
 

Ob kresu poskrbimo za varnost
Na predvečer delavskega praznika bodo po naših krajih po-
novno zagoreli številni kresovi. Pri tem naj organizatorji, opo-
zarja Uprava RS za zaščito in reševanje, že predhodno poskrbi-
jo za varnost kurišč, in sicer na način, da prostor okoli kurišča 
očistijo vseh snovi, ki bi lahko potencialno povzročile nena-
dzorovan vžig. V kolikor požarna straža ne bo zagotovljena, 
mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (pe-
sek, kamen, opeka ali kovina), nadzorovati pa ga mora odra-
sla oseba. V kolikor bo vetrovno vreme, prižig kresa ni pripo-
ročljiv, ob močnejšem vetru pa je treba kurjenje prekiniti in 
pogorišče temeljito pogasiti s peskom ali zemljo, enak posto-
pek pa velja tudi za gašenje po zaključenem kresovanju. Kres 
naj bo sestavljen iz čim bolj suhega lesa, za boljšo gorljivost 
pa je prepovedano uporabiti nevarne vnetljive in eksplozivne 
snovi, prav tako tudi ni dovoljeno kurjenje odpadkov. Če kres 
povzroči požar, nemudoma pokličite na 112.  B. M.
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Čas je tudi za okrevanje delavcev

Nova turbina bo švedska

Končno začetek velikih projektov

Radeška pomoč velikim družinam
Država obljubljala, a nič od tega

Pozitivni premiki 
na trgu dela
Oživljanje posavskega gospodarstva se pozna 
tudi na trgu dela, saj so imeli delodajalci v prvem 
letošnjem trimesečju kar za dobro petino več 
potreb po delavcih kot v enakem obdobju lani, 
brezposelnost pa je bila konec marca posledično 
za 15 % nižja kot pred letom dni. Težava ostaja 
struktura brezposelnih, med katerimi je le okoli 
30 % takoj zaposljivih. 

 Stran 3

O prvem maju 
in počitnicah

Vas zanima, kdaj, kje in kako se je začelo prazno-
vanje 1. maja, največjega delavskega praznika, v 
naših krajih? O tem pišemo na tokratnih praznič-
nih straneh, posvečenih bližnjemu prazniku, pred-
stavljamo pa nove tri pihalne orkestre, ki bodo na 
prvomajsko jutro igrali budnico po mestih in vaseh. 
Dodali smo jim še počitniške strani, kjer je v ospred-
ju peti Posavski festival tematskih poti, ki se zače-
nja z jutrišnjim dnem. 
 Strani 12-17

INO STROJI V OBJEMU VINOGRADOV - Podjetje INO Brežice je ob svoji 60-letnici minulo soboto v 
Gadovi peči v čudovitem vremenu in v objemu gričev, posejanih z vinogradi, po osmih letih spet 
pripravilo skoraj triurno demonstracijo najboljših strojev iz lastnega proizvodnega programa. Lepo 
število navzočih, med katerimi je bilo veliko poslovnih partnerjev in kupcev iz tujine, je sposobnost 
mulčerjev blagovne znamke INO navdušila. Zvok mulčerjev, priklopljenih na traktorje, je dal slutiti, da 
se je narava kljub nedavni pozebi, ki je po prvih podatkih povzročila škodo velikih razsežnosti, v tem 
času dokončno prebudila. To pa je tudi prava priložnost za napoved naših tradicionalnih tematskih 
strani Sadovi narave v Posavju - tokrat bomo govorili o ajdi in koruzi -, ki jih že pripravljamo in jih boste 
lahko prebirali v naslednji številki Posavskega obzornika, ki bo izšla 11. maja.  Foto: Rok Retelj
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povedali so - o zahtevah sindikalistov po višjih plačah

Nevenka Flajs, Brezje: Minimalna plača v 
Sloveniji je prenizka, nekateri so se zaradi 
tako nizkih dohodkov znašli na ali celo pod 
robom preživetja. Vsekakor podpiram sindi-
kalne zahteve po višjih plačah, vendar se bo-
jim, da se razmere glede plač še dolgo ne bodo 
izboljšale. V primeru, da se bo minimalna pla-

ča nekega dne vseeno zvišala, bo to verjetno samo malenko-
stno, tako da nekega pravega učinka ne gre pričakovati.

Ivan Kneževič, Sevnica: Glede na to, da se 
je stanje v gospodarstvu izboljšalo, bi se mo-
rale posledično zvišati tudi plače zaposlenih. 
Kljub temu pričakujem, da se ne bo kaj veli-
ko spremenilo na tem področju. Najprej bi se 
bilo treba jasno dogovoriti o stimulaciji, do-
datku za delovno dobo itd., šele nato bi se lah-

ko minimalna plača zvišala. Največji problem pa je, da je pri 
nas osnovna plača še nižja od minimalne plače.

Jože Denžič, Podgorje pri Pišecah: Zahte-
ve sindikalistov podpiram, saj bi morali po 
mojem mnenju vsi delavci za pošteno delo 
dobiti tudi pošteno plačilo. Vsekakor velika 
večina delavcev dobi premajhno plačilo. Pla-
čati bi jih morali bolje, četudi na račun manj 
zaposlenih, kar zlasti velja za javno upravo. 

Prepričan sem, da bi bile lahko z vitko javno upravo tam plače 
višje, posledično pa bi se dvignile tudi v gospodarstvu.

Za novo OŠ Cerklje ob Krki 
bo morala občina nameniti še 
dodatnih 300 tisoč evrov, je 
na marčevski seji občinskega 
sveta dejal župan občine Bre-
žice Ivan Molan. Preostanek 
denarja za opremo bo obči-
na skušala zagotoviti z novim 
rebalansom proračuna, ki naj 
bi ga svetniki obravnavali na 
naslednji seji v mesecu maju. 
Več o tem je bilo objavljeno 
že v prejšnji številki časopisa. 
Svetnika Aljošo Rovana (IDS) 
je na seji zanimalo, kolikšen 
izpad dohodkov so prijavili 
gospodarski subjekti, ki so v 
času migrantske krize utrpeli 
določeno škodo, in ali obstaja 
kakšna podlaga za popolno ali 
delno povračilo škode iz pro-
računa Občine Brežice. »Gle-
de na to, da z državno pomoč-
jo očitno ne bo nič, bo verjetno 
treba sporočiti gospodarskim 
subjektom: obrazce za prija-

Država obljubljala, a nič od tega
BREŽICE – Brežiški svetniki so bili na zadnji seji s strani župana seznanjeni o višji ceni za opremo nove 
šole v Cerkljah, razpravljali so tudi o morebitnem povračilu škode gospodarstvenikom, ki so jo utrpeli za-
radi migrantske krize, seznanili pa so se še z izvajanjem občinskega programa varnosti v lanskem letu.

vo gospodarske škode ste iz-
polnjevali brez veze, hvala za 
vaš trud,« je nekoliko cinično 
dejal Rovan. Župan mu je od-
vrnil, da je po njegovih podat-
kih prijavljene škode za oko-
li tri milijone evrov, ki bi jih 
občina s sprejetjem ustrezne-
ga odloka lahko celo vsaj del-
no zagotovila, vendar pa lahko 
odlok sprejme samo v prime-
ru, če to omogoča tudi državna 
zakonodaja, a pravna podlaga 
za to ne obstaja. Jure Pezdirc 
(Lista Sonce) je ob tem dejal, 
da se je kot podžupan skupaj z 
županom in strokovnimi služ-
bami večkrat sestal s pred-
stavniki ministrstva, ki so ve-
nomer obljubljali, da zadeve 
urejajo, vendar se je na koncu 
izkazalo nasprotno. Opozoril 
je, da z državo še ni dorečeno 
glede morebitnega novega be-
gunskega vala, zato bi se mo-
rali o tem čim prej dogovoriti, 

da bo lokalnim gospodarstve-
nikom zagotovljena zaščita.

LANI VELIKO VEČ 
PREKRŠKOV

Vodja Medobčinskega inšpek-
torata - Skupnega prekrškov-
nega organa občinskih uprav 
petih posavskih občin Martin 
Cerjak je svetnikom predsta-
vil vsakoletno poročilo izvaja-
nja občinskega programa var-
nosti. V občini Brežice se je 
tudi v letu 2016 največ krši-
tev pojavljalo v središču Bre-
žic, zlasti na Cesti prvih bor-
cev, Trgu izgnancev in Ulici 
stare pravde ter v okolici 
Zdravstvenega doma Breži-
ce in Splošne bolnišnice Bre-
žice. Edino težavo predsta-
vlja dostava blaga lokalom v 
mestnem jedru, ker niso do-
ločena mesta za dostavo in se 
ta mnogokrat opravlja z ovi-

ranjem ostalih udeležencev in 
storitvijo prekrška. S PP Bre-
žice je bilo izvedenih sedem 
nadzorov pri novem rondo-
ju na Trgu izgnancev, ki je že 
nekaj časa predmet razprave 
in tudi posmehovanj. Na tem 
mestu je veliko oviranj pro-
meta zaradi parkiranja avtov 
v samem rondoju ob pekar-
ni Noč in dan. Ker se občasno 
te kršitve pojavljajo skozi ves 
dan, bodo z nadzori nadaljeva-
li tudi v prihodnje. Sicer pa se 
je število zabeleženih prekr-
škov v zadnjem letu v primer-
javi z letom prej zelo poveča-
lo (s 398 na 889), predvsem 
zaradi ureditve parkiranja pri 
Pošti Brežice in SB Brežice. 
Kršitelji še vedno največkrat 
ne namestijo parkirnega list-
ka zaradi predvidenega krat-
kotrajnega opravka.

 R. Retelj

SEVNICA - V današnjem popoldnevu se bo na 22. redni seji sestal 
sevniški občinski svet in med 19 točkami dnevnega reda prisluh-
nil poročilu o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 
2016, poslovnemu in finančnemu načrtu podjetja Plinovod za lan-
sko in letošnje leto, poročilu o delu KŠTM za leto 2016 in poroči-
lu o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu. 
Svetnice in svetniki bodo obravnavali po skrašanjem postopku 
tudi predlog odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 
ter o zadolževanju Komunale Sevnica za nakup novih poslovnih 
prostorov. Na seji bodo oblikovana tudi mnenja za ravnatelja oz. 
ravnateljico osnovnih šol Ana Gale, Blanca, Boštanj in Šentjanž, 
imenovali bodo predstavnika lokalne skupnosti v svet ŠC Krško-
-Sevnica. Več s seje pa v prihodnji številki časopisa.
  S. R. 

Občinska seja v znamenju poročil

Z vidika realizacije od januarja 
do decembra 2016 so prihod-
ki Občine Radeče v letu 2016 
znašali 3.590.650 evrov (plan 
je bil dosežen v višini 81,3 %), 
odhodki pa so v letu 2016 zna-
šali 3.184.672 evrov (75,4-od-
stotna realizacija). V letu 2016 
je bilo odplačanih 184.583,36 
evra dolgoročnega kredita. Za 
izvedbo investicij po 23. členu 
ZFO-1 je Občina Radeče skle-
nila pogodbe za brezobrestno 
posojilo v višini 81.512 evrov z 
odplačilno dobo osmih let. Sta-
nje zadolžitve je 1.938.178,56 
evra, kar pri 4445 občanih 
znaša 436,04 evra na posa-
meznika (43,36 evra na ob-
čana letno oziroma 3,61 evra 
na občana mesečno). Premo-
ženje Občine Radeče skupaj 
s krajevnimi skupnostmi in z 
javnimi zavodi je po izdelani 
premoženjski bilanci za leto 
2016 vredno 21.954.377 evra 
in vsako leto raste.

Občina Radeče bo znotraj pro-
računske postavke »Denarna 
socialna pomoč« za tekoče leto 
del sredstev v obliki finančne 
pomoči namenila družinam 
s štirimi ali več otroki. Takih 
družin, ki izpolnjujejo tudi po-

Radeška pomoč velikim družinam
RADEČE - Na 16. redni seji radeškega občinskega sveta, ki je potekala 13. aprila, je bilo največ besed o po-
trditvi premoženjske bilance in zaključnega računa, nakupu nepremičnin pod radeško osnovno šolo ter 
mnenju o aktualni ravnateljici lokalne glasbene ustanove.

goje za pridobitev dodatka za 
veliko družino (tega na podla-
gi pristojnega centra za social-
no delo upravičencem nameni 
država) je v občini Radeče 12. 
Denarna pomoč velikim druži-
nam je bila predlagana in tudi 
sprejeta v znesku 200 evrov le-
tno, za izvajanje ukrepa pa so 
svetniki na seji sprejeli sklep, 
da se temu posledično dopolni 
pravilnik, ki ureja to področje. 
Izpostavljena je bila nujnost iz-
polnjevanja določenih pogojev, 
katerim bodo vlagatelji mora-
li zadostiti za pozitivno rešeno 
vlogo, in sicer: vlagatelj mora 
skupaj z vsaj štirimi otroki, 
ki so mlajši od 18 let oziroma 
imajo veljavno potrdilo o šola-
nju do najdlje 26. leta starosti, 
najmanj eno leto stalno prebi-
vati na območju občine Rade-
če, potencialni upravičenec in 
njegovi otroci pa morajo biti 
državljani Republike Sloveni-
je in dejansko prebivati v njej.

ZA UREDITEV VARNE 
ŠOLSKE POTI

Po uspešno zaključeni ener-
getski sanaciji osnovnošolske 
zgradbe se kot naslednji več-
ji projekt, vezan zlasti na Jav-

ni zavod Osnovna šola Marjana 
Nemca Radeče, obeta ureditev 
varne šolske poti. V ta namen 
je bil obravnavan predlog na-
kupa štirih medsebojno po-
vezanih zemljišč v skupni ve-
likosti 929 m² za ceno 32.000 
evrov. Del te nepremičnine 
predstavlja starejša stanovanj-
ska hiša, ki ima status nepre-
mične kulturne dediščine, v 
preteklosti pa so občinski sve-
tniki že premlevali možnost, 
da bi v omenjeni (preureje-
ni) hiši uredili prostore za na-
men izvajanja različnih druž-
beno pomembnih vsebin za 
občane. Tako bi Občina Rade-
če lahko kandidirala na neka-
terih razpisih, katerih pogoj 
pa je med drugim zagotovitev 
prostorov izvajanja – tudi teh v 
mestu drastično primanjkuje. 
Nakup predmetnih zemljišč in 
s tem seveda tudi nekdanje Si-
mončičeve hiše je z vidika ure-
ditve varne šolske poti investi-
cijsko povezan s predhodno 
odobrenim  in izvedenim na-
kupom nekdanjega Wetzovega 
zemljišča, s čimer se smiselno 
zaokrožuje območje, kjer bo 
Občina gradila varno pot, ki je 
za učence in ostale uporabni-
ke nujno potrebna.

Ob tem, ko je svet Glasbene 
šole Laško-Radeče zaradi iz-
tekajočega se mandata razpi-
sal prosto delovno mesto rav-
natelja/-ice, sta radeška in 
laška občina kot soustanovi-
teljici zavezani k oblikovanju 
mnenja o kandidatih, in Obči-
na Radeče je glede na dolgo-
letne bogate delovne izkušnje 
pri vodenju glasbeno-izobra-
ževalnega javnega zavoda iz-
rekla pozitivno mnenje glede 
prijavljene kandidatke Ro-
sane Jakšič, ki šolo uspešno 
vodi že 20 let. Pred uradno 
odločitvijo pa bo svet zavoda 
poleg pozitivnega mnenja lo-
kalne skupnosti, tj. Občin La-
ško in Radeče, moral pridobi-
ti še mnenji učiteljskega zbora 
in sveta staršev.

Potrjena je bila še umestitev 
projektov CLLD Interpreta-
cijski ribnik Savus, Generator 
podeželskih idej Jagnjenica, 
Središče podjetniških impul-
zov, Barvna zgodba Posavja 
in Promocija posavskih tržnic 
v Načrt razvojnih programov 
proračuna Občine Radeče.

 Doroteja Jazbec

LJUBLJANA, ARTIČE - Diplomat, pisatelj, publicist in novi-
nar prof. dr. Milan Jazbec, trenutno veleposlanik RS v Make-
doniji, po rodu iz Spodnje Pohance pri Artičah, je 19. apri-
la uradno najavil svojo kandidaturo za petega predsednika 
Republike Slovenije.

»S svojim znanjem, izkušnjami in de-
lovanjem v minulih letih tako doma 
kot po svetu sem na najrazličnejših 
področjih in v okoljih dokazal, da 
razumem, kaj so to državni interesi 
in kako jih uresničevati,« je uteme-
ljil svojo (presenetljivo) odločitev za 
kandidaturo, s katero se je uradno 
najavil kot prvi konkurent aktual-
nemu predsedniku Borutu Pahor-
ju (neuradno je kandidaturo napo-
vedal tudi predsednik SNS Zmago 
Jelenčič Plemeniti). Kot je dejal ob 
najavi kandidature, želi predsedni-
ški funkciji povrniti državniško držo 
in jo okrepiti z vsebino, pri vsem tem pa ostati sproščen, poziti-
ven in odprt. »Ves čas in vsepovsod bom poudarjal, da so sloven-
ska beseda, knjiga in kultura od Brižinskih spomenikov in Tru-
barja naprej temelj našega naroda, države in vseh nas,« je še dejal.
Že dva dni zatem je gostoval na Osnovni šoli Artiče, katere bivši 
učenec je. Z osmošolcema Niko Bevc in Maticem Senico se je 
pogovarjal o svojih otroških letih v Spodnji Pohanci, spominih 
na šolska leta v Artičah in nato brežiški gimnaziji, študiju novi-
narstva na takratni FSPN, prvi zaposlitvi v takratni tovarni celu-
loze in papirja v Krškem, vstopu v (mladinsko) politiko in kas-
neje v diplomacijo. Doslej je kot diplomat služboval v Avstriji, na 
Švedskem, v Turčiji in zadnjih osem mesecev v Makedoniji. Gle-
de najavljene kandidature na predsedniških volitvah je povedal, 
da mu predstavlja nov izziv, v katerem želi izkoristiti svoje diplo-
matske izkušnje. Vanjo se podaja kot neodvisni kandidat, zato bo 
moral zbrati 5000 podpisov volivcev, pri čemer računa zlasti na 
svoja posavska poznanstva.
Ob koncu pogovora, ko mu je ravnateljica Vesna Bogovič pre-
dala tudi simpatično darilo učencev in učenk, so ga povabili, naj 
pride, če bo izvoljen za predsednika, odpret novo šolsko stavbo, 
na katere gradnjo še čakajo. Pri tem je spomnil, da je sedanji šol-
ski prizidek leta 1978 odprl njegov stari stric Janez (John) Jaz-
bec, ki je vse življenje preživel v ZDA in umrl v 101. letu staros-
ti. »Seveda bi bilo zanimivo, če bi še en Jazbec odpiral to šolo,« 
je dejal napol v šali.  
� P.�Pavlovič

Jazbec v predsedniško tekmo

Dr. Milan Jazbec

Tekmovali mladi genialci
KRŠKO - Včeraj, 25. aprila, popoldne je v veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško potekal zaključni kviz tekmovanja Mladi 
genialci, ki sta ga peto leto zapored organizirali podjetji GEN 
energija in Nuklearna elektrarna Krško. Izmenoma je tekmo-
vanje namenjeno enkrat učencem osmih in devetih razredov, 
drugič dijakom elektrotehniških šol in tehniških gimnazij. Le-
tos je na njem sodelovalo okoli 300 učencev osmih in deve-
tih razredov iz 20 šol v Posavju, kjer sicer deluje 26 osnov-
nih šol. O razpletu in zmagovalcih kviza pa seveda v naslednji 
številki časopisa.
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Kot je povedala direktorica 
službe Irena Pirc, se na krilih 
oživljanja gospodarstva tudi 
letos nadaljuje lanski trend 
zmanjševanja števila brezpo-
selnih in na drugi strani po-
večevanja potreb po delav-
cih. Še konec leta 2016 je bilo 
v evidenci zavoda 4.022 brez-
poselnih (468 manj kot ko-
nec leta 2015), konec marca 
pa je njihovo število padlo na 
3.655, kar pomeni 15,5-odsto-
tno zmanjšanje v primerjavi z 
marcem lani. Najbolj je upa-
dla brezposelnost med mladi-
mi do 30 let (za 29,5 %), ose-
bami s srednjo izobrazbo (za 
25,1 %) in med moškimi (za 
18,8 %). Povprečni čas brezpo-
selnosti v Posavju je bil konec 
marca 36,4 meseca oz. precej 
več kot na ravni države, kjer je 
znašal 28 mesecev. 

Delodajalci so Zavodu za za-
poslovanje v prvem trime-

sečju sporočili 1.063 prostih 
delovnih mest oz. 22 % več 
kot v istem obdobju lani. Naj-
več povpraševanja po delavcih 
je v predelovalnih dejavnostih, 
gradbeništvu, gostinstvu, trgo-
vini, vzdrževanju in popravilu 
motornih vozil, zdravstvu in 
socialnem varstvu, prometu in 
skladiščenju … Med konkret-
nimi poklici so najbolj iska-
ni natakarji, zidarji in delavci 
za preprosta dela pri visokih 
gradnjah, vozniki težkih to-
vornjakov in vlačilcev, sestav-
ljavci električne in elektronske 
opreme, varilci, čistilci, stre-
žniki in gospodinjski pomoč-
niki ipd., med poklici z višjo 
izobrazbo pa zdravniki in de-
lavci v zdravstveni negi, vzgoji-
telji, komercialni zastopniki … 
V tem obdobju se je v eviden-
ci brezposelnih na novo prija-
vilo 805 oseb (128 oz. 13,7 % 
manj kot lani), med katerimi je 
bilo največ, kar 486, takšnih, ki 
jim je izteklo delovno razmer-
je za določen čas. Iz evidence 
brezposelnih je bilo odjavlje-

V Posavju po nekaj letih znova 
porast delovno aktivnih
BREŽICE - Dobrih 15 % manj brezposelnih in 3 % več delovno aktivnih - to je strnjen povzetek stanja na 
trgu dela v Posavju, ki sta ga 20. aprila na novinarski konferenci na Uradu za delo Brežice predstavila Ire-
na Pirc in Andrej Mihelin s sevniške Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.

nih 1.176 oseb (6,9 % več kot 
lani), od tega se jih je 943 vk-
ljučilo v zaposlitev (2,6 % več) 
»Ugotavljamo povečanje števi-
la delovno aktivnega prebival-
stva na našem področju, česar 
nismo zabeležili že vrsto let,« 
pravi Pirčeva. Konec januarja 
je bilo v regiji 21.926 delov-
no aktivnih (660 oz. 3,1 % več 
kot januarja 2016), stopnja re-
gistrirane brezposelnosti pa je 

znašala 12,9 % (1,9 % manj), 
medtem ko na državni ravni 
znaša 11,2 %.

Kljub tem spodbudnim po-
datkom se (še vedno) sreču-
jejo s problemom strukturnih 
neskladij med brezposelnimi, 
saj se povečujejo deleži najbolj 
ranljivih skupin: dolgotraj-
no brezposelnih (več kot eno 
leto) je kar 59,3 %, starejših od 
50 let 41,6 %, neizobraženih 
34,9 %, invalidov 23,2 %, kot 
že rečeno, pa se je delež mla-
dih brezposelnih v dveh letih 
s skoraj 25 % znižal na dob-
rih 19 %. Vsi omenjeni deleži 
so v Posavju znatno višji kot je 
slovensko povprečje. Po oce-
ni Pirčevi je med brezposelni-
mi kvečjemu 30 % takšnih, ki 
ne sodijo v nobeno od ranlji-
vih skupin in so takoj zaposlji-
vi. »Zato bi bilo treba več napo-
ra storiti tudi pri delodajalcih, 
da z različnimi ukrepi čim dlje 
ohranjajo starejše delavce v 
zaposlitvi, zavod pa z različni-
mi ukrepi aktivne politike za-

poslovanja spodbuja zaposlo-
vanje tako te kategorije kot 
drugih ranljivih skupin,« je še 
dodala Pirčeva. Konec febru-
arja je 958 oz. 24,3 % posa-
vskih brezposelnih prejemalo 
denarno nadomestilo, katere-
ga povprečna bruto višina je 
znašala 677,80 evra.

PROGRAMI DAJEJO 
REZULTATE

Ukrepe aktivne politike zapo-
slovanja, s katerimi država po-
sega na trg dela, je predstavil 
svetovalec Andrej Mihelin. 
Povedal je, da so bile lani vanje 
vključene 903 osebe iz Posav-
ja, od tega največ v javna dela 
(214), program subvencioni-
ranega zaposlovanja Prvi izziv 
(179), usposabljanje na de-
lovnem mestu (104), program 
subvencioniranega zaposlo-
vanja Zaposli me (95), nefor-
malno izobraževanje (72) in 

delovni preizkus (52). V pro-
grame je bilo vključenih 561 
dolgotrajno brezposelnih, dve 
tretjini vključenih pa so pred-
stavljale ženske. V prvem leto-
šnjem trimesečju so v progra-
me vključili 334 Posavcev, kar 

je 89 več kot v istem obdobju 
lani, znova prevladujejo dolgo-
trajno brezposelni in ženske.

Mihelin je izpostavil štiri ak-
tualne ukrepe tako za brezpo-
selne kot za delodajalce: eno-
mesečni delovni preizkus in 
dvo- ali trimesečno usposa-
bljanje na delovnem mestu ter 
subvencijska programa Zapo-
sli me za starejše od 30 let in 
še povsem sveže Trajno zapo-
slovanje mladih, nekakšno na-
daljevanje lanskega programa 
Prvi izziv, ki je zahteval 15-me-
sečno zaposlitev. »Novo javno 
povabilo pa je naravnano v 
pogodbo za nedoločen čas,« je 
pojasnil Mihelin, delodajalec 
pa je upravičen do 5000 evrov 
subvencije (v dveh delih). Uk-
repe ocenjuje za uspešne, saj 
denimo pri delovnem preizku-
su beležijo 69 % izhodov v za-
poslitev, pri usposabljanju na 
delovnem mestu pa 48 %. 

Na Zavodu za zaposlovanje 
je sicer ravno 20. aprila pote-
kal Dan za delodajalce, v okvi-
ru katerega so letos poskuša-
li spodbuditi delodajalce, da bi 
zaposlovali tudi starejše brez-
poselne. V ta namen so sve-
tovalci obiskali deset deloda-
jalcev ter se tako spoznali z 
delovnimi okolji in kompeten-
cami, nujnimi za opravljanje 
določenih poklicev, da bi lah-
ko na prosta delovna mesta 
posredovali boljše kandidate, 

hkrati pa so na uradih za delo 
starejšim brezposelnim prip-
ravili predstavitve možnos-
ti zaposlitve v programih jav-
nih del.

� Peter�Pavlovič

Stopnja brezposelnosti v Posavju se je 
v primerjavi z enakim obdobjem lani 
znatno zmanjšala, med brezposelnimi pa 
jih večina sodi med t. i. ranljive skupine – 
dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 
let, neizobražene in invalide.

Andrej Mihelin in Irena Pirc

V Revoz le 36 brezposelnih
Na sevniški službi so iskali tudi kadre za potrebe nočne izme-
ne novomeškega Revoza, venda so bili manj uspešni od priča-
kovanega. Pripravili so 27 motivacijskih srečanj, v katere so 
pritegnili okoli 400 brezposelnih, ki so nato oddali 152 vlog 
za zaposlitev, a po njihovih podatkih se jih je zaposlilo le 36 
(gre za zaposlitev pri agencijah, ne neposredno pri delodajal-
cu). Tak rezultat pripisujejo dejstvu, da gre za nočno delo, po-
leg tega jih precej ni opravilo bodisi preizkusa ročnih spret-
nosti bodisi zdravniškega pregleda.

Tujci mimo zavoda
Glede zaposlovanja tujcev, zlasti za sezonska dela v kmetij-
stvu, se delodajalci vse manj obračajo na Zavod za zaspolova-
nje oz. gredo neposredno po delovna dovoljenja zanje, saj jim 
na zavodu v preteklosti niso uspeli zagotoviti dovolj (domače) 
delovne sile. Pirčeva sicer pravi, da se brezposelni lažje odlo-
čajo za jesenska dela v sadjarstvu kot denimo za spomladan-
sko obiranje jagod.

KRŠKO - Nuklearno elektrarno Krško so 22. aprila dopoldne 
po kratkotrajni zaustavitvi ponovno vključili v elektroener-
getski sistem. Dan pred tem je, kot so sporočili iz elektrarne, 
namreč prišlo do motnje pri delovanju  razbremenilnega ven-
tila pare na enem od dveh dogrevalnikov pare in izločevalni-
kov vlage v klasičnem  delu elektrarne. Pri tem se je v oko-
lje sproščala para, kar je bilo slišno tudi v okolici elektrarne, 
vplivov na okolje pa po zagotovilu iz NEK ni bilo. Ob delnem 
zmanjšanju moči elektrarne se je ventil samodejno vrnil v 
želeni položaj. Za korekcijo delovanja ventila je bilo potreb-
no elektrarno zaustaviti. Po vzpostavitvi pogojev za izvajanje 
del je sledila natančna diagnostika in zamenjava sprožilnega 
dela razbremenilnega ventila, ki je povzročil nepričakovano  
motnjo njegovega delovanja. 
Tokratna zaustavitev je bila druga letos, februarja je namreč 
prišlo do kratkotrajne samodejne zaustavitve elektrarne za-
radi okvare tokovno tlačnega pretvornika.  P. P.

Kratka ustavitev NEK

CERKLJE OB KRKI – Proga za hitrostne preizkušnje oz. poligon 
Gaj na območju vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki je v zadnjih 
mesecih že dobila določeno podobo. Prva faza (od šestih) je po 
besedah predsednika Zveze za avto šport Slovenije – AŠ 2005, ki 
bdi nad tem projektom, Antona Anderliča skoraj končana, tako 
da računa, da bodo lahko že od meseca maja dalje organizirali t. 
i. track day-e, kar pomeni treninge, usposabljanja, preizkušanja 

sposobnosti motoristov in avtomobilistov. Prvi tak dogodek bo 
sicer že 1. maja, a bo zaprt za javnost. »Sicer je treba še nekate-
re stvari narediti, kot recimo poskrbeti za protihrupno zaščito, 
vendar je to tisto, o čemer smo se pogodbeno dogovorili z mi-
nistrstvom in tudi predstavili javnosti,« pravi in dodaja, da za-
enkrat večjih dirkaških prireditev ne bo. V zadnjih mesecih so v 
Gaju stezo na novo asfaltirali, uredili izletne cone in postavili za-
ščitno ograjo – večina izvajalcev oz. podizvajalcev del je lokalnih 
obrtnikov –, tako da je ta objekt po Anderličevih besedah varen in 
zadošča vsem osnovnim zahtevam po preprečitvi morebitnih ne-
sreč. Kot je še povedal za naš časopis, imajo namen po prvomaj-
skih praznikih sklicati tudi sestanek s predstavniki KS Cerklje ob 
Krki in krajani, na katerem jim bodo predstavili aktualno doga-
janje v Gaju in njihove nadaljnje načrte. »Obenem bomo vse za-
interesirane povabili, da se vključijo v naše dejavnosti in tudi na 
ta način kaj zaslužijo. Lokalni gasilci in društvo AMD Gaj so že 
vpeti v to, verjamem, da se bodo pridružili še drugi,« pojasnjuje 
Anderlič. Kot še pravi, bodo, takoj ko bo mogoče, nadaljevali še 
s preostalimi fazami izgradnje, med drugim bi radi uredili tudi 
t. i. off-road poligon za motokrosiste. Vmes je bilo območje Gaja 
večkrat tudi že tarča vandalizma (poškodovanje strojev, pretr-
ganje kablov, razbijanje stekla), kar so tudi prijavili policiji. »Ko 
bo ta objekt še bolj dodelan, bomo postavili tudi varnostne ka-
mere in ga še bolj zaščitili pred nepovabljenimi obiskovalci,« je 
še dejal Anderlič.  R. Retelj

Poligon kmalu javno dostopen 

Poligon v Gaju bodo lahko kmalu preizkušali tako motoristi 
kot avtomobilisti.

Pozeba skoraj uničila jablane
POSAVJE - Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in 
temperature so se minuli petek, 21. aprila, tudi v naših 
krajih spustile kakšno stopinjo pod ničlo, kar je seveda 
pomenilo pozebo, ki so se je bali zlasti sadjarji in vino-
gradniki, pa tudi čebelarji. 

Specialistka za sadjarstvo Andreja Brence iz KGZS - Zavoda 
Novo mesto nam je povedala, da je letošnja pozeba v primer-
javi z lansko bistveno večjih razsežnosti, saj so se tempera-
ture v določenih predelih spustile kar nekaj stopinj pod nič-
lo. »Kar se vidi na terenu, je zelo slabo. Škoda je prizadela vse 
sadne vrste pa tudi vinograde v nižjih legah. Nasadi jablan so 
tako rekoč povsem uničeni. Dejanska škoda bo vidna čez me-
sec ali dva, vendar lahko že sedaj govorimo o številkah blizu 
100 %. Nekateri višje ležeči vinogradi so lepo obstali, drugi pa 
popolnoma pozebli, odvisno predvsem od poteka hladnih to-
kov,« je pojasnila. Sadjarji pravijo, da bi težave s pozebo lah-
ko rešili z ureditvijo t. i. oroševalnih namakalnih sistemov, s 
pomočjo katerih bi pred napovedano pozebo pršili vodo po 
drevju. Ko ta zmrzne, veje in liste obda z ledom, ki deluje izo-
lativno in jih obvaruje.

Posledice pozebe bodo čutile tudi čebelarji, saj je akacija veči-
noma pozebla, tako da akacijevega medu podobno kot lani ne 
bo. Ker akacija cveti samo enkrat, te paše ni možno nadokna-
diti, zato upajo, da bosta bolje medila lipa in kostanj, na kate-
rem je prav tako nastalo nekaj škode. Čebelarji letos pričaku-
jejo tretjino manj pridelka kot običajno.
 P. P., R. R.
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OPITI IN BREZ VOZNIŠKE ZA VOLANOM - 22. 4. so bili po-
licisti obveščeni o nevarnem vijuganju kolesarja po cesti med 
Prilipami in Dvorcami. 65-letnega kolesarja so izledili, preizkus 
opitosti pa je pokazal v litru izdihanega zraka 0,39 mg alkoho-
la. In če so slednjemu zaradi kršitev izdali plačilni nalog, si je 
naslednji dan ob 5.30 uri zjutraj 31-letni voznik, ki so ga usta-
vili v Brežicah, zaradi 1,01 mg alkohola v litru izdihanega zra-
ka prislužil pridržanje do povrnitve v trezno stanje.  

23. 4.  so bili krški policisti obveščeni o objestni vožnji vozni-
ka kombiniranega vozila, ki naj bi v krožišču v Krškem zaviral, 
pospeševal in ustavljal vozilo. Policisti so 21-letnega voznika 
na podlagi opisa izsledili pri Drnovem, kljub očitnim znakom 
vinjenosti pa je opravljanje preizkusa odklonil. Prepovedali so 
mu nadaljnjo vožnjo, s kršitvami pa seznanili sodišče. 
Pri naselju Gazice so istega dne zvečer odredili preizkus vinje-
nosti 41-letni voznici, ki je 'pihnila' 0,67 mg alkohola, zaradi 
česar ni smela nadaljevati z vožnjo. Med kontrolo prometa v 
Cerkljah ob Krki so v noči naslednjega dne policisti odredili 
preizkus 47-letnemu vozniku osebnega avtomobila, za kate-
rega se je izkazalo, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, 
v litru izdihanega zraka pa je imel vsebnost 1,01 mg alkohola. 

Brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa je vozil tudi 41-letni 
voznik osebnega vozila, ki je v Veliki vasi pri Krškem 16. 4. zve-
čer zapeljal z vozilom na nasprotno smerno vozišče v trenutku, 
ko je pravilno iz nasprotne smeri pripeljal drug voznik. Ta je 
v izogib trčenju zapeljal s ceste in poškodoval vozilo, povzro-
čitelj pa je še pred prihodom policistov zapustil kraj nesreče. 
Ko so ga izsledili, so ugotovili, da je tudi opit, saj je napihal kar 
0,83 mg alkohola. Dan pred tem so sevniški policisti prejeli ob-
vestilo o vijuganju voznika z osebnim vozilom iz smeri Radeč 
proti Sevnici. A kakor se je izkazalo, ni šlo za voznika, temveč 
46-letno dodobra opito voznico, saj je imela v litru izdihane-
ga zraka kar 0,98 mg alkoholnih hlapov. Začasno so ji odvze-
li vozniško dovoljenje, o tem, koliko časa bo trajal odvzem ali 
pa ji bo dovoljenje pogojno vrnjeno, pa bo odločalo sodišče.

Policisti Posebne skupine prometne policije Novo mesto so 
22. 4. izvajali nadzor na širšem območju Posavja in le v nekaj 
urah ustavili štiri voznike osebnih vozil, ki so napihali med 
0,40 in 0,84 mg alkohola. Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja.
  Zbrala: B. M.

Rok Kerin, Krška vas: Poznam kresovanje na 
Skopicah ter pohod in prvomajsko proslavo na 
Šentvidu. Letos se sicer ne bom udeležil nobene 
izmed prireditev, ker grem za prvomajske pra-
znike prvič na morje. Ponavadi se udeležim sko-
piškega kresovanja na predvečer praznika dela, 
oba praznična dneva pa preživim v krogu svojih 

najbližjih, obiščejo nas sorodniki, tako da je res veselo.

Danijel Milić, Radeče: V mojem kraju so za 
prvomajske praznike organizirani razni poho-
di. Mnogi se udeležijo Stanetovega pohoda na 
Lovrenc, nekateri gredo na Kum ali Lisco. Na 
predpraznični večer zagorijo kresovi, ki sem se 
jih v mlajših letih rad udeleževal s prijatelji, a 
sedaj že nekaj let preživim prvomajske prazni-

ke tako, da se odpravim na pohod ali pa se športno udejstvujem.

Špela Ferenčak, Skopice: Ko sem bila majhna, 
nas je oče običajno vsako leto peljal na pohod na 
Šentvid. Kar se tiče obveščenosti, nikjer ne vi-
dim plakatov o večjih praznovanjih, kot je bilo 
pretekla leta. Kresovanje bom preživela z dru-
žino in sovaščani v svoji krajevni skupnosti, kjer 
imamo kres, hrano, jedačo in glasbo poleg igri-

šča, da se naši otroci lahko igrajo.

Mateja Gačnik, Šutna: Za 1. maj bom v družin-
skem krogu, pa tudi s prijatelji. Če bo lepo vre-
me, bomo pripravili piknik in se družili. Zdi se 
mi v redu, da je ob takšnem prazniku več aktiv-
nosti, tudi v naši krajevni skupnosti vabijo kra-
jane na prireditev. Se mi pa zdi, da je imel ta pra-
znik v preteklosti večjo veljavo, kakor ga ima 

sedaj, ko se kar nekam izgublja. 

Pred bližnjimi prvomajskimi prazniki smo naše sogovor-
nike pobarali, ali poznajo prvomajske prireditve v njiho-
vi okolici, ali se bodo udeležili katere od njih oz. kako si-
cer preživijo prvomajske praznike, doma ali se morda 
odpravijo na kakšen izlet ali počitnice.

anketa

Kam za prvi maj?

