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za sadjarstvo:
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pozeba ne bo vzela 
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Direktorica že po letu dni odhaja

Cilj je sorazmeren razvoj krajev

Čustvena stiska je »gorivo« 
za samomor

Največ znanja so pokazali Krčani

»Preobrazi me!« s Sonjo

Bo pozeba uničila 
tudi sadjarje?
Nedavna pozeba je že drugo leto zapovrstjo 
prizadela posavske sadjarje, ki se že tako in tako 
soočajo s težkim položajem sadjarstva predvsem 
zaradi ekonomskih vzrokov. Upravičeno se lahko 
sprašujejo, kako naprej, kajti s strani države ni 
takšne podpore, kot bi si jo želeli. Čez pet let bo 
sadja še zmeraj dovolj, vprašanje pa je, koliko bo 
še sadjarjev.

 Stran 16

OČISTILI KRAŠKO BREZNO - Med številnimi čistilnimi akcijami, ki so jih v minulih tednih pripravila 
posavska društva, organizacije in podjetja, izstopa akcija, ki jo je pred prvomajskimi prazniki izvedla 
Poklicna gasilska enota Krško. Njeni pripadniki so namreč očistili 23 metrov globoko kraško jamo Brezno 
na Kralovem hribu v bližini kraja Lomno v KS Veliki Trn, v katero so ljudje leta in leta metali najrazličnejše 
odpadke. Zaradi ozkega vhoda in globine brezna je bilo čiščenje težavno in počasno, vanjo so se gasilci, 
usposobljeni za t. i. vrvno tehniko, spuščali izmenoma ter s pomočjo »nadzemne« ekipe in mehanizacije 
odpadke spravili ven. Že pred tem so opravili strokovno vajo reševanja ponesrečenih iz podzemne jame, 
po akciji pa brezno zaradi varnosti otrok, gobarjev in drugih zavarovali. Podrobneje o akciji, pa tudi o 
številnih drugih dogodkih, lahko preberete na PosavskiObzornik.si.  Foto: Peter Pavlovič
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5. MEGA 
SEJEM

Sejem GRADNJE, TEHNIKE, OPREME 
ter vsega za DOM in VRT.

MEGADOM KRŠKO,
19. - 21. 5. 2017

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Odlična kosila 
za vse dni v tednu!

Tematske strani 13-16

Sadovi narave v Posavju

Na čelu Sveta regije Posavje Franjo Debelak
KRŠKO - Včeraj, 10. maja, se je v prostorih Regionalne razvoj-
ne agencije Posavje sestal Svet regije Posavje. Svet regije, ki ga 
sestavljajo župani posavskih občin, je bil sicer ustanovljen leta 
2006, v enajstih letih delovanja pa se je sestal na 71 sejah. Na 
omenjeni seji je predsedujoči svetu, sevniški župan Srečko Oc-
virk, predal vodenje sveta županu občine Bistrica ob Sotli Fra-
nju Debelaku (na fotografiji), ki bo svet vodil do 10. maja 2018. 
Mandat predsednika traja namreč eno leto, župani šestih občin 
pa ga zamenjujejo po abecednem vrstnem redu naziva občine. 
Na tokratni seji so se župani sicer seznanili z zadnjimi izhodišči 
Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki se 
nanašajo na spremembo Operativnega programa za izvajanje 
kohezijske politike do leta 2020 oz. spremembo določenih oko-
liščin z namenom optimalnega  koriščenja kohezijskih sredstev.
 B. M. 

AKTUALNO
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KRŠKO - IDS Posavje v soboto, 13. maja, ob 19. uri vabi v Mestni 
muzej Krško na razpravo o pomenu in učinkih minimalne plače 
ter o razvojnih perspektivah za Krško in posavsko regijo. Ude-
ležili se je bodo vodja poslanske skupine Združena levica Luka 
Mesec, dolgoletni sindikalist in član stranke IDS Milan Utroša 
ter predsednik sindikata SKEI-FHH Kostanjevica Jakob Gašpir. 
Pogovor bo povezoval koordinator lokalnega odbora IDS Breži-
ce Goran Šalamon.

Razprava o minimalni plači

Poročilo o poslovanju Regio-
nalne razvojne agencije (RRA) 
Posavje za lansko leto je navzo-
čim predstavil direktor agenci-
je Martin Bratanič. »Poslovali 
smo pozitivno. Čistih presež-
kov je bilo za približno 12 ti-
soč evrov,« je dejal in nato naš-
tel nekatere uspešno izpeljane 
projekte v lanskem letu, med 
katere sodi tudi Posavska šti-
pendijska shema. V nadaljeva-
nju je sodeloval še pri obrav-
navi spremembe Operativnega 
programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike za ob-
dobje 2014–2020 in izvajanja 
dogovora za razvoj regij. »Do-
govor za razvoj regij se je začel 
približevati neki zaključni fazi. 
To pomeni, da še tri mesece 
nazaj regije niso imele nič de-
narja, sedaj so našli za približ-
no 457 milijonov za regionalne 
projekte. Za regijo Posavje smo 
izpogajali med 26 in 28 milijo-
nov evrov,« je dejal in nadalje-
val, da bo leto 2017 preizkus 
črpanja evropskih sredstev. Žu-
pan Srečko Ocvirk je povedal, 
da je Posavje podalo 21 predlo-
gov za izvedbo projektov za re-
gionalni razvoj, ki so usklajeni 
z usmeritvami Ministrstva za 
gospodarstvo. V razpravi je To-
maž Lisec menil (njegova pos-

V KŠTM lani poslovali pozitivno
SEVNICA - 26. aprila je v konferenčni dvorani na sevniškem gradu potekala 22. redna seja sevniškega ob-
činskega sveta. Prisotni so med drugim prisluhnili poročilu RRA Posavje, podjetju Plinovod in zavodu 
KŠTM Sevnica ter obravnavali poročilo o izvajanju storitve Pomoč družini na domu za lansko leto.

lanska skupina je bila predla-
gatelj te teme), da gre za zelo 
pomemben dokument, v kate-
rem se kaže tudi možnost za 
obnovo železniške proge Zida-
ni Most – Dobova ter s tem za 
ukinitev številnih nivojskih kri-
žanj ceste z železnico.

Poslovno in finančno poroči-
lo Javnega podjetja Plinovod 
Sevnica za leto 2016 ter po-
slovni in finančni načrt podje-
tja za leto 2017 je članicam in 
članom sevniškega občinskega 
sveta predstavil direktor An-
ton Krajnc. »Poslovanje je bilo 
pozitivno, in sicer v skupnem 
znesku 27 tisoč evrov,« je dejal 
v uvodu in dodal, da je na pli-
novodno omrežje priključenih 
666 odjemalcev (555 gospo-
dinjskih in 111 na ostalih od-
jemnih mestih). Prekinitve do-
bave plina zaradi poškodb na 
omrežju ni bilo. V razpravi, ki 
je sledila, je direktor na vpraša-
nje Janeza Kukca, kako je z na-
ročniki, ali se število povečuje 
ali pada, odgovoril, da se števi-
lo odjemalcev zmanjšuje pred-
vsem na gospodinjskem odje-
mu zaradi prehoda na druge 
energente. 

Vsebino dela in poslovanja 

KŠTM Sevnica za leto 2016, 
ki je v lanskem letu obeleži-
lo tudi deset let delovanja, je 
predstavila direktorica zavoda 
Mojca Pernovšek. Med dru-
gim je povedala, da je zavod v 
lanskem letu ustvaril presežek 
prihodkov nad odhodki v viši-
ni skoraj 69 tisoč evrov oz. po 
načelu denarnega toka skoraj 
20 tisoč evrov. »V lanskem letu 
smo imeli pet notranjih revizij, 
za štiri smo bili naročnik sami, 
ker smo zavezani po zakonu, 
da jih opravimo, eno je naroči-
la občina, revidirali smo bilan-
ce, materialno poslovanje in 
plače. Bile so zaznane manjše 
nepravilnosti, vendar je bilo 
mnenje pozitivno. V lanskem 
letu je potekal tudi nadzor s 
strani Nadzornega odbora, 
Računsko sodišče nas je pre-
verjalo zaradi Grajskih novic 
...« je tekla izčrpna predstavi-
tev delovanja javnega zavoda, 
ki deluje na področju športa, 
kulture, turizma in mladine. V 
razpravi so svetnice in svetni-
ke podali nekaj pobud in zas-
tavili nekaj vprašanj. Janez 
Kukec bi želel izboljšave pri 
sodelovanju z društvi v občini, 
Danica Božič je predlagala, da 
bi bilo internetnih strani manj, 
te pa naj bi bile bolj »ažurne«. 

Tomaž Lisec je menil, da bi se 
morali z razpisi ukvarjati ljud-
je, ki se nanje spoznajo, ker so 
razpisi in investicije ključni 
v delovanju javnega zavoda. 
Ivana Orešnika je zanima-
lo, zakaj je prišlo do upada tu-
rizma, in direktorica KŠTM je 
dejala, da pričakuje boljši re-
zultat na tem področju v letoš-
njem letu. »Mislim, da je KŠTM 
zato, da usmerja, povezuje in 
dela v dobro cele občine,« je 
menil Božidar Beci. Nekate-
re pomanjkljivosti v delovanju 
javnega zavoda je pri temelji-
tem letnem pregledu odkril 
tudi nadzorni odbor, ki ga je 
na seji zastopal predsednik 
Miran Grubenšek, podrob-
nejše poročilo pa je bilo pred-
stavljeno na februarski občin-
ski seji. 

Poročilo o izvajanju storitve 
Pomoč družini na domu za 
leto 2016 je predstavila direk-
torica Centra za socialno delo 
Sevnica Danica Božič. Poveda-
la je, da se je število uporabni-
kov v primerjavi z letom 2015 
zmanjšalo za 20 %. Uporabni-
kov storitve, ki je sofinancira-
na iz občinskega proračuna, je 
trenutno 141. 
 Smilja Radi

KRŠKO - Danes popoldne bo na 22. seji zasedal krški občinski 
svet. Slednji se bo seznanil s poročilom o zdravju in izvajanju 
programa SVIT. Odzivnost v SVIT, program za zgodnje odkriva-
nje raka na črevesju in danki, se sicer postopoma iz leto v leto 
na območju občine zvišuje, lani se je odzvalo 56,6 % prebival-
stva oz. v program vabljenih žensk in moških med 50. in 74. le-
tom starosti, še vedno pa je pod slovenskim povprečjem in še 
relativno daleč od ciljnih 70 % pregledanega oziroma testirane-
ga prebivalstva v navedenem starostnem obdobju. V nadaljeva-
nju je za obravnavo predviden predlog o začetku priprave izde-
lave OPPN za ureditev enote SEN 072 na Senovem. Ta se nanaša 
na izgradnjo skladišča ob poslovni zgradbi podjetja Papiroti, ki 
je leta 2014 preselilo dejavnost iz Krškega na Senovo. V podje-
tju želijo z enotami na enem mestu optimizirati delovne proce-
se, saj se njihovo skladišče še vedno nahaja na prejšnji lokaciji 
na Vidmu. Predvidena je tudi obravnava končnega poročila Ce-
lostne prometne strategije občine Krško, ki so ga izdelali v pod-
jetju APPI Ljubljana, izdaja soglasja k izgradnji prizidka in ob-
novi gasilskega doma PGE Krško, potrditev letnega izvedbenega 
načrta kulture v občini, predstavitev delovanja Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu, obravnava zaključnega računa 
proračuna občine za minulo leto, sprejem novega tržnega reda 
na Tržnici Videm in s tem povezanih še nekaj točk, med drugim 
pa naj bi potrdili tudi seznam nagrajencev ob letošnjem občin-
skem prazniku v juniju. Na seji je sicer predvidena obravnava 
skupno 18 točk dnevnega reda z več podtočkami.  B. M.  

22. zasedanje krških svetnikov

MINIMALNE PLAČE
SOBOTA, 13. MAJ 2017 OB 19.00, MESTNI MUZEJ KRŠKO

LUKA MESEC, MILAN UTROŠA,
 JAKOB GAŠPIR, GORAN ŠALAMON

ZA DVIG 

BREŽICE - Brežiški župan Ivan Molan je za danes sklical 18. sejo 
Občinskega sveta občine Brežice, na kateri bodo svetniki med 
drugim obravnavali že drugi rebalans proračuna za leto 2017. 
Če bo odlok sprejet, bodo po novem skupni prihodki občine ne-
koliko nižji (22,1 milijona evrov), odhodki pa se bodo poveča-
li za 1,8 milijona na slabih 28,5 milijona evrov. Za dober milijon 
in pol se bodo povečali investicijski transferji zaradi vključit-
ve namenskega presežka iz preteklih let ter povečanja sredstev 
za nakup opreme za učilnice OŠ Cerklje, obnove Dobovske-Pre-
šernove ceste ter obnove železnega mostu preko Save in Krke. 
Med drugim se bodo proračunske postavke povečale tudi zaradi 
dviga plač javnim uslužbencem, nove cene programov predšol-
ske vzgoje, ki je posledica uskladitve cene stroškov predšolske 
vzgoje, ureditve recepcije in sanitarij za obiskovalce v brežiškem 
gradu ter obnove omrežja na vodovodu Bizeljsko. Na novo je na 
strani odhodkov uvrščena postavka o sanaciji cest v Dobovi po 
begunski krizi, ker je občina pridobila sredstva za sanacijo. Bre-
žiški svetniki bodo predvidoma sprejeli tudi Celostno prometno 
strategijo občine Brežice, ki jim jo bodo na seji predstavili pred-
stavniki pripravljavca dokumenta družbe Savaprojekt d.d. Krško. 
Direktor JP Komunala Brežice d.o.o. Aleksander Zupančič bo 
predstavil letno poročilo podjetja. Svetniki bodo imeli na klopeh 
tudi nov program podeljevanja koncesij na primarni ravni zdra-
vstvene dejavnosti v občini Brežice, saj veljavni program ne od-
raža več dejanskega stanja na tem področju. Občinski svet pa bo 
predvidoma podal soglasje k imenovanju mag. Mateje Gerjevič 
za direktorico ZPTM Brežice še za naslednjih pet let.  R. R.

Rebalans, komunala ...

Informacija o odstopu mag. 
Nataše Avšič Bogovič je v 
javnost prišla, nekoliko nena-
vadno, z Občine Brežice, kjer 
so v sporočilu za javnost iz-
razili zaskrbljenost nad do-
gajanjem v Splošni bolnišni-
ci Brežice, katere direktorica 
je že leto dni po imenovanju 
odstopila. »Z odstopom dose-
danje direktorice Nataše Av-
šič Bogovič se ogroža ohrani-
tev bolnišnice. V težak položaj 
so postavljeni tako zaposleni 
kot tudi uporabniki bolnišni-
ce Brežice,« so zapisali. Župan 
Ivan Molan, ki je lani naspro-
toval imenovanju Avšič Bogo-
vičeve namesto Dražena Le-
vojevića, ki je bolnišnico vodil 
osem let, je pozval Ministrstvo 

Direktorica že po letu dni odhaja
BREŽICE - Tik pred prvomajskimi prazniki je Posavje presenetila novica o odstopu direktorice brežiške 
bolnišnice mag. Nataše Avšič Bogovič, ki je funkcijo prevzela pred manj kot letom dni oz. 20. maja lani. Svet 
zavoda jo je na podlagi njene zahteve razrešil in že objavil razpis za novega direktorja.

za zdravje in svet bolnišnice, 
da v najkrajšem času zagoto-
vita »odgovorno in zanesljivo 
vodstvo, ki bo delovalo v korist 
bolnišnice in ljudi v Posavju«. 
Na občini so spomnili na njeno 
imenovanje »z močno podporo 
lokalnih predstavnikov stran-
ke SMC in aktualnega poslan-
ca Igorja Zorčiča«, na njeno 
napoved, »da se bo zavzema-
la, da bolnišnico ohranijo vsaj 
na enaki ravni« ter na napove-
di njenih podpornikov, »da bo 
svoje skromne izkušnje s pod-
ročja vodenja in zdravstva na-
domestila s pridobitvijo doda-
tnih programov in sredstev za 
bolnišnico, ki pokriva območje 
Posavja z več kot 70.000 prebi-
valci«. Na občini ugotavljajo, da 

je po letu dni vodenja bolnišni-
ca prišla v rdeče številke in v 
tem času ni pridobila niti doda-
tnih programov niti investicij.

Avšič Bogovičeva je potrdila 
informacijo o odstopu oz. po-
jasnila, da je na redni seji za-
voda podala odstopno izja-
vo zaradi osebnih okoliščin. 
»Seznanjena sem z zaskrblje-
nostjo Občine Brežice in nje-
nega župana. Lahko rečem, 
da sem bolnišnico vodila sla-
bo leto odgovorno, povezoval-
no, res pa je tudi, da se rdečim 
številkam v letu 2016 ni dalo 
izogniti. Kot smo v letnem po-
ročilu za leto 2016 zapisali, so 
posledica predvsem financi-
ranja dejavnosti v urgentnem 
centru, ki žal ne pokriva stro-
škov izvajanja urgentne dejav-
nosti na predpisan način. No-
bena izguba tako ni nastala po 
moji krivdi, zanjo sva odgovor-
na v letu 2016 oba direktorja, 
sama sem namreč mandat na-
stopila 20. 5. 2016,« je zapisa-
la v daljšem pojasnilu. 

OGROŽENA BOLNIŠNICA?

Na občini so zaskrbljeni, da bo 
negotov položaj v brežiški bol-
nišnici lahko izgovor za mne-
nje, da bolnišnica ne more 
samostojno poslovati, in pri-
ključitev brežiške bolnišnice k 

novomeški. »Bojazen o usodi, 
ki grozi tudi bolnišnicam Kranj, 
Trbovlje in Topolšica, temelji 
na negativnih izkušnjah iz pre-
teklih let, ko je pristojno mini-
strstvo že razmišljalo o ukinitvi 
porodnišnice in preoblikova-
nju bolnišnice v negovalno ter 
priključitvi k večji bolnišnici,« 
so zapisali. Dosedanja direk-
torica na to odgovarja, da po 
njenih informacijah na Mini-
strstvu za zdravje ne poteka-
jo nobene dejavnosti v smislu 
združevanja brežiške bolni-
šnice z novomeško in da tudi 
njen odstop ne bo narekoval 
oz. sprožil korakov v tej smeri. 
»Seznanjena sem s poskusi za-
piranja oddelkov v preteklosti, 
a dejstvo je, da brežiška bolni-
šnica posluje varno in kvalite-
tno na vseh petih oddelkih, da 
pokriva območje Posavja in šir-
še regije z več kot 70.000 prebi-
valci. Bolnišnica je v letu 2016 
100 % realizirala program po 
pogodbi z ZZZS, realizacija fi-
zičnih kazalcev v prvih treh 
mesecih leta 2017 pa kaže, da 
je program presežen skoraj na 
vseh segmentih. Potrebe po 
opravljanju zdravstvenih sto-
ritev tako obstajajo, zato ni ra-
zlogov, da se razmišlja o zapi-
ranju posameznih oddelkov ali 
združevanju z novomeško bol-
nišnico,« zagotavlja. 
� Peter�Pavlovič

Svet zavoda sprejel odstop 
Svet SB Brežice je v ponedeljek, 8. maja, na seji soglasno spre-
jel sklep o razrešitvi direktorice na podlagi njene zahteve, po-
dane 24. aprila, in sicer pod odložnim pogojem, da ustanovi-
telj poda soglasje k razrešitvi v roku 60 dni od prejema zahteve 
za razrešitev, je sporočila predsednica sveta zavoda Danica 
Božič. Svet zavoda je soglasno sprejel tudi sklep, da posredu-
je vlogo za soglasje k razrešitvi direktorice na pristojno mini-
strstvo, hkrati pa tudi vlogo za soglasje k imenovanju nove-
ga direktorja. Razpis za direktorja je bil objavljen že včeraj, 
10. maja, rok za prijavo je 15 dni, naslednja seja sveta zavoda 
pa bo po sprejetem rokovniku opravil v zvezi z razpisnim po-
stopkom 9. junija. »Upam in želim, da bomo dobili kandidata, 
ki se bo pripravljen soočati z aktualno situacijo vodenja bolni-
šnice v dobro pacientov in zaposlenih,« je zaključila Božičeva.

Priloga ob prazniku občine Krško
Letošnja 11. številka Posavskega obzornika, ki bo izšla 25. 
maja, bo v veliki meri posvečena bližnjemu prazniku občine 
Krško, 7. juniju. Vse, ki tako ali drugače soustvarjate življenj-
ski utrip te lokalne skupnosti, vabimo k sodelovanju! Pokliči-
te na 040 302 809.
 Uredništvo
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Po podatkih Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje (NIJZ) 
Slovenija še vedno sodi med 
države, ki so zaradi samomo-
ra bolj ogrožene, čeprav se v 
zadnjih letih kaže na tem po-
dročju rahlo izboljšanje sta-
nja. Po statističnih podatkih je 
v letu 2015 zaradi samomora v 
Sloveniji umrlo 425 ljudi (333 
moških in 92 žensk). »Najviš-
ji samomorilni količnik je bil 
leta 2015 zabeležen v koroški 
regiji, sledila je spodnjeposa-
vska. Zaradi velike ogroženos-
ti glede samomora v naši regiji 
smo se v okviru regijske koor-
dinacije obravnave skupnos-
ti za Posavje, regijske koordi-
nacije za preprečevanje nasilja 
za Posavje ter Zdravstvenega 
doma Sevnica odločili, da za 
strokovno javnost organizira-
mo posvet na temo samomo-
rilnosti,« je v uvodu srečanja 
dejala moderatorka in regij-
ska koordinatorica obravna-
ve v skupnosti Katja Levstik 
Žgalin in nato k pozdravnemu 
nagovoru povabila župana ob-
čine Sevnica Srečka Ocvirka, 
direktorico Centra za social-
no delo Krško Marino Novak 
Rabzelj in direktorico Zdra-
vstvenega doma Sevnica Vla-
dimiro Tomšič. Vsi trije so 
menili, da je tudi skrb za du-
ševno zdravje ena izmed po-
membnih nalog strokovne in 
širše družbene javnosti.

ZNAČILNOSTI 
SAMOMORILNEGA 
PROCESA

Dr. Robert Oravecz, ki je za-
poslen kot psihiater v Psihia-
trični bolnišnici Ormož in se že 
vrsto let posveča raziskovanju 
samomorilnosti in posledicam 
psihološke travme, je skušal v 
uri in pol trajajočem preda-
vanju osvetliti značilnosti sa-
momorilnega procesa. »Edi-
ni pravi vzrok za samomor 
je neznosna duševna boleči-
na, huda čustvena stiska. Ko 
je posameznik v diskurzu, ki 
pelje proti samomoru, je nje-
govo 'gorivo' neka neznosna 
čustvena stiska, neznosna psi-
hična bolečina, ki pa ni toliko 
odvisna od zunanjih dejavni-
kov, ampak se vžiga z notra-

njimi dejavniki, ponavadi z 
dogodki, ki so se zgodili v pre-
teklosti,« je menil in nadalje-
val, da je najbolj hudo to, da v 
nobenem poslovilnem pismu, 
na nobenem forumu, na ka-
terem so potencialno samo-
morilni ljudje, ni niti črke o 
travmi. »Ko se sočamo z neko 
stresno situacijo v življenju, je 
zelo pomembno, ali bomo us-
peli ohraniti neko stopnjo ra-
zumnosti - ali se bomo odzivali 
z nekimi arhaičnimi načini ob-
vladovanja stisk ali pa se bomo 
sesuli, skrhali, ostali popolno-
ma nemočni z nekimi globo-
kimi občutki čustvene stiske. 
To je v bistvu vpliv naših izku-
šenj iz časov zgodnjega otro-
štva. Če je nekdo odraščal v 
varnem okolju, če ni izpostav-
ljen stresnim dejavnikom, po-
tem je sposoben zelo dolgo 
ohraniti neko čustveno inte-
ligenco, neko sposobnost ra-
zumnosti nad čustvenim izzi-
vom,« je pojasnjeval. 

»Pomembno se je zavedati, da 
človek, ki je v globoki stiski in 
je tik pred samomorom, funk-
cionira drugače. V takem sta-
nju nima objektivnega uvida 
v svojo življenjsko zgodovino, 
prihodnost,  pozitivne dejavni-

ke, ki ga obkrožajo, v morebi-
tne rešitve svojega problema, 
ampak se vrti v začaranem 
krogu. Vsi smo že kdaj razmiš-
ljali o samomoru, o smiselno-
sti življenja - potem pa se nam 
zgodi nekaj dobrega in začne-
mo na stvari gledati druga-
če,« je nadaljeval in dodal, da 
je edina rešitev, da gre človek 
»skozi pekel« in ustvari novo, 
pozitivno izkušnjo. Po njego-
vem mnenju 90 % samomo-

rilcev boleha za klinično de-
presijo ali katero drugo resno 
duševno motnjo. 

OSEBE S SAMOMORILNIMI 
NAGNJENJI

Dr. med., spec. psihiatrije Anita 
Lavrenčič Katić, ki ima svojo 
ordinacijo v sevniškem zdrav-
stvenem domu, je predstavi-

la značilnosti oseb s samomo-
rilnimi nagnjeni ter nekatere 
praktične pristope pri delu z 
njimi. »Ljudje, ki razmišlja-
jo o samomoru, so bolj dov-
zetni za življenjske dogodke, 
ki signalizirajo znake poraza, 
imajo izrazitejše občutke neke 
ujetosti, brezizhodnosti in ne 
pričakujejo nekih pozitivnih 
sprememb,« je tekel opis oseb 
s samomorilnim nagnjenjem. 
Dejavniki tveganja za samo-
mor so individualni, medoseb-
ni in sociokulturni. Vanje sodi 
depresija, žalovanje po izgubi, 
shizofrenija, osebnostna mot-
nja, neurejene družinske raz-
mere, samski stan, ločitev, ov-
dovelost, izguba služba itd. 

Katićeva je skušala odgovoriti 
tudi na vprašanje, kako spoz-
namo, da je nekdo samomo-
rilno ogrožen. To so osebe, 
ki izražajo željo po smrti, go-
vorijo o nesmiselnosti življe-
nja, urejajo finančne zadeve 
brez vidnega razloga, darujejo 
vrednejše predmete ali imet-
je, napišejo oporoko ali poslo-
vilno pismo ... Kako jim poma-
gamo? Ljudem, ki se znajdejo 
v hudi duševni stiski, je najpo-
membneje prisluhniti, izraziti 

skrb zanje, razumevanje in jih 
napotiti k ustreznim strokov-
nim službam. 

VLOGA DRUŽINSKEGA 
ZDRAVNIKA

O vlogi družinskega zdravni-
ka in urgentne službe pri delu 
s samomorilnimi osebami je 
spregovorila dr. med., spec. spl. 

med. Janja Zorko Kurinčič, ki 
je kot družinska zdravnica za-
poslena v Zdravstvenem domu 
Krško. V svoji dolgoletni zdrav-
niški praksi se je srečala tako 
s poskusom samomora kot s 
samomorom, čemur je sledilo 
tudi soočenje s svojci in njiho-
vo žalostjo ter vprašanjem, za-
kaj. »Po samomoru 73-letnega 
moškega, ki je preživel rudar-
sko nesrečo, so bile samomo-
rilne misli spregledane in nje-
gova žena se je spraševala, kaj 
je naredila narobe,« je deja-
la zdravnica in pojasnila, da 
je pokojnika rudniška nesreča 
ves čas spremljala kot postrav-
matska izkušnja, iz katere se ni 
uspel rešiti niti s pomočjo svo-
je osebne zdravnice. 

POLICIJSKA POGAJALSKA 
SKUPINA

Kriminalistična inšpektorica 
in policijska pogajalka Vanesa 
Avsec s Policijske uprave Novo 
mesto je nazorno predstavila 
delo policijske pogajalske sku-
pine, ki največkrat posreduje 
zaradi samomorov. V slovenski 
policiji je usposobljenih 21 po-
licijskih pogajalcev, ki prihaja-
jo iz različnih krajev Slovenije 

in iz različnih policijskih enot, 
razdeljeni pa so v tri pogajal-
ske skupine. Policijski pogajal-
ci so osebe, ki imajo ustrezne 
osebnostne lastnosti in zna-
nje za reševanje kriznih situa-
cij. »Vsako grožnjo s samomo-
rom je potrebno vzeti resno,« 
je navezala svoj govor na ak-
tualno temo in nato pojasnila, 
kako poteka pogajanje z ose-
bo, ki namerava narediti sa-
momor. »Nikoli se mu ne prib-
ližamo naenkrat, brez najave. 
Pridemo z najavo, se predsta-
vimo in začnemo z njim govo-
riti. Pri tem pazimo na svoj ton 
glasu, na hitrost glasu, ker ga s 
tem umirimo in hkrati iz nje-
govega tona glasu razpozna-
mo njegova čustva, v kakšnem 
stanju je. Uporabljamo tehni-
ke pomirjanja in skušamo ugo-
toviti, kaj je svetla točka v nje-
govem življenju …« je tekla 
predstavitev zahtevne naloge, 
katere izid pa ni nujno vedno 
pozitiven. 

MLADI IN 
SAMOMORILNOST

Šolska svetovalna delavka na 
Gimnaziji Brežice, univ. dipl. 
psihologinja dr. Gordana 
Rostohar, se je dotaknila zna-
kov samomorilnosti pri mla-
dostnikih. »Mladostniki, ki so 
na nek način bolj nagnjeni k 
samomorilnemu vedenju, na 
različne problemske situaci-
je odreagirajo bolj čustveno, 
pogosta je reakcija jeze, obču-
tek krivde in podobno. Pogos-
to se začnejo umikati iz social-
ne sredine, začnejo se zapirati 
vase, pojavljati se lahko zač-
nejo različne odvisnosti - po-
seganje po alkoholu in drugih 
psihoaktivnih snoveh, kar lah-
ko njihove stiske, ki jih doživ-
ljajo in so primarne, še pove-
ča in začaran krog se sklene,« 
je nizala spremembe vedenja 
pri najstnikih, pri katerih lah-
ko pride tudi do samopoško-
dovanja. Takšni mladostniki 
ne znajo oceniti resnosti svo-
jih težav in ne iščejo pomo-
či, da bi jih razrešili. Največ-
krat njihove stiske prepoznajo 
sovrstniki, ki v večini primerov 
na to opozorijo razrednika ali 
šolsko svetovalno službo. Ob 
vsem navedenem pa je Rosto-

Regijski posvet o samomorilnosti

Čustvena stiska je »gorivo« za samomor
SEVNICA - 25. aprila je v predavalnici sevniškega zdravstvenega doma potekal regijski posvet na temo samomorilnosti zaradi poglobitve znanja o samomoru ter 
zaradi izmenjave praks in izkušenj različnih služb, ki se pri svojem delu srečujejo z omenjeno problematiko. Pripravili so ga v okviru regijske koordinacije obrav-
nave v skupnosti za Posavje, regijske koordinacije za preprečevanje nasilja za Posavje ter Zdravstvenega doma Sevnica.

Najvišja samomorilnost 
v radeški in bistriški občini
Nedavno objavljeni ključni kazalniki zdravja v slovenskem 
prostoru z naslovom Zdravje v občini, ki jih je drugo leto prip-
ravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, vsebujejo tudi po-
datek o umrljivosti zaradi samomora. V vseh posavskih obči-
nah je ta umrljivost (vsaj rahlo) nad slovenskim povprečjem, 
ki znaša 21 na 100.000 prebivalcev. Medtem ko je v občinah 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica umrljivost za-
radi samomora med 24 in 27 na 100.000 prebivalcev, najbolj 
izstopa v radeški občini, kjer znaša kar 54 na 100.000 prebi-
valcev, zato je občina statistično značilno slabša od preostale 
Slovenije. Visoko umrljivost zaradi samomora beležijo tudi v 
bistriški občini (53 na 100.000 prebivalcev), vendar pa vred-
nost zaradi majhnosti opazovane populacije ni zanesljiva.

Udeleženci�strokovnega�posveta�so�prihajali�iz�različnih�stro-
kovnih�in�družbenih�okolij.

harjeva opozorila, da en sam 
tak znak še ničesar ne pome-
ni - šele, ko jih je več, nas lah-
ko začne skrbeti. 

Predstavitev in razmišljanja je 
zaključila, da je soočanje s sa-
momorilnostjo mladostnikov 
velik strokovni izziv in težko 
breme. V času službovanja na 
gimnaziji se je sama soočila z 
dvema primeroma samomo-
ra (z enim v lanskem letu) in 
takrat je skušala biti v oporo 
razredniku, dijakinjam in dija-
kom ter svojcem ob nepričako-
vani izgubi. »V takih primerih 
je potrebno vsem dati mož-
nost, da spregovorijo o stiski, 
ki jo doživljajo, in se sprašuje-
jo, če so morda kar koli spreg-
ledali. Zelo dobrodošlo je imeti 
tudi zunanjega strokovnjaka,« 
je dejala.

SLOVENSKI CENTER ZA 
RAZSKOVANJE SAMOMORA

Univ. dipl. psihologinja Tina 
Podlogar z Inštituta Andrej 
Marušič (UP IAM) Slovenskega 
centra za raziskovanje samo-
mora je predstavila omenjeni 
center, ki je bil ustanovljen leta 
2011 v spomin na pokojnega 

izr. prof. dr. Andreja Marušiča 
z namenom nadaljevanja nje-
govega dela. Center je vključen 
v evropske in nacionalne pro-
jekte s področja preučevanja 
in preprečevanja samomora. 
Vizija centra je zagotavljati vi-
soko kakovostne raziskave za 
boljše razumevanje in razlago 
samomorilnega vedenja, kar 
bo prispevalo tako k prepre-
čevanju samomorov kot pod-
pori bližnjim ob izgubi osebe 
zaradi samomora. 
 Smilja Radi

Psihiater�dr.�Robert�Oravecz�

Psihiatrinja�Anita�Lavrenčič�
Katić

Družinska� zdravnica� Janja�
Zorko�Kurinčič

KRŠKO - V Zdravstvenem domu Krško so marca odprli novo am-
bulanto za otroško in mladinsko zobozdravstvo. Za otroke in mla-
dostnike do 19. leta bosta tako po novem skrbeli tudi doktorica 
dentalne medicine Mateja Zidarič in zobna asistentka Melita 
Gričar. V ambulanti spremljajo rast in razvoj zob, kontrolirajo 
higieno, svetujejo in rešujejo težave z otroškimi zobmi. Želijo si, 
da bi bili obiski otrok v zobni ordinaciji prijazni in dobrovoljni, 
posegi pa neboleči, kratki in učinkoviti. S sodelovanjem in pozi-
tivnim pristopom si želijo pridobiti dragoceno zaupanje otrok in 
staršev. Ambulanta deluje v ponedeljek, torek, sredo in petek od 
7. do 13. ure, v četrtek pa od 7. do 18.30 ure.
� Vir:�ZD�Krško

V ZD Krško nova ambulanta 
za otroke in mladino

Psihologinja�Tina�Podlogar
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POTRES PRI BRESTANICI - Na Uradu za seizmologijo so 7. 
maja ob 23.33 zabeležili rahel potresni sunek 70 km vzhodno 
od Ljubljane, to je pri Brestanici. Potres magnitude 1,5 so ču-
tili posamezni prebivalci Brestanice in Senovega z okolico. Na 
Agenciji za okolje RS ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa 
ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

KRAJA NAKITA, GORIVA IN MESNIN - V prazničnih dneh med 
27. 4. in 1. 5. je v Brežicah neznanec vlomil v stanovanjsko hišo, 
iz katere je odšel bogatejši za okoli 2.500 €, kolikor naj bi zna-
šala vrednost ukradenega nakita in denarja. Na gradbišču v 
Brežicah je med 3. in 4. 5. nekdo iz rezervoarjev štirih delov-
nih strojev iztočil okoli 300 litrov goriva, iz odklenjene stano-
vanjske hiše v Sevnici pa je dan kasneje neznanec odnesel su-
homesnate izdelke v vrednosti 600 €. 

Z 'BICIKLOM' PO AC - 30. 4. dopoldne so bili policisti obveš-
čeni, da se po avtocesti vozi kolesarka. 25-letno rekreativko s 
Hrvaške so izsledili med poganjanjem pedalov na odseku med 
Čatežem in Obrežjem.

OPITA VOZNIKA - 30. 4. so krški policisti okoli 6. ure zjut-
raj na kraju nesreče v Krškem obravnavali 29-letnega vozni-
ka, ki je trčil v drog javne razsvetljave. Mladenič je imel v litru 
izdihanega zraka 0,78 mg alkohola. Med kontrolo prometa v 
Cerkljah ob Krki so policisti nekaj ur pred tem odredili preiz-
kus alkoholiziranosti 19-letnemu vozniku osebnega avtomobi-
la. Kršitelj je pihnil 0,55 mg alkohola, ob tem pa so še ugotovi-
li, da je bil voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja in da 
so bile na vozilu nameščene registrske tablice drugega vozila.

MED ILEGALCI NAJVEČ ALBANCEV - Na območju Dobove so 
brežiški policisti 29. 4. izsledili in prijeli tri državljane Sirije, 
istega dne pa so v vagonu tovornega vlaka, ki je prevažal gli-
nico, našli skritih še 18 tujcev. 1. 5. so pri Obrežju izsledili dr-
žavljana Albanije, čez nekaj ur pa so med opravljanjem kon-
trole dveh tovornih vozil na Obrežju odkrili skrita državljana 
Alžirije ter Maročana. 4. 5. so pri naselju Ribnica naleteli na 
državljana Albanije, dan kasneje so dva državljana Alžirije iz-
sledili na Smedniku, istega dne pa tudi Albanca v Ribnici in nje-
govega rojaka v Slovenski vasi. Vse tujce, ki so ilegalno pres-
topili državno mejo, so vrnili hrvaškim varnostnim organom.
� �Zbrala:�B.�M.

Nataša Čepin, Mrtvice: Pri hiši imamo vrt, malo 
za razgibavanje, malo pa tudi za svojo porabo. To 
mi veliko pomeni, saj se na njem spočijem in uži-
vam, ko opazujem, kako raste. Tudi mož rad po-
maga. Poleg zelenjave imamo tudi začimbe, ki 
jih uporabljamo v kuhinji. Dober občutek je, ko 
veš, kaj ješ, pomembna je tudi sezonska hrana, 

samooskrba pa je bolj zdrava kot pridelki na trgovinskih policah.

Slavica Žerjav, Črešnjice: Imamo svoje gredice, 
vrt in njivo, večino smo že dali v zemljo in lepo 
raste. Prav tako gojimo piščance in prašiče. Veli-
ko mi pomeni samooskrba, da imamo svoje pri-
delke. Vrtnarjenje mi prinaša veselje in korist, 
je tudi moj hobi, saj grem v prostem času pona-
vadi urejat vrt. Tudi če bi živela v mestu, bi za-

gotovo imela svoj košček zemlje za obdelavo.

Mihaela Planinc, Krško: Imam svoj vrt, posa-
dila pa sem že korenček, čebulo, solato, rukolo, 
peteršilj, baziliko itd. Zame je seveda zelo po-
membna samooskrba, ker rada vem, kaj jem, ne 
uporabljam škropiv in zelo mi je pomembno, da 
jem sveže in zdravo, ekološko, če se lahko tako 
izrazim. Rekreacijo in hobije imam druge, tako 

da lahko trdim, da mi vrt predstavlja samooskrbo.

Sinjo Jezernik, Spodnje Vodale: Vrt obdeluje 
žena, pripravljalna dela pa so moja. V mlajših 
letih sem celoten vrt prelopatal, danes ga sfre-
zam, da lahko potem žena poseje in posadi, kar 
želi. V vrt rad zaidem, predvsem takrat, ko lah-
ko pobiram pridelke. Domač vrt predstavlja sa-
mooskrbo z doma pridelano zelenjavo, a hkrati 

je vse bolj tudi rekreacija, saj delo na zemlji sprošča.

Pomlad je čas za setev in sajenje gredic, vrtov in njiv. Tok-
ratne anketirance smo vprašali, ali imajo kaj od naštete-
ga in ali so jih že zasejali oz. zasadili, kako pomembno je 
zanje, da imajo svoje pridelke oz. ali s tem prispevajo k 
samooskrbi ali gre bolj za hobi in rekreacijo.

anketa

Ste posejali in posadili?

Nedavna pozeba je že dru-
go leto zapored precej pri-
zadela posavsko sadjarstvo 
in vinogradništvo. O kakšnih 
razsežnostih pozebe govori-
mo in kakšne bodo po prvih 
ocenah njene posledice?
Govorimo o večjih razsežno-
stih kot v lanskem letu, to je 
dejstvo. Vsaka temperatura, 
ki je nižja od 0 stopinj Celzija 
in traja dlje kot uro, dve, lah-
ko naredi neko poškodbo. Zdaj 
vidimo, da je situacija zelo tež-
ka. Če preščipnemo plodič, je 
znotraj črn in teoretično bodo 
vsi plodiči, ki so znotraj črni, 
odpadli in ne bo pridelka. Že 
lani smo govorili o katastro-
fi, pa je letos črnih plodičev 
še bistveno več. Letos so bile 
temperature nižje, ponekod so 
bile tudi več kot štiri stopinje 
pod ničlo, in tudi dlje so tra-
jale. Ni prizadet samo nižin-
ski del, ampak tudi višje, pra-
ve sadjarske lege, ki smo jih s 
strokovnega vidika ocenjeva-
li za najboljše. Skratka, ško-
da je velika. Vsi vedno terjajo 
odstotke. V tem trenutku lah-
ko govorimo, da je do 200 me-
trov nadmorske višine škoda 
100-odstotna, ampak bo še 
vedno neko zapoznelo cvete-
nje, vedno bo še kakšen plod 
ostal. Dokončna ocena bo mo-
žna ob prvem junijskem treb-
ljenju, ko drevo že tako in tako 
fiziološko odvrže plodiče, ter 
seveda pred obiranjem, ko se 
šele vidi točno, kakšna je kva-
liteta plodov.

