Gle-
de na navedeno postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, 
prav tako ni bilo izdano okoljevarstveno soglasje. V nadaljevanju 
sodelovanja z okoljskimi pravnimi in nevladnimi organizacijami 
bomo zahtevali od upravljalcev in odločevalcev izdelavo presoje 
vplivov na okolje ob sodelovanju javnosti, v primeru neuspeha pa 
tudi pritožbo na Evropsko komisijo, svet EURATOMa in Evropsko 
sodišče za človekove pravice.

2.�ODLAGALIŠČE�NSRAO
Kljub temu, da so prebivalci Krškega leta 2009 zbrali 1425 podpi-
sov z zahtevkom o referendumu za odlagališče NSRAO, je krški ob-
činski svet podprl predlog župana in s tem omogočil, da je bil leta 
2009 sprejet DPN za odlagališče NSRAO, ki bi moralo biti zgrajeno 
že leta 2013. Gre za podzemno odlagališče v silosih, kljub temu, da 
v veljavnem Programu razgradnje piše, da bo vkopanega tunelske-
ga tipa in da tak tip priporoča tudi mednarodna jedrska zakono-

daja. Tak tip bi omogočal v primeru katerega koli izrednega do-
godka njihovo umaknitev oz. odstranitev, v tem primeru pa bodo 
odpadki pod zemljo in trajno pri nas. V vodstvenem odboru me-
nimo, da je tip skladišča izbran v nasprotju z veljavnim Progra-
mom razgradnje in priporočili mednarodne jedrske zakonodaje. 
Poleg tega obstaja tudi velika bojazen in nevarnost, da bodo v be-
ton in silose zaliti tudi visoko radioaktivni odpadki iz NEK, kar bi 
glede na dosedanje obnašanje države in lokalne skupnosti, nespo-
štovanje podpisanih konvencij in direktiv ter neinformiranje jav-
nosti ne bilo malo verjetno.

V Lokalnem partnerstvu bomo v zvezi s tem ponovno odprli raz-
pravo tako pri pristojnih kakor tudi pri prebivalcih, ali je to spre-
jemljiv način skladiščenja NSRAO, pristojne in odgovorne pa po-
zvali: da takoj pristopijo v pogovore s hrvaško stranjo in poiščejo 
rešitev, da se v odlagališče shrani tudi njihov del odpadkov; da po-
novno preverijo intervale polnjenja skladišča in izberejo takšen na-
čin, da bo večina odpadkov ves čas v odlagališču in ne v NEK; da bo 
v skupini za spremljanje odlaganja odpadkov (kakor je bilo oblju-
bljeno v preteklem lokalnem partnerstvu) sodeloval tudi predstav-
nik prebivalcev, ki bo imel vpogled kako se odpadki hranijo in kaj 
se bo hranilo.

3.�SUHO�SKLADIŠČE�IZRABLJENEGA�JEDRSKEGA�GORIVA
Vlada RS je 10. 3. sprejela besedilo predloga Resolucije o nacional-
nem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPROG) in ga posredovala Dr-
žavnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku. S sprejemom 
Resolucije v državnem zboru bo imela URSJV in NEK zakonsko pod-
lago, kjer bi lahko v prihodnjih letih umestili nov jedrski objekt – 
suho skladišče izrabljenega jedrskega goriva (gorivnih palic iz re-
aktorja), ker bo obstoječi bazen znotraj NEK leta 2023 poln. Ne 
glede na to, da se predvideva izgradnja suhega skladišča znotraj 
obstoječe NEK (in ga NEK tretira kot varnostno nadgradnjo), je po 
našem mnenju to nov jedrski objekt, za katerega je potrebna ume-
stitev z Državnim prostorskim načrtom in celovit pristop skladno z 
Zakon o varstvu okolja. Po našem mnenju bi morala URSJV in NEK 
prav tako začeti z vsemi postopki pridobivanja družbene spreje-
mljivosti ter omogočiti prebivalcem sodelovanje skladno z dolo-
čili Aarhuške in ESPOO konvencije ter Direktivami EURATOMa.

Iz tega lahko torej zaključimo, da je suho skladišče izrabljenega 
jedrskega goriva jedrski objekt, ki se mora v prostor umestiti z Dr-
žavnim prostorskim načrtom, da je potrebno poiskati ustrezno lo-
kacijo, iskati družbeno sprejemljivost v lokalnem okolju in omo-
gočiti javnosti da sodeluje v vseh postopkih. Potrditev teh navedb 
smo dobili tudi iz tujine (Nemčije, Belgije) od dveh jedrskih stro-
kovnjakov, ki delujeta v nevladnih organizacijah in inštitutih, ter 
tudi od slovenske okoljske nevladne pravne stroke.