Razmere v hrvaškem Agro-
korju, lastniku našega naj-
večjega trgovca Mercatorja, 
so že nekaj tednov v ospred-
ju zanimanja naših medijev 
in javnosti. Je ta pozornost 
upravičena ali morda preti-
rana?
Mercator je vendarle največ-
ji delodajalec v Sloveniji, v ka-
terem je trenutno zaposlenih 
več kot 9000 ljudi, in glede na 
to, da je cela prehrambena ve-
riga kar precej vezana nanj, to 
posredno pomeni 40 do 50 ti-
soč delovnih mest, kar je og-
romno za tako malo državo. 
Zato mislim, da je prav, da je 
temu namenjena posebna po-
zornost. Osebno sem nasproto-
val prodaji Mercatorja in opo-
zarjal, da je nesmiselna, ker ga 
kupuje podjetje brez denarja 
in še bolj zadolženo, ki je prik-
rivalo svoje finančne rezulta-
te. Politika temu ni verjela oz. 
je verjela financam, kot so bile 
prikazane, in v naši državi ni-
koli noben politik ne gleda iz-
venbilančnih obveznosti, ki 
so bolj pomembne kot bilanč-
ne in bremenijo podjetje. Tako 
se je zgodilo, da je Agrokor ku-
pil Mercator praktično brez 
denarja. Prepričan sem, da je 
v nakupni pogodbi protiko-
rupcijska klavzula, ki bi jo bilo 
zdaj dobro pogledati. 
Druga stvar pa je, da so se pro-
dajalci, NLB in ostali, obnaša-
li izredno neprijazno. Ko smo 
zahtevali zaščito pravic delav-
cev, nismo v pogodbi dosegli 
ničesar. Ob zahtevi po uporabi 
slovenskega jezika so nam rek-
li, da je to nedovoljena državna 
pomoč, ne glede na to, da ima-
mo tudi zakon o javni rabi slo-
venščine. Posredniške provi-
zije so bile tako visoke, da so 
očitno prezrli vse in so za en 
zrezek ubili kravo. Mercator je 
bil takrat res zadolženo podje-
tje, vendar je imel neobreme-
njene finance. Zadolžen je bil 
za cca. milijardo evrov, svojega 
premoženja pa je imel 1,7 mi-
lijarde evrov. Ko smo zahtevali, 
da bi banke odkupile trgovske 
centre, Mercator pa bi jim pla-
čeval najemnino, kar je praksa 
v celi Evropi, NLB ni pristala na 
to. Še več, šli so tako daleč, da 
so Mercator in Pivovarno La-
ško zanalašč zelo obremenili še 
z višjimi obrestmi. Recimo de-
cembra 2012 je bil Mercator še 
A komitent, čez tri mesece pa 
je bil že 'junk', kar pomeni, da 
so mu obresti dvignili skoraj na 
11 %. Tako so povzročili, da so 
podjetja poslovala na robu in-
solventnosti, o kateri govori-
jo takratni politiki, ki pa je bila 
umetno ustvarjena, da so ga 
lahko prodali. O insolventnosti 
govorijo politiki, ki ne poznajo 
računovodskih standardov, go-
vorijo le zato, ker so bili verje-

tno za to podplačani. To je bila 
čista svinjarija vodilnih oz. ta-
kratne politike do tega podje-
tja. Tako so uničili tudi pivovar-
no in prisilno prodali obe. In 

kaj se je zgodilo potem? Takoj, 
ko je Agrokor kupil Mercator in 
Heineken Pivovarno Laško, je 
NLB izgubila najboljše komi-
tente. Sistem vodenja bank v 
Sloveniji je katastrofa, vendar 
to je, kar pač imamo.

Kljub temu ste v zvezi z do-
godki v Agrokorju v izjavah 
pomirljivi, da se delavcem 
Mercatorja ni treba bati za 
zaposlitve - na čem temelji-
te take ocene?
Preden je bil Mercator prodan, 
je bil zanj podpisan t. i. stan-
dstill agreement, tj. dogovor z 
bankami, da nihče ne sme po-
segati v Mercator. Torej Ag-
rokor zdaj ne more izčrpava-
ti Mercatorja. Na Hrvaškem 
jim tega dogovora ni uspelo 
doseči, zato smo se bali, da bi 
lahko šli čez blagovne menja-
ve oz. da bi Mercator na Hrva-
škem plačeval kakšne raču-
ne in so nadzorniki pregledali 
njegovo poslovanje. Mercator 
posluje stabilno, plače so tre-
nutno redne, poravnava svoje 
obveznosti do dobaviteljev in 
ni v težavah, tudi nikoli ni bil.  

Je t. i. Lex Mercator, ki ga je 
sprejela vlada, dobrodošla 
poteza ali državni interven-
cionizem?
Zdaj se je spet začela v Merca-
tor mešati politika. To sicer ni 
najbolj zdravo, je pa dobro, da 
država postavi člana uprave, ki 
bo skrbel, da ne bi prišlo do iz-
črpavanja podjetja. Vsaka ure-
jena država to naredi nekoli-
ko drugače. Država je zdaj vsaj 

javno priznala, da ji je mar za 
Mercator ter za svoje dobavi-
telje. Dejansko tujci, ki priha-
jajo v Slovenijo, pripeljejo svo-
jo robo. Roba, ki jo prodajajo 

v trgovinah, je sicer delno slo-
venskega izvora, ampak ko se 
kupci navadijo, po nekaj letih 
ta roba izgine

Omenili ste že, da ste na-
sprotovali prodaji Merca-
torja, za katerega ste rek-
li, da se 'prodaja kot zadnja 
vreča krompirja na trgu'. 
Bili ste eden pobudnikov 
referenduma proti privati-
zaciji državnih podjetij. Še 
vedno menite, da bi država 
res lahko bolje poskrbela za 
dobro vodenje teh podjetij 
kot tuji lastniki?
Pri nas je tako: Aerodrom Lju-
bljana je kupil Fraport, nem-
ško državno podjetje, Žito je 
kupila Podravka, hrvaško dr-
žavno podjetje … Podravka po-
sluje pozitivno zaradi Žita. Mi 
smo šli v te prodaje s predpo-
stavko, da država ne sme biti 
lastnik podjetij, jaz pa mis-
lim, da moramo imeti neka-
tera podjetja, če hočemo ime-
ti svojo nacionalnost. Če bomo 
vse prodali, bomo kot Madža-
ri, ki nimajo več ničesar in se 
zdaj borijo za MOL, ki ni več 
njihov. Če nimaš svojih podje-
tij, nisi država, potem si 'ba-
nana republika'. Podjetja ti 
zagotavljajo delovna mesta 
in davčne prilive. Problem pa 
je v upravljanju podjetij, kjer 
bi politika morala dati roke 
stran, žal pa hoče imeti vsa-
ka aktualna politika nad tem 
pregled, namesto da bi na čelo 
postavila res ugledne strokov-
njake in spremljala poslova-
nje, kot se dela npr. v Krki, v 

katero se nihče ne vtika. To je 
bolezen vseh držav, ki so izšle 
iz prejšnjega sistema.

Zakaj Krko politika pusti pri 
miru, v številna druga podje-
tja pa se vtika?
Če se mene vpraša, zato, ker 
prebivalstvo Dolenjske tega 
ne pusti in je alergično, če se 
je začne kdo dotikati. Podob-
no je na Primorskem z Luko 
Koper. Tukaj je politika toliko 
previdno, da noče konflikta, 
poleg tega je delničarstvo pre-
cej razpršeno. 
V Sloveniji podjetja kupuje-
jo hrvaški pokojninski skladi. 
Zakaj? Ker so dobra podjetja. 
Ko neka država z blagoslovom 
svoje politike kupuje podjetja 
v drugi državi, se morala po-
litika zamisliti, pa tudi svet za 
nacionalno varnost bi se mo-
ral. Pri nas pa ta svet, dokler 
ga vodi predsednik Pahor, ne 
bo ukrenil nič.

Ves čas se govori le o Merca-
torju - kakšne pa so razmere 
v drugih trgovskih verigah? 
Tuš se prodaja, po podatkih za 
leto 2015 ima 389 milijonov 
evrov izgube, 114 milijonov 
je dolžan dobaviteljem in ima 
cca. 50 milijonov negativnega 
kapitala. Delež mu pada in je 
do delavcev in sindikata izred-
no neprijazno podjetje. Trgo-
vine nihče noče kupiti, ker je 
delovno intenzivna panoga in 
nima velike dodane vrednos-
ti, v letu 2015 je bila denimo 
nekaj manj kot 40 tisoč evrov 
na zaposlenega. Merkur se rav-
no tako prodaja. Zadaj so kup-
čkanja, NLB kupčka tudi pri 
Tušu, ker sama ne ve, kaj bi. 
Če je podjetje v prisilni porav-
navi, bi nekdo moral prisilnega 
upravitelja vprašati po zdrav-
ju, ko ga ne proda. Ko uprava 
prepreči prodajo, se nam zgo-
di Agraria Brežice, ko so leta 
1997 vse skupaj prodali, zdaj 
je že peti stečajni upravitelj, 
nihče za nič ne odgovarja, ste-
čajna sodnica je še vedno ista, 
vse terjatve so 100-odstotno 
poplačane, pa je še ostalo ne-
kaj premoženja. Kdo bo vpra-
šal tiste ljudi, ki so leta 1997 
Agrario poslali v stečaj, kako 
so to lahko naredili, če imajo 
več kapitala, kot je bilo stečaj-
ne mase? Tukaj ni logike.

Trgovci vse več vlagajo v 
promocijo prijaznosti do 
kupca, poudarjajo domače 
blago. Kakšno pa je stanje v 
resnici?
Če govorimo o maloprodaji: v 
njej je zaposlenih cca. 40 tisoč 
ljudi in to so najslabše plača-
ni delavci v državi. Pred tre-
mi leti so deregulirali pokli-
ca prodajalec in trgovinski 
poslovodja, proti čemer smo 

Ladislav Rožič, sindikalist:

BREŽICE - Brežičan Ladislav Rožič, ki sicer že desetletje živi in dela v Ljubljani, je eden najbolj prepoznav-
nih sindikalistov v državi. Potem ko je vodil sindikat v Posavju, je bil dolgo izvršni sekretar Zveze svobod-
nih sindikatov Slovenije, zdaj pa je že peto leto sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije, največje pa-
noge v državi s skoraj 100 tisoč zaposlenimi.

Brez svojih podjetij nisi država, 
ampak 'banana republika'

Ladislav�Rožič
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RAJEC - Na parkirišču gradu Mokrice je v počastitev 1. maja, bližajočega se delavskega praznika, 20. aprila, 
potekalo tradicionalno, že enajsto srečanje predstavnikov Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške (ZSSH) in 
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), na kateri so podpisali tudi skupno izjavo o plačah.

Po okrevanju gospodarstva je 
čas tudi za okrevanje delavcev

se močno borili. Uničili so pok-
lic prodajalec, ki ga več ni, tudi 
tovrstnih šol več ne bo. Po ko-
lektivni pogodbi mora biti 
prodajalec plačan glede na 4. 
stopnjo strokovne izobrazbe, 
trgovinski poslovodja pa gle-
de na 5. stopnjo, zakonodaja 
pa tega ne predvideva in šole 
propadajo. Ljudje nimajo več 
veščin in znanja, zato mislim, 
da je bila ta deregulacija veli-
ka napaka. Zaradi tega imamo 
zdaj pritisk na ceno dela. Šti-
ri tisoč ljudi dela na minimalni 
plači, vsi ostali pa so malo nad 
njo, dobički v dejavnosti pa so 
visoki: leta 2015 510 milijo-
nov evrov, lani pa skoraj mi-
lijardo. 

V trgovskih centrih, zlasti 
tujih, vidimo, kako proda-
jalke hitijo z delom na bla-
gajni, kupec skoraj ne uspe 
stvari pravočasno pospraviti 
v vrečke. Kaj so ti novi trendi 
prinesli za kvaliteto storitev 
za potrošnike?
Ko so prišli tuji trgovci k nam, 
so vsi prodajalci delali na nor-
mo, morali so v minuti poske-
nirati 42 izdelkov. Na Hrva-
škem so šli celo tako daleč, da 
so morale imeti ženske, ki so 
imele menstruacijo, na roki 
rdeč trak, da niso prepogosto 
hodile na stranišče. Ko smo s 
pomočjo evropske konfedera-

cije sindikatov naredili rom-
pompom, se je ta zadeva uredi-
la. Drug problem v trgovini pa 
je neenakomerno razporejen 
delovni čas. V času krize je v 
trgovini delalo enajst tisoč lju-
di več, kot jih dela sedaj, pro-
dajnih površin je več in obra-
tovalni čas se podaljšuje. Ker 
ni dovolj zaposlenih, je pritisk 
nanje izreden in jim vsiljujejo 
neenakomerno razporejen de-
lovni čas, se pravi, da prideš, 
kadar te potrebujejo, s tem, da 
te morajo o tem obvestiti z ne-
kim dolgoročnejšim urnikom. 
Pri nas se to izkorišča, tako da 
je to bolj pravilo kot izjema. 
Ljudje so izčrpani, izmučeni 
in porast bolniških odsotnos-
ti je izreden. Z vodilnimi v tr-
govini se je o tem izredno tež-
ko pogovarjati. Zdi se mi, kot 
da smo v času Turkov: takrat 
so bili naši ljudje janičarji, da-
nes pa se Slovenci, 'mali šefi' v 
tujih podjetjih, obnašajo kot ja-
ničarji do zaposlenih. 

Kakšne posledice pa ima 
uvajanje samopostrežnih 
blagajn v trgovinah z živili, 
je to grožnja delovnim mes-
tom?
Po eni strani to je grožnja, am-
pak večja grožnja delovnim 
mestom je internetna trgovi-
na, ki je v Sloveniji zelo v po-
rastu. Grožnja trgovini je pred-

vsem to, da ljudje nočejo več 
delati v njej za ta denar in de-
lodajalci marsikje težko najde-
jo trgovce. Zdaj se sicer pogaja-
mo o ceni dela, vendar ti dobro 
plačani ljudje ne morejo razu-
meti nekoga, ki mora prežive-
ti s 600 evri. 

Svobodni sindikat je imel 
pred leti enoto tudi v Posav-
ju, nato pa je bil 'žrtev' izse-
ljevanja služb iz naše regije 
in po našem mnenju ga v Po-
savju ni več toliko čutiti. Je 
bila to prava odločitev?
Problem Posavja je v tem, da 
se je po osamosvojitvi izgubilo 
ogromno delovnih mest. Pad-
la so številna podjetja: SOP, Ko-
vinarska, Metalna, Đuro Salaj, 
Rudnik Senovo, Labod, Jutranj-
ka, Beti, Kovinoplast, Livarna, 
Agraria, Vino Brežice … Zato 
ni takšne delavske baze, da bi 
se ekonomsko splačalo imeti 
enoto sindikata. Pisarni v Kr-
škem in v Brežicah še vedno 
delujeta. Gotovo pa se čuti, da 
ni enote, moraš biti tam, kjer 
so ljudje …

V katerih branžah posavski 
delavci delajo v najtežjih po-
gojih?
Z leti so se razmere izboljšale. 
Najhuje je v delovno intenziv-
nih panogah, med katere spa-
dajo trgovina, gostinstvo ter 

klasična industrija, ki jo je si-
cer zelo malo. 

V uredništvu smo večkrat 
slišali pripombe v zvezi s 
Termami Čatež, ki so sicer 
eden največjih zaposloval-
cev, vendar tam ljudje delajo 
za zelo nizke plače, po dru-
gi strani pa si lastniki vsa-
ko leto delijo dobičke. Kljub 
temu nekega sindikalnega 
upora ni čutiti …
Tam je sindikat kar dobro or-
ganiziran, problem pa je pre-
majhna ponudba delovnih 
mest. Prepričan sem, da če bi 
se tukaj odprla neka boljša to-
varna, nek industrijski obrat, 
ki bi bil prijazen do delavcev, 
bi nekatera podjetja, s terma-
mi na čelu, delavce iskale z ba-
terijo. Ljudje, ki vodijo terme, 
se ne zavedajo, da niso druži-
ni prijazno podjetje, ampak do 
zaposlenih sovražno podjetje. 

Približujemo se prazniku 
dela, na kaj ob tem opozar-
jate sindikati?
Prešli smo iz enega v drug sis-
tem in v prejšnjem ni bilo toli-
ko atipičnih oblik dela, kot jih 
je danes. Imamo veliko (prisil-
no) samozaposlenih, agencij-
skih delavcev ipd. V ZSSS smo 
ustanovili sindikat prekercev. 
To so ljudje, ki so jih prisili-
li, da za minimalno plačo de-

lajo v 'petek in svetek'. To se 
nam pojavlja npr. v gostinstvu, 
kjer mora šef strežbe vzeti s. p. 
za isto plačo, če želi obdržati 
službo, vendar nima več ome-
jitve delovnega časa in ga de-
lodajalec izkorišča do nezave-
sti. Pri nas smo pozabili, kaj je 
to dostojno delo, ker se obna-
šamo slabše kot v najbolj ne-
oliberalnih kapitalističnih dr-
žavah. Mislim, da se nam ob 
naslednjih praznikih dela obe-
tajo protesti, ta država si oči-
tno želi, da bi delavci začeli 
razbijati in zažigati avtomobi-
le. Ne vem, če se politiki, med 
katerimi so večinoma profe-
sorji, tega zavedajo.

Torej ob prvem maju ni ra-
zlogov za veselje, ampak 
prej za upor?
Predvsem za plače, treba je po-
udariti, da v Sloveniji plače sto-
jijo že od začetka krize naprej 
in da se glede tega ne moremo 
ničesar dogovoriti. Očitno ča-
kajo na nasilne demonstracije 
… Delodajalci se prav smejijo, 
saj plače po individualnih po-
godbah rastejo v nebo, delav-
ske pa stagnirajo.  

Kakšna je prihodnost sin-
dikalizma, ko je 'klasičnega 
delavskega razreda' čedalje 
manj? Tudi sindikati ste na 
trgu. Za delodajalce ste po-

gosto ovira na poti do kon-
kurenčnosti …
Mislim, da se bomo morali tudi 
sindikati pošteno spremeniti 
in se že spreminjamo. Prihaja-
jo mladi ljudje in njihove zah-
teve so zaradi drugačnih ob-
lik dela čisto drugačne, kot so 
bile naše. Mislim, da se bo sin-
dikat počasi moral umakniti iz 
podjetij, kjer bodo ostali le še 
zunanji zaupniki. Sedanji  sin-
dikalni zaupniki v podjetju so 
sicer moteč člen za delodajalca, 
vendar so še vedno odvisni od 
plače v podjetju. Ne nazadnje 
mora biti sindikat tudi finanč-
no močan, da bomo lahko jav-
nosti npr. povedali, v katere tr-
govine, neprijazne do delavcev, 
naj neha hoditi.

Kakšno je vaše sporočilo ob 
letošnjem prazniku dela?
Upokojenci, ki imajo 429 evrov 
pokojnine, so odraz naše drža-
ve po osamosvojitvi. Tri četrti-
ne zaposlenih prejema plačo 
950 evrov. Treba je pogleda-
ti tudi na delavce, ne samo na 
državni proračun in fiskal-
no pravilo. Delavci smo tis-
ti, ki vzdržujemo to državo in 
ne nazadnje tudi upokojence. 
Osnovno sporočilo je, da je tre-
ba dvigniti plače in spoštovati 
zaposlene. Torej delavcem čast 
in oblast. 
� Peter�Pavlovič

Predsednika Zveze samostoj-
nih sindikatov Hrvaške in Zve-
ze svobodnih sindikatov Slove-
nije Mladen Novosel in mag. 
Dušan Semolič sta podpisa-
la skupno izjavo o tem, da hr-
vaški in slovenski delavci pot-
rebujejo višje plače. V njej so 
spomnili, da se je v letih 2008-
2009 svetovni gospodarski sis-
tem sesul zaradi slabih odloči-
tev bankirjev in politikov, kar 
je močno prizadelo delavce po 
vsej Evropi, davkoplačevalski 
denar pa je bil porabljen za 
reševanje bank. Politiki, ban-
kirji in poslovneži so kot edi-
no 'zdravilo' za krizo ponujali 
varčevalne ukrepe v obliki kr-
čenja javnih storitev in brutal-
nih pritiskov na plače delavcev, 
ki so zato globoko zdrsnile. »V 
Republiki Sloveniji je bila za-
radi varčevanja tako v javnem 
in zasebnem sektorju realna 
rast plač na zaposlenega v le-
tih 2012 in 2013 negativna. 
V javnem sektorju so se pla-
če realno zniževale v obdobju 
od 2010 in 2013. Realne pla-
če na zaposlenega so se začele 
povečevati šele v letih 2014 in 
2015,« so zapisali v izjavi, ob 
tem pa opozorili, da so se osem 
let po začetku svetovne rece-
sije dobički podjetij in plače 
višjega menedžmenta tudi na 
Hrvaškem in v Sloveniji moč-
no okrepili, kar pa ne velja za 
delavce. »Evropska podjetja so 
se izvlekla iz krize, kljub temu 

pa delavci že leta niso dožive-
li zvišanja plače. Zato je po os-
mih letih nastopil čas za naše 
okrevanje - Evropa in s tem 
tudi Hrvaška in Slovenija pot-
rebujeta zvišanje plač,« so po-
udarili.

Kot nam je ob tem povedal 
Igor Iljaš, 
koordina-
tor Regij-
ske orga-
n i z a c i j e 
ZSSS za 
zahodno 
Slovenijo, 
v Posavju 
zaradi iz-
boljšanja 

gospodarskih razmer ne be-
ležijo posebej perečih proble-
mov. »Pri zaposlenih so glavni 
problem plače, ki ne spremlja-
jo gospodarske rasti,« je dejal, 
posavske plače pa, kot vemo, 
zaostajajo tudi za slovenskim 
povprečjem. Najnižje plače 
so v trgovini, gostinstvu, delu 
elektro industrije, ki ima niz-
ko dodano vrednost, čistilnih 
servisih, varnostnih agencijah 
ipd. K sreči večjih stečajev, ra-
zen stečaja Gostinskega podje-
tja Sevnica, v lanskem letu ni 
bilo. Opažajo, da podjetja sicer 
zaposlujejo, a gre v glavnem za 
sezonska dela in dela za dolo-
čen čas, manj pa za nedoločen 
čas. »Dobro plačanih delovnih 

mest pa v Posavju ni, saj se 
vse seli proti Novemu mestu 
in Ljubljani,« dodaja Iljaš. Svo-
bodni sindikat se je sicer pri-
lagodil gospodarski situaci-
ji in že pred leti svojo enoto iz 
Posavja preselil v Novo mesto, 
ostali pa sta pisarni v Krškem 
in Brežicah, kjer sta članom na 
voljo dva sekretarja.

Srečanje običajno sicer poteka 
na mejnem prehodu Obrežje/
Bregana, zaradi nepredvidlji-
vih razmer na meji kot po-
sledice uredbe EU o strožjem 
nadzoru na schengenskih me-
jah pa so ga prestavili h gradu 
Mokrice.
� Peter�Pavlovič

Predstavniki�slovenskih�in�hrvaških�sindikatov�na�tradicionalnem�predprvomajskem�srečanju

Igor Iljaš
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Dnevi  
balkonskega cvetja

od 24. aprila do
razprodaje

  
70 l - zemlja za balkonsko cvetje

KOČARIJA - Milan Obradovič iz Kočarije v Gorjancih je rejec po-
savskih konj, prejemnik nagrade za rejca leta 2016, ki jo vsako 
leto podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
V hlevu ima svoje linije kobil, ki so vzrejene doma. Veliko moš-
kih žrebet je prodal v žrebetišče in s tem pripomogel k ohranja-
nju in širjenju posavskega konja v Sloveniji. Pri delu na kmetiji 
pomagajo tudi žena Brigita, sin Dejan in hči Anita. Je dolgole-
tni član Slovenskega združenja rejcev konj pasme posavec, v ka-
terem opravlja tudi nalogo blagajnika. Nagrado za rejca leta mu 
je predstavnica ministrstva Tadeja Kvas Majer podelila na sej-
mu AGRA v Gornji Radgoni.  P. P. 

Milan Obradovič, rejec leta
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Na njej so zaposleni predsta-
vili novosti proizvodnega pro-
grama INO in spregovorili o 
nadaljnjih smernicah razvoja 
podjetja. Še prej je predstav-
nikom medijev vodja prodaje 
Borut Lipoglavšek predstavil 
pet najnovejših inovacij podje-
tja INO, in sicer mulčerje Eli-
te Open, Elite L, Forst, Boxer in 
MKS Plus, vodja razvoja Tone 
Vogrin pa je predstavil še mu-
lčer Duplex. Po besedah pro-
kurista podjetja INO Branka 
Kosa so najnovejšo investici-
jo v vrednosti dober milijon 
evrov – novozgrajeni uprav-
no-poslovni objekt velikos-
ti 1800 m2 – izvedli z lastnimi 
sredstvi, podjetje ima lastno 
razviti proizvodni program za 
kmetijstvo in komunalo ter iz-
vozi več kot 85 % lastno raz-
vitih strojev v 51 držav sveta. 
V zadnjem desetletju so naj-
več prodali na nemške in an-
gleške trge, v zadnjem obdob-
ju pa so uspeli priti tudi na 
avstralske, novozelandske in 
japonske trge. Kot je še dejal 
Kos, del proizvodnje že selijo 
in še bodo na južne trge (BiH), 
imajo tudi ponudbo za širitev v 
Indijo, Kitajsko, Rusijo. Po nje-
govem je zelo pomembno, da 
bodo s prenosom »know-how-
-a« pridobili tudi trg na tistem 
območju in povečali proda-
jo. Trenutno je v podjetju INO 

V podjetju INO se že posvečajo novim inovacijam
KRŠKA VAS - Podjetje INO Brežice d.o.o., ki ima svoje poslovno-proizvodne prostore v Krški vasi, je minuli vikend z otvoritvijo novih prostorov in hišnim sejmom 
obeležilo 60-letnico delovanja. Ob tej priložnosti je 18. aprila pripravilo tudi novinarsko konferenco.

zaposlenih 50 delavcev, za iz-
delavo strojev proizvodne-
ga programa INO imajo orga-
nizirano močno kooperacijo 
v Sloveniji in sosednjih drža-
vah (80 do 100 kooperantov). 
V razvoju imajo tri redno za-
poslene in približno deset zu-
nanjih sodelavcev. Vizija pod-
jetja INO je postati pomemben 
evropski proizvajalec strojev – 
mulčerjev in naprav za ekolo-
ško obdelavo zelenih površin v 
kmetijstvu in komunalnem go-
spodarstvu ter zagotoviti viso-
ko kakovost izdelkov proizvo-
dnega programa INO. 

Direktor podjetja INO mag. 
Aleksandar Cvetanovski je 
izpostavil nekaj smernic ra-
zvoja, ki so si jih zadali v nas-
lednjih petih letih. Ena glavnih 
je še vedno njihov mulčer, ki ga 
bodo razvijali do te mere, da 
bo omogočal čim boljšo pro-
izvodnjo ekološko pridelane 
hrane in z mulčenjem prispe-
val k zmanjšani uporabi pesti-
cidov, herbicidov in mineral-
nih gnojil. Posvetili se bodo 
tudi razvoju vibracijskih rah-
ljalnikov, ki se uporabljajo v 
vinogradih in sadovnjakih, na-
menjeni pa so rahljanju zem-
lje in hkrati dognojevanju pod 
površjem, kjer se nahajajo ko-
reninski sistemi trte in sadnih 
dreves, ter pripomorejo 50- 

do 60-odstotnemu zmanjša-
nju porabe mineralnih gnojil. 
»Brez modernizacije proizvo-
dnje – povečanja prisotno-
sti robotskih celic, ki bodo 
opravljale različne tehnolo-
ške funkcije – in čedalje več-
je prisotnosti računalniške-
ga vodenja proizvodnje vseh 
teh stvari ne bomo dosegli,« 
je dodal. V podjetju se zave-
dajo, da bo treba v prihodno-
sti veliko vlagati tudi v razvoj 
visoko usposobljenih kadrov 
na področju razvoja in trženja 
izdelkov podjetja INO po sve-
tu. Ne nazadnje bo eno od bo-
dočih glavnih področij tudi ra-
zvoj IoT (Internet of Things) 
naprav, tj. nadzora vibracij na 
mulčerjih in ostalih proizvo-

dih, ki se uporabljajo za kme-
tijsko in komunalno obdelova-
nje površin. Kot celotni paket 
rešitve želijo postaviti INO 
proizvod + senzor + pametno 
mobilno napravo, kar je Cveta-
novski navzočim tudi prikazal.

Kot je navedla Jana Galič, 
zadolžena za finance in ra-
čunovodstvo, je lani podje-
tje poslovalo zelo dobro, saj 
je imelo dobiček in rast pro-
daje za približno 10 %. 85 % 
prihodkov je bilo iz proda-
je lastnih izdelkov (v števil-
kah je to približno 6.750.000 
evrov). Njihov največji trg je še 
vedno EU, kjer ustvarijo 58 % 
vseh prihodkov, 27 % predsta-
vlja domači trg, 15 % pa ostali 

trgi izven EU. Kos jo je dopol-
nil, da letno v Krški vasi proi-
zvedejo približno 3000 enot, 
imajo manj kot 1 % reklama-
cij, v proizvodnji pa je šest 
robotov. Na novinarski konfe-
renci so bili prisotni še vodja 

prodaje na nemških trgih Ta-
tjana Šelekar, vodja prodaje 
na angleških trgih Zlatka Vu-
činić, vodja nabave Jože Kra-
šovec in vodja splošne kad-
rovske službe Tatjana Kos.
 Rok Retelj

Direktor�Cvetanovski,�minister�Počivalšek�in�prokurist�Kos�
med prerezom traku

Slavnostna prireditev ob jubileju 
in demonstracija mulčerjev
Podjetje INO je svoj jubilej obeležilo 21. aprila s slavnostno 
prireditvijo v proizvodni hali v Krški vasi. Med nekaj sto po-
vabljenimi gosti iz Slovenije in tujine je bil tudi minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je 
poudaril, da je zanj posebna čast, da je lahko prisoten na slo-
vesnosti podjetja, ki je med najuspešnejšimi v Sloveniji. Nav-
zoče so poleg ministra nagovorili tudi prokurist Branko Kos, 
direktor mag. Aleksandar Cvetanovski, predsednik Gospo-
darske zbornice Slovenije Marjan Mačkošek, brežiški župan 
Ivan Molan ter slovenski veleposlanik v Makedoniji in kandi-
dat za predsednika države dr. Milan Jazbec. Podjetje se je ob 
tej priložnosti s podelitvijo priznanj zahvalilo vsem tistim, ki 
so v njem zaposleni že 30 oz. 20 let, prav tako tudi poslovnim 
partnerjem in kupcem iz tujine. Ob koncu slovesnosti so Poči-
valšek, Kos in Cvetanovski s prerezom traku simbolično odprli 
novozgrajeni upravno-poslovni objekt velikosti 1800 kvadra-
tnih metrov, ki so ga zgradili v osmih mesecih.

Dan pozneje so v Gadovi peči v sodelovanju s tukajšnjim vino-
gradniško-turističnim društvom pripravili demonstracijo naj-
boljših mulčerjev proizvodnega programa podjetja INO. Na do-
godek so povabili poslovne partnerje in kupce iz Slovenije in 
tujine. Predstavitev in prikaz delovanja strojev, ki sta potekala 
v vinogradu in na travniku, so si z zanimanjem ogledali tudi ne-
kateri okoliški prebivalci. Minuli vikend so na sedežu podjetja 
organizirali še hišni sejem, na katerem so si lahko obiskovalci 
ogledali kmetijsko in komunalno mehanizacijo podjetja INO.

SENOVO - Pod naslovom »Svet, v katerem želim živeti« je v 
organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško 20. aprila v se-
novskem Domu XIV. divizije potekala zaključna prireditev 
17. natečaja Evropa v šoli 2016-2017. 

Kot je dejal predsednik ZPM krško Vinko Hostar zbranim mla-
dim ustvarjalcem literarnih, likovnih, fotografskih del in video 
posnetkov, je nacionalni odbor z naslovno temo tudi letos sledil 
željam otrok in mladih, da želijo načrtovati in soustvarjati svo-
jo prihodnost, prihodnost lokalnega okolja oz. prihodnost sve-
ta: »Pri tem ste verjetno prišli do zaključka, da ne živimo samo 
v enem svetu, temveč da je lahko teh več, vsekakor pa obstaja-
ta vsaj dva - na eni strani je svet strahu, vojn, sovraštva, močne-
ga onesnaževanja okolja itd., na drugi strani pa je svet prijaznos-
ti, prijateljstva med ljudmi, pomoči sočloveku, sožitja različnih 
kultur, svet čiste in neokrnjene narave ...« Generalna sekretar-
ka ZPMS Breda Krašna je pohvalila tako ZPM Krško za organi-
zacijo kot sodelujoče učence in 147 njihovih mentorjev, pri če-
mer je poudarila, da je v projektu Evropa v šoli posavska regija 
ena izmed najmočnejših slovenskih regij. Zbrane je nagovorila 
tudi podžupanja občine Ana Somrak, rekoč, da je tako občina 
kot osebno ponosna na krško ZPM, v kateri ljudje v dobro otrok 
ustvarjajo s srcem že 60 let. 
V nadaljevanju so Hostar, Krašna in Somrakova mladim ustvar-
jalkam in ustvarjalcem, teh je bilo kar 386 iz 27 osnovnih in sre-
dnjih šol z območja Posavja, podelili regijska priznanja za sode-
lovanje. 138 ustvarjenih del je uvrščenih tudi na nacionalni izbor 
projekta Evropa v šoli, razglasitev najboljših del pa bo, kot je po-
vedal koordinator navedenega natečaja in podpredsednik ZPM 
Slovenije Uroš Brezovšek, potekala na zaključni državni prire-
ditvi 11. maja v Ljubljani. B. Mavsar

Kot je županu Ivanu Molanu 
in ostalim obiskovalcem po-
vedala strokovna delavka v 
dnevnem centru brežiške Oza-
re Ana Ferk, trenutno k njim 
redno ali občasno prihaja 64 
odraslih oseb s težavami v du-
ševnem zdravju, po zaključe-
nem psihiatričnem zdravljenju 
v bolnišnicah. Na brežiški eno-
ti delujeta dva programa, in si-
cer dnevni center ter pisarna 
za informiranje in svetovanje, 
ki je namenjena terenskemu 
delu. Njihovi programi so na-
menjeni nadaljevanju rehabi-
litacijskega procesa oseb s te-
žavami v duševnem zdravju v 
domačem okolju. Tako dnevni 
center ponuja dnevno in orga-
nizirano obliko psihosocialne 
podpore ljudem, ki potrebu-
jejo pomoč pri uresničevanju 
svojih potreb in konstruk-
tivnem preživljanju proste-
ga časa. Mnogi uporabniki si 
doma ne morejo privoščiti to-
plega obroka, zato pridejo v 
dnevni center, kjer jim ga nudi-
jo, poleg tega se lahko družijo z 
ostalimi uporabniki, sodeluje-
jo na raznih delavnicah, hodi-
jo na izlete, kopanje ipd. Večina 
njihovih uporabnikov je zara-
di bolezni invalidsko upokoje-
nih ali opredeljenih kot trajno 
nezmožni za pridobitno delo. 

Praznično vzdušje tudi na OzariSvet, v katerem želijo živeti

S prijetnim igranim in glasbenim programom so priredi-
tev�popestrile�učenke�in�učenci�OŠ�Boštanj�pod�mentorstvom�
Zdenke�Kozinc�in�Silvestre�Kotar.

BREŽICE – 13. aprila so pred velikonočnimi prazniki brežiško enoto Ozare Slovenije že tradicionalno obi-
skali predstavniki OO SDS Brežice na čelu z županom Ivanom Molanom. S sabo so prinesli velikonočne ko-
šarice z dobrotami in s tem razveselili uporabnike ter jim vsaj malo približali doživetje praznikov.

Večina jih živi samih in imajo 
zelo malo stikov s svojo okoli-
co. Narava bolezni jim pogosto 
onemogoča, da bi se aktivno in 
polno vključevali v različne ži-
vljenjske procese.

Kot je še omenila Ferkova, je 
njihova želja, da bi pridobili 
večje in primernejše prosto-
re, ki bi bili prilagojeni tudi za 
tiste uporabnike, ki zaradi bo-
lezenskega stanja potrebujejo 
primeren dostop do njihovih 
prostorov. V dnevnem centru 
si zaradi nenehnega narašča-
nja števila uporabnikov in na-
čina dela želijo, da bi bili kot 
organizacija finančno in kad-
rovsko bolj okrepljeni, pred-

vsem si želijo več rednih za-
poslitev mentorjev, kaže pa se 
tudi potreba po zaposlovanju 
medicinskega osebja, psiho-
terapevta, delovnega terapev-
ta, hišnika … Ugotavljajo, da so 
ljudje s težavami v duševnem 
zdravju v hudih finančnih sti-
skah (so invalidsko upokoje-
ni ali pa so prejemniki denar-
nih socialnih pomoči), živijo 
na obrobju družbe, so pogos-
to socialno izključeni, kar še 
poglablja njihove duševne sti-

ske. Po besedah Ferkove Obči-
na Brežice že leta pomaga pri 
izvajanju programa brežiške 
Ozare, še zlasti s sofinancira-
njem njihovega vrta, kulina-
ričnih delavnic, javnih del in 
številnih drugih aktivnosti. 
Župan Molan je dejal, da mu je 
predpraznični obisk dnevne-
ga centra vedno v veliko vese-
lje. Uporabnikom je zaželel, da 
bi se še naprej dobro počutili v 
teh prostorih, ki so zanje neke 
vrste nadomestni dom, in da bi 
jim šlo v življenju čim boljše. 
Obljubil je, da bodo na občini 
poskrbeli in skušali nekatere 
želje, ki jih je izrazila Ferkova, 
v prihodnosti tudi uresničiti. 

Gostom so se uporabniki tudi 
predstavili z glasbenimi oz. 
pevskimi točkami, recitali in 
prebranimi vtisi o dogajanju v 
dnevnem centru. Nato so se vsi 
skupaj lotili velikonočnih dob-
rot, ki so jih že tradicionalno 
pripravile članice OO SDS Bre-
žice, in se družili še precejšen 
del dneva.
� R.�Retelj,�foto:�N.�Štefanič

Župan�in�njegovo�spremstvo�med�uporabniki�Ozare

www.PosavskiObzornik.si
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Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

KRŠKO - 8. aprila je v Dvorani v parku Krško potekala letna in vo-
lilna konferenca območnega odbora Združenja za vrednote slo-
venske osamosvojitve Krško - Kostanjevica na Krki. Dogodka sta 
se udeležila tudi člana predsedstva VSO Posavje Miran Hočevar 
in Matjaž Prevejšek ter član predsedstva VSO Slavko Kmetič. 
Po uvodnem pozdravu je dosedanja predsednica mag. Martina 
Prevejšek predstavila letno poročilo o lanskem delu odbora, ki 
so ga zaznamovali številni dogodki. Po potrditvi letnega poročila 
so izvedli volitve, na katerih je bila za predsednico VSO Krško - 
Kostanjevica soglasno z vsemi glasovi izvoljena Marija Dorbež, 
ki se je zahvalila za izkazano podporo in s spodbudnimi beseda-
mi o domoljubju nagovorila zbrane člane. 
� Vir:�VSO�Posavje

Za uvodni kulturni program 
so s petjem domoljubnih pe-
smi poskrbeli člani Kvarteta 
Plus iz Globokega. Po izvolit-
vi delovnega predsedstva, ki 
mu je predsedovala Nataša 
Štarkl, je najprej sledilo poro-
čilo o delu v lanskem letu, ki ga 
je podal predsednik ZBV NOB 
Brežice Stane Preskar. Ome-
nil je, da je bilo članov zdru-
ženja na zadnji dan lanskega 
leta 343, 12 so jih lani sprejeli 
na novo, 17 članov pa je umrlo. 
Dejavnost v ZBV NOB Brežice 
je bila lani posvečena pred-
vsem skrbi za člane (obiski 
po domovih in v DU Brežice). 
Predstavniki združenja so se 
tako kot vsako leto udeleževa-
li številnih borčevskih proslav 
po Posavju, drugih slovenskih 
regijah pa tudi na Hrvaškem. 
Na Sromljah so odprli tudi do-
polnjeno stalno zbirko muzeja 
Kozjanskega odreda, v Globo-
kem so se usposabljali prapor-
ščaki, ki so bili lani angažira-
ni skupno 266-krat, dobro so 

Predsednik združenja Lojze 
Štih je povedal, da se je lani 
na novo včlanilo 33 članov, 
26 pa jih je umrlo. Vse KO so 
bile med letom aktivne, naj-
bolj brestaniška, ki je v minu-
lem letu prejela tudi zlati znak 
krovne ZZB NOB Slovenije. Do 
zamenjav v vodstvu je priš-
lo kar v treh KO: v Kostanjevi-
ci je po novem predsednik Ja-
kob Gašpir, v Podbočju Jože 
Colarič in na Senovem Aljoša 
Šterban. Med aktivnostmi je 
izpostavil skrb za obnovo spo-
menikov. Večina obeležij v spo-
min padlim v NOB je sicer že 
obnovljenih, lani pa so s pred-
stavniki brežiškega združenja 
in združenjem antifašističnih 
borcev iz Samobora obnovi-
li spomenik v hrvaški Prisjeki 
ter Partizansko tehniko Fran-
ce Prešeren na Bohorju, ki so jo 
z veliko vloženega prostovolj-
nega dela obnovili s člani dru-
gih veteranskih društev iz obči-
ne, senovsko KS in tamkajšnjim 
turističnim društvom, sredstva 

Štih kritično o strankokraciji
KRŠKO - 24. marca so se na letni skupščini sestali predstavniki šestih krajevnih organizacij (KO Brestani-
ca, Senovo, Krško, Leskovec, Kostanjevica na Krki in Podbočje) krškega Združenja borcev za vrednote NOB, 
katerega tvori trenutno skupno 644 članov.

pa je zagotovila Občina Krško. 
Pri tem je še povedal, da bodo 
vse pomembnejše spomeni-
ke zavarovali pri zavarovalni-
ci, član Anton Petrovič pa je 
opravil popis in vpis vseh spo-
menikov v slovenski interak-
tivni atlas Geopedija.si. Decem-
bra je bila v Mestnem muzeju s 
postavitvijo plakete in predsta-

vitvijo življenja kurirke Ivanke 
Uranjek dopolnjena stalna raz-
stava Prvi krški borci, v tem in 
prihodnjih letih pa se bodo 
zvrstile še predstavitve deve-
tih fantov prve krške borbene 
skupine, zajete in ustreljene 
30. 7. 1941 v gozdu Dobrava.