Kakšne so razlike med ško-
do na posameznih obmo-
čjih?
Kar velike. Včasih smo rekli, da 
dvignjena lega, nad 250 me-
trov nadmorske višine, prina-
ša varnost pred pozebo. Letos 
ni bilo tako, ker je bil mraz ne-
koliko drugačen. Res pa je, da 
so nekatere lege, kjer je omo-
gočen odvod hladnega zraka, 
bistveno boljše prišle skozi kot 
tiste lege, kjer se zrak ustavi. 
V nekatere višje lege, za kate-
re smo verjeli, da tam škoda 
ni možna, a so obrnjene pro-
ti Savi in drugim vodotokom, 
je po dolinah prodiral hladen 
zrak in prizadeta so tudi ob-
močja, ki lani niso bila.

Torej tudi prave sadjarske 
lege niso varne pred poze-
bo?
Letošnja pozeba nam je do-
kazala, da naše ocene pravih 
sadjarskih leg ne zdržijo. Pra-
ve sadjarske lege ne rabijo se-
gati na 400 metrov nadmor-
ske višine, denimo Artiče so 
okolje, kjer razmere omogo-
čajo pridelavo najbolj kvalite-
tnega sadja, pa so tokrat moč-
no prizadete. Ta kriterij letos 
ni zdržal, a verjetno izjeme 

vedno potrjujejo neko pravilo. 
Mislim, da bosta ti dve sezoni 
še bolj pozicionirali nekatere 
sadne vrste na določena ob-
močja, vendar pa je treba v pri-

delavo vključiti drugačno teh-
nologijo. Mimo nas teče Sava, 
cela Južna Tirolska se orošuje, 
mi pa gledamo, kako nam voda 
odteka. Skratka, obstajajo teh-
nologije, s katerimi bi lahko za-
varovali pridelek.

Ravno to sem želel vprašati: 
kako se pridelovalec sploh 
lahko zaščiti pred pozebo? 
Včasih so poskušali s kurje-
njem oz. ogrevanjem nasa-
dov, nekateri so menda ob 
zadnji pozebi uporabili bal-
drijanov preparat, vi ome-
njate oroševanje ... 
Vsak pri sebi mora široko 
odpreti glavo in srce. Iz bal-
drijana so se nekateri močno 
norčevali, vendar so bili rezul-
tati tovrstne zaščite pri tem-
peraturah, ki niso šle pod – 2 
stopinji Celzija, dejansko zelo 
dobri. Včasih se je kurilo, vsi so 
prihranili neko vejevje za spo-
mladanski čas, zdaj tega več 
ne počnemo. Letos so nekate-
ri sicer poskusili, vendar če so 
temperature tako nizke in tako 
dolgo trajajo, jih je s tem tež-
ko izničiti. Vendar imamo tudi 
tukaj nekatere dobre rezultate, 
če bi hkrati sadovnjake še pok-
rili, bi bilo še bolje. 
Pri takšni pozebi se stvari se-
števajo: dobro fiziološko sta-
nje drevesa, h kateremu dop-
rinesemo s pravim gnojenjem 
in dobro rezjo, protitočna mre-
ža – letos nam je njihovo razvi-
tje onemogočilo vreme, saj je 
pihalo, pa še možnost sneženja 
je bila, kurjenje … Kjer so kuri-
li in je bila zraven še streha, vi-

dimo, da je nek rezultat. Tudi v 
tujini vidimo, da imajo v nasa-
dih češenj parafinske sveče, s 
katerimi ogrevajo prostor oko-
li dreves. Ne vem sicer, kako se 

to obnaša pri temperaturi 5 ali 
6 stopinj pod ničlo, pri 2 do 3 
stopinjah minusa pa deluje. In 
seveda oroševalni sistemi. Te 
možnosti nimajo vsi, kjer pa jo 
imajo, je škoda, da se k temu 
ne pristopi. Glavni vzrok je vi-
soka cena, poleg tega pa zanje, 
tako kot za vsak namakalni sis-
tem, potrebuješ dovoljenje. Ne, 
da ga je nemogoče dobiti, je pa 
to dolgotrajen proces. Mogoče 
ne razmišljamo dovolj o oroše-
valnem sistemu, dokler se nam 
ne zgodi pozeba. Država sicer 
subvencionira 40 % zavaroval-
ne premije, vendar je to še ved-
no veliko denarja. Kljub temu 
da dobiš povrnjeno določeno 
škodo, nimaš jabolk, izgubil si 
trg in vse, za kar si se prej tru-
dil. Skratka, to ni rešitev oz. je 
rešitev le v omejenem obsegu, 
prava rešitev je le oroševalni 
sistem.

Jih sploh imamo kaj na na-
šem območju?
V zelo majhnem obsegu, nekaj 
oroševanja je v Globokem, pa v 
Kartuziji Pleterje. Zanje je pot-
rebno zagotoviti večjo količino 
vode, ampak konec koncev je 
Slovenija ena najbolj vodnatih 
držav v Evropi, pa tega ne iz-
koristimo.

Vemo, da je Posavje po-
membno sadjarsko obmo-
čje. Kakšen odstotek pride-
lave posameznih vrst sadja 
beležimo in kakšni so tren-
di?
Pri jabolkah je delež Posav-
ja okoli 20 % po površini, pri 

pridelku pa do 30 %, pri jago-
di celo več kot 50 %. Ko smo 
postali del globalnega trga in 
ko se je v sosednjih državah 
pridelava povečala, je pri nas 
kar stagnirala. Pridelava ja-
bolk se, čeprav se pridelki zvi-
šujejo, po površini zmanjšuje, 
medtem ko se počasi zvišuje 
pridelava vseh ostalih sadnih 
vrst, narašča tudi trend ekolo-
ške pridelave sadja. Glede na 
to, da imamo majhne površi-
ne, rabimo tiste kulture, ki so 
delovno intenzivne in pri ka-
terih lahko najbolje vnovčimo 
pamet in roke. To so jagodičje, 
češnje, breskve, marelice, oreh 
… Skratka, tiste sadne vrste, ki 
so deficitarne v slovenskem 
prostoru. Samo jabolk pride-
lamo več, kot jih pojemo, vse-
ga ostalega imamo bistveno 
premalo.

Že vrsto let delate kot sve-
tovalka. Kje vidite še ne-
izkoriščene priložnosti v 
posavskem sadjarstvu?
Mislim, da je posavsko ob-
močje fantastično za pridela-
vo sadja, pri nas uspeva skoraj 
vse. Upam, da nam ta dvole-
tna pozeba ne bo vzela preveč 
vetra iz jader. Mislim, da se 
bomo morali nekako znajti in 
zoperstaviti temu mrazu. Pri-
ložnosti so v intenzivnem sad-
jarstvu. Imamo visoko produk-
tivno, profesionalno pridelavo, 
npr. v Evrosadu in še pri mno-
gih sadjarjih, to je segment, ki 
bo šel dalje v visoko intenziv-
ni pridelavi jabolk vrhunske 
kakovosti. V neki povprečni 
kakovosti nimamo kaj početi. 
Imamo odlične pogoje za pri-
delavo jagod, pa denimo bre-
skev, ki smo jih z uvozom uni-
čili. Škoda, da ne izkoristimo 
vsega potenciala v Posavju, 
včasih se mi zdi, da nam manj-
ka čisto malo …
Težava je v tem, da nam po-
trošnikom jedilnike sestavlja-
jo velike trgovine. Ko nekdo 
poskusi jabolko ali hruško iz 
Argentine ali breskev iz Itali-
je, marsikdaj reče: to ni dobro, 
kar je pogosto res. Manjka par-
tnerski odnos in mogoče mal-
ce več lojalnosti domači pride-
lavi. Nizka cena v trgovini ne 
vpliva vedno pozitivno na pro-
dajo sadja, potem bi morali v 
Sloveniji pojesti vsa jabolka, ki 
jih pridelamo, in še več, tako so 
včasih nizke cene. Za dobro ja-
godo, marelico, breskev ali ja-
bolko je vedno prostor, ni pa 
prostora za slabe stvari. 

Omenili ste diktat trgovskih 
centrov: velikokrat se pojavi 
vprašanje o nesorazmernos-
ti cen pridelkov, npr. zakaj 
košarica jagod, pridelanih v 
Posavju, stane tudi do trik-
rat več kot ista količina ja-

Andreja Brence, strokovnjakinja za sadjarstvo:

KRŠKO - Krčanka (po rodu sicer s Senovega) Andreja Brence je že desetletje zaposlena na Kmetijsko goz-
darskem zavodu Novo mesto kot specialistka za sadjarstvo in velja za dobro poznavalko stanja v tej pano-
gi na območju zavoda, torej tudi Posavja. Žal je bil povod za pogovor pozeba, ki je že drugo leto zapored 
prizadela (tudi) posavske sadovnjake, dotaknili pa smo se še drugih aktualnih sadjarskih tem.

Upam, da nam dvoletna pozeba 
ne bo vzela preveč vetra iz jader

Andreja�Brence
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Glede na to, da gre za priredi-
tev, na katero želita organiza-
torja pritegniti ne zgolj posa-
meznikov, temveč družine in 
obiskovalce iz drugih krajev 
in da se temu primerno glav-
nina aktivnosti zvrsti v popol-
danskih in zgodnjih večernih 
urah, so prireditev Nakup pod 
zvezdami, ki so jo izvedli prvič 
v letu 2014, preimenovali v 
Družinsko razvajanje v mestu. 
Letos so nanjo poleg domačih 
trgovcev in gostincev povabi-
li tudi lokalne mikro pivovar-
je. Kot je dejala Janja Jordan 
z Občine Krško, gre za nada-
ljevanje projekta Town Centre 
Management, ki je bil po vzo-
ru evropskih mest prenesen iz 
tujine prav z namenom pove-
zovanja javnega in zasebnega 
sektorja, mest in mestnih pod-
jetnikov ter oživljanja mestnih 
središč, konkretno najdaljše 
krške ulice Ceste krških žrtev, 
ki jo bo v delu, ki poteka skozi 
staro mestno jedro, okoli 20.30 
ure zvečer osvetlilo tudi okvir-
no 200 hišk iz kartona, ki jih iz-
delujejo otroci po vrtcih.

Ob tretji uri popoldan bosta 
prireditev odprla Pihalni or-
kester Krško in mažorete Ma-
žoretnega kluba Baton Kr-
ško, nakar se bodo na odseku 

Družinsko razvajanje v Krškem
KRŠKO - 27. maja bo od popoldanskih pa vse do poznih večernih ur v starem mestnem jedru Krškega pote-
kala prireditev Družinsko razvajanje v mestu. Z njo želita organizatorja - Občina Krško in Center za podje-
tništvo in turizem Krško - prispevati k revitalizaciji starega mestnega jedra Krškega.

od Dalmatinove ulice do Obči-
ne Krško zvrstile različne de-
lavnice, nastop plesalcev Ples-
nega kluba Lukec in videmske 
Osnovne šole Jurija Dalmatina, 
nastopila bosta Big band Krško 
in Big band Radovljica, za obi-
skovalce bodo imeli vrata od-
prta Mestna šivalnica, Mestni 
muzej in Valvasorjeva knjižni-
ca. Na ulici je predvidena iz-
vedba različnih športnih in za-
bavnih iger, vzporedno pa se 
bo predstavilo tudi več špor-
tnih društev. Organizatorji pra-
vijo, da bo prireditev zadostila 
potrebam vseh družinskih čla-
nov, saj bodo lahko, medtem ko 
bodo otroci ustvarjali v delav-

nicah na ulici, v mestnem par-
ku in Mencingerjevi hiši, mate-
re odšle po nakupih, očetje pa 
na pivo. Na odseku od Občine 
Krško do Hočevarjevega trga 
se bo namreč na 1. Mi(kk)ro 
Beer festu predstavilo s pivom 
enajst pivovarjev iz treh držav, 
med njimi trije domači proi-
zvajalci, in sicer Pivovarna Ki-
tcher iz Kostanjevice na Krki, ki 
deluje v sklopu podjetja Veco, 
v kateri izdelujejo štiri vrste 
piva pod nazivi Čebelar, Jamar, 
Ribič in Smučar, Pivovarna APE 
iz Sevnice, v kateri polnijo pod 
znamko APE temno pivo Sto-
ut, svetlo pivo Sweet Red Ale in 
Happy Pale Ale, ter Bohorska 

pivovarna s Senovega. V vseh 
primerih gre za po stažu delo-
vanja mlade pivovarne, saj je 
Bohorska pivovarna začela z 
varjenjem piva 18. marca, Pi-
vovarna Kitcher 3. decembra 
lani in sevniški APE  oktobra 
lani. Poleg navedenih bodo 
ponudile svoje pivovarske iz-
delke v pokušino in nakup še 
pivovarne Lobik Brewery iz 
Maribora, Hopsbrew Domžale, 
Komunajzer Novo mesto, The 
HumanFish Vrhnika, Zmajska 
pivovarna Zagreb, The Garden 
Brewery Zagreb, Pivovarna in 
pivnica Medvedgrad iz Zagre-
ba ter Dogma Brewery iz Be-
ograda. Hkrati bo Samo Žab-
kar iz podjetja Pivovarium iz 
Velikega Podloga, ki se ukvar-
ja s spletno prodajo sestavin, 
dodatkov in opreme za varje-
nje piva, prikazal pravilne po-
stopka priprave piva, in sicer 
postopek, po katerem si bodo 
lahko pivo zainteresirani obi-
skovalci pripravljali doma, in 
postopek varjenja, na katerem 
temelji proizvodnja piv v pivo-
varnah.  Čez dan bodo za glas-
bo skrbeli DJ-ji Gramofonoteke 
Sound System, med 20. in 24. 
uro pa se bosta na odru zvrstili 
glasbeni zasedbi Jardier in Av-
tomobili.  
� Bojana�Mavsar

Domači�pivovarji�(z�leve):�Aljaž�Papež�(APE�Sevnica),�Anže�
in�Franc�Curhalek�(Kitcher�Kostanjevica)�ter�Iztok�in�Sašo�
Kostanjšek�(Bohorska�pivovarna)

god, ki pripotujejo iz Itali-
je, Španije ali celo Maroka? 
Kako naj se kupec odloči v 
tem primeru?
Predlagam, naj poskusi eno 
in drugo. Težko je dati roko v 
ogenj za vse, a sem prepriča-
na, da je pridelava, ki se do-
gaja nam pred očmi, kvalite-
tna. Če govorimo o nadzoru, 
imamo verjetno najstrožje-
ga med vsemi evropskimi dr-
žavami. Pri fitofarmacevtskih 
sredstvih imamo dovoljenih 
bistveno manj kot v okolici. 
S tega stališča bi rekla: komu 
lahko bolj zaupaš kot domače-
mu pridelovalcu?
Jagoda, pridelana v našem 
okolju, je čudovita. Mislim pa, 
da se moramo potrošniki ob-
našati kritično. Če ima nekaj 
visoko ceno, mora biti tudi 
najboljše, zdrav užitek. Nih-
če si ne more dovoliti prodaje 
slabih jagod, saj jih kupec, če 
naleti nanje, pač ne bo več ku-
pil. Morda smo včasih premalo 
kritični. Če v veletrgovini ku-
piš slaba jabolka, jih nesi na-
zaj – vendar tega ne naredimo, 
kajne? V Italiji in Španiji imajo 
hiperprodukcijo jagod in slo-
venskega pridelovalca so ve-
letrgovci velikokrat 'pritisnili' 
z uvozom 'šleperja' poceni ja-
god, na kar smo zelo občutljivi. 

Kako bi bili pridelovalci lah-
ko bolj uspešni v pogajanjih 
s trgovskimi verigami? 
To je verjetno vprašanje za mi-
lijon dolarjev … 

Veliko se govori o povezova-
nju …

To je res. Ne vem, ali se ne zna-
mo ali ne moremo ali pa ima-
mo z njim že preveč slabih iz-
kušenj. Slovenski ali posavski 
sadjar je vse v enem: pride-
lovalec, kadrovnik, kuharica, 
prodajalec, sam dela raziska-
vo trga … Smo pa tudi indi-
vidualisti, dostikrat v lastno 
škodo, čeprav mnogi pravijo, 
da jim je to v korist. Sama ni-
sem dober pogajalec in ne bi 
mogla biti dober trgovec – kaj 
bi bilo lepšega, kot če bi pride-
lala tisto, kar mi lahko dobro 
proda neka zadruga? Tako se 
lahko ukvarjaš le s tistim, kar 
najbolje znaš. Mnogi pa trdi-
jo da je ta neprofesionalni pri-
stop najboljši, se pravi, da še 
nimamo zadruge, ki bi lahko 
povezala vse pridelovalce in 
do katere bi čutili pripadnost. 
Vedno se vzpostavi kupopro-
dajni proces, ni pa zaupanja in 
partnerskega odnosa.

Ste dobra poznavalka eko-
loškega in biodinamičnega 
pristopa v sadjarstvu. Kako 
razširjen je ta način pridela-
ve pri nas in kakšna je njego-
va prihodnost?
Prepričana sem, da ima lepo 
prihodnost, mislim celo, da je 
to mnogo premalo izkoriščena 
niša. Včasih je ekološka pride-
lava veljala za nek prestiž, kar 
si lahko privošči le nekdo, ki 
je bogat. Ker je to tako butič-
no, je včasih celo res predra-
go, vendar ni razloga, da tega 
ne bi razvijali, morda tudi s 
strokovnega vidika tovrstno 
pridelavo premalo razvijamo. 
Izhajam iz najbolj intenzivne 

pridelave, vendar prideš do 
meje, ko vidiš, da nimaš do-
volj rešitev in začneš posega-
ti po ekoloških sredstvih za 
varstvo rastlin. Kar naenkrat 
vidiš, da je tukaj še ogromno 
rezerve in že delo s tlemi se 
v intenzivni pridelavi močno 
približuje ekološki pridelavi. 
Tu so na voljo čudovite rešit-
ve, ki jih včasih zaradi pred-
sodkov ali zaradi neznanja ne 
uporabimo. Čedalje več bo teh 
hibridov, torej da se bodo do-
ločeni elementi ekološke pri-
delave vklapljali v intenzivno, 
kar je dobro.

Vendar pa ima zaenkrat 
malo pridelovalcev certifi-
kat za ekološko pridelavo.
Res je, vendar pa se interes po-
večuje. Prihaja nov tip pridelo-
valcev, mlajših, ki razmišljajo o 
tem, da se ne bodo specializi-
rali zgolj za jabolka, ampak da 
bodo imeli, kar omogoča eko-
loška kmetija, vsakega nekaj. 
Tako imaš ves  čas nekaj za po-
nuditi, pa tudi lažje je nadzoro-
vati škodljivce in bolezni. Torej 
kombinacija sadjarstva s po-
ljedeljstvom, vrtnarstvom, ži-
vinorejo … 

Nedavno ste otrokom na OŠ 
Jurija Dalmatina v sklopu 
eko dneva predavali o pome-
nu sadja in zelenjave v pre-
hrani. Kakšen odnos imajo 
otroci do teh dobrin in kako 
se srečujejo s pomenom lo-
kalne pridelave? Je teh vse-
bin dovolj v učnem načrtu?
Mislim, da se jim o tem ogrom-
no pove, morda celo preveč, 

mislim pa, da jim sadjarji pre-
malo povemo. Največ jim lah-
ko povemo z dobrim sadjem. 
Vsi skupaj bi morali dati naj-
boljše sadje otrokom, ki so ko-
nec koncev naši bodoči kupci. 
Včasih jih preveč obremenju-
jemo s pomenom sadja, kar jih 
dostikrat niti ne zanima, radi 
pa imajo dobre stvari. Mi pa 
jim včasih damo tako zanikr-
no jabolko in jim rečemo, da je 
zdravo … Torej manj informa-
cij in več dobrih jabolk.

Kako pa je s pomlajevanjem 
kadra v sadjarstvu? Opaža-
mo, da se pojavlja nova ge-
neracija mlajših sadjarjev.
Sadjarji so čedalje bolj izo-
braženi, kar je odlično. Pro-
blem pa je nepovezanost šol-
skega sistema, šol in fakultet, s 
sadjarstvom. Ko nekdo zaklju-
či šolanje, je za naš šolski sis-
tem primer zaključen. Ko sem 
jaz končala študij, smo vsi ve-
deli, da bomo dobili službo v 
Agrokombinatu in se izobra-
ževali, imeli smo možnost uče-
nja. Agronom na začetku poti, 
ki nima možnosti nadaljnje-
ga izobraževanja, je za družbo 
izgubljen, čeprav je bilo vanj 
vloženega toliko časa in de-
narja. Ni pomlajevanja, ni več 
vzgoje tehnologov, edina dob-
ra povezava je to, da se otro-
ci s kmetij po študiju vračajo 
nazaj na kmetije. To je manj-
ši del, veliko pa je izgubljenih, 
ki delajo vsepovsod, le v kme-
tijstvu ne. 

V tokratni številki smo po-
zornost posvetili tudi ajdi, 

poljščini, ki je včasih pobeli-
la mnoga posavska polja. Se 
vam ob omembi ajde utrne 
kakšna misel?
V zvezi z ajdo ravno ne, je pa 
to nekaj, kar se dogaja tudi v 
sadjarstvu: vračajo se želje 
po okusih in tradicijah, po ne-
čem, kar smo imeli, pa smo v 
teku let izgubili. Če razmišlja-
mo, kako je kar naenkrat dra-
gocen sok iz domačih, starih 
jabolk, kako se na tržnici kar 
naenkrat prodajajo stare sor-
te sadja, kako ljudje sadijo sta-
re sorte … To je malo tudi mo-
den, a včasih tudi nestrokoven 
pristop. Nekdo je razširil mne-
nje, da so stare sorte sadnega 
drevja odporne proti boleznim 
in škodljivcem in ljudje so si jih 
nasadili, zdaj pa so silno razo-
čarani, ker to ni res. Ampak mi 
imamo v spominu, da je bilo to 
nekaj dobrega in s tem se da 
zelo lepo delati na ekološki na-
čim, vendar to niso sorte, ki so 
neobčutljive na bolezni in ško-
dljivce. Tako tudi pri ajdi rabi-
mo strokoven pristop. Ajda je 
čudovita in sodi v to okolje, 
ampak veselju je dobro pri-
ključiti še stroko, da bo uspeh 
bistveno večji.

Ob tem smo naleteli na ak-
tualno vprašanje: eno naj-
večjih bogastev naroda je v 
avtohtonih semenih in sadi-
kah, saj naj bi bile avtohtone 
sorte rastlin bolj prilagoje-
ne našim razmeram, pride-
lovalci pa pravijo, da tuje 
sorte in hibridi pač obilne-
je rodijo in da se zato raje 
odločajo zanje. Je po vašem 

mnenju ohranjanje avtohto-
nih sort pomembno, kljub 
manjšemu pridelku?
To je absolutno pomembno, 
to je kulturna dediščina, je pa 
res, da z zasaditvijo starih sort 
ne bomo obogateli, ampak je 
treba najti še povezavo s pre-
delavo v sok in različne izdel-
ke, turizmom, pohodništvom, 
potem pa to lahko prinaša živ-
ljenje in dohodek v tem oko-
lju. Konec koncev bi bilo naše 
okolje osiromašeno, če spo-
mladi ne bi cvetela velika dre-
vesa starih  jablan in češenj. 
Kmetijstvo in turizem bi mo-
rali bolj povezovati, vendar 
pri nas zelo težko navezujemo 
partnerstva. Od kmetov priča-
kujemo povezovanje, sami pa 
se ne povezujemo. Dostikrat 
v projektih vidimo le denar 
in se ne povezujemo, saj bi ga 
potem morali deliti. To je pro-
blem konkurence, ki je v teh 
strokovnih zadevah nezdrava.

Kolikor vemo, ste v sadjar-
stvo in vinogradništvo vpeti 
ne le službeno, ampak tudi 
zasebno.
Sadja imamo zaenkrat le za 
lastne potrebe, sem bolj manj-
ša vinogradnica, hčerka pa po-
staja sadjarka. To me zelo ve-
seli, a me je včasih strah, da 
nisem preveč vplivala na to 
njeno odločitev. Mislim pa, da 
je to nekaj najlepšega, to ni 
poklic, ampak poslanstvo, ki 
ga moraš imeti rad, sicer je to 
težaven posel. 

� Peter�Pavlovič

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Evropska poslanka Patricija Šulin 
si je v spremstvu Jožeta Olovca, predsednika sveta KS Le-
skovec pri Krškem in krškega občinskega svetnika, ogleda-
la leskovški grad Šrajbarski turn, enega izmed 44 objektov, 
ki so razglašeni za kulturni spomenik državnega pomena. 

Čeprav je od razglasitve minilo že več kot 17 let, pristojno mi-
nistrstvo za kulturo še vedno ni zagotovilo sredstev za obnovo. 
»Država je skušala grad dvakrat prodati na dražbi, vendar neu-
spešno. Danes je grad prazen in oropan, zaradi varnosti pa tudi 
zaklenjen,« je poslanko seznanil Jože Olovec, zato so predstav-
niki krajevne skupnosti že predlagali skupen sestanek z občinsko 
upravo in Ministrstvom za kulturo, da bi poskušali skupaj prido-
biti finance vsaj za obnovo najnujnejših del na gradu. »Za prido-
bitev evropskih sredstev je potrebno s strani lastnika gradu, to-
rej države, pripraviti ustrezno dokumentacijo in projekte. Grad 
bi lahko obnovili tudi s proračunskimi sredstvi države, ki jih je 
potrebno zagotoviti v proračunski postavki Ministrstva za kul-
turo, kar pa v tem trenutku v proračunu ni zagotovljeno. V koli-
kor bi država lastništvo gradu prenesla na Občino Krško, bi se za 
evropska sredstva lahko potegovala občina. Vsekakor je pri tem 
projektu pomembno, da država in Občina Krško med seboj sode-
lujeta in najdeta najboljši način rešitve, da bi obnova gradu kar 
najhitreje stekla,« je dejala Patricija Šulin. 
Olovec je dodal, da si domačini želijo obnove gradu, saj je nedo-
pustno, da grad s takšno zgodovinsko vrednostjo propade. Naj-
bolj znani lastniki so bili Celjski grofje, ki so prvi začeli z združeva-
njem slovenskega ozemlja, Janez Vajkard Valvasor in Auerspergi, 
grad pa je večkrat obiskal tudi največji slovenski pesnik dr. Fran-
ce Prešeren. � Vir:�pisarna�P.�Šulin,�foto:�A.�Hruševar

Na ogledu Šrajbarskega turna

Šulinova�(četrta�z�leve)�z�gostitelji�pred�Šrajbarskim�turnom
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Po uvodnem nastopu otroške-
ga pevskega zbora Vrtca Cici-
ban Sevnica, v katerem pre-
peva 59 otrok, je zbrane na 
prireditvi nagovorila predse-
dnica Sveta KS Sevnica Stanka 
Žičkar ter predstavila najpo-
membnejše lanskoletne do-
sežke na področju investicij in 
vzdrževanja cest. Mednje sodi 
asfaltacija javnih poti, finanč-
na pomoč pri nakupu novega 
gasilskega reševalnega vozila 
PGD Sevnica, razpis za podeli-
tev sredstev društvom, ki so na 
razpis prijavili svoje projekte ... 
»Naš skupen cilj je sorazmeren 
razvoj vseh krajev,« je še deja-
la ter se zahvalila vsem za ko-
rektno sodelovanje in spodbu-
de. Župan Srečko Ocvirk je v 
svojem govoru poudaril, da so 
krajevne skupnosti v občini 
ključen element: »Vsak občan 
preko predstavnikov krajev-
ne skupnosti pride do svojega 
glasu, do svojega vpliva znotraj 
občine, znotraj širše skupnos-
ti. To je izredno pomembno, in 
sicer zato, da se kraj in občina 
kot celota razvijata.«

Cilj je sorazmeren razvoj krajev 
SEVNICA - Krajevna skupnost Sevnica je tretje leto zapored praznovala svoj krajevni praznik ter na priredi-
tvi, ki se je odvijala 5. maja v sevniški kulturni dvorani, drugič podelila krajevna priznanja. Zlati plaketi sta 
prejela Oskar Zoran Zelič in podjetje Preis Sevnica d.o.o.

Na prireditvi je predsednica 
KS Sevnica podelila tudi dve 
priznanji. Oskar Zoran Zelič 
je prejel zlato plaketo za razi-
skovalno strokovno delo in za 
razširjanje poznavanja lokalne 
zgodovine, za pomoč pri izved-
bi različnih projektov, za razvi-
janje kulturnega sodelovanja in 
za dolgoletno delo v dobrobit 
mesta Sevnica. Zelič je avtor 
osmih strokovnih monogra-
fij, kot urednik, soavtor in član 

uredniških odborov je sodelo-
val pri sedmih monografijah, 
sodeloval pa je tudi  pri nasta-
janju posavskega spletnega bi-
ografskega leksikona; vse od 
ustanovitve leta 2002 je akti-
ven član Društva Trg Sevnica. 
Zlato plaketo je prejelo tudi 
podjetje Preis Sevnica d.o.o., 
ki je zaživelo na temeljih dol-
goletne kovinarske tradicije 
predhodnih družb pred dob-
rimi dvajsetimi leti v lasti av-

strijske družine. »To je prizna-
nje vsem, ki so zaposleni v naši 
hiši. Zelo ponosni smo na to, da 
imamo 285 zaposlenih, od teh 
je približno 100 kooperantov. V 
sami krajevni skupnosti Sevni-
ca živi približno 70 kooperan-
tov in 70 redno zaposlenih.Ti 
ljudje imajo svoje družine, kar 
pomeni, da so vpeti v to oko-
lje in prispevajo k rasti ter kre-
pitvi skupnosti in občine,« je 
kratko predstavil podjetje in 
se zahvalil za prejeto plaketo 
direktor Peter Millonig. »Naš 
interes je, da bomo ostali na 
številu zaposlenih in še rasli v 
bodoče. Gradimo, da bi bili še 
boljši; zaposlujemo, da bi dali 
še več dela ljudem iz domače-
ga kraja,« je zaključil.

Prireditev, ki jo je povezova-
la Tanja Žibert, sta glasbeno 
obogatili še dve instrumen-
talni skupini OŠ Sava Kladni-
ka Sevnica, z dramaturškim 
vložkom pa učenci gledališke-
ga kluba OŠ Ane Gale, ki ga vo-
dita Stanka Žnidaršič in Moj-
ca Zupan. 
 Smilja Radi

Zlato�plaketo�KS�Sevnica�je�predsednica�krajevne�skupnos-
ti�Stanka�Žičkar�podelila�raziskovalcu�in�piscu�monografij�iz�
sevniške�preteklosti�Oskarju�Zoranu�Zeliču�ter�direktorju�pod-
jetja�Preis�d.o.o.�Petru�Millonigu.

SEVNICA - Jutri, 12. maja, bodo v popoldanskih urah na sevni-
škem gradu obeležili 29. obletnico ustanovitve Slovenske kmečke 
zveze, predhodnice današnje Slovenske ljudske stranke. Kmeč-
ka zveza je bila ustanovljena 12. maja 1988 v Ljubljani kot prva 
slovenska demokratična stranka po drugi svetovni vojni. Po za-
konu o političnem združevanju se je 1. februarja 1990 preime-
novala v Slovensko kmečko zvezo - Ljudsko stranko, 27. junija 
1992 pa v Slovensko ljudsko stranko. 15. aprila 2000 se je zdru-
žila v novoustanovljeno stranko SLS + SKD Slovenska ljudska 
stranka, od 31. januarja 2002 dalje pa nosi ime Slovenska ljudska 
stranka. Prvi predsednik kmečke zveze je bil v obdobju od leta 
1988 do 1992 Ivan Oman, za njim pa so stranko vodili Marjan 
Podobnik, Franc Zagožen, Franc But, Janez Podobnik, Bojan 
Šrot, Radovan Žerjav, Franc Bogovič in od decembra 2014 da-
lje Marko Zidanšek. Poleg slednjega bodo na slovesnosti na sev-
niškem gradu zbrane nagovorili gostitelj, sevniški župan Srečko 
Ocvirk, poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič in Rok 
Sedminek, predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS.
  B. M. 

Jutri 29. obletnica SLS

»Ministrstvo za javno upravo 
že dlje časa aktivno spremlja 
razmere in dogajanja v občini, 
ki je večplastno in vsebinsko 
raznovrstno. Posebej pereča 
je problematika sprejemanja 
proračuna občine, saj se oba 
najbolj odgovorna organa ob-
čine, župan in občinski svet, ne 
dogovorita o pričakovanem in 
zakonitem postopku za spre-
jem potrebnih proračunskih 
dokumentov. Občina Kosta-
njevica na Krki tudi v maju 
2017 še vedno nima spreje-
tih in potrjenih proračunskih 
dokumentov za 2016, kar je v 
neskladju s predpisi, ki urejajo 
javne finance. Tudi proračun 
za tekoče leto 2017 ni spre-
jet. V marcu 2017 je ministr-
stvo prejelo uradno pisno sta-
lišče Ministrstva za finance, 
da so izpolnjeni pogoji za za-
četek postopka za razpustitev 
občinskega sveta, morda tudi 
za razrešitev župana. Iz listin-
skih dokazov, ki smo jih v mar-
cu 2017 zahtevali od obeh or-
ganov občine, je ministrstvo 
ugotovilo, da je župan predla-
gal proračun za 2016, ki je bil 
predlagan na dnevni red dveh 
rednih in dveh izrednih sej ob-
činskega sveta v obdobju med 
decembrom 2015 in novem-
brom 2016, ter predlog pro-
računov za 2017 in 2018, pre-
dlagan na dnevni red dveh sej 

Ministrstvo je sprožilo razrešitev 
kostanjeviškega sveta
KOSTANJEVICA NA KRKI - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo strokovne podlage za začetek postopka 
za predčasno razrešitev občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, so na naše poizvedovanje odgovori-
li z ministrstva. Vso krivdo za blokado občine so naprtili občinskemu svetu.

občinskega sveta v obdobju 
med novembrom 2016 in fe-
bruarjem 2017. Iz proučene 
dokumentacije je razvidno, 
da je župan ravnal v skladu z 
zakonom in da odgovornost za 
nesprejem proračuna nosi ob-
činski svet,« so nam svoje vi-
denje kostanjeviškega zapleta, 
o katerem je bilo že veliko na-
pisanega, pojasnili v kabinetu 
ministra.

Strokovne podlage za po-
stopek usklajujejo z drugimi 
vladnimi telesi, vlada pa bo o 
tem predvidoma odločala še 
v mesecu maju in predlaga-
la Državnemu zboru nadalje-
vanje postopka. »Ministrstvo 
za javno upravo je v predho-
dnem postopku po pregledu 
dokumentacije, ki so jo pos-
redovali organi občine, in po 
opravljenih konzultacijah z or-
gani občine na sedežu občine 
12. aprila 2017 nedvoumno 
ugotovilo, da je odgovornost 
za ugotovljeno nezakonitost 
izključno na strani občinske-
ga sveta,« so sporočili. 

PETRETIČ: PRIČAKOVANA 
ODLOČITEV; RAJAR: NAJ 
ODLOČI SODIŠČE

Za komentar smo prosili obe 
strani v sporu, torej župa-
na Ladka Petretiča in vodjo 

svetniške 
s ku p i n e , 
ki ima ve-
čino v ob-
č i n s k e m 
svetu, An-
dreja Ra-
jarja. O 
z a č e t k u 
postopka 
razrešit-

ve jih ministrstvo (še) ni ob-
vestilo. Za Petretiča je to priča-
kovana odločitev: »Ta agonija 
se mora enkrat končati, saj je 
občina blokirana, investicije 
pa stojijo.« Najbolj pereča je 
načrtovana sanacija osnovne 
šole, ki je za letos očitno pad-
la v vodo. Župana veseli ugoto-
vitev ministrstva, da je krivda 
za situacijo izključno na stra-
ni svetnikov, saj je bil predlog 
proračuna 2016 kar osemkrat 
na dnevnem redu sej, a so ga 
svetniki vedno zavrnili, spre-
jeli pa na nezakonito izvede-
ni seji. Do končnega razpleta 
zadeve sej občinskega sveta 
ne bo več skliceval. Rajar nam 
je v imenu svetniške skupine 
odgovoril, da končna odloči-
tev MJU še ni znana ter opo-
zoril na tožbo župana proti ob-
činskemu svetu in odgovorom 
občinskega sveta nanjo. »Dok-
ler Upravno sodišče o zadevi 
ne odloči, je težko govoriti, 
kdo je kriv za nezakonito sta-

nje v obči-
ni,« meni 
Rajar. Iz-
p o s t av i l 
je še, da je 
varuhinja 
človeko-
vih pravic 
»nespor-
no ugoto-
vila, da je 

kršen 44. člen Ustave Repu-
blike Slovenije, in sicer  kr-
šitev pravice do sodelovanja 
pri upravljanju javnih zadev. 
To pove vse. Kršitve se nada-
ljujejo tudi v letu 2017.«

Ukrep razpustitve občinske-
ga sveta je skrajni ukrep, ki 
ga pozna zakon o lokalni sa-
moupravi in se ga uporabi le 
v izrecno določenih pogojih 
(med njimi je nesprejetje pro-
računa). Doslej je bil tak po-
stopek izveden le v letu 2001, 
ko je vlada sprejela predlog v 
primeru Občine Velika Polana, 
vendar Državni zbor RS do iz-
teka mandata organov obči-
ne o predlogu vlade ni odločil. 
Tudi v primeru Kostanjevice je 
vprašanje, ali in kako bo odlo-
čil Državni zbor oz. na čigavo 
stran se bodo, glede na politič-
ne »barve«, postavile posame-
zne poslanske skupine.

� Peter�Pavlovič

Ladko�Petretič Andrej�Rajar

KRŠKO - Upravna enota Krško, tako kot ostale UE podaljšana 
roka države oz. notranja organizacijska enota ministrstev, 
pristojna za reševanje zadev s področja upravnih notranjih 
zadev, obče uprave,  gospodarskih dejavnosti ter kmetijstva 
na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki, je konec 
minulega leta zaposlovala 38 zaposlenih, od tega 31 urad-
nikov in sedem strokovno-tehničnih delavcev.

Na UE Krško so imeli v minulem letu v reševanju 13.882 uprav-
nih zadev, pri čemer so jih rešili 13.710 ali 98,76 %, različne 
upravne storitve pa so izvedli za skupno 42.147 strank. Največ-
ji pripad zadev se je nanašal na upravne notranje zadeve. Izdali 
so 2.799 osebnih izkaznic, 479 potnih listin, 1.076 oseb je prija-
vilo stalno in 2.062 oseb začasno prebivališče, za 220 oseb so na 
podlagi prejetih obvestil vodili postopke ugotavljanja dejanskega 
prebivališča, tujcem izdali 539 dovoljenj za začasno prebivanje 
na območju Republike Slovenije, 110 tujcem pa izdali dovoljenje 
za stalno bivanje. Med drugim so izdali 69 dovoljenj za javne pri-
reditve, 400 nabavnih dovoljenj za orožje, od tega največ za špor-
tno in lovsko orožje, voznikom izdali 2.069 vozniških dovoljenj 
in v register voznikov vpisali 242 ukrepov sodišč o prenehanju 
veljavnosti in odlogov prenehanja veljavnosti vozniškega dovo-
ljenja ter 88 začasnih odvzemov vozniškega dovoljenja. Sprejeli 
so 879 prijav kandidatov za teoretični del vozniškega izpita, 898 
pa se jih je prijavilo na praktični del. Ob koncu leta 2016 je bilo 
na območju UE Krško registriranih skupno 22.293 vozil, od tega 
največ (15.917) osebnih vozil.  Kot navajajo v poročilu o delu v 
minulem letu, se je število sklenjenih zakonskih zvez leta 2016 v 
primerjavi z letom pred tem zmanjšalo, saj je bila sklenjena 101 
zakonska zveza, leta 2015 pa 112. Največ zakonskih zvez je bilo 
sklenjenih v krški Dvorani v parku, in sicer 42, v prostorih Gale-
rije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki 23, v romanski dvorani 
gradu Rajhenburg 16, dve na sedežu UE v času uradnih ur, izven 
uradnih prostorov pa jih je bilo sklenjeno 21. Na podlagi spre-
jetih sodb so v matični register vpisali tudi 51 razvez zakonskih 
zvez, kar je 16 več kot leta 2015, med zanimivostmi pa še povze-
mamo, da so na podlagi zahtev strank 30 osebam izdali odločbe 
o spremembi osebnega imena ali priimka, in sicer 15 polnolet-
nim in devetim mladoletnim osebam.