Iz odgovorov odgovornih in pristojnih lahko zaključimo, da je lo-
kacija že izbrana (znotraj NEK), da ne smatrajo tega kot nov jedr-
ski objekt, da je projekt v fazi javnega razpisa in da ne namerava-
jo izvesti javne razprave. To pomeni, da želijo objekt umestiti tiho, 
brez udeležbe javnosti in mimo veljavne zakonodaje.

V vodstvenem odboru menimo, da je tak postopek nesprejemljiv, 
v nasprotju s slovensko zakonodajo in podpisanimi mednarodni-
mi sporazumi in konvencijami (Aarhuška, ESPOO) in Direktivami 
(EURATOM) in popolno ignoriranje lokalne skupnosti, prebivalcev 
in ostale javnosti. V prihodnje bomo zelo pozorno spremljali potek 
teh aktivnosti na vseh nivojih in zahtevali, da se umeščanje objek-
ta izvaja skladno z zakonodajo in vključevanjem javnosti. Posto-
pek umeščanja mora biti prav enak kot je potekal postopek ume-
ščanja odlagališča NSRAO v prostor. Krčane in ostale Posavce pa 
bomo pozivali, da se aktivno vključijo v proces in da sami odloči-
jo, ali želijo imeti tak objekt v Krškem.

(Celotna verzija stališč je objavljena na spletni strani www.posavje.
info.)
� Vodstveni�odbor�PJLP

Stališča vodstvenega odbora 
PJLP do aktualnih jedrskih zadev
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način se-
znanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti  sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi ži-
vljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

VIKTOR VERSTOVŠEK

SPOMIN

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki se ga spominjate 
in obiskujete njegov grob.

Žalujoči: vsi njegovi

Maja bo minilo leto dni, kar nas je zapustil 
dragi mož in oče

iz Gornjega Lenarta.

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

a�v�naših�srcih
pustil�si�ljubeče�nam�spomine.

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.

ROMAN VOVK

SPOMIN

Žalujoči: vsi njegovi

4. maja 2016 bo minilo 10 let,
odkar nas je zapustil naš dragi

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,
prižigate sveče in postojite ob njegovem preranem grobu.

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je.

z Velike Doline.

JOŽE JURMAN

SPOMIN

Žalujoči: vsi njegovi

Minilo bo žalostno leto, odkar nas je zapustil 
naš dragi mož, oče, sin in brat

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Sonce�tvoj�dom�obseva, 
žarek�išče�tvoj�obraz, 

dnevi�žalostno�minevajo, 
ker�ti�si�šel�od�nas. 

V�naših�srcih�vedno�živiš, 
zato�nas�pot�vodi�tja,�kjer�mirno�spiš. 

Tam�luč�ljubezni�večno�gori 
in�naša�ljubezen�s�teboj�živi. 

iz Loč.

CECILIJE SALMIČ

ZAHVALA

Žalujoči: hčerke Lidija s Tomažem, Stanka z Adamom in Karmen 
z Mančem; vnukinje: Rebeka z Markom, Patricija z Danijem, 

Manica, Doroteja in Lucija ter vnuk Aleš s Tadeo;
pravnuka Urban in Jon

ter pravnukinje Ivana, Melina, Enya, Gaja in Korina Ema

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
dobrim sosedom, ki ste bili z nami v času njene bolezni in v dneh 
globoke žalosti. Posebej se zahvaljujemo Mariji Puntar, družini 
Reberšak Ivana, družini Reberšak Jožeta, družini Vrhovšek, Mariji 
Blatnik, Dani Majetič, Justi Pavletič, družini Marinčič, Idi Zupančič, 
Slavici in Anici Koprivnik, Faniki Pajtler, Marjanu in Cvetki Pirc ter 
Martini Bizjak z družino. 
Hvala za podarjeno cvetje, sveče, prispevke za svete maše, denarno 
pomoč, pisno in ustno izrečena sožalja.
Hvala osebni zdravnici dr. Jasmini Jagić, patronažnima sestrama 
Slavici in Poloni, urgentni službi ZD Krško ter osebju Urgentne 
službe Splošne bolnišnice Novo mesto in dr. Alešu Pišku.
Hvala g. župniku Ludviku Žagarju za lep obred, pogrebni službi 
Žičkar, pevcem in pozavnistu.
Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo obiskovali, ji pomagali, 
bili del njenega življenja ter jo pospremili na njeni zadnji poti in vas 
nismo poimensko imenovali.

roj. Banič, iz Leskovca pri Krškem

Kot�zvezda�na�nebu�žariš,
od�tam�zdaj�ljubezen�deliš.