Sicer pa je Štih v uvodu kri-

tično spregovoril o pričako-
vanjih ob osamosvojitvi Slo-
venije, trenutnem stanju in 
odnosih: »Žal nismo prišli v 
demokracijo, kakršno smo si 
želeli, ampak nas je okupira-
la strankokracija, ki troši moči 
za medsebojna obračunavanja, 
v reševanju pomembnih vpra-
šanj pa ne najde skupnega je-
zika.« Zatem se je navezal tudi 
na spravo in zgodovinopis-
je: »Da so bili po vojni storje-
ni nepotrebni poboji, vemo in 
smo jih obžalovali, storjeni pa 
niso bili po naši volji. Vemo pa 
tudi, na kateri strani so bili do-
mobranci in da so bili tudi na 
nürnberških procesih obsoje-
ni kot vojni zločinci. Torej se o 
spravi nimamo kaj pogovarja-
ti, smo pa za pomiritev, ki pa 
jo je mogoče doseči le tako, da 
končno prepustimo presojo 
zgodovinskih dogodkov objek-
tivnim zgodovinarjem, vsi pa 
skušamo najti strpno pot v lep-
šo prihodnost.« 
 Bojana Mavsar 

Kostanjeviško�borčevsko�organizacijo�po�novem�vodi�Jakob�
Gašpir,�ki�je�med�drugim�tudi�predsednik�Komisije�za�mlade�
pri�Sindikatu�kovinske�in�elektroindustrije�(SKEI)�Slovenije.

Preskar še naprej predsednik
BREŽICE - Redni letni občni zbor je 16. marca opravilo tudi Združenje borcev za vrednote (ZBV) NOB Breži-
ce. V restavraciji Štefanič se je zbralo sicer nekoliko manj predsednikov krajevnih organizacij in delegatov 
kot sicer, vendar so občni zbor vseeno uspešno izpeljali.

sodelovali z ostalimi veteran-
skimi organizacijami. Preskar 
je pokomentiral tudi finan-
ciranje njihove organizaci-
je: »Dokler ne bo spremenjen 
pravilnik o financiranju vete-
ranskih organizacij, bo tako, 
kot je. Več poudarka bi mo-
rali dajati programom in re-
alizaciji le-teh. Res je, da smo 
veteranska organizacija, ki jo 
občina največ financira, ven-

dar ne smemo pozabiti, da so 
bile v tej ’vreči’, ki je težka 12 
tisoč evrov, najprej tri veteran-
ske organizacije, potem so se 
pridružili častniki, danes pa je 
v njej vse mogoče, ’vreča’ pa je 
ostala ista.«

Vsa nadaljnja poročila so de-
legati soglasno sprejeli. Potr-
dili so tudi spremembo sta-

tuta združenja, tako da bo po 
novem lahko imelo tri pod-
predsednike in blagajnika. 
Izglasovali so razrešnico do-
sedanjemu vodstvu združe-
nja in na novo izvolili organe 
združenja. Predsednik bo tudi 
v naslednjih štirih letih Stane 
Preskar, podpredsedniki pa so 
Alojz Godec, dr. Tomaž Te-
ropšič in Jože Zagmajster. Na 
občnem zboru so bili prisotni 
tudi gostje, tako sta navzoče 
med drugim pozdravila bre-
žiški podžupan Jure Pezdirc 
in članica predsedstva Zveze 
združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije Tilka Bogovič. 
Ob koncu so bila podeljena še 
priznanja ZBV NOB Brežice za 
leto 2017. Zahvalo so prejeli 
Franc Živič, Turistično dru-
štvo Jesenice na Dolenjskem, 
Franc Škofljanc, Milan Golu-
bič in Stanislav Vovk, častno 
priznanje pa KS Pišece.

 Rok Retelj

Stane�Preskar�in�člani�delovnega�predsedstva�v�ozadju

Dorbeževa namesto Prevejškove

2. 5. 2017 od 8. do 12. ure

BREŽICE – Društvo zbirateljev Verigar Brežice je 8. aprila v re-
stavraciji Štefanič pripravilo tradicionalno srečanje zbirateljev 
trgovcev. Srečanja se je udeležilo 12 trgovcev, ob brežiških še 
iz Zagreba, Maribora in Novega mesta, ki so med sabo trgovali 
z znamkami (filatelisti), kuvertami, kovanci (numizmatiki), de-
narjem (bonistiki), razglednicami in ostalim zbirateljskim mate-
rialom. Srečanja se je udeležil tudi podpredsednik Filatelistične 
zveze Slovenije Bojan Bračič. Sicer pa je pri brežiških zbirate-
ljih prišlo do menjave – Konrad Kajtna je odslej predsednik, ki 
je zamenjal Darka Bukovinskega, Ivan Tomše je prevzel tajniš-
ko mesto in Ludvik Divjak blagajniško, ostali člani imajo vsak 
svojo zadolžitev. Glede na lansko srečanje so z letošnjo udelež-
bo zbirateljev zadovoljni. N. J. S.

BRDO PRI LUKOVICI, LESKOVEC 
PRI KRŠKEM - V prostorih Čebe-
larske zveze Slovenije na Brdu pri 
Lukovici je 8. aprila potekala 66. le-
tna skupščina zveze slovenskih če-
belarjev, na kateri so bila podeljena 
tudi odlikovanja in priznanja zaslu-
žnim čebelarjem za opravljeno delo 
na področju čebelarstva. Posebno 
listino Petra Pavla Glavarja, ki jo 
čebelarska zveza podeli nagrajen-
cu za življenjsko delo uporabne in 
trajne vrednosti na področju čebe-
larstva, je ob tej priložnosti prejela 

Daniela Zalokar iz Leskovca pri Krškem. Zalokarjeva, ki se s če-
belarstvom ukvarja že več kot 50 let, večino tega obdobja je bila 
tudi mentorica mladim čebelarjem na leskovški osnovni šoli in 
aktivna v krajevnem čebelarskem društvu in šriše, je  prejemni-
ca že več čebelarskih priznanj, tudi najvišjega odlikovanja z re-
dom Antona Janše, ki ji ga je ČZS podelila v letu 2013.
 B. M.     

Zalokarjevi čebelarska listina 
Petra Pavla Glavarja

Daniela Zalokar

Srečanje zbirateljev trgovcev

Verigarji�Ankica�Krivec,�Grega�Avsec�in�Janez�Godler
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V začetku letošnjega leta je Občina Radeče pristopila k projektu ure-
ditve mrliške vežice na pokopališču v Radečah, usmerjenem v zago-
tavljanje boljših pogojev tako za uporabnike objekta, torej svojce in 
ostale žalujoče, kot za izvajanje same pogrebne dejavnosti. Razen 
manjših vzdrževalnih del večjih investicij na objektu v zadnjih dese-
tletjih namreč ni bilo, sama zasnova objekta pa še posebej v prime-
ru slabih vremenskih razmer svojcem in ostalim žalujočim ni nudila 
primernih pogojev za izvedbo pogrebnega obreda.

Potem, ko so bila na objektu že 
v lanskem delu izvedena nekate-
ra nujna investicijsko-vzdrževal-
na dela – v površini dobrih 300 
m2, je bila zamenjana dotrajana 
strešna kritina (salonitne plošče 
so bile zamenjane s pločevinas-
to kritino), v površini dobrih 100 
m2 pa so bile zamenjane tudi 
dotrajane talne pohodne povr-
šine (stare talne kulir plošče so 
bile zamenjane z gres keramič-

nimi ploščami v barvi betona) –, je v začetku letošnjega leta izva-
jalec del AGM Nemec d.o.o. pristopil k urejanju prostorov mrliških 
vežic in prostorov za svojce. V obeh mrliških vežicah so bila tako 
opravljena sanacijska dela na ometih, zamenjana so bila vhodna 
vrata v obe vežici in garažni prostor, obnovljene so bile elekrične 
instalacije, na strehi objekta je bila nameščena svetlobna kupola, ki 
zagotavlja razsvetljenost objekta,  najbolj viden in za svojce najbolj 
pomemben poseg pa je bila zasteklitev prostora pred mrliškima ve-
žicama oz. pred notranjimi stenami objekta. Z zasteklitvijo in uredi-
tvijo primerne ambientalne razsvetljave smo pridobili zaprt notranji 
prostor oz. notranji hodnik s talnim ogrevanjem v velikosti približ-
no 35m2, v katerem svojci predvsem v času pred obredom ne bodo 
več izpostavljeni vremenskim neprilikam. V prihodnjih dneh pa bo 
obnovljena še fasada na zunanjih stenah objekta, s čimer bodo in-
vesticijsko-vzdrževalna dela na mrliški vežici dokončno zaključena. 
Vrednost vseh del, vključno z nujnimi investicijsko-vzdrževalnimi deli 
v lanskem letu, bo znašala približno 65.000 EUR brez DDV.  

Sočasno z izvedbo notranjega hodnika je JP Komunala Radeče izved-
lo pripravljalna dela za namestitev novih garažnih vrat za mrliško vo-
zilo ter prebarvalo obstoječe stavbno pohištvo na zunanjih stenah 
objekta. Odstranjena je bila tudi vrsta cipres ob severni strani objek-
ta; na njenem mestu bo zasajena vrsta manjših cipres, ki bo ločeva-
la mrliško vežico od pokopališča, na preostanku prostora pa bodo v 
prihodnje postavljeni predpripravljeni žarni grobovi za odkup. 

Nova podoba objekta mrliške vežice

Med vaščankami in vaščani 
je spomin na dogodke pred 
več kot sedmimi desetletji še 
vedno živ. 2. avgusta 1942 so 
maščevalni Italijani po odho-
du štirinajstih mladih fantov 
z Malkovca v Duletovo parti-
zansko četo vdrli v vas, ustre-
lili sedem talcev, šest odpelja-
li, vas pa požgali - zgorelo je 43 
hiš in gospodarskih poslopij. 
Sredi junija 1943 leta so sku-
šali fašisti z domačimi poma-
gači postaviti v vasi postojan-
ko, a jim ni uspelo. »Ponosna 
sem, da vas lahko, kot doma-
činka, prisrčno pozdravim na 
današnji tradicionalni spo-
minski slovesnosti na Malkov-
cu. Malkovec slovi kot bojevita, 
pravična in prijazna dolenjska 

Malkovec: Spomin ni zbledel
MALKOVEC - 23. aprila se je pri Vinskem dvoru Deu na Malkovcu odvijala tradicionalna proslava ob dnevu 
upora slovenskega ljudstva. Z njo so obeležili tudi 75-letnico ustanovitve 1. dolenjskega partizanskega ba-
taljona in 75-letnico odhoda prve skupine partizanov z Malkovca v Duletovo četo.

vas, ki je v času NOB vodila ne-
izprosen boj proti okupatorju 
in domačim izdajalcem, parti-
zanom pa nudila pomoč, hra-

no in varno zavetje pred zavo-
jevalci,« je pozdravila številne 
zbrane na tradicionalnem do-
godku predsednica Krajevne 
organizacije borcev za vred-
note NOB Tržišče Vladka Blas. 

»Milijoni žrtev, vojakov in ci-
vilistov, še danes zbujajo vest 
človeštva. Vrednote, kot so 
požrtvovalnost, tovarištvo, za-
vest o skupnih nalogah in ci-
ljih so vodile k želji po svo-
bodi naroda in posameznika. 
Tega niso mogli preprečiti niti 
ofenzive sovražnikov, izselje-
vanje in koncentracijska ta-
borišča, poboji talcev, požigi 
vasi in vsakovrstni drugi pri-
tiski,« je dejal sevniški župan 
Srečko Ocvirk. Slavnostni go-

vornik, poslanec v Državnem 
zboru RS Janko Veber, je me-
nil, da je bila samozavest tis-
ta, ki nas je pripeljala do samo-
stojne države in poudaril, da se 
moramo zavedati, »da pohlep 
zaslepi skrb za sočloveka in ne 
krepi narodne zavesti, ki nas je 
v vsej svoji zgodovini ohranja-
la pri življenju.« 

V kulturnem programu, ki sta 
ga povezovala Jasmina Spa-
halič in Peter Teichmeister, 
so obogatili učenke in učenci 
Osnovne šole Tržišče, Godba 
Sevnica, tenorist Marko Žele-
znik, harmonikar Adi Moškon 
in recitatorska skupina Pod 
svobodnim soncem istoimen-
ske spominske čete, ki skupaj z 
Gorjansko, Duletovo, Novome-
ško in Slobodanovo četo ohra-
nja izročilo 1. dolenjskega par-
tizanskega bataljona.

V vasi, ki ostaja sinonim za 
upornost, za močno voljo v 
boju proti okupatorju in za 
veliko željo po svobodi, so po 
osvoboditvi postavili spome-
nik v spomin in opomin. K 
njemu so tudi letos predstav-
niki borčevske organizacije in 
Duletove čete skupaj z gosti 
položili venec. 

 S. Radi, foto: L. Motore

Na Malkovcu je potekala tradicionalna proslava ob prihaja-
jočem�dnevu�upora�slovenskega�ljudstva.

Spomenik padlim na Malkovcu je bil pred leti obnovljen, k nje-
mu�pa�vsako�leto�položijo�tudi�venec.

Sevničan, ki je odraščal v sta-
rem sevniškem mestnem je-
dru, že vrsto let živi v Ljublja-
ni, a pogosto se vrača v rodni 
kraj ob Savi, kjer še vedno sto-
ji družinska hiša z velikim vr-
tom in s pogledom na grad, v 
katerem je med drugo svetov-
no vojno nekaj časa celo pre-
bival - in to v sobi zadnje sev-
niške grofice.

V pogovoru s sevniškim novi-
narjem Pavlom Percem je pro-
nicljivi psihiater  bistrega uma 
in hitrih misli razkrival delčke 
iz svojega življenja in dela, po-
nosen, da je uspel kljub zah-
tevnemu poklicu izdati tri knji-
žna dela - Aforizmi in miselni 
utrinki (nekaj jih najdemo tudi 
v posavskem literarnem zbor-

Brez modric ni modrosti
SEVNICA - 3. aprila se je v kavarni na sevniškem gradu odvijala Grajska tlaka, prva v nizu vsakomesečnih 
prireditev. Osrednji gost je bil domačin - psihiater in družinski terapevt Cveto Gradišar. 

niku Fanfare), Sotočja družin-
skih odnosov: sodobni vodnik 
skozi družinsko in partner-
sko življenje in njegove preiz-

kušnje ter najnovejše delo Na-
smeh duše - poklon zdravju. V 
prvem delu knjige avtor iskre-
no spregovori o sebi, o svojem 
otroštvu, o družini in odrašča-
nju, v drugem delu se posveti 
pacientom, njihovi obravnavi 
in psihiatrični stroki. 

Dr. med., spec. psihiatrije Cveto 
Gradišar, ki bo prihodnje leto 
dopolnil 80 let, je v enournem 
pogovoru nasul tudi mnogo ži-
vljenjskih resnic. »Brez modric 
ni modrosti življenja,« je priz-
nal. Uporabil je tudi zanimivo 
Konfucijevo misel: »Nimam 
prijateljev ne sovražnikov, vsi 
so moji učitelji.« Iskriv je bil 
pri razlagi partnerskih odno-
sov. »Nekateri ljudje zgrešijo 
poklic, nekateri partnerje, ne-

kateri oboje,« se je nasmehnil 
ter nadaljeval s tokom misli, ki 
so jim zbrani na dogodku sku-
šali pozorno slediti ter razu-
meti bistvo sporočil. »Pogovor 
je dvosmerna cesta, kjer vča-
sih sprejemnik ne dela ali pa je 
oddajnik pokvarjen,« je bil še 
naprej slikovit gost prve Graj-
ske tlake, prireditve, ki naj bi se 
odvijala redno vsak prvi delov-
ni ponedeljek v mesecu; mode-
ratorji, ki se bodo menjali, pa 
naj bi v svojo sredo vabili zani-
mive in prijetne sogovornike z 
različnih področij.  

Večer sta popestrili še prof. 
glasbe Jelka Gregorčič Pin-
tar na klavinovi in njena hči, 
učenka GŠ Laško-Radeče, Ida 
Pintar na čelu.  S. Radi

Psihiater� in�družinski� tera-
pevt Cveto Gradišar rad za-
igra na klavir, zanj je tudi 
sam napisal nekaj skladb.

SEVNICA - 19. aprila je na Osnovni šoli Ane Gale potekalo regij-
sko tekmovanje mladih tehnikov Dolenjske, Bele krajine in Posav-
ja, ki obiskujejo šole s prilagojenim programom. Med 40 učenci 
(na fotografiji skupaj z mentorji), ki so tekmovali v sedmih disci-
plinah, so bili štirje s sevniške šole. Andraž Revinšek in Matej 
Ivnik sta osvojila zlato priznanje v disciplini ’lego education’ in 
v oblikovanju tekstila, Urša Kovačič iz oddelka PPVI pa v obli-
kovanju izdelka iz filca, Gregor Tovornik je osvojil bron v obde-
lavi lesa. Na državno tekmovanje, ki bo v mesecu maju potekalo 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, sta se uvrstila Andraž in Matej. 
Spremljala in spodbujala ju bo mentorica mladih tehnikov mag. 
Gizela Škoda.  S.�R.,�foto:�J.�Kunšek

Tekmovanje mladih tehnikov
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PIŠECE - Po kratkem premo-
ru smo aktivistke RK Piše-
ce pripravile že 15. srečanje 
starejših krajanov. 11. marca 
se je na našem srečanju zbra-
lo okoli 60 krajanov, starejših 
od 70 let. Aktivistke se trudi-
mo, da bi bila udeležba popol-
na. Pripravile smo lepo popol-
dansko druženje. Program so 
popestrili učenci OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece pod vod-
stvom mentorice Irene Mar-
kovič. Starejše so pozdravili 
tudi gostje: predsednik sve-
ta KS Pišece Peter Skrival-
nik, predsednik Društva Ple-
teršnikova domačija Martin 
Dušič, predsednik kulturne-
ga društva Jože Denžič, pred-
stavnik gasilskega društva 

Srečanje starejših Pišečanov

Srečanja�se�je�udeležilo�okoli�60�starejših�krajanov.

SENOVO - V marcu je KO Rde-
čega križa Senovo organizirala 
veselo srečanje starejših kraja-
nov. Zbrali smo se v avli doma 
XIV. divizije na Senovem. Poz-
dravila sta nas tudi Vinko Hos-
tar in Vlado Grahovac. Čeprav 
se srečanja osebno nista mog-
la udeležiti, se jima zahvalju-
jemo za izrečene vzpodbudne 
besede. Ob jedači in pijači ter v 
dobri družbi smo zapeli in tudi 
zaplesali. Upamo, da se drugo 
leto srečamo še v večjem šte-
vilu, saj druženja ni nikoli pre-
več!  Marjana Abram

Srečanje starejših na Senovem

S�srečanja�senovskih�starostnikov

Jože Omerzel, predstavni-
ca OZRK Brežice Zofka Go-
dec, pozneje se nam je pridru-
žil tudi župnik Janez Kozinc. 
Naša najstarejša krajana, ki v 
15 letih nista zamudila nobe-
nega srečanja, Milka Šuler 
v 92. letu in Ivan Dušič v 90. 

letu, sta bila zelo zgovorna. Ob 
zvokih ansambla Mihelin, ki je 
skrbel za prijetno vzdušje, je 
naš najstarejši krajan tudi za-
plesal. Bilo je res »luštno« in 
naši starostniki so odšli do-
mov z lepimi vtisi.
� Eva�Jagrič�
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Bencinska kosilnica Ideal WR 65319 AK
samohodna kosilnica, delovna širina 41 cm, motor 

BS675EX Briggs & Stratton, moč 
2,52 kW/2.700 obr/min prostornina 

motorja 190 cc, koš za travo 56 L, višina 
košnje 20-70 mm

PIVO KOZEL
Ploč., 0,5 L

- Temno
- Svetlo

VRTNI ŽAR
Litoželezna rešetka, mere 35 x 35 cm

19,99
ČEVAPČIČI

Ave
480 g

2,492,99

0,99
1,19

0,79
GRILL PERUTNIČKE

Perutnina Ptuj
800 g

SOK FRUPI 100%  
1 L

Pomaranča

Jabolko

Motor

Nahrbtna kosilnica 
Ideal 525K

2 taktni motor Kawasaki TJ53, 
53,2 cc, moč 2 kW 7.500 obr/

min, posoda za gorivo 1,1 L

VELIKA MOČ

329,00 359,00

ARTIČE - V Prosvetnem domu Artiče je 22. aprila potekala 
že 20. salamiada Društva salamarjev Štritof, na kateri so vsi, 
ki so prinesli vzorce v oceno, prejeli priznanje za sodelova-
nje, najboljše tri pa so bogato nagradili.

Letošnjo komisijo so sestavljali Franc Sotošek - predsednik, 
Jože Hudina, Albert Lorber, Miran Kozmus, Braco Miroše-
vić in Miha Pribožič. Ocenjevali so zunanji izgled izdelkov, kjer 
so bili pozorni na njihovo barvo, obliko, ovitek, velikost, trdoto 
in dolžino, vonj in prerez, kjer so bili pozorni na značilnost mo-
zaika, povezanost delcev, razporeditev mesnih delcev in koščk-
ov slanine, ter okus. Tudi letos so imeli veliko dela, saj so morali 
v petek popoldne preizkusiti, si ogledati in seveda tudi oceni-
ti kar 87 vzorcev salam. Kot je povedal predsednik komisije, so 
bile salame letos veliko boljše, predvsem zato, ker je salamia-
da potekala šele v aprilu in so tako salame dovolj zrele, nekate-
re izmed njih celo prav vrhunske. Večina salamarjev se je držala 
predpisa, kakšnega premera naj bi bila salama (40-50 mm), saj 
izdelek pod to mero ni salama, ampak salamin oz. čajna klobasa. 
Na sobotni prireditvi je prvo nagrado za najboljšo salamo in avto-
mobilsko prikolico, ki jo je doniralo podjetje TPV Trailers, prejel 
Damjan Božič iz Leskovca pri Krškem, drugo nagrado - cisterno 
podjetja Tabakum je prejel Anton Gorenc iz Šmarjeških Toplic, 
tretjo - pujska s Kmetije Pribožič pa Božo Zupančič iz Šentjer-
neja. Prireditev so obarvali nastopi Folklorne skupine KUD Oton 
Župančič iz Artič, ansambla Jerneja Kolarja, Moškega pevskega 
zbora Kapele, Pihalnega orkestra Kapele ter Nuše Derenda, ki 
je razvnela publiko, da so vsi skupaj zaplesali po celi dvorani.
 Anton Hruševar

20. Štritofova salamiada 

Zmagovalci�salamiade�z�organizatorjem�in�županom

Praznovanje se je začelo v 
soboto, ko je Zeleni Jurij s 
spremstvom po vasi pobiral 
jajca, klobase in ostale dob-
rote za tradicionalno zdolsko 
cvrtje. Nato pa je sledil športni 
del, ki ga je organiziralo špor-
tno društvo Zdole, in sicer 5. 
Jurjev tek za dolenjski pokal. 
Na prireditvi se je zbralo pre-
cejšnje število tekačev, ki so se 
pomerili na precej zahtevnem 
razgibanem terenu 9 km in 3,5 
km dolge proge, mlajši pa na 
800 m in 300 m. 

Deževno in hladno nedeljsko 
jutro se je pričelo s tradicional-
no budnico ob peti uri zjutraj, 
tokrat so jo zaigrali Blanški vi-
nogradniki. Po svečani maši v 
cerkvi Sv. Jurija so prisotne po 
prihodu s konjskimi vpregami 
na prizorišče pozdravili pred-
sednik sveta KS Zdole Jože Sli-
všek, župan občine Krško mag. 
Miran Stanko, predsednik Ob-
činske turistične zveze Krško 
Alojz Kerin in predsednik 
THD Zdole Marjan Gričar.  

Slivšek je v svojem nagovoru 
med drugim napovedal, da se 
bodo nekatere obljube o novih 
pridobitvah, ki jih je tudi sam iz 
leta v leto ponavljal ob podob-
nih priložnostih, začele uresni-

Praznik KS Zdole

Končno začetek velikih projektov
ZDOLE - Slabo vreme je tokrat nekoliko pokvarilo jutranji del jurjevanja, vendar so organizatorji iz THD 
Zdole kljub temu že dvaindvajsetič uspešno izpeljali svojo tradicionalno prireditev. 

čevati že letos. Tako bodo po 
dolgotrajnem usklajevanju z 
ministrstvom za infrastruktu-
ro, občino in samimi krajani v 
nekaj dneh začeli z izgradnjo 
pločnikov skozi središče Zdol. 
Dom krajanov (že tretji v tem 
kraju, a prejšnji so dobili dru-
go namembnost) je v fazi pro-
jektiranja, ta teden pa se zače-
njajo arheološke raziskave na 
lokaciji, medtem ko naj bi do-
bili gradbeno dovoljenje jeseni 
in začeli z gradnjo še letos. Gle-
de na to, da so morali obisko-
valci jurjevanja tudi letos priti 
na Zdole po eni najslabših cest 
v Posavju, je predsednik sku-
šal potolažiti krajane tudi z no-
vico, da je projekt rekonstruk-
cije ceste prestal recenzijo in 
bo uvrščen v načrt razvojnih 
projektov, kar naj bi pomeni-

lo, da bi lahko pričakovali za-
četek del v "bližnji prihodno-
sti". Tudi župan Stanko je ob 
čestitkah krajanom in pohva-
lah organizatorjem iz THD po-
trdil, da se bodo Zdolani lahko 
letošnjega leta spominjali kot 
leta začetka realizacije velikih 
projektov.

Pred podelitvijo priznanj KS 
Zdole in THD Zdole so zaple-
sale krške mažorete. Tokrat 
so si priznanja zaslužili: pri-

znanje Občinske turistične 
zveze je prejel Daniel Novak, 
za prizadevno delo na podro-
čju turizma v občini Krško, za 
aktivno delo na področju pro-
stovoljnega dela v PGD Zdole 
je priznanje prejel Slavko Le-
vak. Jure Štefančič in Darko 
Krošelj sta si prislužila pri-
znanje za prizadevanje in ak-
tivno udeležbo pri aktivnostih 
dela Turističnega hortikultur-
nega društva, Branko Ocvirk 
pa je prejel zahvalo THD Zdo-
le za aktivno vsakoletno ude-
ležbo na Jurjevanju.

Skozi ves dan se je odvijal bo-
gat kulturni program, ki ga je 
vodil Cveto Bahč, popestri-
li pa so ga ansambel Posavski 
veseljaki, etno skupina Ko ga 
še ni blu in ansambli Računaj-
te na nas – Totter Midi Sotošek, 
Franca Ocvirka, Pomežik, Fol-
k&Špas, Jerneja Kolarja, za ko-
nec pa je publiko razgrel an-
sambel Unikat. Popoldne je 
zadišalo po zdolski gobovi juhi 
po receptu Ivana Ivačiča. V ku-
hanju so se pomerile ekipe go-
stov TD Senovo, TD Koprivnica 
ter domačini THD Zdole in eki-
pa iz publike. Po oceni komi-
sije so najboljšo gobovo juho 
skuhali člani TD Senovo. 

 Sven Mavsar in THD Zdole

Govorniki�na�prireditvi�v�družbi�Zelenega�Jurija

Prihod Zelenega Jurija
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CELJE - Celjski sejem je v sklopu Industrijskega sejma v času 
od 4. do 7. aprila 2017 organiziral že tradicionalni sejem 
varjenja in rezanja, ki poteka vsako drugo leto. 

Pomemben del sejemske dejavnosti so tudi spremljevalne ak-
tivnosti, ki so potekale 5. aprila. Najprej je Društvo za varilno 
tehniko Maribor skupaj s SKEI pripravilo državno tekmovanje 
varilcev, zatem pa je v sejni sobi Celjanka potekal »dan varilne 
tehnike« s predavanji in okroglo mizo, ki ga je organiziralo Dru-
štvo za varilno tehniko Krško. Tema tokratnega dneva varilne 
tehnike so bila nerjavna jekla, njihova uporabnost, vrste nerjav-
nih jekel in njihov razvoj. To je material, ki ga vse več in več sre-
čujemo v proizvodnji, pa naj gre za komponente za prehrambe-
no, kemijsko ali farmacevtsko industrijo, energetiko, za različne 
konstrukcije, industrijska linije, gospodinjstvo in podobno. Po-
raba teh jekel zadnja leta močno narašča; deloma zaradi poveča-
ne industrijske proizvodnje, deloma zaradi izpodrivanja ogljič-
nih jekel z nerjavnimi. 

Po zaključku strokovnih predavanj je bila organizirana okrogla 
miza, na kateri so poleg moderatorja dr. Andreja Lešnjaka iz 
podjetja Q Techna sodelovali še dr. Janez Tušek s Fakultete za 
strojništvo Ljubljana, Stanislav Jakelj iz Acronija in dr. Matej 
Pleterski iz podjetja Iskra Pio. V popoldanskem delu smo v so-
delovanju s Celjskim sejmom organizirali še družabno srečanje 
razstavljavcev sejma Varjenje in rezanje, udeležencev dneva va-
rilne tehnike in ostalih strokovnjakov s področja varjenja ter va-
rilcev. DVT Krško se zahvaljuje partnerjem in sponzorjem za po-
moč pri organizaciji te prireditve.
� Franc�Krošelj,�DVT�Krško

Dan varilne tehnike 

Člani�Društva�za�varilno�tehniko�Krško�na�sejmu

Dela na hidroelektrarni Brežice se 
nadaljujejo in so usmerjena pred-
vsem v delovanje in dokončanje 
agregatov. Agregat 1 je bil zača-
sno prevzet na znižani koti akumu-
lacijskega bazena, po dvigu gladi-
ne na nominalno koto ter ponovitvi 
določenih zagonskih preizkusov in 
meritev bo sledil končni prevzem. 

Agregat 2 je od 21. marca 2017 v 
pogodbenem poskusnem obrato-
vanju.

Na tretjem agregatu se je aprila za-
ključila montaža turbinske, gene-
ratorske in ostale elektro opreme. 
Suhi zagonski preizkusi vgrajene 
turbinske in generatorske opre-

me so se pričeli izvajati 10. aprila 
2017. Konec meseca maja je pred-
viden pričetek pogodbenega po-
skusnega obratovanja agregata 3. 

Zaključena so vsa večja gradbena 
dela in dela na dostopnem mostu 
do elektrarne, ki je v uporabi za 
gradbiščni promet. Zaključujejo se 
zunanje ureditve z zasaditvami in 
postavitvijo ograje tako na levem 
kot na desnem bregu reke Save. V 

objektu hidroelektrarne se izvaja-
jo končna pleskarska, keramičar-
ska ter ključavničarska dela.

Dvig vode na nominalno koto je 
predviden po zaključku del na mo-
difikaciji jezu NEK. Tehnični pregled 
ter začetek poskusnega obratova-
nja HE Brežice je nespremenjen in 
predviden konec septembra 2017. 

Pričetek testiranj 
na tretjem agregatu

Dostopni most do HE in zunanje ureditve brežine reke Save

Agregat HE Brežice
www.he-ss.si
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TEB je z izvedbo omenjene in-
vesticije, katere ocenjena vred-
nost znaša slabih 38 milijonov 
evrov, začela januarja 2015, 
ko so po temeljitih študijah in 
večletni pripravi dokumenta-
cije ter pridobitvi vseh potreb-
nih dovoljenj in soglasij izved-
li mednarodno javno naročilo 
za dobavo in montažo glavne 
tehnološke opreme. V postop-
ku javnega naročanja je bil 
kot ponudnik izbran Konzor-
cij Stenmark, ki ga sestavljata 
podjetji Siemens Slovenija in 
Siemens Švedska. Potek izgra-
dnje nadomestnega plinskega 
agregata, ki je osrednji razvojni 
projekt TEB, je predstavil vod-
ja projekta Jurij Colarič. Kot 
je poudaril, izgradnja pote-
ka skladno z načrti. V lanskem 
letu so se začela gradbena dela, 
ki se uspešno zaključujejo, v za-
četku maja se bo začela vgra-
dnja tehnološke opreme (Si-
emensove turbine SGT-800 z 
močjo 53 MW in 38,3 % izko-
ristkom), začetek komercial-
nega obratovanja pa je predvi-
den v začetku prihodnjega leta. 
S tem projektom začenjajo za-
menjavo plinskih blokov, ki so 
bili zgrajeni pred več kot 40 
leti. Glavni cilji zamenjave so 
poleg visoke stopnje razpolo-
žljivosti in zanesljivosti tudi po-
večanje izkoristka ter zmanj-

Nova turbina bo švedska
BRESTANICA - V prostorih Termoelektrarne Brestanica (TEB) so 12. aprila na novinarski konferenci 
predstavili izvajanje trenutne investicije – izgradnjo nadomestnega plinskega agregata, potekala pa je tudi 
simbolna predaja 3D-tiskalnikov podjetja Siemens Slovenija.

šanje emisij in hrupa. Izvedba 
investicije je razdeljena na šti-
ri glavne sklope oz. LOT-e, in si-
cer LOT 1 - dobava in monta-
ža glavne tehnološke opreme, 
LOT 2 - elektro oprema, LOT 
3 - pomožni sistemi in LOT 4 - 
gradbena dela. Izbrani izvaja-
lec gradbenih del v sklopu LOT 
4 je novomeška družba CGP.

V TEB so tehnološke nadgra-
dnje in posodobitve sestavni 
del poslanstva, je poudaril di-
rektor Tomislav Malgaj in do-
dal, da se v skrbi za izvajanje 
svojega poslanstva TEB zave-
da tudi družbene odgovornosti 
do zaposlenih, družbe in oko-
lja. Vseskozi skrbijo za uspo-
sobljenost svojega kadra, zah-
valjujoč vsem izobraževalnim 
ustanovam v občini, predvsem 
Srednji poklicni in strokovni 
šoli v Krškem, pa so tudi dokaj 
uspešni pri iskanju tega kadra. 
TEB je sicer vodilni ponudnik 
sistemskih storitev terciarne 
regulacije in temnega zagona 
v slovenskem elektroenerget-
skem sistemu. Lani je opravi-
la 121 uspešnih zagonov, samo 
januarja letos pa v času nizkih 
temperatur kar 40 zagonov in 
tako bistveno prispevala k za-
nesljivosti sistema in dobave 
električne energije v Sloveni-
ji. Po Malgajevih besedah ima 

TEB trenutno inštaliranih 297 
MW moči, ki so v sistemu na 
razpolago v 15 minutah.

ŠOLSKEMU CENTRU DVA 
3D-TISKALNIKA
Podjetje Siemens d.o.o., ki je 
dobavitelj tehnološke opreme 
za nadomestni plinski agre-
gat v TEB, preko programa 
sponzorskih in donatorskih 
sredstev spodbuja inovativno-
st, okoljsko ozaveščenost in ra-
zvoj novih tehnologij. To poč-
ne z različnimi energetskimi 
partnerji v regiji. Kot je pove-
dala direktorica Medeja Lon-
čar, želijo mladim, ki že študi-
rajo tehniške poklice v Posavju, 
z učnim pripomočkom pribli-
žati novejše tehnologije in jim 
vzbuditi strast do tehniškega 

poklica. Donacija dveh 3D-ti-
skalnikov je namenjena raz-
vijanju njihove inovativnosti 
in kreativnosti. Donacijo, ki jo 
je ob tej priložnosti predsta-
vil Aleš Prešern iz podjetja 
Siemens, je prevzela direkto-
rica ŠC Krško - Sevnica Erna 
Župan Pirkovič, ki je izposta-
vila, da takšni pripomočki 
pomembno prispevajo k oza-
veščanju in navduševanju mla-
dih. Na novinarski konferenci 
so bili med drugim prisotni 
tudi krški župan mag. Miran 
Stanko, ravnatelj SPSŠ Krško 
Jože Pavlovič, vodja tehnične-
ga sektorja, razvoja in investi-
cij pri GEN energiji Jože Špiler 
in častni krajan Brestanice Pri-
mož Kozmus.
 Rok Retelj

Ob�simbolični�predaji�3D-tiskalnikov:�direktorica�ŠC�Krško�-�
Sevnica�Erna�Župan�Pirkovič,�direktorica�podjetja�Siemens�
Slovenija�Medeja�Lončar�in�direktor�TEB�Tomislav�Malgaj
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Srečanja so se udeležili predstavniki podjetja Kovis iz Sloveni-
je, Omnia KLF in VUD iz Slovaške ter ZX-Benet iz Češke. Predsta-
vljeni so bili tako trenutno doseženi rezultati kot tudi nadaljnje 
aktivnosti na projektu. 

Za projektno skupino je že leto dni aktivnega delovanja na 
projektu Futura, ki ga sofinancira Evropska komisija v skladu 
s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 700985. V tem času je 

bilo razvitih pet prototipov 
deljenega zavornega diska 
za železniški tovorni pro-
met (disk DRFB). Zastavlje-
ne zahteve so dosegli tri-
je prototipi, pri preostalih 
dveh so razvoj opustili že 
v fazi projektiranja. Vsesko-
zi so v ospredju zastavljeni 
cilji projekta FUTURA, in si-
cer poudarek na nižji masi, 
večji varnosti in učinkovito-
sti DRFB diska. 

S tretjim prototipom se je masa znižala za 18,6 %. S posebno iz-
vedbo povezave zavornega obroča DRFB diska ter pesta se je 
povečala varnost in omogočila 3,7-krat krajšo zavorno pot. Za 
10 % se je povečala učinkovitost diska, kar pomeni, da tovorni 
vagoni potrebujejo manj energije za zagon ali zaustavitev, lah-
ko pripeljejo več tovora, kar omogoča hitrejše obratovanje to-
vornega prometa.

Na prvem in drugem prototipu so opravili laboratorijske teste, 
ki zajemajo mehanske in fizikalne teste zaviranja v različnih vre-
menskih pogojih ter test toplotne učinkovitosti, ki dokazuje to-
plotno kapaciteto DRFB diska. 

12 DFRB diskov prvega prototipa je nameščenih na tovornem 

vagonu Sggrs(e)80 in so na testiranju v realnem okolju, katere-
ga namen je oceniti življenjski cikel in zmogljivost diskov. Pri 
rednih inšpekcijskih pregledih ni bilo opaziti pomankljivosti.

Projektni partnerji so na koncu srečanja razpravljali tudi o vse-
bini prvega periodičnega poročila. Določili so prihodnje dejav-
nosti, kot so koliko prototipov je še potrebno zasnovati, seznam 
prihodnjih končnih izsledkov, nadaljnje aktivnosti glede širjenja 
informacij o projektu ter o finančnem načrtu.

Napredek pri projektu lahko spremljate tudi na socialnem 
omrežju Facebook www.facebook.com/projectfutura ter na 
spletni strani www.projectfutura.com.

 Vir: Kovis d.o.o.

MARTIN (SLOVAŠKA) - Podjetje Kovis je 13. aprila na Slovaškem, v mestu Martin, organiziralo 3. srečanje 
projektnih partnerjev projekta FUTURA. 
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Evropska unija
Solidarnost in upravljanje

migracijskih tokov

The FUTURA project has received funding from the European Union's Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 700985.

Tretje srečanje projektnih partnerjev na Slovaškem

Tretji prototip DRFB diska

FUTURA projekt – 
3. srečanje projektnih partnerjev

RADEČE - 21. aprila je v razstavnem prostoru tukajšnjega 
Doma kulture potekala predstavitev poslovnih idej že pete 
skupine iskalcev zaposlitve v okviru projekta Podjetno v 
svet podjetništva, ki je del programa spodbujanja konku-
renčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.