Na oddelku za prostor in občo upravo so prevladovale izdaje 
gradbenih dovoljenj za nezahtevne in manj zahtevne objekte, kot 
so garaže, nadstreški, kmečke lope ipd., izdali pa so tudi večje šte-
vilo gradbenih dovoljenj za poslovne in infrastrukturne objekte. 
Na področju vojnih invalidov ter veteranov in žrtev vojnega na-
silja so imeli v reševanju skupno 966 upravnih zadev, pri čemer 
se jih je pretežni del nanašalo na odločitve v zvezi z veteranski-
mi in invalidskimi prejemki ter zahtevke vojnih veteranov. Konec 
leta je imelo status vojnega veterana iz vojne 1941-45 še 46 upra-
vičencev, status vojnega veterana vojne za Slovenijo 823 oseb, 
1720 oseb je imelo status žrtve vojnega nasilja in 42 vojnega in-
valida. V minulem letu je umrlo 131 upravičencev.

Velik porast upravnih zadev so zabeležili na oddelku za gospo-
darske dejavnosti in kmetijstvo iz naslova izdajanja vrednotnic 
za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, teh so izdali kar 766, 
od drugih upravnih nalog pa se jih je največ nanašalo na uskladi-
tev  zemljiščih, ki so v uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK), 
prijavo pridelka grozdja in vina, zalog vina ter ponudbe za proda-
jo kmetijskih zemljišč. V Register kmetijskih gospodarstev je vpi-
sanih 3.247 subjektov, v Register pridelovalcev grozdja in vina 
pa 2.181 pridelovalcev, ki obdelujejo skupno 725,5 ha vinogra-
dov. Po slednjem sodi UE Krško med tri upravne enote z največ-
jim številom vinogradnikov. 

Kot je v zaključku obsežnega poročila navedla načelnica UE Kr-
ško mag. Lidija Božič, bodo zaposleni tudi letos sledili cilju za-
gotavljanja strokovnih, zakonitih in visoko kakovostnih stori-
tev strankam.
� Bojana�Mavsar

UE Krško: raste število razvez 
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ARNOVO�SELO�-�Praznik�dela�so�lepo�obeležili�tudi�vaščani�
Arnovega�sela.�Na�predvečer�praznika�so�ob�gasilskem�do-
mu�postavili�mlaj.�Postavitve�se�je�tokrat�udeležilo�res�veliko�
število�mladih,�kar�je�nas,�starejše,�zelo�razveselilo.�Počašče-
ni�smo�bili�tudi�z�udeležbo�Rezike�Balas,�ki�šteje�častitljivih�
93�let,�pa�se�je�še�pogumno�postavila�v�krog�in�veselo�zape-
la�ob�spremljavi�harmonike�njenega�sina�Jožeta�(na�fotogra-
fiji).�Prvomajsko�jutro�pa�so�v�soncu�in�zelenju�polepšali�še�
godbeniki�iz�Loč,�da�o�cvrtju�in�dobri�kapljici�ne�govorimo�...�
E.�Rožman,�foto:�J.�Koršič

PIŠECE - Turistično društvo Pišece je bilo tudi letos organizator 
tradicionalnega postavljanja mlaja v Pišecah. Dogodek je pote-
kal na prostoru pred vaškim kozolcem v sodelovanju s člani Vi-
nogradniškega društva Pišece. Pišečani imamo vsako leto pose-
bej lepo okrašen mlaj. Smreko so podrli, jo primerno oklestili in 
pripeljali nekaj dni prej. Dan pred postavitvijo so se zbrale čla-
nice društva, nabrale bršljan in spletle kite. S spiralnim izrezova-
njem lubja, pripravo okrašenih obročev, zastave, trakov in pribi-
janjem bršljanove kite se je pričela krasitev. 30. aprila se je zbralo 
okoli 60 obiskovalcev od blizu in daleč. Moški so mlaj postavi-
li po starem običaju s pomočjo škarij in pikov. Postopek je zani-
miv, a zahteven, saj je potrebna previdnost in natančno upošte-
vanje navodil vodje postavljanja. Po uspešno opravljenem delu 
so se vsi navzoči družili in veselili še dolgo v noč.
� Irena�Markovič�

Postavljanje mlaja v Pišecah

Zbrano množico je najprej 
pozdravil predsednik PGD So-
benja vas Jože Savnik, za njim 
pa je imel nagovor še brežiški 
župan Ivan Molan. Poudaril 
je, da je srečanje na Šentvidu 
tradicija, ki jo je treba nadalje-
vati, saj se s tem poudarja boj 
za delavske pravice in boljši 
standard. »Tudi danes se mo-
rajo delavci nenehno boriti za 
boljše plače, predvsem pa se 
moramo vsi truditi za to, da 
zagotovimo pravico do dela in 
delovna mesta,« je povedal in 
nadaljeval, da ima tudi občina 
določene naloge pri tem, ven-
dar se večina kolektivnih po-
godb sklene na ravni vlade, 
občine lahko s svojimi ukre-
pi predvsem pospešujejo ra-
zvoj gospodarstva. Tako so po 
njegovih besedah lani in letos 
prodali šest parcel v industrij-
skih in obrtnih conah po obči-
ni, s čimer bodo nastale nove 

»Tradicijo je treba nadaljevati«
ŠENTVID - Na jasi pri cerkvici sv. Vida nad Čatežem je tudi letos potekalo tradicionalno prvomajsko sreča-
nje v organizaciji Občine Brežice in PGD Sobenja vas. Lep praznični dan je na to priljubljeno posavsko iz-
letniško točko privabil lepo število vseh tistih, ki so se odločili praznik dela počastiti na ta način.

proizvodne hale in tudi nova 
delovna mesta. Molan se je 
zahvalil vsem nastopajočim 
in udeležencem srečanja ter 
zaključil: »Naj bo praznik dela 
res počitek od dela in upam, 
da bomo čez celo leto vsi ime-
li delo ter predvsem službe.«

Kratek program, ki ga je po-
vezovala Jasmina Spahalić, 
so oblikovali člani Gasilskega 
pihalnega orkestra Loče pod 
taktirko Anite Kiralj ter An-
ton in Reneja Mihelič iz Klu-
ba esperantistov Posavja, ki 
sta opomnila na pomembne 

obletnice esperantskega gi-
banja. Med drugim sta izbrala 
nekaj povzetkov iz poslanice 
Unesca ob letošnjih pomemb-
nih obletnicah v esperant-
skem gibanju, 130-letnici 
esperanta in 100-letnici smrti 
njegovega utemeljitelja Ludvi-
ka Lazarja Zamenhofa, ome-
nila 110-letnico esperanta 
na Slovenskem in 80-letnico 
Združenja za esperanto Slove-
nije ter spomnila na nedavno 
uspešno izvedeno 19. medna-
rodno esperantsko konferen-
co »Alpe-Jadran«, ki je bila 22. 
in 23. aprila v Brežicah. Kdor 
je želel, se je lahko tudi nasi-
til, za kar so poskrbeli člani 
PGD Sobenja vas, veliko pa jih 
je odšlo tudi do šentviške cer-
kvice, od koder je čudovit raz-
gled na mesto Brežice in aku-
mulacijski bazen HE Brežice.

 R. Retelj

Udeležence�srečanja�je�pozdravil�predsednik�PGD�Sobenja�vas�
Jože�Savnik.

Slavnostni govornik je bil član 
sveta Zveze združenj bor-
cev za vrednote NOB Slove-
nije prof. dr. Ivan Kristan, ki 
je otroštvo preživljal v Arno-
vem selu, šolo obiskoval v Ar-
tičah, po vojni končal gimna-
zijo v Brežicah ter doktoriral 
na Pravni fakulteti v Ljublja-
ni. Svoje bogato znanje in iz-
kušnje je delil študentom kot 
profesor, v prejšnji državi je 
bil sodnik ustavnega sodišča, 
poznamo ga tudi kot prvega 
predsednika Državnega sve-
ta RS. »Ko danes proslavljamo 
dan upora, se moramo spom-
niti številnih žrtev, ki jih je 
zahteval štiriletni narodnoo-
svobodilni boj, torej žrtev na-
rodnega izdajstva, koncentra-
cijskih taborišč, talcev itd.,« 
je dejal. V nadaljevanju se je 
osredotočil na notifikacijo av-
strijske državne pogodbe, s 
katero se je leta 1955 končal 
zasedbeni režim velesil v Av-
striji in je bila s tem ponovno 
vzpostavljena neodvisna Av-

Kristan pozval aktualno vlado
SROMLJE - Pri Domu krajanov Sromlje so na zadnjo aprilsko soboto s proslavo ob dnevu upora proti 
okupatorju in obenem tudi prazniku dela v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Brežice obele-
žili 72. obletnico osvoboditve Brežic, 73. obletnico ustanovitve Kozjanskega odreda in 76. obletnico usta-
novitve Osvobodilne fronte.

strija. K pogodbi je pristopila 
tudi Jugoslavija kot sosednja 
država. »Čeprav je od razpada 
Jugoslavije minilo že 26 let, še 
vedno ni urejeno nasledstvo 
Slovenije po Jugoslaviji glede 
avstrijske državne pogodbe. 
Trenutno velja uradno stališče 
Avstrije, da Slovenija ni pravna 
naslednica Jugoslavije. Od leta 
2005, odkar je stališče uradno 
znano, pa do danes še nobena 
slovenska vlada ni notificira-
la te pogodbe,« je opozoril ter 
pozval vlado, naj brez odlaša-
nja notificira avstrijsko držav-
no pogodbo in tako odpravi po 
njegovem sramotno uradno 
stališče Avstrije.

Zbrane sta nagovorila tudi po-
džupan občine Brežice Jure 
Pezdirc in predsednik sveta 
KS Sromlje Ferdo Pinterič. 
Pezdirc je poudaril, da bo ob-
čina še naprej podpirala tovr-
stne prireditve, »ki poudarjajo 
spomin na pretekle dogodke, 
ki so zaznamovali našo zgo-

dovino. Prav je, da na ta način 
še naprej ohranjamo vse dob-
ro, kar so partizani naredili v 
boju za svobodno Slovenijo in 
Evropo.« Pinterič pa je izrazil 
ponos, da lahko Sromlje vsako 
leto gostijo to srečanje, »ki je 
za vse nas nekakšna ura zgo-
dovine o vojni, miru, trpljenju, 
pa tudi o zadevah, ki so aktu-
alne danes, in sicer o (ne)de-
mokratičnosti, izkoriščanju, 
izkoriščevalcih, o tem, kako je 
kdo neplačan, premalo plačan 
in da na drugi strani obstaja-
jo tudi taki, ki so preplačani«. 
V kulturnem programu, pod 
katerega se je podpisala Mi-
lena Jesenko, so sodelova-
li Moški pevski zbor Sromlje 
pod vodstvom Franca Vegl-

ja, Klapa Parangal ter učenci 
OŠ Artiče Ana Sever, Sara Za-
kšek in Jure Rupar (sprem-
ljal s harmoniko), predsednik 
ZBV NOB Brežice Stane Pres-
kar ter povezovalki prireditve 
Jožica Stajić in Maja Pinterič 
(na kitari jih je spremljal Sašo 
Stajić), ki so recitirali domo-
ljubne pesmi. Na priredi-
tvi so sodelovali tudi prapor-
ščaki in člani 1. dolenjskega 
partizanskega bataljona pod 
vodstvom komandanta Mila-
na Kranjca, delegacija ZBV 
NOB Brežice pa je k spomeni-
ku na Sromljah položila venec 
in svečo. Za pogostitev na ne-
uradnem delu druženja je pos-
krbelo PGD Sromlje.
� Rok�Retelj

Proslave�se�je�udeležil�tudi�poslanec�v�DZ�Igor�Zorčič�(desno),�
poleg�njega�slavnostni�govornik�prof.�dr.�Ivan�Kristan,�levo�
podžupan�Jure�Pezdirc.

SKOPICE� -�Športno�društvo�Skopice� je�že�11.� leto�zapored�
organiziralo�tradicionalno�Prvomajanje�na�Skopicah,�kjer�
so�člani�društva�poskrbeli�za�dan,�poln�iger,�zabave�in�vesel-
ja.�Prebivalci�vasi�so�se�pomerili�v�revijalnih�tekmah�v�nogo-
metu�in�košarki,�kar�devet�ekip�pa�se�je�med�seboj�pomerilo�
v�kmečkih�igrah.�Zvečer�so�prižgali�kres,�ki�se�je�videl�daleč�
naokoli�in�se�zabavali�pozno�v�noč�z�Ansamblom�Favoriti.�Več�
na�PosavskiObzornik.si.�Vir:�ŠD�Skopice,�foto:�Luka�Rudman�

BORŠT�–�Predniki�so�v�tej�vasici�ob�Krki�mlaj�nazadnje�pos-
tavljali�pred�skoraj�100�leti.�Na�iniciativo�mladih�članov�Kul-
turno-turističnega�društva�Boršt,�da�se�obudijo�stari�običa-
ji,�so�ga�ti�pripeljali�en�teden�pred�1.�majem.�Zaradi�velike�
dolžine,�kar�23�metrov,�pot�do�Boršta�ni�bila�lahka.�Starej-
ši�člani�društva�so�pripravili�temelj�in�mlaj�je�lepo�podprt,�
v�horizontalnem�položaju,�čakal�na�predprvomajsko�akcijo�
na�vaški�gmajni.�A�glej�ga�zlomka,�dva�dni�pred�postavitvijo�
mu�je�»nepridiprav«�s�skrhano�žago�odžagal�vrh.�Seveda�je�
domačine�to�ujezilo,�a�jih�ni�odvrnilo�od�njihove�namere,�ce-
lo�več,�s�pravim�»kirurškim«�posegom�so�spretni�vaški�moj-
stri�z�železno�cevjo�spojili�oba�kosa�in�mlaj�so�za�tem�postavi-
li�sredi�vasi,�kjer�zdaj�nasproti�lipe�in�kapelice�krasi�središče�
Boršta.�S.�L./R.�R.
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Slavnostni govornik na zelo 
dobro obiskanem dogod-
ku je bil predsednik Sindika-
ta državnih organov Slovenije 
Frančišek Verk, ki je v svo-
jem govoru opozoril na dela-
vske pravice, ki jih je vse manj, 
in na vse slabše stanje delav-

cev. »Žal lepih delavskih dni 
ni več. Žal je naš delavec pos-
tal tržna roba, ki se jo kupi za 
majhen denar. Naši vrli politi-
ki, tako z leve kot z desne, nam 
trosijo ideološke floskule, da bi 
se skregali med sabo, da ne bi 
v tem političnem ’kregu’ vide-
li delavca, na katerega se zgri-
nja vsa ta psihosocialna uma-
zanija, ki jo mora naš delavec 
predelati za minimalno plačo. 
Ta minimalna plača zadostuje 
za deset dni življenja, če ni pot-
rebno plačati položnic,« je bil 
kritičen, a ker so Slovenci pri-

»Delavec je postal tržna roba«
LISCA - Na praznik dela se je na 948 metrov visokem posavskem biseru odvijalo tradicionalno prvomajsko 
srečanje s proslavo v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

den narod, je dodal, da vsak-
do še nekaj dela ob službi in si 
tako olajša življenje ob nizkih 
plačah. »Tovarne so pokrad-
li naši domači ljudje in te os-
tanke za drobiž prodajamo 
tujcem, zatorej je še kako po-
membno, da se Slovenci enkrat 
združimo in povemo, da si že-
limo oblast, ki bo zagotovila 
pravno državo, ki bo zagotovi-
la bodočnost naših zanamcem, 
da ne bomo hlapci tistim, ki so 
nas petinštiridesetega leta za-
pustili,« je bil še naprej oster 
osrednji govornik.  »Tudi dr-
žavni uslužbenci delijo usodo 
vsega delavstva,« je nadaljeval 

in zaključil, da vidi izboljšanje 
položaja delavk in delavcev v 
sprejemu kolektivnih pogodb, 
ki bodo zagotavljale plače za 
dostojno življenje. 

Številne zbrane na priredit-
venem prostoru pri Tončkov-
em domu na Lisci je pozdravil 
in nagovoril tudi sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk, ki je me-
nil, da je potrebno zagotoviti 
prijetno življenje in ustvariti 
pravična razmerja. Ob tem je 
izrekel tudi nekaj retoričnih 
vprašanj: »Prvi maj, praznik 
dela, kaj danes pomeni? Da-
nes na globalnem trgu tekmu-

jejo države, korporacije, katera 
bo konkurenčnejša, katera bo 
ponudila več, katera bo obvla-
dovala svetovni trg. In kje smo 
v tem globalnem svetu mi, kot 
posamezniki, kot skupnost, ki 
živimo na omejenem področju 
in pričakujemo od skupnosti, v 
katero smo vpeti, da bomo ži-
veli dobro in kvalitetno?« 

Dogodek, ki sta ga povezovala 
Ivica Sotelšek in Marjan Ur-
banč, so z glasbenim nasto-
pom popestrili članice in člani 
Godbe Sevnica, Anita Veršec 
na citrah in sopranistka Miha-
ela Komočar Gorše, z recita-
lom skrbno izbranih  pesmi pa 
Lučka Černelič. »Bodočnost 
je tistega, ki veruje vanjo,« je 
bil eden izmed verzov, ki je se-
gel v globino srca in kako tudi 
ne bi, saj ga je v pesmi ’Z delom 
gradimo’ zapisal pesnik Krasa 
in revolucije Srečko Kosovel.

Prvomajsko srečanje na Lisci 
se je nadaljevalo z družabnim 
delom, ki ga je za ples oblikoval 
NZA Fantje izpod Lisce, mnogi 
pa so našli prijeten prostor za 
druženje tudi na širšem trav-
natem območju tega posav-
skega bisera, s katerega se v 
jasnem vremenu širi prekrasen 
razgled na vse štiri strani neba. 
 Smilja Radi

Frančišek�Verk

Mnogi�obiskovalci�Lisce�so�našli�prijeten�prostor�za�druženje�
tudi�na�njenem�širšem�travnatem�območju.

Na obeležju obeh državnih 
praznikov je kot slavnostni 
govornik zbrane nagovoril po-
slanec v Državnem zboru Re-
publike Slovenije in nekdanji 
radeški župan Matjaž Han. 
Dejal je, da spomin na vojna 
leta ni nekaj, kar ostane v pre-
teklosti, temveč je del narodo-
ve izkaznice, ki se mora prena-
šati iz roda v rod. Več kot 900 
občanov Radeč je bilo v tistem 
času razseljenih in mnogo dru-
žin trajno zaznamovanih zara-
di padlih ali usmrčenih najbli-
žnjih, zato je izrazil ponos, da 
smo ljudje, ki pomnimo, ki ce-
nimo in ne pozabimo, ob tem 
pa se zahvalil vsakemu posa-
mezniku, ki je prispeval kar-
koli dobrega k naši skupni do-
movini in predvsem borcem in 
borkam, ki so si aktivno priza-

Spomin - del narodove izkaznice
RADEČE - Občina Radeče in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče sta na predvečer dneva upora proti oku-
patorju pripravili proslavo, ki se je pričela s prihodom praporščakov različnih interesnih združenj v dvora-
no domačega kulturnega doma. 

devali za lepo slovensko bese-
do, slovensko pesem in za to, 
da živimo v samostojni Slove-
niji. Poslanec Han je poudaril 
tudi, da je NOB postavil pogo-
je slovenski državi, da je sploh 
lahko zaživela svojo samostoj-
nost in enotnost. Omenil je še 
prvomajske budnice, ki so za-
radi negotovih gospodarskih 
razmer postale manj odmev-
ne in glasne kot nekoč, ter kre-
sove, ki so tudi manj goreči, 
zaradi česar čuti, da ne zmo-

re prostodušno zaželeti "Lep 
praznik dela" sokrajanom in 
sodržavljanom, z optimistič-
nim pogledom pa je vendar-
le opomnil, da je bilo tudi na 
področju splošne dobrobiti v 
državi marsikaj postorjenega 
in da je počasi viden napredek. 
Tako so praznični dnevi med 
drugim tudi odgovornost za 
politiko, za gospodarstvo in 
za medije, v vlogi opomnika, 
da skupaj aktivno stremimo k 
boljši prihodnosti.

Kulturni program proslave so 
oblikovali učenci OŠ Marja-
na Nemca Radeče z izvedbo 
dramskega dialoga na temo ak-
tualnih prazničnih dni, prebi-
ranjem izbranih del Karla De-
stovnika Kajuha in glasbenimi 
vložki. Andrej Mavri, predse-
dnik Združenja borcev za vred-
note narodnoosvobodilnega 
boja Laško, je ob tej priložnos-
ti podelil priznanje praporšča-
ku Jožetu Martinčiču.
 D.�JazbecSlavnostni�govornik� 

Matjaž�Han

V sredo, 3. maja, je v sejni sobi Občine Radeče potekalo srečanje 
med predstavniki Občine Radeče z županom Tomažem Režunom 
na čelu ter predsedniki in poveljniki štirih občinskih prostovoljnih 
gasilskih društev, na srečanju pa so sodelovali tudi poveljnik Civil-
ne zaščite Radeče Slavko Kočevar ter predsednik in poveljnik Ga-
silske zveze Radeče Rado Mrežar in Karel Klembas.

Namen srečanja tokrat ni bila le razprava o aktualni gasilski proble-
matiki, saj je sodelovanje Občine Radeče z Gasilsko zvezo Radeče in 
z vsemi štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi na njenem območju 
ob redni komunikaciji tradicionalno dobro, pač pa je bila priložnost 
tokrat malce bolj slovesna - na pobudo predsednika Prostovoljne-
ga gasilskega društva Radeče Francija Jamška je župan Občine Ra-
deče Tomaž Režun predsednikom vsem štirih prostovoljnih gasil-
skih društev namreč predal nahrbtnike z opremo za nudenje prve 
pomoči. Društvu, ki pokriva naselje Radeče, so bila poleg nahrbtni-
kov predana še nosila za prenos poškodovancev in obrazne maske 
s kisikom, po dogovoru med društvi pa bodo tako nosila kot maske 
na voljo za uporabo tudi ostalim trem prostovoljnim gasilskim dru-
štvom. Prav vsa društva namreč redno izvajajo varovanja različnih 
prireditev na območju občine, prav vsa pa premorejo tudi strokov-
no izobražene člane na področju nudenja prve pomoči.

Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Radeče Franci Jam-
šek se je iskreno zahvalil za predano opremo in izrazil zadovoljstvo, 
da ima Občina Radeče posluh tako za pomoč pri izvajanju njihove 
osnovne dejavnosti kot za ostale aktivnosti, ki jih izvajajo prosto-
voljna gasilska društva. 

Predaja nahrbtnikov z opremo 
za nudenje prve pomoči



Posavski obzornik - leto XXI, številka 10, četrtek, 11. 5. 2017 9IZ NAŠIH KRAJEV

V imenu organizatorjev, KS 
Podbočje in Cerklje ob Krki, 
ŠTD Šutna ter ostalih društev, 
veteranskih in častniške orga-
nizacije občine Krško, je zbra-
ne uvodoma pozdravil pred-
sednik sveta KS Podbočje 
Jani Barbič. Nato jih je nago-
voril krški župan mag. Miran 
Stanko in spomnil na zgodo-
vino boja za delavske pravi-
ce, v katerem je bila dobljena 
že marsikatera bitka, a s spre-
membami v svetu prihajajo 
tudi novi izzivi na tem podro-
čju. »Pomembno je, da se z nji-
mi soočimo in jih poskusimo 
urediti tako, da bodo delav stvo 
in vsi ostali, ki živijo od svoje-
ga dela, živeli temu primerno 
dostojno,« je dejal.

Slavnostni govornik je bil po-
slanec v DZ Igor Zorčič in se 
prav tako navezal na koreni-
ne 1. maja, ki segajo do žrtev 
stavke za izbojevani 8-urni 

V boju za pravice še veliko dela
PLANINA - Po letu premora, ko je lani zaradi slabega vremena srečanje odpadlo, so na praznik dela na Pla-
nini nad Podbočjem znova pripravili tradicionalno prvomajsko srečanje. Na novem prizorišču, v brezovem 
gozdičku pri lovskem bivaku, se je zbralo veliko ljudi, med njimi številni pohodniki.

delavnik v Chicagu leta 1886 
oz. še dlje v zgodovino, npr. do 
kmečkih uporov, ko so se de-
lavci – kmetje borili proti pre-
tirani tlaki. Več kot 500 let po 
prvih kmečkih uporih, 250 let 
po prvi industrijski revoluciji 
in več kot 120 let po prvem 1. 
maju kot prazniku dela ostaja-
jo vprašanja pravic delavcev 
enako pomembna, zato je prav, 
da ostaja ta dan eden največjih 
praznikov v Sloveniji. Čeprav 
so pravice delavcev urejene v 
mednarodnih aktih, zakonih, 
kolektivnih pogodbah in po-
godbah o zaposlitvi in čeprav 
v zadnjih letih beležimo go-
spodarsko rast in zmanjšanje 
brezposelnosti, smo, je opo-
zoril Zorčič, vedno znova priča 
kršitvam teh pravic, poskusom 
njihovega zmanjšanja ali rela-
tivizacije: »Še vedno se najde-
jo tisti, ki ne plačujejo plač in 
drugih denarnih prejemkov 
iz delovnega razmerja, ki ne 
plačujejo prispevkov ali ki ne 
spoštujejo delavčeve pravice 
do počitka in dopusta.« Zato je 
pred nami še veliko dela, tudi 
zato, ker smo na pragu t. i. če-
trte industrijske revolucije, ki 
jo zaznamujejo nove tehnolo-
gije, ki bodo vplivale na druž-
bene spremembe in spremeni-
le navade ljudi. »Kako se bo ta 
revolucija odrazila na pravicah 
delavcev, je težko napovedati, 
pa vendar nekateri pojavi ka-

žejo na to, da pravice delavcev 
postajajo vse bolj izvotlene,« 
je dejal govornik. Izpostavil je 
pojav t. i. socialnega dumpin-
ga in povečevanja konkurenč-
nosti z iskanjem najcenejše de-
lovne sile ter prekarnih oblik 
dela, ki so se sprevrgle v obli-
ke zaposlitve, ki brez tehtnega 
razloga nadomeščajo zaposli-
tev za nedoločen delovni čas 
v polnem 8-urnem delovnem 
času, pa tudi na t. i. delilno eko-
nomijo, ki s pomočjo interne-
ta in internetnih programov in 
aplikacij opravlja transakcije 
blaga in storitev, in širi obseg 
prekarnosti. »To so izzivi, s ka-
terimi se moramo soočiti da-
nes, zato je potrebno, da pra-
znik dela ne ostane le spomin 
delavcev na boljše čase, tem-
več da te boljše čase ustvarja 

z delavskimi aktivnostmi, po-
vezovanjem delavcev, njihovim 
sodelovanjem, enotnostjo, so-
lidarnostjo in pomočjo, kar 
je recept za uspeh na podro-
čju delavskih pravic in česar 
v današnjem sodobnem času 
tudi večkrat primanjkuje. De-
lavci in država morajo skupaj 
odpraviti kršenje delavskih 
pravic ter vsakomur zagotovi-
ti temeljne delavske pravice, ki 
se jih morajo delodajalci zave-
dati in jih upoštevati.«

V kulturno-zabavnem progra-
mu so sodelovali ansambel 
Folk&špas, Matic Lavrenčič 
in Matej Pirman  s pesmimi 
Iztoka Mlakarja ter pesnika 
Damir Hruban in Miro Tičar, 
povezoval pa ga je Uroš Kerin.
� Peter�Pavlovič

Igor�Zorčič

V�prijetnem�okolju�brezovega�gaja�pri�lovskem�bivaku�se�je�
zbralo�veliko�ljudi.�
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ROŽNO - Tradicionalno postavitev mlaja smo letos izvedli v naši 
krajevni skupnosti že 28. aprila. Postavitev mlaja in družabno 
srečanje je organizirala krajevna skupnost v sodelovanju s PGD 
Rožno-Presladol in aktivoma kmečkih žena Rožno-Presladol in 
Brestanica. Po postavitvi mlaja je sledilo družabno srečanje kra-
janov. Za veselo razpoloženje so poskrbeli domači harmonikarji, 
Žan in Marko Kranjec ter Gregor Kozole.� Rafko�Kranjc

1. maj v KS Rožno - Presladol

MLADJE - Letošnjo tradicionalno 
proslavo v počastitev dneva upora 
proti okupatorju pri domu OF v Mlad-
ju 27. aprila smo organizirali člani Ob-
močnega združenja slovenskih častni-
kov Krško. Slavnostni govornik je bil 
poveljnik 25. območnega štaba Te-
ritorialne obrambe in načelnik Ma-
nevrske strukture narodne zaščite za 
Posavje leta 1991 polkovnik Ernest 
Breznikar. Kot je dejal, smo morali 
Slovenci v minulem stoletju kar trik-
rat z orožjem v rokah dokazovati pra-
vico do svojega obstoja. Prvič ob kon-
cu I. svetovne vojne, ko je general 
Rudolf Maister s svojimi prostovoljci ubranil slovensko severno 
mejo. Še veliko težji boj za svoj nacionalni obstoj smo bojevali 
v letih II. svetovne vojne, ko sta nas fašizem in nacizem obsodi-
la na fizično uničenje. Tretjič smo morali dokazovati pravico do 
svojega mesta na zemljevidu evropskih narodov leta 1991, ko je 
takratna Jugoslovanska ljudska armada skušala Slovenijo s silo 
zadržati v razglašenem orkestru jugoslovanskih republik. Ob dr-
žavnem prazniku - dnevu upora proti okupatorju - vedno znova 
izrekamo našo globoko hvaležnost borcem NOB ter vsem ude-
ležencem vojne za Slovenijo. Njihov vzgled predanosti  svojemu 
narodu nas moralno obvezuje in nakazuje pot za pravičnejšo de-
mokratično družbo.
Nastopali so učenci OŠ Podbočje Alja Baškovec, Lea Petretič 
in Tim Kovačič, skupina harmonikarjev iz Glasbene šole Krško, 
pevec Marko Železnik in harmonikar Adi Moškon, program je 
vodila Jasmina Koretič.� Branko�Slivšek

Proslava pri domu OF v Mladju

KRŠKO - Pri lovskem domu na Trški gori nad Krškim se je na 
predvečer delavskega praznika zvrstilo 33. prvomajsko srečanje. 
V uvodnem delu so udeležencem  zaigrali koračnice krški godbe-
niki, ki so občanom v mestu in po središčih več krajevnih skup-
nosti v zgodnjem prvomajskem jutru tradicionalno zaigrali tudi 
budnico, v nadaljevanju večera pa je za vedre tone in dobro raz-
položenje poskrbel Ansambel Folk & Špas. Z željami, da bi bilo 
druženje prijetno, dela prosti dnevi pa služili za počitek in spro-
ščanje v krogu družine in prijateljev, so zbrane ob tej priložnosti 
nagovorili predstavniki soorganizatorjev prireditve: predsedni-
ca sveta KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec, župan mag. Miran 
Stanko in Miha Gabrič, predsednik Lovske družine Krško, v ka-
teri so poskrbeli tudi za ureditev prireditvenega prostora, posta-
vitev mlaja in tradicionalni brezplačni lovski golaž za pogostitev 
obiskovalcev. Omenjeni so kot simbol upora in opozorila na de-
lavske pravice nad prizoriščem prižgali tudi kres. 
 B. M. 

33. prvomajanje na Trški gori

Prižig�kresa�nad�lovskim�domom

Ernest�Breznikar

SENOVO - Za začetku Nove kolonije na Senovem je 22 članov več 
krajevnih in okoliških društev (TD Senovo, PGD Mali Kamen in 
Senovo, FS DKD Svoboda, KO Zveze borcev za vrednote NOB) v 
zadnjih dneh aprila s skupnimi močni ročno dvignilo mlaj. 21 
metrov visokega iglavca je podrl in pripeljal Ivan Kožar, nad 
logistiko je bdel Damjan Žu-
panič, gasilci PGD Mali Ka-
men so priskrbeli ustrezno 
opremo za dvig, ki ga je na za-
četku Nove kolonije koordini-
ral in vodil Alojz Kranjc. Po-
stavitev mlaja prav v navedeni 
ulici oz. Novi koloniji ni naklju-
čje, saj nosi ime Cesta 1. maja. 
Gre za eno izmed treh nekda-
njih rudniških stanovanjskih 
kolonij (naselje Stara koloni-
ja je bilo za potrebe naselitve 
rudarskih družin zgrajeno leta 
1923, t. i. Uradniška kolonija 
leta 1925 in bloki v Novi kolo-
niji po 2. sv. vojni), v kateri je 
ohranjena in še vedno v upora-
bi skupna krušna peč s štirimi 
kurišči, zato je veljal navede-
ni predel tako nekdaj kot da-
nes za priljubljeno mesto dru-
ženja domačinov. 
� B.�M.�,�foto:�TD�Senovo

Dvig mlaja v rudarski koloniji

LIBNA,�DOLENJA�VAS�-�30.�aprila�so�na�vrhu�Libne�ob�Lovskem�
domu�šestič�ročno�postavljali�mlaj.�Tudi�tokrat�so�pred�tem�
dekleta�in�žene�spletle�nekaj�metrov�dolgo�kito�iz�lipice,�ki�po-
leg�drugih�pisanih�trakov�in�slovenske�zastave�krasi�mlajev�
vrh.�Dogodek�ima�družabnen�predznak,�saj�po�opravljenem�
dvigovanju�že�tudi�po�tradiciji�sledi�srečanje�ob�pijači�in�go-
lažu,�ob�mraku�pa�še�prižiganje�simbolnega�kresa.�1.�maja�
se�krajani�zberejo�pred�Večnamenskim�domom�v�Dolenji�va-
si�na�budnici.�Pihalni�orkester�Krško�namreč�z�glasbo�poskr-
bi�za�prijetno�praznično�bujenje.�� M.�H.,�foto:�D.�B.
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Na letošnjem tekmovanju 
»Mladi genialci« je sodelova-
lo okoli 300 učencev osmih in 
devetih razredov iz 20 od 26 
osnovnih šol v (širšem) Po-
savju. Na zaključnem kvizu 
so se v živo pomerile tričlan-
ske ekipe, ki so zmagale na 
šolskih tekmovanjih 13. mar-
ca. Po treh napetih krogih zah-
tevnih vprašanj so zmago sla-
vili učenci OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, ki so jo zastopali Timo-
tej Mavrek, Luka Gorjan in 
Enej Trampuš, pod mentor-
stvom Urške Erjavšek. Dru-
go mesto so zasedli učenci OŠ 
Boštanj (Rok Novak, Patrik 
Ganc in Valerij Kadilnik), 
ki so znanje pridobivali pod 
mentorstvom Srečka Paskva-
leja, tretje mesto pa si je pri-
borila ekipa OŠ Raka (Timo-
tej Vene, Peter Kržan in Anja 
Cemič) z mentorico Marijano 
Pavlovič. V finalu petih naj-
boljših ekip sta bili še ekipi OŠ 
Podbočje in OŠ Brežice. Nad 
potekom tekmovanja je bde-
la strokovna komisija, ki so jo 
sestavljali predsednik Matjaž 
Žvar (NEK), Urška Novosel 
(Fakulteta za energetiko, Uni-
verza v Mariboru), Andrej Ko-
zinc (ŠC Krško-Sevnica) in dr. 
Luka Štrubelj (GEN). 

Zbrane tekmovalce in navijače 
je pozdravil generalni direktor 
družbe GEN energija Martin 
Novšak. Poudaril je, da z zado-

voljstvom vsako leto spremlja 
tekmovalce na odru, saj Slove-
nija potrebuje znanje, delovno 
energijo in zagnanost, ki jih ti 
mladi prinašajo in s katerimi 
danes dosegajo uspehe v šo-
lah in na tekmovanjih, kmalu 
pa jih bodo tudi v svojih pok-
licih in v družbi. Novšak je po-
hvalil tudi dobro sodelovanje 
šol in ocenil, da je kviz prera-
sel pričakovanja, saj bodo za-
radi velikega interesa sre-
dnjih šol naslednje leto krog 
sodelujočih dodatno razširili. 
Predsednik uprave Nuklearne 
elektrarne Krško Stane Rož-
man je mladim in mentorjem 
čestital za sodelovanje v pro-
jektu, ki veliko pomeni za šir-
šo osveščenost o pomembnos-

ti energetike. Tekmovalcem, 
ki so z znanjem branili tudi 
ugled svoje šole, je dejal, da v 
njih vidi upanje, da bodo zras-
li v ljudi, ki zmorejo premikati 
meje v smeri visokih in pleme-
nitih ciljev za skupno dobro.

Kviz o energetiki Mladi geni-
alci poteka v okviru projek-
ta »Mladi v svetu energije« in 
je izmenično namenjen učen-
cem osmih in devetih razre-
dov osnovnih šol ter dijakom 
elektrotehniških šol in tehni-
ških gimnazij. Kviz pomembno 
prispeva k povezovanju zna-
nja, idej in izkušenj ter učen-

ce spodbuja k poglobljenemu 
proučevanju celovite zgodbe 
o energiji, trajnostnih in ob-
novljivih virih energije (s po-
udarkom na jedrski in vodni 
energiji), osnovnih energet-
skih pojmih, podnebnih spre-
membah in radioaktivnosti. Ta 
znanja so pomembna za kre-
pitev energetske pismenosti 
med mladimi, za spodbujanje 
zanimanja za tehniko in nara-

voslovje ter izbiro poklicnih 
poti na teh strokovnih pod-
ročjih.

Letos je bilo tekmovanje na-
menjeno osnovnim šolam v 
občinah Krško, Brežice, Sev-
nica, Kostanjevica na Krki, Ra-
deče, Bistrica ob Sotli in Kozje. 
Organizatorji so za tekmova-
nje pripravili posebno e-gradi-
vo in ga mentorjem predstavili 
na srečanju v sredini decem-
bra 2016. Priprave na tekmo-
vanje so potekale tudi z obiski 
praktičnih delavnic v Svetu 
energije v Vrbini, marca pa 
je potekalo šolsko tekmova-

nje, na katerem so šole izbra-
le ekipe treh najuspešnejših 
učencev, ki so se pomerili na 
zaključnem kvizu. 

Kviz je vodila Klara Kukovi-
čič, za pravo evforijo med de-
kleti je poskrbel nastop naj-
stniškega dueta BQL, zaplesali 
pa so še plesalci PD Imani Bre-
žice.
� Peter�Pavlovič

Zaključni kviz Mladi genialci

Največ znanja so pokazali Krčani
KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je 25. aprila potekal zaključni kviz tekmovanja Mladi genialci, ki sta ga 
že peto leto zapored organizirali družbi GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško. Na kvizu je sodelova-
lo 20 posavskih osnovnih šol, največ znanja o energetiki pa so pokazali učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško. 

Pomerilo�se�je�20�tričlanskih�ekip�(foto:�Natalija�Štefanič).

Najboljše�tri�ekipe�z�mentorji�(foto:�Natalija�Štefanič)

Zmagovalna�ekipa�OŠ�Jurija�Dalmatina�Krško�z�Novšakom�in�
Rožmanom�(foto:�GEN�energija)

Strokovna�komisija�in�vodstvo�tekmovanja�(foto:�P.�P.)

Duet�BQL�je�navdušil�občinstvo,�zlasti�dekleta�(foto:�GEN�ener-
gija).

Nastop�PD�Imani�Brežice�(foto:�Natalija�Štefanič)

RADEČE - Okrožno sodišče v Celju je v minulem tednu izdalo 
sklep o zavrnitvi upniškega predloga za začetek postopka prisil-
ne poravnave nad družbo Radeče papir nova d.o.o. Zahtevek so 
vložile tri družbe - Interexpo skupina, Strelski center Gaj in Strel-
ski klub central. Omenjeni so na okrožno sodišče v Celju vložili 
predlog za začetek prisilne poravnave, ker naj bi jim družba Ra-
deče papir nova d.o.o. dolgovala okoli 1,9 milijona evrov. »Meni-
mo, da je bil resnični povod za vložitev predloga za začetek prisil-
ne poravnave poskus izvajanja pritiska na družbo Radeče papir 
nova d.o.o., ki je v sodnem sporu z vsemi tremi predlagatelji ka-
kor tudi z njihovim družbenikom, zakonitim zastopnikom ozi-
roma članom Igorjem Rakušo, nekdanjim direktorjem družbe 
Radeče papir nova,« je sporočilo vodstvo radeške papirnice in 
dodalo, da podjetje uspešno posluje in je solventno (dolgoroč-
no plačilno sposobno). Radeška papirnica, ki izdeluje papir vi-
soke kakovosti za tiskanje potnih listov in drugih dokumentov 
pa tudi bankovcev, skupaj s hčerinsko družbo Muflon po ponov-
nem zagonu trenutno zaposluje 280 ljudi. Tradicija papirništva 
v dolini potoka Sopota sega v daljno leto 1736.  S. R.

Predlog prisilne poravnave 
za Radeče papir novo zavrnjen

Tudi posavska podjetja 
v lanskem letu povečala dobiček
LJUBLJANA/KRŠKO - Agencija Republike Slovenije za jav-
nopravne evidence in storitve (AJPES) je ta teden objavi-
la prve podatke o poslovanju gospodarskih družb in sa-
mostojnih podjetnikov v letu 2016. 