ZAHVALA
Življenje�celo�sta�garala,�za�dom,�družino�vse�sta�dala.
Ni�vaju�na�dvorišču�ne�v�hiši,�vajin�glas�se�več�ne�sliši.

Ostala�je�praznina,�a�v�naših�srcih�bolečina.

MIHE KOMOČARJA

ŠTEFANIJE KOMOČAR

Ob izgubi dragega ata, starega ata, pradedka, brata in strica

ter drage mame, stare mame, prababice, sestre in tete

z Dvorc
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečene besede sožalja, darovane sveče, cvetje, svete 
maše in pomoč. Hvala g. župniku Jožetu Packu za lepo opravljena 
obreda slovesa, pogrebni službi Žičkar za pogrebne storitve, 
pevcem Kulturno–umetniškega društva Čatež ob Savi in zborovodji 
Ignacu Slakonji za zapete žalostinke, gospe Faniki Zaniuk za lep 
govor ob slovesu, nosilcem križa, zastave in praporja ter vsem, 
ki ste nam na kakršen koli način pomagali in stali ob strani v teh 
težkih trenutkih. Posebno zahvalo smo dolžni njunima osebnima 
zdravnikoma dr. Radetu Iljažu in dr. Marjetki Blaževič. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste ju imeli radi, bili del njunega življenja 
in se od njiju poslovili na njuni zadnji poti.

Žalujoči: hčerka Betka, vnukinja Katja, 
vnuk Robi z družino in ostalo sorodstvo

LJUDMILE ERAZEM

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše.

Zahvaljujemo se g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred, naši 
Mariji za ganljive besede slovesa, gasilcem in vsem, ki ste jo imeli 
radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, babice in ome

iz Radeč

V�tihi�noči,
nekega�jutra�se�tvoje�oko

ni�več�zbudilo,
tiho,�tiho�mirno�si�zaspala,

a�v�naših�srcih�vedno�boš�ostala.

Žalujoči: vsi njeni

ANTONA OMRZELA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega
očeta in starega očeta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
ter znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, tolažilne besede, 
podarjene sveče, cvetje, sv. maše ter denarno pomoč.
Posebna zahvala dr. Velnarju in njegovi ekipi na nevrokirurgiji v UKC 
Ljubljana, ki je ves čas bdela nad njegovo boleznijo, Onkološkemu 
inštitutu ter SB Brežice. 
Hvala tudi sodelavcem in sodelavkam NEK, Resistec Krško, 
kolektivu HESS ter nekdanjim sodelavcem TEB. Zahvala g. Špesu 
za lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni službi Kostak, gospe 
Marjetič za ganljive besede slovesa in pevcem iz Brestanice.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili na njegovi 
zadnji poti, ter vsem tistim, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
pomagali in stali ob strani, pa vas nismo posebej imenovali.

iz Anž pri Brestanici

Pomlad�je�na�vrt�prišla,
čakala,�da�prideš�ti,
sedla�je�na�rožna�tla
in�jokala,�ker�te�ni.

MIRANA VUJANOVIČA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje,
darovano cvetje, sveče, za organizacijo pogreba in ostalo pomoč.

Ob boleči izgubi našega dragega

iz Krškega

Ne�jokajte�na�mojem�grobu,
ni�me�tam,�ne�spim.

Sem�v�pomladni�sapi�vetra,
v�zimskem�snegu�se�iskrim,

sem�sončni�žarek�v�žitnem�polju
in�dežna�kaplja�na�jesen,

sem�zjutraj�ptica�v�mirnem�letu,
zvečer�kot�zvezda�zažarim.

Prosim,�ne�jokajte�na�mojem�grobu,
nisem�tam,�ne�spim.