Skupina šestih iskalcev zaposlitve (trije so opravičili svojo od-
sotnost zaradi bolezni, eden je v tem času dobil redno zaposli-
tev) je ob zaključku štirimesečnega usposabljanja predstavila 
svoje poslovne načrte. Športnik Danijel Milič namerava usta-
noviti  košarkarško šolo, teologinja Janja Udir bi za kvalitetnej-
še preživljanje jeseni življenja nudila oskrbo starejših na njiho-
vem domu, Damjana Knez Lazar želi z dopolnilno dejavnostjo 
na kmetiji privabiti ljubitelje neokrnjene narave, Nina Kavšek 
namerava odpreti prodajalno, v kateri bi bilo naprodaj rabljeno, 
a še vedno kakovostno blago po ugodni ceni, Patricia Prešiček 
se je pred petimi leti podala na pot raziskovanja pranoterapije - 
vseprisotne življenjske energije, ki deluje na vitalizacijo telesa, 
jezikoslovka in gledališka ustvarjalka Katja Čeč želi svoje znanje 
in izkušnje nuditi na področju kulturnega in turističnega sveto-
vanja s prevodi iz slovenščine v angleščino in obratno.
Predstavitve podjetniških idej so spremljale direktorica radeške 
občinske uprave in zunanja mentorica Brigita Stopar, z RRA 
Posavje, ki je izvajalec omenjenega projekta v radeški občini, pa 
vodja službe za projetno sodelovanje Nataša Šterban Bezjak in 
mag. Nataša Šerbec kot notranja mentorica. Predstavitve se je 
udeležila tudi sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, ki financira projekt PVSP, mag. Andreja Jenko.
 S. Radi

Nove ideje in nove priložnosti 

Peta�skupina�udeležencev�projekta�PVSP�z�mentoricami

Na lokaciji v Vrbini so bile pred začetkom priprav-
ljalnih del izvedene potrebne meritve ničelnega 
stanja hrupa in prašnih delcev v okolici gradbišča, 
sočasno pa so potekale geodetske meritve in je 
bilo pripravljeno gradbišče. Sledilo je odrivanje 
humusa in do sredine marca sta bili dokončno 

narejeni dve poskusni polji za preveritev ustrez-
nosti vgrajenih materialov. 

Na poljih so bile izvedene geomehanske raziska-
ve in odvzeti vzorci, ki so bili poslani na labora-
torijske analize z namenom, da se ugotovi, ali so 

bile dosežene zahtevane geomehanske lastnosti 
vgradnje materialov. Nadaljevanje del je po ter-
minskem planu predvideno po pridobitvi poro-
čil o lastnostih vgrajenih materialov in potrditvi 
ustreznosti njihove vgradnje. To bo predvidoma 
v prvem tednu maja. 

Tedaj bo odstranjen še preostanek humusne in 
meljne plasti do trdne prodnate podlage, sledi-
la bosta dovažanje in vgradnja ustreznega mate-
riala za izvedbo predobremenilnega nasipa. Ma-
terial za nasip bo pridobljen iz gramoznice Stari 
Grad v Vrbini.

Pripravljalna dela so vredna 716 tisoč € z DDV. 
Po terminskem načrtu bodo zaključena do kon-
ca avgusta letos. 

Gradnja odlagališča nizko- in srednjeradioaktiv-
nih odpadkov (NSRAO), ki ga ARAO po pooblasti-
lu načrtuje v imenu in za račun države, se bo za-
čela po pridobitvi gradbenega dovoljenja in bo 
trajala približno tri leta. Tedaj bodo zgrajeni pod-
zemni silos, v katerega bodo odloženi odpadki, 
in nad njim hala ter tehnološki in upravno-ser-
visni objekt. Pripravljalna dela so se začela precej 
pred začetkom načrtovane gradnje odlagališča 
zato, da se bo predobremenilni nasip v daljšem 
časovnem obdobju dobro utrdil in stabiliziral še 
po naravni poti.

Začela so se pripravljalna dela 
za odlagališče NSRAO na Vrbini

V okviru pripravljalnih del bo narejen predobremenilni nasip, ki bo podlaga za plato, na katerem 
bodo stali nadzemni objekti odlagališča. Nasip bo predstavljal tudi del zaščite odlagališča pred 

največjimi možnimi poplavami.

Agencija za radioaktivne odpadke, j.g.z.
Celovška 182, 1000 Ljubljana
www.arao.si

ARAO je marca 2017 na lokaciji v Vrbini začel izvajati pripravljalna dela za odlagališče 
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO). Gre za izvedbo predobremenilnega 
nasipa, ki bo podlaga za plato, na katerem bodo stali nadzemni objekti odlagališča, 
in bo tako predstavljal del zaščite odlagališča pred največjimi možnimi poplavami. 
Nadmorska višina platoja odlagališča, zgrajenega na nasipu, bo enaka višini platoja, 
na katerem stoji jedrska elektrarna Krško. 

naročena objava
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Prvi maj: praznik ali zgolj šega?

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

30 let

Prvi maj - mednarodni praznik dela 
predstavlja simbol solidarnosti vseh delavcev.

Čestitamo vam ob prazniku dela 
in vam želimo prijetno praznovanje.

KRAJEVNI SKUPNOSTI

PODBOČJE in CERKLJE ob KRKI
ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO ŠUTNA

TER OSTALA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE KS
SKUPAJ Z VETERANSKIMI ORGANIZACIJAMI

IN ČASTNIŠKO ORGANIZACIJO OBČINE KRŠKO

VABIJO OB PRAZNIKU DELA NA

PRVOMAJSKO SREČANJE
S KULTURNIM PROGRAMOM

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

SLAVNOSTNI GOVORNIK: 
poslanec v Državnem zboru RS IGOR ZORČIČ

V primeru dežja prireditev odpade!

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

Ker so rudarji kljub težaške-
mu delu pod zemljo, ki so ga 
spremljale tudi pogoste nes-
reče, živeli iz rok v usta ali na 
robu eksistenčnega minimu-
ma, so se že zgodaj začeli za-
vedati svojega položaja, zaradi 
česar jih je bila konec 19. stole-
tja že večina vključenih v Jugo-
slovansko socialdemokratsko 
stranko, ki je bila tedaj edina 
organizirana politična sila de-
lavskega razreda. Senovski ru-
darji so prvi maj, četudi skri-
voma, saj so bila zborovanja 
prepovedana, prvič praznova-
li leta 1922. Od tedaj dalje so 
se prvomajska praznovanja, 
kljub preganjanju s strani oro-
žnikov in aretacijam, vrstila 
vsako leto. Tako so denimo leta 
1923 izobesili rdečo proletar-
sko zastavo s srpom in kladi-
vom na dimnik stare rudni-
ške elektrarne, in medtem ko 
so se višine in plezanja neva-
jeni orožniki namučili z njenim 
snemanjem, so imeli delavci 
praznovanje v gozdu pri Bre-
stanici, lahko preberemo med 
spomini nekdanjih rudarjev. 
Leta 1925 so prvi maj prazno-
vali v Belem pri Reštanju. Pri 
tem so napeljali žico med dve 
smreki in nanjo izobesili šest 
metrov dolgo zastavo ter na-
pis Proletarci vseh dežel, zdru-
žite se! Zatem so smreki debe-
lo obložili z blatom iz greznice, 
in ker si žandarji niso hoteli za-
mazati rok, so za snetje zapisa 
in zastave ponujali plačilo 16 
dinarjev, kar je bilo več, kot je 
znašala rudarska mezda, kljub 
temu pa ju ni nihče snel oziro-
ma ju je več tednov kasneje od-
pihnil šele močen veter. 

Rudarskim proslavam ob 
prvem maju so se kasneje 
pridružili tudi drugi delavci in 
kmetje. Tako je leta 1927 de-
lavska godba igrala budnico v 
zgornjem in spodnjem predelu 
Senovega, nakar se je prek sto 
delavcev z godbo odpravilo na 
Vrhe, kjer so imeli praznova-
nje. V letu 1932, ko so se zara-
di gospodarske krize v rudni-
ku začela odpuščanja, so bili 

1. maj kot delavski praznik so na ozemlju današnje Slovenije leta 1890 prvi začeli v obliki shodov in stavk 
obeleževati rudarji v rudarskih revirjih, tudi senovskem, nakar se je boj za delavske pravice razširil tudi 
med delavstvom v industrijskih območjih od Trsta do Maribora.

med prvimi odpuščeni dela-
vski voditelji, med spomini pa 
lahko med drugim tudi prebe-
remo, da je bil njihov najhujši 
nasprotnik rudniški zdravnik 
dr. Benedičič, nekaj časa tudi 
župan in predsednik Orjune, ki 
je nehumano odklanjal zdrav-
niško pomoč vsem napredno 
mislečim delavcem. Sicer pa ti 
niso bili v velikem številu ak-
tivni le ob organiziranju stavk 

in prvomajskih praznovanj, 
temveč so bili aktivni tudi v 
društvu Svoboda, kasneje v 
Vzajemnosti in drugih dela-
vskih društvih. Ne le na Seno-
vem, prvomajska praznovanja 
so po letu 1930 številčno na-
rasla tudi po drugih posavskih 
krajih. Denimo po vaseh v oko-
lici Sevnice so čez noč posta-
vili mlaje, okrašene z rdečimi 
trakovi, na predvečer prazni-
ka so se ljudje zbirali v Šmar-
ju pri Žigi Colnerju, od cerkve 
sv. Ane nad Šmarjem pa se je 
slišala harmonika in petje slo-
venskih pesmi. Sicer so se Sev-
ničani leta in leta na prvomaj-
skih praznovanjih zbirali na 

Zajčji gori in Krčani na Sremi-
ču, po drugi svetovni vojni pa 
je postal priljubljena posavska 
točka organiziranih pohodov 
in množičnega prvomajskega 
ljudskega rajanja Bohor. 

MLAJ, KRES IN ZASTAVA

Prvi maj kot državni praznik je 
bil v takratni Jugoslaviji uzako-
njen leta 1948 in je bil od tedaj 

dalje do sredine osemdesetih 
let eden najbolj priljubljenih 
praznikov med ljudmi, saj so 
praviloma izkoristili dela pros-
ta dneva za obisk prvomajskih 
proslav, družinske piknike in 
srečanja s sorodniki. Prizo-
rišča prvomajskih proslav in 
druženja so bila vidna že od 
daleč, saj so bili na najbolj iz-
postavljenih mestih postavlje-
ni mlaji, na prehodu s 30. apri-
la na 1. maj so zagoreli kresovi, 
ob prvem svitu pa so godbe 
igrale budnice po vseh sre-
diščih krajevnih skupnostih. 

Tako mlaj kot kres imata sicer 
poganske korenine. Mlaj, obi-

čajno do vrha olupljeno smre-
kovo deblo, okrašeno s trako-
vi in vencem iz zimzelena pod 
vrhom, je v staroslovanskih 
verovanjih simboliziral bogi-
njo Majo, s tem pa prebujajočo 
naravo in obnovljeno drevesno 
rast. Mnogi med vami se bos-
te tudi spomnili, da so v prete-
klosti vasi med seboj celo tek-
movale, katera bo imela lepši 
in višji mlaj, fantje pa so ga celo 

noč stražili. Pomen kresa izha-
ja iz mističnega lika Kresnika, 
v katerem se je manifestiralo 
božanstvo sonca. Na hribih so 
ga prižgali, da bi bil čim bliž-
je soncu in imel zaradi tega 
posledično tudi večjo čarob-
no moč. V 15. in 16. stoletju so 
kresovi pridobili posveten na-
men, saj so z njihovim priži-
gom opozarjali ljudi pred tur-
škimi vpadi, medtem ko prižig 
ognja na predvečer prvega 
maja simbolizira upor in opo-
zarja na delavske pravice. 

Neločljivo z delavskim prazni-
kom sta bili povezani tudi zas-
tavi. Do konca druge svetovne 

Na tokratnih prazničnih straneh nadaljujemo lan-
sko zgodbo o pihalnih orkestrih, ki že vrsto let bo-
gatijo glasbeno pokrajino Posavje, med drugim pa 
z jutranjimi budnicami popestrijo tudi vsakoletna 
prvomajska praznovanja. Lani smo predstavili Pi-
halni orkester Krško, Pihalni orkester Kapele, Pi-
halni orkester radeških papirničarjev in Godbo Or-
lica iz Bistrice ob Sotli, letos pa smo izbrali nove tri 
orkestre: Godbo Sevnica, ki deluje že več kot stole-
tje oz. od leta 1908, Gasilski pihalni orkester Loče, 
ki se prav tako približuje stoletnici neprekinjene-
ga delovanja (od leta 1920) in malo mlajši Pihalni 
orkester Kostanjevica na Krki, ki prekinjeno tradi-
cijo godbeništva v kraju nadaljuje od leta 1994. In 
ne, nismo pozabili na preostale posavske orkestre, 
ki jih bomo predstavili naslednje leto, torej Pihalni 
orkester DKD Svoboda Senovo, ki bo praznoval že 
90-letnico, Godbo Blanški vinogradniki, ki bo nas-
lednje leto postala 'polnoletna', in Godbo Pišece, 
ki je lani obeležila desetletnico. V uvodnem član-
ku pa vas čaka zanimivo branje o včasih že pozab-
ljenih 'koreninah' prvega maja, začetkih njegovega 
praznovanja v naših krajih ter simbolih, povezanih 
s tem - mlaju, kresu in zastavi.
 Ur.

vojne je delavski praznik po-
nazarjala rdeča proletarska 
zastava s srpom in kladivom, 
z uzakonitvijo praznika pa se 
ji je pridružila tudi državna za-
stava. In če je bila še pred de-
setletji slednja pravilo, saj so 
te poleg uradnih ustanov in to-
varn plapolale tudi z oken in 
balkonov blokov in stanovanj-
skih hiš, so danes na slednjih 
zastave izjema, četudi je za-
stava mnogo več od kosa tka-
nine, saj ponazarja zgodovino 
naroda. Letos namreč mine-
va 169 let, odkar je avstrijsko 
notranje ministrstvo na Duna-
ju potrdilo belo, modro in rde-
čo barvo za kranjske deželne 
barve, kar je postala tudi slo-
venska narodna zastava. V is-
tem letu so kot prvi slovensko 
tribarvnico v času pomladi na-
rodov 1848 na Dunaju razvi-
li zavedni slovenski študentje 
in mesec dni kasneje, v aprilu, 
je zaplapolala tudi na Wolfovi 
ulici v Ljubljani. V Kraljevini 
Jugoslaviji je bila po januar-
ski diktaturi v letu 1929 slo-
venska zastava prepovedana, 
po 2. sv. vojni pa je, kombini-

rana z rdečo peterokrako zvez-
do, postala republiška zastava 
v okviru nekdanje skupne dr-
žave Jugoslavije. Današnjo po-
dobo z umeščenim grbom v 
obliki ščita, ki na levi strani 
prehaja z belega na modri pas 
zastave, je 24. junija 1991 z 
ustavnim dopolnilom potrdila 
tedanja slovenska skupščina. V 
sredini ščita je na modri podla-
gi upodobljen Triglav, pod njim 
valoviti modri črti, ki ponazar-
jata reke in morja, nad njim pa 
se v obliki navzdol obrnjene-
ga trikotnika nahajajo tri zvez-
de. Oblikovalec grba je Marko 
Pogačnik. 

Žal pa vse od prvih let osamo-
svojitve dalje ugotavljamo, da 
mednarodni praznik dela pre-
rašča v šego in čedalje bolj iz-
gublja na prvotnem pome-
nu, na delavski solidarnosti in 
spominu na demonstracije v 
Chicagu, katerih krvavi davek 
so bile izborjene delavske pra-
vice in podlaga za oblikovanje 
delovnega prava.

 Bojana Mavsar

Ponekod�v�Posavju,�denimo�na�Blanci,�mlaj�še�postavljajo�ročno�(foto:�arhiv�PO).
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Kot je ob otvoritvi fotografske 
razstave dejala Darja Dobr-
šek, predsednica upravnega 
odbora orkestra, je Goran Ro-
van dragocen kronist njihovih 
nastopov, na katerih je samo 
v zadnjem desetletju ustvaril 
okoli 9000 fotografij. Ob 50-le-
tnici društva, leta 2007, so mu 
v zahvalo za njegov prispevek 
podelili naziv častnega zuna-
njega člana orkestra, ob leto-
šnjem 60-letnem jubileju pa 
del njegovih fotografij razstavi-
li tudi na ogled javnosti. Rovan 
je ob tem povedal, da so prve 
fotografije v 70. letih pravza-
prav nastale bolj kot ne kot 
splet okoliščin, saj je želel ujeti 
v objektiv prvenstveno znance, 
prijatelje, sosede, ki so bili ali 
so še člani godbe. Bolj sistema-
tično so začele fotografije god-
be, njenih članov in nastopov 
nastajati leta 2004, ko je kupil 
prvi digitalni fotoaparat, ki je 
bil po začetnem strošku, spri-
čo dejstva, da ni bilo več pot-
rebno kupovati in razvijati fil-
mov, neprimerno ugodnejši in 
tudi priročnejši za opravljanje 
selekcije posnetkov. Zato pa 
mu je do sedaj ustvarjen zaje-
ten ciklus fotografij vse prej kot 
olajšal odločitev pri izboru fo-
tografij za tokratno razstavo, 
pri čemer je po posvetovanju 

60 let pihalcev in Gorana Rovana
KRŠKO - Ob 60-letnem jubileju Pihalnega orkestra Krško je bila 12. aprila v etažah krškega Kulturnega 
doma odprta razstava fotografij domačina, novinarja in dopisnika TV Slovenije Gorana Rovana, ki je že vse 
od 70. let prejšnjega stoletja spremljevalec, fotografski dokumentarist godbenikov na različnih prireditvah.

z Dobrškovo prevladala odlo-
čitev za koncept novejših por-
tretov članov orkestra, katerih 
večino je ustvaril pred novim 
letom z namenom izdelave ko-
ledarja. »Tedaj ste pokazali,« je 
dejal Rovan, »da niste le dob-
ri glasbeniki, ki znate ob vseh 
priložnosti ustvariti dober 'šti-
mung', temveč da znate več kot 
dobro tudi pozirati.« Glede na 
to, da orkester šteje 80 članov, 
je bilo sicer zaradi prostorskih 
omejitev tokrat nemogoče vse 
portretirance razstaviti, bodo 
pa ti dobili priložnost ob dru-
gih priložnostih, če ne prej, je 
še v šali dejal avtor razstave, pa 
ob naslednjem jubileju. 

Prvič se je Rovan, tudi član 
Društva ljubiteljev fotografije 
Krško, s fotografijami predsta-
vil javnosti leta 1986, ko je s 
Stojanom Šobo pod okriljem 
Literarnega kluba Beno Zupan-
čič ob 12. kongresu ZSMS v kr-
škem hramu kulture pripravi-
la razstavo Dekleta, dekleta ... 
23 let kasneje, v letu 2009, je 
prav tako v Kulturnem domu 
pripravil pod naslovom Dekle-
ta, dekleta ... 2 nadaljevanje raz-
stave, pred tem je sodeloval na 
več skupinskih razstavah ob 
10-letnici Društva ljubiteljev 
fotografije Krško, ob 30-letni-
ci Kulturnega doma Krško pa 
je v njem pripravil samostoj-

no razstavo Glasbeniki. Kot av-
tor se je podpisal še pod več 
samostojnih fotografskih raz-
stav, med drugim Pogled z neba 
(2008), Kostak (2010) in Koz-
janci (2011). Preko fotografije 
je stkal tudi veliko število znan-
stev in tesnih prijateljstev, kot 
denimo z akademskim slikar-
jem in grafikom Rajkom Čub-
rom, ki mu je bil v podporo 
tudi pri tokratni razstavi. 
 Bojana Mavsar 

Goran�Rovan�bo�2.�junija�dopolnil�60�let�in�do�tega�dne�bo�na�
ogled tudi razstava. Predsednica orkestra Darja Dobršek se 
mu�je�zanjo�zahvalila�z�veliko�čokolado.

GPO Loče je bil ustanovljen 
leta 1920, ko je devet domačih 
fantov iz Loč prišlo na idejo, da 
bi ustanovili svojo »pleh muzi-
ko«. Prvi člani godbe so igrali 
na pogrebih, svatbah, gasilskih 
veselicah, cerkvenih obredih, 
nastopali pa so tudi v Zagrebu 

na promenadah in v kinodvo-
ranah na predvajanju nemih 
filmov. Ločka godba je bila 
edina, ki je med vojno igrala v 
taborišču. Prvi učitelj mladih 
fantov je bil kapelnik Grofl iz 
Rozge na Hrvaškem. Za njim 
je dirigentsko palico prevzel 
domačin Alojz Bogovič, ki je 
orkester v dveh obdobjih vo-
dil skupno kar 50 let. Nasledil 

ga je Hrvat Stjepan Obrubić, ki 
je v začetku 80. let štiri leta v 
Ločah vodil tudi godbeno šolo 
in spodbudil veliko mladih va-
ščanov, da so pristopili h god-
bi. Orkester so vodili še Bra-
tislav Roguljić – Buco, Jože 
Rus, Miran Petelinc ter Da-
niel Ivša, ki je s svojo strokov-
nostjo in marljivostjo orkester 
pripeljal na zavidljivo mesto. 
Slednji je v lanskem letu svojo 
funkcijo predal mladi, 23-letni 
Aniti Kiralj. Kot pravi predse-
dnik KD GPO Loče Ivan Kova-
čič, je bilo za orkester vseka-
kor prelomno leto 1980, ko so 
pomladili članstvo ter z dona-
torji in dobrimi ljudmi nabavili 
nove instrumente in uniforme, 
s tem pa so prišli tudi uspehi. 
Udeleževati so se začeli ra-
znih tekmovanj, na katerih so 
do danes osvojili zlato plaketo 
na vseh treh koncertnih težav-
nostnih stopnjah. So tudi pre-
jemniki številnih občinskih ter 
drugih priznanj in plaket. GPO 
Loče sestavlja več kot 50 aktiv-
nih članov iz cele brežiške ob-
čine, ki jih povezuje ljubezen 
do glasbe in prijateljstvo, od 
tega je več kot 20 godbenic.
 
Prvomajske budnice ima-
jo v GPO Loče že bogato tra-
dicijo, saj jih igrajo že vse od 
leta 1980 ali pa še nekoliko 

prej. Večer prej v Ločah pos-
tavijo majnik, pripravijo kre-
sovanje, nato pa se nasled-
nje jutro zberejo že ob 6. uri 
in najprej začnejo igrati v Lo-
čah, nato še v ostalih krajih 
krajevne skupnosti, v Rigon-
cah (6.20), Termah Paradiso 
(6.40), Mostecu (7.00), Selah 
(7.20), Bukošku (7.45), Trnju 
(8.20), Arnovem selu (8.40), 
nato gredo še v Podgračeno, 
Čatež ob Savi, Jesenice na Do-
lenjskem … Budnice igrajo ob 
čisto vsakem vremenu. »To 
je za nas pravi praznik, saj je 
lepo sokrajane prebuditi s ko-
račnico, z igranjem budnic da-
jemo tudi zelo velik poudarek 
prazniku vseh delavcev in nji-
hovim pravicam, za katere se 
moramo boriti,« razlaga Ko-
vačič, ki je v orkestru od leta 
1980, predsedniško funkcijo 
pa je prevzel v lanskem letu, 
ko je nasledil Darjo Krošelj. 
Sicer pa se po njegovih bese-
dah z igranjem budnic poraja-
jo različne zgodbe, ki nam jih 
piše življenje. »Prva težava je 
zgodnje vstajanje, kar je včasih 
po napornem kresovanju dosti 
težko. Kot drugo pa se budnice 
zavlečejo do popoldne, saj nas 
vabijo na različne konce, in je 
razumljivo, da ne moremo biti 
v vseh krajih zgodaj zjutraj,« 
pravi Kovačič in se obenem 

zahvaljuje predstavnikom va-
ških skupnosti, ki jih vedno 
počastijo z domačimi dobro-
tami. »V nekaterih vaseh je res 
pravo praznovanje, saj se kra-
jani zberejo, pričakajo godbo 
in se nato še nekaj časa dru-
žijo. Mislim, da si godbo naj-
bolj želijo videti in prisluhniti 
starejši občani, a se je v zad-
njem času zanimanje poveča-
lo tudi pri mladih, saj ne igra-
mo samo koračnic, temveč je 
na repertoarju veliko drugih 
skladb. Letos bomo pripravili 
čisto nov program z veliko no-

vimi skladbami, ki bodo še bolj 
popestrile naš nastop,« v ime-
nu orkestra vabi Kovačič.
 
GPO Loče, kot že omenjeno, 
vodi perspektivna in šolana 
dirigentka Anita Kiralj, ki se je 
iz rodnega Kranja preselila na 
Veliki Obrež. Obiskuje 5. letnik 
na Akademiji za glasbo, smer 
orkestrsko dirigiranje in glas-
bena pedagogika, akademija ji 
je letos podelila tudi Prešerno-
vo nagrado. Kot priseljena Go-
renjka je takoj ugotovila, da so 
vsi domačini v Ločah in okoli-

ci zelo prijazni. »Moj prvi vtis 
o orkestru je bil, da ima na eni 
strani veliko mladih, sposob-
nih članov in na drugi tudi ve-
liko starejših, pri katerih se 
pozna tista prava pripadnost 
orkestru,« opiše. V orkestru 
potekajo tudi že priprave na 
praznovanje stoletnice. De-
javni bodo tudi še v tem letu, 
saj 3. junija v Ločah pripravlja-
jo prireditev Godbe na vasi, na 
katero vabijo vse ljubitelje le-
pega godbenega zvoka.
 
 Rok Retelj

Budnice so za poslušalce pravi praznik
LOČE – Najjužnejša štajerska vasica Loče v KS Dobova je po nekaterih podatkih najmanjša evropska vas, ki ima svoj pihalni orkester. Kulturno društvo Gasilski pi-
halni orkester (GPO) Loče, ki bo čez tri leta obeležilo sto let neprekinjenega delovanja, se lahko pohvali z osvojenimi zlatimi plaketami na vseh treh težavnostnih 
stopnjah, že skoraj 40 let pa ločka godba na praznik dela preigrava prvomajske budnice.

GPO�Loče�med�igranjem�na�prvomajski�proslavi�na�Šentvidu�pred�tremi�letiPredsednik�Ivan�Kovačič�z�di-
rigentko�Anito�Kiralj�ter�Mi-
leno�Žibert,�ki�je�članica�KD�
GPO�Loče�že�47�let�in�skrbi�za�
finance�(foto:�Natalija�Štefa-
nič)

Vztrajnost
 za prihodnost.
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Ob mednarodnem prazniku dela - 1. maju
vam iskreno čestitamo!
Prijetno praznovanje!

Iskreno vam čestitamo ob mednarodnem prazniku dela 
in vam želimo prijetne prvomajske praznike.

Čestitamo ob prazniku dela
in vam želimo 

prijetno praznovanje.

I.H.S. d.o.o.
Cesta 4. julija 84 D, SI-8270 Krško
Telefon:  +386 7 49 14 100
Fax: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.systems
Web: www.ihs.systems

»Godbo Sevnica sestavlja-
jo večinoma učenci, dijaki in 
študenti s primernim glasbe-
nim znanjem,« pravi dirigent 
Matic Nejc Kreča, ki je za-
čel sodelovati s sevniško god-
bo januarja 2006 (takrat še 
kot študent klarineta na lju-
bljanski glasbeni akademiji). 
»Vaje potekajo v posebni sobi 
sevniškega gasilskega doma 
povprečno dvakrat na teden, 
v mesecu po večjih koncer-
tih samo enkrat na teden, me-
sec pred večjimi dogodki, to je 
pred koncerti, tekmovanji ali 
revijami, pa tudi po štirikrat 
na teden. Imamo tudi inten-
zivne priprave, na katerih ima-
mo inštrumente v rokah tudi 
po osem ur na dan,« nadaljuje 
dirigent, ki pogosto zaigra na 
klarinet tudi sam. »Brez dob-
rega sodelovanja Godbe Sev-
nica in Glasbene šole Sevnica 
bi si težko predstavljali napre-
dek in vedno znova nov dotok 
glasbenikov,« pa dodaja pred-
sednik godbe Jani Šerjak. 

V mnogih letih delovanja se 
je število sodelujočih v godbi  
večkrat spremenilo. Trenutno 
sevniška godba šteje 57 članic 
in članov, povprečna starost 
je 21 let. Najstarejša med nji-
mi sta Ludvik Žuraj in Anton 
Hohkraut. Njima gre zahvala 
za dobro ohranjeno ter vzorno 

Igranje budnice je posebno doživetje in čast
SEVNICA - Prvomajska budnica, ki jo zaigra Kulturno društvo Godba Sevnica, je večletna tradicija, tako kot prvomajsko srečanje na Lisci ali pa gorski tek na Lisco, 
ki se odvija 2. maja. V prihodnjem letu bo sevniška godba obeležila tudi 110-letnico delovanja, saj njeni začetki segajo v leto 1908.  

urejeno dokumentacijo - kla-
rinetist Ludvik, ki je bil nekaj 
časa tajnik, sedaj pa je stareši-
na in predvodnik godbe,  že več 
kot tri desetletja skrbi za notni 
arhiv, ki je tudi po njegovi za-
slugi eden najbogatejših v Slo-
veniji.  Anton, ki je v začetku ig-
ral na tolkala, v zadnjih letih pa 
je basist godbe, že štiri dese-
tletja vestno vodi kroniko god-
be in skrbi za fotografski arhiv. 

V zadnjih letih je uspeh sevniš-
ke godbe, tako po naraščanju 
članstva kot po izboru progra-
ma, v stalnem vzponu. Reper-
toar, ki ga godba izvaja, je na 
vedno višji ravni, kar terja od 
dirigenta ter godbenic in god-
benikov veliko vztrajnega ter 
resnega dela, predvsem pa ve-
liko ljubezni do glasbe in nje-
nega posredovanja števil-
ni publiki, ki koncerte vedno 
množično obišče. Tako v atri-
ju sevniškega gradu že vrsto 
let pripravljajo koncert ob 
dnevu državnosti, ki je obe-
nem tudi osrednja slovesnost 
v počastitev praznika in hkra-
ti uvod v prireditve, ki se odvi-
jajo v okviru Sevniškega graj-
skega poletja; v decembru pa 
poteka v sevniškem športnem 
domu božično-novoletni kon-
cert, o katerem navdušeni obi-
skovalci in obiskovalke vedno 
govorijo v presežnikih. Odli-

čen glasbeni sestav, ki vsa-
ko leto sodeluje še na mnogih 
ostalih prireditvah v domači 
občini in v širšem slovenskem 
prostoru, se vedno pogoste-
je udeležuje tudi nastopov po 
evropskih mestih ter različnih 
tekmovanj. 

Posebna zgodba pa je prvo-
majska budnica, ki jo godbe-
nice in godbeniki zaigrajo v 
zgodnjem pomladnem jutru. 
»Letos bo organizirana in iz-
vedena že 38. budnica z God-
bo Sevnica. Ta se prične z zbo-
rom godbe ob 5. uri zjutraj 
pred godbeno sobo Gasilske-

ga doma Sevnica, od koder se 
z avtobusom odpeljemo na 
različne lokacije v občini, kjer 
z igranjem koračnic do 10. ure 
dopoldan občanke in občane 
zbujamo v prazničen dan. Z 
igranjem tradicionalno začne-
mo na Šmarčni, nadaljujemo v 
Boštanju, nato v starem in no-
vem sevniškem mestnem je-
dru, zaključimo pa na Ore-
hovem. V preteklih letih smo 
zaigrali tudi v Krmelju in na 
Studencu. Pri budnici v Sevni-
ci se nam zadnja leta pridru-
žijo še mažorete Društva Trg 
Sevnica, s katerimi zaključimo 
skupen nastop na tradicional-

nem prvomajskem srečanju na 
Lisci,« opiše dogajanje Dušan 
Markošek, nekdanji predse-
dnik in sedanji tajnik godbe, ki 
budnico v godbi igra že od leta 
2001, ko je po 27 letih igranja 
prestopil iz Pihalnega orkestra 
SVEA Zagorje v sevniško god-
bo. »Vzdušje ob igranju budni-
ce je težko opisati. To je poseb-
no doživetje, ponos in čast. To 
je tradicija naših prednikov in 
simbol vrednot, ki jim želimo 
tudi mi slediti. Večina ljudi ob 
tem času še spi, a ko zaslišijo 
budnico, nas mnogi z nasme-
hom pozdravijo na svojih ok-
nih, nekateri pa pripravijo tudi 

obložene mize in nam postre-
žejo s toplimi napitki,« še doda 
godbenik in nadaljuje z nas-
mehom na obrazu, da je igra-
nje prvomajske budnice eden 
najbolje zasedenih nastopov 
v vsem letu - in to kljub temu 
da je treba vstati že zelo zgo-
daj zjutraj. 

Prihodnje leto bo Godba Sevni-
ca praznovala tudi 110-letnico, 
saj njeni zametki segajo v dalj-
no leto 1908, ko je začel z de-
lovanjem salonski orkester, in 
sicer pod okriljem sevniškega 
gasilskega društva. Dvajset let 
kasneje je začela z delovanjem 
gasilska godba (pred 2. svetov-
no vojno sta v Sevnici delovali 
še Godba na pihala tovarne Ju-
gotanin in Salezijanska godba 
na pihala na Radni). Sedanja 
godba, kot naslednica predho-
dnih sestavov, je bila ustanov-
ljena 18. marca 1978 pod ime-
nom ’Delavska godba na pihala 
pri Gasilskem društvu Sevnica’. 
Leta 1998 se je je preimeno-
vala v Kulturno društvo God-
ba Sevnica. Od leta 1999 ima 
tudi nov logotip, ki spominja 
na polža. Izdelal ga je doma-
čin Silvester (Silvo) Mirt, ki je 
med inštrumenti našel dva ter 
ju simbolno združil v že ome-
njeni lik. 

 Smilja Radi

Godba�Sevnica�bo�letos�zaigrala�prvomajsko�budnico�že�38.�leto�zapovrstjo�(foto:�Brane�Busar).

Čestitamo vam ob prazniku dela 
in želimo veliko delovnih 
uspehov. 
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Program za maj
Sreda, 3. 5. 2017, ob 19.00
Mladinska oddaja v živo - Medkulturni filmski večer
Organizator: DZMP Luksuz produkcija

Četrtek, 4. 5. 2017, ob 17.00
"Zakon privlačnosti"
Predavanje o intimnih odnosih z našim duhovnim izvorom
Predava Kristijan Kolega (Kakudmi das) iz Hrvaške
Organizator: Društvo za dušo

Petek, 5. 5. 2017, ob 21.00
Tabor film festival warm up s skupino 
ROLIN HUMES + aster party
Vstop je prost!

Sobota, 6. 5. 2017, ob 10.00
MC DIRENDAJ: Naredimo vetrne zvončke
Prijave na: monika.macek@mc-krsko.si

Petek, 12. 5. 2017, ob 20.00
"Mama, pridem domov čez 14 dni, grem okoli sveta" 
Potopisno predavanje in predstavitev spletne strani 
Pocenipotovati.si
Vstop je prost!

Sobota, 13. 5. 2017, ob 21.00
Koncert:  Perfect idiots (fr), seven mouldy figs(hr), 
no no instigator(hr), disco occulto(hr)
Vstopnina: 3 eur

Nedelja, 14. 5. 2017
Dobrodelni Stand up z Andrejem Tezakom - Tešky: 
#STANDUPMARATONEC
Vstop je prost!

Podpirajo nas: Občina Krško, URSM, Zavod Movit in JSKD, Zavod RS za zaposlovanje

MC direndaj so brezplačne otroške, ki so 
namenjene otrokom med 5. in 10. letom 
starosti.

Prijave na: monika.macek@mc-krsko.si

Mladinski center Krško, 
sobota, 6. 5. 2017, ob 10.00

MC DIRENDAJ
Naredimo vetrne zvončke 

Kostanjeviška godba, ki nada-
ljuje bogato tradicijo godbeni-
štva v kraju (njeni začetki se-
gajo pred leto 1900, po letu 
1955 pa je zamrla), je bila us-
tanovljena jeseni 1994. Danes 
jo sestavlja približno 40 članov, 
kar jo uvršča med manjše orke-
stre, saj bi za optimalno sesta-
vo potrebovali vsaj 60 članov. 
Trenutno jim, kot pravi pred-
vodnik Matjaž Krhin, manjka-
jo predvsem tolkalisti in nizka 

trobila, jih pa veseli, da se mla-
di glasbeniki radi vključujejo v 
orkester, tako da so dokaj mlad 
orkester, v katerem je le še sed-
merica ustanovnih članov. Ve-
činoma so domačini, le tu pa 
tam imajo tudi kakšnega čla-
na iz podboškega ali šentjer-
nejskega konca. Pripravijo dva 
večja letna koncerta, poletne-

Povsod, kjer igrajo, naletijo na dobrodošlico
KOSTANJEVICA NA KRKI - Pihalni orkester Kostanjevica na Krki že dobri dve desetletji skrbi, da prvomajska budnica vsako leto predrami tudi prebivalce kosta-
njeviške občine, z njo pa sežejo tudi preko občinskih meja, v sosednje Podbočje in Ostrog. Kot pravijo godbeniki, je to zanje eden najljubših nastopov v letu. 

ga na dan državnoti ter zim-
skega na dan samostojnosti in 
enotnosti, so nepogrešljiv del 
pustnega festivala Šelmarija, 
ko igrajo praktično cel teden, 
vseh občinskih proslav, vključ-
no z osrednjo avgustovsko, 
otvoritev in drugih slavnostnih 
dogodkov. Pogosto tudi gostu-
jejo, tako da se v enem letu na-
bere okoli 25 nastopov. Vadi-
jo dvakrat tedensko, ob torkih 
in nedeljah, v prostorih nekda-

nje restavracije in pod taktir-
ko dirigenta Tonija Homana. 
Predsedniško mesto v orkestru 
je pred kratkim prevzel Grega 
Jordan, ki so mu konec minule-
ga leta podelili tudi naziv god-
benik leta.

Z igranjem prvomajske budni-
ce so, kot se spominja nekda-

nja predsednica orkestra Li-
dia Černoša, pričeli leta 1996 
in že od začetka z njo prebujali 
celotno območje takratne kra-
jevne skupnosti, danes občine. 
»Nepozabno je bilo, ko smo 
prvo leto prišli navsezgodaj 
zjutraj z avtobusom v Črnečo 
vas, kjer nihče ni vedel, da pri-
demo. Ko smo pričeli igrati, so 
ljudje prihajali iz hiš v pižamah 
in jutranjih haljah, saj smo jih 
dejansko zbudili in so bili pov-
sem zmedeni, kaj se dogaja. Ta-
koj so nam skuhali kavo in čaj, 
prinesli napolitanke … Odziv 
je bil od takrat naprej vedno 
le pozitiven, nikoli ni bil nih-
če jezen, ker smo prišli,« pra-
vi. Že takrat so zastavili 'turne-
jo' z okoli deset postojankami, 
ki se v tem času ni veliko spre-
minjala. Začnejo ob 6. uri zjut-
raj v že omenjeni Črneči vasi, 
nadaljujejo na Oštrcu, sledi 
prvi postanek v Kostanjevici, 
nato gredo na Orehovec, zavi-
jejo na Prekopo, ki se ji je v zad-
njih letih priključil še Ostrog v 
šentjernejski občini. Zatem se 
vrnejo v Kostanjevico, skočijo 
na Malence in se še tretjič vrne-
jo v Kostanjevico, za konec pa 
prebudijo še Kalce-Naklo in 
Podbočje v krški občini, kjer 
zaključijo ob 11. ali 12. uri. V 
vsakem kraju odigrajo po dve, 
največ tri  koračnice, ponekod 
na mestu, drugje med koraka-

njem. Igrali so tudi že na tradi-
cionalnem prvomajskem sre-
čanju na Planini. 

»Na vsaki postaji nas lepo 
sprejmejo in bogato pogosti-
jo, to moramo poudariti. Ne-
koč je na Prekopi ena gospa na 
nas metala celo listke vrtnic,« 
pravi Černoša. Gospodinje že 
zelo zgodaj vstanejo in pose-
bej zanje pripravijo sveže pe-
civo, kavo in čaj, za kar so jim 
v orkestru zelo hvaležni, hkra-
ti pa jim je žal, da se zaradi ur-
nika ne morejo dlje zadržati na 
posameznih postajah. Ko eno 
leto vmes zaradi nesporazuma 

glede plačila avtobusa niso ig-
rali, so jih takoj prosili, naj dru-
go leto nadaljujejo s tradicijo, 
ki so je godbeniki zdaj že vaje-
ni in jim ni odveč. »Zjutraj pač 
vstaneš in greš. Včasih, ko smo 
bili še malo mlajši, je bilo tudi 
težko in naporno, ampak nam 
je vedno 'luštno', saj se hkra-
ti tudi malo podružimo z ljud-
mi,« pravi godbenica Alja An-
geli. Navsezadnje gre za malo 
drugačne, bolj sproščene na-
stope, na katerih jih slišijo tudi 
ljudje, ki jih sicer morda nikoli 
ne bi. »Pa še bolj pristen stik z 
ljudmi je tukaj, posebej po va-
seh,« pravi Krhin.