Kot je razvidno iz podatkov na podlagi oddanih letnih poročil, 
je slovensko gospodarstvo v letu 2016 nadaljevalo z rastjo in 
še naprej izboljševalo poslovne rezultate. Ti so bili boljši kot 
v letu 2015 tudi v posavskem gospodarstvu. 
V posavskih gospodarskih družbah so skupni prihodki za raz-
liko od slovenskega povprečja sicer nekoliko nazadovali tako 
na domačem kot na tujih trgih, vendar so kljub temu zabele-
ženi pozitivni trendi glede povečanja števila zaposlenih (3 od-
stotke) in neto dodane vrednosti (3 odstotke). Najbolj se je v 
posavskih podjetjih povečal neto čisti dobiček, in sicer za 45 
odstotkov, kar pa je še celo manj, kot je rezultat na državnem 
nivoju, kjer se je dobiček povečal kar za 70 odstotkov.
Posavski samostojni podjetniki so bili v letu 2016 v vseh po-
gledih uspešnejši kot leto poprej. Tako so število zaposlenih 
povečali za 6 odstotkov, prihodke za 11 odstotkov (na tujem 
trgu za 15 odstotkov), neto dodano vrednost pa za 10 odstot-
kov. Nekoliko slabši od podjetij so bili le pri rasti dobička, ki 
je znašala 11 odstotkov.
AJPES še ugotavlja, da so na nivoju države v letu 2016 družbe 
financirale poslovanje z lastnimi viri sredstev v večji meri kot 
v predhodnem letu in da je tudi število plačilno nesposobnih 
subjektov manjše v primerjavi s preteklimi leti, glede na leto 
2015 kar za 14,8 %. 
� Vir:�AJPES�Podružnica�Krško

Povabilo na »DAN ODPRTIH VRAT« 
tovarne Tanin Sevnica

Tovarna bo imela odprta vrata za obiskovalce 
27. maja 2017 od 9. do 11. ure. 

Organiziran bo voden ogled tovarne ob 9. in 10. uri.  
Ogled bo trajal približno 45 minut.

Zbirno mesto bo pri vratarnici tovarne, na Hermanovi cesti 1.

Vljudno vabljeni.
Uprava

Tanin Sevnica d.d.
Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 64 400
e-pošta: tajnistvo@tanin.si

www.tanin.si
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PROGRAM NA ODRU:

URA IZVAJALCI

11.00 Nastop harmonikarjev, Glasbena šola Krško

11.30

Otvoritev in slavnostni nagovori:
• mag. Miran Stanko, župan Občine Krško
• Nataša Kršak, direktorica Ljudske univerze Krško
• predstavnik Andragoškega centra Slovenije

11.45 Nastop tamburašev, Glasbena šola Krško

12.00 Branje renesančnih sonetov, Gimnazija Brežice

12.15 Plesni nastop, Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško

12.30 Pevski nastop, Pevci Ljudske univerze Krško

12.45 Ponudba na stojnicah in podelitev nagrad nagrajencem natečaja »Učenje razgiba 
življenje«

14.00 Izvedba narodno zabavne glasbe skupine Folk&Špas, Šolski center Krško-Sevnica

15.15 Sodobni ples, Glasbena šola Krško

15.45 Brainobrain, Vitanova

16.00 Nastop mažoret, Mažoretni klub Baton

16.15 Hip-hop, Plesni klub Lukec

16.45 Hip-hop, džez balet in salsa, Plesno društvo Imani

17.00 Koncert Big Band Krško

IZVAJALCI

Glasbena šola Krško: Predstavitev šole in vpisa v naslednje šolsko leto.

Šolski center Krško-Sevnica:
• Predstavitev solarnega avtomobila.
• Frizerski kotiček.

Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško: Delavnica izdelave preprostih glasbil.

Ljudska univerza Krško:
• Svetovalno središče Posavje se predstavi.
• Spoznajte aktivnosti Večgeneracijskega centra Posavje.
• Ustvarjalna delavnica.

GEN energija, d. o. o.: 
• Predstavitev simulacije delovanja NEK »Energetska mešanica«.

Kulturni dom Krško: Delavnica »Sledi zelišč«.

Mladinski center Krško: 
• Multimedijsko ustvarjanje v Mladinskem centru Krško.

Valvasorjeva knjižnica Krško: Predstavitev dejavnosti.

Zdravstveni dom Krško: 
• Merjenje pljučne kapacitete, krvnega tlaka in krvnega sladkorja.
• Higiena zob.
• Promocija presejalnega programa SVIT.
• Demonstracija in praktično izvajanje oživljanja in uporabe polavtomatskega defibrilatorja.

Zveza prijateljev mladine Krško: Predstavitev in delavnica za obiskovalce.

Ekonomska in trgovska šola Brežice:
• »Lutkarišče« – miniaturne lutkovne predstave.
• Turistične ideje mladih.

Center Sonček Krško: Predstavitev in prodaja izdelkov.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Krško: 
• Predstavitev programov in dejavnosti s praktičnimi prikazi.
• Nagradni kviz s področja energetike.

Posavski muzej Brežice:
• Predstavitev dejavnosti.
• Delavnica »Dotik umetnika«.

Ozara Slovenija, enota Sevnica: Predstavitev delovanja in aktivnosti.

Gimnazija Brežice:
• Predstavitev programov in vsebin.
• Jezik – odmev, ki mora trajati.

Društvo kmetic Krško: Predstavitev društva.

Plesni klub Lukec: Plesni klub Lukec se predstavi.

PROGRAM NA STOJNICAH: Pod sloganom

UČENJE RAZGIBA ŽIVLJENJE
se bodo predstavile številne izobraževalne, kulturne  
in druge ustanove, društva ter posamezniki.

PROGRAM PARADE UČENJA
KRŠKO, 17. 5. 2017 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

11.00–18.00

Ploščad pred Kulturnim domom Krško, 

Trg Matije Gubca, Krško

LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO vas vabi na izobraževalne in ustvarjalne delavnice, 
glasbene in plesne nastope, razstave in predstavitve.

Spremljate dogajanje na facebook.com/lukrsko
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Navedeno znanstveno delo je 
razširjeno diplomsko delo, s 
katerim je Karla Pacek, ki se 
je iz rodnega Prekmurja pre-
selila v Malo Mraševo na Kr-
škem polju, kjer si je ustvarila 
družino, diplomirala leta 2014 
na Filozofski fakulteti Univer-
ze v Ljubljani, pri čemer ji je bil 
mentor prof. dr. Boris Golec, 
podrobni poznavalec zgodovi-
ne Krškega in dolgoletni član 
strokovnega sveta Metnega 
muzeja Krško.

V župnijskih matičnih knjigah, 
iz katerih je Packova črpala 
vir podatkov, so zabeležena 
rojstva, poroke in smrti. Naj-
pogostejši vpisovalci navede-
nih podatkov so bili župnijski 
upravitelji, v Krškem je to delo 
v navedenem obdobju, ki ga je 
avtorica zajela, najdlje, kar 33 
let, opravljal Janez (Johann) 
Knavs. Prvi zapisi so bili nare-
jeni v latinščini, zatem v nem-
ščini in gotici, od leta 1900 
dalje pa so matične knjige spi-
sane v slovenščini. Poleg datu-
ma, letnice in kraja rojstva, ali 
je otrok zakonski ali nezakon-
ski, so matične knjige zajema-
le še vrsto drugih podrobnih 
podatkov, med drugim o vero-
izpovedi ali spremembi vero-
izpovedi, krstitelju, starših in 
botrih, njihovem poklicu, kas-
neje so začeli vpisovati tudi 
babice, ki so sodelovale pri 
porodu ipd. Ali, kot je zapisal 
dr. Dejan Zadravec v recen-
ziji, ta ne razkriva zgolj demo-
grafskega gibanja prebivalstva 
v mestu skozi sedem desetletij, 
temveč bralcu ponazori tudi 
podobo mestnega prebivalstva 
s socialnega, poklicnega in go-
spodarskega vidika ter je izje-
mna »predvsem zaradi izredno 

Odstrt še en del krške zgodovine
KRŠKO - V Mestnem muzeju Krško so 25. aprila predstavili monografijo Karle Pacek »Ko spregovorijo ma-
tične knjige - družbena zgodovina mesta Krško med letoma 1850 in 1918 v luči rojstnih matičnih knjig«. 
Uredila jo je dr. Helena Rožman, oblikovala pa Polona Zupančič.

podrobne in originalne analize 
sicer vsebinsko skopih podat-
kov, ki pa je pripeljala tudi do 
spoznanj, za katera si marsik-
do ne bi mislil, da jih je mogoče 
izbrskati prav iz tega vira. […] 
Slovensko zgodovinopisje je s 
tem delom vsekakor pridobi-
lo pomembno referenčno delo, 
ko gre za analize podatkov iz 
rojstnih matičnih knjig, pre-
bivalci Krškega in širše pa za-
nimiv in tehten vpogled v de-
lček novejše krške zgodovine, 
ki kar kliče po nadaljevanju.« 
Leta 1946 se je vodenje matič-
nih knjig preneslo na matične 
urade (zdajšnje upravne eno-
te), četudi zgolj za cerkvene 
potrebe, župnije še naprej vo-
dijo matične knjige. 

Če na tem mestu izpostavimo 
nekaj izmed podatkov. V Kr-
škem se je med leti 1850 in 
1918 rodilo 1.412 otrok. Prvih 
30 let navedenega obdobja je 
število rojstev naraščalo, na-
kar pa so ta kot posledica pro-
pada splavarstva ter od njega 
odvisnih obrti in storitev ter 

izgradnje železnice na videm-
ski strani začela upadati. Zara-
di upada obrti v mestu je zače-
lo naraščati število kmečkega 
prebivalstva v okoliških pri-
mestnih krajih, razvoj same-
ga mesta pa je po letu 1880 te-
meljil predvsem na delovanju 
večjega števila državnih usta-
nov in z njimi povezanih pok-
licev. Do sredine 19. st. je bilo 
največ otrok krščenih na dan 
rojstva ali dan kasneje, v zad-
njem obravnavanem obdobju 
pa jih je bila več kot polovica 
krščenih sedmi dan ali kasneje. 
Med dečki sta bili najpogostej-
ši imeni Jožef in Franc, pri de-
klicah pa Marija. Krstni botri so 
bili večinoma pari, najpogoste-
je zakonski, kot denimo zakon-
ca Martin in Josipina Hočevar, 
enega krstnega botra pa so za-
čeli izbirati šele od devetdese-
tih let 19. st. dalje. Nezakonski 
otroci so bili pri vpisih v ma-
tične knjige obravnavani enako 
kot rojeni v zakonu, sicer pa je 
bilo v obravnavanem obdobju 
rojenih le 10 odstotkov neza-
konskih otrok.

Predstavitev navedene knjige - 
kupiti jo je možno v muzejski 
trgovini - sodi v eno izmed ak-
tivnosti obeleževanja 540-le-
tnice pridobitve mestnih pra-
vic Krškega. Knjiga formata 
A4 je strnjena na 180 stra-
neh in so jo v muzeju izdali v 
nakladi 200 izvodov. Uredila 
jo je vodja muzejskih enot dr. 
Helena Rožman, oblikovala 
pa dosedanja oblikovalka mu-
zejskih razstavnih postavitev, 
katalogov in publikacij Polo-
na Zupančič. Z besedami sta 
monografijo na pot poleg av-
torice Packove in dr. Rožma-
nove pospremila tudi direk-
torica Kulturnega doma Krško 
Darja Planinc ter krški župan 
mag. Miran Stanko. Slednji je 
izpostavil, da so tovrstni zapi-
si, ki se iz več vidikov nanašajo 
na zgodovinopisje določenega 
območja, izredno pomembni. 
Toliko bolj, ker se v novodob-
nem obdobju vse več podatkov 
vodi in hrani zgolj v elektron-
skih oblikah, ki pa so spričo 
razvoja informatike in hitro 
spreminjajočih se računalni-
ških tehnologij v primerjavi z 
zapisi na papirju z vidika traj-
nega ohranjanja in dostopnos-
ti do podatkov v bodočnosti še 
vprašljivi. Kot nam je poveda-
la avtorica Packova, po roj-
stnih matičnih knjigah župni-
je Krško obdeluje tudi podatke 
iz krških poročnih in mrliških 
matičnih knjig iz navedenega 
obdobja, na podlagi česar se v 
prihodnje lahko nadejamo izid 
novih knjižnih izdaj, ki bodo 
postregle z novimi in zanimi-
vimi podatki o prebivalstvu in 
zgodovini mesta Krško. 

� Bojana�Mavsar�

Zgodovinarka�Karla�Pacek�in�dr.�Helena�Rožman

KRŠKO - Učenci in učitelji OŠ Jurija Dalmatina Krško so 26. apri-
la v sklopu naravoslovnega dneva Eko dan združili več dogod-
kov. Tega dne so namreč sprejeli prvošolce v šolsko skupnost kot 
enakopravne člane oddelčnih skupnosti, podelili so bralne znač-
ke, s katerimi so obeležili svetovni dan knjig in avtorskih pravic 
(23. april), pri čemer je med prejemniki izstopalo kar 27 deve-
tošolcev, ki so bralno značko osvojili v vseh letih izobraževanja, 
s tem pa še naziv zlati bralec, pretežni del dneva pa so nameni-
li eko dnevu oziroma izvedbi delavnic z ekološkimi vsebinami, 
s čimer so obeležili tudi dan Zemlje (22. april). Med drugim so 
prisluhnili predavanju specialistke za sadjarstvo Andreje Bren-
ce iz KGZ Novo mesto, ki je učencem ob tej priložnosti predstavi-
la pomen sadja in zelenjave v prehrani, način pridelave in vrste 
sadja, s poudarkom na pomenu tako doma kot v lokalnem oko-
lju pridelane hrane, zasadili več dreves, med njimi v sodelovanju 
s Čebelarskim društvom Krško pri šolskem čebelnjaku medovi-
to lipo, v sodelovanju z družbo Kostak Krško in njenimi pred-
stavniki pa izvedli več delavnic izdelovanja eko izdelkov, preda-
vanj o pravilnem sortiranju odpadkov ter vodi, pri čemer so se 
učenci z ogledom vodohrana na Resi seznanili z njegovim delo-
vanjem in pomenom ohranjanja pitnih virov ter s tem pitne vode 
za oskrbo prebivalstva. Nekatere izvedene aktivnosti videmskih 
učencev bodo že kmalu vidne tudi po naseljih oz. cestah, saj so 
izdelali tudi šablone z motivi, na podlagi katerih bodo v podje-
tju Kostak izdelali nalepke in z njimi okitili transportno vozilo 
za odvoz odpadkov.  B. M. 

SENOVO - V sodelovanju z gledališko skupino DKD Svoboda Seno-
vo so na OŠ XIV. divizije v tamkajšnjem kulturnem domu 25. aprila 
izvedli že 24. dobrodelno prireditev Za sodobnejšo šolo. Z zbrano 
vstopnino obiskovalcev, ki so si ogledali uprizoritev igre »Ameri-
kanski dolarji« v izvedbi gledališke skupine, so uspeli zbrati 2.300 
evrov, kar pa ni dokončen izkupiček letošnje dobrodelne akcije, 
saj posamezne donacije, kot je povedal ravnatelj šole Vinko Hos-
tar, iz tega naslova v teh dneh še prejemajo. Zbrana sredstva na-
meravajo nameniti za nakup učil in učnih pripomočkov, posodo-
bitev IKT tehnologije na šoli, izdelavo oblek za šolsko folklorno 
skupino in kot pomoč učencem iz socialno manj vzpodbudnih 
okolij za udeležbo na šolskih ekskurzijah.  B. M. 

KRŠKO - Dijakinje in dijaki drugega letnika Gimnazije Krško so 4. 
maja sodelovali na tradicionalni šolski ekološki akciji Smetožer-
ka, ki jo gimnazija že vsa leta zgledno izvaja skupaj s podjetjem 
Kostak. Letos so čistili tri odlagališča v okolici vasi Brege. Čisti-
lo je 17 dijakov G2A Gimnazije Krško, profesorja Matej Mlakar 
in Alenka Špan ter dva delavca podjetja Kostak. V dveh urah so 
počistili deset kubičnih metrov smeti. »Akcijo bomo izvedli tudi 
naslednje leto z novo generacijo naših gimnazijcev, vabimo pa 
vas, da nam sporočite, kje so divja odlagališča, ter seveda, da se 
nam na akciji pridružite. Po podatkih iz registra odlagališč je na 
območju občine Krško 70 divjih odlagališč. Vse v zvezi z ekolo-
škim aktivizmom naše šole objavljamo na http://matej.info/in-
dex.php/aktivnosti/smetozerka,« je sporočila ekipa Smetožer-
ke na Gimnaziji Krško.

Šolski dan v znamenju 'prvčkov', 
knjige in ekologije

24�od�skupno�27�zlatih�bralcev

Čistilna akcija Smetožerka 2017

Za sodobnejšo senovsko šolo
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Sadovi narave v Posavju
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ZAŠČITNI MATERIALI ZA NAPREDNO KMETIJSTVO
Folije za rastlinjake s spojnimi materiali

Senčilne, protitočne in protivetrne mreže
Zastirne folije in tkanine

Kapljično namakanje | Sadike jagodičevja

PREDIKAT, trgovina in storitve d.o.o. 
Zdole 69, Zdole; 07 477 85 08

Tudi preko spleta: www.predikat.si

Ajda: zdravo žito naših pradedov

Po posavskih poteh rožnato-belih cvetov
Po neprijetnih vremenskih presenečenj polnem aprilu je z vso bohotnostjo nastopil veliki traven. Narava je v bujnem razcvetu, kipi od rastlinskih sokov, kmetje ima-
jo od jutranjega svita polne roke dela, vrtičkarji pa še skrbno pokrivajo svoje vrtnine in pogledujejo proti ledenim možem. V drugi polovici maja bo tudi na posavsko 
rodovitno zemljo pogosteje padlo seme izjemno hranilnega žita, ki je dolga stoletja pred lakoto reševalo naše prednike. Ajdo, priljubljeno sestavino jedi Daljnega 
vzhoda, naj bi v Evropo v srednjem veku prinesli Templarji. Naša polja so bila nato leto za letom odeta v rožnate, rahlo zelenkaste, predvsem pa značilne drobne bele 
cvetove. Dandanes je cvetoče bele odeje v Posavju neprimerljivo manj, ajda, naše udomačeno 'superživilo', pa je v zadnjih desetletjih počasi tonila v pozabo. 
Ljudske pesmi in zgodbe ajde 
niso opevale brez razloga. Nje-
ne dobrobiti za telo in kvali-
teto pridelovalne zemlje so 
znanstveno potrjene, a kljub 
temu se k tej enoletnici tudi v 
Posavju vračamo šele zadnje 
desetletje in še to počasi. 

AJDA, HVALA TI, V IMENU 
NAŠIH PREDNIKOV

In vi – še pomnite bela, cvetoča 
in dišeča polja tega zanimive-
ga žita? Ajda pravzaprav sodi 
v družino dresnovk (kot kač-
ja dresen, kislica in rabarbara), 
tla preprede z vretenastimi ko-
reninami, v višave se vzpenja 
tudi do metra visoko z zelna-
tim steblom, ki se košato okiti 
s srčastimi listi. Nekje ste mor-
da videvali skoraj rdeča ajdina 
socvetja, drugje snežno bela ali 
celo zelenkasta? Vse to je bila 
ajda, barva cvetov pa odvisna 
od sorte in celo od tempera-
ture zraka. Cvetovi so Posavje 
zajeli ob različnih časih, saj se 
ajda seje nekje od maja do zad-
nje setve v prvih dneh avgusta, 
odvisno, če se seje kot glavni 
ali strniščni posevek. Pogo-
ji okolja so tisti, ki narekujejo 
setev: ko ajdino seme pade na 
zemljo, morajo biti namreč tla 
ravno prav vlažna, temperatu-
ra zraka pa nad ničlo.

Vsaj pesem 'Po Koroškem, po 
Kranjskem že ajda zori' je ajdo 
pripeljala na konec jezika vsa-
kega, tudi današnjega otro-
ka, četudi je morda ni nikoli 

okusil. 'Kranjski del' Posavja 
je bil z ajdo precej bogat. Dr. 
Ivan Kreft, mednarodno uve-
ljavljeni doktor agronomskih 
znanosti, ki je ravno ajdi na-
menil večji del svojega znan-
stvenega dela, je razširjenost 
tega neprezimnega žita razi-
skoval tudi na našem območju. 
Za Posavski obzornik je pojas-
nil, da so v Spodnjeposavski 

regiji tedanjo razširjenost in 
pridelovanje ajde raziskovali 
okoli leta 1980 in da so jo tak-
rat največ sejali na hribovitem 
območju desno od Save, z njo 
pa je bil bogat ves krško-brež-
iški konec in kraji, ki se vijejo 
vzporedno z Radečami: »Tak-
rat so nam kmetje pripovedo-
vali, da ajdo sejejo, kar pomni-
jo, in da so po ustnem izročilu 
vedeli, da so jo sejali že njiho-
vi starši in stari starši. Točne-
ga pisnega podatka, kdaj so jo 

začeli sejati na tem območju, 
pa žal nimamo. Glede na to, da 
jo je dobro poznal že Valvasor, 
sklepamo, da je zelo verjetno, 
da so jo tudi na brežiško-kr-
škem koncu sejali že pred več 
stoletji. Če bi kdo imel čas sis-
tematično pregledovati oglase 
v starih časopisih, ko so kme-
tje ponujali pridelek ajde, ali v 
urbarjih, bi se dalo natančne-

je ugotoviti, kdaj so na tem ob-
močju začeli pridelovati ajdo. 
Zanesljivo pa lahko trdimo, da 
so jo sejali vsaj pred več kot 
150 ali 200 leti.«

Po ohranjenih zapisih gornje-
grajskega urbarja naj bi se ajda 
na območju Slovenije pojavlja-
la že vsaj od leta 1426, pobe-
lila je okolice vasi in gradov. 
Premožni fevdalci so se sicer 
obračali k 'žlahtnejšim žitom' 
in po žetvi dovolili tlačanom, 
da si na strnišču pridelajo ajdo. 
Na nekaterih področjih je bila 
ajda oproščena dajatev, na 
drugih ne, a zemlja fevdalne 
gospode je tako ostala obde-
lana, ajda pa kot naslednji po-
sevek spodbujana, ker je zara-
di goste setve znana zatiralka 
plevela, hkrati rahlja prst, pa 
tudi 'zdravilka' zemlje, saj 
zmanjšuje populacijo škodljiv-
cev v tleh. Po spravilu ajde je 
njiva tako ostala brez nezaže-
lenih plevelov, tlačani so imeli 
hrano, fevdalci pa čisto zemljo. 
Ajda naj bi skozi dve naslednji 
stoletji postopno našla svo-
je mesto tudi na bolje založe-

ni meščanski mizi in v mestnih 
kaščah. Janez Vajkard Valvasor 
jo v Slavi vojvodine Kranjske 
(1689) omenja takole: »Ajda 
na Kranjskem posebno dob-
ro in pogosto uspeva. Iz ene-
ga zrna jih nastane po navadi 
osem. Iz ajde se peče navaden 
kruh, ki je čisto črn kakor prst. 
Tak kruh jedo kmetje po vsej 
deželi. Čeprav je črn, pa ven-
dar nimajo plemenita in me-
ščanska usta vzroka, da bi ga 
zaničevala, ker je zelo okusen 
in dober; le če preveč ovsa do-
dajo, postane prekrhek. Iz ajde 
pripravljajo tudi kašo, in sicer 
takole: v kotlu puste ajdo vre-
ti toliko časa, da se zrna odpro; 
nato odlijejo vodo in stresejo 
kuhano ajdo na platnen prt, da 
se na zraku posuši; medtem jo 
večkrat premešajo, da se neko-
liko posuši, tj. da se zrno str-
di. Ko pa je tako daleč, da zrno 
ne poči, če ga z zobmi skušaš 
zgristi, ampak je še nekako ži-
lavo, stolčejo ajdo kot pri vsaki 
kaši. Ajdova kaša je prav dobra 
jed in se često pošilja na tuje.« 
Predvsem pa je vseskozi osta-
jala žito, ki je reševalo narod 
pred lakoto. To vlogo je odi-
grala tudi v začetku 19. stole-
tja, ko je tudi Evropo zajela t. i. 
'mala ledena doba'.

Mala ledena doba, ki je vrhu-
nec dosegla leta 1816, bi mo-
rala biti glasen opomnik pred 
tem, kaj se lahko zgodi, če se 
okoliščine za naše poljedel-
stvo v hipu bistveno spreme-
nijo. Že nekaj let so padale 
temperature, a dno so razme-
re dosegle po letu 1815. Med 
5. in 15. aprilom leta 1815 je 
v oddaljeni Indoneziji, na oto-
ku Sambawa, izbruhnil vul-
kan Tambora. Naenkrat se je 
izjemno povečala količina at-
mosferskega prahu, ki je začel 
potovati proti našim krajem. 
Nedavni izračuni kažejo, da naj 
bi takrat svetovna povprečna 
temperatura zaradi izbruha in 
zmanjšanega prehoda sončnih 
žarkov skozi stratosfero pad-
la za 1 stopinjo Celzija! Sliši se 
malo, a posledice takšnih raz-
mer so pogubne. Nenehne pa-
davine, mraz, megle, onemo-

gočena je bila žetev, čebele 
sploh niso letale, ni bilo opra-
ševanja, plodov, stiska pa iz 
meseca v mesec večja. Izbruh-
nila je splošna lakota, marsik-
je iz obupa zavladalo nasilje, 
skoraj celotna severna polobla 
sveta je bila prikrajšana za ži-
vljenjsko pomembna živila. To 
leto je postalo znano kot 'leto 
brez poletja', 'leto revščine', 
'leto, zmrznjeno do smrti'. 

Naše kraje je pred še hujšo la-
koto rešil baron Žiga Zois in to 
z – ajdo! Na Češkem je njego-
vo pozornost pritegnila dru-
gačna, zelena ajda (Fagopyrum 
tataricum) ali tatarska ajda. 
Medtem ko je ajda, ki je belila 
prej naša polja – navadna ajda 
(Fagopyrum esculentum) – žu-
žkocvetka in je potrebna opra-
ševanja, pa tatarska ajda ne 
potrebuje opraševalcev in us-
peva tudi v neugodnih razme-
rah. Zois jo je uvedel pri nas 
(zato se je je prijelo ime 'coj-
zla'). Je veliko bolj polna gren-
čin, a uspevala je tudi v naj-
težavnejših dnevih in mnoge 
rešila lakote.

In to ni bilo zadnjič, da je bila 
ajda dragocena rešilna bil-
ka. Marija Sušnik, 'zaklad-
nica' etnološkega znanja o 
Bizeljskem, je zapisala, da: 
»Starejši Bizeljanci s hvale-
žnostjo v srcu in z globokim 
spoštovanjem izgovarjajo ime 
ajda. Spominjajo se kriznih 
obdobij, uničevalnega vdora 
trtne uši, uničenih vinogra-

dov leta 1880. Posledice prve 
in druge svetovne vojne, iz-
gnanstva in elementarnih ne-
zgod, predvsem toče in poze-
be. Ob takšnih dogodkih so 
prebivalci skoraj vedno dobili 
pomoč v obliki ajdovega seme-
na ali zrnja za hrano. Sejanje 
ajde kot strniščnega posev-
ka je prešlo v navado tudi tak-
rat, ko je toča ali druga nadlo-
ga uničila pridelke v manjšem 
obsegu. Tudi pozno posejana 
ajda lepo dozori, če je dolga in 
topla jesen, postopoma cvete 
in dozoreva. Ajdo so začeli se-
jati v naših krajih že v začetku 
15. stoletja.«

JEJTE JO! NAŠA 
KULINARIČNA DEDIŠČINA 
IN ZDRAVO ŽIVILO

Kakšna raznolikost, od slane-
ga do sladkega: ajdova kaša 
na različne načine, ajdov kruh, 
med, žganci, krapci, štruklji, 
kolači, ajdove palačinke, ajdovi 
blini, potice, čaj iz cvetov ajde 
… samo na območju Slovenije 
naj bi poznali okoli 90 jedi iz 
ajde, kaj šele, če pogledujemo 
proti vzhodu, kjer se seznam 
jedi večkratno pomnoži.  

Vsako okolje ima svoje jedi, ne-
katere pa so si skozi delo dru-
štev utrle tudi svojo pot do 
prepoznavnosti. Tako si že ne-
kaj let Društvo kmečkih žena 
Bizeljsko prizadeva, da bi bi-
zeljski ajdov kolač, ki ga ozna-
čujejo kot kulinarično poseb-
nost področja Bizeljskega in 

Slovenija�je�bogata�z�lokalnimi,�pri�nas�vzgojenimi,�udoma-
čenimi�sortami�ajde,�ki�so�povrh�vsega�še�odlične�za�kolobar.�
Naša�polja�tako�prekriva�čebelica,�darja,�rana�60,�petra,�črna�
gorenjska,�siva�dolenjska,�tatarska�ajda�…�(Foto:�P.�Pavlovič)

Prepoznavna�triroba�zrna�spominjajo�na�srce,�prav�tako�ajdi-
ni,�v�spiralo�vzpenjajoči�se�listi.�Narava�je�poskrbela�za�dob-
ro�simboliko,�saj�bi�svojemu�srcu�in�ožilju�težko�ponudili�bolj�
primerno�žito,�kot�je�ravno�ajda.�(Foto:�Sv.�Mavsar)
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ROČNA ŠKROPILNICA BOVI PRO-18

16-litrska, medeninasta tlačilka, 
ročaj in palica 0,5 m s pršilno šobo, delovni tlak do 
15 barov, kroglice inox, ročica možno levo-desno.

Cena: 124,32 € (brezplačna dostava na vaš naslov).

GSM 041 663 345
info@danipac.si
www.danipac.si

Po posavskih poteh rožnato-belih cvetov
okolice, tudi uradno zaščiti-
li kot jed s tradicionalnim po-
reklom. Ajdovo slano pecivo, 
ki ga izpopolnjuje skutni na-
dev, naj bi nekoč pripravljali 
ob različnih praznikih in po-
sebnih delovnih akcijah, ko je 
bilo potrebno ljudem vliti do-
datne moči in kreposti. Goto-
vo ste tudi v našem časopisu že 
zasledili, da se vsako leto odvi-
ja tudi dobro obiskano tekmo-
vanje v pripravi ajdovega kola-
ča. Okusite ga lahko na mnogih 
prireditvah v njihovem okoli-
šu, pogosto ob degustaciji z 
bizeljskim vinom. Če pa bi se 
priprave radi lotili sami, vam 
bo v pomoč splošni recept za 
to slano dobroto:

Prek devetdeset slovenskih 
jedi dokazuje, da gre za zelo 
uporabno žito. A tu se njegova 
zgodba šele začenja, saj se ajda 
ponaša z občudovanja vredni-
mi lastnostmi. 

Bogata je z železom, cinkom, 
selenom, manganom, fosfor-
jem, kalijem, magnezijem in 
podobno. Okoli 10 odstotkov 
zrna predstavljajo beljakovi-
ne, a ajda tudi tu predstavlja 
posebnost, saj je v nasprot-
ju z ostalimi žiti, kjer je biolo-
ški izkoristek beljakovin oko-
li 50 odstotkov, ta pri ajdi kar 
90-odstoten. Odlikujejo jo ami-
nokisline lizin, triptofan, argi-
nin. Vsebuje malo maščob in 
še te so kakovostne, nenasiče-
ne. Škrob iz ajde enakomerne-
je prehaja v kri, saj ima le-ta 
ugodno obliko amilaze, kar je 
dobrodošlo za sladkorne bol-
nike. Odlikujejo jo dragoceni 
vitamini B1, B2, B6. Ker nima 
glutena, je primerna za ljudi z 
vedno pogostejšim obolenjem 
- celiakijo. Ajda, posebej pa že 
omenjena tatarska ajda, vse-
buje tudi izredno veliko anti-
oksidantov, med njimi naravni 
flavonoid rutin. Skupek vsega, 
z rutinom na čelu, tako kre-
pi odpornost, deluje antibak-
terijsko, zelo dobro deluje na 
srce, krepi ožilje, znižuje krv-

ni pritisk in holesterol, zausta-
vlja krvavitve, pomagala naj bi 
celo pri opeklinah zaradi radi-
oaktivnega sevanja.

Ravno svojstven okus in mo-
rebitne grenčine, ki ajdo spre-
minjajo v pravo, domače 'su-
perživilo', so jo potisnili na 
rob jedilnikov mlajših gene-
racij. Temu botruje tudi pre-
cejšnja mera neznanja ali ne-
zanimanja, a so njene dobrobiti 
takšne, da se ji vsekakor splača 
nameniti zasluženo pozornost. 
To so ugotovili tudi v bližnjem 
mlinarstvu Rangus iz okolice 
Šentjerneja, ki so s svojim de-
lom s tatarsko ajdo in razvo-
jem nove, trdinove ajde vzbu-

dili celo zanimanje Japoncev in 
Vzhoda, izvornega doma ajde. 
Anton Rangus je za naš časo-
pis pojasnil, da je odločitev za 
ajdo pravzaprav podedoval: 
»Ajdo v našem mlinu melje-
mo že več kot 100 let (tri ge-
neracije mlinarjev) in se zanjo 
nismo na novo odločili ampak 
nadaljevali tradicijo. Ugotovili 
smo, da kupci potrebujejo več 
naše domače kakovostne ajde 
namesto manj vrednih cenenih 
tujih mlevskih izdelkov iz ajde, 
pripeljane v Slovenijo od daleč, 
iz Ukrajine in celo iz Kitajske. 
Zaradi neurejenih razmer so 
tuji izdelki iz ajde, ki so pri nas 

samo pakirani, z oznako izde-
lano v Sloveniji. Kupci morajo 
biti pozorni na to, da bi mora-
lo pisati 'pridelano v Sloveniji', 
če naj bo kakovost zanesljivo 
dobra. Ugotavljamo lahko, da 
čedalje več potrošnikov razu-
me pomen ajde v prehrani za-
radi vlaknin, beljakovin in anti-
oksidantov. Žal pa v trgovinah 
ni na razpolago dovolj kakovo-
stnih domačih izdelkov.«

ČEBELE JI PADAJO 
K NOGAM 

Nekateri še iz šolskih dni re-
citirate: 

»Že vsa polna medu 
zacvetela je, 

pala k nogam ko v snu 
ji čebela je!«  

Pesnik Josip Murn Aleksan-
drov je v Pesmi o ajdi tako po-
udaril, kako privlačna so po-
lja te bele odeje tudi za čebele. 
Ajda je že od nekdaj slovela 
kot odlična medovita rastlina, 
ki medi ob prijetnem sončnem 
vremenu, hvalnico pa ji je 'pel' 
tudi najbolj znan oče sloven-

skega čebelarstva, Anton Jan-
ša. Čebele so menda ob ajdi kar 
razigrane in zaradi obilja zado-
voljne, ajdov med pa velja za 
prvovrstno, mineralov in anti-
oksidantov polno živilo. 

Pomen harmonije sobivanja 
ajde in čebel pa so modri, z 
zemljo povezani ljudje nekoč 
videli tudi drugje. Ajdova je-
senska paša je bila dragoce-
na za pripravo čebel na pre-
zimovanje. V času, ko ni bilo 
več cvetnega prahu na pre-
tek, je ravno ajda bujno zacve-
tela. Čebelarji so svoje pridne 
delavke navdušeno spustili 

na pašo. Topla jesenska ajdo-
va paša je spodbujala matice k 
zaleganju, cela čebelja družina 
pa se je z dodatno hrano posto-
pno pripravljala na zimo. Da-
nes so postopki čebelarjenja 
seveda spremenjeni, čebele se 
na zimo pripravljajo tudi s po-
močjo sladkorjev in sladkornih 
sirupov, a tudi če bi jim čebe-
larji želeli ponuditi mamljivo 
ajdovo pašo, bi dandanes tež-

ko našli nekdanje bele širjave 
ajde na naših poljih. K modro-
stim se velja vrniti in tako je 
medovita ajda, sploh sorta če-
belica, tudi danes po mnenju 
Čebelarske zveze Slovenije 
zelo pomembna za našo deže-
lo, kulturno krajino in pred-
vsem za ohranitev čebel. 

Z namenom poudarjanja po-
mena ponovnega uveljavljanja 
ajde v Sloveniji in povezave s 
čebelami je bilo pred leti resda 
organiziranih nekaj posvetov 
in promocijskih akcij. A ajda 
se bo sejala le, če bo obstajal 
odkup, če bo obstajal trg in bo 
končno zaživela učinkovita in 
do vseh deležnikov pravična 
veriga od kmeta do prodajal-
ca in kupca. 

KJE SI DANES, AJDA?

Koliko ajde se je sejalo nekoč, 
je težko povedati, vsekakor pa 
naj bi bila stalnica naših polj in 
krožnikov. V Sloveniji je bilo v 
dvajsetem stoletju vedno manj 
zemlje namenjene ajdi. Po po-
datkih statističnega urada je 
bilo leta 1939 v Sloveniji z 
ajdo posejanih več kot 30.000 
hektarjev, leta 1970 le še okoli 
6000 hektarjev, leta 1991 pa je 
ta meja padla že pod 700 hek-
tarjev. Seveda se je zaradi bolj-
šega poznavanja, žlahtnjenja 
sort in tehnologije pridelava 
na hektar izboljšala, a značil-
na bela polja naše krajine so 
skorajda izginila. 

Zanimanje za pridelavo ajde 
je znova začelo naraščati šele 
desetletje nazaj. Leta 2010 naj 
bi po podatkih Kmetijsko goz-
darskega zavoda Novo mesto 
tudi pri nas ajda začela doživ-
ljati nov zagon. Postopno naj bi 
se začela večati tako delež pri-
delovalnih površin in ajde kot 
glavnega posevka, pravi Mate-

ja Strgulec iz omenjenega za-
voda. Po njihovih podatkih naj 
bi se v štirih občinah posavske 
regije danes ajda pridelovala 
na 78 kmetijah, površinsko pa 
na skoraj 53 hektarjih. Največ 
arov je leta 2015 ajda pokriva-
la na območju krške občine – 
pridelovalo jo je 36 kmetijskih 
gospodarstev na 2.597 arih. 
Sledile so kmetije na območju 
občine Brežice, kjer je 30 kme-

   velika izbira trajnic
rhododendroni

sadilni in glineni lonci
sezonsko urejanje grobov

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

 Vabljeni!

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

   rhododendroni
sadilni in glineni lonci

sezonsko urejanje grobov

  
70 l - zemlja za balkonsko cvetje

Velika izbira 
trajnic, sadnega drevja

 in sadik zelenjave

Dnevi 
balkonskega cvetja - 
do razprodaje zalog

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

 

Potrebujete: za testo: 80 dag 
ajdove moke, do 1,5 l vode; 
za nadev: 1,5–2 kg skute, 2–3 
jajca, sol, 10–15 dag masla, 2 
dcl kisle smetane.

Priprava: ajdovo moko soli-
mo, poparimo z vrelo vodo, 
maso ohladimo, dodamo 
malo masla, umesimo testo 
ter ga razdelimo na dva ali tri 
dele. Testo na tanko razvalja-
mo in ga namažemo z nade-
vom (iz skute, jajc, soli, kisle 
smetane); po nadevu nareže-
mo koščke masla. Nato kolač 
zvijemo kot zavitek in ga po-
ložimo v namaščen ali s peki 
papirjem obložen pekač ter 
pečemo dobro uro in pol. 20–
30 minut pečemo pri najvišji 
temperaturi (180 °C–200 °C), 
nato temperaturo zmanjša-
mo (160 °C–170 °C) in tedaj 
kolač premažemo še s kislo 
smetano (lahko tudi dvak-
rat) ter spečemo do konca. 
Lažje ga razrežemo, ko se 
malo ohladi.

Od�kod�je�ajda�na�vašem�krožniku?�Vsaj�polovico�jo�morajo�menda�slovenska�mlinarska�podje-
tja�uvoziti�iz�Madžarske,�Avstrije,�Češke,�Ukrajine.�Znanje,�sorte�in�zemljo�imamo.�Je�tudi�dovolj�
volje�za�povezovanje,�medsebojno�pomoč�in�lokalno�usmerjeno�potrošnjo?�(Foto:�P.�Pavlovič)

Foto: R. Retelj
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Turistična kmetija ”pri Martinovih”
Milena in Franc Tomše

Globočice 8, 8262 Krška vas,
Tel.: 07/49-61-057      GSM: +386(0)41/381 271

martinovi@siol.net     www.martinovi.com

Po posavskih poteh rožnato-belih cvetov
tijskih gospodarstev sejalo 
ajdo na 2.304 arih. Kostanjevi-
ca na Krki z dvema kmetijama 
je z belimi cvetovi pobelila 139 
arov, 10 kmetijskih gospodar-
stev na območju občine Sevni-
ca pa je trirobe, srčkaste plodo-
ve pobiralo na 246 arih.

Zakaj se je torej ne prideluje 
več, sploh v zadnjih letih, ko 
naj bi trend zanimanja za ajdo 
rasel tako na strani kupcev kot 
na strani pridelovalcev? 