Žalujoči: vsi njegovi

MARIJAN RETELJ

SPOMIN

Njegovi najdražji: žena Stanka, hči Mojca in vnuk Rok

24. aprila je minilo leto dni,
odkar je za vedno odšel od nas naš dragi

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

Vse�na�svetu�mine,
vse�se�spremeni,
le�spomin�na�tebe

ostaja�in�živi,
ker�dom�je�prazen�in�molči.

iz Župeče vasi.

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

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Clio 1.2, letnik 1998, 
cena po dovoru, in vino cviček. 
Tel.: 070 710 370

Prodam električni motor 
(eskuter), star 3 leta – malo 
rabljen. Tel.: 051 232 772

KMETIJSTVO
Prodam traktorja TV 826 in 
420, odlično ohranjena. 
Tel.: 031 516 715

Prodam pajek Fahr. 
Tel.: 040 577 552

Prodam pajek SIP 450, obra-
čalnik SIP 220, puhalnik Tajfun 
in kosilnico Niemayer 260 ter 
prašiča, težkega 250 kg. 
Tel.: 040 345 693

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja, motor za kosilnico ali 
motokultivator, rezervne dele 
za kosilnico BCS. 
Tel.: 051 496 012

Prodam vretensko kosilnico 
na baterijo, električno kosilni-
co in drobilec sadnih vej. Cene 
po dogovoru. Tel.: 051 365 752

Prodam kosilnico Husquar-
na z ročaji, vrtno kosilnico in 
otroško klavirsko harmoniko. 
Tel.: 031 452 800

Prodam star kmečki voz. Cena 
po dogovoru. Tel.: 068 161 439

Prodam elektromotor, trofa-
zni (7,5KW x 1450), komplet 
jermenica, stikalo, kabel, vti-
kač. Okolica Rake. 
Tel.: 041 732 934

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) ter balir-
ko za kockaste bale. 
Tel.: 031 594 663

Prodam suho seno v okroglih 
balah, cena 16 €/balo, in tro-
silec umetnega gnoja, rabljen, 
cena 60 €. Tel.: 051 301 876

Prodam drva, kratko žagana, 
domačo čisto mast ali same 
ocvirke s kožo. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam ječmen, koruzo, vino 
cviček in modro frankinjo, sla-
mo v kockah ter inox cisterno 
(600 l). Tel.: 031 767 394

Prodam tono ječmena in pi-
halnik s trofaznim motorjem. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 69 016

Ugodno prodamo brezova 
drva. Tel.: 040 506 473 ali 040 
848 766

Prodam ajdo letošnje žetve v 
refuzi. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam okrogle bale sena in 
slame. Tel: 031 488 233, Rok

Prodam 13 okroglih bal sena 
in hidravlično svečo za traktor-
sko prikolico (4 tone). 
Tel.: 041 782 366

Prodam 100 kock slame, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 07 49 74 157

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 041 587 261

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino bizeljsko rdeče. 
Tel.: 041 314 067

Prodam cviček in d. belo (na-
grajeno) ali menjam za krmno 
koruzo. Tel.: 040 777 709

Prodam vino modro frankinjo. 
Tel.: 041 983 525

Prodam vino cviček. 
Tel.: 051 800 842

Prodam vino, rdeče in belo, 
bizeljsko-sremiški vinorodni 
okoliš. Cena 1 €/l, za večjo ko-
ličino po dogovoru. 
Tel.: 041 643 972

Prodam rdeče vino sremičan, 
laški rizling in modro franki-
njo. Okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam vino cviček in kerner. 
Okolica Rake. 
Tel.: 041 732 934

Prodam belo vino, mešano 
rizling kerner. Vsakega 100 l. 
Tel.: 070 777 360 ali 031 432 
689

Prodam vino, belo mešano, ri-
zling, souvignon, sivi pinot ter 
rdeče bizeljsko. Sremiški oko-
liš. Tel.: 041 538 237

Oddam vinograd (300 trt) z 
vso opremo, ostalo po dogo-
voru. Tel.: 051 382 118

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

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

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

041 726 071

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

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

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

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

Na Bizeljskem prodam bivalni 
vikend (7x8 m) z vinogradom 
(600 trt), EI v izdelavi. 
Tel.: 041 678 675

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

Najamem garažo na Prešer-
novi cesti v Brežicah, nudim 
pa prevoz starejši ali invalidni 
osebi ter opravljam košnjo. 
Tel.: 031 799 839

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija sta-
novanjskih hiš, prizidkov, hle-
vov in zidanic. PIS biro, Da-
mjan Žibert s.p., Glavni trg 27, 
Sevnica. Tel.: 031 431 315