Kostanjeviški godbeniki prvo-
majskih praznikov ne pope-
strijo le z budnico, pač pa tudi 
s postavljanjem mlaja, ki so 
ga oživili v zadnjih treh letih, 
ko so ga postavili na 'Tama-
lem plac' in ga okrasili s stari-
mi godbeniškimi inštrumenti. 
Tako bo tudi letos, ko ga na-
meravajo postaviti na kopali-
šču Otok. Na prvomajsko jutro 
pa bo na uveljavljenih mestih 
in po ustaljenem urniku zno-
va zadonela njihova budnica, 
ki jo številni z veseljem priča-
kujejo.

� Peter�Pavlovič�

Kostanjeviški�godbeniki�med�tradicionalno�prvomajsko�budnico�(foto:�Janja�Baznik)

Predsednik�Grega�Jordan�in�predvodnik�Matjaž�Krhin
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Kot je povedala Ksenja Kragl, 
svetovalka za turizem pri CPT 
Krško, Posavski festival temat-
skih poti letos poteka že petič, 
ideja o njem je prišla vzpored-

no z zaključkom regionalnega 
projekta Posavske poti prijet-
nih doživetij – Popotnik. Tak-
rat so posavske občine spletle 
trdnejšo vez na področju turiz-
ma, predvsem kar se tiče pro-
mocije pohodništva. Pri orga-
nizaciji pohodov sodelujejo 
različna društva, od turistič-

Festival tematskih poti 
tik pred peto izvedbo

nih in planinskih do vinogra-
dniških in kulturnih. »Poti v 
Posavju so zelo raznolike, te-
matsko bogate, dopolnjujemo 
jih s kulturno, kulinarično, vin-

sko ponudbo,« je dejala in do-
dala, da so se letos odločili, da 
bodo pohode razdelili na po-
mladne aktivne (maj, junij) in 
jesenske gastronomsko obar-
vane (oktober, november). Si-
cer pa so po njenih navedbah 
lani na vseh pohodih v okviru 
festivala zabeležili okoli 2000 
pohodnikov in porast pohod-
nikov iz ostalih slovenskih re-
gij. »Želimo si, da bi jih bilo le-
tos še nekoliko več, tudi tujih, 
saj drugo leto sodelujemo tudi 
s Termami Čatež, ki bodo pro-
movirale svoje aktivne pakete, 
ki bodo vključevali tudi poho-
de,« je pojasnila. Spomladi je 
sicer načrtovanih 23 pohodov 
oz. tur, od tega dve kolesarski, 
v jesenskem delu pa še deset. 
Začelo se bo že jutri s tradici-
onalnim pohodom po poteh 
KS Loka pri Zidanem Mostu, 
novost je majski dvodnev-
ni sprehod skozi gozd v Jatni 
(občina Radeče), letošnji fe-
stival tematskih poti pa bosta 
zaokrožila pohod po Sevniški 
planinski poti – poti Lojzeta 
Motoreta in Č’bularski pohod 
iz Kostanjevice na Rako (19. 
novembra).

POSAVJE KOT ŠE NEODKRIT 
DEL SLOVENIJE

Kot je še povedala Kraglova, so 
veseli vinogradniških društev, 

ki okoli martinovega prireja-
jo pohode. Ti so izključno v or-
ganizaciji društev, CPT Krško v 
tem primeru nastopa le v vlogi 
koordinatorja in promotorja. S 
strani zavodov je v času festiva-
la največji poudarek na pripra-
vi ugodnih paketov namestitev 
v hostlih ali hotelih. Kraglova je 
še omenila, da so nekateri po-
hodi plačljivi, saj vključuje-
jo tudi ponudbo hrane in vin, 
drugi pohodnike vabijo samo 
s hrano iz nahrbtnika. Organi-
zatorji ponavadi pripravijo tudi 
glasbeni in kulturni program. 
»Želimo si, da se festival v nas-
lednjih letih ne povečuje, kar 
se tiče števila pohodov, ampak 
da se izboljšuje kakovost po-
hodov, organizatorji pohodov 
pa naj se čim bolj izobražuje-
jo v smeri vzdrževanja in pro-
mocije poti,« je dodala. Prilož-
nost vidijo v trenutnih razpisih 
preko CLLD – programa razvo-
ja podeželja. 

»Vzhodna Slovenija mora v 
primerjavi z Zahodno toliko 
več energije vložiti v promo-
cijo turizma. Zato nam je v in-
teresu, da Posavje prikažemo 

kot še neodkrit del Slovenije, 
naj torej turisti odkrivajo ne-
odkrito. Imamo prednost v do-
živetjih, gostoljubnosti in zelo 
pristnem odnosu do gosta, saj 

gredo trendi v smer pristnosti 
in individualnega turizma,« je 
še dejala.

VEČJI POUDAREK 
TRAJNOSTNEMU TURIZMU

Po besedah predsednika Od-
bora za tematske poti pri RRA 
Posavje Jožeta Praha je OZN 
leto 2017 razglasila za medna-
rodno leto trajnostnega turiz-
ma za razvoj. »Trajnostnemu 
turizmu moramo dati večji po-
udarek in tega se predvsem v 
Posavju zelo dobro zavedamo. 
Pri nas imamo izredne poten-
ciale in društva, ki zelo dob-
ro delujejo, zato mislim, da je 
trajnost v Posavju zagotovlje-
na, sploh če pogledamo, koli-
ko je različnih poti in narav-
nih vrednosti, ki jih vseh niti 
ne poznamo,« je dejal. Prah 
verjame, da znajo v Posavju 
vse akterje ponovno aktivirati, 
ne nazadnje bo tudi v nasled-
njem projektnem obdobju veli-
ko projektov, povezanih s tem. 
»Ko se bomo ponovno srečali 
ob podobnih priložnostih, ver-
jamem, da bomo govorili mo-
goče ne toliko o številčnejšem 

Sodelujoči�na�novinarski�konferenci

ČATEŽ OB SAVI - V hotelu Terme v Termah Čatež so 18. aprila na novinarski konferenci predstavili letošnji 
Posavski festival tematskih poti, nacionalno akcijo Slovenija hodi 2017 in ponudbo aktivnega oz. športne-
ga turizma v Termah Čatež. Predstavitev je potekala v organizaciji Združenja pohodništvo in kolesarjenje 
GIZ, Odbora za tematske poti pri RRA Posavje, Centra za podjetništvo in turizem Krško ter Term Čatež.

Pridruži se nam na rekreativnem pohodu skozi prebujajočo se naravo 
in se napolni s svežo energijo, ki jo po dolgi in zaspani zimi potrebuje prav vsak.

Dobimo se 7. 5. 2017, ob 9. uri na Banovi domačiji.
Prispevek za hrano in pijačo znaša za odrasle 9 €; za otroke brezplačno.

Informacije: 031/611-311 ali 031/770-901
V primeru slabega vremena pohod odpade.

Turistično društvo Artiče organizira

POMLADNI POHOD PO
ARTIŠKI SADJARSKI POTI

www.artice.si

LISCA - Na priljubljeni posavski pohodni in izletniški točki sto-
jita dve planinski postojanki - Jurkova koča in Tončkov dom. V 
prvem delu letošnjega leta je Jurkova koča doživela nekaj obno-
vitvenih del. Oskrbnik koče Vinko Govekar je s pomočjo prosto-
voljcev PD Lisca Sevnica obnovil kuhinjo in kopalnico ter balkon, 
v oba spalna prostora pa so namestili nove vzmetnice. Jurkova 
koča bo tako odslej še bolj prijetna in prijazna za vse tiste, ki bi 
želeli delček prostega časa preživeti v naravnem okolju ter se 
naužiti svežega zraka. 
Najemnik Tončkovega doma pa je na mestu ob športnem igrišču, 
kjer sta rasla mogočna hrasta, zasadil mlado lipo in brezo. »Lipa 
je že pričela zeleneti, brezi pa tudi dobro kaže. Ker sta dobro ne-
govani, zalivani in čuvani, jima je prihodnost zagotovljena. Naj 
lepo rasteta. V kratkem sledi še podiranje veličastne, a žal dozo-
rele bukve ob Jurkovi koči,« je zapisal sevniški fotograf, ljubitelj 
narave, planinec in kronist Ljubo Motore. 
 S. R., foto: L. M.

Spomladanska obnovitvena dela

Na mestu podrtega drevesa raste novo, mlado drevo.

OTOČEC 
PUSTOLOVSKI PARK

www.terme-krka.si
booking@terme-krka.si 
08 20 50 300 

Živeti zdravo življenje.

Ste za 

PUSTOLOVŠČINO?
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ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA IN GIBANJA 
V NEREZINAH 2017

Zveza Prijateljev Mladine Krško bo v času od 26. maja do 2. 
junija 2017 organizirala:
• Šolo zdravega življenja – program klimatsko dihalne 

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

bo izvajala Vilma Jan Špiler.

Rok za prijave je 15. maj. Programa bomo, ob zadostnem številu 
prijav, izvedli v Počitniškem naselju ZPM Krško v Nerezinah. 
Cena programa je 250,00 eur. Možnost plačila na 3 obroke.

Več informacij na: 051 382 095 (pisarna), 041-342-095 (Vida)
ali preko e-naslova: zpm@zpmkk.si

obisku, ampak predvsem o še 
kvalitetnejših pohodih, saj sem 
prepričan, da znamo v Posavju 
razvijati tudi butični turizem, 
zato v naslednjih letih pričaku-
jem pozitivnen premik na tem 
področju,« je sklenil.

UČNA POT SAVUS KOT 
PRIMER DOBRE PRAKSE

Direktorica KTRC Radeče Ma-
rija Imperl je poudarila, da 
je pohodništvo v Posavju per-
spektivna turistična panoga. 
Kot primer dobre prakse pri 
zagotavljanju trajnosti pro-
jektov je predstavila radeško 
Učno pot Savus, ki je nasta-
la kot rezultat enega prejšnjih 
razpisov programa LEADER, 
regionalnega projekta Posa-
vske poti prijetnih doživetij 
– Popotnik. »Učna pot je do-
ber pokazatelj, kako lahko po-
hodniško pot vzpostavimo, jo 
primerno opremimo za različ-
ne ciljne skupine in preko nje 
privabljamo tudi nove turiste. 
K nam prihajajo vedno nove 
in nove skupine različnih sta-
rosti in interesov, se sprehaja-
jo po učni poti, ki vsebuje učne 
elemente in predstavlja vse-
bino kraja na tisoč in en na-
čin,« je povedala in dodala, da 
je pred njimi nov izziv, in sicer 
bodo nadgradili še eno, t. i. da-
ljinsko pot, dolgo kar 200 ki-
lometrov, ki je zaenkrat še v 
povojih, saj je pred njimi šele 
razpis, ki še ni potrjen, a Im-
perlova verjame, da bo. Po nje-

nih besedah gre za nadgradnjo 
prejšnjega projekta Popotnik, 
pri čemer želijo, da do sedaj že 
vzpostavljene poti še naprej ži-
vijo in privabljajo turiste ter na 
nov, drugačen način izpostav-
ljajo bogato zgodovino, čudo-
vito naravo, dobre ponudnike 
in prijazne domačine v Posav-
ju. »Prepričani smo, da so to-
vrstne poti potrebne, saj po-
membno prispevajo k razvoju 
turizma,« je zaključila.

»SLOVENIJA HODI« TUDI V 
POSAVJU

Marko Lenarčič, direktor 
Združenja pohodništvo in ko-
lesarjenje GIZ Slovenije, zdru-
ženja specializiranih namesti-
tev za pohodnike in kolesarje 
(večji in manjši hoteli, privatne 
nastanitve) ter partnerskih de-
stinacij, ki se ukvarjajo s poho-

dništvom in kolesarjenjem, je 
povedal, da je akcija »Slovenija 
hodi« skupen projekt 11 desti-
nacij, s pomočjo katerega sku-
šajo pohodništvo razviti tudi 
v turističnem smislu, seveda s 
pomočjo destinacijskih organi-
zacij. Kot je še dejal, slednje or-
ganizirajo dvo- ali večdnevne 
pohode z namenom, da ude-
leženci pohodov tudi prespi-
jo v določeni destinaciji in si 
vzamejo dovolj časa, da jo tudi 
pobližje spoznajo. Obenem 
skušajo za obisk pohodov na-
govoriti tudi tuje pohodnike.

TERME ČATEŽ BODO 
PROMOVIRALE TEMATSKE 
POTI

Ponudbo aktivnega oz. špor-

tnega turizma v Termah Ča-
tež je predstavila Alenka Mo-
krovič Pogačar, pomočnica 
direktorja prodaje in marke-
tinga. Povedala je, da so Ter-
me Čatež tudi letos pristopi-
le k projektu pohodništva in 
kolesarjenja. »Naši gostje si 
dejansko želijo dodatnih ak-
tivnosti, rekreativnih izletov, 
kar omenjeni projekt omogo-
ča. Že sedaj spomladi, pa tudi 
v jesenskih mesecih, bomo to 
zadevo promocijsko podprli, 
saj smo k našim aktivnim pa-
ketom, poimenovanim Namig 
za spomladanski izlet, dodali 
že tudi vsebine, ki so vključe-
ne v festival tematskih poti.«

 Rok Retelj

LUKOVEC - Prvo nedeljo v koledarski pomladi, 26. marca, je taj-
nica PD Lisca Sevnica Darinka Avguštin organizirala pohod v 
priljubljeno vasico Lukovec pri Boštanju na prvi blagoslov pla-
nincev in pohodnikov pri cerkvi Marije Magdalene. Čez 30 po-
hodnikov se je podalo na pohod, ki je ponujal čudovit razgled 
na Sevnico in Boštanj. Na cilju so jih gostoljubno pričakali do-
mačini z bogato obloženo mizo. Ob svečanem blagoslovu pred 
cerkvijo, ki ga je izvedel boštanjski župnik dr. Alfonz Žibert, sta 
spregovorila še Darinka, ki je zaželela, da bi v bodoče ta priredi-
tev postala tradicionalna, in ključar Stanko Lisec, ki je opisal ta 
sakralni objekt in njegovo obnovo. Mlade glasbenice so še s har-
moniko popestrile prijetno druženje. Ob vračanju skozi vas so 
bili deležni dobre kapljice pri Gnedičevih in ob postanku pri va-
škem domu. Prijetno razpoloženi so se pohodniki skozi lukovški 
kanjon spustili na Radno in proti Sevnici.  J. Levstik

Prvi blagoslov planincev 
in pohodnikov 

Pohodniki v lukovškem kanjonu
V Posavju skozi leto prirejajo 
številne pohode.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE POLETNIH PRIREDITEV 

IZVEN MESTA BREŽICE V LETU 2017

Razpis je objavljen na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki »JAVNI RAZPISI« 

z dnem 21. 4. 2017.

Rok za oddajo prijav: 
do 15. 5. 2017 (v sprejemni pisarni Občine Brežice v času 

poslovnih ur ali priporočeno po pošti na naslov: 
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice). 

Kontaktna oseba: Jasmina Molan
Telefon: 07 62 05 507

Elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si

Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje razpršene poselitve 
Bukovje, Ap 1497

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ULRS, 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, 76/2014-odl. US in 14/15-ZUUJFO) župan občine Brežice 

objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA OBMOČJE RAZPRŠENE POSELITVE

BUKOVJE, Ap 1497,

ki bo potekala od 5. 5. 2017 do vključno 5. 6. 2017 na Oddelku 
za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skupnosti 
Bizeljsko.
Predmet akta se nanaša na ureditev stanovanjske stavbe 
ali stavbe, namenjene kmetijski dejavnosti s pripadajočimi 
stavbami in infrastrukturo, ter način sanacije obstoječih 
ureditev na parceli obstoječega objekta.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko 
udeležite dne 17. 5. 2017 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 v knjigi 
pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posredujejo po pošti 
na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice.
 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.

Iskrene čestitke tudi ob 27. aprilu, dnevu boja proti okupatorju, 
ko se spominjamo dogodkov, ki so oblikovali življenje našega 

slovenskega naroda. Spomin na zgodovinski boj za svobodo in 
samostojnost je pomemben, še pomembnejše pa je zaupanje v 

prihodnost in načrti za prihodnje. 

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

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Prijazno vabljeni 
na tradicionalno prvomajsko srečanje na jasi pri Sv. Vidu, 
ki  bo v ponedeljek, 1. maja 2017, s pričetkom ob 11. uri.

Vljudno vabljeni tudi na prvomajsko budnico 
v mestno jedro Brežic 

v ponedeljek, 1. maja 2017, ob 7. uri.

Po besedah župana Ivana Mo-
lana imajo občani, ki živijo ob 
meji, v času zastojev na mejnih 
prehodih (Obrežje, Rigonce, Slo-
venska vas) težave z dostopom 
do domov, z dolgotrajnim čaka-
njem na prestop meje tisti ob-
čani, ki dnevno prehajajo mejo 
zaradi dela, v občini se soočajo 

z negativnim vplivom na lokal-
no gospodarstvo, še posebej v 
turizmu, in tudi s hrupom v na-
seljih ponoči (hupanje vozni-
kov tovornjakov v kolonah v na-
seljih). Ob bližnjih prvomajskih 
praznikih in skorajšnji poletni tu-
ristični sezoni se pri ljudeh po-
javljajo strahovi, da se bodo po-
novile desetkilometrske kolone 
in s tem povezane težave. Župan 
je izpostavil še vprašanje ob-
vestil na avtocesti, prehodnost 
odstavnega pasu ter zagotavlja-
nja sanitarij in pitne vode v pri-
meru dolgotrajnih zastojev.

UKREPI ZA RAZBREMENITEV 
MANJŠIH MEJNIH 
PREHODOV

Med načrtovanimi ukrepi, ne-
kateri bodo uresničeni že v sre-
do pred prazniki, so postavitev 
semaforjev in ročno usmerjanje 
prometa pred naselji, s čimer bi 
preprečili kolone v naseljih, kot 
sta Dobova in Rigonce, ter tako 
zagotovili nemoten dostop lo-
kalnim prebivalcem. DARS in 
Direkcija za infrastrukturo bosta 
na avtocesti oz. ob mejnih pre-
hodih poskrbela za dodatne sa-
nitarije, koše za smeti, vodo in 
dodatne obvestilne table ter in-

Ukrepi za normalizacijo življenja ob meji 
BREŽICE – Na pobudo župana občine Brežice Ivana Molana je potekalo delovno srečanje med predstavniki lokalne 
skupnosti in države na temo težav, s katerimi se srečujejo prebivalci ob meji, kadar nastanejo večkilometrski zasto-
ji kot posledica izvajanja ostrejše kontrole potnikov pri prestopu zunanje schengenske meje. Predstavniki države so 
predstavili nekatere tehnične ukrepe za normalizacijo življenja prebivalcev ob meji, a hkrati priznali, da se prometnim 
zastojem na meji ne bo mogoče v celoti izogniti. 

OBVESTILO
Občina Brežice najavlja, da bo 5. 5.2017 na spletni strani Občine 
Brežice (www.brezice.si) objavljen javni razpis za sofinanciranje 
malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih čr-
pališč na območju občine Brežice. 

Razpis bo objavljen tudi v Uradnem listu RS.

formacije. Cilj je, da se ves tran-
zitni promet, še posebej tovor-
ni, usmeri na avtocesto, tako da 
postanejo manjši mejni prehodi 
razbremenjeni in namenjeni za 
prehod osebnega prometa. 

Po besedah sekretarja na Mini-
strstvu za notranje zadeve An-

dreja Špenge bo policija skrbe-
la tako za urejanje prometa kot 
zagotavljanje praznega odstav-
nega pasu na avtocesti, ki je na-
menjen za intervencije in reše-
valna vozila. 

ŠE VEDNO BREZ REŠITVE 
ZA VSAKODNEVNO 
PREHAJANJE MEJE ZARADI 
DELA

Župan Ivan Molan je dejal, da 
zaenkrat žal še vedno ni rešitve 
za tiste prebivalce ob meji, ki jo 
prestopajo dnevno zaradi dela. 
Sistematični nadzor schengen-
skega območja žal ne predvi-
deva izjem, je dejal sekretar na 
Ministrstvu za notranje zadeve 
Andrej Špenga. Povedal je še, da 
je Slovenija varuhinja schengen-
skega območja in bo v skladu z 
evropsko uredbo nadzor tudi iz-
vajala. Slovenija je sicer obvesti-
la Evropsko komisijo, da bo za 21 
mejnih prehodov odstopala od 
sistematičnega nadzora v skladu 
z oceno tveganj in s tem skraj-
šala kolone. Po besedah pred-
stavnikov ministrstva se težave 
pojavljajo, ker Republika Hrva-
ške ni bila pripravljena na priče-
tek izvajanja uredbe kljub opo-
zorilom. 

Župan Ivan Molan je dejal, da 
pričakuje dogovor na ravni držav 
Slovenije in Hrvaške ter Evrop-
ske unije o tem, kako dolgo-
ročno rešiti pretočnost prome-
ta preko mejnih prehodov  - ali 
z izboljšanjem informacijskega 
sistema ali z izboljšanjem infra-
strukture. 

Na sestanku so sodelovali sekre-
tar na Ministrstvu za notranje 
zadeve Andrej Špenga, posla-
nec v Državnem zboru in občin-

ski svetnik Igor Zorčič, predstav-
nik Ministrstva za javno upravo 
Uroš Korošec, predstavnik Mi-
nistrstva za infrastrukturo Pa-
vle Hevka, predstavnik Policij-
ske uprave Novo mesto Bojan 
Tomc, komandir Policijske po-
staje Brežice Sandi Hervol, 
predstavnik Družbe za avtoce-
ste v RS (DARS) Igor Šebenik ter 
predstavnika Krajevne skupnos-
ti Dobova Branko Proselc in Kra-
jevne skupnosti Jesenice na Do-
lenjskem Bogdan Palovšnik. 

Delovno srečanje med predstavniki lokalne skupnosti in države

Večkilometrske kolone pred MP Obrežje

MRZLAVA VAS – Krajevna skupnost Mrzlava vas in Športno-kultur-
no društvo Mrzlava vas sta organizirala tradicionalno Jurjevanje in 
dan odprtih vrat prenovljenega doma krajanov. Ob tej priložnosti je 
potekala tudi otvoritev sezone nogometa na travnatem igrišču pri 
domu krajanov, ki sta ga s prijateljsko tekmo izvedli ekipa vaščanov 
Mrzlave vasi in ekipa svetnikov Občinskega sveta občine Brežice s 
predstavniki Zavoda za šport Brežice. Športna sreča je bila tokrat na 
strani domačinov, ki so tekmo zaključili z rezultatom 5:3. 

Druženje so vaščani Mrzlave vasi pričeli s tradicionalno peko jajc, 
v obnovljenih prostorih nekdanje šole in sedanjega doma krajanov 
pa je bila na ogled postavljena tudi razstava starih fotografij o živ-
ljenju šole in vasi, ki so jih odkrili med prenovo. 

Ekipa Občine Brežice odigrala prijateljsko 
nogometno tekmo z vaščani Mrzlave vasi

Ekipa Mrzlave vasi

Ekipa Občine Brežice
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PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO STRANJE, ustanov-

ljeno v letu 1982, je gonilna sila, 
povezovalni člen in središče do-
gajanja v Stranjah, kjer so zgra-
dili gasilski dom, kasneje še po-
ligon, ki je istočasno tudi vaško 
igrišče. Vedno se odzovejo klicu 
NA POMOČ! Ob tragediji v vasi 
pred leti pa so bili ravno člani 
PGD zaslužni, da se je družina 
lahko preselila v novo hišo.

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 
KRŠKO je tudi v letu 2016 izva-

jala številne programe, od le-
tovanja otrok in mladostnikov, 
zimovanj za otroke iz socialno 
manj spodbudnih okolij, v ted-
nu otroka, dnevu za spremem-
be, psihosocialno pomoč in sve-
tovanje ter druge, v katerih so 
vzgajali 47 novih mladih prosto-
voljcev za delo z otroki, mlado-
stniki in družinami. 

Gospa RENATA HOJSKI je bila 
v letu 2016 
vključena v 
prostovoljno 
delo v Domu 
starejših ob-
čanov Krško, 
ki je temeljilo 

predvsem na družabništvu, po-
govorih, spremljanju na spre-
hode, letno rehabilitacijo, razne 
prireditve in programe. Indivi-
dualno je obiskovala stanovalko 
in s svojim delom pomembno 
vplivala na izboljšanje kakovosti 
njenega življenja, vključevanja v 
skupnost in njeno osebno rast. 

Občina Krško s 5. majem 2017 na spletni strani objavlja javni po-
ziv za sofinanciranje počitniškega dela mladih z območja občine Kr-
ško. Pri tem želi mladim omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj 
in navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev. Na javni poziv se od-
zovejo delodajalci, ki bodo med 1. 7. 2017 in 30. 9. 2017 na podlagi 
napotnice študentskega servisa v delo vključili mlade z območja ob-
čine Krško. Poziv bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje vlog 
bo v začetku junija 2017. Razpisna dokumentacija je od dneva ob-
jave dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, zainte-
resirani pa jo lahko v času uradnih dni prevzamejo tudi na Oddelku 
za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne 
informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498 12 84, e-mail: 
bernardka.zorko@krsko.si.

Glasujte za naj prostovoljca/prostovoljsko 
organizacijo občine Krško v letu 2016
Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost vsake lokalne skupnosti. Prispeva k razvijanju obstoječih 
sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno negovati 
in ustrezno vrednotiti. Občina Krško je objavila javni natečaj za naziv »Naj prostovoljca« in »Naj prostovoljsko organi-
zacijo« za leto 2016. Občanke in občane vabimo, da med kandidati, ki so jih predlagale različne organizacije in njihovo 
delo predstavljamo v nadaljevanju, izberete tistega oz. tisto, ki je po vašem mnenju v lanskem letu na področju pro-
stovoljstva prispeval največ. Obrazložitve v celoti si lahko preberete na spletni strani www.krsko.si.

JOŽICA ARNŠEK kot prosto-
voljka deluje v 
okviru CSD Kr-
ško že od leta 
2010. Svoje 
delo opravlja 
zavzeto in od-
govorno, z ve-

liko mero osebne angažiranosti. 
Njeno delo odlikuje posluh za 
pomoč ljudem v stiski, posame-
znikom in družinam, še posebej 
ranljivih skupin: osebam s teža-
vami v duševnem zdravju, brez-
domcem, osebam z odvisnostjo, 
osebam pod skrbništvom, inva-
lidom, otrokom in mladostni-
kom, prikrajšanim za normalno 
družinsko življenje, vključenim 
v Krizni center za otroke in mla-
dostnike. 

DANICA ŽNIDERŠIČ je del pro-
grama Pro-
stovoljna psi-
h o s o c i a l n a 
pomoč upo-
rabnikom v 
okviru CSD 
Krško od leta 

2013. Je izredno motivirana in 
aktivna prostovoljka na podro-
čju prostovoljnega dela s starej-
šimi osebami v DSO Krško, kjer 
redno obiskuje starostnike. Z 
njimi se pogovarja, poje ter jim 
lepša dan na vse mogoče nači-
ne. Je izredno pozitivna in srčna 
oseba, izkazuje izredno toplino 
in empatijo, kar osebe začutijo 
že ob prvem stiku z njo.

ANICA IVNIK je prostovolj-
ka na Cen-
tru za social-
no delo Krško 
od leta 2014. 
V tem času 
se je pokaza-
la kot izredno 

požrtvovalna, empatična ose-
ba, vedno pripravljena pomagati 
sočloveku. Že nekaj časa obisku-
je mlajšo invalidno osebno na 
njenem domu. S svojo energijo 
in pozitivnim razmišljanjem vna-
ša v njen dom dobro voljo ter je 
ob tem njena vez z zunanjim živ-

ljenjem. Na ta način je del, ki ga 
vnaša v prostovoljstvo izredne-
ga pomena, saj dopolnjuje re-
dno dejavnost pomoči na domu 
Centra za socialno delo Krško. 

MOJCA ROSTOHAR je ob študi-
ju vsestransko 
p ro s t o v o l j -
no aktivna. Z 
ZPM Krško so-
deluje že dva-
najsto leto, 
in sicer pred-

vsem v programu letovanja v 
Nerezinah in drugih  programih 
– letovanja za nadarjene učen-
ce, zimovanja, teden otroka …
Sodeluje pri organizaciji, pripra-
vi in izvedbi programov Pusto-
vanje, Teden otroka in Vese-
li december. Od leta 2014 kot 

predsednica DPM Krško – levi 
breg vodi klub prostovoljcev, 
koordinira delo društev ter vodi 
odbor za Veseli december.

Dijak SAID 
J U S U F OV I Ć 
je že od leta 
2014 prosto-
voljec v Mla-
dinskem cen-
tru Krško, kjer 

največ svojega časa nameni de-
lovanju Mladinske točke Seno-
vo. Sodeluje pri različnih med-
narodnih projektih z raznimi 
tematikami. Njegovo delo ima 
pozitiven vpliv na organizacijo, 
saj pomaga pri nastajanju pro-
grama, vodi različne programe 
in si prizadeva za izboljšanje 
možnosti mladih v občini. 

GLASOVNICA
Obkrožite po enega kandidata v posamezni kategoriji:

Naj prostovoljska organizacija:
1. Prostovoljno gasilsko društvo Stranje (predlagatelj Gasilska zveza Krško)
2. Zveza prijateljev mladine Krško (predlagatelj Društvo prijateljev mladine Krško levi breg)

Naj prostovoljec/prostovoljka v kategoriji nad 30 let:
1. Renata Hojski (predlagatelj Dom starejših občanov Krško)
2. Jožica Arnšek (predlagatelj Center za socialno delo Krško)
3. Danica Žnideršič (predlagatelj Center za socialno delo Krško)
4. Anica Ivnik (predlagatelj Center za socialno delo Krško)

Naj prostovoljec/prostovoljka v kategoriji do 30 let:
1. Mojca Rostohar (predlagatelj Zveza prijateljev mladine Krško)
2. Said Jusufović (predlagatelj Mladinski center Krško)

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško s pripisom 
»Prostovoljec leta 2016« najkasneje do 15. maja 2017. 

Občina Krško se je tako kot druga mesta v Sloveniji pridružila tekmo-
vanju na področju urejanja prostora in gostoljubnosti. Ocenjevalno 
komisijo, ki ocenjuje krajevne skupnosti, vasi, mestna/vaška jedra in 
ostale objekte v krajih, sestavljajo člani, ki tudi sicer delujejo, se izo-
bražujejo na področju urejanja okolja. Projekt Turistične zveze Slove-
nije prerašča v mnogih mestih v gibanje za urejeno okolje in odkriva 
vsebinski smisel slogana Turizem smo ljudje. Vsaka pomlad ponuja 
torej nove možnosti urejanja, cvetličenja in oblikovanja javnih in za-
sebnih površin. Takšna dodana vrednost zaznamuje prostor in ljudi, 
ki živijo v okolici ali so v neposrednem stiku z njo. Cvetlični dotiki so 
pravzaprav dobrodošlica vhodov, del estetskega ugodja zato prispe-
vajo k boljši kvaliteti bivanja, kjerkoli. Naj povabilo k urejanju svo-
jega bivalnega okolja zaključimo z mislijo nekdanjega ljubljanskega 
župana Strgarja, sicer pa vrtnarskega strokovnjaka, ki pravi: »Krško 
z okolico ima še možnost, da kraje oplemenitimo s prvinami nara-
ve, ki lepšajo zunanji odprti svet, naše bivalno in delovno okolje«. 
Prisrčno vabimo posameznike, zavode, šole in vrtce, podjetja, kra-
jevne skupnosti, vasi in zaselke, 
da razprejo rožnate objeme, saj 
bomo letos v maju obiskali prav 
vsakega izmed vas!
 Maja Šušteršič, 
 Občinska turistična zveza Krško

Moja dežela - lepa in gostoljubna

Za prireditve z manj odpadki
Ob mednarodnem dnevu Zemlje sta Občina Krško in Zavod Svib-
na v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja 19. aprila pripra-
vila predavanje Prireditve brez odpadkov – je to mogoče? Uvodo-
ma sta zbrane pozdravila župan občine Krško mag. Miran Stanko 
ter direktorica Zavoda Svibna Bernardka Zorko, ki sta oba pou-
darila, da se vedno bolj zavedamo, da živimo na planetu z ome-
jenimi viri, zato je pomen krožnega gospodarstva vse večji, zah-
teva sodelovanje vseh in vsakega. Jaka Kranjc iz Društva Ekologi 
brez meja je predstavil smernice t. i. Zero waste prireditev. Zero 
Waste koncept si kot cilj zastavlja opuščanje odpadkov, zato ne 
gre le za ločeno zbiranje odpadkov in recikliranje, pač pa za ne-
nehno iskanje načinov učinkovite rabe virov. Bistveni so ukre-
pi preprečevanja, sledi iskanje možnosti ponovne uporabe, šele 
nato ločeno zbiranje, recikliranje in kompostiranje, količina me-
šanih ostankov odpadkov pa se tako postopno približuje ničli. Na 
konkretnih primerih iz tujine in tudi iz posameznih slovenskih ob-
čin je predstavil, kako so se prireditev brez oz. z manj odpadki lo-
tili drugi, izpostavil je tudi pomen vzajemnega sodelovanja orga-
nizatorjev dogodkov z lokalnimi komunalnimi službami, pa tudi 
možnosti različnih pravnih vzvodov, ki jih v okviru svojih pristoj-
nosti lahko uvede posamezna lokalna skupnost. 

Javni poziv za sofinanciranje počitniškega dela 
mladih z območja občine Krško
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EU projekt, moj projekt 2017
Vabimo vas k sodelovanju na tekmovanju »EU projekt, moj 
projekt 2017«. Gre za glasovanje v okviru izbora projektov, 
sofinanciranih s strani Evropske unije, ki so jih predlagale slo-
venske občine. 

Občina Sevnica sodeluje s projektom Sanacija okolice Gradu 
Sevnica. Predlogi projektov so razvrščeni po slovenskih stati-
stičnih regijah, zanje pa lahko na povezavi www.eu-skladi.si/
sl/aktualno/glasovanje-eu-projekt-moj-projekt-2017 glasujete 
do 8. maja 2017. Sevniški projekt se nahaja pod številko 20. Re-
gijski zmagovalci z največ prejetimi glasovi bodo znani 9. maja, 
vsi skupaj pa predstavljeni na dnevu odprtih vrat »EU projekt, 
moj projekt 2017« 9. in 10. junija 2017.
Projekt »Sanacija okolice Gradu Sevnica« je zajemal ureditev 
grajskega parka in okolice gradu, rekonstrukcijo oskrbnikove 
hiše v grajskem parku in sanacijo brežine na področju gradu 
Sevnica. S projektom je bila urejena okolica z grajskim parkom, 
vrtnarjevo vilo in dostopnimi potmi ter s tem dosežena še ce-
lovitejša urejenost širšega grajskega hriba nad starim mestnim 
jedrom. Obnova sedaj omogoča zagotovitev odličnih vsebin za 
različne dejavnosti, razvoj kulturnega turizma ter rekreacijske 
možnosti, dopolnitev obstoječega kulturnega dogajanja ter ra-
zvoj novih kulturno-turističnih proizvodov.

A

V prostorih podružnične šole na Studencu je bila v četrtek, 13. apri-
la, podpisana pogodba za projekt dograditve prizidka. 

V prostorih šole poleg osnovnošolskega pouka za učence do 5. razre-
da poteka tudi izvajanje predšolske vzgoje, in tudi zato podružnična 
šola, ki je srce kraja ter pomembno kulturno in družbeno središče, 
potrebuje dodatne prostore za izvajanje kakovostnega vzgojno-iz-
obraževalnega dela.
Novi prizidek k obstoječi šoli v pritličju prinaša dve igralnici za pot-
rebe vrtca, kabinet in sanitarije, v nadstropju pa bo nova učilnica, 
nova knjižnica in kabinet. Pogodbeni rok izgradnje prizidka – ta bo 
iz klasičnih materialov s toplotno izolacijo – je 160 koledarskih dni 
od sklenitve pogodbe. Vrednost investicije znaša 245.350 evrov, 
izvedlo pa jo bo podjetje GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, 
d.o.o. iz Celja.
 Foto: Občina Sevnica

Izgradnja prizidka k podružnični 
osnovni šoli na Studencu

Podpis pogodbe na Studencu

Sadili drevesa in prenovili učni čebelnjak
22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje. Namen tega dne je krepiti zavedanje o enkratnosti planeta, na katerem 
živimo, krepiti pa tudi odgovornost in skrb za ohranjanje narave in vseh naravnih življenjskih dobrin. Z organizacijo 
dogodkov smo se tej sporočilnosti pridružili tudi v sevniški občini.

Turistična zveza občine Sevni-
ca je v letih od 2005 do 2015 
po središčih krajevnih skupnos-
ti vsako leto zasadila občinsko 
lipo, lani pa je bila v Loki pri Zida-
nem Mostu prvič zasajena sev-

niška voščenka. Tradicija zasadi-
tve te avtohtone vrste jablane, 
po kateri je bila Sevnica z oko-
lico v preteklosti zelo poznana, 
tako nadaljuje zgodbo občinskih 
lip. V počastitev dneva Zemlje in 

ob zaključku čistilnih akcij, ki so 
potekale po celotnem območju 
občine, je zasaditev sevniške vo-
ščenke potekala pri Osnovni šoli 
Boštanj. Spremljevalni kulturni 

program so izvedli učenci šole, 
navzoče pa sta pozdravila pred-
sednica sevniške turistične zve-
ze Annemarie Culetto in podžu-
pan Janez Kukec.

Osnovna šola Blanca je v sode-
lovanju s Čebelarskim društvom 
Sevnica pripravila otvoritev pre-
novljenega učnega čebelnjaka 
pri šoli. Dogodka se je udele-

žil in navzoče nagovoril tudi žu-
pan Srečko Ocvirk, ki je skupaj z 
učenci in ravnateljem mag. Vin-
cencom Frecetom pri čebelnja-
ku zasadil tudi lipo.

V sredo, 12. aprila, je sevniška območna organizacija Javnega 
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pripravila re-
vijo otroških in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica 2017 z 
naslovom »Poj z menoj«. 
Po uvodnem pozdravu župana Srečka Ocvirka so se na odru Kultur-
ne dvorane Sevnica zvrstili: Otroški pevski zbor Osnovne šole Bo-
štanj, Otroški pevski zbor Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, 
Otroški pevski zbor Osnovne šole Blanca, Otroški pevski zbor »Zvon-
ček« Osnovne šole Tržišče in Otroški pevski zbor »Sonček« Osnov-
ne šole Krmelj, Mladinski pevski zbor »A vista« Osnovne šole Bo-
štanj, Mladinski pevski zbor Osnovne šole Blanca, Mladinski pevski 
zbor »Žarek« Osnovne šole Tržišče in Mladinski pevski zbor »Tro-
bentice« Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Revijo je strokovno 
spremljala Tatjana Mihelčič Gregorčič, povezoval pa Vili Zupančič.
 Foto: Občina Sevnica

Prenovljeni čebelnjak na Blanci (foto: OŠ Blanca)

Ob zasaditvi sevniške voščenke (foto: Občina Sevnica)

Ob zasaditvi lipe (foto: OŠ Blanca)

Lep program boštanjskih osnovnošolcev (foto: Občina Sevnica)

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov

Zahvala vsem sodelujočim ob zaključku revije

Javni razpis s področja gospodarstva do 19. maja
Še do vključno 19. maja je odprt javni razpis o dodeljevanju nepo-
vratnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja 
gospodarstva v občini Sevnica v letu 2017. Skupna višina razpolo-
žljivih sredstev je 83 tisoč evrov. Dokumentacija z vsemi informa-
cijami je dostopna na spletni strani Občine Sevnica oziroma oseb-
no na Oddelku za gospodarske dejavnosti.
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Pripravite svoj avto 
na poletno vročino
Redno vzdrževanje klimatske naprave zagotovlja njeno brezhib-
no delovanje, kar omogoča prijetno, varno in tudi varčno vožnjo. 
Proizvajalci predpisujejo vzdrževanje klimatske naprave v vo-
zilu vsaj vsakih 12 mesecev oz. najkasneje na 24 mesecev. Ser-
vis je priporočen pred največjo obremenitvijo sistema, kar po-
meni pred vročimi poletnimi dnevi. Z rednim vzdrževanjem je 
posledično nižja tudi poraba goriva, izognemo se večjim popra-
vilom oziroma okvaram. Menjava kompresorja je kar velik stro-
škovni zalogaj in se giblje okoli 500 €, v kolikor pride ob okva-
ri še do onesnaženja sistema s kovinskimi opilki, ta strošek še 
znatno naraste. 
Nepotrebnim vzdrževalnim posegom in popravilom se lahko 
izognemu že z upoštevanjem nekaj preprostih napotkov. Pripo-
ročljivo je, da klimatsko napravo izključimo nekaj minut preden 
ugasnemo motor vozila, da se uparjalnik posuši in da ne pride 
do razvoja bakterij in mikroorganizmov, ki povzročajo slab vonj 
zraka v potniškem prostoru. Zelo pomembno je tudi, da redno 
razkužujemo zračne kanale in uparilec v kabini, saj so bakteri-
je na teh mestih, ki nastajajo zlasti poleti, zdravju zelo škodlji-
ve. Zaradi pravilnega delovanja in popolne učinkovitosti naj kli-
matska naprava deluje vsaj enkrat tedensko, čeprav le za kratek 
čas. Pri temperaturah pod 0 st. Celzija je pred njenim vklopom 
priporočljivo segreti motor. Za pravilno delovanje naprave mo-
ramo odstraniti listje, led, sneg in drugo nečistočo z mest, kjer 
v sistem vstopa zrak. Med vožnjo pri srednjih ali visokih hitro-
stih naj kabinski ventilator ne bo nastavljen na najnižjo stopnjo, 
saj to lahko povzroči nastanek ledu na uparjalniku. Med delova-
njem naprave naj bo odprt vsaj en zračnik v potniški kabini. Če 
menite, da klimatska naprava ne deluje optimalno, jo izklopite 
in naj jo čim prej pogleda serviser - morebitnih okvar nikoli ne 
popravljajte sami.