Odgovor je kompleksen. Del 
odgovora kmetje vidijo v tem, 
da ajda, kljub temu da uspeva 
tudi na slabo založenih tleh, po 
mnenju kmetov ni najenostav-
nejše žito za pridelavo. Zelo ob-
čutljiva je na pesticide (lahko bi 
rekli, da na srečo!), zato je pra-
vo bio živilo, a hkrati je takšne 
zemlje vedno manj. O tem, za-
kaj do domače ajde ni najlaže 
priti, smo več povprašali tudi 
na AgroPosavje d.o.o., ki bo le-
tos pobelilo 8 hektarjev ekolo-
ških polj s tem zdravim žitom 
iz avtohtonega semena, ki ga 
ohranjajo. Kristina Ogorevc 
Račič je potrdila mnenja kme-
tov: »Ajda je res zahtevna gle-
de podnebja. Občutljiva je na 
mraz, že najmanjši mraz pod -1 
jo uniči. Ni odporna proti vroči-
ni in suši. Če je v času cvetenja 
temperatura nad 30 stopinj, ni 
oploditve. Oploditev moti tudi 
veter in preobilno deževje. V 
pridelavi je veliko tveganje, da 

je pridelek zelo majhen ali pa 
ga ni.« 

Potem sledi še predelava, teža-
vo predstavlja primerno suše-
nje, čiščenje in tudi skladišče-
nje ajde. »Ajdo je treba sušiti 
pri nizkih temperaturah s to-
plim zrakom. Vse sušilne na-
prave niso dobre. Ne bi mog-
li reči, da je ajda pozabljena 
rastlina, a za večje proizvajalce 
ni donosna. Ukrepi kmetijske 
politike preko subvencij spod-
bujajo neprezimne dosevke, 
kot je ajda, in tudi avtohtone 
sorte, a je še vedno najbolj po-
membno za kmeta, kam pride-
lek prodati in za kakšno ceno. 
Glede na to, koliko dela je pot-
rebno vložiti, pri potrošniku še 
ni tako cenjena, da bi se mate-
matično izšlo.«

Velikim pridelovalcem se ma-
tematika težko izide, manjši 
kmetje pa pravijo, da je lokal-
ni trg premajhen. In to v is-
tem času, ko je pri strani kup-
cev nacionalnega trga porast 
povpraševanja – zato Slovenci 
uvažamo iz Madžarske, Ukraji-
ne, Češke, Avstrije in Kitajske 
večino ajdove moke za peko 
kruha! Rangus pojasni, da je 
težava z uvozom lahko več-
ja, kot si mislimo: »Da zrnje 
vzdrži prevoz iz oddaljenih 
krajev, marsikje obsevajo ajdo 
ali drugo zrnje, to pa se za se-
daj pri nas še dovolj ne anali-
zira. Drugi pomemben kriterij 

za kakovost ajde je, da je zrnje 
jeseni takoj (isti ali naslednji 
dan) posušeno, da se v njem 
ne razvijajo glivice, ki tvorijo 
mikotoksine (glivične strupe). 
Tega tudi nekateri pridelovalci 
dovolj ne razumejo. Mi od po-
godbenih pridelovalcev dosle-
dno zahtevamo, da nam pripe-
ljejo v sušenje zrnje takoj po 
spravilu. Predvsem bi bilo tre-
ba bolj podpreti raziskave, ki 
prispevajo k ustrezni uporabi 
ajde za pripravo kakovostnih 
izdelkov. Samo tako se bo lah-
ko ponudilo v prodajo take 
izdelke iz ajde, ki lahko po-

Zgodovina kmetije sega več kot 250 let nazaj, danes pa jo vodita 
zakonca Milena in Franc Tomše. Ime kmetije izhaja po Martinu, 
Francovem prapradedu, in se po tradiciji prenaša naprej. Vsi rodo-
vi so se ukvarjali s pridelavo vina, skrb za obsežne vinograd niške 
površine, negovanje vinske trte, pridelka in znanje kletarjenja pa 
se odraža tudi v kakovosti vin, ki jih pridelujejo. Kar potrjuje tudi 
sedanji gospodar Franc, ki je bil leta 2012 okronan za kralja cvič-

ka. Tržno gledano je vinarstvo na kmetiji pridobilo največji raz-
mah ravno v zadnjih 15-ih letih, odkar je kmetijo prevzel Franc 
z družino, ki je po starih načrtih obnovil tudi zidanico. Razvoj in 
večje vinogradniške površine so narekovale tudi večjo, sodobno 
opremljeno vinsko klet, ki so jo zgradili leta 2000. Tudi kmeto-
vanje je sprva potekalo klasično, vsega po malem, a je že kmalu 
današnji gospodar uvidel, da se bodo morali specializirati, pred-
vsem pa odpreti trgu. Gospa Milena je po tretjem otroku (imata 
jih namreč štiri, hčerki Ano Marijo in Alenko ter sinova Martina 
in Andreja) pustila službo in se povsem posvetila skrbi za druži-
no in opravilom na kmetiji. Postopoma je začela uvajati turizem, 

sprva je kuhala le za peščico ljudi, danes kot za šalo skuha za ves 
avtobus in prejema laskave ocene za pripravljene jedi. Pri njih go-
stje lahko tudi prespijo. 

RAZVAJANJE OB DOMAČIH DOBROTAH

Na voljo imajo deset sodobno opremljenih sob (s kopalnicami) z 
naravi prijaznimi materiali, velik skupen družabni prostor s kuhi-
njo in teraso, gostje pa se lahko razvajajo tudi v njihovi finski sav-
ni. S turizmom se ukvarjajo že polnih 20 let. Svojim gostom postre-
žejo doma pridelano hrano v stari kmečki hiši, ki so jo rešili pred 
propadom, saj so jo obnovili in spremenili v kuhinjo in jedilnico. 
»Proces pridelave se praktično začne že v hlevu, saj hranimo živali 
z domačim žitom in deteljo. Nadaljuje se v predelavi mesa, kjer v 
sodobno opremljeni predelovalnici mesa po dobrih starih recep-
turah pripravljamo mesnine, od salam, špehovk, šunk, slanin, klo-
bas, pečenic, jetrno pašteto ter domačo zaseko in ocvirke, ki jih 
poleg vina tudi prodajamo," pravi gospodar. Živali na kmetiji so 
proste reje in ekološko vzgajane, kar se še posebej odraža v oku-
snih mesnih izdelkih. Pomen lokalne pridelave gospodar podkre-
pi z besedami, da je »na prvem mestu odnos kupcev do domače 
hrane, nakup lokalnega, s čimer se podpira tako slovenskega kme-
ta kot skrb za ohranitev okolja«. Po želji lahko gostje sodelujejo 
tudi pri delu na kmetiji ali spravilu pridelkov in trgatvi, na katerih, 
kakor po želji tudi ob ostalih priložnostih, za še prijetnejše vzduš-
je poskrbi sin Martin, ki raztegne meh diatonične harmonike.  

DRUŽINSKA SLOGA IN ZADOVOLJNI GOSTJE

Poleg turistov radi gostijo tudi vrtce na mini taborih, pri čemer 
Franc otrokom predstavi pisan živalski svet in njihova bivališča 
ter skrite kotičke, kamor se živali pogosto umaknejo, ter pomen 
varovanja okolja. Za nepozabne počitnice otrok pa poskrbi Mi-

lena, ko jim dovoli, da zjutraj sami v gnezdih poiščejo jajca, iz ka-
terih jim pripravi slasten zajtrk. Milena tudi rada nabira zdravilna 
zelišča za čaje, ta konjiček jo vrne v otroštvo, ko jo je v zeliščar-
stvo uvajala stara mama, zato so njihovi zajtrki postreženi s ča-
jem iz domačih zelišč. Za kosilo običajno postrežejo govejo juho 
z rezanci, tenstan krompir, mešanico pomladnih solat z regra-
tom in pečenko krškopoljskega avtohtonega prašiča, ki se topi v 
ustih. Ne manjka niti »pohanje« ter zelenjavne priloge, štrukelj-
ci in seveda Martinova pita. Ob hrani postrežejo z domačim ja-
bolčnim sokom, vinom in čajem, seveda ne manjka domač kruh 
iz krušne peči in povabilo gospodarja v vinsko klet na degusta-
cijo vin ob prigrizku. Sestavni del vinske ponudbe so vina cviček, 
modra frankinja (classic in barrique), sauvignon (suhi in polsuhi), 
rumeni muškat (bela zvrst martinovec), laški rizling idr. 

PONUDBA TURISTIČNE KMETIJE

Pri Martinovih nudijo pogostitve za zaključene družbe (rojstne 
dneve, obletnice, krste, obhajila, birme …) do 60 oseb, prav tako 
je pri njih možno organizirati 'team buildinge' in seminarje za 
podjetja in druga interesna združenja. Kakor poudarjajo Marti-
novi, njihova vizija nadaljnjega razvoja turistične kmetije izha-
ja iz družinske sloge in zadovoljnih gostov, naj si gre za družine, 
posameznike ali skupine, na večji pridelavi domačih pridelkov, 
okusni prehrani in izdelkih, ob izgradnji okoliške infrastrukture 
pa na razvoju še dodatnih ponudb za aktivno preživljanje pro-
stega časa njihovih gostov. 

Lepo povabljeni!

Turistična kmetija »pri Martinovih«

Kmetija z ljubeznijo do zemlje
Turistična kmetija »pri Martinovih« se nahaja v Globočicah, v vznožju vinorodnih Gorjancev. V okolju neokrnje-
ne  narave in z okusno ponudbo domačih dobrot na kmetiji poskrbijo za nepozabna doživetja svojih gostov. Z 
urejenimi igrali, jezdenjem oslička ali konjička je poskrbljeno tako za najmlajše obiskovalce kot tudi za starej-
še, ki lahko sodelujejo tudi pri kmečkih opravilih.

Družina Tomše, Franc in Milena drugi in tretja z leve
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membno prispevajo k ohra-
njanju zdravja ljudi.«

Organiziranega odkupa ajde 
pa še vedno ni in ga tudi ni na 
vidiku. Vsak kmet in vsak mli-
nar se znajde (ali ne) po svo-
je. Od večjih so nam v Mlinu 
Katić na primer pojasnili, da 
ajdo kupujejo na Češkem in v 
Avstriji, preprosto zaradi več-
jih in konstantnih lotov. Drugi, 
na primer omenjeni Mlin Ran-
gus, vlagajo v promocijo ajde 
ter predvsem njeno žlahtnje-
nje, kvaliteto in razvoj izred-
no veliko sredstev, tudi odku-
pijo jo v večjih količinah, a se 
za odkup dogovorijo vnaprej 
in odkupijo takšno količino, ki 
je dogovorjena: »Dobro kako-
vost domače ajde lahko zago-

tavljamo le tako, da odkupu-
jemo ajdo od pridelovalcev, ki 
z nami sklenejo pogodbo že 
v času setve. Če bomo uspeli 
prodati več izdelkov iz sloven-
ske ajde, bomo lahko povečali 
tudi odkup.«

Presežki ajde ob dobri letini 
pa mnogim posavskim kme-
tom žal propadejo doma.  

Ajda bi si zaslužila še mno-
go prostora, a naj bodo tok-
ratni Sadovi narave v Posavju 
povabilo k razmišljanju, kako 
se v poplavi manj kvalitetnih 
živil in procesirane hrane po 
zdravje zateči predvsem k tis-
tim dobrinam, ki so dediščina 
naših prastaršev. 

Ajda je izjemno hranilno, zdra-
vo žito. Tradicija je naša pred-
nost, priložnosti pa lahko 
najdemo tudi v turizmu in ku-
linariki, sploh če bi se sile na 
teh področjih uspele združiti. 
Torej je, kot povsod, tudi pri 
ajdi v Posavju in širše nekaj 
povsem jasno: potrebno bo bi-
stveno povečati znanje, sploš-
no osveščenost, lokalno pri-
padnost z nakupovanjem in 
pripravljenost za vsestran-
sko sodelovanje celotne veri-
ge. Za zdaj namreč vse prelah-
ko 'zmagujejo' velike žitnice 
Evrope, na krožnike tistih, ki 
si jo zaželimo, pa prepogosto 
prihaja ajda, ki le stežka dose-
že dragocene kvalitete domače 
in tu pridelane. 
� Maruša�Mavsar
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Ogled posledic pozebe se je 
pričel na kmetiji sadjarja Jan-
ka Krošlja v Arnovem selu, 
potekal pa je še na kmetijah 
Levak, Pavlič in Šušteršič. 
Poleg sadovnjakov je poze-
ba prizadela vinograde, ško-
do beležijo tudi čebelarji, saj 
je pozeba prizadela akacijeva 
drevesa, akacijev med pa pred-
stavlja skoraj tretjino medene-
ga pridelka. Po besedah župa-
na Ivana Molana je stanje na 
terenu zaskrbljujoče, večina 
letošnjega sadjarskega pridel-
ka je namreč izgubljena. Če bo 
država sprejela interventni za-
kon, bodo ustanovljene regij-
ske komisije za oceno škode, 
pri tem lahko občina poma-
ga s sodelovanjem strokovnih 
sodelavcev iz občinske uprave. 

Pred sadjarji je negotova prihodnost
ARNOVO SELO – Župan občine Brežice Ivan Molan si je skupaj z državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanjo Strniša ter 
predstavniki sadjarjev 26. aprila ogledal posledice škode, ki je nastala zaradi spomladanske pozebe. 

Država bo morala v prihodnje 
poskrbeti za preventivo in uk-
repe, temu bo sledila tudi ob-
čina, ki bo sredstva namenila 
za sofinanciranje tistih vsebin, 

ki bodo preprečeva-
la pozebo. Sadjar 
Janko Krošelj oce-
njuje, da je bila le-
tošnja škoda zaradi 
pozebe še večja kot 
v preteklem letu – 
v 2016 so na njiho-
vi kmetiji škodo oce-
nili na 95 %, letos pa 
je pridelek uničen 
skorajda v celoti. Od 
jablan, breskev in 
češenj so na kmeti-
ji uspeli pred poze-
bo obvarovati samo 

del pridelka na češnjah, saj so 
bila drevesa zaščitena s folijo 
in ogrevana z ognji. Izpad pri-
hodka v letu 2016 in v letoš-
njem letu za sadjarja pomeni, 
da v naslednjih dveh letih ne 
bodo mogoče nove investicije.
 
Državna sekretarka mag. Ta-
nja Strniša je dejala, da je le-
tošnja pozeba prizadela ce-
lotno državo razen obalnega 
pasa, in ker je očitno, da so za-
radi podnebnih sprememb po-
javi, kot je pozeba, pogostejši v 
primerjavi s preteklostjo, bodo 
potrebni sistemski ukrepi za 
zavarovanje nasadov. Napo-
vedala je, da bodo na ministr-
stvu v enem mesecu pripra-
vili načrt ukrepov, ki jih bodo 

predstavili ministru in posre-
dovali Vladi RS. Potrebno bo 
tudi spremeniti oz. prilagoditi 
ukrepe Programa razvoja po-
deželja tako, da bodo v večjem 
delu sofinancirane investicije v 
oroševanje pred pozebo in na-
makanje nasadov.

»VPRAŠANJE, KOLIKO 
SADJARJEV BO ŠE ČEZ PET 
LET«

Na ogledu posledic škode je 
bil tudi predsednik Sadjarske-
ga društva Artiče Mitja Molan, 
čigar nasade v Arnovem selu 
je prav tako po večini uničila 
pozeba. Kot je povedal za naš 
časopis, je letošnja škoda v 
povprečju ocenjena na 90 % in 

še nekaj čez, tisto, kar je ostalo, 
pa bo vprašljivo glede kakovo-
sti. »Letošnja pozeba je defini-
tivno hujša kot lanska,« je do-
dal in opozoril, da je sadjarstvo 
v zadnjih letih že samo po sebi 
v težkem položaju, saj je cena 
jabolk padla zaradi ruskega 
embarga, pritiska poljskih ja-
bolk na tržišče ter večjega vla-
ganja v protitočne mreže in 
namakanje, zdaj pa je že dru-
go leto zapored nasade jablan 
in tudi ostalo sadje prizadela 
pozeba. »Za nas, sadjarje v prvi 
vrsti to pomeni izgubo prihod-
ka, zaradi česar se pod vprašaj 
postavlja preživetje kmetij, ki 
ne bodo sposobne izvesti in-
vesticij. Povrh vsega so zava-
rovalniški pogoji zelo kruti. Na 

dolgi rok bo potrebno poiska-
ti strateške rešitve, vendar za-
radi razpršenosti nasadov nas-
topi problem, kako zagotoviti 
vodne vire. V teh dneh slišim 
kar precej težkih zgodb sad-
jarjev, ki imajo že sedaj dolo-
čene kredite, zato se postavlja 
vprašanje, koliko sadjarjev bo 
čez pet let sploh še sadjarilo,« 
je pojasnil in omenil, da se je 
v Arnovem selu v zadnjih 15 
letih s sadjarstvom prenehala 
ukvarjati kar tretjina sadjarjev. 
Poleg tega je po Molanovih be-
sedah velika večina sadjarjev 
iz brežiške občine lani od dr-
žave dobila oceno, da je ime-
la »samo« 50-odstotno poze-
bo, čeprav je bila ta v resnici 
vsaj za 35 do 40 % višja. Ocena 
tako ni presegla 60-odstotnega 
praga, ki pomeni upravičenost 
do pomoči. Sadjarsko društvo 
Artiče si je tako na regijski kot 
tudi državni ravni prizadeva-
lo poiskati ugodnejšo rešitev, 
vendar do danes konkretnega 
odgovora sadjarji še niso do-
bili. »Zanimivo pa je, da so na 
drugi strani potoka Močnik, to-
rej krški strani, ocenili 90-od-
stotno pozebo. Lahko se samo 
zamislimo, kako je to mogoče,« 
je še dejal Molan. 

� Rok�Retelj,
� foto:�Občina�Brežice

Posledice�pozebe�sta�si�ogledala�župan�Ivan�Molan�... ...�in�državna�sekretarka�na�MKGP�mag.�Tanja�Strniša.

EKO TRŽNICA
v soboto, 20. maja,

od 8. do 12. ure na tržnici videm

za majhne in velike

Ritem
vodovodarji

EKO delavnice,  prodaja BIO izdelkov,  predstavitve šol

Nastop skupine

Zavarovalnica Triglav

Posevki in
plodovi

Z vami 
že več 
kot 115 
letin.

Zagotovljena
višina
zavarovalne
premije
za izbrano
jamstvo.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

ŠPELCA (17091KZ) je še zelo 
mlada psička. Rada ima druž-
bo ljudi, je prijazna in zelo pri-
dna na sprehodu. Je nežna 
in se dobro razume z ostali-
mi psi. Išče topel dom, kjer jo 
bodo imeli radi in zanjo dob-
ro skrbeli.

ČOPKA (17093B) je psička manj-
še rasti, stara približno do enega 
leta. Je izredno pridna, na spre-
hodih hodi lepo ob nogi. Dobro 
se razume z ostalimi psi. Išče pri-
jazen dom, kjer bo zanjo dobro 
poskrbljeno.

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

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. do 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

BrežiceBrežice

Moje Mesto
M

Moje esto

Občina Brežice se zaveda pome-
na delovanja nevladnih organi-
zacij, ki soustvarjajo življenje v 
občini in prispevajo k višji kako-
vosti bivanja. Na letni ravni obči-
na namenja skoraj milijon evrov 
proračunskih sredstev za progra-
me 200 organizacij, delo društev 
pa podpira tudi z zagotavljanjem 
ustrezne infrastrukture (igrišča, 
dvorane, obnova večnamenskih 
domov po KS, ipd.). Letos je Ob-
čina Brežice v prostorih Mladin-
skega centra Brežice predstavila 
izbrane programe in projekte, ki 
jih bo sofinancirala v letu 2017 
na podlagi že izvedenih javnih 
razpisov s področja mladine, 
športa, kulture, zdravstvene-
ga in socialnega varstva. Ob tej 
priložnosti je župan Ivan Molan 
predstavnikom 129 izbranih iz-
vajalcev svečano predal pogod-
be v skupni vrednosti dobrih 
625.000 evrov. 

NOVOSTI PRI JAVNIH 
RAZPISIH
Posebnost letošnjih razpisov so 
letni programi za posamezno 
področje, s katerimi so strokov-
ni sveti podali usmeritve za ra-
zvoj določenega področja, kate-

Med projekti, ki so namenjeni izboljšanju prometne varnosti, je tudi 
projekt gradnje pločnika in obnove ceste na odseku od pokopališča 
na Velikih Malencah do območja pred križiščem z mostom v Krški 
vasi. Dela gradnje pločnika in obnove ceste so se pričela jeseni 2016, 
zaključena pa bodo letos v mesecu maju. V naslednjih dneh je na-
črtovana izvedba asfaltiranja, s katerim se bo investicija zaključila.
Območje projekta gradnje pločnika je bilo razdeljeno v tri faze, ki so 
bile opredeljene glede na način izvedbe (izhajajoč iz ugotovitev ge-
omehanika na podlagi izvedenih raziskav). Izvajalec del, ki je bil iz-
bran v postopku javnega naročanja, je KOP Brežice d.d. Od novem-
bra 2016 je vsa dela na projektu v t. i. II. fazi gradbišča spremljal tudi 
stalen arheološki nadzor. 
Vrednost celotne investicije gradnje pločnika in sanacije dela ceste 
znaša dobrih 242.500 evrov. Dela, ki so se izvedla na terenu, zaje-
majo izgradnjo pločnika v dolžini 600 m (širine 1,5 m) z opornimi zi-
dovi na mestih večjih brežin in sanacijo ceste v dolžini 800 m (pred-
vsem preplastitev, ureditev nasipnih brežin) ter kamnito zložbo na 
mestih, kjer se vozišče poseda. 
 Vir: Občina Brežice

Predpostavka vaje je potres ru-
šilne moči, ki je poškodoval šte-
vilne stavbe v Brežicah. Cilj vaje 
je preveriti možnost dostave 
ekipe za iskanje zasutih v ruše-
vinah z geofonom na območje 
potresa, vadba že preizkušenih 
metod dostave enot in reševa-
nja, delovanje enot Civilne zaš-
čite občine Brežice v sodelova-
nju z drugimi društvi, klubi in 
organizacijami občinskega in 
mednarodnega sistema zašči-
te, reševanja in pomoči. V sklo-
pu vaje je predvideno tudi so-
delovanje Slovenske vojske s 
helikopterjem. 

Mesto ogleda vaje bo organizi-
rano in zaradi varnosti gledal-
cev zavarovano s trakom CIVIL-
NA ZAŠČITA, ki se bo nahajalo 
na parceli ob križišču Černel-

Občina Brežice bo na podlagi javnih razpisov 
sofinancirala programe 129 izvajalcev 

rim se je Občina Brežice zavezala 
slediti tudi skozi javne razpise.
Občina Brežice je v letu 2017 
prvič namenila sredstva preko 
dodatnega javnega razpisa za 
sofinanciranje preventivnih pro-
gramov na področju zdravstve-
ne dejavnosti za občanke in ob-
čane. Sredstva razpisa v višini 
10.000 evrov je pridobila Splo-
šna bolnišnica Brežice za pri-
pravo prostora, usposabljanje in 
nakup mamografa za izvajanje 
preventivnih pregledov. Novost 
letošnjih javnih razpisov je tudi 
50 % sofinanciranje programov 
in dejavnosti ljubiteljske kulture 
ob podpisu pogodbe, kar omo-
goča društvom lažje kritje stro-

škov in s tem izvedbo določenih 
programov stroškov. 

Občina Brežice je v skladu z Od-
lokom o proračunu Občine Bre-
žice za leto 2017 in z letnimi pro-
grami za posamezno področ je 
za prepoznane izvajalce posa-
meznih nalog v javnem interesu 
pripravila tudi neposredne po-
godbe z izvajalci. Te  je sklenila 
z  Zavodom ARS Ramovš za iz-
vedbo Festivala stare glasbe SE-
VIQC Brežice na območju občine 
Brežice (17.000 evrov), z Jav-
nim skladom Republike Slove-
nije, Območno izpostavo Breži-
ce za programe izobraževanja in 
prireditev preglednega značaja 

na področju ljubiteljskih kultur-
nih dejavnosti (17.000 evrov), 
z Zvezo prijateljev mladine Kr-
ško za letovanje zdravstveno  in 
socialno ogroženih otrok (7.200 
evrov) in z društvi upokojencev 
za izvajanje programa Starejši za 
starejše (v višini 3.000 evrov).

RAZPISI V ŠTEVILKAH
Na šest razpisov je prispe-
lo skupaj 162 vlog. Za progra-
me športa je bilo namenjenih 
411.679 evrov, za programe 
kulture 147.660 evrov, za pro-
grame zdravstvenega in social-
nega varstva 49.700 evrov in za 
programe mladine 16.000 evrov 
(mladim so sicer namenjeni tudi 
programi športa, kulture, sociale 
in zdravstva).

AKTUALNI JAVNI RAZPISI
Do 15. 5. 2017 pa je odprt Jav-
ni razpis za sofinanciranje pole-
tnih prireditev izven mesta Bre-
žice v letu 2017 (več na www.
brezice.si/objave/razpisi). Pred-
vidoma avgusta sledi še Javni 
razpis za pospeševanje razvoja 
podjetništva v občini Brežice za 
leto 2017.

Predaja pogodb o sofinanciranju nevladnim organizacijam

Sanacija ceste in gradnja pločnika Krška vas-
Velike Malence se bliža zaključku

Cesta in pločnik Velike Malence

Občina Brežice in Civilna zaščita občine Brežice 
obveščata in vabita na ogled vaje POTRES BREŽICE 2017

čeve ceste in Maistrove ulice v 
Brežicah.

Vabljeni k ogledu vaje!

ČASOVNICA VAJE:

07:45: Stanovalec stanovanja v 
8. nadstropju večstanovanjske 
stavbe v Maistrovi ulici 2 v Bre-
žicah pokliče 112 ter sporoči, da 
je družinski član doživel srčni za-
stoj. Operater njegov klic preve-
že operaterju oziroma dežurne-
mu zdravniku Nujne medicinske 
pomoči Zdravstvenega doma 
Brežice v Urgentnem centru Bre-
žice, ki pošlje na lokacijo dogod-
ka ekipo NMP.

8:10: Zgodi se močan potres z 
nadžariščem potresa na obmo-
čju Brežic. Sunek je potresne 

magnitude moči 4,2, drugi su-
nek pa 5,2.

Prihod kombija Civilne zaščite 
občine (CZO) Brežice k bolnišni-
ci s pripadniki CZO Brežice, ki z 
vso potrebno opremo vzposta-
vijo terenski Štab CZO Brežice.

Odhod in prihod enote CZO Bre-
žice s kombijem CZO Brežice k 
Urgentnemu centru Brežice za-
radi pomoči ob evakuaciji. 

Vkrcanje 1. in 2. ekipe za iskanje 

zasutih v ruševinah pri tehnič-
no reševalni enoti CZO Brežice 
v helikopter Slovenske vojske na 
letališču vojašnice Jerneja Mo-
lana v Cerkljah ob Krki.

8:25: Prihod gasilskih vozil PGD 
Brežice k Urgentnemu centru 
Brežice.

Prihod ekipe za iskanje zasu-
tih v ruševinah s psi Kinološke-
ga društva IZAR na območje as-
faltne baze in separacije KOP 
d.d. ter pričetek iskanja na ru-
ševini.

8:35: Prihod helikopterja Slo-
venske vojske k bolnišnici. Izkr-
cajo se pripadniki 1. in 2. ekipe 
za iskanje zasutih v ruševinah 
pri tehnično reševalni enoti CZO 
Brežice. Napotijo se na vrh ga-

raže Zdravstvenega doma Bre-
žice ob lekarni ter pričnejo z is-
kanjem zasutih v ruševinah z 
geofonom. Vkrca se ekipa za is-
kanje zasutih v ruševinah s psi 
Kinološkega društva Brežice - s 
helikopterjem odletijo v bližino 
asfaltne baze in separacije KOP 
d.d. na Borštu.

Prihod gasilskega vozila PGD 
Brežice na parcelo št. 294/7 k.o. 
1300 Brežice z namenom zago-
tavljanja podpore jamarski re-
ševalni službi pri izvleku poško-
dovane osebe iz 6. nadstropja 
bloka z uporabo vrvne tehnike.

Prihod Jamarske reševalne služ-
be Reševalnega centra Novo 
mesto na parcelo št. 278/8 k.o. 
1300 Brežice, na severno stran 
Bloka, priprava ter reševanje 
poškodovane osebe na nosilih 
iz 6. nadstropja hodnika Bloka z 
uporabo vrvne tehnike.

8:40: Prihod gasilske avtolestve 
PGD Brežice na parcelo št. 278/6 
k.o. 1300 Brežice, na vzhodno 
stran večstanovanjske stavbe v 
Maistrovi ulici 2 v Brežicah, ter 
pričetek reševanja stanovalca iz 
stanovanja v 8. nadstropju.

Prihod ekipe za iskanje zasu-
tih v ruševinah s psi Kinološke-

ga društva Brežice s helikopter-
jem na območje asfaltne baze in 
separacije KOP d.d. ter pričetek 
iskanja na ruševini. V helikopter 
se vkrcajo štirje pripadniki eki-
pe prve pomoči CZO Brežice s 
poškodovano najdeno osebo na 
nosilih, ki je bila zasuta v ruševi-
ni stanovanjske stavbe.

8:50: Prihod DVD Šenkovec na 
parkirišče Športne dvorane Bre-
žice zaradi rezanja vozila, v kate-
rem je ujeta poškodovana ose-
ba.

Prihod helikopterja na helioport 
bolnišnice na parcelo št. 274/3 
k.o. 1300 Brežice, izkrcanje štirih 
pripadnikov ekipe prve pomo-
či CZO Brežice s poškodovano 
najdeno osebo na nosilih, ki jo 
prevzame ekipa NMP z nujnim 
reševalnim vozilom, ter vkrcanje 
odločujočih oseb z namenom 
ogleda poškodovanosti stavb na 
območju občine Brežice.

9:25: Zastoj srca osebi na par-
celi 184 k.o. 1300 Brežice (trav-
nik med Hoferjem in bolnišnico). 
Pride ekipa prve pomoči CZO 
Brežice s kombijem CZO Breži-
ce in nujno reševalno vozilo Ur-
gentnega centra Brežice.

Zaključek vaje.

Civilna zaščita občine Brežice najavlja, da bo v soboto, 13. 5. 2017, v mestu Brežice potekala vaja POTRES BREŽICE 2017. 
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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 v okviru Tedna prostovoljstva 
vljudno vabi

 

na zaključni dogodek 
z razglasitvijo 

Naj prostovoljca in Naj prostovoljske organizacije 
leta 2016 

v občini Krško

 v sredo, 17. maja 2017, ob 17. uri 
v Dvorani v parku 

v starem mestnem jedru Krškega.

Vabljeni!

Prostovoljstvo prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku 
družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti.

Prva začasna ocena škode po pozebi
Komisija Občine Krško za oceno škode v kmetijstvu je podala začasno oceno škode po spomladanski pozebi v noči s 
četrtka, 20. aprila, na petek, 21. aprila, ter s petka, 21. aprila, na soboto 22. aprila 2017. 

Pozeba je po oceni komisije pri-
zdela predvsem trajne nasade, 
kot so sadovnjaki in vinogra-
di ter tudi vrtnine in nekatere 
poljščine. K prijavi škode bo Ob-
čina Krško pristopila in vse oško-
dovance obvestila naknadno, po 
sprejetem sklepu Vlade in  ko bo 
Uprava RS za zaščito in reševan-
je podala poziv. 

Na posameznih parcelah vino-
gradov, ne glede na lego npr. 
zgornji del malo poškodovan ali 
celo nepoškodovan, spodnji oz. 
vznožni del parcele pa je lahko 

poškodovan tudi do 100 %. Prav 
tako tudi sadovnjaki, tako peč-
katega in koščičastega sadja ter 
lupinarjev, so bili prizadeti gle-

de na lego in nadmorsko viši-
no. Škoda v ekstenzivnih nasa-
dih je sicer bolj ali manj opazna, 
vendar bodo posledice škode po 
zmrzali vidne šele po tako ime-
novanem junijskem trebljenju 
plodičev in nenazadnje v nadal-
jevanju vegetacije.

Lupinarji (orehi in lešniki) so bili 
izdatno prizadeti, predvsem tis-
te sorte orehov, ki zgodaj odgan-
jajo in so zato že toliko bolj ob-
čutljivi na nizke temperature. 
Nasadi jagod in malin na pros-
tem so ravno tako utrpeli škodo, 

saj so bili v fazi od cvetenja do 
formiranja plodičev.

V poljedelstvu je škoda nasta-
la predvsem na krompiriščih in 
stročnicah. Prizadeti posevki 
krompirja se bodo sicer obras-
li, vendar bo pridelek predvsem 
zgodnjega krompirja kasnil in bo 
bistveno manjši, vsaj za polovi-
co. Posevki stročnic so popolno-
ma uničeni.

Po terenskem ogledu bo občin-
ska komisija seznanila regijsko 
komisijo.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je konec aprila v Krškem 
skupaj z direktorico Kulturnega doma Krško Darjo Planinc gostil 
veleposlanico Republike Češke v Sloveniji Nj. E. Vero Zemanovo.

Občina Krško je s Češko povezana predvsem preko podjetja Vipap, 
katerega lastnik je češko ministrstvo za finance in o prihodnosti ka-
terega je tekla beseda. Krško je s Češko povezano tudi s prof. dr. 
Mihajlom Rostoharjem, ki se je rodil v kmečki družini na Bregah pri 
Krškem. Leta 1912 je na fiziološkem inštitutu praške Medicinske fa-
kultete ustanovil prvi psihološki laboratorij na Češkem. Ko se je vrnil 
v Prago, je postal docent na Karlovi univerzi, od 1923 na novousta-
novljeni Masarykovi univerzi v Brnu - od 1924 je bil izredni profesor, 
nato od 1931 do 1939 redni profesor za psihologijo. V študijskem 
letu 1934/35 je bil dekan filozofske fakultete. Leta 1925 je na univer-
zi ustanovil samostojni oddelek za študij psihologije s psihološkim 
inštitutom za eksperimentalno psihologijo (vodil ga je 22 let), 1926 
je spodbudil ustanovitev pedagoškega muzeja v Brnu. Veleposlani-
ca si je ogledala tudi Mestni muzej Krško z razstavo o prof. dr. Mi-
hajlu Rostoharju ter Mencingerjevo hišo v Krškem.

Veleposlanica Republike Češke v Krškem
Javni poziv za sofinanciranje počitniškega 
dela mladih z območja občine Krško
Občina Krško je 5. maja 2017 na svoji spletni strani objavila jav-
ni poziv za sofinanciranje počitniškega dela mladih z območja 
občine Krško, s katerim želi mladim omogočiti pridobivanje de-
lovnih izkušenj in navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev.
Na javni poziv se lahko odzovejo delodajalci z območja občine 
Krško, ki bodo med 1.7.2017 in 30.9.2017 na podlagi napotni-
ce študentskega servisa v delo vključili mlade z območja občine 
Krško. Rok za oddajo prijav je 5. junij 2017. Razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave na voljo na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si, zainteresirani pa jo lahko v času uradnih dni pre-
vzamejo tudi na oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, 
CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Bernardka 
Zorko, tel. 07/498 12 84, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si .

Občina Krško se tudi letos pridružuje nacionalni pobudi Pripelji sre-
čo v službo, ki ga organizirata Slovenska kolesarska mreža in Urbanis-
tični inštitut Republike Slovenije ob podpori Gospodarske zbornice 
Slovenije in Ministrstva za infrastrukturo. Občina Krško je v zadnjih 
letih uredila kar nekaj kilometrov novih kolesarskih poti, cilj pobude 
pa je tudi, da skupaj z občani načrtujemo nove povezave. Projekt, 
s katerim želimo predvsem spodbuditi naše občane, da se v službo 
peljejo s kolesom, bo trajal od 15. maja do 9. junija 2017. Sodelu-
jejo lahko kolesarske trojke ali pa posamezniki, podjetja pa se bodo 
na ta način lahko potegovala za pridobitev certifikata Kolesarjem pri-
jazno delovno mesto. Registracija je možna na spletni strani www.
pripeljisrecovsluzbo.si, prijavijo se lahko trojke ali posamezniki, ki 
bodo ob zaključku nagrajeni s privlačnimi nagradami. Vabljeni k so-
delovanju! Več informacij na spletni strani www.krsko.si.

Še vedno so ma voljo sredstva za so-
financiranje sterilizacije in kastracije 
lastniških psov in mačk za letošnje 
leto. Na voljo je skupno 6.000 evrov, 
sofinanciranje na posameznega psa 
ali mačko pa znaša 30 evrov bruto 
cene storitve. Za sofinanciranje sto-
ritve lahko zaprosijo lastniki psov in 

mačk s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju občine Krško, 
imajo do pet odraslih živali na hišno številko, in sicer za storitev, 
opravljeno od 1. 1. 2017 dalje do porabe sredstev. K vlogi za sofi-
nanciranje morajo lastniki živali priložiti za pse dokazilo o lastniš-
tvu in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku, za mačke pa 
račun za opravljeno storitev. Vloge lastniki oddajo v vložišče Občine 
Krško ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske 
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisni obrazec je na voljo na vlo-
žišču ali na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. 

Prostovoljsko delo ima velik po-
men za razvoj in prihodnost vsa-
ke lokalne skupnosti. Prispeva k 
razvijanju obstoječih sistemov, 
razvijanju vrednot solidarnosti,  
socialnemu in drugemu napred-
ku družbe, zato ga je potrebno 
negovati in ustrezno vrednoti-
ti. Občina Krško je objavila javni 
natečaj za naziv »Naj prostovolj-
ca« in »Naj prostovoljsko orga-
nizacijo« za leto 2016. Občanke 
in občane vabimo, da med kan-
didati, ki so jih predlagale različ-
ne organizacije, izberete tistega 
oz. tisto, ki je po vašem mnenju 
v lanskem letu na področju pros-
tovoljstva prispeval največ. Ob-
razložitve v celoti si lahko pre-
berete na spletni strani www.
krsko.si.

Glasujte za naj prostovoljca oz. naj prostovoljsko organizacijo leta 2016

Ob mednarodnem 
dnevu knjige in avtor-
skih pravic sta Obči-
na Krško in Valvasor-
jeva knjižnica Krško v 
avli Občine Krško 21. 
aprila v okviru dogod-
ka Podarimo knjigo in 
cvet odprli že desete v 
nizu Potepink iz knji-
žnice. Kot sta ob tem 

poudarila tako direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobni-
kar Paunović kot župan občine Krško mag. Miran Stanko, tako knji-
žnica kot občina z roko v roki vzpodbujata in promovirata branje in 
izmenjavo knjig ter širjenje bralne kulture. Prve skupine potepink 
so začele nagovarjati posameznike v letu 2014; posamezniki lah-
ko knjige prelistajo, preberejo, odnesejo in jih vrnejo v Zdravstve-
nem domu Krško, Nakupovalnem centru Qlandia Krško, v Mladin-
skem centru Krško, na bazenu v Brestanici, pri koči na Bohorju, pred 
knjižnico na Senovem, … Hkrati so ob tem odprli tudi razstavo ob 
540-letnici mestnih pravic Krškega iz gradiva domoznanske zbirke 
Valvasorjeve knjižnice Krško avtorice Urške Šoštar.

Pripelji srečo v službo od 15. maja do 9. junija

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje sterilizacije in 
kastracije lastniških psov in mačk v letu 2017
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nASTOPAJOCI:

CICIBANOV VRTILJAK 
ZA MATEJA

VRTEC CICIBAN SEVNICA VAS VABI NA

v športnem domu sevnica (pri bazenu).
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v Četrtek,  18. 5. 2017, ob 17.00

veliki DOBRODELNI KONCERT

koncert bo povezovala renata žnidar.

Zaradi zanimanja po ponud-
bi Sevnice s strani novinarjev 
in posameznih turistov ter za-
radi pričakovanja povečanega 
obiska različnih zainteresiranih 
skupin predvsem v turistični se-
zoni je KŠTM Sevnica pohitel z 
razvojem turističnega znaka Vi-
sit Sevnica. Zavod KŠTM Sevnica 
je izdelal novo grafično podobo 
in logotip s kolekcijo novih pro-
duktov, od razglednic, majic, 
kap, piškotov, promocijskih ma-
gnetkov in drugih.

Temeljili so na zavedanju, da 

lahko z večjo povezanostjo v lo-
kalni skupnosti obiskovalcem 
ponudimo dobre, zanimive in 
tržne produkte, kot so salama, 
modra frankinja in sevniška vo-
ščenka, in tako je bila osnova-
na kolekcija »First Lady«. Gre za 
izdelke izključno domačih, lo-
kalnih ponudnikov: od odlične 
modre frankinje in v luksuzno 
embalažo preoblečene tradici-
onalne sevniške salame, do di-
šečih piškotkov, lepotilne kreme, 
okusnih čokolad posebnih oku-
sov in videza, čokoladnih prali-
nejev in jabolčnih krhljev v čo-

koladi, pa celo do zeliščnih čajev 
in unikatnih skodelic za napitke.

Nova pridobitev pa je tudi nova 
spletna stran, osnovana kot tu-
ristični portal občine. Turistični 
portal celovito predstavlja ob-
močje občine Sevnica, zname-
nitosti, doživetja, turistične pa-
kete ter gostinsko-turistično 
ponudbo. Zaradi velike in pred-
vsem zelo žive vsebine bo por-
tal vseskozi dopolnjevan, poleg 
slovenske različice pa postavljen 
tudi v več tujih jezikih. 

Ureditve lokalne cestne infrastrukture 
Po izvedenih razpisnih postopkih so bile podpisane tri pogodbe za cestno-prometne projekte, za katere so sredstva za-
gotovljena s strani občinskega proračuna, sofinancirani pa so na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.