Projektiranje, legalizacija, 
novogradnja, prenova, rušitev, 
notranja oprema, zunanja ure-
ditev vseh objektov. Aspo biro, 
Samo Vojko Cerovšek s.p., Pa-
pirniška ulica 24, Krško. 
Tel.: 041 683 380, aspo.biro@
amis.net

Prodam bivalno zidanico z vso 
opremo in vinogradom (600 
trt). Tel.: 041 483 922

Prodam visokopritlično hišo z 
20 ari zemlje. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 471 853

Blizu Krškega prodam parce-
lo na lepi sončni lokaciji z zače-
tno gradnjo. Plačilo možno del-
no na kredit brez obresti ali z 
menjavo za ustrezno stanova-
nje ali lokal. Tel.: 031 603 089, 
Marija

Prodam manjši vinograd z zi-
danico v Brezovici na Bizelj-
skem. Tel.: 041 812 532 

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

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!

PREGLED VIDALjudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s. p. 
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Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece. 
Tel.: 041 832 024 

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 kozličke koz molznic. 
Ljubiteljem živali podarim 2 
mucka, stara 7 mesecev. 
Tel.: 041 712 976

Prodam pujske, težke 25-30 
kg, za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 390 068

Prodam prašiče, 80-180 kg, 
hranjene z domačo hrano. 
Okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497

Prodam odojke, težke 25 kg. 
Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136 

Prodam zamrzovalno omaro 
in hladilnik starejšega letnika, 
vendar v delujočem stanju, za 
50 €. Tel.: 040 798 979

Iščem pomoč v gospodinjstvu. 
Tel.: 07 49 70 226 

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

Prodam AŽ okvirje za satnice 
(lipa), brez žice. Po dogovoru 
možna izdelava drugih mode-
lov. Tel.: 031 698 070

Iščemo upokojenca ali štu-
denta za urejanje vrta in oko-
lice hiše. Ponudbe pošljite na 
naslov Rohr-Blitz d.o.o., Metni 
vrh 3, Sevnica

Prodam namizni vrtalni stroj. 
Cena: 60 €. Tel.: 041 948 191

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, in kosilnico BCS 127. 
Tel.: 040 840 065 

Prodam odojke, težke cca. 30 
kg za 2,50 €/kg, in prašiče, od 
150 kg dalje. Tel.: 041 514 135

Prodam polovico prašiča, tež-
kega okoli 130 kg, hranjenega 
z domačo kuhano hrano. 
Tel.: 031 312 613

Prodam zajce in breje zajkle, 
koruzo v zrnju, naravno suše-
no, ter belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 304 172

Prodam sivega bikca, težkega 
170 kg. Tel.: 07 49 56 236, 041 
380 075

RAZNO
Prodam 2 meseca staro dia-
tonično harmoniko, nerablje-
no B-S-AS. Tel.: 070 401 053

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.

 

STIKI
Moški, 52 let, z dežele, s svo-
jo hišo, službo, želim spozna-
ti žensko za resno zvezo, sta-
ro 40-50 let. Tel.: 041 510 303

Če si sama ostala, tako kot jaz, 
pridi k meni, bova skupaj celi-
la rane! Bodi stara okoli 60 let. 
Tel.: 07 49 62 801 

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 (10/2016) bo izšla v 
četrtek, 12. maja 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 5. maj 2016.

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

Vdovec, star 80 let, iščem žen-
sko, staro 70-80 let, vdovo ali 
ločeno. Imam pokojnino in de-
nar za skupno lepo življenje. 
Tel.: 051 766 624

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

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

21.5. - 28.5. (7 dni)
13.5. 15.5. (2dni)

Izvajalec: Dušan Vodlan
Prijave: dvodlan@gmail.com

program & info: 
www.dusanenergija.si

13.5. - 15.5. (2 dni) 21.5. - 28.5. (7 dni)

10.5. - 12.5. (2 dni) 14.6. - 16.6. (2 dni)

ODDIH ZA DUŠO IN TELO v Nerezinah (Bučanje)
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Izvajalec: Dušan Vodlan / Prijave: dvodlan@gmail.com
Program & info: www.dusanenergija.si / Tel.: 040 663 059

Izvajalec: Irena Šafer, Arpad Balazs Piri
Prijave: irena.safer@gmail.com / Tel.: 030 365 963

Program & info: www.studio-vdih.si

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo

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

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

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

četrtek), enodnevne race (18. maja), 
purane (cca. 15. maja), rjave, 

grahaste, črne jarkice (vsak torek 
od 9. do 16. ure in petek od 9. do 
12. ure) na tel. št. 07 49 73 190 

in 031 676 724.