Člani in podporniki društva 
lahko potrdijo, da je bilo tudi 
minulo leto za društvo uspeš-
no. Sladkorna bolezen ni slad-
ka, kot se zdi ob imenovanju, 
je pa tiha ubijalka. Predsedni-
ca društva Darja Mandžuka o 
tem pravi: »Člani društva se z 
njo soočamo pogumno, zave-
damo se, da smo združeni in 
povezani močnejši pri prema-
govanju težav. Ne zatiskamo si 
oči niti pred resnimi opozori-
li o velikem porastu le-te med 
mlajšim in starejšim prebival-
stvom. Prepričani smo, da v 
društvu s svojim programom 
dela delamo dobro za člane v 
našem okolju, jim lajšamo te-
gobe bolezni in prispevamo h 
kakovosti njihovega življenja.«

Poudarila je, da v društvu z 
roko v roki uspešno sodelu-
jejo z zdravstvenimi zavodi v 
Posavju, posavskimi občinami, 
Zvezo diabetikov Slovenije in 
ne nazadnje z vsemi tistimi, ki 
s posluhom in razumevanjem 
podpirajo poslanstvo društva 
(Elmont Krško, Termoelek-
trarna Brestanica, Zaloker&-
Zaloker ...). Zdravstveni zavodi 
v Posavju zagotavljajo ustre-
zno zdravljenje in usklajeno 

Premagujejo »kugo 21. stoletja«
BREŽICE – Številni člani Društva diabetikov Posavje – Brežice so 18. marca v restavraciji Štefanič prisostvo-
vali ob pregledu dela v minulem letu ter sprejeli in potrdili program dela za tekoče leto. Društvo letos obe-
ležuje 30 let uspešnega dela in je ob koncu leta 2016 beležilo 550 članov.

izobraževanje članov, priznani 
strokovnjaki z medicinskega in 
ostalih področij sladkorne bol-
nike ozaveščajo in izobražuje-
jo ter tako pomagajo pri pre-
magovanju težav.

Za kakovost življenja prispe-
vajo tudi druženja na ekskur-
zijah ter 7-dnevni program 
zdravstvene vzgoje za diabeti-
ke Posavja v Termah Strunjan 
in letos še v Termah Lendava, 
redni mesečni pohodi, saj si s 
takšnimi druženji člani izme-
njujejo pridobljena izkustva 
in znanja. K temu zlasti poma-

gajo organizirana predavanja 
in učne delavnice, pomembna 
pa so tudi vsakoletna državna 
tekmovanja učencev in dijakov 
iz znanja o sladkorni bolezni, 
iz Posavja je lani tekmovalo 22 
šol. Veliko znanja člani društva 
pridobijo tudi v sodelovanju z 
ostalimi delujočimi društvi v 
občini, ki svojim članom prav 
tako omogočajo strokovna 
predavanja. 

Posavsko–brežiško društvo je 
povezano z Zvezo društev di-
abetikov Slovenije in s tem so-
delujejo v izvrševanju nalog, ki 

so v njihovem skupnem inte-
resu. Preko zveze pridobiva-
jo finančna sredstva iz FIHA, 
da lahko izvajajo določene za 
diabetike pomembne progra-
me, pomembna vez je tudi re-
vija Sladkorna. Prisotni pred-
sednik zveze Peter Miklavčič 
je delo predsednice in društva 
nagradil s pohvalo, bronasto 
priznanje je podelil Miri Mi-
hev in Viktoriji Maksl, pred-
sednica društva Mandžuka pa 
priznanja Ivani Kranjc, An-
dreju Petanu, Zvezdani Ko-
ren, Ireni Detiček, Danici 
Rožman, Danici Ostanek in 
Natji Jenko Sunčič.

Srečanje so popestrili s temo 
»Diabetes in diabetično stopa-
lo«, ki jo je posredovala Roma-
na Praprotnik, med. pediker-
ka, ki je strogo priporočila, da 
morajo diabetiki svoja stopala 
zaupati strokovnjaku. Za kul-
turni program so poskrbele: 
povezovalka Viktorija Maksl, 
učenki OŠ Brežice Maja Tomič 
in Aida Perko Praner ter z av-
torsko Pravljica o pohodništvu 
Branka Jenžur.

� N.�Jenko�Sunčič,�
� foto:�D.�Rožman

Peter�Miklavčič�(v�sredini)�in�predsednica�društva�Darja�Man-
džuka�(levo)�sta�podelila�priznanja.

BREŽICE – Društvo za zdravje srca in ožilja – podružnica Bre-
žice je 31. marca v brežiškem MC obeležilo 18-letnico delo-
vanja. V svet zdravja in lepote je prisotne s predavanjem po-
peljala zdravnica Mia Volovec, v svet glasbe vokalna skupina 
Aria iz Dobove, vsi pa so se posladkali s »polnoletno« torto.

Kot je povedal predsednik društva Franc Černelič, društvo prav 
v teh večernih urah postaja polnoletno, in sicer kot podružni-
ca slovenskega društva za zdravje srca in ožilja. Ustanovni zbor 
je bil v konferenčni sobi hotela Terme Čatež. Zbora se je udele-
žilo 92 članov podružnice, pred tem pa so bile narejene že te-
meljite priprave. Zdravstvene ustanove in zdravstveno osebje 
je namreč že takrat ugotovilo, da srčno-žilni bolniki potrebuje-
jo organizirano obliko, ki bo v društvu združevala in spodbuja-
la koristne dejavnosti za blažitev bolezenskih stanj srca in oži-
lja in da bi društvo delovalo preventivno, vse to z namenom in 
ciljem boljšega počutja pacientov. Nosilci priprav so bili zdrav-
niki. Ustanovnega zbora sta se udeležila prof. dr. Josip Turk in 
primarij dr. Boris Cibic.
V slovenskem društvu je okoli 8000 članov, v brežiški podružnici 
461. Kot je dejal predsednik Černelič, so v skupnosti močnejši in 
to dejavnost je treba ohranjati, pa tudi smernice, ki so si jih začr-
tali pobudniki že pred 18 leti: takratni direktor brežiške bolni-
šnice Tone Zorko ter zdravniki Vanda Kostevc Zorko, Milena 
Strašek, Mojca Savnik Iskra, Rudolf Ladika, Božidar Grobolj-
šek in Ana Slapšak Gorinšek, Janko Špiler ter prva tajnica po-
družnice Biserka Mikac in predsednik Silvo Gorenc, ki je izra-
zil zadovoljstvo ob polnoletnem jubileju. Kajti, kot je dejal: »Ko 
se ozreš na minulo obdobje in veš, da si naredil nekaj dobrega 
in sta bila društvo in podružnica dobro poznana in priznana v 
Sloveniji, se je treba zahvaliti zdravnikom za vsa strokovna pre-
davanja in opozarjanja na zdrav način življenja. To so bile vred-
note, ki so se ohranile in zanje se moramo zahvaliti vsem za nji-
hov trud in vse njihovo odgovorno delo.«
Ves čas so z dejavnostmi in izobraževanji opozarjali in opozar-
jajo svoje člane ter mlade, da je vredno zdravo živeti. K temu so 
vsekakor, kot je bilo rečeno, prispevali: prvi predsednik Silvo Go-
renc in tajnica Biserka Mikac ter zdajšnji predsednik Franc Čer-
nelič in Ana Kalin.
� N.�Jenko�Sunčič�

Polnoletnost posavskih 'srčnikov'

Z leve: Silvo Gorenc, Milena Strašek, Rudolf Ladika, Mia Volo-
vec,�Ana�Kalin�in�Franc�Černelič

SERVIS KLIMATSKEGA SISTEMA

"Kvaliteta je naša prioriteta!"

dobrih razlogov
ZAKAJ

korakov do
ODLIČNE KLIME

Plin je hidroskopičen, zato
potrebuje ČIŠČENJE
(priporočeno na 1 - 2 leti)

Klimatski sistem je porozen 
za plin, zato vsako leto 
IZPUHTI VSAJ 40 g PLINA 
(možno pregrevanje sistema
- okvara kompresorja)

S servisom imamo NADZOR
NAD DELOVANJEM
in stanjem sistema
(pravočasna odprava napak)

IZOGNEMO se večjim
popravilom

Pri pravilnem delovanju je
POTROŠNJA GORIVA
NAJNIŽJA

V sistemu zračnih kanalov in
na uparjalniku se razvijajo
mikro organizmi, ki so
ŠKODLJIVI ZDRAVJU

OPTIMALNO DELOVANJE
klimatskega sistema

OBNOVA starega plina
in po potrebi dodati

NADOMESTITEV olja

PREGLED tesnosti

DEZINFEKCIJA zračnih
kanalov in uparjalnika

DIAGNOZA pravilnega
delovanja

ČIŠČENJE
KONDENZATORJA
(po potrebi)

ČIŠČENJE ODTOKA
kondenčne vode
(po potrebi)

T :  041  331  751

MAJZELJ
7 7 

AVTOELEKTRIKA     SERVIS KLIM     AVTOMEHANIKA     VULKANIZERSTVO
AVTO MAJZELJ, Velike Malence 6, 8262 Krška vas - www.majzelj.si

SENOVO - 17. aprila je Turistično društvo Senovo že enajsto leto 
organiziralo velikonočni pohod na Armes, ki se ga je v lepem 
sončnem vremenu udeležilo skupno 23 pohodnic in pohodnikov. 
Ti so se na cilju pomerili še v sekanju pirhov, in sicer je po treh 
opravljenih metih v kategoriji deklic zmagala Sara Žižek, med 
dečki Tilen Prah, med ženskami Milena Gorenc, med moškimi 
pa je najbolj natančno kovanec v jajca zalučal Anton Petrovič. 
Zmagovalci so po vrnitvi v dolino prejeli tudi priznanja, vsi ude-
leženci pa so bili enotnega mnenja, da je bilo najbolj pomembno, 
da so poleg "pokurjenih" kalorij uživali v medsebojnem druženju.
 B. M./TD Senovo

11. velikonočni pohod na Armes
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ŠEMPETER, KRŠKO - V Šempetru je 15. aprila potekalo mla-
dinsko državno prvenstvo v borbah ju-jitsa. Tekmovanja se 
je v kategoriji -85 kg udeležil tudi član Judo kluba Krško Si-
mon Hribar in si priboril zlato medaljo.

»Z borilnimi športi se ukvarjam 
že sedem let. Začel sem s karate-
jem v Šentjerneju in nadaljeval 
v Brežicah. Izkušnje sem prido-
bival tudi v Samoborju. Ker sem 
si želel v borbi še več kontakta, 
sem se začel v Globokem učiti 
ju-jitsu. Od septembra 2016 tre-
niram in nastopam za Judo klub 
Krško. S trenerjem sva izpopol-
njevala predvsem taktični pri-
stop k borbi, saj za veliko spre-
membo v tehniki v tako kratkem 
obdobju ni bilo časa. Vseeno sta 
mi na tekmovanju uspela dva 

atraktivna judo meta in letos sem prvič zaključil borbi s 'full ippo-
nom',« je po tekmovanju povedal Simon Hribar.

Ju-jitsu borba je razdeljena na tri dele. V prvem delu se tekmoval-
ca ne držita, tu so dovoljeni udarci in brce. Za neblokiran udarec 
ali brco v telo ali glavo nasprotnika sodnik dosodi ippon v prvem 
delu. V drugem delu se tekmovalca primeta za kimono in udar-
ci niso več dovoljeni. Tekmovalca se napadata s tehnikami me-
tov in prijemov. Za vsak popoln met, davljenje ali vzvod dosodi 
sodnik ippon v drugem delu. Tretji del borbe se preseli na tla (v 
parter). Tu sodnik dosodi ippon za učinkovit nadzor, davljenje 
ali vzvod. Ko tekmovalec doseže ippone v vseh treh delih borbe, 
sodnik dosodi “full ippon” in borba se konča.

Kot pravi njegov trener Ivan Širola, jeseni od njega pričakujejo 
še več novih tehnik, predvsem pa boljše izkoriščanje tehničnih 
kvalitet v borbi stoje. »Že samo s spremenjenim načinom razmi-
šljanja je v zelo kratkem času dosegel višjo stopnjo. Tudi redni 
treningi juda so bili v borbi zelo opazni. A vendar je to za Simo-
na šele začetek poti spoznavanja svojega potenciala. V Judo klu-
bu Krško mu bomo, kakor vsem tekmovalcem, čim bolj poma-
gali pri športnem razvoju. Želimo si še več tekmovalcev, kot je 
Simon, ki s svojo željo silijo trenerja k še bolj zagnanemu delu.«
� P.�P./vir:�Judo�klub�Krško

Ju-jitsu prvak iz krškega kluba

Simon Hribar

ligaški semafor

NOGOMET 

ČLANI 1. SNL
Rezultati – Krško : Olimpija 
0:1, Domžale : Krško 5:3
Lestvica – 1. Maribor 67, 8. 
Krško 30

ČLANI 2. SNL
Rezultat – Brežice : Krka 2:2
Lestvica – 1. Triglav Kranj 50, 
4. Brežice 30

MLADINCI/KADETI 1. SNL
SML – Maribor : Krško 0:0, 
Krško : Triglav 3:1
Lestvica SML - 1. Maribor 40, 
9. Krško 28
SKL – Krško : Triglav 2:2 
Lestvica SKL - 1. Maribor 48, 
5. Krško 32
Skupna lestvica - 1. Maribor 
88, 7. Krško 60

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultati – Krško : Drava 2:2, 
Krško : Veržej 7:1
Lestvica - 1. Maribor 60, 5. 
Krško 40

ROKOMET

ČLANI 1.A SRL - končnica za 
obstanek 7.–14. mesto
Rezultat – Slovenj Gradec : 
Dobova 29:25
Lestvica - 1. Maribor 39, 4. 
Dobova 29

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Krško : Šmartno 
29:29, Brežice : Krim 30:25, 
Cerklje : Radeče 24:29, 

Sevnica : Mokerc 22:26
Lestvica - 1. Šmartno 41, 4. 
Krško 33, 7. Brežice 32, 9. 
Radeče 21, 14. Sevnica 6

MLADINCI 1. SRL 
Rezultat - Krško : Ormož 
22:18
Lestvica - 1. Celje 35, 4. Krško 
29

KADETINJE - končnica za 
obstanek 7.–12. mesto
Rezultat - Litija : Krško 25:13
Lestvica – 1. Litija 13, 3. 
Krško 6

KADETI POLFINALE 
SKUPINA B
Rezultat : Krško : Gorenje 
26:33
Lestvica : 1. Gorenje 16, 4. 
Krško 13

KADETI POLFINALE 
SKUPINA D
Rezultati – Šmartno : Brežice 
33:34, Dobova : Sevnica 
27:37, Brežice : Metlika 32:35 
Lestvica – 1. Sevnica 14, 2. 
Brežice 10, 6. Dobova 0

ODBOJKA

ČLANICE 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Brestanica : Luka 
Koper ml. 3:1, Krško : Krim 
3:0
Lestvica - 1. Piran 60, 6. 
Kostak-Elmont Brestanica 47, 
9. POK Krško 22

SEVNICA, SOCKA - Na tekmi v gorskih tekih za štafete v Socki so 
Atletski klub Sevnica zastopale tri štafete v najmlajši kategori-
ji osnovnošolcev. Pri dekletih so Lea Haler, Nina Lisec in Nika 
Dobovšek zmagale, prav tako prva je bila tudi mešana štafeta 
v sestavi Nika Resnik, Julija Kermc in Timotej Krašovec. Šta-
feta dečkov, ki so jo sestavljali Tomi Bajc, Žan Vozelj in Tomaž 
Sešlar, je dosegla odlično drugo mesto. 
� Vir:�AK�Sevnica

Dve zmagi za sevniške atlete 

Sevniška mešana štafeta

LJUBLJANA, KRŠKO - 22. aprila je v Ljubljani potekalo držav-
no prvenstvo v sinhronem plavanju. Deklice iz Kluba sinhrone-
ga plavanja Krško so osvojile kar šest medalj. V prvinah je Nia 
Karin Bizjak v kategoriji do 10 let osvojila prvo mesto. V solo 
nastopu do 12 let je Pavlina Urek osvojila 3. mesto. V nastopu 
duo do 10 let sta zmagali Kristina Medvešek in Nia Karin Biz-
jak, 2. mesto pa sta osvojili Neja Vidmar in Špela Škoda. V na-
stopu duo do 12 let sta Maruša Mežič in Pavlina Urek osvojili 
3. mesto, prav tako 3. mesto sta v nastopu duo do 18 let osvoji-
li Lana Pirc in Patricija Kranjc. V skupinskem nastopu combo 
do 12 let so krška dekleta osvojila 3. mesto. 
� Vir:�Klub�sinhronega�plavanja�Krško

Šest medalj za krške sinhrone 
plavalke na državnem prvenstvu

KRANJ, SEVNICA - 22. apri-
la so se učenke Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica Tjaša 
Jesih, Kaja Vilčnik in Teja Je-
sih v Kranju udeležile ekipne-
ga osnovnošolskega državnega 
prvenstva za učence in učenke 
do 9 let. Sevničanke pod vod-
stvom mentorja Marjana Bo-
žiča so skupno dosegle osem 
točk ter zasluženo zmagale. 
 P. Jesih

Sevniške šahistke ekipne državne 
prvakinje do 9 let

Sevniška šahovska ekipa

Na zadnji tekmi, ki je bila v ne-
deljo doma proti aktualnemu 
prvaku Olimpiji - njena spo-
mladanska forma je vse prej 
kot šampionska -, so krški no-
gometaši še na tretji tekmi za-
pored izgubili, potem ko je 
za sploh prvo pomladansko 
zmago ljubljanskega kluba v 
14. minuti po lepo izpeljanem 
protinapadu zadel ganski na-
padalec Issah Abass. Krčani 
so predvsem v drugem polča-
su vršili pritisk na gostujočo 
obrambo in poskušali doseči 
izenačujoči zadetek, a je bila 
Olimpijina obramba na čelu z 
vratarjem Rokom Vodiškom 
vedno na mestu, v eni od ak-
cij prvega polčasa pa je Robert 
Pušaver stresel prečko. Ome-
niti velja še priložnosti Fili-

Navijači poslali sporočilo
KRŠKO - Nogometaši Krškega šest tekem pred koncem sezone še vedno zasedajo osmo mesto na prvoli-
gaški lestvici, pri čemer imajo s 30 točkami samo eno več od Aluminija, s katerim se bodo verjetno vse do 
konca borili za »odrešilno« osmo mesto, ki prinaša zanesljiv obstanek tudi v prihodnji sezoni.

pa Dangubića in Roka Na-
kića, katerih strel je zletel za 
malenkost mimo ljubljanskih 
vrat. Med tekmo so pozornost 
pritegnili krški navijači Nu-
clear power boys, ki so razvili 
transparent z napisom »Moj ži-
vot nije Švicarska« (slov. Moje 
življenje ni Švica), s čimer so 
izrazili nestrinjanje s klubsko 
politiko oz. švicarsko družbo 
JSP Sports Group AG, ki je sep-
tembra lani z NK Krško skle-
nila dolgoročno pogodbo o so-
delovanju.

Pred tekmo z Olimpijo so Kr-
čani gostovali v Domžalah, 
kjer so po pravi »goleadi« iz-
gubili s 3:5, v polno sta zadela 
Miljan Škrbić dvakrat in Dan-
gubić, na domači tekmi izgu-

bili proti Rudarju iz Velenja z 
1:2 (edini strelec Nikola Ga-
tarić), na prvoaprilski dan pa 
so prav tako doma gostili Mari-
bor in z borbeno predstavo na 
sedmi medsebojni ligaški tek-
mi osvojili sploh prvo točko 
(1:1). Za Krčane je iz enajstme-
trovke zadel Dangubić. Nukle-
arci naslednjo tekmo igrajo v 
soboto v Novi Gorici, do kon-
ca sezone pa jih nato čakajo še 
domače tekme proti Alumini-

ju, Radomljam in Kopru ter go-
stovanji v Celju in Mariboru.

P O S AVS KO - D O L E N J S K I 
DERBI NI DAL ZMAGOVALCA
Drugoligaš iz Brežic je minuli 
vikend počival, teden prej, na 
veliko soboto, pa je na breži-
škem stadionu gostil novome-
ško Krško in se z njo razšel z 
neodločenih 2:2. Po vodstvu 
gostov z dvema goloma pred-
nosti sta za NK Brežice - Ter-
me Čatež v razmiku štirih mi-
nut izenačila Nedo Turković 
in Blaž Žerjav. V novome-
škem dresu sta igrala tudi bi-
vša igralca Krškega Žiga Jure-
čič in Miha Drnovšek, slednji 
je ob koncu tekme prejel še 
drugi rumeni karton in mo-
ral tako malce predčasno pod 
prho. Brežičani, ki zasedajo 4. 
mesto, imajo še pet tekem do 
konca, najprej pa se bodo v 
soboto v Kopru pomerili proti 
klubu Ankaran-Hrvatini.

 R. Retelj

Krški�navijači�so�v�znak�nestrinjanja�s�klubsko�politiko�razvili�transparent.

KRŠKO - Potem ko se je v 
Krškem v začetku mese-
ca s prvo dirko za držav-
no prvenstvo pričela spe-
edwayska sezona, je 15. 
aprila v Ljubljani poteka-
la že druga dirka, kjer je še 
drugič letos slavil Matej Ža-
gar. Tretja, zadnja preizkuš-
nja bo 1. julija v Petišovcih 
v Lendavi. Seveda bo za slo-
venske ljubitelje speedwaya 
najbolj zanimivo že to soboto, 29. aprila, ko bo Krškem potekala 
prva dirka v najmočnejši svetovni konkurenci (Speedway Grand 
Prix). Na njej bo slovenske barve tudi tokrat predstavljal Matej 
Žagar, posebno povabilo, tako imenovani wild card za VN Slove-
nije, pa je prejel Nick Škorja, prav tako iz AMTK Ljubljana. Tako 
bosta tokrat domačina le stezni rezervi na krškem spektaklu, in 
sicer bosta na priložnost čakala Matic Ivačič in veteran Denis 
Štojs (sicer 4. in 3. v državnem prvenstvu).  Sv. Mavsar

Speedway sezona že na vrhuncu

Matej�Žagar�na�drugi�dirki�za�DP�
v�Ljubljani�(foto:�S.�Mavsar)
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Preberi mi pravljico!
Vsi, ki smo tako ali drugače vključeni v sistem bralnega 
opismenjevanja, zelo poudarjamo pomen branja oz. pripo-
vedovanja pravljic otrokom. Strokovno gledano je branje zelo 
kompleksna dejavnost, ki otroku nudi telesno bližino, poveza-
nost, umiritev, varnost. Z vživljanjem v knjižne junake se otrok 
uči čustvovanja, se lažje sooči z bolečimi temami in si nena-
zadnje širi besedni zaklad ter pridobiva znanje o svetu in lju-
deh, hkrati pa vsebina, skrita v pravljicah, otroka (pogosto pod-
zavestno) opremi za lažje soočanje z življenjem. Ob tem imajo 
starši odlično priložnost, da spregovorijo tudi o sebi in svojih 
izkušnjah ter tako z otrokom krepijo pomembno vez, ki je te-
melj za njegov vsestranski razvoj. Pogosto so ti trenutki naj-
lepši del otrokovega vsakdana. 

Otroku lahko beremo že v času nosečnosti pa vse do stopn-
je, ko otrok postane samostojen bralec. V knjižnici imamo za 
otroke do treh let na razpolago kartonke. To so knjige z debe-
lejšimi listi, ki jih lahko mlajši otroci tudi sami listajo. Kasneje, 
ko imajo otroci že razvito fino motoriko, jim ponudimo slika-
nice. Sprva tiste z manj besedila, potem pa postopoma neko-
liko bolj zahtevne. Na željo staršev knjižničarji svetujemo pri 
izbiri slikanic in jih tako seznanimo tudi s kvalitetnejšimi slika-
nicami. Sicer pa se zadnja leta tudi pri starših povečujeta oza-
veščenost o pomenu branja in želja, da otroku ponudijo kva-
litetno slikanico. 
Tudi v Knjižnici Sevnica poleg pestre izbire otroške literature 
z različnimi dejavnostmi skrbimo za bralno pismenost. Ena iz-
med zelo obiskanih in priljubljenih dejavnosti so gotovo prav-
ljične ure z ustvarjalnimi delavnicami. Otroci na pravljični uri 
spoznajo pravljico in glede na izpostavljene teme ali knjižne 
junake po pravljici tudi ustvarjajo. S tem pravljično doživetje 
še nadgradimo, česar so otroci zelo veseli. Nastajajo čudoviti 
izdelki, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost in fino motoriko.
V mesecu aprilu zaključimo s pravljičnimi urami v tekočem šol-
skem letu, nadaljujemo pa spet jeseni, v mesecu oktobru. Že 
sedaj velja vabilo, da se nam pridruži čim več malih pravljičar-
jev. V času poletnih počitnic pa letos v Knjižnici Sevnica uvaja-
mo novost– poletno bralno značko za otroke od 3. leta sta-
rosti pa vse do konca prve triade osnovne šole. Skratka, brali 
bomo!
 Anica Ganc, bibliotekarka

SEVNICA - V marca so bile v grajskem oknu Radogost in pro-
storih Stare galerije na sevniškem gradu na ogled slike upo-
kojene učiteljice razrednega pouka in likovne vzgoje Jožice 
Udovč Krhen iz Sevnice.

Umetnico, ki piše tudi pesmi 
in je izdala dve pesniški zbir-
ki (Na drugi strani lune in O 
gozdnem škratku in še kaj), 
je na redni mesečni priredi-
tvi, ki se na sevniškem gradu 
odvija vsako prvo sredo v me-
secu, predstavil gostitelj Rudi 
Stopar ter opozoril na zani-
mivo figuraliko ženskih likov 
v slikarkinem likovnem sno-
vanju. Jožica Udovč Krhen 
je ob tem dodala: »V figuraliki 
so ’moje ženske’ nekje tip tri-
deset, štiridesetletnic, ne pre-
mlade ne prestare, in upam, 
da posredujejo neko toplino.« 
 
Prijeten spremljevalni glasbeni program sta stkala učenca ra-
deške glasbene šole Žiga Kmetič na baritonu in ob klavirski 
spremljavi Dejana Jakšiča ter Miha Rak na diatonični harmo-
niki. Tri svoje pesmi je prebrala osrednja umetniška gostja.
  S. R.

Ženski liki na slikarskem platnu

Sevničanka�Jožica�Udovč�Krhen�
se je v grajski kapeli predstavi-
la tudi kot pesnica.

Režiserki predstave Boži 
Ojsteršek je Fabjančič zbudil 
pozornost ob zbiranju podat-
kov za monografijo o senovski 
gledališki skupini, nadaljnja 
podrobnejša raziskovanja nje-
govega življenja pa so pokaza-
la, da gre za plodovitega pisca 
ljudskih iger, poezije in proz-
nih del, ustanovitelja posav-
skega lokalnega časopisa Naš 
prijatelj, publicista, ki je obja-
vljal članke in podlistke v več 
na Slovenskem uveljavljenih 
časopisih od obdobja od prve 
svetovne vojne do zaključka 
življenjske poti. Na Senovem 
je bil sicer zasebni trgovec, pa 
tudi župan in funkcionar. 

V nadaljevanju raziskovanja 
Fabjančičeve ustvarjalne poti 
so v senovski enoti Valvasorje-
ve knjižnice v marcu pripravili 
tudi čitalniški večer Ali pozna-
te Avgusta Fabjančiča?, Ojster-
škova pa je zatem za namen 
uprizoritve nekoliko preure-

Žvenket Fabjančičevih dolarjev 
SENOVO - S premierno uprizoritvijo igre Amerikanski dolarji so se senovski gledališčniki 11. aprila poklo-
nili spominu na Avgusta Fabjančiča (1896-1964), desetletja spregledanega domačega kulturnega in širše 
ustvarjalnega sokrajana. Delo so naštudirali v slabem mesecu dni.

dila enega izmed njegovih na-
pisanih odrskih del, v original-
nem naslovu poimenovanega 
Potegavščina z amerikanski-
mi dolarji. Sicer ni znano, ali 
je bilo navedeno Fabjančičevo 
delo v obdobju njegovega živ-
ljenja uprizorjeno, a ni dvoma, 
da sta si tako avtor kot njegovo 
delo, ki na komičen način us-
merja prst na človeški pohlep 
in način življenja v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja na po-

deželju, zaslužila odrsko oživi-
tev. V igri so zaigrali: Marjan 
Poznič v vlogi kmeta Mohor-
ja Spaka, Helena Poznič v vlo-
gi njegove žene Jere in Andre-
ja Brili kot njuna hči Marjanca, 
v vlogi hlapca pri Spaku Zvon-
ko Marinič, David Radej kot 
občinski tajnik Alfonz, Ma-
tej Ulčnik in Boštjan Medve-
šek kot Spakova soseda Tin-
če Budna in Miha Kozole ter 
v vlogi Harlekina in Kolombi-

ne Radica Šoln in Irena Skri-
valnik ter pet nastopajočih v 
vlogah maškar, saj je dogaja-
nje umeščeno v predpustni 
čas, ki doseže epilog na pust-
ni torek. 90-minutna igra je po 
vzoru uprizoritev v preteklosti 
prepletena z glasbeno-instru-
mentalnimi vložki pred, med 
in po predstavi, saj so med 
Fabjančičevo zapuščino nale-
teli tudi na originalen notni za-
pis s predbesedilom pesmi iz 
predstave. Glasbene vložke je 
priredil Dejan Učakar, pevsko 
izvedbo na odru pred zaključ-
kom predstave pa Janko Av-
senak.

Po premieri je reprizo igre 
Amerikanski dolarji dramska 
skupina DKD Svoboda Senovo 
uprizorila v Domu XIV. divizi-
je ponovno 25. aprila v sklopu 
dobrodelne prireditve Za so-
dobnejšo šolo. 

 Bojana Mavsar

Prizor iz igre na senovskem odru

BREŽICE - V avli Doma kulture Brežice so 13. aprila odprli li-
kovno razstavo učencev OŠ Bizeljsko in OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece z naslovom Likovna spogledovanja. Mentorica raz-
stavljenih del je likovna pedagoginja mag. Tanja Plevnik.

Kot je poudarila mag. Tanja Plevnik, ki poučuje na obeh šolah, 
je nekaj časa iskala pravo besedo za početje pri urah likovne 
umetnosti, ki je pripeljalo do pričujoče razstave, katere naslov se 
je spomnila nekje na poti med Beogradom in Brežicami ob opa-
zovanju pokrajine. »Umetnost je najbolj nekoristna stvar na tem 
planetu, zato si zapomnite, da ko vam bo do tega, da bi počeli kaj 
nekoristnega, vzemite čopič v roke,« je svetovala učencem in do-
dala, da se vsako razstavljeno delo spogleduje s konkretno ume-
tnino različnih avtorjev, ki je že bila ustvarjena in je dostopna v 
razstavnih katalogih, učbenikih za likovno umetnost, knjigah o 
umetnosti ali spletnih straneh. »Izraz spogledovanje nas hkrati 
odvezuje, da bi se preveč strogo spraševali, ali smo sledili nače-
lom didaktike umetnosti ali so standardi dovolj dobro postav-
ljeni ipd. Ne domišljam si, da so uporabljeni postopki povsem 
inovativni, kopiranje umetniških mojstrovin je navsezadnje sto-
letja stara metoda učenja risanja. A v nobenem primeru ni šlo 
le za golo kopiranje, vselej so bili učenci izzvani, da se z izvirni-
kom spogledajo na svoj izvirni način,« pa je zapisala v priložno-
stni brošuri. Plevnikova je »izvirnike« med drugim poiskala tudi 
v razstavnih katalogih treh avtorjev, Rajka Čubra, Vlada Cedil-
nika in Alenke Gerlovič. Učencem je še položila na srce: »Brez 
vas ne bi bilo te razstave. Mislim, da še ni bilo toliko talentov, kot 
jih ima sedanja generacija šolarjev.«
Plevnikova se je ob tej priložnosti zahvalila vsem sodelujočim 
učencem na razstavi, omenjenim slikarjem, Anici Butkovič, Saši 
Dernač in Tadei Vahčič, ki so pomagale pri organizaciji, obema 
ravnateljicama Metki Kržan in Nuški Ogorevc, pa tudi JSKD OI 
Brežice, ki je odstopil prostor za razstavo in v imenu katerega 
je zbrane pozdravila koordinatorka Simona Rožman Strnad. 
Otvoritev razstave so z glasbenimi točkami popestrili učenci 
obeh šol - nastopil je šolski ansambel Fru Fru iz OŠ Bizeljsko ter 
Timeja Račič Ogorevc (citre) in Ivana Lesinšek (violina) iz OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece. Učenke obeh šol pa so poskrbele tudi 
za sladke priboljške po končani otvoritvi. R. Retelj

Likovna spogledovanja

Mag.�Tanja�Plevnik�v�družbi�slikarjev�Rajka�Čubra�in�Vlada�
Cedilnika

BREŽICE – Območna izpostava Brežice JSKD je 8. aprila v 
Domu kulture pripravila območno srečanje odraslih folklor-
nih skupin. Srečanja so se udeležile skupine iz Adlešičev, Ar-
tič in Brežic.

Program je pričela Folklorna skupina Društva upokojencev (DU) 
Brežice, ki jo od leta 2015 vodi Zdravko Dušič, tudi avtor njiho-
ve odrske postavitve Svatovski plesi, avtor glasbene priredbe pa 
je Stane Andrejaš. Skupina je začela delovati v januarja 2011, 
ko se je pod vodstvom Jožice Povh zbralo več kot 40 plesalcev 
z močno voljo in željo, da bi se učili slovenskega kulturnega iz-
ročila. Volja in želja sta obrodili sadove, tako da se je skupina ob 
rednih tedenskih vajah začela v letu 2012 pojavljati tudi na od-
rih. Skupino ves čas spremlja godec Stane Andrejaš, lansko je-
sen pa se mu je pridružil še Milan Perkman z lončenim basom. 
Skupina si želi primernih folklornih kostumov.
Kot drugi sta se predstavili Folklorna in tamburaška skupina 
KUD Božo Račič Adlešiči, ki jo vodi Jože Kapele, z odrsko posta-
vitvijo Pobelelo polje. Skupina povezuje več kot 60 pevk, pevcev, 
folklornikov in tamburašev, ki negujejo pesemsko in plesno de-
diščino, kulinariko in oblačilno podobo svojih prednikov. Poleg 
nastopov v domačem okolju so se folklorniki in tamburaši us-
pešno predstavili tudi v tujini. 
Odrasla folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče se je 
predstavila z odrsko postavitvijo Vahtanje mošta, avtorji posta-
vitve Zdenka, Aleš in Zdravko Dušič, avtorji glasbene prired-
be so godci folklorne skupine, skupino pa vodi Gregor Tuljak. 
Artiška skupina ima okoli 40 plesalk in plesalcev ter dve god-
čevski skupini. Poustvarja odrske postavitve večine slovenskih 
pokrajin. Sodeluje pri organizaciji mednarodnega festivala Slo-
Folk, nastopa na različnih prireditvah v Sloveniji in sodeluje na 
mednarodnih folklornih festivalih. Na območnem srečanju pev-
cev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž je dosegla državni nivo. 
Skupina daje veliko pozornosti tudi kostumski podobi.
Skupine je strokovno spremljal Vasja Samec. Zaradi odpove-
di Folklornih skupin KD Franc Bogovič Dobova in Duplo KD Or-
lica Pišece so se v drugem delu prireditve nastopajoče skupine 
predstavile vsaka še z eno odrsko postavitvijo, ki pa niso šte-
le v strokovno spremljanje. Nastopajočim se je za lepo doživet-
je zahvalila Simona Rožman Strnad, ki je tudi vodila program.
� N.�Jenko�S.,�foto:�Vladimir�Bogovčič,�JSKD�Brežice�

Območno srečanje folkloristov 

Nastop�Folklorne�skupine�DU�Brežice
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• ob 18.00 v Zavodu Svibna v 
Brezovski Gori: predavanje 
patra Karla Gržana »Začim-
be za radost bivanja«

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava v počasti-
tev dneva upora proti oku-
patorju in ob prazniku dela, 
slavnostni govornik posla-
nec Matjaž Han

• ob 19.30 v Prosvetnem 
domu Artiče: koncert »Be-
sede mičejo, zgledi vlečejo« 
ob 85-letnici KUD Oton Žu-
pančič Artiče

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

Četrtek, 27. 4.

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

• ob 11.00 pri lovskem domu 
v Mladju: proslava v počas-
titev dneva upora proti oku-
patorju, slavnostni govornik: 
polkovnik Ernest Breznikar, 
poveljnik 25. območnega 
štaba TO in načelnik MSNZ 
za Posavje leta 1991

• ob 15.00 v MT Senovo: dru-
žabne igre

Petek, 28. 4.

• ob 10.00 v Večgeneracij-
skem centru Posavje: tečaj 
slovenskega jezika

• ob 17.00 na mostu prijatelj-
stva Kunšperk - Gmajna: 12. 
mednarodno prvomajsko 
srečanje občin Bistrica ob 
Sotli in Kumrovec

• ob 17.00 v MT Senovo: sli-
kanje s prsti

• ob 17.00 v MT Raka: pripra-
ve na prireditev

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: popestritev škarpe s 
kredami

• ob 19.00 v Domu Svobo-
de Brestanica: plesni večer 
»Tower Pancers night« ob 
15-letnici plesne skupine

• ob 19.30 v Kulturnem 
domu Krško: komedija 
»Pasji dnevnik - Cucki«, za 
zeleni in modri abonma ter 
izven

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert MC7: The mint & 
Fuck the 5th

Sobota, 29. 4.

• ob 9.00 v MT Senovo: igre 
na prostem

• ob 9.00 v MT Raka: pripra-
ve na prireditev

• od 9.00 do 12.00 v MC Bre-
žice: sobotni živ žav

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
pohod in piknik

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - izdelovanje hišk iz 
kartona

• ob 10.00 pri Domu kraja-
nov na Sromljah: proslava 
ob dnevu upora proti okupa-
torju, slavnostni govornik: 
član Sveta Zveze ZB za vred-
note NOB Slovenije prof. dr. 
Ivan Kristan

• ob 10.00 v gasilskem domu  
v Brestanici: likovni ex-tem-
pore »Rajhenburg 2017«

• ob 18.00 v Pišecah: jurjeva-
nje pod kozolcem

• ob 19.00 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: dirka za 
Speedway Grand Prix

• ob 20.00 v Domu kulture 
Loka: Rock koncert Loka - 
Marvin iz Laškega, Gramo-
fon Celje in Cantina trash iz 
Sevnice

• ob 20.00 v dvorani Alber-
ta Felicijana na gradu Sev-
nica: otvoritev sezone Graj-
ski kino

Nedelja, 30. 4.