Pričenja se uredi-
tev 380-metrskega 
odseka lokalne ces-
te na odseku od že-
lezniške postaje do 
mostu Mirna, ki je 
pomembna pove-
zovalna cesta med 
regionalno cesto 
Trebnje–Mokronog–
Boštanj in Dolenjim 
Boštanjem. Pogod-
bena vrednost del, ki 
zajemajo celovito re-
konstrukcijo odseka z 
izgradnjo pločnika, sanacijo voziščne konstrukcije, ureditve zidov in 
ograj, odvodnjavanja, umestitev prometne opreme in signalizaci-
je ter preureditev komunalnih vodov, znaša 112.300 evrov. Pogod-
beni rok za izvedbo investicije je 3 mesece.

Preurejen bo odsek lokalne ceste na relaciji od trgovine Extraform 
do boštanjske železniške postaje s pogodbeno vrednostjo 62.190 
evrov in 3-mesečnim izvedbenim rokom. Odsek predstavlja glavno 
prometnico v naselju Boštanj. Ureditev bo na odseku dolžine 300 
metrov zajemala sanacijo voziščne konstrukcije z umestitvijo manj-
kajočega dela pločnika in navezavo na glavno cesto, ureditve zidov 
in ograj, odvodnjavanja, umestitev prometne opreme in signaliza-
cije ter preureditev komunalnih vodov.

Podpisana je bila tudi pogodba za ureditev pločnikov v Gabrijelah 
s 3-mesečnim izvedbenim rokom in pogodbeno vrednostjo 53.920 
evrov. Izvedena bo gradnja enostranskega pločnika ob odseku lokal-
ne ceste Krmelj–Gabrijele–Pijavice, nadaljevanje obstoječega ploč-
nika iz smeri Krmelja v dolžini 315 metrov. Na celotnem odseku je 
potrebno obnoviti še obstoječe cestno odvodnjavanje.

Investicije bo izvedel na razpisih izbrani izvajalec, podjetje AGM Ne-
mec d.o.o. Poleg navedenih projektov je letos načrtovano izvesti 

še ureditev mostu čez Kameni-
ški potok ter ureditve odsekov 
lokalnih cest Poklek–Podvrh, 
Arto–Ponikve in Šentjanž–Kal.

Obiščite www.visit-sevnica.si  
Ime Sevnice se vsakodnevno pojavlja v svetovnih medijih. Na temeljih vse večje global-
ne prepoznavnosti lahko kraj vsem obiskovalcem ponudi čim bolj atraktivna doživetja 
in produkte, ki ponosno predstavljajo ime občine. 
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KRŠKO - 13. aprila je Društvo likovnikov Krško OKO povabi-
lo v Dvorano v parku na otvoritev slikarske razstave »Z bar-
vo in vodo«. Slikarska dela so nastajala pod mentorstvom li-
kovnega pedagoga Vlada Cedilnika. 

Svoja dela na tokratni razstavi so razstavili Smiljana Anžiček, 
Boba Čerklić, Branka Benje, Primož Lapuh, Milena Mrao-
vić, Mihaela Prevejšek, Jože Šterk in Stane Udvanc. Predse-
dnica društva Branka Benje je ob tem nanizala nekaj podrobno-
sti o akvarelni tehniki, ki so jo tokrat osvajali, o vzdušju, ki so ga 
udeleženci delavnice imeli, ko so slikali razno motiviko ter k be-
sedi povabila tudi Vlada Cedilnika. Cedilnik je pohvalil njiho-
vo kreativnost in vztrajnost ter izrazil prepričanje, da bodo pol-
ni zanosa risali tudi v prihodnje. V kulturnem programu so pod 
mentorstvom Andreje Istenič Lipovšek in ob korepeticiji Lu-
cijana Cetina nastopile flavtistke iz Glasbene šole Krško Hele-
na Jović, Urška Vehovar, Klara Drstvenšek in Anamarija Bo-
žič. Razstava je bila na ogled do 3. maja.  M.�H.

»Z barvo in vodo«

Z�leve:�Milena�Mraović,�Mihaela�Prevejšek,�Primož�Lapuh,�Bo-
ba�Čekrlić,�Jože�Šterk,�Branka�Benje,�Vlado�Cedilnik,�Smiljana�
Anžiček,�Stane�Udvanc

KOSTANJEVICA NA KRKI - V lapidari-
ju Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici 
na Krki je do 21. maja na ogled razstava 
mlade umetnice Nine Čelhar z naslo-
vom Zatišja. Slikarka, po rodu iz Postoj-
ne, sicer pa živi in ustvarja v Ljublja-
ni in Pivki, se s samostojno razstavo v 
Kostanjevici predstavlja kot nagrajen-
ka lanske bienalne razstave Pogled 8 – 
Pogled na slovensko likovno umetnost 
doma in po svetu. Kot je na odprtju 21. 

aprila povedala kustosinja razstave Barbara Rupel, se v njenih 
delih odraža dediščina poznega modernizma, motivi pa izhaja-
jo predvsem iz urbane krajine s poudarkom na bivalnih okoljih, 
med katerimi izstopajo interpretacije sodobnih arhitekturnih 
objektov, utrinkov iz interierjev in portretov lončnic. Pritegnejo 
jo predvsem motivi, ki vzbujajo občutke miru, tišine in so s tem 
potencialna mesta, ki nudijo zatišje - od tod tudi naslov razsta-
ve. Predstavljena dela je ustvarila v komaj petih letih.  P. P. 

Zatišja Nine Čelhar 

Nina�Čelhar

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

četrtek, 18. maj, 9.00‒18.00
Prost vstop v galerijo ob 
Mednarodnem muzejskem dnevu.

17.00, Lamutov likovni salon
Po kostanjeviških poteh Plečnikove prijateljice Emilije 
Fon, vodstvo za otroke in družine po starem mestnem 
jedru Kostanjevice na Krki.

petek, 19. maj, 19.00
TINA DOBRAJC: Velika dekleta ne jočejo, 
odprtje razstave v nekdanji samostanski cerkvi.

sobota, 20. maj, 10.00
Pogled v kiparski svet umetnika, 
medgeneracijska ustvarjalnica.

Vabimo vas tudi k ogledu aktualnih razstav 
Dušan Tršar: Retrospektiva in Nina Čelhar: Zatišja.

Vljudno vabljeni!

Maj v galeriji

Kostanjevica na Krki

Novi novi �lmi 2017
brezplačna projekcija izbranih kratkih 

�lmov študentov AGRFT
četrtek, 11. 5., ob 19. uri

Vlado Kreslin: POjEZIJE
koncert

sobota, 20. 5., ob 19. uri
(število vstopnic je omejeno)

SNG Drama Ljubljana: 
DEMOKRACIJA!

politična satira / komedija
za ZELENI in MODRI abonma ter izven

petek, 26. 5., ob 19.30 uri

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

Mednarodni teden družin 
in muzejska akcija 
Z igro do dediščine

Mestni muzej Krško
  »Pri Valvasorjevih«, 

popoldan v muzeju za družine 
nedelja, 14. maj 2017, ob 16. uri

Mednarodni dan muzejev 2017
Mestni  muzej Krško, Galerija Krško 

in Grad Rajhenburg
četrtek, 18. maj 2017

Podrobnejši program je na voljo na 
www.mestnimuzejkrsko.si  in 

www.gradrajhenburg.si

e: info@mestnimuzejkrsko.si, 
07 620 92 44/07 492 10 99, 051 475 675

e: info@gradrajhenburg.si, 07 620 42 16

Letos so se v Valvasorjevi knji-
žnici že 20. aprila, dan pred 
Nočjo knjige, družili s kita-
ristom, tekstopiscem in vod-
jo skupine Hamo & Tribute 2 
Love Matevžem Šaleharjem 
– Hamom ob nedavnem izidu 
njegove prve pesniške zbirke 
Lubezen. Skupaj z urednikom 
založbe Mladika v Ljubljani 
Primožem Mušičem sta od-
krivala zanimivosti iz Šale-
harjevega ustvarjalnega dela. 
Praznovanje so nadaljevali 21. 
aprila s pripravo knjižnega ba-
zarja, na katerem so si obisko-
valci lahko izmenjevali knjige, 
knjižničarji pa so bralce razve-
selili tudi s cvetjem. 
V dopoldanskih urah so v pro-
storih Občine Krško odprli 
polico s knjižnimi potepinka-
mi in domoznansko razstavo 
ob 540-letnici mestnih pra-

V Krškem pestro ob dnevu knjige
KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško že tradicionalno z različnimi dogodki in dejavnostmi pod skupnim 
naslovom Podarimo knjigo in cvet obeležijo 23. april, svetovni dan knjige in avtorskih pravic. V zadnjih le-
tih se pridružujejo tudi slovenskim krajem, ki pripravijo različna druženja v Noči knjige.

vic, ki jo je pripravila knjižni-
čarka Urška Šoštar. S projek-
tom Potepinke iz knjižnice so v 
Valvasorjevi knjižici Krško za-
čeli že leta 2014. Njegov glav-
ni namen je, da knjižnico prib-
ližajo ljudem tudi zunaj zidov 
in jih povabijo v knjižnico. 

Tako skupaj z ustanovo, ki jo 
projekt zanima, pridobijo po-
lico ali poličnik in se dogovori-
jo za lokacijo. Potem je odvis-
no od lokacije, ali so knjige na 
polici takšne, da jih ljudje lah-
ko vzamejo domov, kot je pri-
mer v Qlandiji, ali pa si knji-

ge samo »izposodijo«, kot je 
primer na Bazenu Brestani-
ca. V letu 2016 so potepinke 
na novo postavili v Dializnem 
centru, Kerinovem Grmu in 
dodali polico v pritličju Zdra-
vstvenega doma Krško.
Letošnji dan knjige v Valva-
sorjevi knjižnici Krško so po-
pestrile tudi bralke iz skupine 
Srečevanja s knjigami, ki pod 
vodstvom profesorice Marije 
Lelić vsako sredo v jesenskih 
in zimskih mesecih odkriva-
jo bogastvo literarnih zgodb. 
V mestnem parku pred knji-
žnico so postavili razstavo z 
naslovom Poezija v popularni 
glasbi, živahno pa je bilo tudi 
na mladinskem oddelku, kjer 
so pripravili zabavno pravljič-
no-ustvarjalno delavnico za ot-
roke in starše.
� �Sven�Mavsar

Udeleženke�bralnega�srečanja�v�Valvasorjevi�knjižnici

BREŽICE�-�22.�marca,�ob�svetovnem�dnevu�voda,�je�v�Posavskem�
muzeju�Brežice�potekalo�srečanje�»priimkov�Posavja�ob�vo-
di«.�Boštjan�Kolar�je�predstavil�del�interdisciplinarne�razsta-
ve�Štirje�elementi:�1–VODA,�ki�predstavlja�priimke�in�imena�
krajev,�ki�so�povezani�z�vodo.�Dogodek�so�s�kratkim�koncer-
tom�sooblikovali�Peter�Dirnbek,�potomec�vodovodnih�moj-
strov� slovite� firme� Ing.�Hans�Dirnböck�Graz,� in�Hana�Ur-
šič,�učenka�Glasbene�šole�Brežice.�Po�predstavitvi�in�ogledu�
razstave�je�sledilo�še�druženje�»vodnih�priimkov�Posavja«.� 
 Vir: PMB

RADEČE - Učenci Glasbene šole La-
ško–Radeče so bili spomladi na tek-
movanjih doma in v tujini več kot 
uspešni. Na 14. mednarodnem tek-
movanju Davorin Jenko v Beogradu je 
baritonist Žiga Kmetič (na fotografi-
ji) iz Radeč, učenec Boštjana Župev-
ca, v kategoriji A osvojil prvo nagrado, 
klarinetistka Neja Lapornik (učitelj 
Primož Razboršek, korepetitor De-
jan Jakšič) pa je v kategoriji B osvoji-

la drugo nagrado. Na 46. državnem tekmovanju mladih glasbeni-
kov v glasbenih šolah so osvojili dve zlati in dve bronasti plaketi. 
Miha Škorja, učenec Borisa Razborška, ki igra harmoniko, je v 
1.b kategoriji osvojil bronasto plaketo, prav tako tudi Aleksan-
der Klenovšek, učenec Benjamina Kosa, na tolkalih, 1.a kate-
gorije ob korepetitorki Nini Mole. Trio TriAngels, ki pod mentor-
stvom Maje Glavač deluje v sestavi Val Jelenski, Tjaša Kosem 
in Nace Naj Slakonja, je med komornimi skupinami z godali in 
klavirjem v 1.b kategoriji osvojil zlato plaketo. Tudi učenka Mar-
ka Razborška, Daniela Kovač, je s trobento v 1.c kategoriji ob 
klavirski spremljavi Dejana Jakšiča prejela zlato plaketo.  D.�J.�

Radeški glasbeni uspehi



Posavski obzornik - leto XXI, številka 10, četrtek, 11. 5. 2017 21KULTURA

Četrtek, 11. 5.

• ob 15.00 v MT Senovo: li-
kovna delavnica

• ob 16.00 v Večgeneracij-
skem centru Posavje (CKŽ 
44, Krško): delavnica o prip-
ravi vrta na poletje 

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: predstavitev AEQ klinič-
na somatika, predaval bo 
Žiga Božič Žagar

• ob 19.00 v MC Krško: Doku-
mentarni četrtek - ogled do-
kumentarnih filmov na temo 
umetnosti, glasbe, kulture, 
subkultur

• ob 19.00 v KD Krško: Novi 
novi filmi 2017 - projekci-
ja kratkih filmov študentov 
AGRFT

Petek, 12. 5.

• ob 10.00 v Večgeneracij-
skem centru Posavje (CKŽ 
44, Krško): tečaj slovenske-
ga jezika, ob 16.00: skupina 
za starše: biti starš najstniku

• ob 13.00 izpred gostišča 
Jež na Jagnjenici: dvodnev-
ni sprehod skozi gozd v Jatni

• ob 14.00 v učilnici na ŠC Kr-
ško - Sevnica (teoretični del) 
in na parkirišču pri Qlandii 
Krško (praktični del): delav-
nica »Vozi varno in odgovor-
no - misli na sebe in druge«

• ob 17.00 na mostu prijatelj-
stva Kunšperk - Gmajna: 12. 
mednarodno prvomajsko 
srečanje

• ob 17.00 v MT Senovo: 
ogled filma

• ob 17.00 v MT Raka: igre z 
žogo

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: casino

• ob 18.00 v TVD Boštanj: do-
brodelni koncert za nakup 
defibrilatorja

• ob 18.00 v okrogli dvorani 
gradu Rajhenburg v Bresta-
nici: odprtje razstave z likov-
nega druženja Rajhenburg 
2017

• ob 19.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Pesem 
Posavja 2017 - 3. koncert

• ob 20.00 v MC Krško: poto-
pisno predavanje in predsta-
vitev spletne strani Poceni-
potovati.si »Mama, pridem 
domov čez 14 dni, grem oko-
li sveta«

Sobota, 13. 5.

• ob 9.00 izpred vaškega ko-
zolca v Pišecah: pohod po 
Poti dr. Slavka Sušina

• ob 9.00 v MT Senovo: pohod
• ob 9.00 v MT Raka: spoznaj-

mo žival iz Južne Amerike
• od 9.00 do 12.00 v igralnici 

MC Brežice: sobotni živ žav
• ob 10.00 v MT Podbočje: 

igre na Starem Gradu
• od 10.30 do 12.00 na gra-

du Rajhenburg v Bresta-
nici: ustvarjalnica za otro-
ke - brezplačna delavnica 
ob razstavi Boruta Peterli-
na »Ostal si del te pokrajine, 
del njenih lepot in bolečine«

• ob 13.00 pri Gostišču Feli-
cijan v Dolenjem Boštanju: 
17. pohod po vinskih gori-
cah Društva vinogradnikov 
Sevnica-Boštanj

• ob 18.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: srečanje ljudskih pev-
cev »Lepo je res na deželi«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Globoko: slavnostna seja 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Globoko ob 90-le-
tnici delovanja 

• ob 19.00 v Mestnem muzeju 
Krško: okrogla miza »Za dvig 
minimalne plače«, sodeluje-
jo: Luka Mesec, Milan Utro-
ša, Jakob Gašpir in Goran Ša-
lamon

• ob 19.00 v cerkvi sv. Roka 
v Brežicah: Pesem Posavja 
2017 - 4. koncert

• ob 19.30 v veliki dvorani 
Kulturnega doma Krško: le-
tni koncert Simfoničnega or-
kestra Glasbene šole Krško 

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: koncert skupine The 
Funkamentalists

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Perfect idiots 
(FR), Seven mouldy figs 
(HR), No no instigator (HR) 
in Disco occulto (HR)

Nedelja, 14. 5.

• ob 16.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: »Pri Valvasorje-
vih«, popoldan v muzeju za 
družine

• ob 17.30 v lokalu Platz Sev-
nica: stand-up maratonec 
Andrej Težak - Tešky

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: premiera plesne 
predstave PD Imani Breži-
ce »Dotik - identiteta - pulz« 
v izvedbi skupin sodobne-
ga plesa SP3: uL' ezVenTja-
na in Ka' Bavidas Pelera ter 
hip-hop skupine Alter Ego

• ob 19.30 v MC Krško: 
stand-up maratonec Andrej 
Težak - Tešky

• ob 20.30 v klubu MC Breži-
ce: stand-up maratonec An-
drej Težak - Tešky

Ponedeljek, 15. 5.

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: mednarodni dan družin 
- prost vstop za družine, ob 
17.00: javno vodstvo in iz-
kustvo glasbe v muzeju in na 
razstavi Citre

• od 16.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
delavnice Znanje in veščine 
iz depoja - imitiranje lesa z 
barvami »flodranje«

Torek, 16. 5.

• ob 12.00 v Dvorani v parku 
Krško: slavnostna otvoritev 
prostorov Večgeneracijske-
ga centra Posavje

• od 16.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
delavnice Znanje in veščine 
iz depoja - imitiranje lesa z 
barvami »flodranje«

• ob 18.00 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: nogome-
tna tekma 34. kroga 1. SNL 
med NK Krško in NK Kalcer 
Radomlje

• ob 18.00 v Domu kultu-
re Brežice: letni koncert 
folklorne skupine Društva 
upokojencev Brežice z gosti

kam v posavju
• ob 19.00 v delavnicah nek-

danje Tehnične šole Krško: 
predavanje »Kako ohranimo 
svoje fotografije« 

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert Italiantica – Glasbe-
no zrcalo besede med rene-
sanso in sodobnostjo, diri-
gentka Petra Grassi

Sreda, 17. 5.

• od 11.00 do 18.00 na plo-
ščadi pred Kulturnim do-
mom Krško: Parada učenja - 
izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice, glasbeni in plesni 
nastopi, razstave in predsta-
vitve (program na str. 11)

• ob 17.00 v igralnici MC Bre-
žice: MC faca Aneja Ljubić

• ob 19.00 v poročni dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: Vodnikov literarni ve-
čer - Velika črta, mala črka, 
literarni poklon maju

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis o Peruju

Četrtek, 18. 5.

• od 9.00 do 18.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: prost vstop ob 
mednarodnem muzejskem 
dnevu; ob 17.00 pred La-
mutovim likovnim salonom 
v Kostanjevici na Krki: Po 
kostanjeviških poteh Plečni-
kove prijateljice Emilije Fon, 
vodstvo za otroke in druži-
ne po starem mestnem jedru

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
mednarodni muzejski dan - 
prost vstop; ob 10.00: javno 
vodstvo z dr. Ivanko Počkar, 
Vlasto Dejak in Stanko Glo-
govič »Romi/Cigani - zamol-
čana dediščina Posavja?«, ob 
18.00: javno vodstvo po go-
stujoči razstavi Citre z av-
torjema razstave Borisom 
Andrejem Mlakarjem in Bla-
žem Verbičem, ob 19.00: le-
tni koncert Citrarskega or-
kestra Glasbene šole Brežice 

• ob 17.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: med-
narodni dan muzejev - stro-
kovno vodstvo po razstavi 
»Kazenske ustanove na gra-
du Rajhenburg 1948-1966« 
z avtorico Ireno Fürst

• ob 17.00 v Športnem domu 
Sevnica: veliki dobrodelni 
koncert »Cicibanov vrtiljak 
za Mateja«

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: mednarodni dan 
muzejev: strokovno vodstvo 
po razstavi »Prof. dr. Mihaj-
lo Rostohar« z avtorico dr. 
Heleno Rožman; ob 19.00: 
okrogla miza »O veščah, 
modrih ženskah« ob razsta-
vi Vešče v Galeriji Krško

• ob 19.00 v Knjižnici Sevni-
ca: odprtje razstave del čla-
nov U3 Sevnica

Petek, 19. 5.

• od 15.00 do 22.00 na Glav-
nem trgu v Sevnici: Sevn'ška 
kuhinja na trgu 2017 - lokal-
na prehranska tržnica

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 

koncert Katje Dornik – kitara
• ob 19.00 v veliki dvora-

ni Kulturnega doma Krško: 
Linhartovo srečanje 2017 - 
regijsko srečanje gledaliških 
skupin 

• ob 19.00 v nekdanji samo-
stanski cerkvi Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: odprtje razstave Tine 
Dobrajc »Velika dekleta ne 
jočejo«

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
Boštanj: koncert vseh gene-
racij, nastopajoči: Oktet Ju-
rij Dalmatin, Mešani pevski 
zbor Zvon, Gospel Act, ŽPZ 
Azalea

Sobota, 20. 5.

• od 8.00 do 12.00 na Tržni-
ci Videm: eko tržnica

• ob 9.00 pred športno dvora-
no Brežice: otvoritev Špor-
tnih iger zaposlenih 2017, 
od 9.15 do 14.00: tekmo-
vanja v odbojki, nogometu, 
košarki 3x3, tenisu in vesla-
nju, ob 15.00 na ŠRC Grič: 
razglasitev rezultatov in po-
delitev priznanj

• ob 9.00 izpred Gostišča Re-
povž v Šentjanžu: pohod po 
Krekovih stezicah

• ob 9.00 izpred društvene-
ga kozolca v Šentjanžu: ko-
njeniški pohod po Krekovih 
stezicah

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

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - izdelava domačega 
plastelina

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
medgeneracijska ustvarjal-
nica »Pogled v kiparski svet 
umetnika«

• ob 10.00 v Vitanovi (CKŽ 
49a) Krško: brezplačna 
predstavitvena Brainobra-
in urica

• ob 19.30 na igrišču pred 
Športnim domom Sevnica: 
Vejžde žur - Kingston, D'ne-
eb, Spimdotreh, Steinbrück

• ob 20.00 v klubu Kulturne-
ga doma Krško: koncert Vla-
da Kreslina »Pojezije«

• ob 21.30 v klubu MC Breži-
ce: koncert skupine Orlek in 
beer party

Nedelja, 21. 5.

• od 16.00 do 17.00 v 
Mestnem muzeju Krško: 
brezplačna nedeljska mu-
zejska delavnica pri Valva-
sorjevih »Na obisku pri Josi-
pini Hočevar«

• ob 16.55 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: nogometna 
tekma 35. kroga 1. SNL med 
NK Krško in FC Koper

• ob 19.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
koncert MoPZ Svoboda Bre-
stanica »Najlepše je doma«

Ponedeljek, 22. 5.

• ob 19.00 v poročni dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
okrogla miza »Javni spome-
niki – ali lahko tudi v Breži-
cah sooblikujejo istovetnost 
mesta in občine?«

• ob 19.00 v Mestnem muze-

Ko arhitekti (oblastniki in njihovi podložniki) vseh 
ver in barv zganjajo nevarne norčije, naš svet tu zori 
v majskem mladem zelenju in brstenju. Oni se ne me-
nijo za lepoto Narave in Zemlje, za njuno ponujeno 
pisano raznolikost in razkošnost, še manj za življe-
nja ljudi in vseh drugih živečih vrst. Oni plešejo po-
guben ples.

Medtem je boj z rakom izgubil dvajsetletni Luka iz 
Bohinjske Bistrice in še preveč mladih, katerih ime-
na nam niso znana, a so mlade osebe, ki bi hotele ži-
veti svoje dragoceno življenje. Med njimi si želi žive-
ti tudi ameriško dekletce, najstnica, ki umira zaradi 
raka. Ostaja ji le še nekaj življenja. Napisala je pe-
sem s prostim prevodom Počasni ples. V pesmi je iz-
razila svojo zadnjo veliko željo, da bi pesem prebralo 
čim več ljudi. Tudi Slovencev in Posavcev. S pesmi-
jo nas nagovarja, naj živimo polno svoja življenja. S 
pesmijo nas opominja, čemu se odrekamo in - kaj od-
rekamo svojim bližnjim.
     
Navajam prosti prevod njenega Počasnega plesa po 
prejetem e-pismu: 

Ali si kdaj opazoval otroke na vrtiljaku? Ali poslušal 
šum dežja, ko pade na tla? Ali si kdaj sledil neena-
komernemu prhutanju metuljevih kril? Ali opazoval 
sonce, ko izginja v noč? Bolje bi bilo, ko bi upočasnil. 
Ne pleši tako hitro. Čas je kratek. Glasba ne bo tra-
jala.

Preživiš vsak dan v letu? Ali počakaš na odgovor, ka-
dar vprašaš »kako si«? Ko se dan bliža h koncu, ali 
se zlekneš na posteljo z na stotine novimi vprašanji, 
ki ti rojijo po glavi? Bolje bi bilo, ko bi upočasnil. Ne 
pleši tako hitro. Čas je kratek. Glasba ne bo trajala.

Ali si kdaj rekel svojemu otroku »to bova napravi-
la jutri«, ne da bi v naglici opazil njegovega razo-
čaranja? Ali nisi izgubil stika z dobrim prijateljem, 
samo zato, ker ga nikoli nisi utegnil poklicati in reči 
»ciao«? Bolje bi bilo, ko bi upočasnil. Ne pleši tako 
hitro. Čas je kratek. Glasba ne bo trajala.

V silni ihti, da bi nekam prišel, se ne utegneš veseliti, 
da sploh lahko nekam greš. Ko si zaskrbljen in cel dan 
hitiš, je, kot bi nikoli ne odprl darila … Vržen proč. 
Življenje ni tekma. Upočasni. Poslušaj glasbo.

Vse to je tako blizu, pred in za pragom naših domov, 
in znano! Bo komu od nas uspelo vsaj nekoliko »usta-
viti konje«?

Morda kdo poreče, spet poezija! A je poezija najviš-
ji način izražanja sveta, ker poezija ni stvar veli-
kih besed, ni stvar abstraktnih besed, ampak je stvar 
konkretnih podob, kot pravi pesnik Boris A. Novak. 
Ko dnevno (tudi iz raznih medijev) motijo besede 
preklinjanja, groženj, zaničevalnih izrazov ter grme-
nje tako imenovanih večplastnih vrhovnikov, na kar 
se ljudje lepimo kot muhe na kakce.

Ko uspem »ustaviti konja«, mi premor pred hišo po-
nudita »plesoča« kosa, ki v rumenih kljunčkih prena-
šata z veje na vejo gliste za svojo skrito mladež, s pra-
znima ponujata svojo muziko in nagajivo motita ne 
preveč dremajočega mačkona. In se veselim vseh po-
mladnih vonjav z jasminovih in bezgovih grmov, ju-
nijskih pokošenih trav … za ves ta kratek čas.   

Ne pleši tako 
hitro. Čas je 
kratek. Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

ju Krško: otvoritev razstave 
ročnih del članic krožka LU 
Krško

Torek, 23. 5.

• od 10.00 do 17.00 v 
Mestnem muzeju Krško: raz-
stava ročnih del članic krož-
ka LU Krško

• ob 19.00 v poročni dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert ob zaključku šola-
nja, Jakob Fifnja – kitara

Sreda, 24. 5.

• ob 18.00 na grajskem dvori-
šču Posavskega muzeja Bre-
žice: koncert pihalnih orke-
strov glasbenih šol Idrija, 
Radeče in Brežice (ob dež-
ju bo koncert v Domu kultu-
re Brežice)

• ob 18.00 v dvorani Glasbe-
ne šole Krško: festival študij-
skih krožkov in skupin Ljud-
ske univerze Krško
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POSAVJE - Po petih tekmah v letu 2017 se je v Vojniku zak-
ljučilo letošnje prvenstvo mladih plezalcev z imenom Vzho-
dna liga. Posavski upi so skozi vso sezono vztrajno in uspeš-
no tekmovali ter napredovali.

V Vojniku je nastopilo 14 čla-
nov Posavskega alpinističnega 
kluba. Med mlajšimi ciciban-
kami (netekmovalna skupina) 
so skozi vse leto pridno nasto-
pale in pridobivale izkušnje 
Kiara Špeljak, Eva Sluga in 
Taja Glavan. Tudi na zaključ-
ku so se borile po najboljših 
močeh in sezono sklenile na-
smejanih obrazov. Pri starej-
ših cicibankah sta nastopili 
Liza Rainer in Špela Vračun, 
ki sta si v Vojniku razdelili 30. 
mesto, v skupnem seštevku pa 
je Liza priplezala na 21., Špela 
pa na 45. mesto (obe v katego-
riji tekmovalk z B-licenco). Pri 
dečkih iste starosti je bil Sven 
Klenovšek 13. (skupno 14.), 

Jan Kerin Jankovič pa 24. (skupno 33.). Ob Svenu in Janu sta 
na nekaj tekmah nastopila tudi Gabriel Babič Vrabec in Luka 
Ogorevc, ki sta bila na koncu 41. in 45.
Med mlajšimi deklicami se je ponovno odlično odrezala Eva Ko-
šenina, ki je priplezala na 2. stopničko, kar je na koncu še vedno 
zadoščalo za zmago v skupnem seštevku (B-licenca). Ela Mat-
kovič je tokrat priplezala na 15. mesto, Ajda Graj in Maša Juri-
čan pa sta si delili mesto za njo. Skupno je bila Ajda zelo dobra 6., 
Ela 19. in Maša 20. Pri fantih iste starosti nas je zastopal le Anže 
Božič, ki je bil tokrat 16., skupno pa 11. Pri starejših deklicah je 
dobro sezono z najboljšo uvrstitvijo kariere, 4. mestom, kronala 
Nuša Krajnc (skupno je bila 9.), Klara Drmaž pa je z nastopom 
na dveh tekmah osvojila končno 20. mesto. Starejši deček Nejc 
Brence v Vojniku ni nastopil – sezono je zaključil na 21. mestu. 
V prestižni srednješolski kategoriji kadetov se je Kajetan Voglar 
skozi celotno sezono uvrščal okoli odra za zmagovalce, v Vojniku 
zaključil kot 3., skupno pa na nehvaležnem 4. mestu.
Mladi posavski plezalci se bodo sedaj posvetili pripravam na 
področno tekmovanje, ki bo letos premierno v Brežicah, naj-
boljši pa tudi tekmam za državno prvenstvo.
� Vir:�PAK

PODBOČJE - Košarkarska ekipa deklet ŽKK Podbočje U-19 je tudi 
v sezoni 2016/17 uspešno odigrala 1. slovensko ligo za mladin-
ke. Dekleta so letos v zelo močni konkurenci na koncu osvojile 8. 
mesto med 13 ekipami, kar je za tako majhen kraj v slovenskem 
merilu zelo lep uspeh, saj so dekleta večinoma iz Podbočja in oko-
lice, dve pa prihajata z Blance. »Na tekmah za prvaka sicer nismo 
bili konkurenčni Celju, Mariboru, Ježici, Kranju, so se pa dekleta 
kljub temu borila po svojih močeh. Ker imamo v ekipi večinoma 
letnice 2001, bomo tudi v prihodnji sezoni še lahko igrali v 1. ligi 
U-19,« je ob koncu sezone povedal trener ekipe Franc Rozman. 
Podboško ekipo so sestavljale: kapetanka Sara Colarič, Sara Po-
žun, Anja Žniderič, Nika Sintič, Zala Jurečič, Urša Jurečič, Va-
lentina Zlobko in Maruša Medvešek. P. P.

Zaključek Vzhodne lige v plezanju

Eva� Košenina� (foto:� Ambrož�
Novak)

Podbočjanke na koncu osme

S�turnirja�za�dekleta�U19,�na�katerem�so�nastopile�ekipe�iz�
Podbočja,�Šmarij�pri�Jelšah�in�Domžal

ZDOLE - Športno društvo Zdole je 22. aprila pripravilo 5. Jur-
jev tek, ki je štel tudi za dolenjski tekaški pokal. Na 9 km dol-
gem teku, ki je letos potekal po novi trasi v okolici Zdol, sta bila 
med 66 tekači in 28 tekačicami najhitrejša Miha Povšič s časom 
34:34,4 in Melani Knez (oba AK Sevnica) s časom 40:10,2. Na 
krajšem, 3,5 km dolgem teku, na katerega se je podalo 18 teka-
čev in tekačic, sta bila najhitrejša Maj Ficko in Breda Škedelj. 
Mlajši tekači so se pomerili na 800 metrov (zmagovalca Maj Re-
povž in Lea Pešec) in na 300 metrov, kjer pa ni šlo za rezultate. 
Najboljšim v skupni razvrstitvi in kategorijah so podelili poka-
le, medalje in praktične nagrade.
� P.�P.,�foto:�Rok�Germovšek

Peti Jurjev tek na Zdolah

Štart�glavnega�teka

Na zahtevno pot, ki jo že vsa 
leta pripravlja nekdanji sev-
niški tekač Pavle Drobne ob 
podpori domačinov, se je po-
dalo 80 tekačic in tekačev. 
Lepo označena in dobro va-
rovana, razgibana in slikovi-
ta 8,5 kilometrov dolga proga 
gorskega teka se je prve šti-
ri kilometre rahlo vzpenjala, 
nato je sledil kilometrski spust 
in nato trikilometrski vzpon 
mimo vasi Polje in cerkvice sv. 
Jošta na Lisco, kjer je bil cilj. 
Med tekači je s časom 38:20, 
kar je nov rekord proge, zma-
gal Miran Cvet (KGT Papež), 
med tekačicami pa s časom 
55:08 Melani Knez (AK Sev-
nica). Najmlajša tekmovalka je 
bila 16-letna Nika Jančič (Kla-
divar Celje), ki je na cilj pri-
tekla s časom 61:05. Najmlaj-
ši tekmovalec je bil 15-letni 
Luka Pavlin (Marathon Novo 
mesto), njegov čas je bil 68:15. 

26. gorski tek na Lisco
OREHOVO, LISCA - 2. maja je v organizaciji Športnega društva Berg-lauf Lisca Sevnica potekal že 26. gorski 
tek na Lico s štartnega mesta na Orehovem, od koder se širi lep razgled na Savo in HE Boštanj. Cilj je bila 
948 metrov visoka Lisca.

Najstarejši tekmovalec, 72-le-
tni Branko Lipnik iz Horjula, 
je pritekel skozi cilj s časom 
76:15. Najstarejša tekmoval-
ka, 55-letna Brigita Karlov-
šek iz Sevnice, je osvojila vrh 
Lisce s časom 61:26. »Gorske-
ga teka na Lisco sem se ude-

ležila prvič in mislim, da bom 
prihodnje leto spet tekla,« je 
dejala Brigita, ki je bila zado-
voljna z organizacijo teka, s 
progo in vzdušjem, ki je vla-
dalo med tekačicami in tekači. 
»Vsak se na progi, ki je zahtev-
na, bori sam s sabo in s svojim 

časom. Če se zgodi, da ne mo-
reš teči, pač hodiš. Ko prideš 
na cilj, je občutek neverjeten,« 
je z nasmehom dodala. 

Po uspešno zaključenem glav-
nem teku odraslih je pote-
kal na vrhu Lisce še tek za 
najmlajše v različnih staro-
stnih kategorijah. V kategoriji 
letnika 2010 in mlajši sta sla-
vila v teku na 500 metrov So-
fija Motore (AK Sevnica) in 
Anže Kocjan iz OŠ Sava  Klad-
nika Sevnica, v kategoriji letni-
kov 2009–2006 sta bila v teku 
na 1000 metrov najhitrejša 
Živa Slapšak in Maj Repovž 
(oba AK Sevnica), v kategoriji 
letnikov 2005-2002  v teku na 
2000 metrov pa Nika Dobov-
šek in Leonard Škrabec (oba 
AK Sevnica). Najmlajši med ot-
roki je bil 3-letni Nik Lakič iz 
Sevnice.
  S. Radi

Na�26.�gorski�tek�na�Lisco�se�je�podalo�80�tekačic�in�tekačev�
(14�žensk�in�66�moških).

BRESTANICA, DAMAVAND - Člani Športnega društva Gorniki Bre-
stanica so 24. aprila osvojili 5671 m visok Damavand v Iranu. Od-
pravo so sestavljal Robi Umek, Andrej Kranjc, Boštjan Zak-
šek, Lado Kodrič, Branko Dular in Zoran Dular, ki so spričo 
obilnih snežnih padavin vzpon in spust z vrha opravili s turnimi 
smučmi. Na pot so krenili 20. aprila in se polni vtisov v domovi-
no vrnili osem dni kasneje, saj niso osvojili le najvišjega iranske-
ga vrha, temveč dva dni pred odhodom izkoristili tudi za ogled 
glavnega mesta Teheran. Poleg okoli 100 vzponov po domačih 
in tujih gorstvih so brestaniški gorniki tako uspešno opravili že 
peto zahtevno odpravo. ŠD Gorniki Brestanica je bilo sicer usta-
novljeno leta 2009.� B.�M.,�vir�in�foto:�ŠD�Gorniki

Brestaniški 'Gorniki' osvojili 
najvišji iranski vrh

Brestaniški�Gorniki�na�Damavandu

KRŠKO, BREŽICE - Krške nogometaše do konca druge sezo-
ne v prvi slovenski nogometni ligi čakajo še štiri tekme, po 
32 odigranih krogih zasedajo predzadnje, 9. mesto na lestvi-
ci s točko zaostanka za Aluminijem, s katerim so se minuli 
petek doma razšli z 1:1.

800 gledalcev na Gubcu je videlo uspavanko v prvem polčasu, saj 
ekipi nista izpeljali praktično niti ene resne akcije. V uvodu dru-
gega dela so oboji sprožili nekaj bolj ali manj nenevarnih stre-
lov (Matic Vrbanec pri gostih, Svetlan Kosić in Martin Krama-
rič pri domačih), v 67. minuti pa so igralci Aluminija povedli, ko 
je protinapad izkoristil Francesco Tahiraj, ki je po podaji Žige 
Škofleka sam prišel pred domačega čuvaja mreže Marka Zalo-
karja. Enajst minut pozneje so se veselili tudi krški nogometa-
ši in postavili končni izid, ko je po podaji Roberta Pušaverja z 
desne strani iz bližine zadel Filip Dangubić, ki je ravno ta dan 
praznoval svoj 22. rojstni dan in si z 12 doseženimi goli v tej se-
zoni deli visoko 4. mesto na lestvici strelcev. Trener Rok Zor-
ko, ki je končno lahko svojim varovancem nasvete delil s klopi, 
je bil po tekmi zadovoljen z njihovo predstavo, še posebej, ker 
je Krško igralo oslabljeno (Damir Sadiković, Nikola Gatarić in 
Tonći Mujan so manjkali zaradi poškodbe, Damjan Vuklišević 
ne igra zaradi disciplinskega ukrepa, Ibrahim Arafat Mensah 
pa je imel prepoved nastopa zaradi prejetega rdečega kartona 
na prejšnji tekmi). To je bila druga zaporedna tekma, na kateri 
so Krčani iztržili točko, saj so v prejšnjem krogu na gostovanju 
pri Gorici igrali 0:0, pri čemer so tekmo končali samo z deseti-
mi na igrišču, saj so od 73. minute igrali brez Mensaha, ki je pre-
jel rdeči karton. Krški nogometaši naslednjo tekmo igrajo jutri 
ob 19.00 v Celju.
Nogometaši NK Brežice - Terme Čatež so na zadnjih dveh tekmah 
zabeležili dva poraza. Najprej so izgubili v gosteh proti Ankara-
nu-Hrvatini z 0:1, minuli konec tedna pa so na domačem igrišču 
doživeli najhujši poraz v tej sezoni, saj jih je Roltek Dob prema-
gal kar s 6:1. Edini strelec za Brežičane je bil Nedo Turković, si-
cer tudi najboljši strelec brežiškega kluba v spomladanskem delu 
sezone - zabil je šest golov. Brežičani, ki so si predvsem z dobrim 
jesenskim delom že zagotovili obstanek med drugoligaši, ima-
jo do konca še tri tekme, prvo bodo odigrali v nedeljo v Kranju 
proti vodilni ekipi druge lige Triglavu. Na lestvici s 30 točkami 
še naprej zasedajo 4. mesto, a jim za vrat diha ptujska Drava, ki 
ima samo dve točki manj.
 R. Retelj

Krčani bijejo bitko za obstanek

SLOVENSKA BISTRICA, RADEČE - Na prvo majsko nedeljo je v 
Slovenski Bistrici potekalo državno prvenstvo v mnogoboju za 
pionirke in pionirje do 14 let, kjer sta bili med skoraj 100 tek-
movalci uspešni tudi radeški atletinji. Maja Knez in Manca Ren-
ko sta namreč osvojili ekipno drugo mesto in naslovu prvakinj 
v dvorani dodali še naslov podprvakinj na stadionu. V posamič-
ni konkurenci je Maja Knez prav tako osvojila srebrno medaljo, 
Manca Renko pa je bila sedma. Kot dodaja Stanko Renko iz AK 
Radeče, je za pravo formo in rezultate v veliki meri zaslužen tudi 
trener Rafko Drašček, ki je dekleti odlično pripravil na tekmo-
vanja v letu 2017.  D.�J.,�foto:�AK�Radeče

Radečanki državni podprvakinji

Manca�in�Maja�na�drugi�stopnički
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Najboljši slovenski spe-
edwayist Matej Žagar je tok-
rat, za spremembo od zadnjih 
desetih let, v Krškem vozil od-
lično in letošnjo sezono odprl 
s prepomembnimi desetimi 
točkami, dirko pa zaključil na 
sedmem mestu. Omeniti ve-
lja še Nicka Škorjo, ki je pred 
9000 gledalci doživel svoj og-
njeni krst kot voznik s poseb-
nim povabilom, osvojena točka 
pa je ob solidnih vožnjah tudi 
dobra vzpodbuda za nadalje-
vanje kariere. 