GARDALAND KOPALNI AVTOBUS
MALINSKA

25. 6. 2016 in 27. 8. 2016

avto.prah@siol.net

21. 6. 2016

Telefon: 031 621 522, 
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, sporočamo vam, da 
je na zalogi še manjša količina 
belih kilogramskih piščancev, 

naslednja prodaja pa bo 
v petek, 13. maja, med 16. 

in 19. uro. Mlade rjave 
in grahaste jarkice dobite 
vsak delavnik ob 17. uri. 

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

 belih kilogramskih 
piščancev, 

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

Sprejemamo naročila za 
purane. V prodaji bodo 

tudi enoletne kokoši 
nesnice. (manjši tekst)

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

bele kilogramske piščance 
28. in 29. 4. ter 11. in 12. 5.

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

V teh dneh je praznovala 

70. rojstni dan draga žena, mama, 

stara mama in prababica 

Ana Dobrina iz Bistrice ob Sotli.  

Veselimo se s teboj in te imamo radi. 

Mož Ivan in otroci z družinami.

SEVNICA - 5. aprila je v Knjižnici Sevnica potekala predstavitev 
knjižnega prvenca »Kavbojski klobuk« gimnazijke Zale Resnik 
Poljašević iz Boštanja, ki je z omenjenim pripovednim delom 
zmagala na 2. Pipinovem literarnem natečaju in s tem oboga-
tila zbirko Najstniško pero. Zgodba, ki bo pritegnila k branju  
marsikaterega mladega bralca, saj je besedilo, kljub avtoričini 
mladosti, jezikovno bogato in doživljajsko privlačno. Pripove-
duje o doživljanju deklice Lucy, ki se mora v občutljivem obdo-
bju odraščanja preseliti iz domačega okolja v zanjo povsem nov 
svet, kjer stke nova prijateljstva in izkusi prve ljubezenske te-
žave, a v ospredju je zgodba o konju Mistralu in mogočni ame-
riški preriji, ki nudi tem plemenitim živalim dovolj prostora za 

gibanje in kjer želi nekoč jez-
diti tudi Zala. Mlada pisateljica 
je namreč navdušena jahačica 
in vikende najraje preživlja na 
konjskem hrbtu. Del knjige so 
tudi ilustracije Gorazda Vah-
na, ena pa je Zalino avtorsko 
delo. Z avtorico se je pogovar-
jala prof. slovenščine in soure-
dnica Majda Degan, literarni 
večer pa je z igranjem na citre 
obogatila Ela Senica.
  S. R.

Predstavila »Kavbojski klobuk«

Gimnazijka�Zala�Resnik�Poljašević�z�materjo
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Predsednika države Boru-
ta Pahorja so številni zbra-
ni krajani in obiskovalci od 
blizu in daleč pričakali z nav-
dušenjem že pred prireditve-
nim prostorom, kamor so se 
na konjskih vpregah pripe-
ljali tudi evropski poslanec 
Franc Bogovič in župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko 
s soprogama, predsednik Tu-
ristične zveze Slovenije (TZS) 
Peter Misja in v imenu gosti-
telja predsednik sveta KS Zdo-

le Jože Slivšek. Slednji je v na-
govoru zbranim povedal, da so 
Zdole, v pisnih virih omenjene 
že leta 1249, po številu prebi-
valcev na ravni leta 1822, ko 

Krajevni praznik s predsednikom države
ZDOLE - 24. aprila je na Zdolah ob bogatem spremljevalnem programu potekalo že 21. Jurjevanje po starih šegah, na katerega se je s konjsko vprego, v spremstvu 
zelenega Jurija, predsednika zdolskega Turistično hortikulturnega društva Marjana Gričarja in svoje življenjske sopotnice Tanje Pečar pripeljal tudi predsednik 
države Borut Pahor.