• od 18.00 dalje pri lovskem 
domu na Trški gori: 33. tra-
dicionalno prvomajsko kre-
sovanje, nastopata: ansam-
bel Folk&špas in Pihalni 
orkester Krško

• ob 18.00 v Kulturnem 
domu Podbočje: gledali-
ška predstava teatra Adrem 
»Kličem svoje brate«

Ponedeljek, 1. 5.

• ob 7.30 izpred OŠ Podbočje: 
prvomajski pohod na Plani-
no nad Podbočjem

• ob 11.00 na Lisci: tradicio-
nalno prvomajsko srečanje

• ob 11.00 na Planini nad 
Podbočjem: prvomajsko sre-
čanje s kulturnim progra-
mom, slavnostni govornik: 
poslanec v DZ Igor Zorčič

• ob 11.00 na Šentvidu nad 
Čatežem: tradicionalno 
prvomajsko srečanje

Torek, 2. 5.

• ob 10.00 iz Orehovega: tra-
dicionalni 26. gorski tek na 
Lisco

Sreda, 3. 5.

• v avli MC Brežice: razstava 

kam v posavju
Spectrum: Nataša Kupljenik 
(na ogled do 31. 5.)

• od 10.00 do 13.00 v Me-
stni hiši Brežice: Po doma-
če - majske srede v starem 
mestnem jedru

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle »Tri skodeli-
ce čaja«

• ob 19.00 v MC Krško: mla-
dinska oddaja v živo - med-
kulturni filmski večer

• ob 19.00  v zbirki Ogled na 
Gradu Sevnica: Radogost 
večer, gostje - Davor Lipej in 
fotografi iz Brežic (kultur-
ni program v Grajski kape-
li: kantavtor Peter Dirnbek) 

Četrtek, 4. 5.

• ob 17.00 v MC Krško: preda-
vanje Kristijana Kolege o in-
timnih odnosih z našim du-
hovnim izvorom

Petek, 5. 5.

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: praznik KS Sevnica 
s podelitvijo priznanj

• ob 20.00 na stadionu Mati-
je Gubca: nogometna tekma 
32. kroga 1. SNL med NK Kr-
ško in NK Aluminij

• ob 21.00 v MC Krško: Tabor 
film festival warm up party s 
skupino Rolin humes

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: jam session

Sobota, 6. 5.

• ob 9.00 s Trga v Brestanici: 
pohod po poti trapistov

• ob 9.00 iz Boštanja: pohod 
po naravoslovni poti Azale-
ja Boštanj

• od 9.00 do 12.00 v MC Bre-
žice: sobotni živ žav

• ob 10.00 iz Tržišča: pohod 
»Azaleja« Vrhek

• ob 10.00 v MC Krško: MC 

direndaj - naredimo vetrne 
zvončke

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
v Boštanju: Pesem Posav-
ja 2017

Nedelja, 7. 5.

• ob 8.00 izpred rondoja v 
Sevnici: pohod po Ovnovi 
poti

• ob 9.00 z Banove domačije v 
Artičah: pomladni pohod po 
Artiški sadjarski poti

ž Ponedeljek, 8. 5.

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: lutkovna predstava 
»Bi se gnetli na tej metli?«, 
za rumeni abonma in izven

• ob 19.00 v kavarni Grašča-
kova hči na sevniškem gra-
du: Grajska tlaka, pogovor-
ni večer 

Torek, 9. 5.

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predavanje doc. dr. 
Andreja Hozjana »Pogled na 
čas vznika protestantizma v 
Evropi in današnjem sloven-
skem prostoru«

• ob 18.00 v kavarni Grašča-
kova hči na sevniškem gra-
du: kreaTorek z Jerco Šantej 

Sreda, 10. 5.

• od 10.00 do 13.00 v Me-
stni hiši Brežice: Po doma-
če - majske srede v starem 
mestnem jedru

• ob 12.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje razsta-
ve likovnega snovanja učen-
cev OŠ Brežice »Od freske do 
abstrakcije«

• ob 19.00 v Kulturnem 
domu Krško: predavanje in 
predstavitev knjige Nare Pe-
troviča »Slovenija - navodila 
za uporabo«

Na dan Zemlje, 22. april, je vsaj ena stvar popolno-
ma jasna: ura nam, človeštvu, pospešeno odbija čas. 
Kredibilni znanstveniki opozarjajo, da sleherno mi-
nuto izginjajo naravni viri, ki jih potrebujemo za 
preživetje modrega planeta. In mi? Še kar se obra-
čamo stran, negujemo svoje cone ugodja in puščamo 
medijsko-politični navezi, da nam dragocene minu-
te polnijo z absurdnimi obrobnostmi.  

Ne sprejemam več samotolažilnih floskul znancev 
(ali politikov), češ da gre pri teh opozarjanjih le za 
neko teorijo zarote določenih lobijev. Da gre planetu 
v resnici čisto v redu. Moja srednješolska profesori-
ca bi rekla, da si takšni ljudje zavestno »mažejo oči z 
marmelado«. Zarota je res na delu, a drugačne vrste. 
Zarota ljudi proti ljudem. Po izumrlih vrstah sodeč 
je bila temeljna zarota že izpeljana - proti živalim 
in rastlinam. Mejo znanstveno izračunane dopust-
nosti iztrebljanja smo že pred nekaj leti namreč pre-
segli.   

A komu je - sploh - mar za vse to? 

Posamezniki starejših generacij so svet glasno opo-
minjali, ko je bilo še dovolj časa za preprečitev ka-
tastrof. Po nekaj desetletjih so se utrudili. Kako ra-
zumljivo - svet se je namreč, kljub njihovim krikom, 
še vedno vrtel naprej po istih silnicah. Poleg vsega 
so si prislužili kup opazk, obsojanj, sankcioniranj 
te iste družbe, za katere bolj zdravo prihodnost so se 
borili. Danes je drug, a še vedno tako podoben čas. 

Podjetja, ki izpostavijo svojo zeleno naravnanost, so 
deležna pohval. Več pohval pomeni večjo všečnost, 
večja všečnost pomeni večjo prodornost, to pa po-
sredno vodi v več kapitala. Izjeme seveda so. Te ne 
nasedajo modnim muham trajnosti, ampak to, tudi 
tiho, udejanjajo. Posamezniki pa, ki dejansko živi-
jo svoji okolici in naravi prijazno, v nekaj desetle-
tjih niso veliko napredovali na 'všečnostni' lestvi-
ci. Še danes so čudaki. Modernizirani, a čudaki. Ki, 
bog ne daj, vzgajajo tudi čudaške otroke. Takšne, ki 
jim v ospredju morda ne bodo trošenje, hvalisanje 
in narcisoidnost, ampak druženje, solidarnost in in-
tegriteta. 

Letos so mojo pozornost pritegnile predvsem 'čuda-
kinje' med mladimi mamicami, ki s svojim zgledom 
spodbujajo akcijo 'dom brez odpadkov'. Dejansko 
v trgovine hodijo s tekstilnimi vrečkami, izdeluje-
jo domača čistila, kozmetiko, obnavljajo uporabna 
znanja kot so šivanje, peka, nabiranje zelišč, znova 
orjejo njive, urejajo vrtičke, kompostirajo, reciklira-
jo, ponovno uporabljajo embalaže, za nakup izdel-
kov in svežih živil se povezujejo z lokalnimi pride-
lovalci.  

Ob 22. aprilu so se pojavile na televiziji in spletu – 
odziv nekaterih znancev pa je bil tak, kot bi ga pri-
čakovala pred mnogimi leti: »Kaj se grejo, moderne 
čarovnice!« Kdo je zdaj padel na glavo, vas vpra-
šam? V tej poplavi opozarjanj nase preko družabnih 
omrežij so mame, ki svoje gospodinjstvo upravlja-
jo po načelih sobivanja in ne spodbujajo odlaganja 
ton plastike, ki konča v nagrmadenih morskih oto-
kih, še najmanj škodljive. 

Preden obsojate, pomislite še enkrat – saj delajo 
samo to, kar so bili primorani delati naši stari star-
ši! Ko še ni bilo 'luksuza' v trgovinah, ko je bilo po 
vodo treba v zajetje, ko se je šlo po mleko v sosednjo 
vas, ko je bil kos mesa le za praznik, obleke stokrat 
popravljene, sosedska pomoč samoumevna in delo 
spoštovana vrednota. Pa to je bila … trajnost! Oči-
tno jo bomo mogli poklicati nazaj, če bomo želeli pre-
živeti. Od starejših je seveda ne smemo pričakovati, 
ker so si od nje komaj oddahnili, v upanju, da razvoj 
prinaša dobre stvari. Torej se skromnost, ohranjanje 
vrst, sobivanje z lokalnim pričakujeta od nas, mla-
dih. Bomo, precej razvajeni in v kopičenje naravna-
ni, zmogli ta usodni izziv?

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Usodni izziv

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

Več informacij: 
vodnik@pmb.si, 07 466 0517, 031 708 737

Maj
Sreda, 10. maj 

12.00: Odprtje razstave likovnega snovanja učencev 
Osnovne šole Brežice: Od freske do abstrakcije

 Ponedeljek, 15. maj
Z igro do dediščine, Dan družin, prost vstop za družine 
(10.00–18.00)
17.00: Javno vodstvo in izkustvo glasbe v muzeju in na 
razstavi Citre 

Ponedeljek, 15. maj, in torek, 16. maj 
16.00–18.00: Delavnica imi�ranje lesa z barvami 
»flodranje«, Znanje in veščine iz depoja

Četrtek, 18. maj 
Mednarodni muzejski dan, prost vstop (10.00–18.00)
10.00: Javno vodstvo: Zamolčane muzejske zgodbe
18.00: Javno vodstvo po gostujoči razstavi Citre
19.00: Letni koncert Citrarskega orkestra Glasbene šole  
  Brežice

      LGL: BI SE GNETLI NA TEJ METLI? 
  lutkovna predstava (za RUMENI abonma in izven)

  ponedeljek, 8. 5., ob 18. uri

     NARA PETROVIČ 
     SLOVENIJA: NAVODILA ZA UPORABO

     predavanje in predstavitev knjige
     sreda, 10. 5., ob 19. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si www.PosavskiObzornik.si
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Nuška Drašček zmagovalka Popevke 2017, razkriva-
mo kdo stoji za Plesnim orkestrom POP TV. Tokrat pre-
berite:

Radečanka Nuška Drašček (na fotografiji)  je svoje aktiv-
no in vsestransko glasbeno udejstvovanje v zadnjih me-
secih kronala še z zmago na 41. festivalu Popevka. Popev-

ka 2017 je drugič potekala v 
okviru Dnevov slovenske za-
bavne glasbe, tokrat na Go-
spodarskem razstavišču. Nu-
ška je med 12 nastopajočimi 
prepričala strokovno žirijo in 
občinstvo s pesmijo Tak dan. 
Glasbo zanjo je napisal Aleš 
Klinar, besedilo Anja Ru-
pel, za aranžma pa je poskr-
bel Aleš Avbelj. Po zelo us-

pešni udeležbi na letošnji EMI 2017 konec februarja, ko 
je Nuška s pesmijo Flower in the Snow zasedla četrto mes-
to, in po več opernih predstavah Rossinijeve Pepelke v SNG 
operi in baletu Ljubljana v mesecu marcu, pri kateri je bles-
tela v naslovni vlogi Pepelke, je to njena prva zmaga na ka-
terem od domačih glasbenih festivalov. »Se mi zdi, da bom 
še vsaj en teden hodila malček nad oblaki. Zmaga na Po-
pevki, potem pa še strokovne nagrade za besedilo, aranž-
ma in interpretacijo! Čestitke ekipi. Zelooooo sem vesela, 
prav res ... Včeraj sem prejela toliko toplih objemov in srč-
nih čestitk, da komaj spravljam vse v tisto posebno škatli-
co, ki jo odprem, kadar kaj ne gre. Hvala vam vsem ... prijet-
no, tako, z nasmeškom utrujena,« je še zapisala po zmagi.

Zagotovo ste na malih ekranih že zasledili šov Zvezde ple-
šejo, v katerem se znani slovenski obrazi med seboj me-
rijo v plesnih veščinah. Vse našteto poteka pod taktirko 
Plesnega orkestra POP TV (foto: Miro Majcen), ki ga vodi 
krški glasbenik Bojan Zupančič – Župca. Band sestavlja 

14 vrhunskih glasbenikov, vsi diplomanti različnih evrop-
skih jazz akademij: Karin Zemljič, Lea Sirk in David Ma-
tiči so vokali, Matjaž Kajzer in Boris Majcen sta na tro-
benti, Jani Šepetavec skrbi za tenor saksofon in akustično 
kitaro, Vid Žgajnar na pozavni, Anže Vrabec in Erik Ma-
renče na klaviaturah, Jani Moder na kitari, Tadej Kampl 
na bas kitari, Nino Mureškič na perkusijah, Janez Gab-
rič na bobnih ter Bojan na sopran, alt in bariton sakso-
fonu. »Kljub temu, da vsak teden zvadijo kar 12 skladb, 
imajo vsi ti glasbeniki še svoje različne projekte ali sode-
lujejo z slovenskimi znanimi glasbeniki in bandi (Neisha, 
Nina Pušlar, Janez Bončina - Benč, Laibach, Papir, Pa-
tetico, Fake Orchestra, Xequtifz, Bro, Big Band KK …). 
Občasno nam pridejo na pomoč tudi godala pod vodstvom 
Petra Ugrina. Naj še omenim, da je v bandu tudi bobnar 
Janez Gabrič, ki prihaja iz Posavja,« nam je v pogovoru za-
upal Župca. Velja še dodati, da se fantje in dekleti v torek 
zjutraj dobijo, zvadijo skladbe, ki so izbrane za tekoči te-
den, in posnamejo matrice za plesalce, da lahko pridno va-
dijo svoje točke. Ob petkih imajo nato vaje skupaj s plesal-
ci in v nedeljo igrajo v živo. »Občutki so zelo dobri, ampak 
je tudi zelo naporno, seveda se pa z dobro voljo in če imaš 
ob sebi take vrhunske glasbenike, vse da,« še zaključi glas-
beni producent in vodja omenjenega banda.

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

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Marici Lotrič, Dražgoše 50, 

4228 Železniki. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (2.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Pogrešam te
 2. (5.) Ans. AKORDI - Nekje na pol poti
 3. (1.) Ans. TIK - TAK - Gospod oprostite
 4. (3.) Skupina GADI - Ne grem domov
 5. (7.) FANTJE IZPOD LISCE - Ob štirih po štirih
 6. (4.) NEJC KASTELIC - Sem hodil k eni tja na vas
 7. (6.) Ans. POLJANŠEK - Lepa slepa grešna nežna
 8. (10.) Ans. MIRO KLINC - Testament
 9. (8.) VERA & ORIGINALI - Rad imam tvoj nasmeh
 10. (-.) Ans. OGNJENI MUZIKANTI in TJAŠA HROVAT - 
   Če bi bil danes

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Kraški kvintet - Ko boš prišla v moje sanje

 
Kupon št. 360

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, 29. 4. 2017, ob 17. uri

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

KOPRIVNICA - Priznani in priljubljeni glasbenik Toni Sotošek z 
družino iz Krškega je v telovadnici Osnovne šole Koprivnica pri-
redil že tretji koncert z naslovom Pod domačim zvonikom. Kon-
cert je potekal 19. marca, na dan, ko godujejo Jožeti, Jožice, Jožefi, 
Pepce …, zato se je začel z Jožefovo polko. Pesem je Toni Sotošek 
posvetil svojemu pokojnemu stricu Jožetu. Na koncertu so se 
predstavili harmonikarji Tonija Sotoška, Mateja Božičnika in 
Boštjana Povšeta, vokalni solist Aljaž Farasin, učenci Glasbene 
šole Krško, ansambli Labirint, Jasmin, Dobri prijatelji, Slovenski 
zvoki, Poskočni muzikanti, ansambel Jožeta Škoberneta s kvarte-
tom Jarica, torej številni glasbeniki, ki imajo v svojih vrstah vsaj 
enega Jožeta. Poseben gost prireditve ni bil Jože, pač pa Adi Smo-
lar, ki ga Toni Sotošek zelo ceni in spoštuje. Predstavil se je s tre-
mi pesmimi in tako kot ostali glasbeniki zelo navdušil občinstvo. 
Toni Sotošek je avtor himne Jožetom, ki jo je na koncertu predsta-
vil skupaj s solistom Aljažem Farasinom. Program je povezovala 
Tanja Vidic Goršak, za humor je poskrbel Klobasekov Pepi. Vse 
godovnike so poklicali pred oder. Zbralo se jih je okoli 30, nekaj 
so jih tudi nagradili s praktičnimi nagradami. Za konec so  har-
monikarji skupaj zaigrali Slakovo V dolini tihi. Pri igranju se jim 
je pridružil tudi brat pokojnega Lojzeta Matija Slak. Pred kon-
certom si je bilo možno ogledati potujočo razstavo Moje plošče 
so moje knjige, ki prikazuje bogato zapuščino Lojzeta Slaka, del 
katere je tudi narodna noša in ena od zanimivih harmonik. Kon-
cert so sklenili z Avsenikovo Na Golici. H. M.

PIŠECE - Nedelja, 12. marca, je bil v Pišecah poseben dan. Dru-
štvo Pleteršnikova domačija, sekcija Pleteršnikovi ljudski pevci 
so pripravili koncert, s katerim so počastili dan žena in obenem 
predstavili svojo novo zgoščenko »Pišece, preljubi naš kraj«. Že 
precej pred uro začetka koncerta je bila dvorana polna. Obisko-
valci so z navdušenjem pozdravljali in nagrajevali vsakega nasto-
pajočega. Program so s skečem »Nikoli ne pozabi na praznik« pri-
čeli člani dramske skupine Smeh ni greh. Zatem so vse prisotne 
pozdravili malčki OŠ Maksa Pleteršnika pod vodstvom Romane 
Žnideršič. Pleteršnikovi pevci so predstavili dva sklopa pesmi z 
zgoščenke. Nastopili so še Kvartet Dobrinček iz Žetal in Prešmen-
tani faloti iz Stoprc. Nekaj besed je vsem prisotnim namenil pred-
sednik društva Martin Dušič, za posebne občutke pa je poskr-
bela družina Ogorevc. Premierno so zapeli in zaigrali Orehovško 
polkico, ki jim jo je napisal Lojze. S svojim nastopom so nas po-
peljali v čas, ko je bilo še vse tako preprosto in enostavno. Ta  ve-
čer pesmi, lepe besede in humorja je z lepimi mislimi povezoval 
Samo Bdeir. Za smeh je poskrbela Pišečka Mica, ki je v teh kra-
jih zadolžena za 'stike z javnostjo'. Proti koncu programa so spet 
nastopili Pleteršnikovi pevci, tokrat malo drugače. Vsem prisot-
nim se je v imenu vseh nastopajočih zahvalil vodja Pleteršniko-
vih pevcev Lojze Ogorevc. Bilo je lepo, nepozabno. Doživeli smo 
nekaj, kar smo nekoč že imeli, a smo v teh čudnih časih izgubili. 
Ob slovesu smo si lahko le še obljubili, da če bo zdravje, se dobi-
mo spet ob naslednjem dnevu žena.  L.�O.

Pod domačim zvonikom Koncert Pleteršnikovih pevcev

Toni Sotošek s svojimi fanti Pleteršnikovi ljudski pevci

GLOBOKO - V telovadnici OŠ Globoko je v zadnjih marčevskih 
dneh potekala 12. tradicionalna prireditev Globoko poje. Na pri-
reditvi so pod vodstvom Vesne Živič zapeli Balončki in Sončki 
iz Vrtca pri OŠ Globoko ter trije zbori OŠ Globoko pod vodstvom 
Maje Sakelšek. Predstavili so se tudi Lovski pevski zbor Globo-
ko, ki ga je zaradi odsotnosti Francija Keneta vodil Niko Ogo-
revc, Mešani pevski zbor Globoko, Vokalna skupina Barbara pod 
vodstvom Anite Veršec in pevski zbor zaposlenih Vokalna sku-
pina Grlice pod vodstvom Maje Sakelšek. 
Ker v letošnjem šolskem letu izvajamo v šoli inovacijski projekt 
Povezani v glasbi, smo k zborovskemu petju povabili tudi starše 
in sorodnike naših otrok. Nastal je Mešani pevski zbor Žlahta, ki 
je zapel pod vodstvom Zinke Škofca. Prireditev sta povezovala 
Nataša Plevnik in Vilko Urek.  Katarina�Slakonja

Globoko je že dvanajstič pelo

Skupna�pesem�nastopajočih

BOŠTANJ - 1. aprila se je v boštanjski farni cerkvi odvijal koncer-
tni večer, na katerem so se člani Okteta Jurij Dalmatin (na foto-
grafiji) predstavili z izbranim repertoarjem ljubezenskih pesmi 
iz bogate slovenske ljudske zakladnice ter z narodnimi in umet-
nimi pesmimi. Med njimi je bila znana Avsenikova Bila sva mlada 
oba, pa Plestenjakova Moja ljubica, Hello Mary Lou Rickyja Nel-
sona itd. V večeru, ki je bil namenjen minulemu materinskemu 
dnevu, so ljubezenske pesmi prijetno napolnile sakralni prostor. 

 S. R.

Koncert ljubezenskih pesmi
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Tjaša Novak, Gorjane – 
dečka,

• Lidija Godler, Brežice – 
dečka,

• Amela Mešić, Krško – 
dečka,

• Martina Kotar, Zavratec – 
deklico,

• Suzana Rajgl Zidar, Kozje 
– deklico,

• Darja Godler, Buče – 
dečka,

• Anja Videnič, Cerklje ob 
Krki – dečka,

• Marina Sokolovič, Gorica 
– dečka,

• Tanja Pšeničnik, Dečno 
selo – deklico,

• Nežika Filipčič, Čužnja vas 
– deklico,

• Maša Isaković, Brežice – 
dečka,

• Jadranka Kosec, Gazice – 
dečka,

rojstva

poroke

• Danilo Kos in Diana Belca, 
oba iz Brestanice,

• Tone Martinčič in Nika 
Simončič, oba 7 Gornjega 
Pijavškega,

• Tadej Stajnko iz Dobove in 
Sanja Frigelj iz Loč.

ČESTITAMO!

• Lučka Novosel, Brežice – 
dečka,

• Alijen Memedaliov, Krško 
– dečka,

• Maša Marčun, Krško – 
dečka,

• Tjaša Penev, Artiče – 
deklico,

• Suzana Mirt, Senovo – 
dečka,

• Marina Balon, Gregovce – 
deklico,

• Nina Levičar, Krško – 
deklico.

ČESTITAMO!

PODGORJE PRI PIŠECAH - V Podgorju pri Pišecah je 14. marca 
lep jubilej, 90 let, praznovala Pepca Kolman. V lepem, sončnem 
popoldnevu smo jo na njenem domu obiskali aktivistke RK iz Pi-
šec, predsednik sveta KS Peter Skrivalnik, župnik Janez Kozinc, 
predsednik BO Jože Zagmajster in predsednica OZ RK Fanika 
Zaniuk. Stisnili smo ji roko, ji zaželeli še mnoga leta in se ji zah-
valili za vse, kar je naredila dobrega za KS in za svojo družino. 
Mama Pepca je korajžna, nasmejana in zelo vesela vsakega obi-
ska sosedov, še najbolj pa svojih otrok, vnukov in kar petih prav-
nukov.� Eva�Jagrič

STOLOVNIK –  10. aprila je svoj 90. rojstni dan praznovala Val-
burga Špiler iz Stolovnika. Ob visokem jubileju so ji čestitali tudi 
podžupanja Ana Somrak, predsednik sveta KS Brestanica Vlado 
Bezjak ter predstavnici krajevnega odbora Rdečega križa Ani-
ca Samec in Dragica Kolan. Gospa Valburga je, kot je dejala, v 
svojem življenju prestala marsikaj, kljub temu pa ji optimizma, 
dobre volje in moči za vsakdanje delo v in okoli hiše ne zmanj-
ka. V krogu svoje družine, z vnuki in pravnuki, se pri devetdese-
tih prav dobro počuti.� Vir:�Občina�Krško

90 let Pepce Kolman

Pepca�Kolman

90 let Valburge Špiler 

Slavljenka�z�družino�in�obiskovalci

KRISTALNI 
ČAS 
slovenski avtor 
Lojze Kovačič
Beletrina 2016
357 strani

V obliki dnevnika izpisan avtobiografski 
roman je – za avtorjevimi besedami - 
dokument o duši, v katerem se pisatelj 
ob soočanju s sedanjostjo vrača v 
različna obdobja svojega življenja. 
S tenkočutnim premišljevanjem 
dogodkov in ljudi odkriva enkratni 
preplet naključij in nujnosti, ki so 
ga pomembno oblikovala ali trajno 
zaznamovala. Iskrena osebna izpoved je 
obenem vrhunska literarna mojstrovina, 
ki zgodbo posameznika povezuje z 
večnimi vprašanji o smrti, veri in 
ljubezni v vseh njenih razsežnostih ter z 
razmislekom o ustvarjanju kot ‘edinem 
opravičilu za življenje’.

ANEKDOTE 
USODE
danska avtorica 
Karen Blixen
Mladinska knjiga 
2015
284 strani

Anekdote usode so zbirka petih 
samostojnih zgodb, ki se vršijo v 
času izpred stotih let, v resnično 
romantičnem svetu, ko so bili ljudje 
in njihovi odnosi drugačni, kot so 
danes. Vsaka zgodba pozornemu bralcu 
ponudi življenjske uvide drobnih, a 
temeljnih in pomembnih metafizičnih 
resnic. Literarni junaki so ljudje, ki 
življenje opazujejo z distance, za kar 
plačujejo svojo ceno, hkrati pa so v 
svojem odrekanju in načelnosti tudi 
globoko notranje poplačani. So tisti, ki 
si svojevrstno pogačo užitka zarežejo 
prav z načinom stoičnega žrtvovanja 
idejam in idealom.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

BREŽICE – Prostovoljke Krajevne organizacije RK Brežice so 
7. aprila v brežiškem Mladinskem centru pripravile pomlad-
no srečanje starejših krajanov KS Brežice, KS Šentlenart, KS 
Zakot-Bukošek in Trnje. 

Srečanja se je udeležilo veliko število krajanov, ki jih je s prisot-
nostjo počastil tudi župan Ivan Molan. Dejal je, da podpira sre-
čanja starejših občanov, še zlasti zato, ker jih organizira Rdeči 
križ, ki je človekoljubna organizacija, saj prostovoljke s svojo de-
javnostjo skrbijo za krajane na več načinov in jim tako pomagajo 
pri premostitvi marsikaterih težav. S predsednico KO RK Breži-
ce Ireno Kržan sta vsem želela predvsem zdravja in obilo dob-
re volje. Kržanova se je zahvalila Patricii Čular in MC, da so sre-
čanje lahko pripravile v Mladinskem centru.
Predsednica OZ RK Brežice Fanika Zaniuk je ob pozdravu kra-
janom povedala, da smo lani praznovali 150-letnico delovanja 
Rdečega križa na Slovenskem pod geslom »Povsod in za vsako-
gar«, kar ponazarja moč in obseg globalne mreže Rdečega kri-
ža in Rdečega polmeseca ter prispevek 17 milijonov aktivnih 
prostovoljcev po svetu. Prav zaradi razvejane mreže predanih 
prostovoljk in prostovoljcev je Rdeči križ učinkovita in zaupanja 
vredna organizacija, ki se odgovorno odziva na aktualna družbe-
no-socialna dogajanja in potrebe okolja ter si nenehno prizade-
va krepiti humane vrednote med vsemi sloji slovenske družbe.
Po običaju je bila to tudi priložnost za počastitev dveh najstarej-
ših krajanov - Marije Šetinc (ki se je še urno zavrtela ob glasbi) 
in Dušana Jovanovića, ki sta bila rojena leta 1921.  Dragocen 
skupni čas so srečanje popestrile z lepim petjem učenki OŠ Bre-
žice in pevke UP-a iz Dobove.  N. Jenko S. 

Srečanje starejših Brežičanov

Najstarejša�udeleženca�Marija�Šetinc�in�Dušan�Jovanović�s�Fa-
niko�Zaniuk�in�Ireno�Kržan

RADEČE - Letošnji velikonočni prazniki so za Dolfija Simon-
čiča sovpadali z njegovim pomembnim življenjskim jubile-
jem, 16. aprila je namreč praznoval 90. rojstni dan. 

Ob tem so tudi četrtega jubilanta med letošnjimi dvanajstimi 
90-letniki v občini Radeče obiskali župan Tomaž Režun, pred-
sednik Društva upokojencev Radeče Jože Petauer, predsednik 
Krajevne organizacije Rdečega križa Radeče Miha Kunej in se-
kretar Območnega združenja Rdečega križa Laško – Radeče Vla-
do Marot.

Adolf Simončič, ki ga prijatelji in znanci od nekdaj kličejo Dol-
fi, se je rodil leta 1927 in otroštvo preživel na Hotemežu, po za-
ključeni osnovni šoli v Radečah pa se je odpravil v gozdarske 
vode. Njegovo poklicno in službeno življenje je 40 let zaznamo-
valo delo v gozdnem gospodarstvu ter delo revirnega gozdarja, 
največ v domačih logih, in ravno junija letos bo minilo okrog-
lih 30 let, odkar je Dolfi zaključil delovno  kariero in šel v za-
služeni pokoj.
Že prvo leto po poroki, ko sta se Dolfi in njegova življenjska 
izbranka Štefka zaobljubila eden drugemu leta 1952, se jima 
je rodila njuna edinka Greta. Hčerka jima je skupaj z možem 
Cvetkom Mladovanom dala dve vnukinji, ti pa sta poskrbeli, 
da imata Dolfi in Štefka štiri pravnuke. Januarja letos sta prazno-
vala 65 let, odkar sta si izmenjala prstana, in obeležitev železne 
poroke je bil prvi vesel dogodek v družini Simončič-Mladovan. 
Kljub temu, da je Dolfija jeseni 2015 doletela možganska kap in 
dva dni pozneje še pljučna embolija, se ni predal - poiskal je še 
zadnje življenjske moči in ob skrbni podpori ter pomoči najbliž-
jih v mesecu dni okreval. Bolezen je vendarle prizadela njegovo 
sposobnost govora. Kljub temu se uspešno sporazumeva z do-
mačimi, ki so ob jubilejnem dogodku tudi pripravili zakusko in 
poskrbeli za skupinsko obujanje spominov na večinoma lepa in 
prijetna pretekla leta slavljenca Dolfija.  D. Jazbec KRŠKO - Leto je naokoli in 1. aprila smo se veselili že sedmega 

srečanja upokojencev in delavcev tovarne Imperial (sedaj Žito 
Šumi). Dlan v dlani in iskreni objemi ter prešeren smeh je odme-
val ob snidenju vseh prisotnih. Tudi zapeli smo in obujali spomi-
ne na vse prigode in dogodke. Sočutno smo poslušali govor naše-
ga prvega direktorja Jožka Bajca, ki šteje 101 leto in se z velikim 
veseljem udeleži srečanja. Letošnje leto je bilo še toliko bolj po-
sebno, saj so si upokojenci nekaj dni kasneje lahko ogledali svojo 
bivšo proizvodnjo, za kar se zahvaljujejo sedanjemu direktorju g. 
Skubicu za odobritev ogleda in Igorju Novaku za vodenje. Pos-
lovili smo se z besedami in željo, da se drugo leto zopet srečamo. 
� Stanka�Bogovič,�
� foto:�Tomaž�Pavlin

Radeški 90-letnik Dolfi

Jubilant�z�ženo�in�obiskovalci

Sedmo srečanje upokojencev 
in delavcev Imperiala

TRNOVEC - Na deževno nedeljsko jutro, 23. aprila, so pri cerkvi-
ci sv. Jurija v Trnovcu pripravili tradicionalni blagoslov konj, ki je 
privabil veliko število obiskovalcev in občudovalcev konj. Po sve-
ti maši je duhovni pomočnik Štefan Vozlič iz Sevnice konje bla-
goslovil, predsednik društva konjerejcev in konjenikov Sevnica 
Anton Grilc pa je vsakemu konju podelil blagoslovljen kruh. Ko-
njeniki, konjerejci ter obiskovalci so se družili ob kapljici in ma-
lici, ki sta jo darovala Anton Grilc in Jože Žnidarič.  T.�K.

Blagoslov konj v Trnovcu
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VPIS V GLASBENO ŠOLO SEVNICA
za šolsko leto 2017/2018

PROGRAMI:
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 

(otroci letnik 2012) 
GLASBENA PRIPRAVNICA (otroci letnik 2011)

GLASBA
klavir, violina, viola, violončelo, 

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

druga konična trobila, tolkala, citre, petje

ZBIRANJE PRIJAV ZA VPIS NOVIH UČENCEV
od 3. do 15. maja 2017

Več informacij na gssevnica.splet.arnes.si

Dobrodošli!

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

E-POŠTA: GS-SEVNICA@GUEST.ARNES.SI

BREŽICE – Člani Literarne sekcije (LS) Beseda KD Franc Bo-
govič Dobova so 15. marca povabili na Vodnikov literarni 
večer, ki je potekal v Malem avditoriju Posavskega muzeja 
Brežice. Namenjen je bil predstavitvi mladinske pisateljice 
Milene Batič in kiparke Frančiške Petelinšek

Predsednik LS Beseda Jožef Pirš je uvodne pozdravne besede 
namenil marcu, ki ima to posebnost, da je namenjen vsem že-
nam, ne glede na nacionalne, etične, jezikovne, kulturne, eko-
nomske ali politične razlike. Praznik žena je mednarodni, 8. mar-
ca ga praznujejo v približno 100 državah. Združeni narodi so ga 
na ta dan začeli praznovati leta 1975 z namenom priznati vlogo 
žensk v prizadevanjih za mir in razvoj ter vzpodbudo preneha-
nja diskriminacije in v podporo enakopravnosti žensk. V nada-
ljevanju je spomnil na avtorice, ki so vsaka na svoj način pisa-
le slovensko zgodovino: Vida Jeraj, Zofka Kveder, Ivana Kobilica, 
Alma Karlin, Ljuba Prenner, Mimi Malenšek, Svetlana Makaro-
vič, Angela Vode in še vrsta drugih.
Prav zato so tokrat predstavili poezijo Milene Batič, ki je bila leta 
1930 rojena v Krškem, do okupacije pa je živela v Sevnici. Bila je 
pedagoginja in mladinska pesnica, ki je s svojo ustvarjalnostjo 
dala neizbrisan pečat v slovenski literarni in kulturni prostor. Pe-
smi za odrasle so bile objavljene v revijah, za mladino pa v Ku-
rirčku, Cicibanu, Pionirskem listu in drugih, posamezne so izšle 
v zbornikih in antologijah ter prevedene tudi v makedonski, al-
banski, ruski, madžarski in italijanski jezik. »Nisem iskala zvez in 
poznanstev, ponosna sem, da sem povsem neodvisna, to je zame 
svoboda, ki mi veliko pomeni«, je o sebi zapisala Batičeva, pred 
letom umrla v Mariboru.
Podrobneje jo je predstavil Rudi Stopar, ki je spregovoril tudi 
o življenju in delu kiparke (naiva) Frančiške Petelinšek – Bake, 
ki se je rodila aprila leta 1909 v Pongracu pri Celju. Leta 1930 
se je odselila v Dugo Reso pri Karlovcu, kjer je bila do upokoji-
tve tekstilna delavka. Po upokojitvi je pričela izdelovati skulptu-
re iz vrbe z nožem, ki ga je našla.  V svojem času je postala sim-
bol predane ženske ustvarjalnosti in delovne vneme. Umrla je 
ravno na 8. marec leta 1992, po njeni 30-letni kiparski ustvar-
jalnosti je ostala zapuščina 3000 naturalističnih skulptur, med 
njimi ljudi, ki so postali nesmrtni. Leta 1970 je samostojno raz-
stavljala v Sevnici.
Poezijo so brali člani LS Beseda, dogodek pa so s petjem oboga-
tile Ljudske pevke Solzice KUD Budna vas. N. J. S. 

Zaradi čarobnega zvoka, ki ga 
dajejo, pravimo tudi, da citre 
pojejo. Devetnajsto stoletje bi 
lahko označili za zlato dobo ci-
ter. Citranje slovenskih skladb 
je bilo nepogrešljivo v javnem 
prazničnem življenju v dru-
gi polovici 19. in prvi tretjini 
20. stol. 

Medtem ko so do druge sve-
tovne vojne starši mestni mla-
dini radi zagotovili znanje igra-
nja na violino, klavir ali citre, 
so bile na posavskem pode-
želju bolj v navadi tamburi-
ce, citre in šele v drugi pol. 19. 
stol. harmonika. V Brežicah 
smo imeli ob koncu 19. stole-
tja kaplana, kasneje mestne-
ga župnika Josipa Mešička 
(1865–1923), rojenega v Sev-
nici. Tako kot je znal z izbra-
nim umetniškim čutom kot 
pevec baritonist in pevovodja 
vsaki pesmi vdahniti življenje, 
je vešče znal življenje izvab-
ljati tudi iz citer. Bil je anima-
tor družabnega življenja, potr-
pežljiv učitelj citranja in pisec 
skladb za citre. Kot izvrsten ci-
trar je na prireditvah požel nič 
koliko aplavzov in burnih kli-
cev po ponovitvi skladbe. Nje-
gove citre so živele polno živ-
ljenje. Na Lucijino leta 1892 je 
v Narodnem domu v Brežicah 
poslušalce navdušila skladba 
na citre »Na savskem bregu – 

Če tudi, kot je dejala Dar-
ja Dobršek, že tretji mandat 
predsednica upravnega odbo-
ra orkestra, je žal igranje ne le 
duhovna hrana, temveč je ne-
ločljivo povezano s sredstvi: 
"Ravno denar je tisti, ki nam 
pomaga, da vam lahko igra-
mo. Da nas lahko vodi človek, 
ki ima svojo vizijo, kako bo ta 
orkester igral. Da lahko igra-
mo na instrumente in jih ne-
gujemo. Da lahko po koncertu 
nagradimo delo vseh članov in 
pojemo, nazdravimo in se ve-
selimo. Da lahko včasih tudi mi 
gremo drugam in širimo dob-
ro voljo in prispevamo k pre-
poznavnosti našega mesta in 
občine. Da si kupimo tako pot-
rebne uniforme! Lepo je slišati 
vse pohvale in koliko prispeva-
mo naši skupnosti. A po 60-ih 
letih je čas za spremembe. Po-
kažite nam, koliko smo vredni. 
Pokažite nam, da vam ni vsee-
no in nam pomagajte in stopite 
naproti. Nam že 60 let ni vsee-
no, vam pomagamo in stojimo 
ob strani. Pokažite nam, da nas 
spoštujete!"

Maestoso za pihalni orkester
KRŠKO - S slavnostnim koncertom 22. aprila in v njegovem uvodu novim glasbenim delom Maestoso za pihal-
ni orkester, ki ga je skladatelj in fagotist Dejan Učakar posvetil prav 60-letnemu jubileju Pihalnega orkestra 
Krško, so v slednjem pod taktirko dirigenta Dejana Žnideršiča več kot dostojno obeležili prehojeno pot. 

Z zaigranimi skladbami, s ka-
terimi so v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja pod vod-
stvom prof. Draga Gradiška 
osvojili vrsto visokih in naj-
višjih mest na tekmovanjih, so 
obiskovalce popeljali v pretek-
lost in s predstavitvijo desetih 
novih mladih glasbenikov v 
sedanjost in prihodnost orke-
stra, saj lahko slednji raste le s 

člani orkestra. V letošnjem ju-
bilejnem letu je kar 44 godbe-
nikov prejemnikov Gallusovih 
značk, na slavnostnem koncer-
tu pa je Sonja Levičar, vodja 
krške izpostave JSKD, podelila 
štirim častne Gallusove znač-
ke, ki se podeljuje za 30 let in 
več let udejstvovanja, in sicer 
Borisu Šešku, Marjanu Star-
cu, Robertu Pircu in Mitji 

Kuslju, Bojan Dimc, ki v god-
bi igra od leta 1972, in Robert 
Pirc od leta 1984 pa sta pre-
jela tudi plaketi Rudija Dimca. 
Hkrati je bil nagrajen tudi Pi-
halni orkester, ki je za dolgo-
letno delovanje, zaznamovano 
z uspehi, prejel zlato jubilejno 
priznanje JSKD Slovenije.
 Bojana Mavsar, 
 foto: Sv. Mavsar

Krški�pihalni�orkester�z�Dejanom�Žnideršičem�na�slavnostnem�koncertu

Potpouri za troje citre«, ki so jo 
morali na burni klic ponoviti. 