Dirko je zaznamovala tudi pre-
cej težka proga, ki ji je botro-
valo močno deževje v prejšnjih 
dneh, zaradi česar je odpadel 
tudi petkov trening, a so or-
ganizatorji iz vrst AMD Krško 
uspeli pripraviti odlično pri-
reditev. Vozniki so tako v svo-
jem prvem nastopu še tipali, 
kakšne bodo prave nastavi-
tve za tokratno dirko in glo-
boko progo. Naša voznika sta 
se srečala prav v prvi vožnji. 
Po odličnem štartu nekdanje-
ga svetovnega prvaka, Britan-
ca Taia Woffindna, je Žagar 
iz prvega zavoja zapeljal kot 
drugi in to pozicijo držal vse 
do konca. Škorja je pripeljal v 
cilj za njim, brez uvrstitve pa 
je ostal Danec Nicki Peder-
sen. Žagar je v drugem nasto-

Zmagal Slovak, Žagar v polfinalu
KRŠKO - Z dirko za VN Slovenije na krškem ovalu se je začela letošnja bitka za naslov svetovnega prvaka v 
speedwayu. Na prvi od dvanajstih dirk je nekoliko presenetljivo zmagal Slovak Martin Vaculik, za njim se je 
uvrstil Šved Fredrik Lindgren, tretji pa je bil Poljak Patryk Dudek. 

pu štartal iz povsem zunanjega 
položaja, ki se je kasneje izka-
zal za najslabšega, saj od tam 
ni bila osvojena nobena zma-
ga na dirki. Tudi njemu se ni 
izšlo in je vožnjo zaključil z nič-
lo. Tretji izhod na stezo je zato 
pomenil že boj za biti ali ne 
biti, ki pa je Žagarju uspel, saj 
je bil boljši od njega v tej vo-
žnji le Avstralec Jason Doyle, 
Žagar pa je za seboj pustil tudi 
kasnejšega zmagovalca dir-
ke Martina Vaculika in nek-
danjega svetovnega prvaka, 
Avstralca Chrisa Holderja. V 
zadnjih dveh nastopih je štar-
tal iz najboljših, notranjih po-
zicij. V 15. vožnji se je dobese-
dno izstrelil s štarta in z veliko 

prednostjo zmagal, s tem pa 
končno dvignil na noge stadi-
on Matije Gubca in po prihodu 
v cilj zaslišal Golico, ki jo vedno 
zaigrajo ob slovenski zmagi. Ta 
je bila za Žagarja tudi jubilejna, 
100. v njegovi karieri dirkanja 
v SGP seriji. V zadnji vožnji je 
potreboval vsaj dve točki za 
preboj v polfinale, kar mu je 
z drugim mestom tudi uspelo, 
saj je zaostal le za Rusom Emi-
lom Sayfutdinovim, povratni-
kom v SGP serijo, ki se je v pol-
finale uvrstil kot najboljši iz 
rednega dela dirke.

Žagar je v polfinalu po slabšem 
startu ves čas lovil Avstralca 
Doyla, ki je vozil na drugem 
mestu, a se je na koncu moral 
zadovoljiti s tretjim mestom in 
tako tudi brez preboja v veli-
ki finale. »Enajst let nisem bil 
v Krškem tako zadovoljen kot 
tokrat, če bi imel v polfinalu 
še kakšnega pol kroga več, bi 
skoraj zagotovo prehitel tudi 
Doyla in se uvrstil še v fina-
le,« je po dirki povedal Žagar 
in dodal: »Deset točk na začet-
ku sezone na takšni progi in ob 
tako nesrečnem žrebu, pa še to 
v Krškem, kjer sem v zadnjih 
letih vedno nizal slabše rezul-
tate, je prava motivacija in ka-
zalec, da smo na pravi poti in 
to pred Varšavo, kjer sem bil 
lani tudi na stopničkah.«

Zmagovalni oder pa je tokrat 
zasedla trojica Vaculik, Lind-
gren in Dudek, ki so se v le-
tošnji razred najboljših uvrstili 
preko lanskih kvalifikacij, kar 
pomeni da bodo morali usta-
ljeni vozniki kar pošteno plju-
niti v roke, da se bodo spopad-
li z novo konkurenco. 
� Vir:�Borut�Cvetko/
� mediaspeed.net

Matej�Žagar�(v�ospredju)�med�zmagovalno�15.�vožnjo

Program za maj
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, od 19.30 do 21.30.
DOBRODELNI STAND UP Z ANDREJEM TEŽAKOM - TEŠKY: 
#STANDUPMARATONEC
Vstop je prost!

Sobota, 20. 5. 2017, ob 10.00
ABLETON INTRODUCTION X MUSIC PRODUCTION COURSE
Tečaj osnov glasbene produkcije in programa Ableton Live

Sobota, 20. 5. 2017, ob 21.00
Koncert: LOW PEAK CHARLIE IN 
STRAIGHT MICKEY AND THE BOYZ
Vstopnina: 4 eur

Sobota, 20. 5. 2017, ob 10.00
Mc direndaj: IZDELAVA DOMAČEGA PLASTELINA
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

VSAK ČETRTEK V MAJU, ob 19.00
Dokumentarni četrtek - ogled dokumentarnih filmov
Prijave: vanlovfamily@gmail.com

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

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

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

Mladinski center Krško, 
sobota, 20. 5. 2017, ob 10.00

MC DIRENDAJ
Izdelava domačega plastelina

www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO - Valvasorjevo knjižnico Krško so 28. aprila, na pred-
večer dirke za Veliko nagrado Slovenije, obiskali predstav-
niki organizatorjev tako iz vrst domačega društva kot iz tu-
jine, ki so kot vodstvo dirke skrbeli za kvalitetno izvedbo te 
pomembne mednarodne športne prireditve. 

Zbirko Speedway v Sloveniji so si med drugimi ogledali predse-
dnik tekmovalne žirije Tony Steele, glavni sodnik Marek Wo-
jaczek, direktor Grand Prix-FIM Phil Morris in sekretar Grand 
Prix-FIM Graham Brodie. V imenu AMZS se je srečanja udeležila 
Andreja Prel, vodja področja avto-moto šport. Skupaj z gostite-
lji, predsednico AMD Krško Violetto Freeland, direktorjem dir-
ke Gregorjem Žigantejem, tehničnim komisarjem pri FIM Iza-
kom Šantejem in drugimi člani vodstva AMD Krško, so uživali 
ob starih posnetkih mednarodne speedway dirke iz začetka 60. 
let prejšnjega stoletja in prisluhnili predstavitvi edinstvene ka-
pucinske knjižnice. 

Ob tej priložnosti so v avli knjižnice pripravili razstavo plakatov, 
ki so pred leti vabili na nekatere pomembnejše speedway dirke 
v Krškem. V imenu Valvasorjeve knjižnice je goste pozdravila bi-
bliotekarka Polona Brenčič, sicer tudi ena izmed oblikovalcev 
zbirke, za katero je bilo zlasti med tujimi gosti čutiti veliko zani-
manja. Nekateri izmed njih so celo napovedali, da bodo za zbirko 
prispevali svoje eksponate. Sledilo je prijetno druženje, za kate-
rega so poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Sremič.
� Sv.�Mavsar

Speedwayisti v knjižnici

Predstavniki�organizatorjev�dirke�za�Veliko�nagrado�Sloveni-
je�v�prostorih�zbirke�Speedway�v�Sloveniji
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na muhi ...

Na�odprtju� retrospektivne� razstave�Dušana�Tršarja� se� je�
zbrala�kar�velika�množica,�ki�je�lepo�zapolnila�dvorišče�nek-
danjega�samostana,�v�katerem�deluje�kostanjeviška�galerija,�
četverica�zrelih�mož�pa�je�dogajanje�opazovala�malo�bolj�od�
daleč,�s�klopi�na�platoju�pod�mogočnim�drevesom.�Vsi�»štirje�
mušketirji«�so�redni�udeleženci�tovrstnih�dogodkov,�gre�na-
mreč�za�načelnika�brežiške�upravne�enote�Darka�Bukovinske-
ga,�slikarja�Rajka�Čubra�in�Jožeta�Marinča,�med�njima�pa�je�
še�kostanjeviški�učitelj,�fotograf�in�zbiralec�Jani�Zakšek.�(P.�P.)

Ščuka�velikanka�je�pos-
tala� še�ena� izmed�nje-
govih� premnogih� rib-
jih�trofej.�Ščuke,�ki�velja�
za�največjega�plenilca�v�
vodi,�ni�lahko�ujeti,�a�iz-
kušenemu�sevniškemu�
ribiču�Vikiju�Košarju�je�
to�uspelo.�92�cm�velika�
in�7�kg�težka�lepotica�se�
je�ujela�na�trnek�in�po-
lepšala�dan�potrpežlji-
vemu�ter�vztrajnemu�ri-
biču.�(S.�R.)��

»Včasih�se�počitek�tudi�prileže,«�pravi�boštanjska�etnologinja�
Martina�Orehovec,�ki�ji�naravno�okolje�veliko�pomeni,�še�pose-
bej�pa�kozolci�in�o�skupini�kozolcev�na�Logu�je�pred�leti�napi-
sala�kar�obsežen�elaborat,�ki�ni�le�dokumentiranje�dediščine,�
ampak�je�tudi�slikovit�opis�prostora�na�ravnici�ob�Savi.�(S.�R.)

Po besedah župana Ivana Mo-
lana se na občini vedno razve-
selijo uspehov, ki jih občani 
dosežejo na državni in med-
narodni ravni, zato je bil oseb-
no zelo vesel tudi omenjene-
ga uspeha dobovskih deklet. 
Njihov nastop na Slovaškem 
je občina tudi finančno podpr-
la, ker pa se sam sprejema de-
klet v Ločah - pripravili so ga 
23. aprila ob vrnitvi deklet v 
domovino - ni mogel udeleži-
ti, se je odločil, da jih bo sprejel 
kot župan. Eno izmed društev, 
ki jim občina namenja sred-
stva, je tudi KD Zvezda Dobo-
va - sprejema se je udeležila 
tudi predsednica društva Da-
rinka Cvetko Šegota -, kate-
rega sekcija je VS Aria, ki velja 
za eno perspektivnejših pev-
skih zasedb v Sloveniji. »Ver-
jamem, da morate zaradi štu-
dijskih obveznosti vlagati še 
toliko več truda, zato sem res 
vesel, da se vam je ves vložen 
trud s tem laskavim priznan-
jem tudi poplačal,« je pove-
dal in dekletom zaželel še ve-
liko uspehov v prihodnje. VS 
Aria sestavlja pet deklet: Kat-
ja Bogovič (vodja), Anja Bo-
govič, Ela Urek (zaradi dru-
gih obveznosti se sprejema ni 

Tekle so solze sreče
BREŽICE - Brežiški župan Ivan Molan je 5. maja v Mestni hiši Brežice pripravil sprejem za članice Vokal-
ne skupine Aria iz Dobove, ki so na aprilskem 10. mednarodnem zborovskem tekmovanju Slovakia Cantat 
2017 v Bratislavi osvojile zlato priznanje.

mogla udeležiti), Anja Tomše 
in Sara Tomić, slednja je tudi 
spregovorila v imenu skupi-
ne. Opisala je, da je bila to za 
članice VS Aria res enkratna, 
a tudi zelo stresna izkušnja. 
Sicer pa so na Slovaškem kot 
najmanjša vokalna skupina v 
15 minutah odpele pet pesmi 
slovenskih avtorjev in nato ne-
strpno čakale na rezultate, ka-
terih razglasitev je potekala na 
glavnem trgu v Bratislavi. Ko 
so slišale, da so dobitnice zla-
tega priznanja, so bile seveda 
nadvse presenečene, saj tega 
niso pričakovale, zato so po-
točile tudi kakšno solzo. Prav 

tako so imele možnost, da so 
se o svojem nastopu pogovo-
rile s člani komisije, ki so pri-
hajali iz različnih evropskih 
držav. Zelo so jih pohvalili ter 
jih obenem povabili že na na-
slednje tekmovanje v prihodn-
jem letu na Poljsko in Slovaško. 
Na tekmovanju je nastopilo 19 
skupin iz Avstrije, Češke, Esto-
nije, Latvije, Poljske, Slovaške, 
največ, osem, pa jih je bilo iz 
Slovenije, med katerimi sta VS 
Aria in otroški zbor Glasbe-
ne šole Fran Korun Koželjski 
Velenje prišla do zlatega pri-
znanja.

VS Aria sicer deluje od leta 
2013, vse članice so glasbeno 
izobražene, dve hodita tudi na 
učenje solo petja. Vse so štu-
dentke, kar pomeni, da so med 
tednom v Ljubljani ali Maribo-
ru, konci tedna pa so namen-
jeni vajam, tako da prostega 
časa ne ostane veliko. »Osvo-
jeno priznanje je ogromna 
spodbuda za nadaljnje delo, 
tekmovanje je prineslo veliko 
stresa, vendar smo zdaj že spet 
pri polnih močeh, tako da gre-
mo naprej,« je še povedala To-
mićeva in dodala, da so do tega 
tekmovanja nastopale samo 
na področnih in regijskih tek-
movanjih, na državnih še ne, 
tako da so s prvim nastopom 
na mednarodnem tekmovan-
ju eno stopnico kar preskočile. 
Letos nameravajo pripraviti še 
vsaj en samostojni koncert, na-
stopale bodo tudi na različnih 
prireditvah, da so vrhunske 
pevke, pa so še enkrat več do-
kazale minulo nedeljo, ko so 
na drugem koncertu letošnje 
pevske revije Pesem Posavja, 
na gradu Rajhenburg, najbolj 
navdušile občinstvo in osvoji-
le prehodni pokal.

� Rok�Retelj

Članice�Vokalne�skupine�Aria�z�županom

O� Lojzetu� Ogorevcu� ni� tre-
ba� posebej� izgubljati� besed.�
Gre� za� predanega� glasbeni-
ka�po�rodu�iz�Pišec,�ki�ustvar-
ja�že�skoraj�45�let.�Noben�nje-
gov�dan�ne�mine�brez�glasbe.�
Ima�svoj�ansambel�in�je�vodja�
Pleteršnikovih� ljudskih� pev-
cev.�Poleg�glasbe�njegovo�živ-
ljenje�zaznamujeta�tudi�šport�
in�zdrava�prehrana,� saj�ved-
no�deluje�'fit',�ko�se�človek�sre-
ča�z�njim.�In�takole�'fit'�je�delo-
val�tudi�na�letošnji�prvomajski�
dan,�ko�smo�ga�v�objektiv�ujeli�
na�Šentvidu,�kamor�se�povzpne�

čisto�vsako�jutro,�ob�toplem�in�suhem�vremenu�celo�povsem�
bos,�kar�je�prakticiral�tudi�tokrat.�Še�več,�ta�dan�je�bil�okoli�11.�
ure�že�drugič�na�Šentvidu.�Ker�ga�vedno�vidimo�nasmejanega�
in�dobre�volje,�verjetno�ni�treba�posebej�poudarjati,�da�je�re-
cept�za�to�ravno�Lojzetov�zdrav�način�življenja�-�ne�nazadnje�
vsako�jutro�popije�koprivin�čaj�in�jé�poseben�zajtrk,�katerega�
sestavine�najdete�na�spletnih�straneh.�(R.�R.)

Na�zaključni�prireditvi�5.�festivala�posavskih�vin�na�Sromljah,�
na�kateri�je�tukajšnje�vinogradniško�društvo�obeležilo�tudi�
dve�desetletji�delovanja,�je�za�obilico�smeha�poskrbel�pred-
sednik�PGD�Sromlje�Branko�Krošelj�(levo),�ki�se�je�ob�izreče-
ni�čestitki�sromeljskim�vinogradnikom�opravičil,�da�še�nima�
darila�zanje,�saj�se�je�gasilcem�nekaj�dni�prej�pokvarilo�vo-
zilo,�tako�da�so�se�namesto�tega,�kakšno�pozornost�bodo�na-
menili�vinogradnikom,�ubadali�s�popravilom�vozila,�saj,�kot�
je�hudomušno�pripomnil�Krošelj,�vinogradniki�lahko�zdrži-
jo�še�nekaj�dni�brez�darila,�gasilci�pa�brez�vozila�pač�ne,�saj�
morajo�biti�venomer�pripravljeni�na�morebitno�intervencijo.�
Predsednik�VD�Sromlje�Franc�Hrastovšek�(desno)�je�Krošlju��
to�»zagato«�seveda�rade�volje�oprostil.�(R.�R.)

SEVNICA - 4. maja je v športni dvorani pri OŠ Sava Kladnika 
potekal poseben dogodek. Na njem so bili učenci in učenke 
za športne dosežke nagrajeni s knjižnimi nagradami, po-
sebno presenečenje pa so bili novi glasbeni inštrumenti za 
šolski ansambel.

Za vložen trud in športne uspehe sta učenkam in učencem, ki so 
v lanskem in letošnjem letu dosegli zavidljive rezultate na držav-
nem nivoju v atletiki, krosu, šahu in v igri med dvema ognjema, 
čestitala župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in ravnateljica OŠ 
Sava Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič, ki se je zahvalila za so-
delovanje tudi Atletskemu klubu Sevnica ter zunanjima mentor-
jema šahovskega krožka.
Na prireditivi, ki je bila presenečenje tako za učenke in učence kot 
učiteljice in učitelje, je bobnar skupine Elvis Jackson Marko Sor-
šak Soki v sklopu svoje velike glasbene dobrodelne akcije »20 
za 20« šoli podaril glasbila - bobne, električno in akustično kita-
ro. S tem je postala sevniška osnovna šola že 44. slovenska šola, 
ki je prejela tovrstno donacijo (pobudnik akcije načrtuje, da bo 
obdaril sto slovenskih šol). V omenjeni dobrodelni akciji je sode-
loval tudi Študentski klub Sevnica, del prostovoljnih prispevkov 
za nakup glasbil pa je prispeval tudi sevniški organizator prevo-
zov na koncerte Tadej Košmerl. Ob tem dogodku sta zbrane na-
govorila in navdušila Marko Soršak Soki ter predstavnica sevni-
škega študentskega kluba Andreja Špitalar.  S. Radi

Športno-glasbeno presenečenje

Bobnar�skupine�Elvis�Jackson�Marko�Soršak�Soki�je�razvese-
lil�z�novimi�glasbili�učenke�in�učence�sevniške�osnovne�šole.�

Od�6.�do�9.�aprila�je�na�hrvaškem�otoku�Braču�potekal�XII.�
mednarodni�–�interregionalni��kuharski�festival�»Biser�mor-
ja«,�ki�se�ga�je�udeležilo�preko�200�kuharjev�iz�20�držav,�med�
njimi�tudi�23-letna�Leskovčanka�Lara�Vizler�(na�fotografi-
ji�levo,�foto:�osebni�arhiv),�študentka�Višje�strokovne�šole�za�
gostinstvo�in�turizem�Bled,�poleg�tega�pa�tudi�fizike�na�Uni-
verzi�v�Ljubljani.�Kakor�je�povedala,�je�s�svojo�ekipo,�v�kate-
ri�sta�bila�še�Valentina�Žerjal�in�Uroš�Zorč,�v�kategoriji�»tim-
sko�tekmovanje�visokih�šol«�z�lastno�kreacijo�sladice�osvojila�
zlato�medaljo.�(M.�H.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Saša Konajzler, Studenec – 
deklico,

• Tea Berkovič, Župjek – 
deklico,

• Urša Glas, Sremič – deklico,
• Sabina Kovačič, Brežice - 

dečka,
• Maja Žibert Mržljak, 

Kostanjevica na Krki - 
deklico,

• Dubravka Dugandžić, 
Dobova – deklico,

• Jožica Pavlovič, Prilipe – 
deklico,

• Karmen Filipančič, 
Curnovec – deklico,

• Milena Šuler, Župelevec – 
deklico,

• Daša Radanovič, Sevnica 
– dečka,

• Janja Budič, Prilipe – 
deklico,

• Cristina Melania Habinc, 
Brežice – dečka,

• Martina Pajtler, Anže – 
dečka,

• Veronika Zevnik, Vinji Vrh 
– dečka,

• Nataša Janc, Sevnica – 
deklico,

rojstva

poroke

• Marko Mermal iz 
Spodnjega trga (Gornji 
Grad) in Tanja Stopar iz 
Žigrskega Vrha,

• Gregor Škorc in Matejka 
Volk, oba iz Brežic,

• Martin Divjak iz Dolenjega 
Leskovca in Franja Štravs 
iz Kališovca,

• Damjan Kerin in Urška 
Šušterič, oba s Senuš,

• Jože Granda iz Dobrave pri 
Škocjanu in Mateja Laknar 
z Velikih Vodenic,

• Matej Božič iz Prušnje 
vasi in Sabina Štefanič iz 
Sobenje vasi.

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

moja poroka

Mateja�Volk�in�Gregor�Škorc,�oba�iz�Brežic,�29.�april�2017,�
grad�Brežice�(Foto:�Foto�Molan)

• Tjaša Amon, Kozje – 
deklico,

• Dolores Carl, Sela pri 
Dobovi – dečka,

• Katja Metelko, Dolnje Orle 
– dečka,

• Ardijane Rushiti, Sevnica 
– deklico,

• Alenka Vrhovšek, Brod v 
Podbočju – deklico.

ČESTITAMO!

RADEČE - Na Občini Radeče sta v soboto, 6. maja,  ob pri-
sotnosti župana Tomaža Režuna, ki je kot pooblaščenec za 
sklepanje zakonskih zvez potrdil zakonsko zvezo, tajnice 
Marinke Titovšek, prijateljev in sorodnikov ter pevcev MoPZ 
Papirničar iz Jagnjenice sklenila zlato  poroko – 50 let sku-
pnega življenja – zakonca Majda in Jože Martinčič.  

Gospa Majda se je rodila 11. maja 1946 v Prnovšah, mami Fran-
čiški in očetu Albertu Dularju. Mladost je preživljala s starejšim 
bratom Albertom in sestro Marijo, ki sta že pokojna, ter mlajšim 
bratom Marjanom. Osnovno šolo je obiskovala v Radečah. Po 
končani šoli se je zaposlila v Tovarni papirja Radeče.
Gospod Jože se je rodil 21. avgusta 1941 na Žebniku, mami Mariji 
in očetu Jožetu. Družbo v mladosti so mu delale mlajše sestre Ma-
rinka, Zalika in Štefka. Po končani osnovni šoli se je izučil za ko-
vinarja in se zaposlil v Tovarni papirja Radeče. Sledilo je še dvo-
letno služenje vojaškega roka v Rajlovcu v Bosni in Hercegovini.
Majda in Jože sta se spoznala leta 1965 v papirnici, kjer sta dela-
la od začetka zaposlitve do zaslužene upokojitve. Svojo ljubezen 
sta kronala s poroko 29. aprila 1967 na Krajevnem uradu v Ra-
dečah in skupno življenje začela v podnajemniški hiši pri Grač-
nerju na Starem Dvoru. V tem času sta povečala družino na štiri 
člane in začela z izgradnjo družinske hiše na Žebniku, v katero 
so se vselili leta 1971. Leta 1968 se jima je rodila hči Božena, ki 
živi z družino na očetovi domačiji na Žebniku, čez štiri leta pa še 
hči Irena, ki z družino živi doma. V veliko veselje so jima vnuki-
nja Laura ter vnuka Domen in Aljaž.
Ob obnoviti zakonske zveze sta prejela Zlatnik Občine Radeče, 
Zlatoporočno listino in šopek, čestitke vseh prisotnih, pevci pa so 
jima s pesmijo polepšali že tako svečan lep sončen dan. 
� Vir:�Občina�Radeče

Zlata poroka zakoncev Martinčič 

Majda�in�Jože�Martinčič�z�županom�Tomažem�Režunom

SENOVO - V DU Senovo vsako leto pripravimo srečanje članic 
in članov starih 75 let in več. Že pred vstopom na avtobus pred 
društvenim domom in v Koprivnici je bilo prijetno vzdušje, ki 
se je nadaljevalo v gasilskem domu na Velikem Kamnu. Toplo 
pomladansko sonce je risalo nasmeh na obraze. Stiski rok, pri-
jeten klepet, srečanje s prijatelji, to je najlepši čas, ki ga preživiš 
v družbi vrstnikov.

Predsednik društva Ludvik Grilc je v dobrodošlici pozdravil pri-
sotne in nanizal nekaj podatkov o društvu. Od 658 članov in čla-
nic imamo kar 287 upokojencev starih 75 in več let, od teh je 24 
90-letnikov. Marca smo praznovali 70-letnico društva s koncer-
tom našega MePZ in izdajo zbornika. Vsebino sestavljajo drobci, 
ki s svojo pestrostjo in različnostjo prikazujejo življenje in delo 
v društvu, zgodbe o naših jubilantih.
Srečanja se je udeležilo 80 članic in članov. Skromno smo obdari-
li najstarejšo prisotno članico, 91-letno Marijo Gošek, najstarej-
šega člana Alojza Lesa, ki šteje 91 let in najstarejši upokojenski 
zakonski par Hermino in Rudija Prosena (na fotografiji). Pos-
krbeli smo za okusno kosilo. Ob zvokih Jožetove harmonike in 
ubranem petju je dan prehitro minil. Doživetja 4. aprila so preš-
la v spomine, toda pravo prijateljstvo je bogastvo, ki ga čas ple-
meniti, povezuje v uživanju medsebojnega druženja.
Ob koncu je predsednik vsem zbranim zaželel polno mero zdrav-
ja in zadovoljstva, z željo, da se naslednje leto srečamo v še več-
jem številu. Ob stisku rok smo se obogateni s prijetnimi doži-
vetji poslovili.
� Irena�Gmajnar,�foto:�Marica�Umek

Srečanje upokojencev DU Senovo
SEVNICA, ZAGREB - 21. aprila smo se zjutraj odpeljali proti Za-
grebu z namenom, da si ogledamo tamkajšnji živalski vrt. Pred 
vhodom v živalski vrt so si razdelili vstopnice in se počasi razkro-
pili. Ogledali smo si pester nabor živali, za katere skrbi utečena 
ekipa oskrbnikov in razen nekaterih primerov, v katerih ni bilo 
ravno lepo poskrbljeno za čistočo, je bil obisk zelo zanimiv in 
blagodejen za vse udeležence. Videli smo mnogo različnih živa-
li, od ljubkih surikatov pa vse do ogromnega nilskega konja. Po-
nosne ptice so počivale ali si čistile perje ali pa preprosto uži-
vale v dopoldanskem soncu, kače so zvite ležale in se grele pod 
umetnimi lučmi … 

Ob vrnitvi v domači kraj smo skozi pogovor podoživljali trenut-
ke, ki smo jih doživeli v zagrebškem živalskem vrtu. Poimenovali 
smo ga kar »zelena oaza« sredi betonskega mesta. Strinjali smo 
se, da so vse živali, ki so bile na ogled, po svoje zanimive, a jih je 
veliko izpostavilo mravljinčarja in opice. Bilo je kar nekaj posa-
meznikov, ki si niso želeli ogledati kač in drugih plazilcev. Neka-
teri so šli prvič čez mejni prehod, drugi so prvič doživeli tako te-
meljit pregled. Všeč nam je bilo, da je bil izlet organiziran in smo 
se lahko skupaj družili in ogledovali živali. Čas je kar prehitro mi-
nil in vsi si želimo še več podobnih izletov.  K.�Hribar

Ozara Sevnica v živalskem vrtu

Članice�in�člani�sevniške�Ozare�so�obiskali�zagrebški�žival-
ski�vrt.

KRŠKO - Ljudska univerza Krško že več kot 20 let izvaja študijske 
krožke kot prostovoljno obliko učenja odraslih. Študijski krož-
ki temeljijo na vseživljenjskem učenju vseh generacij. Razvija in 
vodi jih Andragoški center Slovenije, financirani so na podlagi 
javnega razpisa s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport ter Občine Krško. Eden od letošnjih je tudi Čarobnost fo-
tografiranja, ki je 30-urni brezplačni študijski krožek, kjer ude-
leženci odkrivajo male in velike skrivnosti digitalne fotografije.

Vsebina študijskega krožka Čarobnost fotografiranja je namenje-
na spoznavanju posameznikov z digitalno fotografijo. Seveda da-
nes nismo več omejeni na standardne fotoaparate. Sodobni svet 
nam namreč omogoča, da imamo vsak svoj fotoaparat praktično 
že v žepu. Vsak od nas nosi s sabo svoj mobilni telefon, ki premo-
re marsikatero funkcijo fotografiranja. Naj bo fotoaparat, telefon s 
fotoaparatom ali video kamera, ki omogoča fotografiranje, še ved-
no si na samem začetku postavljamo enaka vprašanja. Prav zato 
smo se pri študijskem krožku Čarobnost fotografiranja najprej lo-
tili spoznavanja lastnih naprav. Ker ima vsak udeleženec druga-
čen fotoaparat, so naša srečanja tudi zelo individualno obarvana. 
Poleg nastavitev na aparatih spoznavamo osnovne pojme fotogra-
firanja, upoštevamo svetlobo in njen odboj na izbranem motivu. 
Pozorni smo tudi na kompozicijo in barve. Omenjene pojme smo 
najprej spoznavali skozi teorijo v prostorih Ljudske univerze Kr-
ško. Pridobljeno teoretično znanje pa smo tekom krožka iz učilni-
ce prenesli na teren, kjer se udeleženci, na podlagi svojih fotogra-
fij in spreminjajočih se motivov, učijo in iščejo rešitve za nastale 
izzive še v praksi. Želje udeležencev v začetnih urah krožka so 
pokazale, da se bodo naši motivi spremenili. Glede na to, da se je 
velika večina odločila za fotografiranje narave in urbanih okolij, 
smo prvotno portretno fotografijo nadomestili z omenjenimi te-
mami in motivi. S fotoaparati se potepamo po Krški občini, enkrat 
pa smo zavili tudi v Kostanjevico na Krki. Sodelovali bomo tudi 
na Paradi učenja 17. maja na Trgu Matije Gubca v Krškem, kjer 
se bodo nekateri udeleženci  preizkusili še v reportažni fotogra-
fiji. Ob zaključku študijskega krožka smo se odločili, da naše novo 
pridobljeno znanje na primeren način predstavimo tudi širši jav-
nosti. V ta namen bomo razvili izbrane fotografije, jih nakašira-
li na tršo podlago in razstavili v dvorani Glasbene šole Krško na 
Festivalu LUK v sredo, 24. maja, ob 18. uri.
� Vir:�LU�Krško

Čarobnost fotografiranja 

www.PosavskiObzornik.si
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Vladko Stefanovski v sodelovanju z dirigentom iz Po-
savja navdušil po Balkanu, Sarahi kliče k spremem-
bam, prihaja Folk&Špas. Tokrat preberite:  

Big band Orkestra Slovenske vojske in Vlatko Stefa-
novski sta nedavno napolnila beograjski Sava Center in 
skopsko Metropolis Areno. Na repertoarju so se znašli šte-
vilni funk, jazz in soul aranžmaji, ki so nastali izpod pre-
udarne taktirke sodelovanja dolgoletnih prijateljev, le-
gendarnega kitarista in dirigenta omenjenega orkestra 

Rudolfa Strnada (foto: Teo-
dora Ćirić), ki sicer prihaja iz 
Brežic. Nekaj manj kot 5000 
obiskovalcev si je tako ogle-
dalo glasbeno poslastico, ki 
jo je Ljubljana na Kongres-
nem trgu v podobni izvedbi 
že gostila poleti 2015. Iz ta-
kratnega sodelovanja je nas-
tal tudi album, ki pa je tok-
rat ponovno dobil krila pred 

najzvestejšo publiko kitarske ikone. »Lepo je doživeti in 
izjemno sem hvaležen za tako glasno in številčno potrdi-
tev našega trdega dela, ki smo jo prejeli s strani srbske in 
makedonske publike. Le kdo bi lahko ostal ravnodušen ob 
takšni evforiji občinstva in hkrati odrski karizmi Vlatka Ste-
fanovskega. Prav tako je privilegij sodelovati s tako izjem-
nimi in vsestranskimi glasbeniki, kot so moji sodelavci,« je 
po koncertu še dodal Strnad. Uspešno sodelovanje pa se na 
tem mestu nikakor ne zaključuje. Na Kongresnem trgu se 
nadaljuje že 8. junija, ko se bo vojaški glasbeni eliti in Vlat-
ku v sklopu festivala Junij v Ljubljani na odru pridružil tudi 
Grega Skočir (Big Foot Mama) ter Združeni dekliški zbor 
1. letnika Škofijske klasične gimnazije in Gimnazije Ledina.

Sarah Senica (foto: Zoran Dević), glasbenica in avtorica 
pesmi Ščepec poguma, ki jo je v letu 2015 izdala z raper-
jem Zlatkom, predstavlja svoj novi single Be the change. 
Sarahi, to je njeno umetniško 
ime, je pesem sicer posvetila 
organizaciji Potuj kot prosto-
voljec, saj se julija tudi sama 
s skupino prostovoljcev od-
pravlja v Gambijo. Na medna-
rodnem poletnem taboru bo 
skupaj z ostalimi prostovoljci 
učila gambijske otroke raču-
nati, pisati, brati ... Kot pravi, 
otroci v Gambiji ples in pet-
je naravnost obožujejo, zato se skupnega prepevanja pe-
smi Be the change zelo veseli. Z videom je želela med dru-
gim opozoriti na okoljevarstveno problematiko. Besedilo 
in melodijo je Sarah napisala sama, za aranžma pa je pos-
krbel kitarist in producent Primož Hudoklin. S producen-
tom in režiserjem Admirjem Bajrovičom ter ekipo Van 
Lov je nato omenjeni videospot posnela v Centru za ravna-
nje z odpadki Spodnji Stari Grad. Še to: pesem ima močno 
sporočilno ozadje, saj z znanim Ghandijevim rekom »Bodi 
sprememba, ki jo želiš videti v svetu!« poziva poslušalce 
in poslušalke k boljšem odnosu do sveta in ljudi okoli nas.

Spoznajte Ansambel Folk&Špas (foto: P. P.), ki ga sestav-
ljajo trije mladi glasbeniki, sicer po poklicu bodoči elektro-
tehniki. To so harmonikar Gašper Zorko iz okolice Podbo-
čja, kitarist Martin Remih z Velikega Kamna in basist Elvis 
Preskar iz Koprivnice. »Združila nas je glasba na začetku 
1. letnika srednje šole, kjer smo se tudi prvič vsi spoznali. 
Začeli smo kot nevedni glasbeniki, saj je vsak od nas znal 
igrati harmoniko, le Martin je znal nekaj kitarskih akor-

dov in to je 
bilo to! V 
teh skoraj-
da že treh 
letih smo se 
naučili veli-
ko novega, 
triglasnega 
moškega pe-

tja, a znanja ni nikoli premalo! V vsaki stvari se sicer naj-
dejo še pomanjkljivosti, ki jih ponavadi čim prej odpravi-
mo. Nastopamo tako kot večina ansamblov na zasebnih 
zabavah (rojstnodnevne, obletnice ...), nekajkrat pa smo 
se tudi že pokazali v javnosti in strmimo k temu, da bi nas 
čim več ljudi spoznalo in sprejelo za svoje,« so nam zaupali. 
Fantje obljubljajo, da mogoče na dan pride tudi kakšna za-
bavna avtorska skladba. Dodajmo še, da so igrali na obeh 
večjih prvomajskih prireditvah v občini Krško, na Trški 
gori in na Planini.
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Nives Grzentič, Semedela 55b, 

6000 Koper. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (4.) FANTJE IZPOD LISCE - Ob štirih po štirih
 2. (5.) Skupina GADI - Ne grem domov  
 3. (6.) Ans. MIRO KLINC - Testament  
 4. (1.) Ans. AKORDI - Nekje na pol poti
 5. (7.) Ans. OGNJENI MUZIKANTI in TJAŠA HROVAT - 
   Če bi bil danes
 6. (2.) Ans. TIK - TAK - Gospod, oprostite 
 7. (3.) Ans. ROKA  ŽLINDRE - Pogrešam te  
 8. (9.) Ans. POLJANŠEK - Lepa slepa grešna nežna   
 9. (10.) Ans. KRAŠKI KVINTET - Ko boš prišla v moje sanje
 10. (-.) Ans. STORŽIČ - Ta nagajivi čas

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Javor -  Prijateljstvo nekaj velja

 
Kupon št. 362

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, 13. 5. 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

1. nagrada: bon v vrednosti 25 €
2. nagrada: bon v vrednosti 20 €
3. nagrada: bon v vrednosti 15 €

Geslo križanke pošljite do petka, 19. maja, na naslov: Posav-
ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitni-
ke naslednjih nagrad, ki jih podarja

VITA MARIN WELLNES
ALEKSANDRA GRAMC S.P., 

TRG MATIJE GUBCA 3, 8270 KRŠKO

Geslo 8/2017 številke: 

POMLADNO RAZVAJANJE 
V STUDIU VELESA

Nagrade, ki jih podarja VELESA SPROSTITVENI STUDIO, 
prejmejo:

1. nagrada:  masaža celega telesa; Eva Slak, Krško
2. nagrada:  manikura; Anica Groznik, Šentjanž
3. nagrada:  masaža obraza; Ankica Krivec, Dobova

NA NOVI LOKACĲI: 
Hotel City v Krškem
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POPOLNA NEGA OBRAZA
diamantni pilling, laser, naravna kozmetika

POPOLNA NEGA TELESA 
savna, blazina z blatom, kavitacija, 
anticelulitni program

MASAŽE, PEDIKURA, MANIKURA, 
LIČENJE, DARILNI BONI

www.vita-marin.com | 031 811 133
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Po lanskoletni plesni predsta-
vi »Začarana pravljica« so v le-
tošnjem šolskem letu plesalke, 
stare od 8 do 11 let, pripravi-
le plesno-gledališko predsta-
vo »Lahko noč, sladke sa-
nje«. Predstava se ukvarja z 
aktualnimi tematikami pred-
najstniškega obdobja, ki so jih 
plesalke Zarja Bončina, Alen-
ka Brajdič, Lija Čurič, Inja 
Dea Golob, Hana Jurman, 
Mia Jurman, Lana Krošelj, 
Lana Kurajić, Lea Lipar, So-
fija Mavrova, Anja Pečar, Me-
lani Povh, Kaja Plevanič, Ma-
teja Slakonja, Vita Smrekar, 
Leona Šobot, Pija Štos, Glo-
ria Zofič in Lana Weber, sku-
paj z mentorico Saro Levičar, 
na zabaven način vkomponi-

Imani obeležuje prvo desetletje
BREŽICE - 20. aprila so plesalke plesne skupine sodobnega plesa Sodobni ples 2a pred polno dvorano MC 
Brežice izvedle plesno-gledališko predstavo »Lahko noč, sladke sanje«, prvo od treh v počastitev desete 
obletnice društva. 

rale v svoje koreografije. Ob-
činstvo je bilo navdušeno in 
je plesalke že med predstavo 

večkrat nagradilo z 
aplavzom. 

Že v nedeljo, 14. 
maja, ob 18. uri v 
društvu pripravljajo 
novo predstavo, tok-
rat v Domu kulture 
Brežice, kjer bodo 
skupine sodobnega 
plesa Ka' Bavidas Pe-
lera in Sodobni ples 
3 ter hip hop skupi-
ne in Alter Ego upri-
zorile plesno trilogi-
jo »Identiteta - dotik 
- pulz«. Osrednja 

prireditev ob 10. jubileju pa bo 
10. junija ob 18. uri, ko se bodo 
v plesni predstavi Imani (bese-
da v afriškem jeziku svahili po-
meni vera, upanje) predstavili 
vsi plesalci in plesalke društva.

Plesno društvo Imani je bilo 
ustanovljeno leta 2007 z 
osnovnim namenom spodbu-
janja in razvijanja ustvarjal-
nosti na področju plesa in s 
tem bogatenja kulturnega živ-
ljenja v svojem ožjem in širšem 
okolju. »Z ustrezno izobraženi-
mi učitelji izvajamo program 
za predšolske in osnovnošol-
ske otroke ter srednješolsko 
mladino, v manjšem številu pa 
so člani društva tudi odrasli. 

V letošnjem letu je v društvo 
vključenih 245 plesalcev,« pra-
vi predsednica društva Kseni-
ja Herakovič. Poučujejo so-
dobni ples, džez balet, balet, 
hip hop, historične plese in ku-
bansko salso. Vsako leto sode-
lujejo na mnogih prireditvah v 
Posavju, ostalih krajih v Slove-
niji in tujini, na festivalih plesa, 
organizirajo štiri produkcije, 
ustvarijo plesno predstavo, se 
udeležujejo regijskih, državnih 
in evropskih tekmovanj ter ob-
močnih, regijskih in državnih 
revij. Od leta 2013 ima društvo 
status društva v javnem inte-
resu na področju kulture.