je vas štela 900 krajanov, da-
nes pa jih je po zadnjih po-
datkih 920. V 90-ih letih prej-
šnjega stoletjaa je namreč KS 
štela le 720 prebivalcev v na-
seljih Anovec, Pleterje, Ravne 
pri Zdolah, Zdole in Kostanjek 
in se uvrščala med demograf-
sko ogrožena območja. V dese-
tletje pred začetkom 21. stole-
tja sovpada tudi ustanovitev 
Turistično hortikulturnega 
društva v kraju, v katerem so 
obudili na podlagi starih šeg in 

navad spomladansko priredi-
tev jurjevanje, ki je hkrati tudi 
osrednja prireditev krajevne-
ga praznika. Od tedaj do da-
nes so veliko postorili na ure-

ditvi kraja in zaselkov krajevne 
skupnosti, s pomočjo sredstev 
iz naslova celostnega razvoja 
podeželja in obnove vasi ure-
dili glavnino cest in sanirali 
vodovodno omrežje, zgradi-
li prvi večnamenski dom, na-
peljali širokopasovno omrežje, 
v zadnjem obdobju pa največ 
prizadevanj vložili v pripra-
vo smernic za izgradnjo ploč-
nikov in ceste skozi Zdole. Ob 
tem je zatrdil, da bodo navede-
na dela stekla že v mesecu sep-
tembru letos, kar je v nadalje-
vanju ob čestitkah krajanom 
ob prazniku zatrdil tudi župan 
mag. Miran Stanko. 

Peter Misja, predsednik TZS, 
sicer pa župan občine Pod-
četrtek, je zbranim dejal, da 
je turizem pomembna in vse 
pomembnejša panoga v vseh 
pogledih, ki pa je ne bi bilo 
brez turističnih vsebin malih 
krajev in njihovih uspešnih 
promocij, kot je med drugim 
tudi zdolsko jurjevanje, ki že 
vrsto let presega krajevne in 
lokalne meje. Zato je v druž-
bi Marjana Gričarja in pred-
sednika države Pahorja z za-
dovoljstvom izročil tri odličja 
TZ aktivistom zdolskega THD, 
in sicer je bronasti znak preje-
la Betka Jelčič, srebrna znaka 

pa Anton Knez in Bojan Ger-
jevič. Navdušenje nad lepoto 
tukajšnje krajine je izrazil tudi 
Borut Pahor, ki je poudaril, da 
v zadnjem obdobju na svojih 
potovanjih po slovenskih kra-
jih zaznava več optimizma, 
prav tako pa se je okrepilo 
tudi zavedanje, da lahko veliko 
v svojem okolju postorijo lju-
dje sami, čemur je priča tudi 
ob obisku Zdol. Zato se je v na-
daljevanju z veseljem pridru-
žil tudi podelitvi krajevnih pri-
znanj, ki sta jih nagrajencem 
za prispevek pri razvoju kra-
jevne skupnosti podelila Jože 
Slivšek in mag. Miran Stanko. 

Med letošnje prejemnike pri-
znanj KS Zdole so se zapisali 
Martin Kovač, član PGD Zdo-
le, Boštjan Špiler, profesor 
geografije in zgodovine, soav-
tor v letu 2012 izdane obse-
žne knjige Zdole skozi čas, ter 
Vida Ban, članica THD, vse-
stranska aktivistka in dolgo-
letna sekretarka ZPM Krško.  

Prireditev, ki jo je duhovito vo-
dil Cveto Bahč, se je sicer  za-
čela že zarana, ko jo je ob 5. 
uri zjutraj najavilo potrkava-
nje zvonov v tamkajšnji žu-
pnijski cerkvi sv. Jurija, nakar 
se je kmalu za njimi oglasila 
budnica Pihalnega orkestra 
Krško, iz loncev pa je zadišalo 
po zdolskem cvrtju. V kultur-
no zabavnem programu so na-
stopili še harmonikarki Anja 
Borovinšek in Tjaša Ulčnik, 
harmonikarji Tonija Sotoška, 
pevska zasedba Kvartet plus, 
ansambli Franca Ocvirka, Po-
mežik, Jerneja Kolarja in Vese-
li svatje, folklorna skupina iz 
Pišec in zasedba Totter Midi 
Sotošek. Ekipe so se pomeri-
le v kuhanju zdolske gobove 
juhe, veliko "kuhačo" pa je pri 
peki cvrtja vrtel tudi predse-
dnik države Borut Pahor.

 Bojana Mavsar

Zdolski�nagrajenci�v�družbi�gostov�prireditve

Predsednik�države�Borut�Pahor�se�je�na�prizorišče�pripeljal�z�
v�lipove�veje�odeto�konjsko�vprego.