S citrami je še posebej tes-
no povezano Velenje, kjer so 
nastali prvi zapisi citrarskih 
skladb v slovenščini. Po Ve-
lenjčanu Franu Korunu Ko-
željskem, ki je leta 1895 izdal 
prvo slovensko šolo za citre, 
Poduk v igranju na citrah, nosi 
ime velenjska glasbena šola. 

Gostujoča razstava Citre (12. 4. 
2017–11. 6. 2017) je pred nas 
razgrnila del bogate zbirke ci-
ter zasebnega zbiralca Borisa 
Andreja Mlakarja. Razstavo 
je pripravil Muzej Velenje, nje-
na avtorja pa sta Boris Andrej 
Mlakar in kustos Blaž Verbič 

iz Muzeja Velenje. Na otvoritvi 
razstave, ki jo je odprl župan 
občine Brežice Ivan Molan, so 
govorci poudarili povezovalni 
pomen in vlogo sodelovanja 

med inštitucijami ter med mu-
zeji in zbiratelji. Medmuzejske 
vezi in razstavo so predstavi-
li v. d. direktorice Posavskega 
muzeja Brežice Alenka Čer-
nelič Krošelj, direktorica Mu-
zeja Velenje Mojca Ževart, z 
gledišča citranja v Posavju dr. 
Ivanka Počkar, o svoji zbira-
teljski vnemi in občutju do ci-
ter pa spregovoril zbiralec in 
soavtor razstave Boris Andrej 
Mlakar.

Odprtje razstave je potekalo 
ob zvokih citer v izvedbi Slo-
venskega citrarskega kvarte-
ta v zasedbi Peter Napret, Ja-
nja Brlec,Tomaž Plahutnik 
in Anita Veršec, ki je tudi pro-
fesorica citer na Glasbeni šoli 
Brežice. 
� Dr.�Ivanka�Počkar,�PMB

Slovenski citrarski kvartet

Gostujoča razstava Citre 
v Posavskem muzeju 
BREŽICE - V začetku 19. stoletja ni bilo rodbine na Slovenskem, v kateri ne bi imeli vsaj enega citrarja. Prvi 
viri segajo v 17. stoletje. Citre so bile nemalokrat domač izdelek. So ljudsko strunsko glasbilo iz družine 
brenkal, razširjeno povsod na Slovenskem. Imenujejo jih tudi klavir malega človeka. 

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
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. 

Večer poezije in kiparstva 

Člani�Literarne�sekcije�Beseda
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»Trgovina Spar v Brežicah ima kar velik del parkirišča rezer-
viran za invalide. Žal so vsi rezervirani parkirni prostori za-
sedeni z avti, ki nimajo oznak za prevoz invalidov,« je ob pos-
lani fotografiji zapisal bralec z območja Bizeljskega, občasni 
obiskovalec omenjene trgovine. Kot je še dodal, sta za takšno 
parkiranje dve možnosti: »Ali so se z vozili pripeljali invalidi, 
ki nimajo označenih vozil, ali pa so se pripeljali nekulturni, ne-
sramni vozniki z napačnim odnosom do invalidov.«

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

ŠTEFANIJE PAJK

ZAHVALA

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

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, svete maše 
in denarno pomoč. Zahvala osebju Trubarjevega doma Loka pri 
Zidanem mostu, za vso skrb in nego. Hvala tudi duhovniku gospodu 
Jožetu Zabretu za lepo opravljen obred s sveto mašo, pevcem, 
trobentaču in pogrebni službi Komunale Sevnica. Še enkrat hvala 
vsem, ki ste sočustvovali z nami in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Sevnice

SLOVO
Vedno�je�boleče,�

nikoli�pričakovano,�
vedno je prezgodaj, 

nikoli pozabljeno.

ANTON VARLEC

ZAHVALA

V 70. letu starosti nas je po težki bolezni 
zapustil naš dragi mož, ati, stari ate, brat, tast, 
svak, bratranec, boter, dobri prijatelj in sosed

iz Dečnega sela.

Žalujoči: vsi njegovi

Veseli�s�teboj�smo�živeli,
žalostni,�ker�te�več�ni.
Ostali�so�živi�spomini,

z nami potuješ vse dni …

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, se poslovili 
od našega Toneta in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Najlepša 
hvala vam za vse tolažilne besede, stiske rok, objeme in podarjeno 
cvetje, sveče, svete maše ter denarno pomoč. Hvala gospodu 
župniku Janezu za lepo opravljen obred, govornici Ivanki Zupančič, 
pevcem za zapete žalostinke in trobentaču za zaigrano Tišino. Hvala 
pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba ter nosilcema križa 
in zastave. Hvala sodelavcem in sindikatu kolektiva TPV Brežice ter 
slovenskemu društvu Planinka iz Ravensburga. Posebno zahvalo 
smo dolžni Jožici Hotko in Mileni Račič.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, tudi tistim, ki jih v zahvali 
nismo posebej poimenovali.

LEOPOLDA COLARIČA

ZAHVALA

Verjamemo, da bodo doživeti spomini nanj, kot razgrnjena 
pahljača tisočerih odtenkov, ostali vedno živi in večni:

žena Marija, hčerke Maja, Mateja in Lea-Marija z družinami 
ter posebno slovo vnukov Maja, Line, Brine, Ajde-Lee, 

Urbana-Urha in Zarje-Vite.

Zaman�te�čakajo�konji,�oslički�in�tvoj�zvesti�pes,�
v�rosnem�jutru�ti�na�balkonskem�oknu�zaman�pojejo�ptički,

saj�v�tebi�ljubih�Zajčkih�tvojega�energičnega�utripa
ni�in�ni�in�ni�več�…

se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih 
trenutkih življenja. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste 
ga tako številno še zadnjič obiskali v poslovilni vežici, darovali 
cvetice, sveče, žalna pisma, svete maše ter ga množično pospremili 
na poslednjo pot do grude kostanjeviškega pokopališča. Hvala 
gospodu župniku Jožetu Miklavčiču za spoštljivo opravljen obred 
slovesa in kolektivu Pogrebne storitve Blatnik. Posebno zahvalo 
izrekamo gospe Ireni Vide in gospodu Branetu Čuku za ganljiv 
odmev zadnjih besed, Pihalnemu orkestru in Moškemu pevskemu 
zboru Kostanjevica na Krki za spevni odmev zadnjih melodij, 
kar je preplavilo nebo nad njegovim rodnim in dragim mestom. 
Hvala Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske in Cvičkovemu 
dvoru, še posebej Društvu vinogradnikov Kostanjevica na Krki, 
Studenec in Škocjan, Etnološkemu društvu Kostanjevica na Krki, 
Občini Kostanjevica na Krki, igralcem musicala »Ljubezen vse 
premaga«, sorodnikom, sosedom, prijateljem ter vsem dragim 
Kostanjevičanom. Iskrena hvala sodelavcem Grma Novo mesto - 
centra biotehnike in turizma, Visoke šole za upravljanje podeželja 
Grm Novo mesto, Fakultete za organizacijske študije v Novem 
mestu, Upravne enote Krško in Varstveno delovnega centra Novo 
mesto. Izrečene besede in misli vseh, ki ste nam stisnili roke in bili 
z nami, bodo vedno v naših srcih … 
Vsem in vsakomur – neskončna hvala.

Gorjanci,�Krakovo
 in vse naokoli je ozelenelo …

Drevesa�in�cvetlice�so�pričele�cveteti,
vinske trte in brajde brsteti, 

prebudila se je narava
v vsej svoji polnosti in vihravosti.

A ta skrivnostna pomlad
ti je odvzela krila.

iz Jablanc 17 pri Kostanjevici na Krki

Ob nepričakovani in nenadni izgubi moža,
očeta in čudovitega dedka

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.

SLAVKA ŽVEGLIČA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega
moža in ata ter dobrega soseda

z Lukovca 17

Žalujoči: vsi njegovi

K�mojemu�grobu�pristopite�in�ne�jočite,
svečo�mi�prižgite,�spomnite�se,

kako�trpel�sem,�in�večni�mir�mi�zaželite.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše ter 
denarno pomoč. 

Posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani, pa vas nismo posebej imenovali. 

Posebna zahvalo smo dolžni Zdravstvenemu domu Sevnica, 
patronažni sestri Jožici, osebju pomoči na domu, gospodu župniku 
za lepo opravljen obred s sveto mašo, pevcem za zapete žalostinke, 
pogrebni službi Komunale Sevnica in Cvetličarni Viktorija. 

Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem zadnjem slovesu in ga 
pospremili na njegovi zadnji večni poti.

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
• 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

SEVNICA - 23. aprila se je v Lutrovski kleti, ki stoji na vzpe-
tini pod sevniškim gradom, predstavil žal maloštevilnemu 
občinstvu Komorni zbor Ljubljanski madrigalisti.

Prepoznavna in uspešna slovenska vokalna zasedba, ustanov-
ljena leta 1991, se je na koncertu predstavila s skladbami od re-
nesanse pa vse do sodobnih stvaritev slovenskih in tujih skla-
dateljev. Obiskovalke in obiskovalci so prisluhnili izjemnim 
interpretacijam skladb sakralnega in posvetnega značaja, in si-
cer od stroge karakterne resnosti pa do lažjega, sproščenega, rit-
mičnega impulza. Z močnim in dolgim aplavzom so bili nagrajeni 
tudi solisti Toni Rajk, Urška Šemrov in Janez Kotar. 

Članica MePZ Ljubljanski madrigalisti je zadnji dve leti tudi Sev-
ničanka Jasna Pinoza. »Zborovsko petje sem vedno rada pos-
lušala, potem pa me je začelo zanimati, katere pesmi obstaja-
jo, kako je peti osemglasne pesmi, kako so ti glasovi postavljeni 
oziroma kako avtorji skladajo pesmi. Ko je prišla priložnost, sem 
postala članica Ljubljanskih madrigalistov, kjer pridobivam nove 
izkušnje in znanje,« pravi mlada pevka z magisterijem iz psiholo-
gije in zato se namerava v prihodnosti posvetiti tudi psihološki 
analizi vsebine skladb, ki so ponarodele, izvirajo pa iz narodno-
zabavne glasbe. Želim namrec strokovno dognati, kakšne teme 
privlačijo Slovence. »Z nekaj avtorji besedil in narodnozabavne 
glasbe sem že govorila o tem in se jim zdijo moje analize zelo za-
nimive in nekaj novega. Seveda me čaka par let dela, in če kdo želi 
sodelovati, lahko stopi v stik z menoj,« še dodaja. 
 S. R.

Ljubljanski madrigalisti zapeli 
v Lutrovski kleti

Ljubljanski madrigalisti so navdušili v Lutrovski kleti.

KRŠKO – 21. aprila je KUD Liber v okviru literarnega projek-
ta Svetovni dan knjige v Vintage baru v Krškem pripravilo 
dogodek, ki so ga poimenovali »Mati, kave bi!« 

Leta 1995 je Unesco 23. april razglasil za svetovni dan knjige in 
avtorskih pravic. Pri nas so ga na 350 dogodkih v prek 120 slo-
venskih krajih in tudi v zamejstvu zaznamovali različni z litera-
turo in knjigo povezani kulturni utrinki. Mnogi organizatorji so 
ga razširili tudi v »Noč knjige«. Za letos so izbrali moto »Jaz te 
pišem, knjiga, kdo te bere?« 

Eden izmed dogodkov t. i. literarnega festivala je med drugim po-
tekal tudi v Krškem. Kot organizator se je podpisal KUD Liber, 
naslovili pa so ga »Mati, kave bi!«. Številčne zbrane je najprej na-
govoril predsednik društva Borut Cafuta, v nadaljevanju pa so 
vpogled v svojo novejšo literarno ustvarjalnost predstavile pe-
snice in pisateljice Eva Cvelbar, Stanka Hrastelj, Marija Hrva-
tin, Branka Pirc, Nina Režman in Sara Vizler, z irsko pravljico 
pa je navdušila Katja Puntar. Šopek nastopajočih je s posebej iz-
piljenim besednjakom popestril moderator Žiga Kump. 

Večer se je začel v idiliko prijetnega ambienta sestavljati s pripo-
vedjo o fantu, ki se je nenehno spraševal, zakaj nima sreče, zak-
ljučil pa z recitacijo Anite Pegam. Odzvala se je povabilu obisko-
valcem, ki ga je Kump spretno vpletel med zaključne besede, ter 
povedala pesem o svoji sreči.  M. H.  

»Mati, kave bi!«

Z�leve:�Branka�Pirc,�Eva�Cvelbar,�Katja�Puntar�in�Sara�Vizler
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Prodam zazidljivo parcelo na le-
pem sončnem kraju v vasi v izme-
ri 10 arov. Na parceli elektrika, te-
lefon in voda. Imam opeko in načrt 
za hišo. Tel.: 040 681 971

V Sevnici (NHM) oddam opre-
mljeno garsonjero v 5. nadstropju 
(resni in nekadilci). 
Tel.: 051 73 13 13

V Kostanjevici oddam stanovanje, 
30 m2, opremljena kuhinja in ko-
palnica. Tel.: 041 967 995

Oddam v najem enosobno ne-
opremljeno stanovanje v Troben-
tici v Brežicah, najemnina 300 €. 
Tel.: 070 394 825

V Brestanici, na lepi lokaciji, od-
dam v najem delavnico, primer-
no za kovinsko dejavnost, kom-
plet z orodjem in stroji. Velikost 
100 m2 + sanitarije in pisarna. 
Tel.: 041 448 640

Oddam v najem opremljen gostin-
ski lokal, cca. 80 m2, v centru Le-
skovca. Tel.: 031 653 113

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

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Mercedes Vito 110 CDI, 
5 sedežev in tovorni prostor, za-
temnjena stekla, vlečna naprava, 
letnik 2001, cena 2.500 €. 
Tel.: 031 345 250 

Prodam Suzuki Maruti, letnik 
1994, reg. do 11/2017, v odlič-
nem stanju, cena 500 €. 
Tel.: 041 523 886

Prodam avto Hyundai Getz 1.1, le-
tnik 2003, prvi lastnik, registriran 
do aprila 2018, cena 550 €. 
Tel.: 070 848 863

Zelo ugodno prodam lepo ohra-
njen, garažiran Mercedes A 180/
CDI, letnik 2004, reg. 25. 7. 2017. 
Tel.: 030 265 871

Ugodno prodam avto Renault 
Scenic Conquest, 1.5 DCI, let. 
2008/10, L+Z gume, letna vinjeta 
in drugo. Tel.: 040 493 696 

Prodam dostavno vozilo Renault 
Messenger 120, keson s ponjavo 
4,2 x 2 m, letnik 1997, cena 1.650 
€. Tel.: 041 683 261

Prodam moped Tomos, kosilnico 
BCS in traktorsko frezo, 135 cm ši-
rine. Tel.: 051 496 012

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

KMETIJSTVO

Prodam 3-brazdni plug Rabe, 
nemške izdelave, malo rabljen, 12-
14 col, ni obračalni, približno 500 
€. Tel.: 041 333 048

Prodam dobro ohranjeno samo-
nakladalko SIP 19 in baterijsko 
krožno žago Makita. 
Tel.: 041 583 618

Prodam balirko Claas Trabant in 
bočno koso za Zetor 25. 
Tel.: 041 244 969

Prodam traktorske gume 7.50-
16”, zelo dobre, 20 mm profila, 4 
kom. Cena 22 €/kom. 
Tel.: 031 566 399

Prodam pajka, širina 150 cm, cena 
300 €, in plug Olt, letnik 1990, 
dvobrazdni, cena 100 €. 
Tel.: 051 301 876

Prodam jeklena silosa za žito, cca. 
800 l. Tel.: 041 637 578

Prodam samonakladalko SIP 16, 
pajka SIP 230 (2 vretena), obra-
čalnik SIP 220 in manjšo kosilni-
co za hribe. 
Tel.: 040 295 510

Prodam kombinirko JCB 3D-4, šti-
rikolesni pogon, odpiralna žlica, v 
dobrem stanju, cena 8.000 €. 
Tel.: 031 345 250

Prodam nakladalko, pajka na dva 
vretena in puhalnik z motorjem. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam pajka SIP na štiri vretena, 
voz 16 col, suha bukova in kosta-
njeva drva ter puhalnik. Tel.: 07 49 
65 331 ali 051 477 243

Prodam kosilnico na laks, manjšo, 
za ženske, znamke Hecher 0,8 W, 
cena 70 €. Tel.: 041 329 239

Prodam koruzo v zrnju, sušeno v 
koruznjaku. Tel.: 041 825 153

Prodam naravno sušeno koruzo, 
ječmen, plastična okna in vrata ter 
cviček. Možna menjava za drva, 
odojke. Tel.: 031 730 830

Prodam koruzo v zrnju, naravno 
sušeno, 18 cm, okolica Kapel. 
Tel.: 031 451 669

Prodam bio pridelano kvalitetno 
seno in otavo, balirano v kocke in 
okrogle bale. Tel.: 040 681 971

Prodam slamo v kockah in vile za 
okrogle bale ter race, ki pobirajo 
polže. Tel.: 041 928 581

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

Prodam bukova in brezova krat-
ko žagana drva, transportni trak za 
seno in kvadratne bale. 
Tel.: 041 288 937

Prodam 10 metrov bukovih drv, 
žaganih na 33 cm. 
Tel.: 051 743 901

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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

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

vijaki@vijaki.si  /  Velika Dolina 32
Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX

VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2

KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI, 
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.  

d.o.o.d.o.o.
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040 287 597 Robert
www.nnrn.si

Kmetija Kraška vas pri Brežicah, 
42.814,00 m2 zemljišč. Kmetija 
obsega hišo in tri gospodarska 

poslopja. Cena 70.000 €.

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

UREJANJE ZELENE OKOLICE
Opravljamo naslednje storitve:

Košnja trave v vinogradih in sadovnjakih
Košnja trave okoli hiš ter po večjih travnatih površinah
Obrezovanje (grmovnic, živih mej ter podiranje dreves)
Lopatanje oziroma štihanje vrtov
Po želji biološke odpadke  odpeljemo 

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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Kozme�čni studio Diona, Sedaj Aleksandra s.p.
Cankarjeva ulica 1/a, 8270 Krško

ANTICELULITNA MASAŽA
NEGA OBRAZA
MANIKURA
DEPILACIJA
PEDIKURA
MAKE UP 041 943 373

070 660 660

OKULISTIČNI PREGLEDI

070 660 660070 660 660

NOVA
KOLEKCIJA
2017

Domaca peka piškotov in tort
v

Brigita Lopatič s.p.

Dolenje Skopice 43
8262 Krška vas

Te.: 040/362 - 065

e-mail: brigitalopatic@gmail.com

Prodamo hišo v Dobovi nepos-
redno ob Termah Paradiso, 2.000 
m2, hiša (klet, visoko pritličje, 
mansarda (3 x 90 m2), CK), manjše 
gospodarsko poslopje. EI v izdela-
vi, vseljiva takoj. Tel.: 041 798 961

Prodam vinograd z lesenim hra-
mom na Stankovem, na lepi sončni 
legi, 30 arov, 500 trt, elektrika na 
parceli. Tel.: 031 872 624

Vinograd, 14 arov, z zidano kle-
tjo, oddam v najem v Malenškem 
gaju. Tel.: 041 654 368

NEPREMIČNINE

Legalizacija, projektiranje za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za 
vse vrste objektov. Ugodna cena. 
PIS biro Damjan Žibert s.p., Glavni 
trg 27, Sevnica. Tel.: 031 431 315

Krško – okraj (Presladol), v idi-
lični dolini ob potoku prodamo 
vseljivo stanovanjsko hišo z go-
spodarskim poslopjem, njiva-
mi, travniki in gozdom. Primer-
no za biološko obdelovanje. Cena 
po dogovoru. Ogled tel.: 041 933 
863, www.mihelic.de/bauernhof

Prodam hišo s 4 stanovanji v Bre-
žicah (EI: zagotovljena). 
Tel.: 07 49 62 476

Prodam 3-sobno stanovanje na 
Vidmu, opremljeno, takoj vseljivo, 
EI: da. Tel.: 040 261 848

 
BUČANJE na Lošinju 
PRODAMO 2 POČITNIŠKI 

HIŠKI 

 
Samostojni, opremljeni, 
pritlični, klimatizirani. 
Velikost: 73 in 77 m2 

bruto površine. 
 

Smart Com d.o.o. 
Brnčičeva 45, Lj. 

041 606 055 
 

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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Prodam cepljena bukova drva, 
možen razrez in dostava. Tel.: 031 
895 748, 031 251 558

Prodam bukova ali mešana drva. 
Možnost razreza in prevoza. 
Tel.: 051 254 413

Prodam bukova drva ter pecljal-
nik za grozdje. Tel.: 031 415 574

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino cviček (2.500 l) cena 
1,00 €/l, za večjo količino po do-
govoru, ter mešano belo in modro 
frankinjo, 1,30 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Prodam kvalitetno rdeče vino ali 
zamenjam za drva. 
Tel.: 070 452 432

Prodam 3 cisterne (300 l) za vino 
in trosilec umetnega gnojila ali za-
menjam za odojke ali prašiča. Tel.: 
040 957 067

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

Prodam teličko simentalko, staro 
13 mesecev. Teža cca. 400 kg. 
Tel.: 041 222 172

Prodam kravo simentalko po izbi-
ri. Tel.: 030 662 025 

Odkupujemo debele krave in te-
lice za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Prista-
va pri Mestinju. Tel.: 040 179 780

Prodam ekološki plemenski kr-
škopoljski svinji za pripust in eko 
fižol, semenski ali za uživanje.
Tel.: 041 243 343 

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)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

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

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: Bojana Kunej

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, Rok 
Retelj 

Sodelavke in sodelavci: Smilja Radi, 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
Simon Uršič

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 

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 (10/2017) bo izšla v 
četrtek, 11. maja 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 4. maj 2017.

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

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

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

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

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

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

vse ostale storitve...

Prodam prašiča, težkega cca. 220 
kg, svinjsko mast, fižol češnjevec in 
jedilni krompir. Tel.: 031 897 928

Prodam prašiče, težke od 60 do 
100 kg, hranjene z domačo hrano. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

Prodam dva prašiča, težka oko-
li 100 kg (okolica Dobove), mož-
nost zakola. Tel.: 040 774 468

OPREMA IN 
POHIŠTVO

Prodam vrtno garnituro iz masiv-
nega smrekovega lesa, miza 80 x 
200 cm, 2 klopi, 2 stola. Lepo iz-
delano, ugodno. Tel.: 041 923 192

Prodam pomivalni stroj Gorenje, 
malo rabljen, širina 45 cm. 
Tel.: 031 528 437

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

Izdelovanje in popravilo nag-
robnih spomenikov, klesa-
nje črk, izdelava okenskih po-
lic in pultov ter montaža. Tel.: 
041 680 358, Kamnoseštvo Arh 
Zvonko s.p., Selce 6, Leskovec

Prodam mizarsko kombinirko na 
5 operacij, malo rabljeno. Cena 
po dogovoru. Tel.: 051 214 146 

Prodam puške; drilling SUHL 
7x65R/12/12 Luxus, Alfa 16/16, 
Suhl 12/12 Luxus in Blaser B75 
7x65R/5,6 x 50 Rmag, Luxus. 
Tel.: 041 760 071

NE-OS tim plus d.o.o. nega in 
oskrba z nastanitvijo, Buko-
šek 1b, Brežice z zdravstve-
nim osebjem vam nudi nego 
in oskrbo na vašem domu ka-
kor tudi možnostjo nastanitve.  
Tel.: 070 606 003

Prodam nov lesen čoln in nove AŽ 
panje. Tel.: 031 501 801

Prodam šivalni stroj v kovč-
ku ELNA 2110 in sesalnik Kirby, 
ameriški, popolnoma nov, s celot-
no opremo. Tel.: 030 625 875

Prodam kostanjeve količke za 
pastirja. Tel.: 041 589 757

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

Pozitivna, simpatična, urejena kot 
jaz. 44-letni moški išče takšno za 
skupno prihodnost. Osamljen in 
simpatičen. Tel.: 031 743 704

Moški, 59 let, bi rad spoznal 
žensko močnejše postave, 120 kg, 
za resno zvezo (poroka).
Tel.: 051 803 241

Prodam kobilo poni, višina 120 
cm, rjavo-belo, vozno, ujahano. 
Cena 600 €. Tel.: 041 683 261

Prodam prašiča, težkega okoli 
150 kg, in odojke okoli 25 kg. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 589 273 

Prodam prašiče od 100 do 140 kg. 
Okolica Brežic. Tel.: 041 514 135

Lobot d.o.o
Krška vas 12, Krška vas
tel.: 051 329 099
info@lobot-genos.si
www.lobot -genos.si

►DNA-test strjevanja krvi
►DNA-test hormonske kontracepcije
►DNA-test ACE genetskega tveganja
 za srčni infarkt
►DNA-test za laktozno intoleranco
►DNA-test potrjevanja starševstva

DNA-ANALIZE

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

Ob 20. obletnici se zahvaljujemo vsem cenjenim 
strankam za zaupanje in vam ob tej priložnosti 
nudimo:

Perutninarstvo Ciglar (1997-2017)

- 20% 
- na bele kilogramske piščance, 
- rjave, črne, grahaste jarkice 
- ter mlade težke peteline za meso

Telefon: 07 49 73 190, 031 676 724

v soboto, 29. aprila, in v sredo, 3. maja.
Zbiramo naročila za bele težke kokoši (2,90 €/kom) 

ter purane (13,50 €/kom).

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Prodaja belih kilogramskih 
piščancev 29. aprila in

13. maja. Enoletne kokoši 
in rjave jarkice v začetku 
nesnosti pa dobite vsak 

delavnik med 18. in 20. uro.
Nudimo vam tudi prašiče za 

nadaljnjo rejo ali zakol.

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, sporočamo vam, 

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 

in mladih jarkic 
v petek, 28. aprila.  

Sprejemamo naročila za 
purane. Razprodaja enoletnih 

kokoši pa bo 16. junija od 
16. ure dalje.

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 

oglaševanja.

040 302 809 
marketing@posavje.info.
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Olga Šmid se je rodila kot naj-
mlajša med 12 otroki v družini 
Zagorc iz Črneče vasi. Otroštva 
se spominja zlasti po »garanju 
in revščini«, saj so imeli doma 
veliko kmetijo, na kateri je bilo 
veliko dela. Vsako jutro nav-
sezgodaj je morala gnati živi-
no na pašo, malo kasneje jo je 
zamenjal oče, sama pa je odhi-
tela v šolo v Kostanjevico. Ko 
nekoč cel mesec ni šla v šolo, 
je domov prišel kar ravnatelj 
Lado Smrekar in zagrozil oče-
tu Janezu, da bo šel v arest, če 
je ne bo poslal v šolo … Kljub 
temu ji je otroštvo ostalo tudi 
v lepem spominu, saj se je ob 
delu veliko družila in igrala z 
vrstnicami, spominja se deni-
mo tudi, kako so šla dekleta v 
nedeljo namesto k maši gle-
dat umetnike, ki so ustvarja-
li na Forma vivi. »Rojstni kraj 
nosiš v sebi,« zaključi spomine 
na odraščanje.

Želja po ustvarjanju iz lesa je v 
njej rasla že iz otroštva, saj se 
je s tem ukvarjal oče: »Doma 
je izdeloval razne stvari iz lesa, 
kar je bilo potrebno pri hiši, od 
vozov in koles zanje do sodov 
in kadi, postavljal je brunari-
ce in kozolce, ostrešja … Očeta 
sem opazovala, kako je okraše-
val sode in me je pritegnilo, ni 
pa mi pustil, da bi tudi jaz to 
delala. Vedno je govoril, da se 
bom urezala, saj so dleta ostra 

Mojstrica rezbarstva Olga (Zagorc) Šmid

Delo kot »pogovor z lesom«
KOSTANJEVICA NA KRKI - Pred časom smo poročali o rezbarski razstavi Olge Šmid v prostorih Mestne tr-
žnice v Kostanjevici na Krki. Šmidova, po rodu Zagorčeva iz Črneče vasi, ima za sabo zanimivo življenjsko 
zgodbo, ki se razteza od težkega, a srečnega otroštva v gorjanski vasi do zanimivega hobija v pokoju.

in 'strupena', zato si nisem 
upala ničesar brez njegovega 
dovoljenja.« Pri dobrih 14 letih 
je očeta izgubila in ko se je po-
ročil še brat, poleg nje še edi-
ni od otrok, ki je ostal pri hiši, 
je še ne 16-letna odšla v služ-
bo v Čateške toplice, kmalu za-
tem pa v Ljubljano, kamor so 
pred tem odšli že drugi bratje 
in sestre. Tam se je izšolala in 
sprva delala v Saturnusu, nato 
pa več kot 31 let v Tobačni, kjer 
si je zaradi težkega dela, ki ga 
je bila sicer vajena že iz otro-
štva, nakopala težave s hrb-
tenico. V Ljubljani se je spo-
znala z možem Lojzetom, po 
rodu z Gorenjske, s katerim sta 
si ustvarila družino - imata dva 
sinova in štiri vnuke.

Skupaj z možem, ki je veselje 
do dela z lesom prav tako no-

sil s sabo še iz otroštva, ukvar-
jal pa se je z izdelovanjem 
maket, sta se z rezbarstvom 
začela ukvarjati šele po upo-
kojitvi. Vključila sta se v rez-
barsko skupino v Trzinu, zdaj 
pa imata rezbarsko delavnico 
kar v domači kuhinji. »Les je 
topel in živ,« pravi Olga, »pri 
nas ga imamo tako veliko in 
toliko vrst, da bi ga bilo ško-
da ne izkoristiti.« Uporabljata 
različne vrste lesa: lipovega, 
orehovega, javorovega, ojl-
ko … Za rezbarjenje niso pri-
merni denimo iglavci, jevša in 
topol. Pomembno je, da je le 
pravočasno posekan, najpri-
mernejši čas je med »šmar-
nimi mašami«, torej avgusta 
in septembra. Seveda je treba 
imetu ustrezen komplet orod-
ja, zlasti dlet, za največje fine-
se pa uporabljata kar kirurški 

skalpel. Ob delu, ki je »pogovor 
z lesom«, kot pravi Olga, vča-
sih kar pozabita na uro in la-
koto ter si potem na hitro ne-
kaj pripravita za kosilo. 

Z Lojzetom izdelujeta tako re-
liefe kot kipce, motivi so pred-
vsem iz kmečkega življenja pa 
tudi nabožni, saj med drugim 
delata tudi jaslice, kar si je 
Olga vedno želela. Delata tudi 
po naročilu, a pravita, da delo, 
ki ga vložita v določen izdelek, 
težko finančno ovrednotita. 
Razstavljala sta že na več sa-
mostojnih in skupinskih raz-
stavah. Olga se je na turistič-
nem sejmu v Ljubljani srečala 
s Kostanjevičanom Marjanom 
Jereletom, ki ji je predlagal, 
da bi svoje izdelke predstavi-
la tudi v domačem kraju. Tega 
si je močno želela in v sodelo-
vanju s tamkajšnjo enoto knji-
žnice se ji je želja uresničila. Z 
možem sta na ogled postavi-
la 13 reliefov in nekaj manjših 
skulptur.

Olgo veseli, da veselje do dela 
z lesom kaže najstarejši vnuk, 
ki bo šel letos v srednjo lesar-
sko šolo. »Sem rekla: 'Matevž, 
a boš delal kaj takega, kar poč-
neva z dedijem?' 'Bom posku-
sil,' je odgovoril,« pove z zado-
voljstvom.

� Peter�Pavlovič

Lojze�in�Olga�Šmid�z�dvema�svojima�tipičnima�izdelkoma

BRESTANICA - Pod naslovom »Še je pomlad« je bila 21. mar-
ca v Domu Svobode odprta dvodnevna razstava članic sekci-
je Pridne roke Rajhenburga, ki deluje pod okriljem Društva 
upokojencev Brestanica. 

Gre za tradicionalno razstavo brestaniških upokojenk, ki upo-
rabna in okrasna ročna dela izdelujejo z veliko ustvarjalne ener-
gije, delovne vneme in volje. Kot je dejala ob otvoritvi razstave 
predsednica Kulturnega društva Svoboda Brestanica, Margare-
ta Marjetič, so članice sekcije povezale spoštovanje do naše pre-
teklosti, ljubezen in čut za ohranjanje ljudske ustvarjalnosti, pri 
čemer pa niso ustvarjale le s šivanko in kvačko, temveč so svoje 
spretnosti preizkušale še z drugimi dejavnostmi, tehnikami izde-
lovanja cvetja, okraskov, nakita in drobnih predmetov, k čemur 
so jih navdahnile tudi izkušnje z lanskih rokodelskih delavnic v 
Izoli v organizaciji ZDUS in kjer so se srečali izdelovalci ročnih 
del iz vse Slovenije. Razstavljene izdelke so izdelale Manja Seher, 
Ženi Mikeln, Jožica Stropnik, Anica Radej, Jožica Češek, Ani-
ca Kenig, Zdenka Kramaršič, Marica Vajdič, Vida Mešiček in 
njihova mentorica Irena Kožuh. Spremljajoči kulturni program 
so pripravili Sara Železnik s prebiranjem poetičnih besedil ter 
vokalista Jernej in Marko Železnik ob spremljavi harmonikar-
ja Adolfa Moškona.
� B.�M.,�vir:�M.�Marjetič

Razstava Pridnih rok 
Rajhenburga »Še je pomlad«

Osem�od�skupno�desetih�razstavljavk�na�odprtju�razstave

GADOVA PEČ – V Vinogradniško-turističnem društvu Gado-
va peč bo letos vse v znamenju desetletnice. Toliko namreč 
mineva, odkar so vinogradnice in vinogradniki ustanovi-
li društvo, ki si je med drugim zastavilo cilj povrniti sloves 
goricam okrog Gadove peči in v povezavi s turizmom pri-
spevati k njihovi prepoznavnosti. Mnogo svojih načrtov so 
že uresničili, v jubilejnem letu pa so si zastavili še posebej 
bogat delovni program.

Uresničevati so ga začeli takoj 
po zboru članov, saj so med-
tem že izpeljali ocenjevanje 
vin ter za svojega kralja cvička 
ustoličili Martina Kodriča, ob 
posebnem dnevu suhomesna-
tih izdelkov in kruha pa prip-
ravili posebno prireditev. Z iz-
delki za vinogradniško malico 
so se posebej izkazali Duša-
kovi, Boštjan Sintič, Ivan Ur-
banč, Jože Lozar, Grega Lo-
patič in Franc Unetič ter Jože 
Petkovšek iz Leskovca, naj-
boljši kruh pa spekla Jožica 
Kuntarič. Vse to pa je bil zgolj 
uvod v aprilsko dogajanje, ko 
so pomagali podjetju INO iz 
Krške pri demonstraciji njiho-
vih kmetijskih strojev, ko se je 
v Gadovi peči zbralo veliko po-

slovnežev in kupcev iz vsega sveta, dan pa so sklenili z množič-
no obiskano Petkovo pumpo.

Osrednje prireditve ob desetletnici društva se bodo seveda zvr-
stile jeseni. Poprej bodo sicer pripravili še prvomajski pohod 
na Planino, veslali bodo po Krki in sodelovali na tednu cvička v 
Trebnjem ter na prireditvi Brežice moje mesto. Še pred trgatvi-
jo, torej na začetku septembra, bo svečani zbor članov z udelež-
bo mnogih gostov, izdali bodo bilten Naših deset let ter v sode-
lovanju z Nedeljskim dnevnikom izvedli pohod žensk, slikarsko 
kolonijo za ženske ter tek žensk in deklet, ki so zmagale na ka-
kšnem lepotnem ali podobnem tekmovanju. Še mnogo dogodkov 
bo do konca jubilejnega leta. Ivan Urbanč, pobudnik za ustanovi-
tev društva pred desetimi leti, verjame, da se bodo njihovim pro-
jektom kot so dežurne zidanice in hrami, »vlaški hrami« ali po-
hod po gadovi sledi pridružili novi, ki bodo prispevali še k večji 
prepoznavnosti znamenitosti okrog Gadove peči.
 Vlado Podgoršek

Vse prepoznavnejša Gadova peč

Martin�Kodrič,�letošnji�kralj�
cvička�v�Gadovi�peči

Nagradili so kar tri zmagoval-
ce. Šampion vinskega tekmo-
vanja, Hiša pesmi in vina Sa-
gmajster z Orešja, si je zmago 
prislužila za vino laški riz-
ling, jagodni izbor, ocenjen 
z 19,47 točke. Prvič so šam-
piona razglasili tudi med su-
himi vini. Za vzorec lanske-
ga sauvignona si je najvišje 
priznanje prislužilo doma-
če vinarstvo Marof. Razgla-
sitev prvakov sort pa je mini-
la brez domačinov v ospredju. 
Ocenjevalci so ocenili 98 vin v 
19 zvrsteh, nekoliko manj kot 
pretekla leta najbrž tudi zara-
di lanskih težav z vremenom, 
ko je najprej vinogradnike pri-
zadela spomladanska poze-
ba, nato se je ponekod nekaj-
krat razbesnela še toča. Kljub 
temu so podelili kar 37 zlatih, 
50 srebrnih in dve bronasti di-
plomi. Predsednik ocenjeval-
ne komisije Anton Vodovnik 
je k sklepni oceni tekmova-
nja podal pohvalo za sodelu-
joča vina, pomanjkljivost pa so 
v glavnem zaznali pri nehar-
moničnosti, prisotnosti gren-
kobe in posledicah nestrokov-
nega žveplanja. 

Bistriški praznik vina in salam
BISTRICA OB SOTLI - Na dobro obiskani zaključni prireditvi jubilejnega 25. šempetrskega praznika vina in 
17. salamijade v bistriškem kulturnem domu so v Društvu vinogradnikov in kletarjev Šempeter proslavili 
lansko ne ravno obilno, a po kvaliteti zelo dobro letino.

Lokalno salamijado je krojilo 
30 salam. Predsednik ocenje-
valne komisije Jože Hudina je 
povedal, da jih je večina izka-
zala odlično kakovost, zato so 
zmagovalce na vrhu ločile mi-
nimalne razlike, prva in dru-
ga salama se ponašata celo z 
enako končno oceno 50,4 toč-
ke. Zmago so glede na najviš-
jo posamezno oceno podelili 
domačemu salamarju Antonu 
Kravariču, drugo mesto je os-
vojil Marjan Koprivc iz Artič 

in tretje mesto domačin Pri-
mož Babič. Vsi trije salamarji 
so si prislužili mesto na 21. fi-
nalu slovenskih salamiad. 

Praznik vina in salam v Šem-
petru že vrsto let velja za ene-
ga izmed večjih spomladan-
skih dogodkov. Blaž Černelč, 
ki društvu predseduje od fe-
bruarja, je ob tem izpostavil, 
da s praznikom vinarji in sa-
lamarji proslavijo dobro letino 
in kvaliteto dveh zelo cenjenih 

domačih proizvodov. Salamar-
ske dosežke je pospremil z ve-
seljem ob zmagi domačega sa-
lamarja in v nagovoru nanizal 
še nekaj društvenih uspehov, 
med njimi tudi lanskoletno 
podporo vinski kraljici Slove-
nije Sari Stadler. Slednja se 
je tokrat izkazala kot odlična 
voditeljica prireditve. Župan 
Franjo Debelak, ki je del oce-
njevanja tudi spremljal, je iz-
postavil, da imajo ocenjeval-
ci iz leta v leto težje delo, kajti 
kvaliteta sodelujočih proizvo-
dov se iz leta v leto izboljšu-
je, pri tem pa pohvalil dolgole-
tna društvena prizadevanja za 
dvig kakovosti vina in salam. 

V kulturnem programu so obi-
skovalce s pesmijo razveseli-
li Godba Orlica in pevke dekli-
škega cerkvenega pevskega 
zbora La Vita. Za dobro vzduš-
je do zgodnjih jutranjih ur je 
skrbel ansambel Trije vragi, 
člani društva pa so obiskoval-
cem skozi ves večer v pokuši-
no stregli ocenjena vina in sa-
lame.

� Emilija�Šterlek

Najboljši�vinarji�in�salamarji�s�predsednikom�DVIK�Šempe-
ter�Blažem�Černelčem,�županom�Franjem�Debelakom�in�pred-
sednikom�salamarske�ocenjevalne�komisije�Jožetom�Hudino