� P.�P./vir:�PD�Imani

Nastopajoči�v�predstavi�»Lahko�noč,�sladke�sanje«

Z�državnega�tekmovanja�Opus�1

KRŠKO - Društvo za umetniško produkcijo Mali Petelin z Ma-
lega Kamna je 20. aprila v krškem Kulturnem domu upri-
zorilo novo odrsko delo Feniks - ko opeka zagori. Gre za te-
matsko nadaljevanje lanskoletne igre Ikarus.

Tako kot pod dramsko delo Ikarus, se je pod Feniksa kot scena-
ris in režiser podpisal Rok Sanda, ki je bil na 55. Linhartovem 
srečanju prejemnik posebne diplome, igra Ikarus pa nagrajena 
z Matičkom, najvišjim priznanjem festivala amaterskih gledališč, 
Sanda pa je bil uvrščen tudi med nominirance letošnjega Tedna 
slovenske drame. Medtem ko se je Ikarus tematsko navezoval na 
obdobje 1. svetovne vojne, pa Feniks orisuje dogodke 2. svetov-
ne vojne. Zgodbe likov v dramskem delu so težke in odraz živ-
ljenja v tistem času, ko se spopadajo z raznimi narodnimi vpra-
šanji, v katera so vpleteni medosebni odnosi. Posebnost igre je, 
da jo povezujeta dva lika, rojena v času Ikarusa, ki se v Feniksu 
kot odrasli osebi spopadata s podobnimi izzivi kot njuni predni-
ki. V iskanju sreče vsi bežijo prek meja, naj si gre za državne ali 
lastne. Tema je pravzaprav večna, predstava pa vredna ogleda.

V novem odrskem delu Sande, pri katerem je kot asistentka re-
žije sodelovala Eva Rolih, v vlogi producenta David Radej, kot 
tehnični vodja Klemen Štih, za scenografijo in kostumografijo je 
poskrbela Urška Mazej, za avtorsko glasbo pa kantavtor Andrej 
Černelč, so zaigrali David Radej v vlogi Slavka Opeke, Klemen 
Kovačič (Andrej Opeka), Tina Lipovec (Marija Lešnik), Martin 
Valič (Bert Magajna), Maja Pinterič (Olga Požar in ženica), Go-
ran Puljić (Tobias Stieber) ter Meta Jesenko. Vodja predstave 
je Jasmina Rački. 
� Sv.�Mavsar

Po Ikarusu je vzletel Feniks

Prizor�iz�predstave

»PREOBRAZI ME!« s Sonjo
Konec letošnjega leta bo Posavski obzornik sto-
pil v 20. leto izhajanja. Na uredništvu smo se 
odločili, da vas, dragi bralci, letos še bolj razva-
jamo s časopisnimi akcijami iz preteklih let. Ena 
izmed takšnih je tudi Preobrazi me. Na uredni-
štvu smo bili veseli zanimivih in ganljivih pisem. 
Izžrebanko, Sonjo iz Krškega, je v našo nagra-
dno akcijo prijavila hči, v upanju, da bo mami, 
ki si ob precejšnjih izzivih življenja nedvomno 
zasluži pozornost, omogočila nepozaben dan. 

Naša preobrazba se je pričela v petek zjutraj v 
dobro založeni trgovini Prva liga Fashion Kr-
ško, ki se nahaja v Leskovcu pri Krškem, v 'no-
vem' trgovskem centru. Sprejela nas je vodja 
trgovine Suzana, ki je za Sonjo pripravila šti-
ri stylinge, ji prijazno svetovala pri izbiri pra-
ve garderobe, da se je Sonja v novih oblačilih 
počutila všečno, sproščeno in lepo. V Prvi ligi 
Fashion so naši izbranki ponudili oblačila bla-
govnih znamk Tom Tailor, Tally Weijl, S. Oliver 
in Marx ter jo oblekli od glave do pet, saj ima-
jo tudi bogato ponudbo modnih čevljev, torbic, 

nakita in drugih dodatkov. Sonja in naša eki-
pa smo bili prijetno presenečeni, da kupec da-
nes še lahko dobi tako kvalitetno in strokovno 
svetovanje pri izbiri oblačil in urejanju videza.

Ko je Sonja z 'novim izgledom' zadovolj-
no zapustila trgovino, smo jo odpeljali še na 
novo pričesko, ličenje in urejanje nohtov. 

Za vse to je poskrbela izkušena ekipa frizer-
skega salona Sara iz Leskovca. Lastnica sa-
lona, frizerka Sabina, ki zagovarja uporabo 
kvalitetnih proizvodov, se je s Sonjo najprej 
pogovorila. Ugotovili sta, da bi že kratko pri-
česko vseeno lahko zanimivo spremenili. Ker 
dajejo zdravju lasišča velik pomen, je bila So-

nja najprej deležna nege za suho 
lasišče, nato je Sabina predlagala 
frufru v eno stran, ga zasušila v 
drugo in dodala še svetle prame-
ne z Joico barvami. Naša izbranka 
se je lahko prepričala, da se že z malimi spret-
nimi potezami lahko naredijo velike spremem-
be. Za nego rok in nohte je poskrbela Tamara, 
jih uredila s kvalitetnimi Shellac laki, Sonjin ob-
raz pa povsem spremenila s profesionalnim li-
čenjem. Predvsem je poudarila Sonjine iskri-
ve oči, ki so iz minute v minuto bolj žarele. 

Dopoldan se je hitro prevesil v popoldan, So-
nja pa je bila kot prerojena in naenkrat je 
bilo vse videti lažje. »Počutim se odlično in 
še enkrat hvala za nepozabno izkušnjo! Se-

daj bi takšna najbrž morala kar na kakšno 
žurko!« je še zaključila nasmejana nagrajen-
ka. Od njene hčere smo dobili še sporočilo: 
»Res ekstra presenečenje za mojo mami! En-
kratno doživetje, najlepša hvala vsem! Vse 
dobro in obilo poslovnih uspehov še nap-
rej želim. Posavski obzornik je zakon :)« 

Še enkrat hvala tudi vsem sodelujočim 
za lepe nagrade, prijazne nasmehe in vse 
uporabne nasvete. In psssst, nadaljeva-
nje preobrazb sledi že v poletnih mesecih!

Pr re eob a z i m !

PREJ 

PREJ 

POTEM 

SABINA PUSTIŠEK S.P.

ULICA 11. NOVEMBRA 41 

8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

TEL.: 07 / 49 01 900

GSM: 031 615 682

PON - PET od 8.00 do 19.00

SOB od 8.00 do 14.00

več na: www.PosavskiObzornik.si
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SPOROČILO BRALCEM

Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč 
in mnenj uredništva.

prejeli smo

Sem občan KS Koprivnica, stanujoč ob lokalni cesti Veliki Kamen 
– Lokve - Brestanica, kjer že leta stoji prometni znak, ki omejuje 
vožnjo na 50 km/h. Ker tega prometnega znaka več kot 75 % voz-
nikov ne upošteva, je stanje ob tolikšnem prometu nevzdržno. Po-
samezni vozniki so zaradi neprilagojene hitrosti vožnje že podirali 
postavljene prometne znake, lansko leto pa se mi je prehitri voz-
nik zaletel celo v hišo in mi poškodoval del fasade.

Zato so letos zaposleni na Občini Krško dodatno naredili popreč-
ne ceste na vozišču ter črto, ki loči moje dvorišče od cestišča. Ob to 
črto sem po posvetovanju s predstavniki občine namestil tri cvet-
lična korita dimenzij 60x25x20 cm, vse to z namenom upočasni-
ti promet, predvsem iz smeri Brestanice. Sedaj pa me vaščani iz 
vasi Čreta obsojajo, da nimajo pregleda pri vključevanju na glav-
no cesto zaradi teh korit. Posamezniki so moje dvorišče tudi foto-
grafirali ter slike in precej žaljive komentarje objavili na družbenih 
omrežjih (Facebook), sedaj pa komentarje preko javnih omrežij ši-
rijo tudi tisti, ki nimajo nobenega opravka s to cesto in ne živijo 
tukaj. Zaradi klicev in pritožb posameznikov na Občino Krško so 
le-ti opravili ogled mesta in ugotovili, da postavitev korit v nobe-
nem primeru ni sporna. Cesta, ki pelje iz vasi Čreta, je namreč ši-
roka 3 m, dostop na glavno cesto pa se razširi na cca. 14 m, zato 
glede vključevanja na cesto ni nobene ovire. 

Problem s prehitrimi vozniki imajo tudi ostali sosedje, ki živijo ob 
tej cesti, saj le-ti dnevno vozijo po tej cesti in ne upoštevajo niti pro-
metnih znakov glede omejitve hitrosti niti poprečnih črt.
� Andrej�Šerbec,�Veliki�Kamen

Najprej pomembno obvestilo: bolnišnica Vojnik ni »norišnica«, ki 
zdravi pijance, kot je splošno mnenje »civilistov«, ki so na »pros-
tosti«. To je bolnišnica, ki pomaga vsem ljudem, ki zdravljenje vza-
mejo kot pomoč pri premagovanju odvisnosti od alkohola, tablet, 
iger na srečo ipd. ter hočejo izboljšati svoje življenje in življenje svo-
jih bližnjih. S tem, ko se boste odločili za prvi korak in iz sebe nare-
dili drugega človeka, boste pomagali sebi in drugim.

Začetek je napotnica osebnega zdravnika, ki bo ugotovil najmanj 
tri znake odvisnosti: želja po alkoholu in drugih substancah, zvi-
šan pritisk, povečan srčni utrip, moraste sanje, slabe odnose … To 
ste vi! Po pregledu pri psihiatru, če bo ugotovil, da ste potrebni po-
moči, boste čakali na zdravljenje cca. tri mesece in začeli boj za 
novo življenje. Zdravljenje traja odvisno od težavnosti kronične bo-
lezni, kar zasvojenost je, približno pa tri mesece. Pravila hišnega 
reda so na oddelku za odvisnost sprejemljiva, toda ne za vsakega, 
ni lahko. Zdravniško osebje se z vsemi močmi trudi iz zasvojenega 
človeka narediti zazdravljeno osebo.

Upoštevanje hišnega reda, terapevtskega dogovora, higiene, pro-
grama dejavnosti - v veliko primerih jim to uspeva, je pa v veliki 
meri odvisno od vas in seveda pomoči vaših bližnjih. Poskusite, ne 
bo vam žal. Ko pridete domov, pa nastane največji problem - ab-
stinenčna kriza, družba, priložnosti in podobno.

Nikoli ni prepozno, če prvič ne bo šlo, lahko ponovite, saj je alko-
holizem kronična bolezen in niste nikoli ozdravljeni, ampak (za-
časno) zazdravljeni.
� Metod�Kokalj,�Kaplja�vas

Postavitev korit ni sporna

Moje videnje zdravljenja 
odvisnosti v bolnišnici Vojnik 

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

PROGRAMI:
 PLESNA PRIPRAVNICA I., II., III., letniki rojstva 2011, 2010, 2009
 SODOBNI PLES, leto rojstva 2008 in starejši
 PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, leto rojstva 2012
 GLASBENA PRIPRAVNICA, leto rojstva 2011

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

INFORMATIVNA DNEVA ZA STARŠE IN OTROKE: 
 ENOTA LAŠKO, ponedeljek, 22. 5. 2017, ob 17.00
 ENOTA RADEČE, torek, 23. 5. 2017, ob 17.00

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

 V ČETRTEK, 25. 5. 2017, ob 17.00 in
 V PETEK, 26. 5. 2017, ob 17.00

Več informacij na spletni strani www.gsradece.si
Vabljeni

VPIS V GLASBENO ŠOLO 
ZA  ŠOLSKO LETO 2017/2018

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2017/2018, ki bo v soboto, 27. maja 2017,  
ob 9. uri v dvorani Glasbene šole Krško.

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

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

 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

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

Policijsko veteransko društvo 
Sever Posavje je 22. marca or-
ganiziralo drugi spominski po-
hod veteranov 91. Pohod je bil 
namenjen obisku dveh doma-
čij, pri katerih je bilo v času 
osamosvojitve Slovenije taj-
no skladišče orožja oziroma 
streliva takratnih organov za 
notranje zadeve. Pohoda se 
je udeležilo 35 pohodnikov in 

Spominski pohod veteranov 91
poleg policijskih veteranov so 
se pohoda udeležili predstav-
niki Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo, Zveze slovenskih ča-
stnikov in nekaj občanov. Po-
hodniki so obiskali družino 
Drešar – Antolinc na Senušah 
in družino Božičevih v Kobi-
lah, kjer so obudili spomin na 
dogodke pred 26 leti ter se 
obema družinama zahvalili za 

takratno nadvse domoljubno, 
tvegano in hrabro ravnanje. Na 
obeh objektih, v katerih je bilo 
hranjeno orožje oziroma stre-
livo takratne milice, sta name-
ščeni spominski plošči, ki ju je 
odkrilo Policijsko veteransko 
društvo Sever Posavja v letih 
2010 in 2012. Med pohodom 
so udeležence prijazno spreje-
li pri Alojzu Pircu v kraju Rav-
ni in pri zidanici Jožeta Arha v 
Nemški Gori. Zaključek poho-
da in prijetno veteransko dru-
ženje je bilo pri Božičevih na 
Kobilah. 

Policijsko veteransko društvo 
Sever tudi na tak način neguje 
spomin na pomembne dogod-
ke iz naše polpretekle zgodo-
vine in predstavlja hrabre in 
nesebične občane, ki so v od-
ločilnih trenutkih za slovesn-
ko osamosvojitev storili tako 
pomembno domoljubno deja-
nje. Veterani se zahvaljujemo 
za prijazen sprejem, gostolju-
bje ter pogostitev družinam 
Drešar – Antolinc, Božičevim, 
Pirčevim in Arhovim. 

� Za�PVD�Sever�Posavja�M.�M.

Drešarjeva�in�Antolinčevi�pred�svojo�hišo�v�Senušah�37,�na�ka-
teri�spominska�plošča�spominja�na�hrambo�orožja�v�letu�1991.

Božičevi�v�Kobilah�2�pred�objektom,�v�katerem�je�bilo�hranje-
no�strelivo�v�letu�1991�in�na�to�spominja�spominska�plošča.�

Druga velikonočna nedelja – nedelja Božjega usmiljenja ali po 
ljudskem poimenovanju bela nedelja je bila za župnijo Sveti duh 
poseben praznik. To je bil farni dan, ki je s praznovanjem zakon-
skih jubilantov povezal celotno župnijo. Zbralo se je namreč kar 
22 zakonskih parov, ki so pri sveti maši obnovili zakonske ob-
ljube. Med pari je bilo veliko svetoduških rojakov, ki jih je pot 
življenja odpeljala izven meja naše fare in tudi izven meja naše 
domovine. 

Po sveti maši se je druženje več kot 200 udeležencev: jubilantov, 
svatov, faranov, nadaljevalo v dvorani kulturnega doma na Veli-
kem Trnu, ki ga je bilo potrebno »razširiti« s šotori na parkirišču. 
Ob glasbi in hrani je bilo veselo, kot se za pravo ohcet spodobi. 
Na harmoniko je zaigral Žiga Špiler, v nadaljevanju pa nas je z 

Farni dan pri Svetem duhu

glasbo za ples ogrel ansambel 
Lenart iz Škocjana. Miza je bila 
polna dobrot, za kar so pos-
krbeli udeleženci farnega dne 
sami ob pomoči pridnih žena iz 
župnijske skupine Karitas. Med 
veselim druženjem je svetodu-
ški župnik Gregor Kunej vsem 
jubilantom čestital in jim pok-
lonil spominske plakete. Prav 
lahko bi rekli, da smo bili druž-
ba od enega do 100 let; med 
»svati« je bilo veliko otrok, 
ki so zbrane razveseljevali z 
razigranostjo, posebne pozor-
nosti je bila deležna najstarejša 
faranka, 99-letna Reza Božič. 
Generacijsko pisana družba to-
rej, pari so namreč praznova-
li od 10 pa do 55 let skupnega 
zakonskega življenja; en par je 
praznoval zlato poroko in dva 
para 55 let poroke.
 � Ana�Srpčič

Jubilanti,�ki�praznujejo�od�10�do�55�let�zakona
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 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

JOŽEFE MEDVEŠEK

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mame, babice, 
tašče, sestre, tete in sosede

iz Selc nad Blanco 10 b

Žalujoči: vsi njeni

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,

a�spomin�nate�mama
bo�večno�ostal.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, KZ Bohor in zaposlenim v podjetju Engrotuš, ki ste nam v 
najtežjih trenutkih stali ob strani, se poslovili od naše mame Pepce 
in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Najlepša hvala vam za vse tolažilne besede, stiske rok, objeme in 
podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu kaplanu za 
lepo opravljen obred, govornici Teji Medvešek in pevcem. Hvala 
pogrebni službi za organizacijo pogreba, patronažni službi in 
zdravnikom ZD Sevnica.

Še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami ob njenem zadnjem slovesu 
in jo pospremili na njeni zadnji večni poti.

JELKE GERMOVŠEK

ZAHVALA

toda v hudih trenutkih smo hvaležni vsem, ki ste nam stali ob 
strani. Hvala Ločanom, prijateljem, sodelavcem in vsem za poklon 
ob njenem slovesu.

Vsi, ki jo neizmerno pogrešamo …

Nihče več nam ne more vrniti ljube mame

Pomlad�bo�na�tvoj�vrt�prišla
in�čakala,�da�prideš�ti,

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

JOŽETA KOSA
ki je bil v obdobju 1981–1985 direktor podjetja Kostak.

Spominjali se ga bomo s spoštovanjem.

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.

V četrtek, 4. maja 2017, smo se poslovili od

MILENA OMERZEL

SPOMIN

Prvega maja mineva deset let, odkar nas je
zapustila naša draga žena, mama in babica

Vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižigate sveče, se iskreno 
zahvaljujemo.

Ko�bolečina�je�prevelika,
se�tudi�solza�posuši;
le�srce�nemo�kliče,

zakaj�tebe�med�nami�več�ni?
(Majda�Novak)

iz Pišec.

Žalujoči: vsi njeni

TAMARA MIHAJLOVIČ

SPOMIN

Na današnji dan mineva 20 žalostnih let, 
odkar je tragično odšla naša

Vedno te nosimo v naših srcih.
Hvala vsem, ki se je še spominjate, prižgete svečo ali postavite 

kakšno rožico na njen grob.

Bil�je�maj,
maj�moje�smrti.

Vsi njeni

ANTONIJA POŽUN

ZAHVALA

Žalujoči: nečak Darko ter nečakinji Katarina in Nana
z družinami

Hvala vsem za izrečeno sožalje, stiske rok, lepe misli, podarjeno 
cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo njenim dobrim prijateljicam, 
ki so bile del njenega življenja, z njo preživljale lepe trenutke, še 
posebej ge. Giti, ki ji je v zadnjih mesecih nesebično pomagala pri 
vsakodnevnih opravilih.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili k večnemu 
počitku. Pogrešali jo bomo.

s Senovega.

v 94. letu se je poslovila dobra teta,
botrca, sestra in prijateljica

Pojdem,�ko�pride�moj�maj.
Pojdem�na�rožne�poljane,
pojdem�v�kraj�vseh�krajev,
pojdem�v�maj�vseh�majev.

Ne�kličite�me�nazaj!

MARJANE KOZOROG

ZAHVALA

Vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in sveto mašo. Zahvala tudi zdravnici in sestri ŽZD Ljubljana - 
ambulanta Zidani Most, godbi Slovenskih železnic Zidani Most, 
izvajalcu poslovilnih zvokov trobente, govorniku za poslovilne 
besede in g. župniku za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih dneh kakor koli pomagali, pa 
vas nismo posebej imenovali, in vsem, ki ste našo mamo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji zemeljski poti.

iz Vrhovega

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
stare mame, tašče, sestre, tete

Končane�skupne�so�poti�…
V�spominu�so�ostale,

kot�biser�dni,
kot�sen�noči,

čas�jih�več�ne�rani�…

SLAVICA JANISE

ZAHVALA

V tihi žalosti vsi, ki smo jo imeli radi

V 67. letu nas je po hudi bolezni zapustila

Z možem in sinovoma je 45 let živela v Fellbachu v Nemčiji, kjer 
smo jo 28. aprila 2017 pokopali v spremstvu sorodnikov, prijateljev 
in sosedov. 
V Nemčiji je pomagala možu voditi njuno podjetje, katerega sta 
po upokojitvi predala mlajšemu sinu. V Kostanjevici na Krki sta si 
zgradila hišo in sanjala, da bosta v jeseni življenja v miru uživala, 
nabirala gobe in se vozila z motorjem Harley Davidson. Končane 
so skupne poti, končano je skupno sanjarjenje, vse bo ostalo le v 
spominu.

rojena Bobič.

Ni�res,�da�si�odšla.
Ujeta�boš�ostala�v�naših�srcih

in�nas�boš�spremljala
na�vsakem�koraku.

SREČKO NOVŠAK

SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče 
v spomin. Iskrena hvala vsem in vsakomur posebej.

Prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,
ni�več�tvojega�smehljaja,
le�delo�tvojih�rok�ostaja.

15. maja bo minilo žalostno leto,
odkar nas je za vedno zapustil naš dragi

Žalujoči: partnerka Tanja in hčerka Neja

iz Močvirja 17, Bučka.

KRISTINE PERČIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame,
babice, tašče, sestre in tete

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, stiske rok, objeme, tolažilne besede, 
podarjene sveče in denarno pomoč.
Hvala gospodu župniku Turinku, govornici ge. Margareti Marjetič, 
pevcem iz Brežic in pihalnemu kvartetu iz Krškega. Hvala tudi 
pogrebni službi Kostak Krško za organizacijo pogreba in Gostišču 
Senica.
Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njenem slovesu in jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

rojene Omerzu, s Senovega

Vsaka�mama�je�prava�mama,
dana�za�srečo�in�za�veselje.
In�ena�sama�za�vse�življenje.

(T.�Pavček)

Žalujoči: vsi njeni

DRAGO LUPŠINA

SPOMIN

Vsi njegovi

Pogrešamo te, hvala ti za to, kar si bil - človek z veliko začetnico.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki z lepo mislijo postojite

ob njegovem grobu in ga ohranjate v spominu.

Tebe�ni,�a�vsak�korak�nas�spremljaš�ti,�
ker�ljubezen�je�močnejša�od�smrti.

Minevata�dve�leti,
še�vedno�tako�boli,

težo�žalosti�nosimo�v�srcu�vsi,
s�katerimi�delil�življenje�si.

JOŽEFA ŠKVARČA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
dedka, pradedka, brata in dobrega prijatelja

iskrena hvala vsem sorodnikom, znancem in prijateljem, ki ste na 
kakršen koli način pripomogli na dan njegovega slovesa.

Posebna zahvala tudi vsem zaposlenim v Domu upokojencev 
Brežice za srčnost ter vso izkazano skrb in ljubezen.

(9. 7. 1925–27. 4. 2017)
 iz Jereslavca 41, Kapele

Čudno,
kako�prazen�je�svet,

ko�umre�en�sam�človek.

Vsi njegovi

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

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

Prodam novejšo enodružin-
sko hišo na lepi lokaciji, ulica 
Tončke Čečeve 5 v Krškem. EI: 
da. Tel.: 041 391 482

V Brestanici, na lepi lokaci-
ji, oddam v najem delavni-
co, primerno za kovinsko de-
javnost, komplet z orodjem 
in stroji. Velikost 100 m2 + 
sanitarije in pisarna. 
Tel.: 041 448 640

Prodam 8.500 m2 velik travnik 
v Pijavicah (Tržišče) med pro-
go in Mirno. Tel.: 051 321 975

Prodam vinograd z lesenim 
hramom na Stankovem, 30 
arov, 500 trt, elektrika na par-
celi. Tel.: 031 872 624

Prodam vinograd z zidanico, 
elektrika, voda, na lepi sončni 
lokaciji. Okolica Šutne. 
Tel.: 031 854 420

Na Gornji Pirošici prodam 3 
travnike, 70 arov, primerni 
tudi za njive. Ugodno. 
Tel.: 031 872 624

Oddamo enosobno stanovan-
je v Brežicah (Trnje). 
Tel: 041 330 186, 041 246 153

Oddamo več apartmajev ob 
morju, Povljana, otok Pag (kli-
ma, TV, internet, gril, parking). 
Tel.: +385 (0)91 65 27 804 ali 
e-pošta: 
cakar.nena@gmail.com

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašman; klima, TV SAT, 
gril, nadkrita terasa, parkiriš-
če, 200 m od morja. 
Tel.: 041 983 525

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Opel Zafiro, 7 se-
dežev, lepo ohranjena, letnik 
2001, reg. 12. 7. 2017. 
Tel.: 031 868 841

Prodam Audi A4 1.9 TDI, let-
nik 2006, notranjost v usnju, 
lepo ohranjen. 
Tel.: 041 733 040

Prodam Opel Vectro 1,6, let-
nik 2000, Tomos APN 6, De-
utz 6206 S in kravo simental-
ko. Tel.: 051 773 825

Prodam Mercedes Vito 110 
CDI, 5 sedežev + tovorni pros-

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

tor, vlečna naprava, cena 2.000 
€. Tel.: 031 345 250

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

Prodam rezervne dele za VW 
Polo clasic, l. 1999, vrata kom-
plet, zadnji odbijač, zadnje 
steklo, luči in ostalo. 
Tel.: 041 468 182

KMETIJSTVO

Prodam obračalnik (pajek) 
SIP 230, malo rabljen, ali men-
jam za bikca, starega nad 3 me-
sece. Tel.: 070 231 860

Prodam žitni kombajn Epple 
Mobil v delujočem stanju. Cena 
po dogovoru. Tel.: 051 870 915

Prodam IMT 533 Delux, brez-
hiben, z originalnim varnost-
nim lokom. Možna menjava za 
hribski trosilec. Cena 2.550 €. 
Tel.: 041 722 727

Prodam pajka Fahr na 4 vre-
tena. Tel.: 040 577 552

Prodam luščilec koruze in paj-
ka SIP 230. Tel.: 030 998 658

Prodam dobro ohranjeno sa-
mohodno vrtno kosilnico, 6,5 
KM, ugodno. Arnovo selo. 
Tel.: 041 583 495 

Prodam cirkular na traktor-
ski pogon, železna konstruk-
cija, tovarniški vidia list (500 
mm), cena po dogovoru. 
Tel.: 031 324 362

Prodam električno škropilni-
co s cevjo. Tel.: 031 350 851

Prodam 2-brazdni plug Olt 
(10 col), 3-delne klinaste bra-
ne, gumi voz (13 col) in lesen 
sod (300 l). Tel.: 051 389 362

Prodam kosilnico Gaspardo, 
puhalnik z el. motorjem, pri-
kolico za prevoz živali, sejalni-
co koruze Olt in šrotar. 
Tel.: 041 491 140

Prodam rotacijsko kosilnico 
BCS 404 in zgrabljalnik (3,40 
m). Tel.: 030 694 956

Prodam dobro ohranjeno sa-
monakladalko SIP 19, cena 
600 €. Tel.: 041 583 618

Prodam rovokopač JCB 3D-4, 
štirikolesni pogon, odpiralna 
žlica, paletne vilice, v dobrem 
stanju. Tel.: 031 345 250

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 586 599 

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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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.

glogovsek.jernej@gmail.com040 255 244 Je
rn

er
j G

lo
go

vš
ek

 s
.p

., 
R

ib
ni

ca
 6

,  
Je

se
ni

ce
 n

a 
D

ol
en

js
ke

m

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

Prodamo hišo v Dobovi ne-
posredno ob Termah Para-
diso, parcela 2.000 m2, hiša: 
klet, visoko pritličje, mansar-
da (3 x 90 m2), vzdrževana, 
CK, EI v izdelavi, manjše gos-
podarsko poslopje. Primerna 
tudi za manjšo gospodarsko 
dejavnost, vseljiva takoj. 
Tel.: 041 798 961

Prodam zazidljivo gradbeno 
parcelo na Senovem. 
Tel.: 031 755 596 

NEPREMIČNINE
Inovativni projekti novogra-
denj, prenov, notranje opre-
me in zunanje ureditve vseh 
objektov ter legalizacije. Aspo 
biro, Samo Vojko Cerovšek s.p., 
Papirniška ulica 24, Krško. 
Tel.: 041 683 380, aspo.biro@
amis.net

Kupimo parcelo na sončni lo-
kaciji v okolici Krškega, pri-
merno izključno samo za grad-
njo stanovanjske hiše. 
Tel.: 031 758 597

Za znanega kupca iščemo več-
jo kmetijo v okolici Brežic. Po-
sest v velikosti do 10 ha naj 
obsega nekaj poslopij, gozd, 
lokacijo s pogledom na okoli-
co, www.re-max.si/Vrelec. 
Tel.: 041 631 766

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

Prodam parcelo (14 arov), 
polgradbeno, Straža pri Žej-
nem, puhalnik na kardan, voz 
(16 col) ter bukova in kostan-
jeva drva. Tel.: 07 49 65 331, 
051 477 243 

 

Predstavite 
svojo dejavnost 

v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 

oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.
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Prodam molzni stroj, cena 
300 €. Tel.: 041 744 064

Prodam doma narejeno trak-
torsko enoosno prikolico - ka-
son mere 3 x 1,80 m. 
Tel.: 041 468 182

Prodam 'šrotar' za žita z 
ružilcem koruze, močnejši 
cirkular in koruzo v zrnju. 
Tel.: 040 772 634

Prodam pajka na dva vretena 
in dve otroški kolesi za starost 
od 7 do 10 let. Tel.: 030 670 736

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

Prodam cepljena bukova drva. 
Možen razrez in dostava. Tel.: 
031 895 748, 031 251 558

Prodam bukova suha drva 
in sekance (drobljenci vej) za 
podkurjavo in kurjenje v pečeh 
CK. Tel.: 031 584 819

Prodam drva za kurjavo. Mož-
nost razreza in prevoza. 
Tel.: 051 254 413

Prodam bukova kalana metr-
ska drva. Tel.: 07 49 56 236 ali 
041 380 075

Prodam drva (mešana in bu-
kev), možna dostava, ter trak-
torski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino žametna črnina. 
Tel.: 051 613 541

Prodam rdeče vino, cena 
1 €/l, večja količina po dogo-
voru. Lahko tudi dostavim. 
Tel.: 041 643 972

Prodam vino modro frankinjo 
in rdeče, 1 €/l. 
Tel.: 041 983 525

Prodam pecljalnik INOX in 
cisterne 100, 200 in 300 lit-
rov. Tel.: 041 622 169

ŽIVALI

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

Odkupujemo debele krave in 
telice za zakol. Plačilo takoj + 
davek. Trgovina z živimi žival-
mi, Tadej Drofenik, s.p., Nez-
biše 13, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam bikca LS, 15. 2. 2017, 
215 kg. Tel.: 041 377 860 

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Tel.: 07 49 68 484 

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 (11/2017) bo izšla v 
četrtek, 25. maja 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 18. maj 2017.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 kozlička, starega eno 
leto, za nadaljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 031 670 826

OPREMA IN 
POHIŠTVO

Prodam otroško posteljico iz 
masivnega lesa, 120 x 60 cm, 
kot nova, cena 36 €. 
Tel.: 041 948 191

Prodam novo peč za centralno 
kurjavo, izdelek Pavlič, tip Eko-
nomik 20, cena 700 €. 
Tel.: 031 345 250

RAZNO

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

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

Prodam nove lesene gajbice 
(obrušene, okovane) za krom-
pir ali jabolka. Možna dostava 
v Sevnici. Tel.: 070 231 860

Motor za čoln Suzuki prodam, 
v bližini Sevnice, primeren za 
plovbo po Savi. 
Tel.: 041 934 931

Prodam vinogradniške, sad-
jarske sidre (50 kom, 1,80 €/
kom) ter bencinske škarje za 
živo mejo Husqvarna 18 R. 
Tel.: 051 660 993

Ne zavrzite knjig, rajši jih po-
darite. Pokličite me, pridem z 

veseljem, jih odpeljem in ohra-
nim za svojo knjižnico. 
Tel.: 030 996 225

Prodam rabljene izdelke iz 
poliestra: škarpniki itd. 
Tel.: 041 744 064

Ugodno prodam debelejše 
kostanjevo kolje, primerno za 
ograjo za živali. 
Tel.: 031 737 913

STIKI

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

65-letna gospa, vdova, želim 
spoznati dobrega, prijaznega 
gospoda, starega okoli 70 let. 
Kličite samo resni. 
Tel.: 051 759 157

Želim spoznati moškega, 
vdovca, upokojenca, starega 
med 60 in 65 let, poštenega, 
resnega, urejenega, voznika in 
brez obveznosti. 
Tel.: 030 691 286

Vdovec, star 78 let, išče žen-
sko, staro 55-70 let, za skup-
no življenje. Zaželen vozniški 
izpit. Kličite samo resne po 20. 
uri. Tel.: 07 49 67 023

49-letni želim spoznati žen-
sko svojih let. Imam svojo hišo, 
sem zelo vesele narave in sim-
patičen. Tel.: 051 743 901

Pozitivna, simpatična, ureje-
na, ljubeča, lahko si starejša, 
za skupno prihodnost s 44-let-
nim moškim. Samo resne, maj 
je. Tel.: 031 743 704

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 2,5 meseca. 
Tel.: 031 304 193

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

Prodam teličko simentalko, 
staro 2 meseca. 
Tel.: 031 810 982

Prodam svinjo, težko okoli 
250 kg. Cena 1,40 €/kg. 
Tel.: 041 591 354

Prodam prašiče, težke od 100 
do 150 kg. Možen tudi zakol. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 242 263

Prodam prašiča, 60 kg, in dva 
krškopoljca po 55 kg. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiče, težke okoli 
100 kg, možen zakol. 
Tel.: 041 682 865

Prodam prašiče, težke od 70 
do 100 kg, hranjene z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

Prodam zajce za zakol ali na-
daljno rejo, breje zajklje ter 
belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 304 172

Ugodno prodam pasje mla-
dičke (mati je pasme ameriš-
ki stafordski terijer) in odojke, 
mesnati tip. Tel.: 031 664 286

Prodam čebele - 6 družin ( tri 
po 7 satov, 3 po 5 satov). 
Tel.: 041 556 821

Prodam mladiče koker špa-
njel, cena 200 €. 
Tel.: 040 628 547

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

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Prodaja belih kilogramskih 
piščancev 13. maja.

Večje piščance za rejo ali 
zakol dobite vsak delavnik 

med 18. in 20. uro.
Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Perutninarstvo Ciglar

Naročila: 
07 49 73 190, 031 676 724

sporoča cenjenim strankam, 
da bo 24. maja prodaja belih 

kilogramskih piščancev, 
16. maja prodaja puranov, 

6. junija belih težkih kokoši; 
vsak torek in petek rjavih, 
grahastih, črnih jarkic ter 

mladih petelinov za meso; 
vsak četrtek pa enodnevnih 

belih piščancev.

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

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 
 zadnje pomladanske serije 

belih kilogramskih piščancev 
v petek, 12. maja, 
med 16. in 19. uro.

Mlade rjave jarkice in 
bele piščance pa dobite vsak 
delavnik med 15. in 17. uro.
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Na pobudo Matjaža Krajnca, 
da z atraktivno točko popestri-
jo vsakoletno krajevno prire-
ditev Petrov sejem, je bila mo-
ška plesna zasedba kot ena 
izmed plesih skupin, ki deluje-
jo v okviru sekcije za ples pod 
okriljem Kulturnega društva 
Svoboda Brestanica, ustanov-
ljena v letu 2001. Prvotno za-
sedbo so poleg Krajnca sestav-
ljali Drago Butkovič, Boštjan 
Železnik, Gligorije Marič, 
Bojan Cizel in Miran Pavlič. 
Slednjega je v nadaljevanju kot 

plesalec zamenjal Žiga Kump, 
Cizla pa Andrej Resnik, na-
kar se je ustalil petčlanski se-
stav plesalcev (Krajnc, Butko-
vič, Železnik, Marič in Resnik). 
Do leta 2010 je bila mentori-
ca moški zasedbi, katere čla-
ni štejejo med 46 in 58 let, 

Tower Pancers upihnili 15 svečk  
BRESTANICA - 28. aprila je brestaniška moška plesna zasedba Tower Pancers z nastopom v tamkajšnjem 
kulturnem domu, s katerim je obeležila 15-letnico delovanja, navdušila polno dvorano obiskovalcev. Z oko-
li 30 koreografijami izvedejo tudi do 100 nastopov na leto, zlasti odkar so leta 2013 zasloveli z nastopom v 
TV šovu Slovenija ima talent.

Suzana Robek, zatem je ple-
sno vodenje in snovanje ko-
reografij za skupino prevzela 
Anja Krajnc. V letu 2013, ko 
so Tower Pancers - samo ime 
zasedbe je sicer nastalo iz šale 
kot premetanka imena nekda-
nje pop skupine Power Dan-
cers - nastopili v televizijskem 
šovu Slovenija ima talent, so 
postali poznani širom po Slo-
veniji, posledično pa se je šte-
vilo njihovih nastopov z gosto-
vanji na različnih prireditvah 
znatno povečalo, saj so jih iz-

vedli tudi do 100 na leto. Naj-
večji uspeh so s plesno točko 
grški sirtaki v narodni noši 
Aboriginov poželi na lansko-
letnem Aktualovem dnevu 
žena, s katero so v programu 
kot skriti gosti in preseneče-
nje občinstvu razvneli povsem 

polno prireditveno prizorišče 
v ljubljanskih Stožicah. 

Zasedba sicer nastopa z oko-
li 30 koreografijami, skladno 
z njimi pa jim kostume šiva 
Alenka Rakar, medtem ko za 
izdelavo rekvizitov, ki jih upo-
rabljajo pri plesu, skrbi ne-
umorni brestaniški kultur-
ni aktivist Jože Zidar. Z njimi 
je opremil plesalce tudi za ju-
bilejni nastop ob poldrugem 
desetletju delovanja, ko so se 
plesalci ob pevski točki Bri-
gite Šuler z legendarno Re-
naultovo 'katrco' in Zidarje-
vim čolnom podali na pot proti 

daljni Ameriki, da bi nastopi-
li za predsednikovo ženo, sev-
niško rojakinjo Melanio Tru-
mp, a po vrsti zapletov na poti 
ugotovili, da raje kot zanjo na-
stopijo doma za domače ob-
činstvo, ki je njihov zvest spre-
mljevalec vsa leta delovanja. 
Njihov nastop je poleg pev-
ke Šulerjeve popestrila tudi 
ženska plesna zasedba kultur-
nega društva in v ozadju odra 
predvajan film z vaj in nasto-
pov skupine, ki s svojo pojav-
nostjo in gibčnostjo vselej zno-
va navdušuje občinstvo.
� Bojana�Mavsar,�
� foto:�Boštjan�Colarič

Od�leve�proti�desni:�Andrej�Resnik,�Drago�Butkovič,�Boštjan�
Železnik,�Matjaž�Krajnc�in�Gligorije�Marič

Za�vloženo�delo,�popestritev�prireditev�in�širšo�prepoznavnost�
kraja�in�društva�se�je�predsednica�kulturnega�društva�Mar-
gareta�Marjetič�plesalcem�in�vodji�skupine�Anji�Krajnc�(spre-
daj�desno)�zahvalila�z�darili.

SEVNICA - Dolgoletni uspešni športni ribič Viki Košar, član 
Ribiške družine (RD) Sevnica, se je na lanskoletnem držav-
nem prvenstvu v lovu rib s plovcem z osvojenim 3. mestom 
v posamični konkurenci uvrstil v reprezentanco Slovenije. 

Slovenska ribiška reprezentanca se bo v mesecu juniju na član-
skem svetovnem ribiškem prvenstvu  v starostni kategoriji od 55 
do 65 let v srbskem kraju Kanjiža borila za najvišja mesta v lovu 
rib s plovcem, Viki Košar pa je prvi sevniški ribič, ki si je izbo-
ril mesto v državni reprezentanci. Je izjemen tekmovalec, ki se 
hitro prilagodi danim naravnim ribolovnim pogojem in zna po-
iskati pravi način v pravem trenutku za uspešen tekmovalni na-
stop bodisi na ribniku ali jezeru bodisi reki širom naše dežele. 
Je ribič z veliko pridobljenimi izkušnjami, ki so zelo pomembne 
za dosego vrhunskega rezultata in po doseženih rezultatih sodi 
v sam slovenski vrh uspešnih tekmovalcev in je nesporno prvo 
ime in ponos RD Sevnica.

Vrhunski ribič iz Sevnice pred odhodom na svetovno ribiško pr-
venstvo poudarja: »Želim doseči odmeven rezultat na svetovni 
ravni in zanj se bom boril, kolikor mi bo duša dala. Pri tem bom 
potreboval tudi nekaj športne sreče pri žrebu, da se mi izpolni-
jo moje dolgoletne želje.«  J.�Šmejc,�foto:�S.�R.

Sevniški ribič Viki Košar odhaja 
na svetovno prvenstvo

Viki�Košar,�ki�je�z�ribolovom�povezan�že�od�najzgodnejših�otro-
ških�let,�hrani�doma�mnogo�osvojenih�odličij�in�pokalov.�


