
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

V knjižnice še vedno 
dokaj radi zahajamo

Kaj posavske knjižnice nudijo svojim članom in 
drugim obiskovalcem, kaj Posavci najraje beremo, 
kakšno mesto ima v knjižnicah domoznanska de-
javnost …? To je le nekaj vprašanj, na katera smo 
poiskali odgovore pred bližajočim se svetovnim 
dnevom knjige in avtorskih pravic.

 Strani 3 in 5

Posavje poziva, naj se 
elektrarna le zgradi

Lokalna skupnost in energetika opozarjata, da 
razveljavitev okoljevarstvenega soglasja za HE 
Mokrice pomeni nov zamik končne ureditve pro-
tipoplavne zaščite naselij ob Krki in Savi ter gospo-
darsko škodo zaradi zastoja projekta in okoljsko 
škodo, saj bo treba manjkajočo električno energi-
jo proizvesti v termoelektrarnah.
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Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIII, št. 8, četrtek, 18. april 2019
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v torek, 30. aprila.

PRED VELIKO NOČJO – Z današnjim velikim četrtkom se za kristjane začenja velikonočno tridnevje 
pred nedeljsko veliko nočjo. Zadnja nedelja pred največjim krščanskim praznikom je cvetna nedelja, 
ko katoličani po stari krščanski navadi, ki sega v 7. stoletje, k blagoslovu prinesejo oljčne veje in 
drugo zelenje, ki ga povežejo v različno velike butare (fotografija je z blagoslova v Cerkljah ob Krki), 
s tem pa se spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, kjer so ga ljudje pozdravljali s palmovimi 
vejami. Slednje so po krščanski simboliki znamenje zmagoslavja in kraljevanja, predstavljajo tudi 
rodovitnost in življenje, oljka pa je simbol miru in sprave. Včasih je veljalo, da na veliki petek oživi 
narava in da je z veliko nočjo »žegnana« tudi zemlja, boste lahko prebrali na praznični strani, kjer 
izveste še o drugih velikonočnih običajih. Želimo vam prijetne in mirne praznike!  Foto: Rok Retelj

Ksenija Kozorog, dr. med., 
specialistka pediatrije:

Naj po pregledu 
35. pacienta nas-
lednjega zavrnem?
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Več stroškov – višje cene vrtcev
Skoraj tri milijone za kulturo

Tudi predsednik je prodajalec

Pohvalil posavske upravne enote

!
Dijaki navdušeni 
nad projektom

V začetku aprila se je zaključil projekt Mladi mla-
dim, v katerem so sodelovali tudi posavski dijaki, 
ki so zaupali, da so se v času trajanja projekta na-
učili marsikaj novega in dobili vpogled v delovanje 
posavskih podjetij. Izražena je bila tudi želja po še 
več tovrstnih projektih ter sodelovanju med mladi-
mi in gospodarstveniki oz. podjetniki. 
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Trg Matije Gubca
od 9.00 do 12.00

15. maj 2019
Dan učečih se skupnosti

S t r a n i  1 3 – 1 6
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Podražili komunalo in pogrebe
RADEČE – 10. aprila se je na 
5. redni seji sestal radeški 
občinski svet, ki je prisluhnil 
poročilu Medobčinskega in-
špektorata, PP Laško in SVP 
občine Radeče za leto 2018. 
Prisotni so obravnavali in 
sprejeli zaključni račun ob-
činskega proračuna za lan-
sko leto ter potrdili nove 
cene Komunale Radeče.

Vodja Medobčinskega inšpek-
torata – skupnega prekrškov-
nega organa občinskih uprav 
Bistrica ob Sotli, Brežice, Kr-
ško, Sevnica in Radeče Martin 
Cerjak je predstavil delo me-
dobčinskega organa za lansko 
leto ter oceno izvajanja ob-
činskega programa varnosti 
v občini Radeče. Med drugim 
je povedal, da so se pojavljale 
kršitve napačnega parkiranja; 
meritve hitrosti v Vrhovem in 
Krakovem niso pokazale eks-
tremnih prekoračitev; število 
odpadkov v naravnem okolju 
v občini se zmanjšuje, a se po-
večuje število napačno odlo-
ženih odpadkov na ekoloških 
otokih. Poročilo o delu Policij-
ske postaje Laško, ki pokriva 
občino Laško in Radeče, je po-
dal komandir PP Laško Alan 
Hrapot. Med kaznivimi deja-
nje je izpostavil nasilje v dru-
žini in zanemarjanje mladole-

tne osebe, medtem ko stanje 
glede kriminalitete ni zaskr-
bljujoče. »Živite v dokaj var-
nem okolju,« je dejal in dodal, 
da se je na območju radeške 
občine v lanskem letu zmanj-
šalo število prometnih nesreč, 
vendar je delež vinjenih vozni-
kov v primerjavi z letom 2017 
višji. Poročilo Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem pro-
metu (SVP) občine Radeče je 
predstavil Franc Zorec, ki je 
dejal, da bodo nadaljevali z 
vsemi dosedanjimi akcijami 
za večjo varnost vseh udele-
žencev v prometu. Prisotni so 
se seznanili in potrdili zaključ-
ni račun proračuna ter premo-
ženjske bilance za leto 2018. 
Ob tem sta zadovoljstvo zara-
di znižanja zadolženosti obči-
ne izrazila tako finančnica ra-
deške občinske uprave Marta 
Ašič kot župan Tomaž Režun.

V nadaljevanju so se prisotni 
seznanili še s predlaganimi ela-
borati o oblikovanju cen stori-
tev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva 
okolja za oskrbo s pitno vodo, 
odvajanje komunalne in pada-
vinske odpadne vode,  zbiranje 
določenih vrst komunalnih od-
padkov ter čiščenje odpadnih 
voda v občini Radeče. Cene, 
ki so stopile v veljavo 1. apri-

la, so rahlo višje. Prav tako so 
višje cene pogrebnih storitev – 
cena žarnega pogreba bo višja 
za 2,8 %, klasičnega za 8,8 %. 
Načrtovano povišanje je neko-
liko razburilo občinskega sve-
tnika Tomaža Novaka, ki je 
cene primerjal s cenami v bre-
žiški občini, svetnico Urško 
Renko pa je zanimalo, zakaj 
je cena za prvo ureditev gro-
ba na Svibnem drugačna kot 
na radeškem pokopališču. Ta-
nja Korimšek Starina, vod-
ja FRS Komunale Radeče, ji 
je odgovorila, da je pokopa-
lišče na Svibnem za ureditev 
nekoliko bolj zahtevno in od-
daljeno od občinskega središ-
ča. V zaključnem delu občin-
ske seje sta nekaj informacij 
v zvezi z dogajanjem v Cerozu 
d.o.o. podala Marija Imperl 
kot članica skupščine podje-
tja ter župan. Oba sta podprla 
nadaljnje delovanje regijskega 
centra za ravnanje z odpadki v 
Zasavju, ki pa bo moral poskr-
beti tudi za poravnavo nastale 
izgube v preteklih letih v viši-
ni skoraj treh milijonov evrov. 
»Trenutno je za vse nepopula-
ren dvig cen. Verjamem pa, da 
bomo problem Ceroza s skup-
nimi močmi le nekako rešili,« 
je bil optimističen prvi mož ra-
deške občine.
  Smilja Radi 

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Osrednje teme četrte redne 
seje kostanjeviškega občin-
skega sveta, ki je potekala 
10. aprila, so bile zaključni 
račun lanskega občinskega 
proračuna, delo Medobčin-
skega inšpektorata in re-
darstva ter delo gospodar-
skih javnih služb, vključno 
s podražitvijo komunalnih 
storitev.

Kot je povedala Karla Gašpar, 
na občini zadolžena za finance, 
je imela občina lani po 2,9 mi-
lijona evrov prihodkov in od-
hodkov, kar je 93 % (prihodki) 
oz. 81 % (odhodki) glede na 
veljavni proračun, sicer pa je 
bil to najvišji proračun po letu 
2014, ko so zgradili nov vrtec. 
35 % odhodkov je šlo za inve-
sticije. 390 tisoč evrov so vlo-
žili v infrastrukturo, pri tem 
pa porabili tudi 208 tisočakov 
t. i. telefonskega denarja, ki so 
ga porabili za urejanje cestne 
infrastrukture. Največja odpr-
ta terjatev občine, visoka kar 
618 tisoč evrov, se nanaša na 
KZ Kostanjevica in je predmet 
sodnega postopka. Svetniki so 
zaključni račun potrdili brez 
razprave.

Vodja Medobčinskega inšpek-
torata in redarstva občin Šen-

Kuriti se v naseljih ne sme
tjernej, Škocjan, Šmarješke To-
plice in Kostanjevica na Krki 
Nataša Rajak je poročala, da 
so imeli v lanskem letu v zve-
zi s kostanjeviško občino 78 
postopkov, 53 so jih zaključi-
li, 25 pa je še nerešenih. Števi-
lo prijav na inšpektorat naraš-
ča, najbolj problematično pa 
je še vedno cestno področje. 
Napovedala je okrepljen nad-
zor nad komunalnimi odpadki, 
tako nad njihovim (ne)ločeva-
njem kot nad tem, da poslov-
ni subjekti odpadke odlagajo 
na ekoloških otokih, čeprav bi 
morali imeti in plačevati lastne 
zabojnike. Pri tem jo je podprl 
tudi župan Ladko Petretič, re-
koč da se nekateri 'šlepajo' na 
javne zabojnike, medtem ko 
morajo drugi plačati za odvoz 
odpadkov, ki nastajajo pri po-
slovni dejavnosti. Vnela se je 
tudi pestra razprava glede kur-
jenja v naseljih, ki je v skladu z 
občinskim odlokom prepove-
dano in kaznivo. Svetnica Me-
lita Skušek je pri tem opozori-
la, da kljub temu v Kostanjevici 
mnogi kurijo, tudi plastiko in 
gume, kar povzroča hud smrad. 

Direktor Sektorja komuna-
le v podjetju Kostak, ki ima v 
kostanjeviški občini koncesi-
jo za opravljanje gospodarskih 
javnih služb, Jože Leskovar 

je poročal o lanskem poslova-
nju. Kot je povedal, je bila po-
raba vode v lanskem letu, tudi 
zato, ker ni bilo izrazite poletne 
suše, nekaj manjša od načrto-
vane, zabeležili so 78 okvar na 
vodovodnem omrežju in 27 % 
vodnih izgub, kar priča o pre-
cej dotrajanem omrežju. Neu-
streznih vzorcev vode ni bilo. 
Ločeno zbranih odpadkov je 
bilo 410 ton oz. 65 %, odlo-
ženih odpadkov pa le še deset 
ton. Prihodki so bili v okviru 
načrtovanih. Program dela go-
spodarskih javnih služb za le-
tošnje leto ne prinaša bistvenih 
novosti, se pa tudi Kostanjevi-
čanom obeta podražitev ko-
munalnih storitev. Povprečno 
štiričlansko družino, priključe-
no na kanalizacijsko omrežje, 
bodo mesečno stale 4,62 evra 
več oz. 47,21 evra (predvsem 
na račun podražitve omrežni-
ne), družino, ki ni priključena 
na kanalizacijo, pa slab evro 
več oz. 39,87 evra. Leskovar 
je sicer zatrdil, da so cene v 
kostanjeviški občini nižje kot v 
primerljivih občinah, tudi zato, 
ker jih še vedno subvencioni-
ra občina – lani je v ta namen 
porabila približno 50 tisoča-
kov. Na program, s podražitvi-
jo vred, ni bilo pripomb in so ga 
sprejeli brez razprave.
� Peter�Pavlovič

BREŽICE – Člani Občinskega 
sveta občine Brežice so se 8. 
aprila sestali na 4. seji. Med 
drugim so potrdili sklep o 
določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v vrtcih 
občine Brežice – cene se zvi-
šujejo – in sklep, ki ukinja 
subvencije za omrežnine ter 
omogoča več sredstev za vo-
dovode in kanalizacije.

Kot je zapisano v občinskem 
gradivu, se cene vrtcev zvi-
šujejo zaradi povečanih stro-
škov dela, ki se povečujejo za-
radi rasti plač, kar je posledica 
sprostitve varčevalnih ukre-
pov in rednih napredovanj v 
javnem sektorju, povečali se 
bodo tudi materialni stroški in 
stroški živil za otroke. Za prvo 
starostno obdobje bo tako od 
1. maja dalje mesečna osnov-
na cena za otroka 530 evrov 
(prej 486), za drugo starostno 
obdobje 383 evrov (prej 339), 
za kombinirane oddelke in od-
delke 3–4 let 447 evrov (prej 
396) ter za razvojni oddelek 
1005 evrov. Starši plačajo do-
ločen delež tega zneska, odvis-
no v kateri plačilni razred spa-
dajo, preostanek krije občina. 
Po besedah vodje oddelka za 
družbene dejavnosti, gospo-
darstvo, kmetijstvo in razvoj 
Patricie Čular vrtce obči-
ne Brežice trenutno obiskuje 
899 otrok od 1101 otroka, ki 
bi bil dejansko lahko vključen 
v vrtec, kar pomeni, da je ok-
rog 200 otrok na območju ob-
čine takih, ki niso vključeni v 
programe predšolske vzgoje. 
Po preračunu je ocenjen stro-
šek praznih mest, ki jih ima-

Več stroškov – višje cene vrtcev
jo vrtci v brežiški občini, ok-
rog 320 tisoč evrov. »Takšnih 
mest je toliko, da bi ob njihovi 
zapolnitvi dobili priliv v višini 
320 tisoč evrov,« je izpostavi-
la in vprašala, ali lahko zapol-
nijo mesta npr. v vrtcu Pišece 
ali Artiče na račun presežka ot-
rok, ki ga imajo v vrtcu Breži-
ce. Čularjeva je še omenila, da 
Občino Brežice posamezen od-
delek v povprečju stane 71.500 
evrov na leto, za sto otrok pot-
rebujejo približno pet oddel-
kov, kar stane okrog 360 tisoč 
evrov dodatnih sredstev. Sve-
tnikom je dejala, naj razmišlja-
jo tudi o prihodnjih načrtih na 
področju predšolske vzgoje, saj 
bo po njenem treba zagotovi-
ti dodatna sredstva, ker bodo 
soočeni z odpiranjem dodatnih 
oddelkov, za katere pa bo tre-
ba zagotoviti dodatne prostore.

Obravnava te točke je bila na 
začetku nekaj časa pod vpra-
šajem, saj je mag. Andrej Viz-
jak v imenu svetniške skupine 
SDS zahteval njen umik z argu-
mentom, da to pomeni relativ-
no visoko povišanje cen, »pri 
čemer niti iz diskusije niti gra-
diva ni bilo moč ugotoviti, ali 
so vrtci v okviru svoje dejav-
nosti poiskali lastne rezerve, 
da vsega ne prevalijo tako na 
starše kot občinski proračun«. 
Na koncu je zahtevo umaknil, 
tako da so svetniki to točko 
tudi potrdili. Matija Kolarič 
(SD) je ob tem opozoril na na-
pako prejšnjega sestava občin-
skega sveta, ki je zadnje uskla-
jevanje cen vrtcev opravil leta 
2017, čeprav zakonodaja vele-
va, da se cene usklajujejo vsako 

leto. Predlagal je tudi, da bi bili 
vsi vrtci v občini povezani v en 
javni zavod, saj bi bilo tako po 
njegovem premeščanje otrok 
iz enega v drug vrtec ter tudi 
vzgojiteljic in pomočnic vzgo-
jiteljic veliko lažje, prav tako ne 
bi imeli več prostih kapacitet.

440 tisoč več za vodovode 
in kanalizacije
Svetniki so obravnavali in spre-
jeli sklep o določitvi najemni-
ne in višine subvencioniranja 
cene za uporabnike storitev 
obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb (GJS). Obči-
na je za gospodinjstva in izva-
jalce nepridobitnih dejavnosti 
od leta 2013 v primeru omre-
žnine zagotavljala subvencijo 
v višini 50 %, kar je bil na le-
tni ravni strošek proračuna 
približno 440 tisoč evrov, je 
navedla vodja oddelka za ko-
munalno infrastrukturo in GJS 
Alenka Laznik. Po besedah 
župana Ivana Molana bo tre-
ba glede na stanje vodovodne-
ga in kanalizacijskega omrežja 
v naslednjih letih za investira-
nje v to omrežje nameniti sla-
bih 16 milijonov evrov. Občina 
je zato predlagala, da se uki-
nejo subvencije za omrežni-
no GJS, s čimer bo občina vsa-
ko leto pridobila dodatnih 440 
tisoč evrov za financiranje ob-
nove in izgradnje vodovodov in 
kanalizacij. Kot je povedala La-
znikova, se bo zato za polovico 
gospodinjstev, ki so priključe-
na na kanalizacijsko omrežje in 
čistilno napravo, strošek omre-
žnine povišal za približno 10 % 
mesečne položnice, za osta-
le pa povprečno za 3,5 %. Žu-

pan je zatrdil, da bodo dodatna 
sredstva že sestavni del letoš-
njega proračuna.

Občinski svet je med kad-
rovskimi zadevami podal po-
zitivni mnenji edinemu kan-
didatu za ravnatelja Glasbene 
šole Brežice, sedanjemu ravna-
telju mag. Danielu Ivši, ter edi-
ni kandidatki za ravnateljico 
OŠ Brežice, sedanji ravnatelji-
ci mag. Mariji Lubšina Novak. 
Ravno danes popoldne se sve-
tniki ponovno srečajo, saj sle-
di nadaljevanje seje, kot prvo 
pa bodo obravnavali uskladi-
tev cene storitve »Pomoč dru-
žini na domu«, ki bo za uporab-
nika za leto 2019 znašala 7,05 
evra (do zdaj 6,58 evra).
 Rok Retelj

KRŠKO – Krški občinski svet 
je 11. aprila na četrti redni 
seji med drugim potrdil le-
tni program kulture, v kate-
rem je za delovanje javnih 
zavodov, ljubiteljske kultu-
re, medije, kulturno dedi-
ščino, investicije in ostale 
stroške na področju kulture 
in turizma načrtovanih več 
kot 2,9 milijona evrov.  

Kakor sledi iz prav tako spre-
jetega zaključnega računa pro-
računa občine za leto 2018, so 
njegovi prihodki znašali 35,5 
milijona evrov, odhodki pa 
37,5 milijona evrov, pri čemer 
je bilo 14,6 milijona evrov na-
menjenih izvedbi investicij. Po 
skrajšanem postopku so spre-
jeli tudi osnutek sprememb in 
dopolnitev odloka o ustanovi-

Skoraj tri milijone za kulturo
tvi javnega zavoda Mladinski 
center Krško, novosti v njem 
pa se nanašajo na dopolnitev 
izvajanja dejavnosti oz. razši-
ritev tudi na področje upravlja-
nja, obratovanja ali oddajanja 
športne opreme in športnih 
objektov v najem. Glavni raz-
log za navedeno spremembo 
je, da bo MC Krško tudi uprav-
ljavec brestaniškega bazena. 
Goran Udovč, direktor druž-
be Rudar Senovo, je svetnike 
seznanil z letnim poročilom 
družbe, v kateri so v letu 2018 
namenili 250.871 evrov za in-
vesticije, izvajali upravljanje s 
skupnimi deli ali napravami v 
205 večstanovanjskih in po-
slovnih objektih ter imeli ko-
nec leta v lasti 545 stanovanj 
in pet poslovnih prostorov.  Kot 
upravljavec so prisotni na šir-
šem območju Posavja in Do-
lenjske, konec minulega leta pa 
so podpisali dveletno pogodbo 
tudi za upravljanje z nepremič-
ninskim fondom Občine Kozje. 
Med drugim so svetniki potr-
dili tudi spremembe v statutu 
občine, kar je posledica uvaja-
nja participativnega proraču-
na. Na letnem nivoju bo obči-
na za realizacijo investicij, ki jih 
bodo predlagali občani ali sku-
pine, namenila 140.000 evrov. 
Predloge so občani lahko poda-
jali do 15. aprila, v nadaljeva-
nju jih bo ocenila in pripravi-
la izbor v ta namen sestavljena 
komisija, izbrane projekte pa 
bo dokončno potrdil občinski 
svet ob sprejemanju proraču-
na za leto 2020.

Svetniki so se na seji sez-
nanili še z dvema poročilo-

ma o upravljanju, in sicer ka-
belsko-razdelilnega sistema, ki 
ga na podlagi koncesije izvaja 
družba Ansat, zanj je poročilo 
podal direktor Tomi Horvat, 
in z izvajanjem javne službe 
Tržnica Videm s strani družbe 
Agro Posavje, ki ga je predsta-
vila donedavna direktorica 
Kristina Ogorevc Račič. Ob-
činski svet je sprejel tudi pet-
letni program varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami. 
Najpomembnejši programi, ki 
se bodo izvajali v obravnava-
nem srednjeročnem obdob-
ju, bodo po besedah sveto-
valca za civilno zaščito Aleša 
Benjeta izgradnja in preno-
va gasilskega doma PGE Kr-
ško in PGD Videm ob Savi, iz-
gradnja regijskega gasilskega 
poligona, nabava osebne zašči-
tne opreme za prostovoljne ga-
silce, gasilskih vozil po progra-
mu, opremljanje PGE Krško, na 
letnem nivoju nabava vsaj ene-
ga avtomatskega defibrilator-
ja ter vzpostavitev novega sis-
tema alarmiranja operativnih 
gasilcev in prvih posredoval-
cev ter pripadnikov CZ. Med 
skupno 16 točkami je občin-
ski svet opravil tudi dve ime-
novanji, in sicer so v Svet za so-
bivanje v občini Krško potrdili 
Morana Jurkoviča, Jožico Mi-
kulanc, Ano Somrak, Šaren-
ko Hudorovac, Darka Kova-
čiča in Jožico Repše, v svet 
Centra za podjetništvo in turi-
zem Krško pa so po razrešitvi 
Silva Krošlja kot novega pred-
stavnika ustanovitelja zavoda 
potrdili Antona Petroviča.

 Bojana Mavsar
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Nekatere skupne značilnosti 
Kot poudarjajo v Brežicah, 
knjižnica že dolgo ni več le iz-
posojevališče knjig, pač pa je 
prepoznana kot tretji življenj-
ski prostor, v katerem se ljudje 
iz lokalne skupnosti srečujejo 
in družijo ter uresničujejo ra-
zna sodelovanja. 

Zaradi spremenjenih družbe-
nih razmer in stalnega tehnolo-
škega napredka se tudi potrebe 
uporabnikov spreminjajo. Če 
so včasih posegali po številnih 
leksikonih, enciklopedijah in 
temeljnih delih za posamezna 
področja, danes za čisto splo-
šne informacije uporabljajo 
tudi svetovni splet, medtem ko 
za bolj poglobljene informaci-
je še vedno pridejo v knjižnico. 
Kljub zgoraj omenjenemu, na-
vajajo v krški knjižnici, si ljudje 
še vedno izposojajo zelo razno-
liko strokovno literaturo. Gra-
divo v digitalni obliki je sicer 
dobra pomoč za prvo razisko-

vanje ali za preverjanje nekate-
rih dejstev, obstaja pa kar ne-
kaj raziskav, ki pravijo, da imajo 
ljudje za poglobljeno branje ali 
za prostočasno branje še ved-
no raje tiskano knjigo. V Sevnici 
dodajajo, da se iz leta v leto me-
njavajo trendi v založništvu, saj 
imajo tudi na tem področju vse 
večjo vlogo zahteve trga. Sicer 
pa pri nas izide izredno veliko 
naslovov (povprečno na števi-
lo prebivalcev) glede na maj-
hen trg, slovenska posebnost 
so tudi samozaložbe.

Knjižnica ima ponavadi več 
uporabnikov knjižničnega gra-
diva, kot je vpisanih članov, saj 
v eni družini velikokrat ne bere 
knjige samo tisti, ki je član knji-
žnice, ampak tudi ostali čla-
ni družine, prijatelji in znan-
ci. Po zakonu o knjižničarstvu 
morajo knjižnice neaktivne čla-
ne izbrisati iz svojih evidenc, 
zato se morda kdaj kdo začu-
di, da ga ni več med vpisanimi, 
ko jih leto ali več ne obišče. Fi-
zični obisk knjižnice zaradi iz-
posoje gradiva se ponekod ne-
koliko zmanjšuje, povečuje se 
obisk zaradi uporabe prostora 
in pa virtualni obisk oziroma 
obisk na daljavo elektronskih 
podatkovnih zbirk ter social-
nih omrežij knjižnice. 

Dostopnost knjig in širjenje bralne kulture v Posavju

Knjižnice niso več le izposojevališča knjig
POSAVJE – Pred bližnjim kulturnim praznikom – svetovnim dnevom knjige in avtorskih pravic (23. april), ki ga Slovenija pravzaprav praznuje ves teden – smo k 
sodelovanju povabili tri posavske knjižnice. Skozi njihove odgovore smo skušali vsaj v osnovnih obrisih predstaviti, koliko knjig in z njimi povezanega gradiva 
nam je na razpolago, pa tudi, koliko sploh (še) segamo po njih. Ob tem smo seveda izvedeli še marsikaj o aktivnostih, s katerimi nas naše knjižničarke in knjižni-
čarji vabijo k nekoč nepogrešljivi dejavnosti človeka, ki pa se ji po mnenju nekaterih napovedovalcev prihodnosti ne piše nič dobrega – BRANJU. 

Direktorica Valvasorjeve 
knjiž�nice�Krško�Urška�Lobni-
kar�Paunović

Kot za vse družbeno po-
membne dejavnosti so tudi 
za knjižnice bistvenega po-
mena materialni pogoji, v ka-
terih te delujejo. Ko govorimo 
o prostorskih pogojih, so jih 
najhitreje (z nakupom zgrad-
be) rešili v Sevnici, kjer so bili 
pred tem najslabši. Z dogradit-
vijo knjižnične stavbe so dobi-
li dobre pogoje tudi v Brežicah, 
medtem ko je največja posav-
ska knjižnica še vedno stisnje-
na v kapucinskem samostanu, 
kjer na primerne prostorske 
pogoje za knjižnico 21. stoletja 
čaka že več kot 20 let. 

V vseh treh posavskih knjižni-
cah ugotavljajo, da so se jim 
zmanjšala sredstva za naba-
vo knjižničnega gradiva tako 
s strani Ministrstva za kultu-
ro kot iz občin ustanoviteljic, 
ponekod je teh sredstev kar 
za polovico manj. To pa vpliva 
tudi na obisk v knjižnicah, saj 
si bralci želijo predvsem novi-
tet, čeprav si seveda izposojajo 
tudi starejše gradivo. 

Obdobje gospodarske krize po 
letu 2008 je bilo na nek način 
tudi priložnost za knjižnice, ki 
so v tem obdobju postale po-
memben blažilec socialnih raz-
lik, saj so se občani še bolj za-
čeli zavedati, da so storitve in 
dejavnosti knjižnice, ki so na-
menjene vsem generacijam, 
brezplačne, od različnih pri-
reditev, delavnic, srečanj in 
drugih dogodkov, ogledov po-
sebnih zbirk. Druga posledi-
ca gospodarske krize, ki so jo 
opazili v posavskih knjižnicah, 
je, da so ljudje bolj začeli paziti 
na rok vrnitve gradiva ter tako 
manj zamujajo in pazijo, da ne 
plačajo zamudnine. 

Koliko članov in 
obiskovalcev?
V letu 2018 so v sevniški knji-
žnici našteli 54.344 obiskoval-
cev, tako zaradi obiska priredi-
tev kot zaradi izposoje gradiva. 
V letu 2018 so imeli 3.011 ak-
tivnih članov, kar pomeni, da so 
jih dejansko obiskali in si tudi 
izposodili gradivo. Med njiho-
vimi člani je največ zaposlenih 
(31 %), sledijo osnovnošolci 
(24 %), srednješolci (15 %), 
upokojenci (11 %), predšol-
ski otroci (10 %), opazen pa 
je porast vpisanih študentov 
(8 % vseh vpisanih) itd. Števi-
lo članov je dokaj stalno, si pa 
seveda želijo, da bi članstvo po-
večali. Mesečne statistike pri-
kazujejo lep obisk v vseh treh 
enotah (v Sevnici, Loki pri Zi-
danem Mostu in Krmelju), v 
zimskih mesecih je sicer malo 
višji, saj imajo ljudje več časa za 

branje, in tudi v poletnih me-
secih, ko si bralci vzamejo gra-
divo za na dopust. V ta namen 
poleti beležijo tudi porast iz-
posoje elektronskih knjig, a je 
odstotek izposoje zanemarljiv 
oz. dokaj nizek (podobno kot 
v drugih slovenskih splošnih 
knjižnicah) v primerjavi s kla-
sično/tiskano knjigo.

V Valvasorjevi knjižnici so v 
letu 2018 beležili 120.336 
obiskovalcev, med katerimi je 
bilo kar 94.188 obiskovalcev, 
ki so knjižnico obiskali zaradi 
izposoje na dom, ostali pa za-
radi drugih knjižničnih dejav-
nosti. Lani je bilo v krško knji-
žnico včlanjenih več kot 21 % 
prebivalcev krške in kostanje-
viške občine – 5.972 aktivnih 
članov, med njimi približno 
dve tretjini žensk in ena tretji-
na moških. Med aktivnimi člani 
je delež predšolskih in šolskih 
otrok približno 40 %, dijakov 
in študentov 18 %, zaposlenih 

28 %, upokojencev 7 % in ne-
zaposlenih 7 %. V zadnjih letih 
je število aktivnih članov po-
dobno, se pa letno spreminja 

starostna struktura. Tako so v 
letu 2018 beležili rahel porast 
predšolskih in osnovnošolskih 
uporabnikov, dijakov in upoko-
jencev, na ravni prejšnjih let ali 
rahel padec je bil med študenti, 
zaposlenimi in nezaposlenimi.
Tudi v brežiški knjižnici se je 
število članov precej ustali-
lo. Tako so imeli lani včlanje-
nih 4.547 oseb, med katerimi 
je bilo 42,25 % mladih do 15. 
leta. Prvič se je v knjižnico vpi-
salo 556 članov, od tega 261 
mladih do 15. leta (46,94 %) 

in 295 odraslih (53,06 %).

Struktura članov knjižnice je 
naslednja: predšolski otroci 
10,3 %, osnovnošolci 32,22 %, 
dijaki 15,68 %, študenti 
10,01 %, zaposleni 21,38 %, 
nezaposleni 7,52 %, upokojen-
ci 6,93 % in drugi 6,36 %. Bre-
žiško knjižnico je v lanskem 
letu fizično obiskalo 66.045 
obiskovalcev, od tega 13.288 
zaradi prireditev in raznih ob-
lik knjižnične vzgoje. V tej knji-
žnici beležijo velik porast t. im. 
virtualnega obiska, ki znaša že 
okoli 400.000 obiskov letno, v 
kar so všteti tudi obiski spletne 
strani. Sicer pa je knjižnica Bre-
žice najbolj obiskana v času od 
septembra do konca maja. Tudi 
zaradi lokacije knjižnice v bli-
žini gimnazije imajo množičen 
obisk takoj po odprtju knjižni-
ce ob 7. uri ter kasneje v opol-
danskih in popoldanskih urah.

Kaj nudijo bralcem?
V celotni mreži Valvasorje-
ve knjižnice Krško (Krško, Vi-
dem, Senovo in Kostanjevica 
na Krki) je umeščenih 174.479 
enot knjižničnega gradiva, ka-
mor štejejo knjige, časnike in 
časopise, DVD-je, zemljevide, 
nekaj zvočnih knjig, razgle-
dnice in drugo neknjižno gra-
divo. Poleg gradiva v fizični 
obliki ponujajo še gradivo v 
elektronski obliki in elektron-
ske knjige preko portala Biblos. 
V elektronski obliki poleg slo-
venskih elektronskih virov Ka-
mra, dLib, Dobreknjige.si, Cobi-
ss+ in Tax-Fin-Lex ponujajo še 
dostop do tujih elektronskih 
virov Encyclopaedia Britanni-
ca, Ebsco host in Press reader. 

Zaloga knjižničnega gradiva v 
Knjižnici Brežice je ob koncu 
lanskega leta znašala 120.539 
enot. Članom knjižnice ponuja-
jo tako leposlovje kot strokov-
no gradivo za otroke, mladino 
in odrasle. Na podlagi povpra-
ševanja so v zadnjih dveh letih 
obogatili zbirko tujejezične, 
predvsem angleške literatu-
re. Skrbijo tudi za ljubitelje ne-
knjižnega gradiva, katerim po-
nujajo različne zvrsti filmov na 
DVD-jih in Blu-rayih ter zgoš-
čenke z glasbeno in strokovno 

vsebino, seveda pa tudi za upo-
rabnike, ki radi prelistajo časo-
pise in revije. 

Kot vse slovenske splošne knji-
žnice imajo v Sevnici gradivo 
razdeljeno na gradivo za mla-
dino in odrasle, v okviru te de-
litve pa na strokovno literaturo 
in leposlovje. Poleg knjig ima-
jo na razpolago za izposojo še 
revije ter neknjižno gradivo 
(glasbene zgoščenke, filme …). 
Njihova zbirka je 31. 12. 2018 
štela 85.943 enot knjižničnega 
gradiva.

Kaj beremo?
V knjižnicah menijo, da odgo-
vor na to vprašanje ni oziroma 
ne more biti enostaven, saj, kot 
pravijo v sevniški knjižnici, je 
izbor gradiva za branje odvi-
sen od starosti bralca. Po stati-
stiki tako v Sevnici izposodijo 
največ leposlovja, torej različne 
vrste romanov, pesmi, drame, 
manj pa strokovne literature. 

Vsekakor pa si tu uporabniki 
izposojajo tudi študijsko lite-
raturo, ki jo v drugih knjižni-
cah zaradi dolgih čakalnih vrst 
ne dobijo. Iz letnega poroči-
la za leto 2018 je razvidno, da 
je izposoja leposlovja pri njih 
predstavljala kar 63 % vsega 
izposojenega gradiva, izposoja 
strokovnega gradiva pa 37 %.

Tudi v Krškem je v splošnem 
izposojenega več leposlovnega 
gradiva, tako zahtevnejšega kot 
lahkotnejšega. Pri strokovnem 
gradivu so potrebe bralcev zelo 
različne. Beležijo potrebo po 
študijskem gradivu, iskane so 
tudi knjige za preživljanje pro-
stega časa, in sicer s področja 
zdravja, ročnih del, vrtnarjenja, 
knjige s področja zgodovine, o 
lokalnem okolju, življenjepi-
si, gradivo s področij različnih 
umetnosti in športa ter oseb-
ne rasti. V letu 2018 so izposo-
dili 61 % leposlovja (212.076 
enot) in 39 % (135.590) stro-
kovnega gradiva. Mladi do 15. 
leta so si izposodili 42 % vsega 
gradiva ali 146.019 enot, odra-
sli pa 58 % vsega izposojenega 
gradiva ali 201.647 enot. 

Tudi brežiški bralci največ be-
rejo leposlovno gradivo, tako 
mladina kot odrasli. Člani Knji-
žnice Brežice so si lani na dom 

izposodili in podaljšali 217.215 
enot gradiva (201.936 ali 
92,97 % knjig, 7.334 ali 3,38 % 
serijskih publikacij in 7.945 
enot ali 3,66 % neknjižnega 
gradiva), od tega 62,11 % le-
poslovja in 37,89 % ostalega 
gradiva. Član si je na dom izpo-
sodil ali podaljšal 47,77 enote, 
ob vsakem obisku povprečno 
6,98 enote. V povprečju je bilo 
na uro odprtosti Knjižnice Bre-
žice na dom izposojenih in po-
daljšanih 71 enot knjižničnega 
gradiva. V Brežicah ne opaža-
jo večjih sprememb glede po-
sameznih žanrov izposojene 
literature, vendar pa dodaja-
jo, da je število najbolj branih 
knjig odvisno tudi od števila iz-
vodov v knjižnici.

Širjenje bralne kulture
Osnovno poslanstvo knjižnice 
je seveda širjenje bralne kul-
ture, za kar posavske knjižnice 
skupno skrbijo z bralnim pro-
jektom Posavci beremo skupaj, 
ki ga letos izvajajo že deveto 
leto zapored. Projekt zagoto-
vo vpliva tudi na večji obisk, 
saj v pol leta (od marca do no-
vembra) privabi kar lepo šte-
vilo bralcev. 

Poleg omenjenega za širjenje 
bralne kulture skrbijo še z raz-
ličnimi bralnimi projekti za 
mladino in odrasle v vseh treh 
knjižnicah. V Knjižnici Sevni-
ca skozi celo leto izvajajo bi-
bliopedagoške dejavnosti za 
otroke iz vrtcev in osnovnih 
šol sevniške občine, ure prav-
ljic z ustvarjalno delavnico za 
najmlajše, počitniške ustvar-
jalne delavnice, projekt Ras-
tem s knjigo za vse sedmošol-
ce in dijake 1. letnika srednje 
šole, projekt za osnovnošolce 
»Knjigosnedove poslastice« in 
»Knjigomalhov izziv« ter pole-
tno bralno značko »Poletko«. 
Vsi našteti projekti, kakor tudi 
izvedena strokovna in poto-
pisna predavanja ter literarni 
večeri, seveda vplivajo na višje 
število obiskovalcev v knjižnici.

Širjenje in skrb za bralno kul-
turo v lokalni skupnosti je 
eden od pomembnih ciljev, ki 
mu sledi krška knjižnica. V ta 
namen pripravljajo prireditve, 
dejavnosti in projekte za vse 
generacije. Za najmlajše poleg 
pedagoških uric izvajajo pro-
jekt »Od pravljice do znanja«, 
pravljične in igralne urice. Za 
osnovnošolce izvajajo projekt 
»Kdor bere, je car!«, ki spod-
buja prostočasno branje kva-
litetnih knjig. Za osnovno- in 

Bibliobus tudi v Posavju

KRŠKO – V drugi polovici leta 2020 naj bi v manjše kraje Posav-
ja, kjer so knjige in ostalo knjižnično gradivo prebivalcem manj 
dostopne, obiskala »knjižnica na kolesih« oz. bibliobus, ki bo re-
zultat sodelovanja med posavskimi knjižnicami in občinami. Po 
besedah koordinatorice projekta Bibliobus v Posavju Urške�Lob-
nikar�Paunović�prav zaradi izkazanega sodelovanja projekt fi-
nančno podpira Ministrstvo za kulturo, v njem pa sodelujejo Val-
vasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Sevnica, Knjižnica Brežice 
in Knjižnica Laško z enoto Radeče ter Občine Krško, Kostanjevi-
ca na Krki, Sevnica, Brežice in Radeče. 

Posavske knjižnice v številkah
KRŠKO:  174.479�enot�gradiva�� 5.972�članov�� 120.336�obiskovalcev
BREŽICE:  120.539�enot�gradiva�� 4.547�članov�� 66.045�obiskovalcev�
SEVNICA:  85.943�enot�gradiva  3.011�članov�� 54.344�obiskovalcev

Posavci beremo skupaj  
(2011–2018)

40 del na seznamu vsako leto
13.000 izposojenih enot
484 sodelujočih bralcev
56 literarnih večerov

nadaljevanje na str. 5

Direktorica�Knjižnice�Brežice�
mag.�Tea�Bemkoč

Direktorica�Knjižnice�Sevnica�
Anita�Šiško
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V NESREČAH PRI BOŠTANJU PET POŠKODOVANIH – 4. 4. se 
je nekaj po 14. uri v bližini HE Boštanj pripetila huda prome-
tna nesreča, ki jo je zaradi nepravilnega prehitevanja povzro-
čil 64-letni voznik osebnega avtomobila. Slednji je ob prehite-
vanju tovornega vozila zavil desno in najprej trčil v zadnji del 
priklopnega vozila, potem pa še čelno v vozilo 18-letnega voz-
nika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. V nesreči se je 
huje poškodovala 66-letna potnica v vozilu 64-letnega povzro-
čitelja. Slednji je utrpel lažje poškodbe, kakor tudi še 58-letna 
potnica v vozilu in v nesreči udeležen 18-letni voznik.
Dva dni kasneje, 6. 4., se je, prav tako v bližini Boštanja, malo 
pred 10.30 pripetila dokaj nevsakdanja prometna nesreča. Na 
osebno vozilo Audi A7, ki ga je iz smeri Boštanja proti Rade-
čam peljal voznik, je s tovornega dela tovornjaka, ki je pripeljal 
iz nasprotne smeri, padel večji kos asfalta. Ta je prebil vetro-
bransko steklo in zadel 62-letno sopotnico v vozilu iz okoli-
ce Podbočja. Slednja je utrpela hude poškodbe in je bila po 
prvi bolnišnični oskrbi prepeljana v ljubljanski klinični center.

PREHITRO S ŠTIRIKOLESNIKOM –14. 4. se je med vožnjo s 
štirikolesnikom nekaj po 15. uri huje poškodoval 24-letni moš-
ki, ki je na območju sevniškega naselja Ledina zaradi neprila-
gojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s 
ceste in se prevrnil s štirikolesnikom.

SMRTNA DELOVNA NESREČA – 9. 4. so brežiški policisti ne-
kaj po 19.30 v Mihalovcu obravnavali delovno nesrečo, v ka-
teri je izgubil življenje 56-letni domačin. Slednji naj bi na do-
mačem dvorišču med vzratno vožnjo z viličarjem zapeljal na 
robnik, padel z delovnega stroja, ki se je prevrnil in ga poko-
pal pod seboj. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

POTRESNA SUNKA PRI BREŽICAH IN ŠENTJERNEJU – 11. 
4.  so ob 23.17 seizmografi državne mreže potresnih opazo-
valnic zabeležili potres magnitude 1,4 13 km JZ od Brežic. Po-
tres so čutili prebivalci občin Brežice, Krško, Kostanjevica na 
Krki in Šentjernej, ki je bil potresnega sunka magnitude 2,2, z 
epicentrom 9 km V od Šentjerneja, deležen uro pred tem. Tudi 
ta potresni sunek so čutili prebivalci širšega območja in občin 
od Šentjerneja do meje z R Hrvaško. Po navedbah Agencije RS 
za okolje intenziteta (učinki) potresa nista presegla IV. stop-
nje po evropski potresni lestvici (EMS-98).  Zbrala:�B.�M.

Lajoš Špeljak, Bizeljsko: V roke pogosto vza-
mem knjige s krščansko vsebino in verski tisk, 
npr. Družino prebiram bolj ob vikendih. V knji-
žnico redko zahajam, če doma potrebujemo 
kakšno knjigo, jo raje kupimo, da je kasneje 
vedno pri roki. Knjiga še ima neko vrednost in 
jo bo imela tudi v prihodnje, z mediji pa se ne 

obremenjujem kaj preveč, ker jih tudi bolj poredko spremljam.

Tjaša Božič, Leskovec pri Krškem: Knjiga je 
le knjiga. Morali bi brati iz pravih knjig in ne 
le elektronskih. Lepo je iti v knjižnico, poseben 
občutek je držati knjigo v rokah in jo brati. Me-
nim sicer, da bodo sčasoma elektronske knjige 
izpodrinile klasične, upam pa, da bodo avtorji 
le poskrbeli za knjižne izdaje in bo knjiga v ti-

skani obliki živela še naprej, saj je tudi lepo darilo.

Tina Blažinčič, Loče: Se še izobražujem in zato 
prebiram učno gradivo, medtem ko moram priz-
nati, da nisem nikoli veliko prebirala leposlov-
nih del, predvsem le tista, ki so bila obvezno 
šolsko čtivo. Občasno sem si sicer izposodila v 
knjižnici kakšen roman, v osnovni šoli prebira-
la in bila naročena na revijo za mlade, sedaj pa 

predvsem sledim novicam na družabnih omrežjih.

Anja Pinoza, Žurkov Dol: Glede na to, da sem 
mlada mamica, posegam po otroških knjigah in 
slikanicah. V knjižnico redko zaidem, saj sva s 
sinkom dobila veliko knjig za darilo. Sama zase 
najraje poiščem kakšen strokoven članek za 
svoj poklic kar na internetu, a ne predstavljam 
si, da bi bila literatura dostopna samo v elek-

tronski obliki, knjiga v tiskani obliki je še vedno boljša za branje.

Svetovni dan knjige je priložnost, da premislimo naš od-
nos do branja. Ali sploh in kako pogosto v roke vzamete 
knjigo, koliko časa namenite branju, kako pogosto zaide-
te v knjižnico ter ali se vam ob poplavi medijev in elek-
tronskih naprav knjiga še zdi privlačna, nas je zanimalo.

anketa

Je knjiga še privlačna?

Kdaj in zakaj ste se odločili, 
da boste postali zdravnica?
Obiskovala sem Kajuhovo gim-
nazijo v Celju in prišel je trenu-
tek, ko sem se morala odloči-
ti, na katero fakulteto se bom 
vpisala. Odločila sem se za štu-
dij medicine in verjetno sem s 
tem razočarala profesorja slo-
venščine, ki je pričakoval dru-
gačno odločitev. Zelo rada sem 
brala, pisala pesmi in zgodbi-
ce, ki sem jih objavljala v gim-
nazijskih glasilih, a čutila sem, 
da je medicina tisto, za kar 
sem poklicana. Sprejemni izpi-
ti ob vpisu na ljubljansko me-
dicinsko fakulteto so bili zelo 
zahtevni, sam študij mi je dal 
potrebno strokovno znanje, 
praktične izkušnje pa še vedno 
vsakodnevno pridobivam ob 
delu z najmlajšimi. Vsak dan 
je nekaj posebnega, prepleten 
z drobnimi radostmi, a tudi s 
skrbmi, ki jih skušam v pogo-
voru s starši in z zdravniškimi 
nasveti malce omiliti. 

Vaša poklicna pot je zelo raz-
gibana, začeli ste kot aneste-
ziologinja, danes ste pedia-
trinja. Kako se spominjate 
preteklih let, kakšne sledi 
so pustila?
Dolga leta sem povezovala 
primarni in sekundarni nivo v 
zdravstvenem sistemu, delala 
sem v ambulanti in bolnišni-
ci. Prvo zaposlitev sem dobila 
kot anesteziologinja v celjski 
splošni bolnišnici, kjer je pred 
več kot tremi desetletji vlada-
la huda kadrovska stiska in že 
med opravljanjem pripravni-
štva so mi ponudili omenje-
no delovno mesto. Po štirih le-
tih dela anesteziologinje sem 
sprejela nov izziv in se zapo-
slila v velenjskem zdravstve-
nem domu, kjer sem delala v 
šolskem dispanzerju in čakala 
skoraj sedem let, da sem lah-
ko pričela s specializacijo pe-
diatrije. Temu je sledila zapo-
slitev v celjski bolnišnici, na 
otroškem oddelku, od koder 
sem šla nabirat izkušnje še v 
porodnišnico, kjer občasno še 
vedno dežuram, kot pediatri-
nja pa sem zadnjih osem let 
zaposlena v sevniškem zdra-
vstvenem domu. 

Kaj vas je iz knežjega mesta, 
kot radi rečemo Celju, pripe-
ljalo v Sevnico?
V določenem trenutku poklic-
ne poti sem se odločila, da je 
čas za veliko spremembo in 
da se predam delu v ambulan-
ti primarnega nivoja. Ker sem 
odraščala na Prapretnem pri 
Vrhovem, kamor še vedno rada 
zahajam, saj tam živijo moji 
starši in sestra z družino, je 
bila odločitev za delo v sevni-
škem zdravstvenem domu naj-
boljša izbira. V kolektivu, ki me 

je zelo lepo sprejel, sem našla 
izjemne sodelavke in sodelav-
ce. Z diplomirano medicinsko 
sestro Mojco, ki mi je bila na-
menjena ob prihodu, sva uspe-
li, mislim vsaj tako, vzpostaviti 
zelo dobro ambulanto, kar se-
daj z njeno naslednico skuša-
va obdržati.   

Kdaj in kako poteka prvi 
obisk staršev z otrokom v 
zdravstveni ustanovi?
V prvem mesecu življenja se 
dojenček razvija tako pod 
budnim očesom staršev kot 
patronažne sestre, ki prihaja 
na dom. Ta odgovarja na mo-
rebitna vprašanja in svetuje 
pri negi. Ob prvem mesecu sta-
rosti pa mora otročiček na prvi 
pregled k pediatru, kamor se je 
treba naročiti. Ob prvem obi-
sku dojenček dobi zdravstve-
no kartoteko, v katero se v ob-
dobju odraščanja zapisujejo 
vsi zdravstveni pregledi, po-
datki o cepljenjih in simpto-
mih bolezni. V sevniški obči-
ni število novorojenčkov lepo 
raste, kar je spodbudno. 

Nekateri starši svojih otrok 
ne želijo cepiti proti otro-
škim boleznim, kakšne so 
lahko posledice v primeru 
cepljenja oz. ne cepljenja?
Cepljenje je zelo pomembna 
preventiva. Z njim smo izkore-
ninili osnovne otroške bolez-
ni, izboljšujemo zdravstveno 
stanje, preprečujemo širjenje 
bolezni, zmanjšala se je tudi 
smrtnost. V Sloveniji imajo ot-
roci po zakonu pravico do sis-
tematskega pregleda v staros-
ti enega, treh, šestih, 12 in 18 
mesecev ter v starosti treh in 
petih let, v skladu s tem se op-
ravi tudi obvezno cepljenje po 
veljavnem republiškem pro-
gramu. Cepljenje proti nalezlji-

vim boleznim preprečuje res-
ne in včasih smrtne bolezni, 
kot so meningitis, ošpice, da-
vica, tetanus, oslovski kašelj in 
druge. Sama sem zagovornica 
cepljenja. Izhajam iz generaci-
je, ko smo še imeli vaje v času 
študija na infekcijski kliniki v 
Ljubljani, kamor so bili sprejeti 

hudo bolni otroci zaradi ošpic, 
rdečk, mumpsa. Komplikacije 
teh bolezni so lahko tako hude, 
da privedejo tudi do smrtnega 
izida. To je današnjim staršem 
prihranjeno, kajti to so bolezni, 
ki so obvladljive s cepljenjem, 
a če bomo imeli nizko precep-
ljenost, se lahko pojavijo res-
ne težave. V New Yorku, deni-
mo, se ravno v teh dneh zaradi 
necepljenja soočajo z epidemi-
jo ošpic in razglasili so izredne 
zdravstvene razmere. Pri nas 
zadnji podatki za celotno drža-
vo tudi kažejo slabo sliko gle-
de tega, kajti so regije, v kate-
rih je precepljenost res nizka. 
V sevniški občini je cepljenih 
okoli 98 % otrok, kar je dobro. 

Kako je videti delo v vaši 
ordinaciji, koliko majhnih 
bolnikov sprejmete na dan, 
katere so njihove najpogo-
stejše zdravstvene težave, 
kakšen je starostni razpon 
otrok?
V naši ambulanti imamo po 
zadnji podatkih vpisanih 1.940 
pacientov, od rojstva pa vse do 
19. leta starosti, kajti po tem 
letu naj bi se po pravilih Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije zavarovanci prepisali 
k zdravniku družinske medici-
ne. V praksi je kljub temu malo 
drugače, saj imamo še vedno 
veliko pacientov, ki so starej-
ši od zgornje starostne meje. 
To so večinoma študenti, ki ne 
potrebujejo kakšnih posebnih 

zdravstvenih storitev. V prvih 
letošnjih mesecih smo v naši 
ambulanti dnevno pregleda-
li od 60 do 80 pacientov. Op-
ravljamo tako zdravstvene 
preglede bolnih otrok in mla-
dostnikov kot tudi preven-
tivne preglede dojenčkov in 
šolskih otrok. Najpogostejše 
zdravstvene težave so prehla-
di, pri šoloobveznih pa je ved-
no več psihosomatskih težav, 
ki jih rešujemo skupaj s stro-
kovnjaki, usposobljenimi za 
tovrstne težave. 

Bi lahko iz svoje dolgoletne 
zdravstvene prakse izlušči-
li kakšen poseben dogodek, 
primer, ki ga hranite v po-
sebnem kotičku srca?
Vsaka zgodba pusti en pečat 
in ne morem izluščiti ene po-
sebne. Veliko jih je zelo lepih, 
a tudi zelo žalostnih. Kljub red-
nemu delu v sevniškem zdrav-
stvenem domu sem še vedno 
dežurna v celjski porodnišni-
ci, kjer nastopijo trenutki sre-
če, ko se otrok rodi in zajoče, 
pa spet trenutki žalosti in ob-
čutka nemoči, ko ugasne otro-
ško življenje kot svečka – in to 
kljub maksimalnemu trudu 
medicinskega osebja. Poseb-
ni so primeri, ko je zelo težko 
soočiti starše z brezizhodno 
diagnozo njihovega otroka in 
iskati primerne besede tolaž-
be. V tistem trenutku v sebi 
zbereš moč, doma pa se tudi 
razjočeš, ker si kot zdravnik 
nemočen. Ti hudi in težki tre-
nutki se zarežejo v spomin in 
te spremljajo vse življenje, a so 
tudi zgodbe s srečnim koncem. 
Še vedno imam stike s fantom, 
ki so ga pred približno 25 leti 
’odpisali’, a smo uspeli posta-
viti pravo diagnozo, s katero 
smo omogočili pravočasno in 
pravo zdravljenje, da je danes 
zdrav mož in oče. To daje moč, 
da si rečeš, da je jutri nov dan, 
nova priložnost, da boš neko-
mu omogočil lepši dan in lep-
še življenje.

Bolnik mora zdravniku zau-
pati, a pogosto slišimo, da je 
naš zdravstveni sistem slab 
in neučinkovit, kakšno je 
vaše mnenje?
Javno zdravstvo se je znaš-
lo v krizi in razlogov za to je 
več. Eden je tudi preobreme-
nitev zdravnikov, tako družin-
skih kot ginekologov in pedi-
atrov. To je posledica sistema 
in se vleče že leta in leta – se 
obljublja in se zamrzne, mini-
ster se zamenja, na novo se ob-
računavajo normativi. V pra-
ksi bi bilo videti nekako tako: 
v čakalnici bi po opravljenem 
zdravniškem pregledu 35. pa-
cienta dosegel normativ, zato 
bi moral vsem naslednjim reči, 
da jih ne moreš vzeti na pre-

Ksenija Kozorog, dr. med., specialistka pediatrije:

Naj po pregledu 35. pacienta 
naslednjega zavrnem?
SEVNICA – Ob srkanju čaja v znani sevniški kavarni poteka pogovor s pediatrinjo Ksenijo Kozorog, ki je 
otroštvo preživljala na prostrani ravnici na Prapretnem pri Vrhovem v občini Radeče, kamor se pogosto 
vrača, saj ji poleg poklica, ki ga opravlja z veliko srčnosti, mnogo pomeni tudi narava. Za predanost zdrav-
niškemu poklicu je bila pred dvema tednoma izbrana za pediatrinjo leta 2019. 

Ksenija�Kozorog����
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gled. Seveda tega ne storiš, ker 
za to nimaš niti srca. Človek je 
prišel, ker potrebuje tvojo po-
moč in zaupa v tvojo strokov-
no presojo. 

V Sloveniji naj bi se soočali 
tudi s pomanjkanjem zdrav-
niškega kadra.
V preteklosti je bilo tako, da 
je moral vsak, ki je zaključil 
študij medicine, dve leti dela-
ti na primarnem nivoju, v am-
bulanti kot splošni zdravnik. 
Najprej je bilo eno leto pri-
pravništva, nato je sledil stro-
kovni izpit in šele po dveh le-
tih dela na primarnem nivoju 
je bila možnost izbire specia-
lizacije. Sprašujem se, kje so 
danes mladi zdravniki? Ima-
mo dve medicinski fakulteti, 
eno v Ljubljani, drugo v Mari-
boru, ki dasta določeno števi-
lo zdravnikov, a večina jih po 
končanem strokovnem izpitu 
čaka na pridobitev specializa-
cije. Skoraj nihče se po konča-
nem študiju ne želi zaposliti na 
primarnem nivoju, temveč se 
zaposli kot sobni zdravnik v 
bolnišnici, kjer dela pod men-
torstvom specialista, ter čaka 
na razpis za specializacijo. 
Tudi mi bi lahko v zdravstve-
nem domu zaposlili zdravni-
ka z opravljenim strokovnim 
izpitom, ki čaka na speciali-
zacijo. Delal bi na urgenci kot 
sobni zdravnik, a redki se od-
ločijo za to možnost. Razlog je 
prav gotovo v naravi dela, ki je 
na primarnem nivoju po svoje 
zelo zahtevno in časovno tudi 
bolj obremenjujoče. Tako nas-
tane primanjkljaj, ki naj bi ga 
zapolnili zdravniki iz tujine, a 
v tem ne vidim rešitve. 

Veliko mladih izobražen-
cev, tudi zdravnikov, odhaja 
v tujino, kako gledate na to? 
Če bi imeli možnost, bi odšli 
tudi vi?
Ko sem sama pred več kot tre-
mi desetletji zaključila študij, 
je bilo zelo malo možnosti za 

delo v tujini. Če se ozrem nazaj, 
se za odhod v tujino ne bi od-
ločila, kajti vedno bi bila tujka, 
pa čeprav bi svoje delo dobro 
opravljala. Današnjo mladino 
mika delo v tujini, ker so de-
lovni pogoji in plačilo zagoto-
vo boljši kot pri nas. Za mlad 
zdravniški kader so poseben 
izziv tudi manj razvite drža-
ve, kamor odhajajo kot huma-
nitarci. 

Pred dvema tednoma ste 
postali pediatrinja leta, 
kako ste se počutili ob raz-
glasitvi? 
Priznanje mi ogromno pome-
ni, to je zahvala, ki je neprecen-
ljiva in hvaležna sem staršem, 
ki so ocenili, da je moje delo in 
delo celotnega tima strokov-
no, kakovostno, prijazno do 
naših malih pacientov. Prizna-
nje je na vidnem mestu v ordi-
naciji in občutek je zelo dober. 
To je dokaz, da delamo dobro, 
predvsem pa, da znamo vzpo-
staviti odnos, ki ga potrebujejo 
tako starši kot otroci ob obisku 
zdravnika. Lahko rečem, da je 
to nagrada za minulo in seda-
nje delo, a hkrati je tudi zelo 
velika odgovornost – vse, kar 
smo doslej zgradili, moramo 
obdržati oziroma še nadgra-
diti. 

Po vaših stopinjah hodita sin 
in hči, menite, da ste jima 
bili dober zgled in sta se za-
radi vas odločila nadaljevati 
družinsko tradicijo?
Nikoli nisem razmišljala o tem, 
da bosta tako hči kot sin izbrala 
medicino, a zgodilo se je, da se 
je Blaž po končani osnovni šoli 
vpisal na srednjo zdravstveno 
šolo in zaključil še visokošol-
ski študij zdravstvene nege 
ter ob delu opravil še magiste-
rij iz zdravstvenih ved. Mnogi, 
ki imajo stik z njim, mi pove-
do, da je izredno čuteč, da zna 
potolažiti ali pa s kakšno spod-
budno besedo komu polepšati 
dan. Ninna je po zaključeni gi-

LJUBLJANA – 4. aprila se je v lju-
bljanskem lutkovnem gledališču 
odvijala slovesnost, na kateri so 
podelili priznanja v okviru akci-
je Moj zdravnik, ki jo je 23. leto 
zapored organizirala revija Viva. 
Za pediatrinjo leta 2019 je bila 
izglasovana Ksenija Kozorog, 
dr. med., specialistka pediatri-
je, zaposlena v Zdravstvenem 
domu Sevnica. »Vsak človek je 
poklican za neko delo in tisti, ki 
v sebi začuti, za kaj je poklican, 
bo svoje delo zagotovo opravljal 
z veseljem,« je povedala po pre-
jemu priznanja. »Vsako veselje 
staršev, ko njihov otrok ozdra-
vi, ko vidim, da je komu bolje, 
ker sem nekaj dobrega svetova-
la, omogočila, da je bolezen hit-
reje minila, vse to mi je v strašno 
zadoščenje. Seveda so tudi hudi in težki trenutki, ki se ti zare-
žejo v spomin ter te spremljajo vse življenje. Na moji poti jih je 
bilo veliko, tudi takih s tragičnim koncem, ampak nekako si ved-
no rečeš, da je jutri nov dan, nova priložnost,« je pediatrinja opi-
sala delovni dan v ordinaciji, kjer opravlja delo z veliko preda-
nosti, srčnosti, razumevanja, strokovno ter odgovorno do otrok 
in staršev. Slednji so z njenim delo zelo zadovoljni in hvaležni. 
� S.�R.,�foto:�E.�Kosem

Pediatrinja leta je Ksenija Kozorog

Na� podelitvi� priznanja� sta�
pediatrinji� Kseniji� Kozorog�
med�prvimi� izrekla�čestitke�
sin� in� hči,� ki� stopata� po�
materinih stopinjah.

Brežiška ETrŠ, ki je tudi že v 
preteklosti dosegala odlične 
rezultate in imela že večkrat 
državne prvake v tehniki pro-
daje, se letos veseli kar dveh 
naslovov državnih prvakov, za 
kar sta poskrbela Benjamin 
Volk (kategorija veliki gospo-
dinjski aparati) in Albion Mo-
rina (mali gospodinjski apa-
rati), tretje mesto v kategoriji 
konfekcija pa je dosegla Mai-
da Žigić. Tekmoval je še Miha-
el Pšeničnik, ki je v kategori-
ji barve-laki zasedel 4. mesto. 
Domača šola je v skupnem se-
števku zasedla tretje mesto 
(zmagala je Srednja ekonom-
sko-poslovna šola Koper), za 
kar gredo največje zasluge pro-
fesorici Mojci Ogorelc. V kate-
goriji živila se je najbolje odre-
zala Anastazija Kuzmanoska, 
pri kozmetiki Anna Golob Do-
neva (obe Srednja trgovska 
šola Ljubljana), pri konfekci-
ji Mojca Blaževič iz Gimnazi-

mnaziji nadaljevala s študijem 
na medicinski fakulteti v Ma-
riboru, opravila specializacijo 
iz nevrologije in sedaj je zapo-
slena na nevrokirurgiji v ma-
riborskem kliničnem centru. 
Delu je zelo predana, je delov-
na in ambiciozna. Na oba svoja 
otroka sem zelo ponosna.

Kam se odpravite, ko potre-
bujete čas zase, ga izkoristi-
te tudi za branje knjig?
Živim v mestu ob Savinji, a 
najbolj uživam v naravi, kjer 
si lahko zbistrim misli in na-
berem dovolj energije za nove 
preizkušnje. Imam tudi kuž-
ka, ki je že star in ne zmore 
več dolgih sprehodov, zato ve-
čino prostega časa zelo rada 
preživljam v Vrhovem. Tam 
stoji babičina hiška s travni-
kom in vrtičkom, na katerem 

rastejo predvsem rože ter zeli-
šča. Rada tudi berem in redno 
obiskujem sevniško knjižnico, 
čeprav v zadnjem času zara-
di preobremenjenosti v službi 
manj, kot bi si želela. Blizu so 
mi kriminalke, biografije, zgo-
dovinske pripovedi, posežem 
pa tudi po lahkotnejši literatu-
ri. Zelo velikokrat sem prebra-
la Vojno in mir ter Ano Kareni-
no, to sta dve svetovni klasiki 
meni zelo ljubega ruskega pi-
satelja Leva Nikolajeviča Tol-
stoja. 

Moto, ki vas vodi skozi živ-
ljenje?
Vse, kar se ti zgodi v življe-
nju, se ti zgodi z razlogom. Po-
membno je, da greš skozi živ-
ljenje z veliko mero optimizma 
in zaupanja. 
 Smilja Radi

Tudi predsednik je prodajalec
BREŽICE – Ekonomska in trgovska šola (ETrŠ) Brežice je bila 11. aprila gostitelj 43. državnega tekmovanja 
v tehniki prodaje. Na tekmovanju, katerega cilj je promocija ekonomskih poklicev, se je pomerilo 96 dija-
kov iz 17 šol v sedmih kategorijah. Med državnimi prvaki sta prvič kar dva dijaka brežiške srednje šole. 

je in srednje šole Kočevje, pri 
obutvi Ines Videmšek iz Eko-
nomske šole Celje in v kate-
goriji barve-laki Simon Smo-
diš iz Ekonomske šole Murska 
Sobota. Priznanja in nagra-
de sta podeljevala Borut Ša-
šek, predstavnik generalnega 
sponzorja tekmovanja Merca-
torja, ter Urška Senica, vod-
ja tekmovanja in profesorica 

na ETrŠ Brežice. Ker je sode-
lovala tudi šola iz Samoborja, 
je tekmovanje, ki je potekalo 
v brežiških trgovinah Merca-
tor, DM, Mana, Merkur in Alpi-
na, postalo mednarodno. Krite-
rije ocenjevanja so sestavljali: 
sprejem kupca (pristop, poz-
drav, nagovor), postrežba (po-
slušanje kupca, ponujanje bla-
ga, svetovanje, kompletiranje), 

zaključek prodajnega postop-
ka (izročanje blaga in pozdrav) 
ter odnos do kupca (prijaznost, 
vljudnost).

Na svečani razglasitvi rezul-
tatov, ki je potekala v športni 
dvorani šole, je bil prisoten 
tudi predsednik države Borut 
Pahor. Dejal je, da je tudi sam 
prodajalec, saj »prodajam svo-
jo vizijo boljše družbe«. Zbra-
ne je nagovoril tudi brežiški žu-
pan Ivan Molan, ki je poudaril 
pomen ETrŠ Brežice v tem oko-
lju. Ob razglasitvi so dijaki go-
stiteljske šole pripravili tudi 
kulturno-športni program. Za-
pele so Tanita Lipar, Tamara 
Blatnik in dekliški pevski zbor 
šole pod vodstvom Metke Lor-
ger, svoje gimnastične sposob-
nosti sta prikazala Beno Kunst 
in Naja Rovan. Povezovalca sta 
bila dijaka šole Anja Roštohar 
in Timotej Topolovec. 
 R. Retelj

Dijaki�in�zaposleni�ETrŠ�Brežice�s�predsednikom�države

srednješolce izvajajo vseslovenski projekt Rastem s knjigo in 
ponujajo skoraj vsa obvezna branja tudi v elektronski obliki, ki 
si jih lahko izposodijo na portalu Biblos. Za vse generacije izva-
jajo bralna srečanja v Krškem, Senovem in Kostanjevici na Krki. 
Skupaj z Občino Krško izvajajo projekt Zagovorniki branja, kjer 
znane osebnosti priporočajo knjige v branje. Za starejše izvaja-
jo Knjižne zmenkarije in bralno značko Od Prešerna do Prešer-
na ali beremo prešerno, za uporabnike s posebnimi potrebami 
izvajajo projekt Živim in se veselim s knjižnico ter bralno značko 
Petra Klepca, ki se bo letos zaključila že desetič. Bralno kulturo 
širijo tudi s Potepinkami iz knjižnice, ki jih postavijo na različne 
lokacije po krški in kostanjeviški občini, v letu 2018 so jih posta-
vili že na enajsto lokacijo.

Knjižnica Brežice v sodelovanju s kulturnimi in izobraževalni-
mi ustanovami ter z raznimi društvi, založbami in posamezni-
ki v občini Brežice in izven nje izobražuje, ozavešča in širi obzor-
ja svojih uporabnikov. Organizirajo dejavnosti, akcije in dogodke 
ter se tako vključujejo v lokalna, regionalna in nacionalna priza-
devanja za aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje pro-
stega časa. Prireditve za širšo javnost so brezplačne in raznolike 
po vsebini: od gledaliških, osebnostne rasti, zdravja, vrtnarjenja, 
literarnih pogovorov … do planinskih, jezikoslovnih, domoznan-
skih in drugih tem.

Bralno kulturo širijo in krepijo od predšolskega obdobja pa vse 
do tretjega življenjskega obdobja; dejavnosti pripravljajo tudi za 
skupine uporabnikov s posebnimi potrebami. Za najmlajše bral-
ce že vrsto let izvajajo program Bralna mavrica, najstarejše pa k 
branju in sodelovanju vabijo na bralnem krožku. Ta poteka v knji-
žnici, pod mentorstvom sodelavke pa tudi v Domu upokojencev 
Brežice. Knjižnica Brežice za posamezno šolsko leto pripravi pro-
grame dejavnosti za vrtčevske skupine, osnovnošolce in dijake 
ter študente v brežiški občini. Vzgojno-izobraževalne ustanove 
se prijavijo na razpisane programe in izbrane dejavnosti vklju-
čijo v svoje letne delovne načrte. Večina dejavnosti je izvedenih 
v prostorih knjižnice, posamezne med njimi tudi v kolekciji pre-
mične zbirke v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki oziro-
ma z obiskom knjižničarke v vzgojno-izobraževalnih prostorih.  

Domoznanstvo
Pomembno mesto v posavskih knjižnicah ima tudi domoznanstvo, 
ki se razvija zlasti v zadnjem obdobju, ko se vse bolj zavedamo 
svojih korenin. Zaradi pomanjkanja prostora lahko le na kratko 
predstavimo bogato in raznoliko dejavnost, ki jo naše knjižnice ši-
rijo iz leta v leto. Tako v sevniški knjižnici sistematično zbirajo vse 
gradivo, vezano na Sevnico in Sevničane. Zbirko gradiva, imenova-
no Rastoča knjiga Sevnica, imajo v posebnem prostoru, študijski 
sobi, da je vedno na voljo uporabnikom. Občasno izvajajo tudi do-
moznanske večere, ko predstavijo znane Sevničane, pričeli so tudi 
s projektom predstavljanja krajevnih skupnosti občine Sevnica.  

Tudi v Brežicah pridobivajo, hranijo, obdelujejo in posredujejo 
domoznansko gradivo. Domoznanske vsebine, zgodbe in novice 
predstavljajo v domoznanski vitrini in na predstavitvenem zaslo-
nu na strokovnem oddelku, s priložnostnimi razstavami in prire-
ditvami obeležujejo različne dogodke, izpostavljajo domoznan-
sko gradivo, lokalne avtorje in društva. Brežiške srednješolce in 
osnovnošolce z bibliopedagoškimi urami seznanjajo z domoznan-
sko tematiko. Z objavami na javno dostopnih spletnih portalih 
(Kamra, dLib) ustvarjajo digitalizirano kroniko Brežic in Breži-
čanov. Posebej ponosni so na Zbirko del jezikoslovca Jožeta To-
porišiča. 

V krškem domoznanskem oddelku poleg izvajanja številnih ak-
tivnosti hranijo gradiva domačih avtorjev in bogato zbirko slikov-
nega gradiva (razglednice), plakatov, koledarjev. Imajo kar nekaj 
pravih knjižnih zakladov, med katerimi sta gotovo originalna Dal-
matinova Biblija in originalna Slava vojvodine Kranjske. Poseb-
nost Valvasorjeve knjižnice Krško so tudi tri posebne zbirke, in si-
cer baročna kapucinska knjižnica, zbirka »Speedway v Sloveniji«, 
ki je edina javno dostopna zbirka o tem športu, in spominska soba 
Alfonza Gspana z vsem knjižnim gradivom in opremo. 

Ob zaključku tega hitrega sprehoda skozi posavske knjižnice naj 
poudarimo, da čeprav je članek močno prerasel prvotno načrto-
vani obseg, ni bilo mogoče povsem enakomerno in v detajle za-
jeti vseh njihovih aktivnosti. Zato naj objava velja tudi kot vabi-
lo, da jih obiščete.
� Pripravila:�M.�Mavsar�in�P.�Pavlovič

Knjižnice niso več le 
izposojevališča knjig
nadaljevanje�s�str.�3

Kaj beremo Posavci?
Kot je razvidno iz sistema Cobiss, si uporabniki največ izposo-
jajo knjige za obvezno čtivo, kot npr. Moje življenje (I. Cankar), 
Zločin in kazen, Gospa Bovary, Romeo in Julija itd. Sledijo zna-
ne mladinske knjige, kot so Košarkar naj bo, Brina Brihta, Muca 
copatarica, med deli sodobnih avtorjev Belo se pere na devet-
deset, Jezero, Leninov park, Ogenj, rit in kače niso za igrače, Po-
govori z Bogom, visoko so uvrščene tudi knjige popularne Ele-
ne Ferrante in drugo.
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KRŠKO – Potem ko je bil februarja lani odstranjen dotrajan in že 
dlje časa zaprt kovinski nadhod nad železniško progo v Krškem 
in bi ga morala do sredine lanskega leta že nadomestiti nova 
kovinska konstrukcija, se je 97.000 evrov vreden projekt usta-
vil pri pridobivanju dovoljenja za izvedbo del s strani Sloven-
skih železnic. Več usklajevalnih pogovorov med Občino Krško 
in Slovenskimi železnicami je vendarle obrodilo sadove in v teh 
dneh podjetje Willly Stadler iz Velike vasi, ki je odstranilo tudi 
prvotno konstrukcijo, že postavlja novo, dela pa naj bi bila do-
končana do konca tega meseca. Kot smo že poročali, se je vred-
nost naložbe zaradi dodatnih zahtev Slovenskih železnic zviša-
la na 130.000 evrov.

Prvotni nadhod je dala za varno prečkanje železniških tirov de-
lavcev leta 1957 postaviti tovarna celuloze in papirja, ki je leta 
2001 (oz. njena naslednica tovarna Vipap Videm) financirala tudi 
njegovo obnovo. Zatem je nadhod služil za prehod še dobrih de-
set let, ko so ga leta 2013 zaradi dotrajane konstrukcije popol-
noma zaprli. Ker ne v tovarni ne na Slovenskih železnicah niso 
izkazali pripravljenosti financirati vnovične obnove, je nadhod 
za simboličnih 100 evrov leta 2015 odkupila Občina Krško. Na 
slednji so si tudi prizadevali za kar se da hitro obnovo, saj je po 
zaprtju nadhoda železniške tire dnevno prečkalo večje število 
zaposlenih v tovarni in drugih občanov, predvsem pa je bilo za-
skrbljujoče, do so bližnjico preko tirov v večjem številu uporab-
ljali tudi krški srednješolci, ki so se pred tem bodisi z avtobusom 
bodisi z vlakom pripeljali v Krško.  B. M. 

Po uvodnem pozdravu pod-
predsednice društva Vladi-
mire Tomšič, ki se je zahva-
lila članom in podpornikom 
društva za 20-letno pozorno 
in prizadevno spremljanje, ki 
društvu in obolelim za rakom 
pomeni več, kot se da izraziti 
z besedami, je besedo preda-
la predsednici društva Alen-
ki Krenčič Zagode, dr. med. 
Slednja je poudarila, da mo-
ramo o raku govoriti: »Rak ne 
sme biti tabu, rak je dejstvo, ki 
lahko v vsakem trenutku do-
leti prav vsakega izmed nas. 
Tudi zato, ker je bolezen tiso-
čerih obrazov in ni bolezen po-
sameznika, pač pa zaznamuje 
celotno družino, prijatelje in 
zaradi visoke pojavnosti tudi 
celotno družbo in čas, v kate-
rem živimo.« 

Osvežila je resnost pojava bo-
lezni in navedla nekaj dejstev. 
Lani je po svetu za rakom zbo-
lelo 18 milijonov ljudi, umr-
lo jih je 9,5 milijona. Sloveni-
ja je po obolenju na osmem 

Obolevnost za rakom je v porastu
ČATEŽ OB SAVI – Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku je 29. marca v Termah Čatež pripravi-
lo občni zbor, ki so se ga udeležili člani in simpatizerji društva. Podatki kažejo, da je obolevnost za rakom v 
porastu, bolezen pa je velik javnozdravstveni problem.

mestu med 40 evropskimi dr-
žavami, rak je v Evropi najpo-
gostejši vzrok smrti. Posavska 
regija je v državi nekje v sredi-
ni obolevnosti, največ prime-
rov novega raka je v zasavski 
regiji, najmanj pa v primor-
sko-notranjski regiji. Podat-
ki zadnja leta kažejo več kot 
14.000 novih primerov na leto 
– od tega 8000 moških in 6000 
žensk, 65 odstotkov novo zbo-
lelih ljudi je starejših od 65 let. 
Pri moških je največ raka pros-

tate, pri ženskah pa raka doj-
ke. Pomemben je podatek, da 
med nami živi okoli 100 tisoč 
ljudi, ki so kadar koli zboleli za 
rakom.

Zadnji dve leti društvo sodelu-
je v projektu »Priporočila pro-
ti raku naj ne obvisijo v zraku«. 
Pridobiti želijo ambasadorje 
(nezdravstvene delavce iz de-
lovnih organizacij in podjetij), 
ki bi z njihovo pomočjo uresni-
čevali znanih 12 priporočil oz. 

nasvetov, kaj lahko vsak sam 
naredi v boju proti raku. Razi-
skave namreč kažejo, da je bre-
me bolezni zaradi nezdravih ži-
vljenjskih navad in razvad zelo 
veliko.

Sicer pa je, kot vsako leto, 
osnovni namen dela društva 
izobraževalni, s predavanji 
vrhunskih strokovnjakov. S 
tem želijo prenesti informa-
cije in nova znanja na podro-
čju zbolevanja za rakom ter 
tako dodatno izobraziti člane. 
V osnovnih šolah tradicional-
no poteka program podpiso-
vanja slovesne obljube o neka-
jenju ter promocija za mlade v 
šolah o zdravi spolnosti in cep-
ljenju proti HPV, saj je precep-
ljenost proti HPV slaba, dosega 
manj kot 50 odstotkov. Še nap-
rej bodo v društvu sledili cilju 
spodbujanja prebivalstva h kri-
tičnemu razmisleku o zdravem 
načinu življenja in k prevzema-
nju odgovornosti za zdravje. In 
ne nazadnje – zdravstveno po-
litiko in civilno družbo bodo 
pozivali, da vse napore usmeri 
na vsa področja obvladovanja 
rakavih bolezni, od prepreče-
vanja nastanka do večje učin-
kovitosti zdravljenja in pomo-
či bolnikom.

Izobraževalni program je ime-
la tokrat dipl. fizioterapevtka 
Alenka Groboljšek iz ZD Sev-
nica na temo o limfedemu, de-
lavnica na to temo bo poteka-
la v Sevnici 12. aprila od 15. 
do 19. ure. S kulturnim pro-
gramom sta razveselili solist-
ka Neža Pratengrazer in Me-
toda Rainer iz Bistrice ob Sotli 
s spremljavo na klavirju.

� Natja�Jenko�Sunčič

Krenčičeva� Zagodetova� (levo)� in� Tomšičeva� (desno)� s�
predavateljico�Alenko�Groboljšek

Ali veste, da nam zima uniči približno 25 % trave? In da tako nastane več prostora za 
razvijanje plevela v poletnem času, ki nam dodatno uniči 20 % travne zelenice ob 
nepravilnem vzdrževanju?

Zato je zelo priporočljivo zelenico dosejevati, nekoliko gnojiti in vzdrževati primerno 
vlago. Tako vaša zelenica ostane bolj gosta in se ne izsuši. Seveda jo je treba tudi zračiti 
in z redno košnjo zatreti rast plevela. 

Za vse to imamo pri nas hitro in enostavno rešitev.

S posebnim strojem za dosejevanje naredimo utore, v katere pade seme, ki ga stroj 
istočasno zagrne z isto zemljo nazaj. V dveh do treh tednih je zelenica kot nova.

Prednost takšnega dosejevanja je, da lahko zelenico 
uporabljamo takoj po obnovi.

• načrtovanje, zasajanje in vzdrževanje zelenih površin, 
 obrezovanje trajnic in dreves, 
• strokovno ročno obrezovanje,
• obžagovanje večjih dreves,
• vzdrževanje športnih objektov, parkov …,
• svetovanje,
• obnova trat, itd ...

Za izdajo ponudbe in brezplačen ogled nam pišite:  
info@necemer.com ali nas pokličite na 041/705-918.

Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Obnova travne zelenice

www.necemer.com

SEVNICA – V sevniškem zdra-
vstvenem domu so 12. aprila 
predstavili delovanje Centra 
za duševno zdravje odraslih 
Posavje, ki je namenjen prebi-
valcem občin Brežice, Kosta-
njevica na Krki, Krško, Sevnica 
in Radeče. Namen je krepitev in 
ohranjanje duševnega zdravja, 
preprečevanje duševnih mo-
tenj v vseh starostnih obdob-
jih, zmanjševanje stigme in dis-
kriminacije oseb z duševnimi 
motnjami, izboljšanje kompe-

tenc strokovnih služb na vseh 
področjih varovanja duševne-
ga zdravja ter njihovo povezo-
vanje. Med prvimi je center za 
duševno zdravje odraslih do-
bil ZD Sevnica, kjer so uspe-
li zagotoviti minimalen kad-
rovski normativ za Posavje, 
kajti strokovnjakov na podro-
čju duševnega zdravstva pri-
manjkuje. »Ljudje imajo pravi-
co do strokovne obravnave in 
do zdravljenja hudih ter ponav-
ljajočih se duševnih motenj,« je 

med drugim dejala psihiatri-
nja dr. Vesna Švab ter pohvali-
la delovanje Skupnostne psihi-
atrične obravnave za Posavje, 
ki v Sevnici deluje od leta 2013. 
»V tem času smo obravnavali 
500 oseb. S primernim pristo-
pom smo jim ponudili pomoč, 
ki je bila zanje najboljša. Ved-
no je v ospredju pacient, klient 
in njegova družina,« je pojasni-
la koordinatorica Jacinta Do-
beršek Mlakar, v. m. s., prof. 
zdr. vzgoje.  S. R.

Za ohranjanje duševnega zdravja  

IZDELAVA IN MONTAŽA

◦ OKENSKE  POLICE,  STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI  IN  KOPALNIŠKI  PULTI

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

Prehod čez železniške tire 
bo kmalu spet bolj varen

V�teh�dneh�so�že�začeli�postavljati�konstrukcijo�novega�nad-
hoda,�dokončno�pa�jo�bodo�predvidoma�postavili�konec�tedna.

Kazalniki zdravja so boljši
POSAVJE – Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je že če-
trto leto pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev 
v slovenskih občinah. Na ravni Slovenije v primerjavi s pretek-
lim letom opažajo izboljšanje kazalnikov zdravja na več pod-
ročjih. Med drugim se je zmanjšal delež prekomerno prehra-
njenih otrok in delež poškodovanih v transportnih nezgodah, 
nekoliko se je povečala odzivnost v preventivni program ZORA, 
zmanjšalo se je število okužb s klopnim meningoencefalitisom, 
zmanjšala se je umrljivost, kar se odraža v povečanju deleža 
prebivalcev, starejših od 80 let. Kljub temu pa podatki še ved-
no kažejo zaskrbljujočo rabo alkohola med prebivalci Sloveni-
je, saj se je povečal delež prometnih nesreč z alkoholiziranimi 
povzročitelji in delež bolezni, pripisljivih alkoholu. Podrobne-
je o kazalnikih zdravja za posavske občine pa v naslednji šte-
vilki časopisa.  P. P.
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KERINOV GRM – V Večnamenskem romskem centru DROM v Ke-
rinovem Grmu so 8. aprila, ob svetovnem dnevu Romov, pripra-
vili čajanko oz. druženje s prebivalci največjega romskega nase-
lja v občini Krško. Kot je povedala strokovna delavka v projektu 
Jožica Arnšek, je namen projekta, da Rome izobražujejo, jim 
pomagajo pri komunikaciji s socialnimi ustanovami, spodbujajo 
druženje, organizirajo razne delavnice ipd. »Želimo jih opolno-
močiti v tej meri, da bi enkrat lahko prišli do služb,« je povedala. 
Kot glavno težavo Romov Arnškova izpostavlja nepismenost, ne 
le pri starejši, ampak tudi pri mlajši generaciji. Čajanko, na ka-
tero je prišlo lepo število prebivalcev naselja, so z nastopom po-
pestrili otroci iz tamkajšnjega vrtca. Kljub številni udeležbi se ni 
nihče opogumil in predstavil pogleda Romov na trenutno situa-
cijo v njihovi skupnosti.
 P. P.

Čajanka za svetovni dan Romov

Čajanko� so� popestrili� otroci� iz� romskega� vrtca,� v� ozadju�
predstavnice�CSD�Krško.

Vzgojiteljice so raškemu vrtcu 
nadele naziv Čebélar – po eni 
najlepše obarvanih ptic na Slo-
venskem, ki gnezdi globoko v 
steni kremenčevega peska na 
Ravnem v okolici Rake, kar v 
prispodobi ponazarja tudi ra-
ški vrtec, ki »gnezdi« vkopan 
v hrib. V letošnjem letu v sklo-
pu vrtca deluje skupno sedem 
oddelkov: šest v stavbi vrtca, 
en oddelek pa v prostorih sta-
re šole.
Po besedah pomočnice rav-
nateljice šole za vrtec Polone 
Baznik Dvojmoč je prvi od-
delek vrtca, ki je odprl vrata z 
začetkom šol. leta 1978/1979, 
najprej obiskovalo le nekaj ot-
rok, do konca šolskega leta 14,  
v naslednjem šolskem letu pa 
so predšolski otroci zapolnili 
že dva oddelka. Od leta 1992, 
ko je po upokojitvi ravnatelja 
Martina Lešnjaka prevzela 
vodenje šole Justina Molan, 
so stekla prizadevanja tudi 
za ureditev jasličnega oddel-
ka, ki so se ga razveselili v letu 
2002. Od tedaj dalje je demo-
grafska rast narekovala vse 
več prostorskih potreb, ka-
terim so skušali kar se da za-
dostiti. Najprej so s prizadeva-
njem v. d. ravnateljice Slavke 

Raški Čebélar dopolnil 40 let
RAKA – 10. aprila je več kot 120 predšolskih otrok, ki obiskujejo Vrtec Čebélar pri Osnovni šoli Raka, vrtcu 
ob 40-letnici delovanja zapelo rojstnodnevni napev. Leta 1978 je v sklopu novozgrajene šole oddelek vrtca 
obiskovalo 14 malčkov, danes sedem oddelkov zapolnjuje 125 otrok.

Tomažin, vzgojiteljic in dona-
ciji staršev ob stari šoli uredili 
otroško igrišče, v obdobju Mil-
vane Bizjan, ki je šoli z vrtcem 
ravnateljevala od jeseni 2003 
do poletja 2018, pa so z veli-
kimi pričakovanji v letu 2009 
dočakali tudi položitev temelj-
nega kamna za novogradnjo 
vrtca. Tedaj je bilo, kot je po-
vedala Baznik Dvojmočeva, v 
pet oddelkov vrtca vključenih 
že 99 otrok.  

V sodobno opremljen vrtec 
Čebélar so se preselili sep-
tembra leta 2010, vendar je ta 
po devetih letih, ko sedem od-

delkov obiskuje 125 otrok, že 
premajhen, zato imajo za en 
oddelek otrok urejeno igral-
nico v stari šoli. »Z otroki ži-
vimo, jih učimo, vzgajamo, se 
igramo, jih tolažimo in jih ima-
mo preprosto rade vzgojitelji-
ce, ki se trudimo, da je zanje 
vsak dan lep,« je še med dru-
gim dejala vodja vrtca na ju-
bilejni slovesnosti. Ta je bila 
tudi priložnost, da se je Nina 
Pirc, ki je bila za ravnateljico 
imenovana s šolskim letom 
2019/2020, tako upokojene-
mu kot delovno aktivnemu 
kadru vrtca in šole, ki vsako-
dnevno stopa po poti odrašča-

nja z raškimi malčki, zahva-
lila za njihova prizadevanja, 
predanost delu in srčnost, pri 
čemer je še posebej izposta-
vila vzgojiteljico Ano Tom-
še, ki se že skoraj polnih 40 
let razdaja otrokom, učitelji-
co likovne umetnosti Andrejo 
Novak Gabrič, podjetjema Fa-
saderstvo Bajc in Agrosmer za 
donacije ter upravnemu odbo-
ru šolskega sklada, ki je z zbi-
ranjem donacij in prispevkov 
omogočil nakup defibrilator-
ja, ki so ga pred dnevi monti-
rali pred vhodom v šolsko po-
slopje.

Da vrtec otrokom predstavlja 
drugi dom, ki ga prežema spro-
ščen, razigran in ustvarjalen 
duh, so na prireditvi, v sklopu 
katere so organizirali tudi do-
brodelni bazar s prodajo izdel-
kov predšolskih otrok in učen-
cev, dokazali vsi 'čebélarji', ki 
so s svojimi vzgojiteljicami in 
pomočnicami vzgojiteljic na 
odru recitirali pesmi, zapeli in 
zaplesali, z gostujočim Ansam-
blom Slavček pa pred pogosti-
tvijo obiskovalcev prireditev 
družno zaključili z napevom 
Vse najboljše za te.
 Bojana Mavsar

Ena�izmed�skupin�raških�malčkov�med�nastopom

SROMLJE – V prvih aprilskih dneh smo lahko ob prihodu na 
Sromlje spet občudovali »rumeno preprogo«, ki vsako leto 
nastane zaradi številnih cvetočih narcis. Te so namreč pred 
več kot desetimi leti posadili prizadevni člani Turističnega 
društva Sromlje, ki mu predseduje Ana Kranjčič. 

Posajenih je bilo 6000 sadik, kar pomeni, da vsako leto na 
Sromljah cveti čez 20 tisoč narcis, pojasni Ana Kranjčič in doda, 
da so jih posadili z namenom, da bi olepšali kraj in privabili lju-
di od vsepovsod na ogled te sromeljske »Golice«. Pred 18 leti so 
tam posadili tudi sadna drevesa (slive, jablane in češnje), v me-
secu juniju bodo tako organizirali že tretjo češnjevo nedeljo, ko 
bodo na stojnicah postavili na ogled in seveda dali v pokušino 
vse možne izdelke iz češenj (štrudelj, pita, potica, sok, liker itd.). 
Kranjčičeva še omenja, da člani društva na vseh avtobusnih po-
stajališčih v šestih vaseh KS Sromlje vsako leto pred prvim ma-
jem posadijo rože ter pokosijo in počistijo okoli postaj. »Lani se 
je žal zgodilo, da so nam pokradli rože s koriti vred, vsako leto 
tudi zmanjkajo boljše vrste rož iz betonskih korit. Vse smo tudi 
prijavili na policijo,« pravi o neljubih dogodkih. 
22. aprila, na velikonočni ponedeljek, TD Sromlje organizira 2. 
tek po Poti vina in sonca, ki bo letos speljan samo po gozdnih po-
teh pogorja Orlica. Štart (ob 10.00) in cilj teka bosta pred Domom 
krajanov na Sromljah. Tekmovalna trasa je tako kot lani dolga 13 
kilometrov, poleg tega bo na voljo tudi družinska proga v razda-
lji 2,5 kilometra, ki ne bo tekmovalna, opisuje Kranjčičeva in do-
daja, da se prijave že zbirajo, priporočljivo je, da se tekači pred-
hodno prijavijo pri predsednici društva (031 514 134). Glavna 
naloga TD Sromlje, ki ima približno 150 članov, je sicer urejanje 
kraja, organizacija prireditev, kot je oktobrski tradicionalni po-
hod po sromeljski pešpoti – Poti vina in sonca, ki je najbolj obi-
skan, pohodniki pridejo praktično iz cele Slovenije pa tudi tujine. 
»Sromlje imajo statistično dokazano največ sončnih dni v letu,« 
kot zanimivost še pove Kranjčičeva in dodaja, da je kraj poznan 
po odličnih vinih in vinogradnikih pa tudi ribogojnici z ekološki-
mi ribami, edinimi v Sloveniji.
 R. Retelj

Sromlje so odete v rumeno

Sromeljska�»Golica«�je�v�prvih�aprilskih�dneh�spet�privabila�
številne�poglede�mimoidočih.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 8, četrtek, 18. 4. 20198 IZ NAŠIH KRAJEV

»Zdi se, da prihaja čas, da sad-
nim vinom postavimo ustre-
zno mesto v naši prehranski 
kulturi. Na pobudo pridelo-
valcev jabolčnikov letos orga-
niziramo povsem nov dogo-
dek, povezan s sadnimi vini in 
sokovi, ker želimo pisati nove 
zgodbe,« je med drugim po-
vedal predsednik boštanjske-
ga turističnega društva Aleš 
Germovšek. »Pred leti smo se 
v Turističnem društvu Boštanj 
ob Savi odločili, da pripravimo 
prvo ocenjevanje jabolčnikov 
in sadnih vin v okviru Mešja-
kovega večera. Ocenjevanje je 
potekalo tri leta zapored, v le-
tošnjem letu pa smo se odloči-
li za samostojno prireditev, ki 
smo jo poimenovali Salon sad-
nih vin in sokov. Jabolčniku kot 
morda rahlo zapostavljeni pi-
jači bi želeli dati novo veljavo, 
ki si jo zagotovo zasluži. Želimo 
si, da bi prireditev postala tra-
dicionalno srečanje v mesecu 
aprilu, v katerem cvetijo tudi 
jablane v naših domačih sadov-
njakih,« pojasni sogovornik in 
nadaljuje, da je spodbudno, da 
je pridelovalcev jabolčnika in 
drugih sadnih vin več, kot so si 
sprva upali predstavljati. »Na 
letošnjem ocenjevanju sode-

lujem tudi sam, in sicer s tre-
mi vzorci jabolčnika, ki sem jih 
pripravil iz jabolk v lastnem sa-
dovnjaku,« še pove in doda, da 
je strokovna komisija, ki ji je 
predsedovala prof. dr. Tatjana 
Košmerl z Biotehniške fakul-
tete, ocenila 66 vzorcev v os-
mih kategorijah. 

V kategoriji »Tradicionalni ja-
bolčnik iz mešanih jabolk trav-
niških sadovnjakov« je prejel 
najvišjo oceno Stane Možič z 
Ledine pri Sevnici in v dar pre-
jel »zlato jabolko«, ki ga je iz 

lesa izdelal domači umetnik 
Alojz Rak. V kategoriji »Sortni 
jabolčniki« je slavil Aleš Ger-
movšek. Najboljši jabolčnik iz 
konzumnih jabolk je pridelala 
Romana Kostanjevec z Vrha 
nad Boštanjem. V kategori-
ji »Jabolčnik z dodatki« je sla-
vil Sašo Obolnar iz Brezovske 
Gore pri Krškem, ki je ponudil 
jabolčnik z medom. Z jabolčni-
kom iz leta 2015 se je predsta-
vil Mihael Fajfar iz Šmartne-
ga ob Paki, s sadnim vinom iz 
maline Danilo Pavlovič iz Kri-
ževske vasi pri Metliki. Z oce-

no 19,27 je bil najvišje ocenjen 
naravni grozdni sok iz žame-
tovke Ane in Jakoba Šušter-
šiča iz Podvrha pri Zabukovju. 
S posebnimi jabolčnimi okusi 
sta se predstavili tudi obe slo-
venski pivovarni. Izvirno va-
bilo z logotipom, ki bo odslej 
krasilo tudi priznanja najbolj-
ših pridelovalcev sadnih vin in 
sokov, je izdelal likovni peda-
gog Tone Zgonec iz Boštanja: 
»Odločil sem se za kozarec in 
vanj dal polovico jabolka, tako 
da se vidi njegova sočna sredi-
ca s pečkami.«

Polona Hrovat Mavsar je na 
dogodku predstavljala pro-
jekt »Sadni prigrizek s sporo-
čilom slovenske dediščine«, 
ki ga razvijajo v novomeškem 
šolskem centru Grm, partner-
ja v projektu pa sta Kartuzi-
ja Pleterje in Turizem Toni iz 
Sevnice. »Naš prigrizek s pol-
nim okusom in visoko hranilno 
vrednostjo nastaja izključno iz 
neškropljenega sadja sloven-
skih travniških sadovnjakov. 
V prigrizku ni dodanega slad-
korja, konzervansov ali drugih 
umetnih dodatkov,« je poveda-
la sogovornica. 
 Smilja Radi

www.radece.si

Promocija sadnih sokov in vin
BOŠTANJ – V tukajšnjem TVD Partizan je 4. aprila potekala prireditev za promocijo jabolčnika, sadnih so-
kov in vin, kjer so najboljšim pridelovalcem, ki so prinesli vzorce na ocenjevanje, podelili tudi priznanja. 
Predstavljen je bil tudi zanimiv sadni prigrizek. 

Polona�Hrovat�Mavsar�iz�vasi�Preska,�ki�je�del�KS�Boštanj,�je�z�
obiskovalkami�in�obiskovalci�z�veseljem�delila�znanje�o�novem�
proizvodu�–�sadnem�prigrizku.��

Po pogovorih in ogledu prosto-
rov je minister za javno upravo 
Rudi Medved skupaj z načel-
nico UE Sevnica Mojco Dolar 
v sejni sobi sevniške občinske 
uprave strnil vtise in med dru-
gim povedal, da sta z županom 
Srečkom Ocvirkom sprego-
vorila o dobrem ter aktivnem 
sodelovanju z vlado in mini-
strstvi. Dotaknila sta se tudi 
vprašanja prostorov in uprav-
nih postopkov ter prizadevanj 
za ohranitev živahnosti stare-
ga sevniškega mestnega jedra 
z upravnim delom in storitva-
mi. »Staro mestno jedro je lepo 
ohranjeno in naj takšno ostane 
tudi v bodoče, presenetilo pa 
me je, da je Sevnica tudi moč-
no industrijsko območje,« je še 
odgovoril na novinarsko vpra-
šanje. Minister je pohvalil delo-
vanje posavskih upravnih enot, 
kar dokazuje tudi merjenje za-
dovoljstva strank z njihovimi 
storitvami – vse tri posavske 
UE imajo visok odstotek re-

Minister pohvalil upravne enote
SEVNICA – 10. aprila je bil na uradnem obisku v Sevnici minister za javno upravo Rudi Medved. Srečal se 
je z županom Srečkom Ocvirkom, načelnicama upravne enote Sevnica in Krško ter vodjo oddelka za občo 
upravo UE Brežice – Mojco Dolar, mag. Lidijo Božič in Alison Teodorovič. 

šenih zadev, povprečna ocena 
merjenja zadovoljstva strank 
za vse tri skupaj v letu 2018 pa 
je bila 4,96. O morebitni reor-
ganizaciji (ukinitvi, združeva-
nju ali centralizaciji) upravnih 
enot na ministrstvu ne raz-
mišljajo – ključno je namreč, 
da so storitve čim dostopnej-
še ljudem in zato bodo zago-
tovili prenovo informacijske-

ga sistema. »Želimo zagotoviti 
najsodobnejšo strojno opremo 
za vse enote, ki so zelo obreme-
njene. Upravnim enotam želi-
mo pokazati, kako cenimo nji-
hovo delo,« je pojasnil. 

Načelnica UE Sevnica je iz-
postavila vsakodneven trud za-
poslenih za kakovosten, hiter, 
strokoven, zakonit in učinkovit 

servis pri reševanju upravnih 
zadev državljank in državlja-
nov. Izpostavila je tudi primer 
dobre prakse – dolgoletno so-
delovanje s fakulteto za jav-
no upravo, katere študenti se 
v praksi soočijo z delovanjem 
javne uprave in njenim infor-
macijskim sistemom. »Za štu-
dentke in študente tretjega le-
tnika že nekaj let v sodelovanju 
z Ministrstvom za notranje za-
deve, Ministrstvom za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, 
Policijsko upravo Novo mesto 
in Geodetsko upravo Republi-
ke Slovenije pripravljamo stro-
kovno ekskurzijo. Na ta način 
skušamo povezovati teorijo s 
prakso,« je povedala in doda-
la, da je od leta 2007 UE Sevni-
ca obiskalo že več kot tisoč štu-
dentk in študentov. Izpostavila 
je še ureditev dvigala v občin-
ski stavbi, kar bo omogočalo 
lažji dostop gibalno oviranim 
osebam. 
 Smilja Radi

Minister�za�javno�upravo�s�predstavnicami�treh�posavskih�
upravnih enot

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 
ZKme – 145/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 
in 22/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Radeče za programsko obdobje 2015–2020 (Ur. 
list RS, št. 49/15) in Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2019 
(Ur. list RS, št. 20/19), Občina Radeče objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV 
OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN 

PODEŽELJA V OBČINI RADEČE ZA LETO 2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rade-
če. Skladno z Uredbama komisije (EU) št. 702/2014 in št. 1407/2013 
so po shemi državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2019 v občini Ra-
deče razpisana sredstva v višini 20.000,00 € za naslednje namene:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva 

na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro-
izvodnjo 
1.1. Posodabljanje kmetij (14. člen) 16.000,00 €
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (14. člen) 

 2.000,00 €
2. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (17. člen) 

 1.000,00 €
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (18. člen) 500,00 €

POMOČI DE MINIMIS
4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji  
(21. člen) 500,00 €

2. UPRAVIČENCI DO POMOČI SO:
Vse pravne in fizične osebe, ki so navedene v 6. členu zgoraj nave-
denega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Radeče za programsko obdobje 2015–2020.

3. ROK ZA PRIJAVO:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 30. 4. 2019 na na-
slov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Upo-
števane bodo vloge, oddane na vložišču Občine Radeče do 30. 4. 
2019. Pošiljke, ki bodo oddane po pošti, morajo biti obvezno od-
dane s priporočeno pošto do 30. 4. 2019 (datum poštnega žiga na 
dan 30. 4. 2019). 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom 
pošiljatelja in označeni z oznako:
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – NALOŽBE (posodabljanje) ali 

NALOŽBE (urejanje)« 
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – PRENOS ZNANJA«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – ZAVAROVALNE PREMIJE«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – DE MINIMIS«

4. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za kmetijstvo opravila enkrat, in sicer 
8. 5. 2019. Odpiranje vlog ne bo javno.

5. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o za-
vržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Radeče najpozneje v 
roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.

6. INFORMACIJE
To je skrajšana verzija razpisa, ki je objavljena na krajevno običa-
jen način, na oglasnih deskah na območju občine Radeče, na CATV 
in v neskrajšani obliki na spletni strani Občine Radeče na naslovu 
http://www.radece.si/.

Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Ob-
čini Radeče – Dalibor Crljenkovič (telefon 03 56 80 800).

� Občina�Radeče

SEVNICA�–�5.�aprila�je�bila�sevniška�enota�društva�Ozara�go-
stiteljica�sosednjih�enot�–�Novo�mesto,�Trebnje,�Brežice,�Krško,�
Zasavje in Celje. Po ogledu gradu, ki ga je popestrila folklor-
na�skupina�Spomin,�kjer�smo�se�fotografirali�v�sobani�s�fresko�
Štirje�letni�časi�(na�fotografiji),�smo�se�vrnili�na�sevniško�eno-
to�Ozare,�kjer�so�sledili�pogostitev,�glasba�in�ples.�Pri�organi-
zaciji�dogodka�so�nam�bili�v�veliko�pomoč�naši�prostovoljci.�
Ni�treba�posebej�poudarjati,�da�je�bil�glavni�namen�dogodka�
druženje.�Razšli�smo�se�s�prijetnimi�spomini�in�obljubo,�da�se�
čez�leto�dni�ponovno�srečamo.�Vir:�Ozara�Sevnica
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Po uvodnem pozdravu pred-
sednika GZ Brežice Her-
mana Premelča je vodenje 
skupščine prevzelo delovno 
predsedstvo s predsedujočim 
Jožetom Savnikom. Najprej 
je bilo na vrsti organizacij-
sko poročilo za preteklo leto, 
ki ga je predstavil Premelč. V 
preteklem letu so nadaljevali 
z dolgoročnim planom opre-
mljanja gasilskih enot, in sicer 
je PGD Križe 1999 pridobilo 
gasilsko vozilo GVV-1, PGD Ob-
režje vozilo GVC 16/25 (sami 
so si ga nadstandardno opre-
mili), PGD Mali Obrež, Mostec 
in Sela pri Dobovi pa motor-
ne brizgalne tipa Rosenbau-
er. Kot je še navedel, je bil del 
proračunskih sredstev prvič 
namenjen vzdrževanju gasil-
skih domov, kar je bil do zdaj 
izključno strošek gasilskega 
društva. V nadaljevanju smo 
slišali še druga poročila, tudi 
operativno, ki ga je podal po-
veljnik GZ Brežice Darko Le-
skovec. Slednji je izpostavil, da 
je na zadnji dan leta v gasilskih 
enotah delovalo 548 operativ-
nih gasilcev, v preteklem letu 
se je v GZ Brežice usposablja-
lo 212 gasilk in gasilcev, pri če-

Čaka jih servis avtolestve
MOSTEC – 28. marca je Gasilska zveza Brežice v gostilni Cetin na Mostecu opravila 64. redno letno skupšči-
no, na kateri je bilo prisotnih 61 delegatk in delegatov (od 64 izvoljenih), ki so potrdili predstavljena poro-
čila, razrešitev funkcij nekaterih članov pa tudi spremembo statuta GZ Brežice.

mer je izrazil željo, da jim Ga-
silska zveza Slovenije omogoči 
več dopolnilnih usposabljanj, 
ker je prijav mnogo več, kot pa 
jim jih GZS odobri. Lani beleži-
jo skupno 98 napredovanj čla-
nic in članov. Izvedli so prever-
janje usposobljenosti enot III. 
kategorije na vadbenem poli-
gonu v Slovenski vasi, po nje-
govem so rezultati preverja-
nja mnogo boljši kot leto prej. 
Omenil je še, da so imeli na po-
dročju prve pomoči veliko pro-
blemov z novim pravilnikom o 

ugotavljanju zdravstvene spo-
sobnosti operativnih gasilcev, 
ker osebni zdravniki niso že-
leli izvajati pravilnika, zato so 
opravljali le najnujnejše zdrav-
niške preglede.

Nekatere enote 
premalo dejavne
V lanskem letu so posredova-
li na 117 intervencijah, največ 
je bilo tehničnih intervencij in 
požarov na objektih, na kate-
rih je sodelovalo 940 gasilcev 
z 225 vozili, skupno je bilo vlo-
ženih 2500 delovnih ur. 25 ga-
silcev GZ Brežice je sodelovalo 
tudi pri odpravi posledic neu-
rja s točo v Beli krajini. »Opo-
zarjam, da bodo morale neka-
tere gasilske enote vložiti malo 
več dela in truda,« je povedal 
in dodal, da se soočajo s pro-
blemi, kot je zagotovitev po-
žarne vode v požarnem okoli-
šu PGD Križe 1999, odtujitev 
opreme pri večjih intervenci-
jah, izvajanje permanentnih 
usposabljanj in zagotovitev 
meril pri opremljanju z zaseb-
no zaščitno opremo. Zaradi 
podvajanja funkcij v poveljstvu 
GZ Brežice in boljšega delova-

nja na področju preventive so 
upravnemu odboru zveze pre-
dlagali spremembe statuta GZ 
Brežice, ki bi omogočale pove-
čanje števila članov poveljstva 
GZ Brežice z dosedanjih 19 na 
24 članov, kar so kasneje dele-
gati tudi potrdili.

Namesto dosedanjih članov 
UO GZ Brežice Igorja Budi-
ča (podal pisni odstop z vseh 
funkcij) in Branka Geča (ni se 
udeležil niti ene seje) so dele-
gati izvolili Marka Tomšeta 
in Roberta Lubšino, names-
to Jureta Krošla, ki je podal 
pisno obvestilo o odstopu s 
funkcije poveljnika I. sektorja 
GZ Brežice, pa so izvolili Raj-
ka Šetinca. Tajnik GZ Brežice 
Branko Proselc je predsta-
vil plan dela za leto 2019, pri 
čemer je poudaril, da je v tem 
letu na sporedu veliki desetle-
tni servis gasilske avtolestve, 
ki bo znašal nekaj več kot 18 ti-
soč evrov, poleg tega bo treba 
za zavarovanje vozil in gasilcev 
nameniti 11 tisoč evrov več kot 
preteklo leto, tehnični pregle-
di pa so se podražili za 25 %, 
»zato smo se primorani s pro-
šnjo po zagotovitvi dodatnih 
sredstev v višini dobrih 32 ti-
soč evrov iz občinskega prora-
čuna obrniti na župana in ob-
činski svet«. Regijski poveljnik 
za Posavje Gašper Janežič je 
izrazil zadovoljstvo, da v GZ 
Brežice skrbijo in se trudijo 
obdržati zelo visok nivo ope-
rative, ter omenil, da se GZ Slo-
venije še naprej zavzema za to, 
da se končno uredi status ope-
rativnega gasilca, Brežiški žu-
pan Ivan Molan je izrazil upa-
nje, da bodo uspeli najti prej 
omenjena dodatna sredstva 
za GZ Brežice, saj se zaveda po-
mena gasilstva za občino.
 Rok Retelj

Tajnik� GZ� Brežice� Branko� Proselc� (desno)� in� delovno�
predsedstvo�skupščine

Učence bi radi učili o vrednotah

KRŠKO – Člani Združenja borcev za vrednote NOB Krško so 
se 22. marca zbrali v hotelu City na letni skupščini. Na njej 
se je zbralo 28 od 40 predstavnikov krajevnih borčevskih 
organizacij iz Krškega, Senovega, Brestanice, Kostanjevice 
na Krki in Podbočja pa tudi gostje iz prijateljskih veteran-
skih in borčevskih združenj. 

Skupščino je vodilo delovno predsed-
stvo v sestavi Tone Petrovič, Lucija Go-
lob in Jakob Gašpir. Predsednik združe-
nja Lojze Štih, ki to funkcijo opravlja že 
16. leto, je povedal, da so bili v lanskem 
letu uspešni pri uresničevanju zastavlje-
nega programa. Njihova osrednja skrb 
so spomeniki, glede česar so februarja 
že podpisali pismo o nameri o sodelo-
vanju z Občino Krško in Kulturnim do-
mom Krško oz. Mestnim muzejem Kr-

ško. Lani so obnovili spomenik na podboškem pokopališču, kjer 
so pokopane planinske in druge žrtve vojnega nasilja, letos bodo 
obnovili še celotno grobišče. Obnovili so tudi steber pri spome-
niku prvim krškim borcem pri krški šoli, naredili so tudi tablo, 
ki ob cesti opozarja na spomenik prvim krškim borcem v goz-
du Dobrava. Organizirali so nekaj proslav (na Bohorju, Dobravi, 
Planini, Mladju, Oštrcu, Vodenicah …), poleg tega so se kar dvaj-
setkrat udeležili drugih proslav širom Slovenije. Dobro sodelu-
jejo z drugimi veteranskimi organizacijami v občini, s katerimi 
so imeli kar nekaj skupnih akcij, vzdržujejo tudi čezmejno sode-
lovanje s kolegi z druge strani Gorjancev oz. iz Samoborja. Tudi 
letošnji program dela sledi že utečenim aktivnostim. 
Borčevska organizacija ima v krški in kostanjeviški občini 659 
članov, kar je povsem enaka številka kot leto poprej. »Zaenkrat 
smo s članstvom kar zadovoljni, upamo pa, da bomo pridobili še 
kaj novih, ob tem pa ne izgubili sedanjih,« je povedal Štih, ki je na 
skupščini z zadovoljstvom pozdravil tudi krškega podžupana Sil-
va Krošlja (ravno s tem dnem je postal član združenja) in pred-
sednico sveta KS mesta Krško mag. Natašo Šerbec.
� P.�Pavlovič

Osrednja skrb so spomeniki

Lojze�Štih

KRŠKO – 6. aprila je potekal deseti dan za spremembe, ki ga že 
vrsto let kot poseben dan obeležujemo tudi v Domu starejših ob-
čanov Krško. Z različnimi aktivnostmi spreminjamo vsak dan sta-
novalcev v nekaj posebnega, sproščujočega in zanimivega. V DSO 

Krško smo tudi letos na-
redili stanovalcem dru-
gačen dan in jih pope-
ljali v svet wellnessa. Že 
dan prej so se stanoval-
ci lahko prepustili dob-
rim občutkom ob masaži 
hrbta, rok, nog, maniku-
ri, ličenju, parafinski ko-
peli, oblikovanju pričesk 

in čajanki z zeliščnimi čaji. Za izvedbo aktivnosti smo poskrbe-
li zaposleni v domu, Sara Capl, zaposlene iz Wellnesa Vita Ma-
rin Krško, Tamara iz Frizerstva Sara ter Nataša iz Šepeta na-
rave. Različne aktivnosti v duhu wellnessa so potekale po vseh 
gospodinjskih skupinah. Eden izmed stanovalcev je v sodelova-
nju in organizaciji Zavoda Sopotniki odšel v OŠ Jurija Dalmatina, 
kjer je učencem 5. razreda predstavil življenje nekoč. Na sobotno 
dopoldne so stanovalce obiskali iz ZPM Krško in pripravili zani-
mivo druženje s kvizom. V ponedeljek smo zaključili dogajanje 
s športnimi igrami in različnimi aktivnostmi po gospodinjskih 
skupinah. Pri tem so poleg zaposlenih sodelovali tudi zaposleni 
iz podjetja Krka in prostovoljci DSO Krško.
� Vir:�DSO�Krško

Popeljali so jih v svet wellnessa

BREŽICE – 21. marca je letni zbor članov na tradicionalni lo-
kaciji, v Restavraciji Štefanič v Brežicah, opravilo tudi Zdru-
ženje borcev za vrednote (ZBV) NOB Brežice. 

Po minuti molka v spomin vsem umrlim borcem in drugim čla-
nom združenja – v lanskem letu jih je umrlo 17 – je predsedni-
ka brežiškega borčevskega združenja Stane Preskar predstavil 
poročilo o delu v minulem letu. Na zadnji dan leta je imelo ZBV 
NOB Brežice 294 članov, pri čemer je omenil, da je iz leta v leto 
med 15 in 20 članov manj. Medse so na novo sprejeli deset čla-
nov. Lani so sami organizirali šest proslav, postavili dve obvestil-
ni tabli (Lastine, Silovec) – ob tem gre po Preskarjevih besedah 
velika zahvala Antonu Kocjanu in Nadi Zore, ki sta dovolila po-
stavitev table na svojih parcelah –, organizirali akademijo ob 70. 
obletnici združenja, prvič izpeljali prvomajski pohod s pokopa-
lišča v Pišecah do Kerinovega križa na Osredku pri Podsredi … 
Dobro so sodelovali tudi s šolami, še posebej z OŠ Brežice, pri če-
mer je Preskar omenil, da so šolam ponudili učno uro o vredno-
tah NOB s predstavitvijo Kozjanskega odreda ali Brežiške čete, 
na katero pa se šole ne odzivajo. Zahvalil se je Tadeju Škofu za 
pomoč pri urejanju internetne strani in Facebook profila breži-
škega borčevskega združenja ter omenil, da so pripravili doku-
mentacijo za prenovo spomenika na Čatežu ob Savi in vpisali vse 
spomenike padlim borcem v spletni portal Geopedia. Za dolgo-
letno uspešno sodelovanje so ob 70. obletnici ZBV NOB Brežice 
podelili priznanja OŠ Brežice, KS Krška vas, KS Jesenice na Do-
lenjskem, KS Velika Dolina, podjetju Kovinocrom, Darinki Paj-
daš, Dragu Reberniku in Franciju Preskarju, častno prizna-
nje Roku Kržanu ter plaketo Martini Kovačič in Tereziji Gregl. 
 R. Retelj

Ravnateljica� OŠ� Brežice� mag.� Marija� Lubšina� Novak� je�
pozdravila�na�zboru�prisotno�borko�Anico�Jerič,�zadaj�Preskar�
in�podpredsednik�združenja�dr.�Tomaž�Teropšič.

BREŽICE – Članice in člani Društva za oživitev mesta Brežice 
so 27. marca v malem avditoriju Posavskega muzeja Breži-
ce na občnem zboru pregledali opravljeno delo v letu 2018 
in se posvetili načrtom za leto 2019.

Kot je povedala predsednica društva Alenka Černelič Krošelj, je 
delo društva v minulem letu sledilo ciljem Evropskega leta kul-
turne dediščine. V maju so z udeleženci opravili voden ogled po 
Brežicah in mestnih parkih ter se spoznali z njihovim nastaja-
njem; pripravili so okroglo mizo z naslovom Brežice, naše mor-
je in Vrbina; s fotografsko razstavo dveh društev so predstavi-
li brežiške nadrobnosti in prazne prostore pod deveto Stavbno 
dediščino, oktobrsko ulično razstavo so poimenovali Po Breži-
cah Brežice.
Če se ozremo v leto 2019, bo v maju sledilo javno vodstvo po 
»novi podobi mesta in novi poti ob HE Brežice«. »Društvo na-
daljuje s prizadevanji, da ob korenitih spremembah ob mestu 
in razkritju zahodne fasade še naprej opozarjamo tudi na nuj-
nost prenove zahodne fasade mesta, ki v velikem delu ne sledi 
prenovam in ureditvam. Tako nadaljujemo s strokovnim pogle-
dom, opozarjanjem in spodbujanjem, da se ob novih prostor-
skih ureditvah ne pozabi na mesto. Pri tem bomo povezali obe 
dediščini – naravno in kulturno,« je dejala Černelič Krošljeva. 
Kar pomeni oživitev in revitalizacijo zahodnega dela mesta, ki 
je tudi v programu dela društva. V načrtu imajo revitalizacijo 
parka – Toporišičevega trga, sledi pobuda iz leta 2017, da mes-
to dobi javne pomnike o pomembnih ljudeh, ter postavitev de-
sete razstave stavbne dediščine, ki bo prinesla brežiške zgodbe 
med mestom in Vrbino.
 N. J. S.    

Nujna je prenova zahodne fasade

   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

Dnevi balkonskega cvetja -
do razprodaje zalog

  
70 l - zemlja za balkonsko cvetje

rhododendroni                      sadilni in glineni lonci
sezonsko urejanje grobov
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CELJE – 10. april je bil na Mednarodnem industrijskem sejmu 
v Celju rezerviran za Dan varilne tehnike 2019, ki ga je pripra-
vilo Društvo za varilno tehniko Krško. To je največja slovenska 
strokovna prireditev na področju varjenja, ki je tokrat postreg-
la z vrsto strokovnih predavanj na področju materialov in vari-
vosti, postopkov varjenja, avtomatizacije in robotizacije ter spe-
cialnih industrijskih aplikacij. Po zaključku predavanj je potekala 
dobro obiskana okrogla miza na temo Varjenje kot tehnologije za 
vzdrževanje in različne industrijske aplikacije. Na pomembnost 
varjenja in težave, s katerimi se panoga spopada, so predstavni-
ki sindikata SKEI in društev za varilno tehniko Maribor in Krško 
opomnili tudi na novinarski konferenci. Strokovnjaki s tega pod-
ročja namreč opozarjajo, da je poklic varilca deficitaren in se spo-
pada z vrsto težav. Mladi se ne odločajo več za ta poklic, saj smo 
ga v preteklosti popolnoma razvrednotili, prav tako smo zane-
marili izobraževanje mladih. Ko smo se začeli ozirati po digital-
ni dobi, smo rekli, da varilcev ne bomo več potrebovali, vendar 
temu ni tako. Varilci so ljudje, ki jih rabimo – sploh dobre! Tega 
dne je v organizaciji DVT Maribor potekalo tudi 6. državno prven-
stvo varilcev, na katerem je med trinajstimi tekmovalci v varjenju 
po postopku TIG zmagal Matej Kožuh iz podjetja Preis Sevnica.
� Franc�Krošelj,�DVT�Krško

Franc Bogovič se je v uvod-
nem pozdravu vsem zbranim, 
med katerimi so bili posa-
vski dijaki in njihovi mentorji, 
podjetniki, gospodarstveniki, 
nekateri starši pa tudi pred-
stavniki medijev, podjetnikom 
zahvalil, da »ste žrtvovali kar 
precej svojega časa za predsta-
vitev podjetja in svoje osebne 
izkaznice mladim ter jim spo-
ročili, kaj pravzaprav počne-
te, in marsikoga prepričali – 
v kar trdno verjamem – da se 
v posavskem prostoru dogaja 
zelo veliko stvari, ki imajo pri-

hodnost in so povezane s ključ-
nimi evropskimi politikami ter 
dajejo možnost in priložnost 
prav tem mladim, ki zdaj žuli-
jo srednješolske klopi«. Na za-
četku leta so se lotili projekta 
Mladi mladim, katerega cilj je 

bil štiri ključne evropske poli-
tike – okolje, mobilnost, ener-
getika in kmetijstvo – približa-
ti mladim. Povabili so lokalna 
podjetja, da so mladim na ši-
roko odprla vrata, je projekt 
opisal Bogovič. Sledil je še na-
govor direktorice ŠC Krško-
-Sevnica Erne Župan Pirko-
vič.

Srednješolci so nato predsta-
vili svoje aktivnosti in ugoto-
vitve. Skupino dijakov Gimna-
zije Brežice, ki so raziskovali 
področje varovanja okolja in 
obiskali podjetja Infra, HESS, 

Komunala Brežice, Komunala 
Sevnica, Willy Stadler in Kos-
tak, so sestavljali Aja Molan, 
Lucija Arh, Kristan Kek, Ma-
ksi Bogovič, Miha Krivec, 
Maša Radanovič, Lara Šu-
mlaj, Anja Kmetec in Lore-
na Šinko pod mentorstvom 
Nine Harapin in Mateje 
Strnad Zorec. »Vsem sodelu-
jočim podjetjem bi se rad zah-
valil za čas in izkušnjo, ki nam 
je odprla oči, da je Posavje re-
gija, polna uspešnih in pri-
znanih podjetij,« je povedal 
gimnazijec Maksi. Prva sku-

pina dijakov ŠC Krško-Sevni-
ca v sestavi Anej Vovčak, Ma-
gdalena Kuhar, Vid Resnik 
Rečnik, Leon Likar, Gašper 
Zagorc, Žan Rok Zorčič in 
Gašper Duhanič (pod men-
torstvom Kriste Lapuh Krulc 

in Klemna Zorka) se je lotila 
tematike mobilnosti. »Rdeče 
vozilo« njihovega raziskova-
nja je bil javni promet oz. mož-
nosti javnih prevozov, o kate-
rih so se pogovarjali s svojimi 
sovrstniki, podjetniki in lokal-
no skupnostjo. Sodelovali so z 
lokalnima podjetjema GEN-I 
Sonce in Kovis. Druga skupi-
no dijakov ŠC Krško-Sevnica 
je raziskovala izvore energi-
je, ugotavljala njene učinke in 
uporabnost, spoznavala ukre-
pe za učinkovito proizvodnjo 
in rabo energije, vse to v pove-
zavi z usmeritvami evropske 

energetske politike, tudi ob 
pomoči in sodelovanju s pod-
jetji GEN, HESS, TEB in Rudar 
Senovo, sestavljali so jo dija-
ki Srednje poklicne in stro-
kovne šole, smer elektroteh-
nik, Andraž Brečko, Andrej 
Kvartuh, Rok Lahne, Iva Ko-
vačič, Jurij Planinc in Sven 
Filipčič (mentor Jože Požun). 
Kot zadnji so svojo predstavi-
tev pripravili dijaki ETrŠ Bre-
žice, ki so raziskovali kmetij-
sko panogo. Ukvarjali so se s 
pomembnostjo uporabe so-
dobnih tehnologij v panogi in 
uporabnosti le-teh, kot je npr. 
digitalizacija. V veliko podpo-
ro so jim bila podjetja Kmečka 
zadruga Krško, Evrosad in Ino 
Brežice. Skupino so sestavlja-

li David Androjna, Kristjan 
Kolman, Mitja Tošič, Saša 
Plevnik, Tinkara Matjašič, 
Manca Molan, Maja Barbič, 
Karmela Pavlija in Jaša Bo-
govič pod mentorstvom Kat-
je Bogovič in Mojce Ogorelc. 
V projektu so sodelovali še di-
jaki Gimnazije Ptuj.

Kot del posameznih predsta-
vitev so spregovorili direktor 
podjetja Kovis Alen Šinko, di-
rektor družbe HESS Bogdan 
Barbič in direktor podjetja 
Ino Brežice Aleksandar Cve-
tanovski. V zadnjem delu pri-
reditve so navzoče nagovorili 
še mentorici skupine dijakov 
ETrŠ Brežice, ravnatelj SPSŠ 
Krško Jože Pavlovič, direk-
torica Zavoda Neviodunum, 
ki izdaja časopis Posavski 
obzornik, Maruša Mavsar, 
predsednik uprave Kostaka 
Miljenko Muha ter general-
ni direktor GEN energije in 
predsednik UO GZS, Območne 
zbornice Posavje Martin Nov-
šak, ki je zaželel še več takih 
projektov in sodelovanj med 

podjetji in mladimi. Dogodek 
je povezovala Janja Starc iz 
Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Krško, na harmoniki 
pa popestril dijak ETrŠ Breži-
ce Erik Hočevar. Več na www.
posavskiobzornik.si.

 Rok Retelj

TRŽIŠČE – Nikoli ni prepozno ali prezgodaj, da začneš z razvi-
janjem ideje in načrtovanjem svojega podjetja. Tega se zavedajo 
učenci OŠ Tržišče, ki so se po zimskih počitnicah prelevili v pra-
ve podjetnike. V okviru podjetniškega krožka že razvijajo svoje 
poslovne ideje in ustvarjajo prototipe. Pri tem jih usmerjata Maja 
in Matej iz podjetja MAIA MEDIA, Matej Plešej, s.p.

Glavni cilj krožka je, da učenci pridobijo podjetniške veščine, 
ki jim bodo omogočile, da bodo v prihodnosti uspešnejši, da se 
bodo lažje zaposlili ali ustanovili lastno podjetje. Spoznavajo, kdo 
je podjetnik, kakšna je njegova kariera in kaj je podjetniška mi-
selnost. Preko nalog, kakor je na primer izziv s sladkornimi pe-
nicami in špageti, spodbujajo svojo kreativnost in iznajdljivost. 
Ob pomoči mentorjev razvijajo poslovne ideje, od prve zamisli do 
končnega izdelka, z vsemi procesi, ki spadajo zraven. Tako svoje 
hobije spreminjajo v poslovno priložnost in postajajo inovatorji.
Med prototipi, ki so jih učenci ustvarili, izstopajo hrenovke, pol-
njene s kečapom, in ročno izdelane zapestnice. Verjamemo, da 
imajo njihove ideje potencial za uspeh, v kolikor jih bodo nap-
rej razvijali. Filip, udeleženec krožka, priporoča podjetniško pot 
tudi ostalim: »Dobro boste izkoristili čas in se naučili veliko no-
vega. Ne odlašajte, saj lahko postanete podjetnik tudi vi.«
� M.�Š.,�foto:�M.�P.

Prototipi mladih podjetnikov
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Mladi in podjetja z roko v roki
BRESTANICA – Z zaključno prireditvijo v romanski dvorani gradu Rajhenburg se je 5. aprila odvilo še zad-
nje dejanje projekta Mladi mladim, ki je na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča potekal v okviru 
širšega evropskega projekta Zavezništvo za mlade ter v katerem so sodelovali tudi dijaki Gimnazije Breži-
ce, Šolskega centra Krško-Sevnica in Ekonomske in trgovske šole Brežice.

Prve�vrste�na�zaključni�prireditvi�so�zasedli�brežiški�gimnazijci.

Evropski�poslanec�Franc�Bogovič�in�ostali�so�z�zanimanjem�
prisluhnili�tudi�predstavitvi�dijakov�ŠC�Krško-Sevnica.

Maša�Radanovič�in�Lara�Šu-
mlaj,�Gimnazija�Brežice: So-
delovanje v projektu nama je 
prineslo veliko. Stkali sva nove 
vezi, pridobili komunikacij-
ske izkušnje, se naučili nekaj 
osnovnih tehnik intervjuja in 
izdelave videa pa tudi veliko o 
naši temi – varovanju okolja –, 

koliko dejansko posavska pod-
jetja že delajo na tem in kako 
malo se še, posebej mladi, za-
vedamo, da z vsakim posegom 
v okolje pustimo dolgotrajne 
posledice, saj nimamo plane-
ta B, kar pomeni, da moramo 
resnično poskrbeti za ohrani-
tev našega planeta. Od tega sva 
res veliko odnesli in na tej poti 
spoznali prekrasne ljudi.

Mitja�Tošič,�ETrŠ�Brežice: Bolj 
ko sem se poglabljal v temati-
ko kmetijstva z ekonomskega 
vidika, bolj me je pritegnilo in 
ugotovil sem, da je na tem po-

dročju og-
romno infor-
macij. Zame 
je bilo razi-
skovanje ne-
kaj novega, 
svežega, uži-
val sem tudi 

med obiskom podjetij. Znanja, 
ki sem jih v teh tednih usvojil, 
so neprecenljiva. Želim si, da bi 
bilo v bodoče še več projektov, 
namenjenih predvsem mladim.

Anej�Vovčak,�ŠC�Krško-Sevni-
ca: Spoznali smo lokalna pod-
jetja, sodelovali smo npr. s Ko-

visom, ki ga 
prej sploh 
nisem poz-
nal. V sklopu 
projekta smo 
imeli čas in 
s r e d s t v a , 
da smo lah-

ko pogledali na zakonodajo 
in kakšne so smernice mobil-
nosti po Evropi ter tudi na lo-
kalni ravni. Veliko je bilo tudi 
komuniciranja s podjetij, kar 
mi je prineslo nove, predvsem 
praktične izkušnje. V prihodno-
sti bi rad še sodeloval v podob-
nih projektih.

Dan varilne tehnike 2019

Z�okrogle�mize�ob�Dnevu�varilne�tehnike

Beseda bo tekla o čezmejnem 
poslovanju posavskih podjetij 
z Republiko Hrvaško pod 
naslovom "Podjetja, ki 

povezujejo dve državi". K sodelovanju vabljeni s 
promocijskimi prispevki in oglasi vsi, ki poslujete na 
hrvaškem trgu.

1. maj - praznik dela
Obeležili bomo tudi praznik dela, izpostavili vrednoto dela, 
pomen praznovanja in prvomajskih prireditev. Vabljeni k 
objavi pozitivnih misli in voščil.

Kontakt: 07 49 05 780, 040 302 809, marketing@posavje.info

V naslednji številki, ki bo izšla zaradi praznikov v torek, 
30. aprila, pripravljamo tematske strani Podjetno Posavje.

NOVO�MESTO�–�Novomeška�Srednja�elektro�šola�in�tehniška�gimnazija�je�bila�19.�
marca�organizatorka�27.�državnega�tekmovanja�dijakov�srednjih�elektro�šol�in�
9.�državnega�tekmovanja�dijakov�srednjih�računalniških�šol.�Tekmovanja�se�je�
udeležila�tudi�Srednja�poklicna�in�strokovna�šola�Krško.�V�kategoriji�elektrikar�
sta�dijaka�Marko�Preskar�in�Žan�Divjak�(na�fotografiji)�pod�mentorstvom�Zdravka�
Veglja�in�Jožeta�Požuna�osvojila�odlično�tretje�mesto.�Krška�šola�je�sodelovala�še�
v�kategoriji�elektrotehnik�in�tehnik�računalništva,�kjer�so�bili�dijaki�prav�tako�
uspešni.�Z.�Vegelj
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Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice

IŠČEŠ ŠTUDIJ?
Te zanima, kje se boš zaposlil/a? 

Turizem je odgovor!
Pridi na informativni dan: 

Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice
T:  +386 8 205 4010, M:  +386 51 679 683

E:  ft@um.si, W:  www.ft.um.si, FB:  Fakulteta za turizem v Brežicah

Vpiši se na

 Vabimo na informativni dan:
7. 5. 2019, ob 17. uri.

BREZPLAČNI MAGISTRSKI ŠTUDIJ, 
PRILAGOJEN ZAPOSLENIM.

www.lon.si

Skupaj z gradnjo HE Mokrice 
se namreč tudi ureditev proti-
poplavne zaščite prebivalcev 
ob reki Savi, ki je vezana na 
gradnjo HE, zamika za nedo-
ločljiv čas v prihodnost, kar pa 
je za brežiško občino nespre-
jemljivo, je dejal župan Ivan 
Molan. »Ne govorim le kot žu-
pan, ampak govorim v imenu 
1.100 prebivalcev občine Bre-
žice, ki so še vedno brez pro-
tipoplavne zaščite ali jo imajo 
le delno,« je povedal in spom-
nil na hude posledice poplav 
v letu 2010. Kot je poudaril, 
so posavske občine leta 2002 
podpisale koncesijsko pogod-
bo za gradnjo verige HE na 
spodnji Savi pod pogojem, da 
se ob tem uredi tudi zaščita 
pred poplavami, katere konč-
ni rok pa se ves čas prestavlja, 
nazadnje na leto 2022. »Bo-
jim se, da smo v občini Breži-
ce žrtvovani za vse druge ure-
ditve in da bomo ostali brez 
vsega,« je dejal. Na očitek, da 
gre bolj za interes energetike 
kot poplavne varnosti obča-
nov, je odgovoril, da bi mora-
li biti ukrepi enaki, tudi če se 
ne bi gradile hidroelektrarne.

Družba HESS je izgradnjo HE 
Mokrice kot enega od ukre-
pov Slovenije pri doseganju ci-

»Če ne bo Mokric, bodo emisije«
BREŽICE – Potem ko je Upravno sodišče RS v upravnem sporu med Društvom za preučevanje rib Sloveni-
je ter Ministrstvom za okolje in prostor razsodilo, da se okoljevarstveno soglasje za HE Mokrice, izdano 18. 
julija 2018, odpravi, zadeva pa se vrne Agenciji RS za okolje (ARSO) v ponovni postopek, so se na posledice 
te odločitve odzvali na Občini Brežice ter v družbah HESS in Infra. 

ljev glede proizvodnje energi-
je iz obnovljivih virov (25 % do 
leta 2020) vzela zelo resno in s 
postopkom umeščanja v pros-
tor pričela že leta 2007, je po-
vedal direktor družbe Bogdan 
Barbič. »Kljub temu po 12 let 
trajajočih postopkih še ved-
no ne moremo pričeti z izgra-
dnjo. Zanimivo je, da je stro-
ka s področja narave dokazala, 
da objekt HE Mokrice okoljsko 
sploh ni sporen, stranski udele-
ženec v postopku presoje vpli-
vov na okolje pa se je zato lotil 
zavlačevanja, oviranja in pro-
ceduralnih zapletov, na žalost 
pa je pri tem tudi uspel. Od-
ločba se je vrnila nazaj ne za-
radi vsebinskih, ampak zara-
di proceduralnih zapletov. Gre 
izključno za nagajanje in nam 

nerazumljivo povzročanje ško-
de,« je zatrdil. Kot eno od pos-
ledic te odločitve je izposta-
vil, da bo morala Slovenija 131 
GWh ur elektrike, ki bi jo pro-
izvedle Mokrice, nadomestiti 
s termo proizvodnjo, s tem pa 
bomo na letni ravni proizvedli 
dodatnih 114 tisoč ton emisij 
CO2 oz. 57 kg na prebivalca Slo-
venije. Posledica negradnje bo 
tudi zmanjšanje BDP za 0,3 %, 
saj je hidroelektrarna edini 
kompleksni energetski objekt, 
ki ga znamo v Sloveniji v celo-
ti zgraditi s svojim znanjem in 
kapacitetami. »Borba proti ob-
novljivim virom je samo podpi-
ranje fosilnih goriv,« je še dejal.

Direktor javnega podjetja In-
fra, ki je zadolženo za izvedbo 

infrastrukture ob gradnji HE, 
mag. Vojko Sotošek je pove-
dal, da v tem trenutku zaklju-
čujejo ureditve pri HE Brežice, 
ki bodo zagotavljale poplavno 
varnost poseljenih območij 
širšega območja Brežic, zlas-
ti Krške vasi in Velikih Ma-
lenc. »Ker zaradi odpravljene-
ga okoljevarstvenega soglasja 
ne moremo zaključiti pogla-
bljanja reke Krke pri sotočju 
z reko Savo, ugotavljamo, da 
protipoplavna varnost ni 100 
% zagotovljena, tako kot je de-
nimo v sevniški občini. Če ne 
bomo dobili možnosti, da ure-
dimo sotočje Krke in Save, bo-
jazen o poplavni ogroženosti 
ostaja,« je poudaril. Tudi on je 
apeliral na odločevalce, naj bo 
čim prej izdano novo soglasje 
ter da se lahko nadaljuje grad-
nja protipoplavne zaščite tudi 
za vasi Mostec, Mihalovec in 
Loče.

Podporo projektu, ki je zazna-
moval Posavje v zadnjih dveh 
desetletjih, sta izrazila tudi 
poslanca v Državnem zboru 
Igor Zorčič in Tomaž Lisec 
ter se zavzela za prevetritev 
pravil, kdo lahko ovira in za-
vira tako pomembne projekte.

� Peter�Pavlovič

Z�leve:�Molan,�Barbič�in�Sotošek�na�novinarski�konferenci

POSAVJE – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
je potrdilo še tri operacije za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Gre za projekte 
»Mar Nam Je za Skupnost« (akronim: »Mar Nam Je«)«, »Oži-
vimo savske zgodbe« (akronim: »Savske zgodbe«) in »Olje 
nekoliko drugače« (akronim: »Z.O.J.O.«). Regionalna razvoj-
na agencija Posavje je kot vodilni partner LAS Posavje ob-
vestilo o potrditvi prejela 12. aprila. 

Operacijo z nazivom »Mar Nam Je za Skupnost« je prijavila Obči-
na Krško s partnerji: Krajevna skupnost mesta Krško, Občina Ra-
deče, Občina Bistrica ob Sotli, Športna zveza Krško ter Javni za-
vod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. 
Od skupne vrednosti projekta 217.422,61 evra je bilo partnerstvu 
odobreno 149.996,93 evra iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj, zaključek pa je predviden do 31. 10. 2020.
KTRC (Kulturno turistični rekreacijski center Radeče) je s par-
tnerjema, Občino Radeče in Posavskim muzejem Brežice, prija-
vil operacijo »Oživimo savske zgodbe« v skupni višini 169.451,38 
EUR, od tega bo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj predvidoma sofinancirana s 119.886,65 evra. Zaključek ope-
racije je predviden do 31. 12. 2020.
Operacija »Olje nekoliko drugače«, ki jo je prijavila Komunala 
d.o.o. Sevnica s partnerji: Komunala Brežice d.o.o., Kostak d.d., 
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Občina Sevnica in Dru-
štvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, bo od sku-
pne višine 201.315,02 evra s 130.818,80 evra sofinancirana iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Njen zaključek 
je predviden do 30. 9. 2019.
Operacije so bile konec junija 2018 oddane na 2. javni poziv za iz-
bor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
(SLR) na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na 
nivoju LAS Posavje je RRA Posavje predloge operacij posredovala 
v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, 
tj. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki bo 
z Občino Krško, KTRC Radeče in Komunalo Sevnica tudi sklenilo 
pogodbe o sofinanciranju operacij s sredstvi ESRR. 
Regionalna razvojna agencija Posavje bo 3. javni poziv za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na ob-
močju LAS Posavje v letu 2019 za črpanje sredstev iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj (ESRR) objavila predvidoma jese-
ni 2019. Trenutno je, do 13. maja, odprt 3. javni poziv Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 
� P.�P./vir:�RRA�Posavje

Sofinanciranje še za tri projekte
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Gospod Bogovič, kot posavski evropski 
poslanec ste v Posavje večkrat pripeljali 
Evropski parlament dobesedno na naše 
dvorišče. Tako delegacijo evroposlan-
cev s področja kmetijstva kot regional-
nega odbora, hkrati ste našo regijo ak-
tivno predstavljali v Evropi. Kako lahko 
iz majhne države, kot je Slovenija, posla-
nec doseže vpliv v Bruslju?
V Evropskem parlamentu ni toliko po-
membno, od kod prihajaš, temveč kaj znaš 
in da pridobiš podporo za svoje ideje. Če si 
z delom in znanjem zgradiš dober ugled ter 
pravo mrežo poznanstev, se lahko vključiš 
tudi pri najbolj ključnih vsebinah in odločil-
no vplivaš na nanje. Trdo delo, pretekle iz-
kušnje podjetnika, kmeta, dolgoletnega žu-
pana občine Krško in kmetijskega ministra 
so mi bili temeljna podlaga za uspešni prvi 
mandat evropskega poslanca. In Posavje 
sem uspel povezati tesneje z Evropsko uni-
jo skozi številne projekte, tako skozi Pamet
ne vasi kot Zavezništvo za mlade. 

Kdaj bomo v Posavju imeli pametne vasi?
V Posavju že živimo v okolju, ki sodi v okvir Pametnih vasi, 
v okolju, ki skrbi, da ljudje delajo in živijo z roko v roki z 

mestom, da je izsel-
jevanja z odročnih 
podeželskih obmo-
čij čim manj. Seve-
da pa to ni dovolj. 
Na mojo pobudo 
smo zato v Evrop-
skem parlamentu 
sprejeli amandma, 
da Evropski regi-
onalni sklad v pri-
hodnji finančni per-
spektivi nameni 
13,5 milijarde EUR 
za razvoj naravno, 
geografsko in de-
mografsko ogro-
ženih podeželskih 
območij, od tega 
2,4 milijarde evrov 
za razvoj Pametnih 
vasi. Poleg tega so 

Pametne vasi na moje vztrajanje tudi v osrčju nove refor-
me Skupne kmetijske politike EU, ki bo dokončno sprejeta 
po evropskih volitvah. 
Naše občine, podjetniki in kmetje bodo lahko dostopali do 
teh sredstev, ko jih bo država vključila v svoje operativne 
programe in ostale strateške načrte, ki zadevajo črpanje ev-
ropskih sredstev. Sam bom storil vse, da bo razvoj Pametnih 
vasi postal ključna razvojna politika na slovenskem podežel-
ju, da to še naprej ostane poseljeno in urejeno!

Kako bomo to dosegli?
Tako, da bo podeželje atraktivno za mlade. Da bomo za-
gotovili nove gospodarske priložnosti, da se bodo mladi 
odločali biti gospodar na svoji kmetiji, in da bomo neka-
tere preživete poklice na podeželju nadomestili s sodobni-
mi. Marsikje moramo še zagotoviti ustrezen dostop skozi 
širokopasovne povezave do interneta, ki bodo omogočale 
razvoj poslovnih modelov tudi s področja delitvene ekono-
mije (skupni prevozi, skupna uporaba kmetijske mehaniza-
cije ...), razvoj turizma, socialnih projektov, ezdravja, bio-
gospodarstva in krožne ekonomije. 
Ni enotnega recepta za pametno vas, vendar EU želi aktivno 
spodbujati vsa podeželska območja, kjer lahko ljudje sto-
pijo skupaj in razvijajo svoje potenciale ter izkoristijo svoje 
prednosti s pomočjo novih tehnologij.

S projektom Zavezništvo za mlade, ki ste ga iz Evrope 
pripeljali v Slovenijo, ste v Posavju močno spodbudi-
li sodelovanje srednjih šol z lokalnim gospodarstvom. 
Letos ste izpeljali projekt Mladi mladim. Je premalo so-
delovanja med šolskim sistemom in gospodarstvom v 
Sloveniji?
Dlje časa opažam, da šolski sistem izobražuje mlade za po-
klice, s katerimi težko najdejo zaposlitev, hkrati pa gospo-
darstvo, tudi posavsko, težko najde kvalificirane in perspek-
tivne mlade kadre, ki jih potrebuje in išče. 
Zato je cilj teh mojih projektov tesneje povezati mlade, di-
jake z okoljem, v katerem živijo, in z gospodarstvom. Da je 
to nujno, kaže tudi velik odziv posavskih srednjih šol in tudi 
podjetij, ki so letos sodelovala pri projektu Mladi mladim. 
Navdušen sem nad potencialom in idejami, ki so jih dijaki 
prikazali pri projektu Mladi mladim in našli sami tudi kakš-
ne zelo dobre predloge, kako izboljšati življenje naše lokal-
ne skupnosti, na primer pri javnih prevozih v občini Krško.  

Za nadaljevanje vaših projektov evropske-
ga poslanca letos kandidirate na skupni 
listi SDS in SLS na 4. mestu. Zakaj je so-
delovanje SLS in SDS, ki je kar veliko pre-
senečenje v Sloveniji, na evropskih volit-
vah pomembno?
SLS in SDS sva članici Evropske ljudske stranke 
(EPP), evropske volitve pa so tiste, ki spodbu-
jajo sodelovanje. In kljub nekaterim različnim 
pogledom v posameznem lokalnem okolju 
znamo sodelovati. EPP, ki zagotavlja mir in 
blaginjo v Evropi, pa sloni na vrednotah spo-
štovanja, sodelovanja, krščanskih in družinskih 
vrednotah, socialno tržnem gospodarstvu … 
Z našim sodelovanjem na letošnjih evropskih 
volitvah smo pokazali modrost, da znamo sto-
piti skupaj kljub posamičnim razlikam, za dob-
ro Slovenije in Evrope. 
Tudi na zadnjih volitvah, ko sem kandidiral 
na skupni listi SLS in NSi, so bili ključni pre-
ferenčni glasovi, ki so mi jih zaupali volivci v 
Posavju. V tem 5letnem mandatu sem kot 
evropski poslanec mnogo aktivnosti opravil 
prav v mojem Posavju in verjamem, da sem 

s svojim delom dokazal, da sem vreden ponovnega zau-
panja in vašega preferenčnega glasu na skupni listi SDS in 
SLS pod številko 4.  

Vaša vizija za Posavje, Slovenijo in Evropo?
Posavje, Slovenija in Evropa miru ter stabilnosti tudi v pri-
hodnje. Evropa, v kateri bo Slovenija še bolj povezana, sa-

mozavestna in dejavna. Evropa in Slovenija, v kateri bomo 
Posavci imeli boljšo kakovost bivanja in boljše pogoje živ-
ljenja, četudi ne živimo v prestolnici Slovenije ali blizu nje. 
Da bomo lahko izkoristili priložnosti, ki jih za mlade in sta-
rostnike ponuja Evropa tudi skozi projekte Pametnih vasi 
in Zavezništva za mlade, ki sem jih približal našim krajem 
in tudi odročnemu podeželju. Za uresničitev te vizije pa je 
ključno, da se volivci udeležimo volitev in odločimo o tem, 
kdo ima zaupanje, znanje in izkušnje, da Posavje, Slovenijo 
in Evropo razvija še naprej v smeri razvoja in višje kakovo-
sti življenja za vse ljudi in generacije.  

Posavski evropski poslanec Franc Bogovič na skupni listi SDS in SLS pod številko 4 
za nov mandat v Evropskem parlamentu za boljšo prihodnost Slovenije in Posavja

S Pametnimi vasmi in Zavezništvom za mlade 
za atraktivno življenje v Posavju

Posavje je s Francem Bogovičem v tem mandatu Evropskega parlamenta (EP) prvič imelo tudi prav svojega posavskega evropskega poslanca. Čeprav je bil 
Bogovič v EP novinec, je pomembno zaznamoval delo v Evropskem parlamentu na mnogih področjih. Njegove dolgoletne izkušnje župana občine Krško, 
poslanca v Državnem zboru RS ter ministra za kmetijstvo in okolje so botrovale temu, da je hitro osvojil bruseljski parket, pripeljal aktivneje Slovenijo in 
Posavje v Evropski parlament, hkrati pa s tega položaja veliko naredil za Posavje in našo državo kot celoto. Njegova ideja za Pametne vasi, za katero je 
na njegov predlog v prihodnjem proračunu EU zagotovljenih 2,4 milijarde evrov v okviru 13,5 milijarde evrov za razvoj podeželja, je lani botrovala tudi 
k strokovni nagradi za najboljšega poslanca leta 2018 na področju raziskav in inovacij, t. i. bruseljskega oskarja, ki jo podeljuje bruseljski časopis »The 
Parliament Magazine«. 

Franc Bogovič

Obisk nizozemskega evropskega poslanca Lamberta 
van Nistelrooija na gradu Rajhenburg

Ob prejemu nagrade za naj 
poslanca 2018
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35. TRADICIONALNO 
PRVOMAJSKO KRESOVANJE

NA TRŠKI GORI
PRI LOVSKEM DOMU
V TOREK, 30. APRILA
OD 18. URE DALJE

A k t i v n o  P o s a v j e  –  t e m a t s k e  s t r a n i  P o s a v s k e g a  o b z o r n i k a ,  1 8 .  a p r i l  2 0 1 9

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

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

ob sobotah, nedeljah ter 
praznikih, v poletnih mesecih 

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

KRAJEVNI SKUPNOSTI

PODBOČJE in CERKLJE ob KRKI
ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO ŠUTNA

TER OSTALA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE KS
SKUPAJ Z VETERANSKIMI ORGANIZACIJAMI

IN ČASTNIŠKO ORGANIZACIJO OBČINE KRŠKO

VABIJO OB PRAZNIKU DELA NA

PRVOMAJSKO SREČANJE
S KULTURNIM PROGRAMOM

1. maj ob 11. uri
PLANINA NAD PODBOČJEM PRI LOVSKEM BIVAKU

Zabaval vas bo ansambel Lenarti.

V primeru dežja prireditev odpade!

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

S kolesarskim vodnikom Bre-
žičana Borisa Papaca, ki je li-
cenco za kolesarskega vodnika 
pridobil leta 2007 (poleg njega 
ima to licenco še Pia Peršič), 
se je Posavje pred 11 leti vsaj 
na papirju zasidralo kot kole-
sarska destinacija v Sloveniji. 

Vodnik obsega 1500 kilome-
trov dolgo kolesarsko mrežo 
po Posavju s 30 turami (ki se 
jih da naložiti na navigacijski 
sistem) in petimi kolesnicami, 
vpisanih je prek 200 narav-
nih in kulturnih znamenito-
sti ter povezave na ostala ob-
močja. Po njegovih besedah so 
ocenili, da je bil vodnik takrat 
eden boljših izdelkov na po-
dročju kolesarstva v Sloveni-
ji. »Vodnik se je 'pozicioniral', 
a smo potem zaspali,« prizna-
va Papac in dodaja, da je pri-
čakoval, da ga bodo drugi turi-
stični ponudniki, ki imajo svoj 
krog gostov, tudi kolesarje, 
vzeli kot priložnost za razvija-
nje kolesarskega turizma v tej 
regiji. »Moja naloga bi bila, da 
bi opravljal vodenje kolesar-
skih tur in tako širil mrežo ko-
lesarskih vodnikov. A na žalost 
ta zadeva v naši regiji ni zaži-
vela,« je dejal in nadaljeval, da 
je po njegovem mnenju v Po-
savju problem nepoznavanja 

Kolesarski turizem še ni zaživel
BREŽICE – V Posavju sta dva licencirana kolesarska vodnika, eden od njiju je Boris Papac, ki je leta 2008 iz-
dal kolesarski vodnik s 30 turami in 1500-kilometrsko kolesarsko mrežo. Kolesarstvo ni le priljubljena 
prostočasna aktivnost za Posavce, ampak bi lahko bila tudi odlična turistična priložnost.

kolesarskega turizma, saj tudi 
ni agencije, ki bi promovirala 
in tržila kolesarjenje. Edini po-
nudnik, s katerim je v teh le-
tih največ sodeloval, so Terme 
Šmarješke Toplice. »Osnovni 
problem je, ker nismo prepoz-
nani kot kolesarska destinaci-
ja in ljudje ne hodijo k nam ko-
lesarit kot npr. v druge regije. 
V Brežicah vse od ustanovitve 
ZPTM-ja v letu 2010 ni bila na 

področju kolesarskega turiz-
ma narejena niti ena stvar. Če 
bi želeli kaj premakniti, bi mo-
rali najprej preseči občinske 
meje in na področju turizma 
nastopati kot Posavje kot ce-
lota,« pojasni. Papac še ome-
ni, da je sodeloval pri določi-
tvi vseh kolesarjem prijaznih 
nastanitev v Posavju.

Prihajajo E-kolesa
Papac pravi, da v kolesarstvu 
prihaja do nove priložnos-
ti – uporabe električnih ko-
les (e-koles). Po njegovem se 
z e-kolesi kolesarjenje odpira 
širši množici, možnosti kole-
sarskega turizma se bistveno 
širijo. Pri tem odkrito ome-
ni tudi morebitne negativne 
posledice, ki jih e-kolesa pri-

našajo s sabo in ki jih je pot-
rebno predvideti in o njih raz-
misliti, da preprečimo težave: 
»E-kolesa so zelo hitra, pove-
ča se lahko število nesreč z nji-
mi, oglašajo se tudi že naravo-
varstveniki, saj da se bo odslej 
več vozilo po gozdovih.« Po 
njegovem bi morali organizira-
ti promocijske dogodke in ljudi 
ozaveščati o e-kolesih. Navedel 
je, da dnevna izposoja e-koles 

znaša od 30 do 40 evrov. Za 
650–700 evrov se da predela-
ti staro kolo v električno. Cene 
e-koles se gibljejo od 1200 
evrov dalje, najdražja stane-
jo tudi 15 tisoč evrov. V to igro 
so vstopili tudi že veliki proi-
zvajalci električnih motorjev, 
posledično gre pričakovati, da 
bodo cene e-koles v naslednjih 
letih padle in bodo le-ta cenov-
no dostopnejša, pojasni Papac, 
ki trenutno sodeluje tudi pri 
projektu RRA Posavje, ki ponu-
ja t. i. petzvezdično kolesarsko 
doživetje, pri čemer je pouda-
rek na vodenih turah (z e-kole-
som). »Gostom kot vodnik po-
nudiš tisto, kar sami na terenu 
ne morejo doživeti,« dodaja. 
Zaenkrat so začrtali tri ture, in 
sicer do kostanjeviške Galeri-

je Božidar Jakac, bizeljskih re-
pnic in ob reki Savi.

Naj bo kolesarska steza, 
kot je treba
Papac nadalje pove, da je bilo 
pričakovati veliko več gle-
de obljubljenih kolesarskih 
povezav, ki naj bi nastale ob 
gradnjah hidroelektrarn, a je 
bilo do danes narejenega bore 
malo. Od Sevnice do Brežic je 
kolesarska povezava ob Savi 
sicer urejena, od Sevnice do 
Radeč pa je speljana po pro-
metno nevarni cesti, pojasni 
in doda, da se v centru Brežic 
s kolesom ne da normalno vo-
ziti, ker je enosmerni promet, 
ravno tako je po Bizeljski cesti 
kolesarska ureditev vožnje na-
rejena zelo nepregledno, saj na 
pločniku pešci in kolesarji za-
virajo drug drugemu. »Zadnjih 
pet let ponavljam že eno in isto 
zgodbo – v občini Brežice naj 
naredijo eno kolesarsko pove-
zavo, tako kot je treba, da bo 
vzor ostalim, ki bodo sledile. 
Naj bo narejena tako, da se bo 
lahko npr. mama desetletne-
ga otroka iz Dobove brez stra-
hu peljala po kolesarski ste-
zi do Brežic,« poudarja in še 
doda, da je trenutna strategi-
ja izdelave pločnikov povsem 
zgrešena, saj bi morali po nje-
govem delati kolesarske ste-
ze, ki bi lahko bile namenjene 
tudi pešcem, zdaj pa je ravno 
obratno.

Posavje bo torej lahko kolesar-
sko še bolj aktivno in resnično 
izkoristilo priložnosti, ko se bo 
o pomenu kolesarjenja dvig-
nila zavest in bo temu napro-
ti pristopila tudi primerna in-
frastruktura. 

 Rok Retelj

Boris Papac

Zaenkrat�vodenih�kolesarskih�tur�v�Posavju�skorajda�ni�(foto:�
Jan�Klavora).

Vreme vam tokrat ne bo izgovor, da se 
ne bi »aktivirali«, saj se zaenkrat obetajo 
sončni popoldnevi. Narava v Posavju nudi 
res mnoge možnosti za krepčilen oddih v 
naravi, pri športno-turistični infrastruk-
turi pa je, glede na naravne danosti in za-
nimanje prebivalcev, še kar nekaj rezerve 
za dodatno izboljšanje ponudbe. 

S tem tednom se začenja že sedmi festival 
pohodništva in skoraj nemogoče je, da do 
konca junija ne bi našli toliko časa zase, 
da si privoščite prijetno pohodniško do-
živetje. Tudi drugih aktivnosti v Posavju 
nikakor ne manjka in vsak lahko najde kaj 
za drugačen dan, za kar lahko sledite na-
povednikom v našem časopisu. 

Ko se je okrepilo zavedanje o neverjetnem 
porastu prometa in izpustov v Evropi, je 
tudi našo državo zajela zahteva, da mora-
mo začeti takoj uveljavljati načela »traj-
nostne mobilnosti«. Poleg osmišljanja 
celovitejšega prometnega razvoja po ob-
činah, naj bi med najpomembnejše ukre-
pe sodila krepitev kolesarstva. Nekaj je 
bilo že narejenega – od možnosti izposoje 
koles, do pozitivnih zgledov kolesarskega 
povezovanja v okviru tednov mobilnosti, 
promocije kolesarstva znotraj povezoval-
nih regijskih projektov ipd. Tudi okroglih 
miz je bilo na temo prihodnosti kolesarje-
nja kot turističnega produkta v Posavju že 
kar nekaj. Zdaj je očitno skrajni čas za še 
bolj odločen korak naprej. Kolo je z vseh 

strani prepoznano kot najbolj »optimal-
no prevozno sredstvo« za premagovanje 
krajših in daljših razdalj, temu pa mora-
jo slediti še mnoge osmišljene investici-
je - od izgradenj »pametnih« kolesarskih 
stez do konstantnega poudarjanja pome-
na kolesarjenja za zdravje ljudi in oh-
ranjeno okolje naše lepe regije. 

Tematske strani Aktivno Posavje vam 
nudijo nekaj namigov, zanimivosti in kri-
tičnih razmislekov, torej so dober začetek 
za to, da se odločite, da dneva ne prese-
dite ali preležite, ampak napolnite plju-
ča s svežim zrakom in srce z dobro voljo! 

 Uredništvo������

Pomlad vabi na pohodniške 
in kolesarske ture
POSAVJE – S tradicionalnim pohodom po poteh KS Loka se v 
soboto, 27. aprila, pričenja letošnji, že sedmi po vrsti Posavski 
festival pohodništva. V pomladnem delu festivala se bo do 30. 
junija zvrstilo 23 pohodniških in kolesarskih tur, ki Posavje 
umeščajo na prepoznavno mesto na pohodniško-kolesarskem 
zemljevidu Slovenije. Festival je namreč tudi del nacionalne ak-
cije Slovenija hodi, ki letos združuje pohodniške festivale deve-
tih slovenskih destinacij in ponuja več kot 100 organiziranih 
pohodov. Pri pripravi festivala so poleg osrednjega koordina-
torja, Centra za podjetništvo in turizem Krško, sodelovale vse 
posavske občine in različni akterji na področju turizma, od za-
vodov in društev do posameznikov, zato festival pomembno 
prispeva tudi h krepitvi povezanosti med njimi. Več o festiva-
lu pa na strani 15.  P. P. 
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DOLENJA VAS – V Večnamenskem domu Dolenja vas ob po-
nedeljkih in torkih poteka brezplačna vadba za ženske. Vo-
dita jo Zdenka Gorišek in Barbara Bašek.

Vadba se je začela leta 2011 na pobudo takratnega predsedni-
ka Športnega društva Dolenja vas Henrika Molana, ki se je do-
govoril z vodstvom krajevne skupnosti, da je odstopilo prostore 
za brezplačno uporabo. Udeleženke so v začetku ob ponedeljkih 
telovadile pod vodstvom Staneta Iskre. Sedanja vodja Zdenka 
Gorišek se z veseljem spominja tistih časov, saj jih je veliko na-
učil. Ob tem se je porodila želja po dodatni vadbi, tako da so za-
čele samostojno telovaditi še ob torkih. 
Sedanji vodji Goriškova in Barbara Bašek vadbo izvajata v duhu, 
da je to odlično sredstvo za vzdrževanje gibljivosti in ravnotežja 
ter raztezanja telesa, saj se z njo razgiba celotno telo. »Temeljim 
na tem, da pokažem vaje. Vsaka udeleženka telovadi po svojih 
zmožnostih. Menim, da je skupina tista, ki nas združuje in po-
vezuje ter nas potegne k samodisciplini, ki nam je doma največ-
krat zmanjka. Za boljšo gibljivost in celotno počutje je po svojih 
močeh dobro vzdrževati telesno kondicijo in tudi tako skrbeti za 
zdravje,« je povedala Goriškova.  M. Hrvatin

Telovadijo za boljše počutje

Na�1.�april�se�je�razgibavalo�ducat�udeleženk.��

RADEČE – Športno društvo Partizan Sevnica je že dve leti izje-
mno aktivno tudi v radeški občini, zato se je vodstvo društva 
odločilo, da bodo ustanovili novo društvo s sedežem v Radečah 
in tako je v začetku letošnjega leta začelo z delovanjem Športno 
društvo Partizan Sevnica-Radeče. Aktivnosti, ki se izvajajo v Ra-
dečah so pod vodstvom istih trenerjev, ki delujejo v sevniškem 
društvu, ravno zato je bila želja, da se v imenu ohrani ime Sevni-
ca. Vadba, ki se trenutno izvaja, je namenjena starejši populaciji, 
to je aerobika za odrasle. Z mesecem septembrom se bodo izva-
jale tudi vadbe za seniorje (nad 65 let), gimnastika za osnovno-
šolce in vadba za predšolske otroke (ABC vadba). 
� Vir:�ŠD�Partizan�Sevnica-Radeče

Aerobika za odrasle v Radečah

»Gre za tipično slovensko bi-
rokratsko zgodbo,« pojasnjuje 
Igor Kežman, eden od takra-
tnih lastnikov in upravljavcev 
First Wake Parka Boršt, kate-
rega zgodba se je končala leta 
2016. Deskarski park za de-
skanje na vodi s pomočjo vleč-

nice v opuščeni gramoznici na 
Borštu, ki so ga leta 2010 ob 
začetku obratovanja poimeno-
vali First Wake Park Boršt, je 
v šestih letih obstoja po Kež-
manovih besedah postal pre-
poznaven daleč naokoli, saj so 
na Boršt prihajali tudi tujci. To 
je bil dejansko prvi wake park 
v Sloveniji, ki je uspel zaživeti, 
vsi ostali prejšnji poskusi dru-
god po državi so namreč hit-
ro splavali po vodi, je omenil. 
In kje se je zalomilo na Borštu? 

Vodna atrakcija živela šest let
BREŽICE – Zgodba First Wake Parka Boršt, deskarskega parka za deskanje na vodi s pomočjo vlečnice, se je 
pred devetimi leti začela zelo obetavno, vest o novi atrakciji v Posavju se je hitro širila in privabila tudi tuj-
ce, vse dokler ni vmes posegla birokracija, zaradi katere so bili upravljavci primorani to dejavnost na hit-
ro končati.

Kežman pravi, da je ARSO od 
njih zahteval znesek za rabo 
vode, pri čemer takrat še ni bil 
definiran znesek za smučanje 
in deskanje na vodi. »Enačili 
so nas s pristanišči, kar je po-
menilo, da bi morali plačevati 
zelo visok znesek. Enostavno 
se ne dá enačiti Luke Koper in 
našega wake parka,« je pove-
dal. Zaradi tega so bili primo-
rani na hitro končati s to de-
javnostjo, saj niso imeli toliko 
prometa, da bi ta znesek lahko 
pokrili. Kot omenja, je bil nekje 
leto po prenehanju delovanja 
znesek za smučanje in deska-
nje na vodi definiran, a za njih 
prepozno. Ugotovili so, da so 
jim takrat želeli zaračunati de-
setkratnik zdajšnjega zneska. 

Z wake parkom na Borštu je 
najprej upravljalo ŠD Muha, 
nato pa so trije ustanovili 
podjetje Rotacija d.o.o., kate-
rega direktor je bil Kežman. 
»Vsi so mislili, da služimo veli-
ke denarje, a v resnici smo sko-
raj ves znesek, ki smo ga do-
bili od uporabnikov, porabili 
za poplačilo vseh stroškov, ki 
jih ni bilo malo. Naj omenim 
samo, da nam je država za-
računavala najemnino v viši-
ni 2500 evrov letno, po vseh 
pravilih in zakonih pa bi mo-

rali plačevati največ 500 evrov, 
saj so se naše dejavnosti odvi-
jale na kmetijski površini, ki jo 
je zalila voda in posledično ni 
bila več primerna za kmetijsko 
rabo,« je pojasnil in dodal, da 
so morali najprej v gramozni-
ci vse pospraviti, nato so se še 
pravdali na sodišču in na kon-
cu celo zmagali, a ni bilo več 
prave volje, da bi wake park 
ponovno zagnali. »Ko smo 
zaključili s to zgodbo, so se na 
nas obrnili člani Ribiške dru-
žine Brežice, da bi radi v gra-
moznici koristili vodo za svo-
jo kraparsko sekcijo, ki ni več 
mogla izvajati svojih aktivnosti 
v Vrbini zaradi gradnje HE Bre-
žice. Od takrat drugih aktivno-

sti na ribniku na Borštu ribiči 
več ne dopuščajo, tudi če bi že-
leli wake park ponovno vzpo-
staviti.« Kežman pravi, da je 
gramoznic za vzpostavitev 
wake parka kar nekaj, vendar 
so vedno določene ovire: »Ali 
so to ribiči, ki ne dajo svojega 
rajona, ali npr. določena riba 
ali žuželka, zaradi ogroženos-
ti katere se tovrstne aktivno-
sti na vodi ne smejo izvajati.« 
Ljubitelji deskanja in smuča-
nja na vodi s pomočjo vlečni-
ce so kljub koncu zgodbe First 
Wake Parka Boršt že leto kas-
neje spet prišli na svoj račun, 
saj se je podoben wake park 
odprl v gramoznici v Dupleku.
 Rok Retelj

Igor�Kežman

V�gramoznici�na�Borštu�je�bila�v�času�obratovanja�First�Wake�
Parka�možnost�tako�za�deskanje�kot�supanje.

BOŠTANJ – V Društvu za športno rekreacijo Partizan Boštanj oz. 
TDV Partizan, ki bo čez pet let obeležilo že 70 let delovanja, delu-
je več športnih in kulturnih sekcij. Predsednica Klaudija Reden-
šek je predstavila nekatere načrte: »Poleg aktivnosti, ki se odvi-
jajo v našem domu, smo v prvih mesecih letošnjega leta uredili 
napis in logotip na zunanjem delu objekta, poskrbeli smo tudi 
za povečano označbo s cestne strani. Poleg rednega vzdrževanja 
objekta načrtujemo druženje pod lipami v našem majhnem, a pri-
jetnem drevoredu ob domu. Organizirali bomo turnir trojk v ko-
šarki, izvedli predavanja o zdravem načinu življenja, organizirali 
bomo tudi pohode v našo bližnjo okolico in še marsikaj. K mno-
žični rekreaciji želimo pritegniti še večje število krajank in kra-
janov, vsekakor pa želimo vzorno sodelovati z vsemi akterji ter 
negovati osnovno poslanstvo povezovanja in sodelovanja z mla-
dostno zagnanostjo ter modrostjo starejših.«  S. R.

Vabijo k množični rekreaciji

V�TVD�Partizanu�Boštanj�deluje�tudi�plesna�skupina.

»Pred petimi leti smo v Kole-
sarskem društvu Sevnica v so-
delovanju s krajani Šmarčne in 
župnijo Boštanj pričeli z bla-
goslovom kolesarjev. Srečanje 
se odvija v idiličnem okolju, 
ob vedno bolj obljudeni posa-
vski kolesarski poti. Na dogod-

ku, kjer se zberemo kolesarji iz 
širše okolice, se ob cerkvenem 
obredu skupaj spomnimo dob-
rih človeških vrednot, ki naj 
prevladujejo povsod, tudi na 
kolesu. Varnost, strpnost in 
nenazadnje skrb za sočlove-
ka z raznimi oblikami druže-
nja, ki jim je lahko skupna toč-

Blagoslov za začetek sezone 
ŠMARČNA – Pri cerkvici Marije Pomočnice na Šmarčni, majhni vasi ob Savi, ki leži na meji med sevniško in 
radeško občino, se je v minulem nedeljskem popoldnevu odvijalo že peto leto zapovrstjo srečanje kolesark 
in kolesarjev. Z blagoslovom jim je zaželel varno pot župnik Fonzi Žibert. 

ka tudi rekreacija, naj lepšajo 
dneve,« je pojasnjeval odloči-
tev srečanja na Šmarčni pred-
sednik KD Sevnica Robert Ko-
saber. Letošnjega dogodka se 
je kljub hladnemu in oblačne-
mu dnevu udeležilo okoli 100 
kolesark ter kolesarjev iz Po-

savja, Dolenjske in Zasavja, 
ki so skupaj s krajani in kra-
jankami Šmarčne ter Kompo-
lja odprli letošnjo kolesarsko 
sezono na tradicionalen način 
– z blagoslovom, ki ga je op-
ravil boštanjski župnik Fonzi 
Žibert. Blagoslov je bil name-
njen varni in srečni vožnji ter 

zdravja polnem letu z vero v 
vse dobro. 

Dogajanje so popestrili še 
domačini, ki so se pripelja-
li na svojih obnovljenih Pony 
expressih in jih prvič posta-
vili na ogled. Ciril Dolinšek 
je v imenu skupine Šmarča-
nov, ki se je odločila za ohra-
nitev prednikov današnjih ko-
les z motorjem, povedal: »Dva 
meseca je v naši vasi lepo di-
šalo po barvi, saj smo želeli, da 
naši ’konjički’ zasijejo v najlep-
ših barvah in obudijo spomin 
na pretekli čas.« Članica sev-

niškega kolesarskega društva 
Ivana Traven je tudi letos 
pripravila spominske butari-
ce, kajti blagoslov koles in ko-
lesarjev vedno poteka na cve-
tno nedeljo. Prisotni so prejeli 
še sličico s cerkvico Marije Po-
močnice, ki so jo na Šmarčni 
zgradili in pred leti obnovili 
domačini v spomin na srečno 
vrnitev iz izgnanstva. Kolesar-
ji in kolesarke so prejeli tudi 
spominsko nalepko za kolo. 
Po končanem obredu je sle-
dilo sproščeno druženje v bli-
žnjem gasilskem domu.
  Smilja Radi

Blagoslov� za� varno� in� srečno� vožnjo� s� kolesi� je� opravil�
boštanjski�župnik�Fonzi�Žibert.

Dogodka,�ki�se�vedno�odvija�na�cvetno�nedeljo,�so�se�prvič�
udeležili�domačini�z�obnovljenimi�in�včasih�priljubljenimi�
kolesi na motor. 
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Več informacij: www.visitkrsko.com, www.kstm.si, www.ktrc.si, www.kostanjevica.si, www.discoverbrezice.com

Na posamezne pohode se je DOBRO predhodno prijaviti!
Pridružujemo si pravico do sprememb. Spremembe bodo objavljene na 

spletni strani: www.visitkrsko.com

Dan Datum in ura Naziv prireditve Lokacija / izhodišče Organizator in informacije

Sob 27.4. ob 9:00 TRADICIONALNI POHOD PO POTEH KS LOKA
Pred Trubarjevim hramom v Loki 

pri Zidanem mostu
TD Loka - 041 466 560 

Sob 4.5. ob 9:00 POHOD PO POTI TRAPISTOV Trg Brestanica TD Brestanica - 031 663 319; Tone Zakšek

Sob 4.5. ob 9:00 
POHOD PO NARAVOSLOVNI POTI AZALEJA 

BOŠTANJ
Boštanj

TD Boštanj - 031 655 936; 

ales.germovsek@gmail.com

Ned 5.5. ob 8:00 POHOD PO OVNOVI POTI Sevnica
PD Lisca Sevnica - 041 513 460; Vinko Šeško; 

vinko.sesko@siol.com

Sob 11.5. ob 10:00 POHOD AZALEJA VRHEK Tržišče na Dolenjskem pri pletenki
TD Tržišče - 041 270 747; Milena; 

turis�cno.trzisce@gmail.com

Sob 11.5. ob 10:00 USKOŠKA POT Cerkev sv. Mohorja
Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera - 031 613 

519

Pon-Sob 13.5. do 18.5. POHOD PO ZASAVSKI PLANINSKI POTI Bizeljsko-Kum
MDO PD Zasavje - 041 657 560; 

joze.prah@amis.net

Sob 18.5. ob 9:00 PO POTI ŠTIRIH SLAPOV Jablance TD Senovo 031 866 831, Tone Petrovič

Sob 18.5. ob 9:00 POHOD PO KREKOVIH STEZICAH Šentjanž izpred Gos�šča Repovž TD Šentjanž - 041 392 567; Petra; info@sentjanz.si

Sob 18.5. ob 9:00
TRADICIONALNI POHOD PO ČATEŽEVI  

ENERGIJSKI POTI
TIC Čatež ob Savi ZPTM Brežice in TD Čatež - 064 130 082

Ned 19.5. ob 9:00
SPOMLADANSKI POHOD PO ARTIŠKI SADJARSKI 

POTI
Banova domačija TD �r�če - 031 770 901

Sob 25.5. ob 10:00 SEVNIŠKI KOLESARSKI MARATON Športni dom Sevnica
Kolesarsko društvo Sevnica - 040 297 179; Robert 

Kosaber; kdsevnica@kolesarstvo.org

Ned 26.5. ob 8:00 POHOD PO POTI BLAŽENEGA ALOJZIJA Tržišče pri cerkvi KTD Primož - 031 278 486; Robert

Sob 1.6. ob 8:00 POHOD PO UČNI POTI SAVUS TRC Savus Radeče KTRC Radeče - 03 568 79 41

Sob 1.6. ob 9:00 POHOD OKOLI BRESTANICE Trg Brestanica TD Brestanica - 031 663 319; Tone Zakšek

Sob 8.6. ob 8:30
14. TRADICIONALNI POHOD PO KOZJANSKEM 

PARKU
Olimje, pred samostanom Kozjanski park - 068 175 072; Barbara Ploštajner

Sob 8.6. ob 9:00 KOLESARJENJE OKOLI BRESTANICE Trg Brestanica TD Brestanica - 031 663 319; Tone Zakšek

Sob 15.6. ob 7:15 POHOD PO ZASAVSKI PLANINSKI POTI Zidani most-Kozje-Lisca-Sevnica
MDO PD Zasavje - 041 657 560; 

joze.prah@amis.net

Sob 15.6. ob 15:30 POHOD OD ZIDANICE DO ZIDANICE
Ob 15:30 pri Cumarjevem mlinu 

ali ob 18:00 pri Celes�ni
TD Ostrovrharji Svibno - 041 629 912; Janez Kme�č

Sob 15.6. ob 20:00 POHOD NA TK'PAV OB POLNI LUNI
Izpred informacijske table v 

Koludrju pri Šentjanžu
TD Šentjanž - 031 825 053; Cveta

Ned 16.6. ob 8:30 VIDOV POHOD NA BIZELJSKEM Pri Etnografski zbirki Marije Sušnik TD Bizeljsko - 041 970 215

Tor 25.6. ob 9:00 ŠENTJANŠKI VINOGRADNIŠKI POHOD Start in cilj v Šentjanžu DV Šentjanž - 031 344 669; Renata

Ned 30.6. ob 9:00
BOSONOGI POHOD NA SV. VID Z LOJZETOM 

OGOREVCEM

Parkirišče avtocestnega 

počivališča Grič
Lojze Ogorevc - 040 881 146

GROZDETA

Posavski festival pohodništva – Pomlad 2019
Pod krovno znamko SLOVENIJA HODI bo že sedmo 
leto zapored potekal Posavski festival pohodništva, 
zasnovan z regijskimi partnerji in v koordinaciji CPT Krško. 
Pohode organizirajo prostovoljna društva, ki vzdržujejo 
in urejajo posamezne planinske in tematske poti. Zraven 
se vključujejo turistični ponudniki, gostinci, vinarji in 
ponudniki namestitev. 

Festival je razdeljen na pomladni (maj-junij) in 
jesenski (oktober-november) del ter združuje preko 30 
organiziranih aktivnih tur po Posavju. Pohodi so strokovno 
vodeni, vključujejo lokalne zgodbe, gastronomijo ter 
interpretacijo naravne in kulturne dediščine. Zeleno 
posavsko podeželje vabi pohodnike, kolesarje in 
ljubitelje narave na enodnevne ture ali aktivne vikend 

oddihe. Lokalne turistične agencije so pripravile ugodne 
pohodniške pakete, podrobnejši program pohodov je 
objavljen na spletni strani www. visitkrsko.com.

V imenu vseh organizatorjev pohodov in regijskih zavodov 
na področju turizma ste prisrčno vabljeni z nami v naravo!

Kot je povedal Marko Lenar-
čič, direktor Združenja za po-
hodništvo in kolesarjenje GIZ, 
pod okriljem katerega se v ak-
ciji Slovenija hodi združuje de-
set slovenskih pohodniških fe-
stivalov, se je posavski festival 
uspešno postavil ob bok po-
dobnim festival v drugih slo-
venskih pokrajinah. Pozdravil 
je povezovanje pohodništva s 
kulinariko, kot prednosti posa-
vskih pohodov pa izpostavil to, 
da niso v visokogorju, da ima 
to območje bogato floro in fav-
no, da je vinorodno območje in 
da ima dobro razvejano mrežo 
pohodniških poti.

Svetovalka za turizem na CPT 
Krško Ksenja Kragl je pove-
dala, da pohodništvo razvijajo 

ne le v okviru festivala, ampak 
tudi kot pomemben turistič-
ni produkt v regiji. Na speci-
aliziranih sejmih v tujini opa-
žajo, da tuji gostje čedalje bolj 
iščejo področja, kjer še ni tako 
masovnega turizma, opazili so 
tudi porast agencij, ki orga-
nizirajo pohodniške izlete za 
manjše skupine (za 10 do 15 
ljudi). »Slovenija je za podro-
čje Beneluksa, Nemčije in Av-
strije trenutno zelo popular-
na,« je dejala Kraglova. Goste 
si tako želijo privabiti ne le v 
času organiziranih pohodov, 
ampak tudi izven njih, za tiste, 
ki si želijo bolj individualnega 
doživetja. Kar se tiče festivala, 
največ dela opravijo društva in 
posamezniki, ki jih organizira-
jo ter skozi celo leto vzdržuje-

jo in urejajo tematske poti. Po-
leg že tradicionalnih pohodov 
je novost letošnjega festiva-
la šestdnevni pohod po Zasa-
vski planinski poti. Cene poho-
dov segajo do 10 evrov. »Veseli 
smo, da se spreminja struktu-
ra pohodnikov in da prihajajo 
ljudje iz cele Slovenije,« je še 
dodala in predala besedo trem 
organizatorjem pohodov. 

Pohod azaleja Vrhek
Predsednica Turističnega 
društva Tržišče Milena Knez 
je predstavila Pohod azaleja 
Vrhek, ki bo 11. maja. Njegova 
posebnost je cilj – rastišče aza-
leje oz. zaščitenega rumenega 
sleča na Vrhku, kjer je eno treh 
večjih naravnih rastišč te ra-
stline. Letošnji pohod bo že tri-

najsti po vrsti. Začne se pri ple-
tenki-velikanki v Tržišču, nato 
se vsako leto po drugi poti od-
pravijo proti Vrhku, vmes pa 
pripravijo doživljajske točke, 
na katerih se predstavijo stare 
obrti, zeliščarji, čebelarji, ljud-
ski pevci in godci, degusta-
cijske točke, na koncu pa vse 
pohodnike čaka topel obrok. 
Pohod slovi po dobri organi-
zaciji in pristnem stiku poho-
dnikov z domačini, ki v prire-
ditev vložijo veliko truda.

Pohod po poti štirih slapov
Teden dni kasneje, 18. maja, bo 
Turistično društvo Senovo or-
ganiziralo Pohod po poti štirih 
slapov, ki se bo začel v Jablan-
cah. Kot je povedal predse-
dnik društva Anton Petro-

vič, so bili bohorski slapovi do 
leta 2000 dokaj neznani, njiho-
va posebnost pa je, da so tako 
južno, kjer se stikata alpski in 
dinarski svet. Pohod ponuja 
pogled na pisan živalski in ra-
stlinski svet, sicer pa gre za pot 
ob vodi, kar je lahko tudi ne-
varno. Da bi pohodnikom za-
gotovili varnost, so na neka-
terih delih namestili jeklenice 
in kovinske stopnice, v načrtu 
pa imajo tudi še brv, da bo pot 
prehodna tudi ob višjih vodah. 
Vsekakor je za ta pohod pot-
rebna primerna telesna kon-
dicija in primerna oprema.

Pohod po Zasavski 
planinski poti
Rok Petančič je v imenu Med-
društvenega odbora planin-

skih društev Zasavja (kamor 
so vključena tudi posavska 
društva) predstavil pohod po 
Zasavski planinski poti. Ome-
njena pot, ki je nastala že leta 
1960 kot odgovor na Sloven-
sko planinsko transverzalo, se 
začne na Bizeljskem in vodi 
čez Bohor, Lisco in Veliko Kozje 
skozi Zasavje na Kum. Dolga je 
okoli 200 km, torej bodo ude-
leženci pohoda v šestih dneh 
prehodili nekaj več kot 30 km 
na dan, zato vabijo predvsem 
bolje pripravljene pohodnike. 
Kot je dejal, želijo z organiza-
cijo pohoda opozoriti tudi na 
nujnost ureditve te in drugih 
poti, saj je to pri nas to podro-
čje prepuščeno prostovoljcem, 
ni pa urejeno sistemsko.
� Peter�Pavlovič

Posavje je pohodniško vse bolj prepoznavno
KRŠKO – V koordinaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško bo že sedmo leto potekal Posavski festival pohodništva, ki je tudi del nacionalne zgodbe Slovenija 
hodi. Letošnji festival, ki prinaša tudi nekaj novosti, so pred dnevi predstavili na novinarski konferenci v Dvorani v parku. V aktivno obarvanem pomladnem delu 
festivala je na koledarju 23 pohodniških in kolesarskih tur, jesenski del pa bo bolj vinogradniško-kulinarično obarvan.
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Pred tremi leti je zavod KŠTM Sevnica v sodelovanju s partnerji 
v projektu, Zagorsko razvojno agencijo d.o.o. iz Krapine (vodilni 
partner projekta), Turističko zajednico Krapinsko-zagorske župa-
nije, Turističko zajednico Savsko-sutlanske doline i brigi, Razvoj-
no agencijo Kozjansko in Razvojno agencijo Sotla, izpeljal prve 
aktivnosti v ta namen. Na območju sevniške občine je v sodelo-
vanju s Kolesarskim društvom Sevnica ter Društvom rejcev in lju-
biteljev konj Šentjanž potekal popis ter digitalizacija šestih obsto-
ječih kolesarskih in treh konjeniških poti, ki so delno povezane 
s potmi na območju Posavja, Kozjanskega ter širšega območja 
hrvaškega Zagorja. 

»Motiv za uresničitev projekta je želja po povezovanju in razvija-
nju celovitega turističnega produkta, ki bo nudil možnost aktivne-
ga preživljanja oddiha za posameznika, različne starostne skupi-
ne in družine. V ta namen smo že uredili proaktivno spletno stran 
ter izvedli delavnice za gostinske ponudnike ob kolesarskih in ko-
njeniških poteh ter delavnice za otroke in mlade. S projektom že-
limo povezati znanje, želje in načrte našega lokalnega okolja ter 
s skupnimi projektnimi aktivnostmi in dodatno promocijo pove-
čati dostopnost, prepoznavnost in uporabo konjeniških ter kole-
sarskih možnosti, ki jih lokalnim prebivalcem in turistom ponu-
ja naše območje,« pojasnjuje svetovalec za razvoj pri sevniškem 
zavodu KŠTM Matej Imperl ter doda, da se vsako leto lepo šte-
vilo kolesarjev udeleži Sevniškega kolesarskega maratona, ki že 

nekaj let poteka v mesecu maju. Na 74 kilometrov dolgem kole-
sarskem izletu, poimenovanem S kolesom ob Savi preko Sotle, 
se vsako leto povečuje število udeležencev. Pot poteka od Radeč 
prek sevniškega, brestaniškega in brežiškega gradu do Brdovca 
na Hrvaškem, kjer se kolesarsko popotovanje zaključi z enološko 
prireditvijo. Eden zahtevnejših rekreativnih kolesarskih podvigov, 
ki traja od leta 1991, je Skok na Lisco in pri tem je treba na 9,3 ki-
lometra dolgi progi premagati 700 metrov nadmorske višine. V 

prvih dneh junija že tradicionalno poteka tridnevni konjeniški po-
hod po mejah sevniške občine pod okriljem Krekove konjenice 
Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž. »Pri snovanju kolesar-
skih in konjeniških poti v občini Sevnica smo se skušali približati 
uporabniku, zato smo poti prilagodili tako družinam kot gorskim 
kolesarjem in rekreativnim kolesarjem, hkrati smo jim dodali tudi 
vsebino in nastale so kolesarske poti, ki smo jih poimenovali Sev-
niški cokel, Sevniška kolobasa, Po sledeh kavsarjev, Grajske legen-
de, Puntarska sled in Potep po dolenjskih gričih,« nadaljuje sogo-
vornik, ki še pove, da so konjeniške poti manj razvite, zato jih v 
prihodnje na tem področju čaka še kar nekaj dela. 

V lanskem septembru se je začel čezmejni projekt  »Interpreta-
cija naravne in kulturne dediščine za aktiven oddih – RIDE&BI-
KE II«, ki je v deležu 85 % podprt s sredstvi Evropskega sklada za 
regionalni razvoj oziroma preko javnega razpisa Interreg Slove-
nija-Hrvaška 2014–2020 in se bo izvajal 30 mesecev, do 28. fe-
bruarja 2021. Celotna vrednost projekta znaša 875.472,55 evra, 
od tega sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša-
jo 744.151,66 evra.

Več o vsebini kolesarskih in konjeniških poti ter njihovem pote-
ku najdete na spletni strani www.BikeRideWalk.si. Na tej spletni 
strani so zbrane tudi aktualne kolesarske, konjeniške in poho-
dne vsebine Posavja. 

Čezmejni konjeniški in kolesarski 
projekt z bogatimi vsebinami

V njegovi rojstni vasi Sošice na 
hrvaški strani Gorjancev oz. v 
Žumberku kolesarjenje ni bilo 
nekaj najbolj običajnega, saj 
sta bili v vasi le dve kolesi – 
eno je bilo občinsko, drugega 
pa je mlademu Djuru Kovaču 
iz Francije nabavil tamkajšnji 

pop (pravoslavni duhovnik, 
op. a. – njegov oče je bil pravo-
slavec, mama pa katoličanka). 
Nadobudnega kolesarja, ki se 
je podil po tamkajšnjih cestah, 
zlasti v smeri proti Metliki, so 

Kolesarska legenda Djuro Kovač

Kljub osmim »križem« še vedno kolesari
KRŠKO – Krčan Djuro Kovač, ki je konec februarja zakorakal že v 82. leto življenja, je prava posavska kolesarska ikona. V mladosti je bil uspešen tekmovalni kole-
sar, kasneje vztrajen rekreativec, kljub častitljivim letom in nekaj zdravstvenim težavam pa še vedno sede na kolo, a zadnje čase le po ravnini, v njemu tako ljube 
klance, ki jih je rad in dobro premagoval, pa se ne poda več.

kmalu opazili v zagrebškem 
kolesarskem klubu, od ko-
der so pogosto prikolesarili v 
žum berške klance, in ga pova-
bili k treningom. »Vprašal sem 
mamo in je privolila. Hitro 
sem pokazal, da sem obetaven 
kolesar, saj sem začel zmago-
vati na šolskih in drugih tek-
mah, z zmago na pionirskem 
prvenstvu Hrvaške sem si pri-
služil pot na pionirsko prven-
stvo Jugoslavije, ki je bilo 25. 
maja 1950 v Beogradu,« obu-
ja spomine na svoje kolesar-
ske začetke. To potovanje in 
tekma sta mu za vedno osta-
la v spominu, tako zato, ker je 
prvič šel tako daleč od doma, 
kot zato, ker je na prvenstvu 
prepričljivo zmagal (najbliž-
jega zasledovalca je za sabo 
pustil kar za sedem minut!), še 
najbolj pa zato, ker mu je zlato 
medaljo, ki jo ponosno hrani 
še danes, podelil sam predse-
dnik takratne države, maršal 
Josip Broz – Tito. Sicer pa za-
tem ni bilo več pionirskih dr-
žavnih prvenstev in kot se po-
šali, je za vedno ostal pionirski 
prvak Jugoslavije.

Djuro je tekmovalno kolesa-
ril še v mladinski konkurenci, 
ko je bil celo jugoslovanski re-

prezentant. Ponosno pove, da 
je bil posebej dober v vožnji v 
klanec, kar mu je ostalo še kas-
neje, ko je kolesaril rekreativ-
no. Nato je v mladinski delov-
ni brigadi gradil avtocesto od 
Mokric do Otočca, v morna-
rici odslužil vojaški rok, tudi 
na sloviti državniški ladji Ga-
leb, 3. januarja 1961 pa pri-
šel »s trebuhom za kruhom« 
v Krško, kjer je dobil službo 
v tovarni celuloze in papirja 
in v njej delal vse do upoko-
jitve leta 1995. Z ženo Zinko, 
po rodu iz prekmurske Hoti-
ze, si je ustvaril družino, ki so 

jo zapolnili trije otroci: sinova 
Đani in Božo (oba znana glas-
benika) ter hčerka Nada. 

Prekolesaril blizu milijona 
kilometrov

Čeprav se je v Krškem posve-
til tudi nogometu – med leto-
ma 1963 in 1972 je bil vratar 
krške nogometne ekipe –, je 
njegova prva ljubezen še ved-
no ostala kolesarjenje. Udele-
žil se je tudi številnih rekrea-
tivnih tekmovanj, na katerih je 
osvojil več kot 600 medalj in 
vrsto pokalov, ki zdaj krasijo 

vse možne kotičke družinske 
hiše. Med drugim se je enajst-
krat udeležil slovitega mara-
tona Franja, 16-krat juriša na 
Vršič in kar 26-krat kolesar-
skega skoka na Lisco, na ka-
tero je sicer prikolesaril kar 
318-krat, nazadnje 2. oktobra 
lani. »Včasih sem šel takoj po 
nočni službi na Lisco ali pa re-
cimo preko Karlovca v Varaž-
din in nazaj, zvečer pa spet v 
nočno,« ponazori svoj kole-
sarski entuziazem. V primer-
javi z današnjim časom, ko na 
cestah kar mrgoli rekreativ-
nih kolesarjev, jih je bilo takrat 

dosti manj. »Mnogi so se dela-
li norca iz nas in nam govori-
li, da bi bilo bolje, če bi delali v 
vinogradu ali gozdu, namesto 
da kolesarimo,« se spominja. V 
zadnjih letih je slovel kot eden 
najstarejših aktivnih kolesar-
jev v Posavju. Na vprašanje, ali 
je kdaj sešteval prekolesarjene 
kilometre, odgovori, da je ne-
koč izračunal, da je v življenju 
prekolesaril blizu milijona ki-
lometrov. In če mu bo zdravje 
kolikor toliko služilo, jih bo k 
temu dodal še nekaj.

� Peter�Pavlovič

Djuro�Kovač�ob�delu�svoje�zbirke�medalj�in�pokalov�ter�z�zlato�
medaljo�iz�leta�1950�okoli�vratu.

Posebej� rad� in� dobro� je�
kolesaril� v� klance� (foto:�
osebni�arhiv).�

Občina Sevnica in Posavje lahko postaneta zanimiva slovenska kolesarska ter konjeniška destinacija, skupaj z območjem Kozjanskega in hrvaškega Zagorja pa celo 
ena od bolj atraktivnih turističnih destinacij za aktivno preživljanje prostega časa v JV delu Evrope. Čezmejni projekt, poimenovan »RIDE&BIKE II«, kar bi lahko preve-
dli kot »Jezdenje in kolesarjenje«, predstavlja nadgradnjo projekta iz leta 2016 – pomeni razširitev ter promocijo konjeništva, kolesarstva in pohodništva, ki postaja-
jo vse pomembnejši turistični produkti regije. 

Ena izmed konjeniških poti vodi po mejah občine Sevnica.

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dragocen spomin mu je tudi replika dresa jugoslovanske 
reprezentance.
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Vesele in blagoslovljene 
velikonočne praznike!

Blagoslovljene velikonočne praznike, 
polne razumevanja in medsebojne topline.

Prazniki brez vina 
so kot pomlad 
brez rož. 
Prazni. 

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: 
PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

V Vinoteki Krško
boste našli vino 
po vašem okusu. 
Vabimo vas tudi 
na vinsko doživetje: 
www.klet-krsko.si/
degustacije-in-ogledi

Od leta 1928

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

OTVORITEV PREZENTATIVNEGA VRTA
27. aprila ob 10.00 uri v Orešju nad Sevnico

Z nami bo ga. Miša Pušenjak,
ob novem zelenjavnem vrtu 
bo svetovala o skrbi in vzgoji 

naših vrtov.

Velika izbira sadik zelenjave in domačih začimb

DAN ZA PELARGONIJE

SAMO 1,60 EUR ZA KOS!

Barvite in vesele velikonočne praznike vam želi
Komunala Brežice d.o.o.

Mariji Vrhovšek velika noč 
predstavlja največji krščanski 
praznik, zato pripravam na-
njo vsako leto nameni veliko 
pozornosti in priprav, saj je to 
hkrati praznik, ki v njen dom 

prinese tudi veselje in upanje, 
saj se zbere vsa družina. Na ve-
liko soboto, pravi, opravijo pri 
kapeli sv. Florijana na Ardrem 
blagoslov pripravljenih veliko-
nočnih jedi, v nedeljskem jutru 
pa jih po prvi maši v župnijski 
cerkvi sv. Lovrenca na Raki po-
jedo. Velikonočno košaro ses-
tavljajo šunka, ki predstavlja 
Kristusovo telo, pirhi, ki pona-
zarjajo Kristusovo kri, tri kore-
nine hrena kot žeblji, s katerimi 
je bil pribit na razpelo, njego-
ve rane predstavljajo domače 
prekajene klobase, v okroglem 
modelu pečena orehova poti-
ca pa ponazarja krono. Sestav-
ni del košare je tudi bel hlebec 
kruha. Tudi ta ima prazničen 
pomen, pravi, čeprav danes 

Velikonočni zajtrk z Marijo
ARDRO PRI RAKI – Marija Vrhovšek z Ardra pri Raki se spominja, da je v času njenega odraščanja velja-
lo, da na veliki petek, ko je bil Kristus križan in položen v grob, oživi narava in da je z veliko nočjo žegnana 
tudi zemlja, zato so od tedaj naprej lahko otroci bosonogi tekali naokoli.

belega kruha pri nas ne pri-
manjkuje, a so ga bili desetle-
tja nazaj deležni le v premo-
žnih družinah, medtem ko so v 
siromašnih družinah bel kruh 
praviloma zaužili le dvakrat na 

leto, in sicer na božič in veliko 
noč. Kakor se spominja še iz 
pripovedovanj svoje stare ma-
tere, so predniki kot postno in 
na veliko noč kot obredno jed 
pred zaužitjem velikonočnih 
mesnin, kolikor so jih pač ime-
li, najprej pojedli krožnik juhe 
aleluje, ki je veljala za jed siro-
makov, saj je bila narejena iz 
posušenih repičnih olupkov, 
skuhanih v vodi, v kateri so 
pred tem kuhali meso. 

Velikonočni običaji 
se niso veliko spremenili
V krščanskem duhu je Mari-
ja vzgojila tudi sinova. Danes 
imata sicer že vsak svoji dru-
žini, a v otroških letih sta na 
velikonočno soboto po hišah 

na vasi raznašala blagoslov-
ljen ogenj, to je posušene dre-
vesne gobe, skozi katere so 
napeljali žice in jih vrteli, da 
ogenj, ki ga je prižgal župnik, 
ni pogasnil. Žegnane gobe – 
obnavljanje ognja, kot se ime-
nuje običaj, predstavlja očišče-
vanje, simbol novega življenja 
– so odišavile prostore doma-
čij, za gobe pa so sokrajani si-
nova nagradili tudi s kakšnim 
dinarjem, pomarančo ali pir-
hom. Sama pirhe kuha v ra-
ški čebuli, ki, kakor pravi, pus-
ti na jajčni lupini lepo naravno 
rdečo barvo, a še pred tem jih 
okrasi tudi z listi detelje ali re-
grata, da ti, tesno povezani v 
nogavici, med kuhanjem v če-
buli pustijo lep vzorec iz nara-
ve. Velikonočni običaji se skozi 
desetletja niso zelo spremeni-
li, ugotavlja med kramljanjem 
Marija. Tudi danes, pretežno 
moški, ob velikonočnem zaj-
trku popijejo vino, v katerega 
pred tem namočijo svež pelin, 
kar naj bi bilo povezano s Kris-
tusovim umiranjem na križu, 
ko so mu dali piti gobo oz. žolč, 
hkrati pa naj bi pelin v vinu 

poskrbel tudi za lažjo presno-
vo velikonočnih jedi. Osebno 
že desetletja za nošenje jedi k 
blagoslovu uporablja posebno 
košaro, v kateri jedi prekrije z 
belim platnenim prtom in nad-
prtom, na katerem je izvezeno 
jagnje z zastavo, ki je prispo-
doba zmage dobrega nad zlim 
in grehom. Po velikonočnem 
zajtrku, ki poteka ob prijet-
nem pomenkovanju, sinova z 
družinama ostaneta tudi na 
družinskem prazničnem kosi-
lu, ki je praviloma sestavljeno 
iz goveje juhe, pečene kokoši, 
mlincev, krompirja in solate. In 
seveda potice ali drugih peče-
nih posladkov, ki jih pri Mari-
ji Vrhovšek kot izvrstni kuha-
rici nikoli ne manjka. Marija 
namreč že 22 let vodi Aktiv 
kmečkih žena Raka, daleč na-
okoli pa je poznana po peki 
izvrstnega kruha. Kot že leta 
do sedaj je v začetku meseca 
aprila na 9. državnem ocenje-
vanju kruha v Beli Cerkvi osvo-
jila kar dve zlati odličji, in si-
cer za kruh s tatarsko ajdo in 
praznični kruh.
 Bojana Mavsar

Marija�Vrhovšek�z�izvezenim�in�s�čipkami�obdanim�nadprtom�
za�prekritje�košare�z�velikonočnimi�jedmi

Verjetno�najbolj�priljubljen�velikonočni�običaj�je�blagoslov�
velikonočnih�jedi�(foto:�arhiv�PO).

Želimo vam 
vesele 

velikonočne 
praznike, 

naj bo vaš dom 
poln radosti in 

prijetnega 
vzdušja. 

Velika�noč�je�tudi�praznik�prebujajoče�se�narave�(foto:�R.�R.).
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

TINA (19065BS) 
je manjša psička rjavo-črne bar-
ve z belimi tačkami. Je nežna, 
malce plašna in išče potrpežlji-
ve lastnike. Pripravljena je za od-
hod v nov dom k ljubečim in od-
govornim ljudem.

KOKO (19014KO) 
je prikupen psiček srednje ras-
ti, star 4 mesece. Pripravljen je 
za odhod v nov dom, kjer bodo 
zanj skrbeli odgovorni ljudje.

ZAZA (19010B) 
je živahna, prijazna psička črne 
barve s kratko dlako, srednje 
velikosti, stara 4 leta. Je čipira-
na in bo sterilizirana pred odda-
jo v nov dom. Išče skrbne lastni-
ke, ki ji bodo zagotovili prijazen 
in varen dom.

Obvestilo glede imenovanja predstavnika 
zainteresirane javnosti v Upravni odbor JGZ 

Letalski center Cerklje ob Krki
Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Odloka o ustanovitvi jav-
nega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki (Ura-
dni list RS, št. 35/15; v nadaljevanju Odlok) Upravni odbor javnega 
gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki (v nadalj-
njem besedilu: Upravni odbor) šteje devet (9) članov, in sicer šti-
ri (4) predstavnike imenuje Občinski svet občine Brežice, enega 
(1) predstavnika imenuje župan občine Brežice izmed zaintere-
sirane javnosti, enega (1) predstavnika imenuje Ministrstvo za 
obrambo RS, enega (1) predstavnika imenuje Krajevna skupnost 
Cerklje ob Krki, enega (1) predstavnika imenuje Krajevna skup-
nost Skopice in enega (1) predstavnika imenujejo izvajalci civil-
ne letalske dejavnosti. 
V skladu z navedenim župan občine Brežice imenuje predstavni-
ka zainteresirane javnosti. 
Zainteresirano�javnost pozivamo, da poda�svoje�predloge za čla-
na Upravnega odbora, najkasneje�do�3.�5.�2019, na naslov: Obči-
na�Brežice,�Cesta�prvih�borcev�18,�8250�Brežice�ali na elek tronski 
naslov: jasmina.molan@brezice.si.�
Predlogi naj vsebujejo podatke o predlaganih kandidatih, in sicer: 
ime in priimek, rojstne podatke, naslov ter soglasje kandidata. 

SAMOBOR, BREŽICE – Civilna zaščita občine Brežice je v soboto, 
6. aprila, uspešno sodelovala na vaji s področja zaščite, reševanja 
in pomoči »Samobor 2019 – potres« v sosednji republiki Hrvaški. 
Na povabilo Občine Samobor in Civilne zaščite občine Samobor 
se je vaje udeležilo 13 pripadnikov brežiške civilne zaščite v sesta-
vi ekipe za iskanje zasutih v ruševinah z geofonom, ekipe za prvo 
pomoč ter ekipe za informacijsko in komunikacijsko podporo s pri-
kolico BOX za zveze terenskega poveljstva.

Vodja reševalne odprave je bil namestnik poveljnika Civilne zašči-
te občine Brežice in višji svetovalec za področje zaščite in reševanja 
v občinski upravi Občine Brežice Roman Zakšek. Vajo so spremlja-
li tudi zunanji sodelavci brežiške civilne zaščite – fotograf, snema-
lec in predstavnica Fakultete za varnostne vede Univerze v Ljubljani.

O POTEKU VAJE 
Enota Civilne zaščite občine Brežice je po klicu na pomoč iz povelj-
stva Civilne zaščite občine Samobor ob 10.30 s svojim voziloma in z 
vozilom Prostovoljnega gasilskega društva Brežice prispela v Samo-
bor na mesto s potresom poškodovane stavbe in se javila v Povelj-
stvu civilne zaščite mesta Samobor (Stožer Civilne zaštite Grada Sa-
mobora). Poveljnik tamkajšnje Civilne zaščite Željko Stanec je vodji 
brežiške reševalne odprave predal naloge za pomoč Rdečemu križu 
Samobor ter iskanje zasutih v ruševinah z geofonom. Po postavitvi 
terenskega poveljstva CZ občine Brežice in pripravi prikolice BOX za 
zveze je vodja odprave poslal tri pripadnike – bolničarje za pomoč 
Rdečemu križu Samobor in pet pripadnikov – geofonistov za iskanje 
zasutih v ruševinah. Po postavitvi štirih sond je ekipa geofonistov že 
po desetih minutah na podlagi zaznanih šibkih šumov našla položaj 
zasutega človeka v ruševini in prosila za odkop preživelega. Po kon-
čani vaji je sledil postroj vseh 200 sodelujočih, kjer se je poveljnik 
Civilne zaščite občine Samobor in namestnik župana mesta Samo-
bor Željko Stanec zahvalil za pomoč ter pohvalil profesionalno de-
lovanje Civilne zaščite občine Brežice.

ZA USPEŠNO SODELOVANJE SO ZASLUŽNI PREDANI 
PROSTOVOLJCI 
Zahvala za uspešno sodelovanje pri vaji gre prostovoljnim pripad-
nicam in pripadnikom Civilne zaščite občine Brežice, ki se nesebič-
no odrekajo svojemu prostemu času in svoj trud ter čas namenjajo 
usposabljanju in urjenju, da so pripravljeni na hiter odziv in nudenje 
pomoči v primeru naravnih ali drugih nesreč. Ljudje pogosto spre-
gledamo trud in požrtvovalnost prostovoljcev ter se tega zavemo 
šele takrat, ko jih potrebujemo.

Brežiška civilna zaščita usposobljena in 
pripravljena za pomoč tako doma kot v tujini

Po besedah župana občine Breži-
ce Ivana Molana bodo sredstva 
iz naslova ministrstva za obram-
bo namensko porabljena za so-
financiranje urejanja križišča v 
vasi Črešnjice z vso pripadajočo 
infrastrukturo (pločnik, razsvet-
ljava ipd.) in pri urejanju lesene-
ga mostu čez reko Krko v Cerkljah 
ob Krki ter za sofinanciranje na-
kupa novih gasilskih vozil. Za ob-
čino so pomembna pridobitev 
sredstva za vlaganje v posodo-
bitev vozil gasilskih društev, saj 
se občinam sredstva zmanjšuje 
in težje zagotavljajo sredstva za 
vse naloge. Župan Ivan Molan je 
dejal, da si v občini želijo še pre-
nosa lastništva praznih stanovanj 
v lasti države, ki so prazna že dve 
desetletji in katere bi občina na-
menila za reševanje stanovanj-
skega vprašanja mladih družin.

Minister Karl Erjavec je izrazil 

Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju pros-
tora (Uradni list RS, št. 61/17) in 60. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13 skl. US, 76/14 Odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) žu-
pan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
dopolnjenega osnutka

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA TURISTIČNI KOMPLEKS BIZELJSKO – PARKIRIŠČA, del BIZ-38,

ki bo potekala od 26. 4. 2019 do vključno 27. 5. 2019 na Oddel-
ku za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skupnos-
ti Bizeljsko.

Predmet akta se nanaša na določitev meril in pogojev za načrto-
vanje objektov in površin (umestitev parkirišč) na delu območja, 
kjer je predviden OPPN in za potrebe obstoječega poslovno-sta-
novanjskega objekta. 

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko ude-
ležite dne 15. 5. 2019 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice. 

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

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih za-
vzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na občin-
ski oglasni deski Oddelka za prostor.
� Ivan�Molan,�župan�

Minister in župan podpisala Dodatek št. 2 
k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju
BREŽICE – Minister za obrambo Karl Erjavec in župan občine Brežice Ivan Molan sta na gradu Brežice podpisala doda-
tek št. 2 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. 
Dodatek prinaša občini 400.000 evrov v letu 2019 in tudi v 2020. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju investicij v 
lokalno infrastrukturo in za sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil.

veselje ob podpisu dodatka k 
osnovnemu dogovoru o med-
sebojnem sodelovanju, ki sta 
ga pred 12 leti podpisala z župa-
nom. Dejal je, da je prav, da mi-
nistrstvo prispeva sredstva za 
lokalno skupnost, še posebej za 
kraje ob letališču, kjer javno in-
frastrukturo uporablja tudi Slo-
venska vojska. Dodatek velja za 
dve proračunski leti in občini za-
gotavlja po 350.000 evrov za vla-
ganja v javno infrastrukturo na 

področju krajev ob letališču ter 
po 50.000 evrov za nakup novih 
gasilskih vozil. Ob tej priložnos-
ti se je minister tudi zahvalil ga-
silcem za vso pomoč in opravlje-
no delo. 

Podpisu dogovora so prisostvo-
vali tudi poveljnik Vojašnice Jer-
neja Molana Cerklje ob Krki pol-
kovnik Bojan Brecelj, predsednik 
KS Cerklje ob Krki Damjan Kod-
rič, predsednik Gasilske zveze 
Brežice Herman Premelč, gene-
ralni direktor Direktorata za logi-
stiko mag. Željko Kralj, predstav-
niki občine in gasilcev. 

DOGOVOR Z MORS 
Dogovor o medsebojnem so-
delovanju v zvezi s projektom 

posodobitve vojaškega letali-
šča Cerklje ob Krki, ki sta ga 4. 
7. 2007 sklenila Ministrstvo za 
obrambo in Občina Brežice je 
eden prvih sporazumov v Slo-
veniji, s katerim je občina pri-
dobila sredstva sofinanciranja v 
lokalno infrastrukturo, ki jo sou-
porablja Slovenska vojska. Kljub 
številnim izzivom, med kateri-
mi je bil gotovo največji ta, da 
v času gospodarske in finanč-
ne krize ministrstvo ni moglo iz-
polnjevati zavez iz dogovora, je 
Občina Brežice uspela z namen-
skimi sredstvi ministrstva izbolj-
šati lokalno infrastrukturo v kra-
jih ob letališču. Poleg tega je na 
podlagi osnovnega dogovora od 
države prejela 14 stanovanj ter 
nepremičnine v nekdanjem teh-
ničnem remontnem zavodu Bre-
gana v poslovno-industrijski coni 
Slovenska vas, katerih prenos se 
je štel kot vlaganje v lokalno jav-
no infrastrukturo za 6-letno ob-
dobje (2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 in 2018). Stanovanja je ob-
čina obnovila in ponudila v na-
jem mladim družinam ter soci-
alno ogroženim, medtem ko so 
nepremičnine v Slovenski vasi 
oddane v najem podjetnikom. 
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Glasujte za NAJ PROSTOVOLJCA/PROSTOVOLJSKO 
ORGANIZACIJO občine Krško v letu 2018 

Zveza prijateljev mladine Krško 

je v letu 2018 z 218 prostovolj-
ci izvajala številne programe, od 
letovanja in zimovanja otrok in 
mladostnikov iz socialno manj 
spodbudnih okolij, aktivnosti 
ob tednu otroka, dnevu za spre-
membe, psihosocialno pomoč in 
svetovanje ter številnih drugih, v 
katerih je bilo vključenih 48 no-
vih prostovoljcev.

Turistično društvo Senovo je v 

2018 s številnimi prostovoljnimi 
delovnimi akcijami in dogodki, 
v katerih so bili vključeni njihovi 
prostovoljci, pripomoglo k ure-
jenosti Senovega, pohodnih tu-
rističnih poti ter ohranjanju na-
ravne in kulturne dediščine kraja 
in občine Krško.

Klub posavskih študentov je v 

2018 izvedel 24 krovnih projek-
tov,  ki so namenjeni popestritvi 
obšolskega in obštudijskega živ-
ljenja dijakov in študentov, hkra-
ti pa z aktivnostmi na področjih 
izobraževanja, sociale, humani-
tarnosti, zdravstva in ekologije 
opozarjajo na pomembne druž-
bene dejavnosti in aktualne pro-
blematike. 

Anica Ivnik je prostovoljka na 
CSD Posavje, 
enota Krško, 
ki na domu 
obiskuje in-
validno ose-
bo in ji poma-
ga ter v okviru 

projekta Sopotniki prostovoljno 
opravlja prevoze starejših oseb.

Romana Meznarič je prosto-
voljka na CSD 
Posavje, eno-
ta Krško, ki 
p ro s t o v o l j -
no pomaga v 
projektu So-
potniki ter na 

ta način lajša življenje starejših 
občank in občanov.

Vilma Pirnar je prostovoljka na 
CSD Posavje, 
enota Krško, 
ki redno obi-
skuje in nudi 
pomoč inva-
lidni osebi in 
starostnikom, 

hkrati pa opravlja prevoze v pro-
jektu Sopotniki. 

Alenka Špan je v letu 2018 s 
prostovoljnim 
delom vzor-
no vodila ko-
ordinacijo ak-
cije Še zadnjič 
očistimo Slo-
venijo na ob-

močju občine Krško, ki je bila ena 
najbolj učinkovitih in organizira-
nih akcij v Posavju in državi, sicer 
pa že leta svoj prosti čas name-
nja varovanju okolja. 

Helena Španovič s prostovolj-
nim delom v 
društvu Šola 
zdravja v Po-
savju po me-
todi »1000 gi-
bov« opravlja 
p o m e m b n o 

delo na področju skrbi za zdravje 
in socialne vključenosti starejših 
v tretjem življenjskem obdobju. 

Đurđica (Đurđa) Braje je aktiv-
na prostovolj-
ka ZPM Krško, 
ki izvaja delav-
nice za otroke 
in mladostni-
ke, svetuje na 
TOM telefonu, 

predava, hkrati pa je tudi usta-
noviteljica neprofitnega društva 
za motivacijo razvoja osebnosti 
FOKUS KRŠKO.

Danica Žnideršič v Domu starej-
ših občanov Krško krajša čas va-

rovancem, jih 
spremlja na 
sprehodih ter 
sodeluje pri 
različnih prire-
ditvah in pro-
gramih v domu.

Filip Černelič je podpredsednik 
KD Leskovec pri Krškem in je ak-

tiven pri vseh 
projektih, ki jih 
kulturno dru-
štvo izvaja, je 
aktiven član 
projekta obla-
čilni videz Kr-

čanov in član PGD Leskovec pri 
Krškem. 

Katarina Brodnik je že štiri leta 
prostovoljka in 
animatorka v 
okviru Mladin-
ske točke Raka, 
to leto pa so ji 
zaupali in pre-
dali vlogo vod-

je. Skrbi za program in odgovor-
no opravlja delo z otroki, hkrati 
pa je tudi prostovoljka v projek-
tu Žurajmo brez drog in alkoho-
la.

GLASOVNICA
Obkrožite po enega kandidata v posamezni kategoriji ali e-glasovanje na www.krsko.si:

Naj prostovoljska organizacija:
1. Zveza prijateljev mladine Krško (predlagatelj DPM Brestanica)
2. Turistično društvo Senovo (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in 

prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško)
3. Klub posavskih študentov (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in 

prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško)

Naj prostovoljka/prostovoljec nad 30 let:
1. Anica Ivnik (predlagatelj CSD Posavje, enota Krško)
2. Romana Meznarič (predlagatelj CSD Posavje, Enota Krško)
3. Vilma Pirnar (predlagatelj CSD Posavje, Enota Krško)
4. Alenka Špan (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska 

organizacija leta 2018 v občini Krško)
5. Helena Španovič (predlagatelj Zora Pevec)
6. Đurđica (Đurđa) Braje (predlagatelj ZPM Krško)
7. Danica Žnideršič (predlagatelj Dom starejših občanov Krško)

Naj prostovoljka/prostovoljec do 30 let:
1. Filip Černelič (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska 

organizacija leta 2018 v občini Krško)
2. Katarina Brodnik (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska 

organizacija leta 2018 v občini Krško)

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, 
s pripisom »Prostovoljec leta 2018«, najkasneje do torka, 7. maja 2019. 

Pobude, vprašanja in predlogi svetnic 
in svetnikov Občinskega sveta Občine Krško 

s 4. redne seje 11. aprila 2019
Boštjan Pirc (SLS) je opozoril na zapis Športne zveze Krško na so-
cialnih omrežjih kot organizacije, ki je neprimeren za organiza-
cijo, ki združuje in zastopa interese večjega števila športnih dru-
štev občine Krško in prejema sredstva iz proračuna Občine Krško

Aleš Suša (Levica) je predlagal, da se občinsko olajšavo pri pla-
čilu vrtca, ki trenutno znaša 30 % za vse, v prihodnje obračuna-
va drugače. Predlagal je tri variante, in sicer da naj se upošteva 
devet dohodkovnih razredov ali da se olajšava obračunava kot 
enotni nominalni znesek, kot tretjo možnost pa je predlagal, da 
se dodatna olajšava v celoti ukine, sredstva pa nameni za nujne 
investicije v vrtce. Naslovil je pobudo Slovenskim železnicam, da 
začasno uredijo dovoz vseh vlakov na prvi tir na železniški posta-
ji v Krškem, kar bi olajšalo vstop/izstop potnikov. Podal je pobu-
do, da odbora za kmetijstvo in varstvo okolja obravnavata proble-
matiko masovne živinoreje v smislu omejitve na trajnostno rejo.

Kristina Ogorevc Račič (SLS) je podala pobudo za sanacijo črne-
ga odlagališča ob glavni cesti Vihre proti Skopicam na desni stra-
ni cestišča ter da se ob cesti iz smeri Skopic proti Vihram ob vsto-
pu v občino Krško namesti tabla Občina Krško.

Nataša Šerbec (SD) je vprašala, kateri ukrepi iz Lokalnega progra-
ma za mladino za obdobje 2016–2019 so bili uresničeni, kdaj bo 
delovna skupina merila izvedbo ukrepov in zastavila cilje za nap-
rej ter kdo bo pri tem vključen. Zanimalo jo je, kakšne ukrepe je 
v tem obdobju občina izvedla na področju stanovanjske politike 
za mlade, kateri ukrepi se izvajajo za zdrav način življenja mla-
dih, kateri preventivni programi in ukrepi za preprečevanje odvi-
snosti mladih, ter kako je poskrbljeno za povečano število uspo-
sobljenih oseb za rokovanje z defibrilatorji, tudi s strani mladih.

Aleš Zajc (SMC) je vprašal, kako bo nova Uredba o območjih ome-
jene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje 
objektov na teh območjih vplivala na OPN oz. na vse postopke pri-
dobivanja dovoljenj, glede na to, da so v OPN nekatere parcele 
predvidene za pozidavo, na katerih pa je sedaj po novem osnutku 
uredbe omejena gradnja. Predlagal je, da NEK po pridobitvi oko-
ljevarstvenega soglasja za načrtovano izgradnjo suhega skladišča 
izrabljenega jedrskega goriva občinskemu svetu na eni izmed sej 
predstavi glavne povzetke te presoje ter da se celotno poročilo 
objavi na spletnih straneh Občine Krško, NEK in v medijih, da bo 
dostopno vsem občanom.

Anton Petrovič (SD)  je predlagal, da se glede na pojasnilo Direk-
cije RS za vode na terenu preveri dejansko stanje brežin na od-
seku Senovškega potoka od mostu na Cesti 1. maja do mostu na 
Cesti Kozjanskega odreda.

Luka Gramc (ROK) je vprašal, kdaj se bo začela in zaključila grad-
nja pločnika in javne razsvetljave na odseku ceste Velika vas – Mali 
Podlog do nadvoza. Predlagal je organiziranje javnega prevoza (av-
tobus) dvakrat dnevno vsaj iz centrov krajevnih skupnosti v Krško.

Jože Olovec (SDS) je vprašal, kaj na področju romske problemati-
ke kažejo statistični podatki v zvezi z zaposlovanjem Romov, opo-
zoril je na problematiko struge Velikovaškega potoka in na sta-
nje kakovosti pitne vode na največjem zbiralniku pitne vode ter 
vprašal, zakaj ob krški obvoznici v Žadovinku projektant ni pred-
videl protihrupne ograje ter o razlogih za prenehanje sodelo-
vanja občine s podjetjem Savaprojekt. Predlagal je odkup zem-
ljišča v bližini leskovškega gasilskega doma za izgradnjo novega 
vrtca in parkirišča ter da se namesto načrtovane obvoznice v Le-
skovcu uredi t. i. tretji center. Podal je pobudo, da se za vadbo 
otrok na nogometnih igriščih poiščejo rešitve za vsa zainteresi-
rana društva in klube.

Dušan Šiško (SNS) je vprašal, kaj je s sanacijo mostu na Armeškem 
in kako je z revizijskim poročilom glede revizije družbe Kostak.

Robert Kostevc (SMC) je vprašal, kdaj bo urejeno križišče v Kop-
rivnici, odcep za Križe in Brežice.

Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost vsake lokalne skupnosti, saj prispeva 
k razvijanju solidarnosti, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti ter spodbujati. Obči-
na Krško je objavila javni natečaj za naziv »Naj prostovoljca« in »Naj prostovoljsko organizacijo« 
za leto 2018. Občanke in občane vabimo, da med kandidati, ki so jih predlagale različne organiza-
cije ter komisija za izvedbo razpisa, izberete tistega oz. tisto, ki je po vašem mnenju lani na podro-
čju prostovoljstva prispeval največ ter glasujete. Obrazložitve v celoti si lahko preberete na spletni 
strani www.krsko.si, kjer lahko med 18. aprilom in 7. majem glasujete tudi elektronsko.

Javni nagradni natečaj za izbor celostne grafične podobe turistične ponudbe 
Občina Krško je 8. aprila objavila nagradni javni natečaj za izbor nove celostne grafične podobe turistične ponudbe v občini Krško. To 
je eden od korakov strategije razvoja turizma v občini Krško, ki je bila sprejeta v lanskem letu, cilj pa učinkovito pozicioniranje turi-
stične ponudbe občine Krško na trgu. Tako pravne kot fizične osebe se lahko na natečaj, na katerem bo zmagovalec prejel pet tisoč 
evrov, s svojimi predlogi prijavijo do 31. maja 2019 do 12. ure. Nagradni natečaj je odprt tako za pravne kot tudi fizične osebe in je 
anonimen. Nagrajenih bo prvih 5 najbolje ocenjenih natečajnih nalog. Prva nagrada znaša 5.000 evrov, 2. nagrada 1.500 evrov, 3. na-
grada 500 evrov, 4. nagrada 300 in 5. nagrada 250 evrov. 

Dodatne informacije: Gregor Brodnik, e-pošta: gregor.brodnik@krsko.si ali tel. (07) 49 81 350. 
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Celostna ureditev širšega območja 
med avtobusno in železniško postajo
Območje parkirišča pri Železniški postaji Sevnica in Kvedrova cesta na odseku med sedanjo avtobusno in železniš-
ko postajo sta prometno in tehnično neurejena, zato je Občina Sevnica pristopila k pridobivanju zemljišč ter k pripra-
vi potrebne projektne in investicijske dokumentacije za ureditev parkirišča, pločnika z javno razsvetljavo in novega 
avtobusnega postajališča. Predvidene posodobitve izhajajo iz usmeritev Celostne prometne strategije Občine Sevnica, 
sprejete v letu 2017.
V okviru investicije je predvide-
na ureditev parkirišča pri želez-
niški postaji s hortikulturnimi 
ureditvami po prejetih kultur-
no-varstvenih pogojih ter s štiri-
mi polnilnimi mesti za električna 
vozila, skladno s pogoji razpisa. 
Po pogojih razpisa, ki spodbu-
ja ukrepe trajnostne mobilnos-
ti, torej uporabe javnega pot-
niškega prometa, peš hoje in 
kolesarjenja, bo na tem par-
kirišču, ki bo pridobilo status 
P+R (»parkiraj in se odpelji«), 
po gradbeni preureditvi uveden 
tudi spremenjen režim parkiran-
ja. Parkiranje bo tam tako dovol-
jeno uporabnikom javnega pot-
niškega prometa.

Na območju manjšega parkiriš-

ča med skladišči tovornega pro-
meta in zelenico bo zgrajeno 
novo avtobusno postajališče, ki 
bo lažje nudilo možnost pove-
zovanja ter prestopanja z vlaka 
na avtobus in obratno. Investi-
cija zajema tudi celovito obno-
vo obstoječega pločnika med se-

danjo avtobusno in železniško 
postajo z ureditvijo javne razs-
vetljave območja ter preuredit-
vijo sedanje avtobusne postaje 
v parkirišča za osebne avtomo-
bile. V investicijski sklop spada-
jo tudi vse potrebne zaščite in 
preureditve komunalnih vodov.

Investicija je bila uspešno pri-
javljena na javni razpis Ministrs-
tva za infrastrukturo za ukrepe 
trajnostne mobilnosti. Tako bo 
investicijski projekt s skupno po-
godbeno vrednostjo dobrih 475 
evrov sofinanciran v deležu 225 
tisoč evrov. Dobro polovico bo 
iz proračuna zagotovila Občina 
Sevnica. Vodilni izvajalec del je 
Kostak d. d. iz Krškega. S pre-
cejšnjimi prometnimi posegi bo 
na tem območju oviran in spre-
menjen prometni režim, zato 
vse uporabnike prosimo za po-
zornost in strpnost ter dosledno 
upoštevanje spremenjenih pro-
metnih ureditev med izvajanjem 
del s predvidenim zaključkom še 
v letošnjem letu. 
� Foto:�Občina�Sevnica

Nova jedilnica Tončkovega doma vabi k obisku
Lisca v veselje številnim obiskovalcem po začrtani in usmerjeni poti izboljšuje celovito ponudbo. Občina Sevnica kot last-
nica osrednjega objekta, Tončkovega doma, od prenosa lastništva v letu 2014 sistematično vnaša pomembne izboljšave, 
ki višajo kakovost preživljanja časa na tej turistično-rekreativni točki. Najnovejša pridobitev je nova jedilnica. 

Po zgrajenem novem vodo-
vodnem in optičnem omrežju 
so bila postavljena zunanja ot-
roška igrala, prenovljeno je zu-
nanje športno igrišče, izvedena 
je celovita rekonstrukcija spod-
njih prostorov z ureditvijo so-
dobne naravoslovne učilnice in 
sanitarijami, urejena so zunan-
ja stopnišča. Vseskozi se na Lisci 
izvajajo projekti in programi za 
različne generacije, ki območje 
dopolnjujejo z možnostmi nara-
voslovnega raziskovanja.

Najnovejša pridobitev Tonč-
kovega doma je celovito pre-
novljena glavna jedilnica z re-
konstrukcijo tal, sten in stropa, 

nove so elektro- in strojne insta-
lacije. Največja osvežitev prosto-
ra je nova oprema z mizami, stoli 
in stenskimi oblogami, jedilnico 
lepša nov kamin. Jedilnica je bila 
namenu s priložnostnim dogod-
kom slovesno predana 4. aprila, 
ob pesmi Planinske pevske sku-
pine Encijan Planinskega društva 
Lisca Sevnica.

Navzoče sta pozdravila župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk in 
župan občine Laško Franc Zdol-
šek. Pred odprtjem je namreč 
potekalo delovno srečanje žu-
panov s sodelavci o možnostih 
povezovanja, ki so se ga udele-
žili tudi predstavniki KŠTM Sev-

nica, Planinskega društva Lisca 
Sevnica, RRA Posavje in Centra 
za šport, turizem, informiranje 
in kulturo Laško. Cilj je okrepiti 
predvsem turistično povezovan-
je dveh sosednjih, tudi v pretek-
losti močno povezanih občin. Ob 
tem je bila v Učilnici Lisca odpr-

ta nova fotografska razstava, ki 
je obogatila prostor z utrinki na-
ravnih lepot Lisce. Avtorji foto-
grafij so Bojan Dremelj, Polona 
Gorišek, Jože Hvala, Dušan Kle-
novšek, Ljubo Motore in Vinko 
Šeško.
� Foto:�Občina�Sevnica

4. aprila je v Mladinskem centru Sevnica potekal dogodek Most 
čez starost, ki so ga organizirali KŠTM Sevnica, Občina Sevnica, 
Družinski inštitut Zaupanje in Zavod Sopotniki. S tem so se orga-
nizatorji pridružili vseslovenski akciji ob Dnevu za spremembe, ki 
ga koordinira Slovenska filantropija pod letošnjim naslovom Od-
pravimo diskriminacijo.

Namen akcije je bil vzpostavitev medgeneracijskega dialoga s posku-
som razumevanja izjav o starostnih skupinah, s katerimi v vsakdan-
jem življenju spontano izražamo svoje strinjanje ali nestrinjanje. Kl-
jučni veščini, ki so ju mlajši in starejši udeleženci delavnice krepili, 
sta argumentiranje in sposobnost umeščanja s starostjo povezanih 
prepričanj v družbeni kontekst, ob tem pa je bil poseben poudarek 
namenjen razvijanju solidarnosti. Na dogodku so bile predstavljene 
tudi lokalne in mednarodne možnosti prostovoljstva ter ponazorje-
ne s primeri osebnih izkušenj, ki so jih podali sodelujoči.
Navzoče je pozdravil podžupan občine Sevnica Janez Kukec, ki je 
povedal, da se Občina Sevnica trudi ustvarjati spodbudne pogoje 
za vse generacije, poudaril je širši pomen dogodka in pozneje tudi 
sodeloval v aktivnostih. Sodelujoči organizaciji Srednja šola Sevni-
ca in Mladinski svet občine Sevnica sta poskrbeli za aktiven angaž-
ma mlajših, medtem ko so Sopotniki omogočili dostopnost in vklju-
čenost starejših iz različnih krajev sevniške občine.
� Barbara�Zagorc,�KŠTM�Sevnica,�foto:�Jakub�Áč

Vseslovenski akciji se je pridružila tudi Sevnica

Sevniška območna organizacija Javnega sklada Republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti je 4. aprila pripravila revijo otroških in 
mladinskih pevskih zborov občine Sevnica 2019 z naslovom »Poj 
z menoj«. Na pevskem srečanju je skupaj nastopilo devet pev-
skih sestavov.

Revija je letos prvič potekala v dveh delih. Najprej se je predstavi-
lo pet otroških pevskih zborov, sledila je še pevska revija štirih mla-
dinskih pevskih zborov. Ob zaključku vsakega od delov srečanja je 
bil tradicionalno izveden še skupni nastop vseh nastopajočih pev-
cev v združenem otroškem in nato še mladinskem pevskem zbo-
ru. Nastope je spremljala strokovna spremljevalka Tatjana Mihel-
čič Gregorčič.
Na prenovljenem odru Kulturne dvorane Sevnica so se najprej zvrs-
tili: Otroški pevski zbor OŠ Tržišče, Otroški pevski zbor Sonček OŠ Kr-
melj, Otroški pevski zbor OŠ Milana Majcna Šentjanž, Otroški pevski 
zbor OŠ Blanca in Otroški pevski zbor OŠ Boštanj. Med mladinskimi 
sestavi pa so nastopili: Mladinski pevski zbor »Osminke« OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, Mladinski pevski zbor OŠ Blanca, Mladinski pev-
ski zbor OŠ Tržišče in Mladinski pevski zbor OŠ Boštanj.
� Foto:�LIJAmedia

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica je na eno od 
študijskih predavanj tudi letos povabilo župana Srečka Ocvirka. Do-
godek izobraževalno-družabnega značaja je potekal prejšnji torek. 
Po uvodnem pozdravu ženskega pevskega zbora Utrinek in nagovo-
ru predsednika Saše Jejčiča je župan članicam in članom podrobno 
predstavil delo občine na številnih področjih, med njimi prostorsko 
načrtovanje, cestne, komunalne in druge okoljske ureditve, urejan-
je javnih stavb, skrb za vzgojo in izobraževanje ter vsa druga druž-
bena področja. V drugem delu je odgovoril na raznolika aktualna 
vprašanja, vezana na delo občine.
� Foto:�Občina�Sevnica

Srečanje župana z Društvom U3 Sevnica

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov 
Poj z menoj

www.obcina-sevnica.s i

Prijazno vabljeni na

PODJETNIŠKI FESTIVAL,
ki bo v torek, 23. aprila 2019, od 10. do 13. ure 

na TRŽNICI RADEČE.

Predstavili se bodo učenci s svojimi poslovnimi idejami v okvi-
ru podjetniškega krožka iz OŠ Radeče, OŠ Krmelj, OŠ Sava Klad-
nika Sevnica in OŠ Tržišče. Sodelovali bodo tudi lokalni podjet-
niki, ki bodo z veseljem predstavili svoje produkte iz prve roke.
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KRŠKO – 21. marca je v Kultur-
nem domu Krško potekala ob-
močna revija plesnih skupin 
iz krške in kostanjeviške obči-
ne »Plesni mozaik 2019«. Da 
je plesna dejavnost v teh dveh 
občinah zelo pestra in raznoli-
ka, je v 12 plesnih točkah do-
kazalo več kot 120 mladih ple-
salk in plesalcev. Največ jih je 
bilo z Oddelka za sodobni ples 
Glasbene šole Krško, katerih 
mentorica in koreografinja je 
Rosana Horvat. Predstavili so 
se Plesna pripravnica 2, 1. in 2. 
razred, 3. razred, 4. razred, 6.a 
in 6.b razred ter fantovska sku-
pina. Dve plesni točki sta pri-

spevali skupini Baletne urice 1 
in 2 iz Izaje pod mentorstvom 

in v koreografiji Sare Levičar, 
dve skupini sta bili tudi iz Ma-

žoretnega kluba Baton Krško: 
skupina cici z mentoricama in 
koreografinjama Laro Baznik 
in Majo Plankar ter skupina 
kadet z mentorico in koreogra-
finjo Kiaro Karolino Kerin. 
Kostanjeviško občino je zasto-
pala Plesna skupina Harlekin 
– skupina Ringa raja, ki jo vodi 
Tjaša Pisek. Program je po-
vezoval Boštjan Arh, strokov-
no jih je spremljala Aja Zupa-
nec. Vodja krškega JSKD Tinka 
Vukič se je na koncu zahvali-
la mentoricam in koreografi-
njam, da svoje plesno znanje 
in ljubezen do plesa prenaša-
jo na mlajše rodove.  P. P.

BREŽICE – 6. marca je Dom kulture Brežice gostil koncert 8. ob-
močne revije predšolskih in mlajših otroških pevskih zborov 
(OPZ) z naslovom Čudežne pesmice. Nastopilo je osem zborov 
iz Dobove, Globokega, Cerkelj ob Krki, Artič, Pišec, Bizeljskega in 
Kapel. Zapeli so Najdihojčki iz vrtca Najdihojca pri OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova (zborovodkinja Jožica Ogorevc, spremljava 
na klavirju in harmoniki Mateja Rožman Lubšina), OPZ Sončki 
iz vrtca pri OŠ Globoko (zborovodkinja Vesna Živič, spremljava 
Orffove skupine, Maje Sakelšek na klavirju, Ane Kržan s trian-
glom, Neli Škofca na flavti in Melite Ogorevc na kitari), Pikapo-
lonice iz vrtca Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki (zborovodki-
nja Monika Trefalt, spremljava na klavirju Tatjana Špan in na 
harmoniki Urh Kodrič), Otroška prepevalnica iz OŠ Artiče (zbo-
rovodkinja Ela Verstovšek Tanšek, spremljava na klavirju Stan-
ka Turšič Pungerčar), Otroška prepevalnica iz OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece (zborovodkinja Romana Žnideršič, spremljava 
na klavirju Dejan Jerončič), mlajši OPZ OŠ Globoko (zborovod-
kinja Maja Sakelšek, spremljava Orffove skupine, Melite Ogorevc 
na kitari in Eve Julije Borovšak na violini), Glasbena ustvarjal-
nica iz OŠ Bizeljsko (zborovodkinja Tina Krmpotič, spremljava 
glasbene ustvarjalnice, Orffovih glasbil, Kiare Špeljak na violon-
čelu in Vilka Ureka na klavirju) ter Pojoči sončki iz Podružnič-
ne šole Kapele (zborovodkinja Mateja Rožman Lubšina, sprem-
ljava Orffove skupine).  R. R.

Na reviji prepevali najmlajši

Otroška�prepevalnica�iz�OŠ�Maksa�Pleteršnika�Pišece�(foto:�
Vladimir�Bogovčič)

KRŠKO – V telovadnici OŠ Jurija Dalmatina v Krškem je 12. mar-
ca potekala vsakoletna območna revija mlajših otroških pevskih 
zborov Pesem mladih src v organizaciji JSKD Krško. Pred nabito 
polnimi tribunami v videmski telovadnici, ki so jih napolnili star-
ši, bratje in sestre ter drugi družinski člani, je zapelo osem zbo-
rov s skupno kar 260 mladimi pevci in pevkami. S po tremi pe-
smimi so se predstavili: otroška pevska zbora (OPZ) 1. razredov 
in 2. razredov OŠ Jurija Dalmatina Krško z zborovodkinjo Dam-
jano Mlakar, Cicibanov zborček Vrtca Senovo pod vodstvom 
Mojce Gorenc, OPZ 1. in 2. razreda OŠ Podbočje z Anušo Ajster, 
OPZ 1. in 2. razreda OŠ Leskovec pri Krškem pod taktirko Tama-
re Vardič, OPZ 1. in 2. razreda OŠ Adama Bohoriča Brestanica, 
ki ga vodi Antonija Germ, otroški zborček OŠ XIV. divizije Seno-
vo pod taktirko Petra Bunetiča ter OPZ 1. in 2. razreda OŠ Raka 
z Anjo Kramar. Leskovški zbor je na klavirju spremljal Robert 
Fuks, brestaniškega na kitari Rožle Grubič, ostale pa na klavir-
ju Estera Cetin. Da je revija minila v veselem vzdušju, je poskr-
bela povezovalka Klavdija Mirt, vodja krške izpostave JSKD Tin-
ka Vukič in njen sodelavec Boštjan Arh pa sta se zborovodjem 
in spremljevalcem zahvalila s priznanji in rožami. P. P.

Zapelo 260 najmlajših src 

Brestaniški�zborček�po�upokojitvi�Stanke�Macur�vodi�nova�
zborovodkinja�Antonija�Germ.

KRŠKO – Na drugem delu območne revije Pesem mladih src 2019 
v organizaciji JSKD OI Krško se je 28. marca v Kulturnem domu 
Krško predstavilo pet otroških in en mladinski pevski zbor. Po 
vrsti so zapeli: otroški pevski zbor (OPZ) OŠ Podbočje pod vod-
stvom Mojce Jevšnik in ob spremljavi Orffovega instrumenta-
rija, OPZ OŠ XIV. divizije Senovo z zborovodjem Petrom Buneti-
čem, OPZ OŠ Adama Bohoriča Brestanica pod taktirko Antonije 
Germ, OPZ OŠ Raka z Anjo Kramar kot zborovodkinjo, mladin-
ski zbor OŠ XIV. divizije Senovo s Petrom Bunetičem (vse štiri je 
na klavirju spremljala Estera Cetin) ter OPZ OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki, ki ga tako kot podboški zbor vodi Jevšniko-
va, na klavirju pa ga je spremljal Lucijan Cetin. Za konec so vsi 
mladi pevci in pevke skupaj, bilo jih je kar 170, zapeli dve Kekče-
vi pesmi, pri čemer jim je dirigirala Kramarjeva, na klavirju pa 
spremljal Cetin. Kot Kekec in Mojca sta revijo povezovala Matej 
Krmelj in Kristina Virant Krmelj, strokovno jo je spremljala 
Katja Gruber. Vodja krške izpostave Tinka Vukič se je zboro-
vodjem tradicionalno zahvalila s šopki.  P. P.

BREŽICE – Na območni reviji otroških pevskih zborov v avli ETrŠ 
Brežice z naslovom Sijaj, sijaj, sončece, ki se je odvila 20. marca, 
se je slišala pesem iz 202 otroških grl. Nastopili so otroški pev-
ski zbori (OPZ) osmih osnovnih šol v občini Brežice. Po uvodnem 
pozdravu vodje JSKD OI Brežice Simone Rožman Strnad so se 
zvrstili zborovski nastopi, ki sta jih napovedovali učenki OŠ Veli-
ka Dolina Anja Semenič in Larisa Galič, za strokovno spremlja-
nje pa je bila zadolžena Katja Gruber. Po vrsti so se predstavi-
li: OPZ OŠ Velika Dolina z zborovodkinjo Tatjano Špan, OPZ OŠ 
Globoko (zborovodkinja Maja Sakelšek), OPZ OŠ Cerklje ob Krki 
(zborovodkinja Tatjana Špan), OPZ OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 
(zborovodja Dejan Jerončič), OPZ OŠ Artiče (zborovodkinja Ela 
Verstovšek Tanšek), OPZ OŠ Bizeljsko (zborovodja Vilko Urek); 
združeni OPZ Dobova – Kapele, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova 
in PŠ Kapele (zborovodkinja Mateja Rožman Lubšina) ter OPZ 
Palčki muzikalčki, OŠ Brežice, (zborovodkinja Mileva Kralj Bu-
zeti). Rožman Strnadova se je ob koncu s priznanji zahvalila vsem 
zborovodjem, vsi nastopajoči zbori pa so pod vodstvom Tatjane 
Špan skupaj zapeli Kekčevo pesem.  R. R.

Otroška zborovska pesem

Podboški�zbor�je�zapel�ob�spremljavi�Orffovega�instrumenta-
rija�(foto:�Branko�Benčin).

Zasijalo več kot 200 otrok

OPZ�OŠ�Velika�Dolina

Jager Supermarket Krško
Aškerčeva 1a, 8270 Krško

pon. - pet.: 7:00 - 20:00
sob.: 7:00 - 17:00

ned. in prazniki: 7:30 - 12:00

Akcija velja od 17.4. do 23.4.2019 oz. do prodaje zalog. Zaloga oglaševanih izdelkov je prilagojena prodajnemu asortimanu posamezne poslovalnice. 

ČOKOLADA MILKA
- Mleti lešnik

- Lešnik/rozine
100 g

0,69

COCA-COLA
1,75 L

23
1,29

0,99
ZA IMETNIKE KARTICE

ŠPILANA KLOBASA 
Postrežno

Z’dežele
1 kg

3,99

SVINJSKA REBRA S KOŽO
Postrežno

1 kg

3,99
POTICA

Pekarna Jure
- Orehova
- Makova

500 g

2,29

TRAMPOLIN
305 x 210 cm

8

129,99

119,59
ZA IMETNIKE KARTICE

Slika 
trampolina 

je simbolična!

ČOKOLADA KINDER
100 g

0,99

12 delčkov plesnega mozaika

Z�malce�'strašljivo'�točko�Zapuščena�tovarna�lutk�se�je�predsta-
vil�6.a�razred�Oddelka�za�sodobni�ples�Glasbene�šole�Krško.

Pomlad mladih ustvarjalcev
POSAVJE – Spomladanski čas tudi v Posavju zaznamujejo tra-
dicionalne pevske, plesne, gledališke in lutkovne revije, na ka-
terih se pod okriljem območnih izpostav Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti (JSKD) predstavljajo nadobudni mla-
di ustvarjalci, ki bodo nekoč zagotovo nosilci kulturnega živ-
ljenja v našem okolju. V uredništvu smo te dogodke spremlja-
li po svojih najboljših močeh in o njih dokaj obširno poročali 
predvsem na spletni strani PosavskiObzornik.si, tokrat pa jim 
namenjamo prostor in pozornost tudi v časopisu.  Ur.�
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ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI – 7. aprila je v organizaci-
ji Ju jitsu zveze Slovenije in KBV Fudoshin potekalo držav-
no prvenstvo v borbah za U21, U16 in U14 ter druga tekma 
pokala Slovenije v borbah U8, U10 in U12. Med 110 tekmo-
valkami in tekmovalci je bila tudi tekmovalna selekcija DBV 
Ippon Sevnica.

Mladi športniki in športnice so osvojili 3 naslove državnih prva-
kov in 5 srebrnih medalj, kar jih je uvrstilo med najuspešnejšo 
ekipo na tekmovanju. Dobre rezultate so dosegli še na 2. tekmi 
slovenskega  pokala v borbah, kjer so osvojili 4 zlate, 2 srebr-
ni in 2 bronasti medalji. Čestitke za osvojeno prvo mesto na dr-
žavnem prvenstva v ju jitsu za leto 2019 v skupini U21, U16 in 
U14 izrekamo Maši Medvešek, Niki Medved in Stefi Miletič. 
Drugo mesto so si z dobrimi borbami priborili Urban Jazbec, 
Iza Cvelbar, Ajda Stritar, Tjan Omerzel in Lan Prah. V 2. kro-
gu slovenskega pokala v ju jitsu 2019, v borbah U8, U10 in U12 
so slavili Aleks Švelc, Jakob Žnidaršič, Žiga Mirt in Erik Pino-
za. Drugo mesto sta osvojila Špela Mirt in Jakob Stritar. Tret-
je mesto sta si priborila Andreja Urh in Aljaž Simončič, Ene-
ja Božič je bila četrta.
Tekmovalna selekcija DBV Ippon Sevnica je ponovno dokazala, 
da v sevniški Ippon šoli borilnih veščin nastaja mladinska tekmo-
valna selekcija, ki je v samem slovenskem vrhu v ju jitsu borbah. 
11. maja mlade tekmovalke in tekmovalce čaka državno finale v 
ju jitsu borbah za mlade do U15, ki se bo odvijalo v sevniškem 
športnem domu.  Vir:�DBV�Ippon�Sevnica

Predsednik NK Krško Zoran 
Omerzu je na začetku poko-
mentiral zadnje neljube do-
godke. »Kot veste, je pred dne-
vi (v noči na 31. marec, op. a.) 
prišlo do nasilnega vdora v 
prostore kluba, natančneje na 
osrednje igrišče v lasti Občine 
Krško, in poškodovanja klub-
ske lastnine. Pri tem je nas-
tala visoka materialna in si-
ceršnja škoda klubu, ljudem 
v in ob klubu, pokroviteljem 
in ne nazadnje občini,« je de-
jal in poudaril, da imajo v klu-
bu ničelno toleranco do nasi-
lja in kriminala na, ob in izven 
igrišč. »NK Krško je instituci-
ja, ki ne bo nikdar in nikomur 
dovolila ustrahovanja in agre-
sivnih dejanj zoper dobro ime 
kluba in lastnine,« je bil odlo-
čen Omerzu. Omenil je še, da 
so bila nezakonita dejanja van-
dalizma prijavljena na Policij-
ski postaji Krško, pri čemer je 
policija že in bo še opravila za-
slišanja na osnovi podanih iz-
jav in zapiskov vodstva kluba 
o poškodovanju tuje lastnine, 
prav tako je prijavo podala tudi 
Občina Krško, vodstvo NK Kr-
ško pa je podalo tudi ustne pri-
jave na policijo o domnevnih 
storilcih nezakonitih dejanj. 
Omerzu je še navedel, da so 
pravne postopke sprožili tudi 
proti posameznikom in dru-

»Nihče ni večji od NK Krško«
KRŠKO – Vodstvo Nogometnega kluba Krško je 3. aprila na novinarski konferenci ostro in z ničelno tole-
ranco obsodilo vandalizem na stadionu Matije Gubca v Krškem, ki se je zgodil nekaj dni prej, ter predstavi-
lo novega trenerja članske ekipe in novo organiziranost v mlajših selekcijah kluba.

štvom, ki so pred tekmo mlaj-
ših selekcij grozili prijateljske-
mu sosednjemu klubu, ki bi 
prišel igrat združeno z mlajšo 
selekcijo v NK Krško. »O vsem 
imamo dokaze, ki so zavarova-
ni in predani ustreznim orga-
nom, tudi zato danes ob meni 
sedi odvetnik g. Drago Šribar, 
ki vodi in bo vodil vse pravne 
postopke proti znanim storil-
cem kaznivih dejanj zoper NK 
Krško,« je pojasnil in sporočil, 
da bo NK Krško v zvezi z doka-
zi svoje interese ščitil po sodni 
poti. »Predvsem pa se vsi zave-
damo, da ni nihče večji od NK 
Krško,« je bil odločen.

Omerzu je v nadaljevanju zatr-
dil, da ima klub jasno začrta-
ne cilje, ki jim sledi, je stabilen 
in usmerjen v prihodnost. »Že 

od jeseni delamo na izboljša-
nju finančnega stanja, pri če-
mer smo uspešni. Proračun 
članskega moštva smo znižali 
na polovico v primerjavi z lan-
skim letom. V klubu je uspeš-
no zaključena redna revizija 
poslovanja, ki so jo izvedli po-
oblaščeni revizorji, prav tako 
smo oddali tudi vso dokumen-
tacijo za licenciranje na NZS. 
Stanje v NK Krško smo stabili-
zirali, klub deluje normalno,« 
je pojasnil in dodal, da je tek-
movalni cilj še vedno obsta-
nek v prvi ligi, tako pri mlaj-
ših selekcijah kot tudi prvem 
moštvu. Predstavil je novega 
trenerja članske ekipe, Hrvata 
Andreja Panadića, z bogati-
mi igralskimi izkušnjami. »Ne 
predajamo se, borili se bomo, 
še vedno si lahko izborimo sta-

tus prvoligaša,« je optimisti-
čen Omerzu. Imenovali so tudi 
nov trenerski štab nogometne 
šole NK Krško, prav tako tudi 
vodjo nogometne šole – Izto-
ka Kapušina. S prihodom no-
vih trenerjev in igralcev imajo 
po Omerzujevih besedah ure-
jene razmere za treninge mlaj-
ših selekcij. »Po novem je naša 
nogometna šola dejansko del 
nogometnega kluba Krško. Z 
dosedanjim pogodbenim iz-
vajalcem nogometne šole v 
NK Krško smo prekinili sode-
lovanje zato, ker je bilo to dob-
ro za nogometni klub. Od tega 
trenutka naprej vam lahko za-
gotovim, da bo imel NK Krško 
tudi v prihodnje svojo nogo-
metno šolo,« je dejal. Omer-
zu je ob Kapušinovi odsotnos-
ti prebral sporočilo slednjega 
staršem otrok, ki trenirajo in 
bi radi trenirali v nogometni 
šoli NK Krško. Med drugim za-
gotavlja, da ima NK Krško naj-
boljšo nogometno šolo, v kate-
ro vpisujejo nove nogometaše, 
stare od 7 do 11 let. Vabijo tudi 
starše tistih otrok, ki so že ig-
rali za NK Krško, da jih pripe-
ljejo nazaj na igrišče z umetno 
travo. Vadnine za otroke, stare 
od 7 do 11 let, do začetka no-
vega šolskega leta ne bo, še ob-
ljublja Kapušin.
 Rok Retelj

Z�leve:�Panadić,�Omerzu�in�Šribar

Dobri rezultati DBV Ippon Sevnica

Mladi� člani� in� članice� DBV� Ippon� Sevnica� s� trenerjema�
po� zaključenem� tekmovanju� v� telovadnici� OŠ� Šempeter� v�
Savinjski dolini

KOSTANJEVICA�NA�KRKI�–�Gimnastično�društvo�iz�Kostanjevice�
na� Krki� vsako� leto� organizira� gimnastično� tekmovanje.�
Na� letošnjem� so� tekmovali� otroci� iz�Novega�mesta,� Rake,�
Šentjerneja�in�Kostanjevice�na�Krki,�ki�trenirajo�rekreativno�
gimnastiko.�V�prvi�skupini�je�zmagala�Lara�Lesjak�z�Rake,�v�
drugi�skupini�Julija�Arnuš�iz�Novega�mesta�in�v�tretji�skupini�
Nuša�Zaman�Jelenič�iz�Kostanjevice�na�Krki.�Tekmovali�so�
tudi�fantje,�pri�katerih�je�zmagal�Luka�Lesjak�z�Rake.�Vir:�
Gimnastično�društvo�Kostanjevica�na�Krki

BREŽICE – 22. marca je v organizaciji ekip Brežice, Trebnje in 
Olimpija Ljubljana potekal »mini večer« ženskega nogometa. Na 
vabilo ŽNK Brežice, ki sicer igra v t. i. 2. ŽNL, ki ni pod okriljem 
NZS, sta se odzvali ekipi ŽNK Agram Zagreb in ŽNK Bregana, ki 
delujeta na Hrvaškem. Ponudila se je možnost organizacije mini 
turnirja za selekciji U17 in U13. Z željo po promociji in širjenju 

ženskega nogometa v Posavju so se torej ekipe deklic U13 ŽNK 
Trebnje, ŽNK Olimpija in ŽNK Bregana pomerile med sabo ter 
prikazale zelo borbeno in enakovredno igro. Zaradi premajhne-
ga števila igralk članske selekcije Brežic so najprej z ŽNK Agram 
igrala dekleta selekcije U15 na enem igrišču, na drugem pa po-
mešana ekipa selekcije U17 in ekipe članic ŽNK Brežice. Drugi 
polčas je z Agramom odigrala še selekcija U17. Čeprav rezultat 
ni bil prioriteta, se vseeno kažejo velike razlike tako v pristopu 
kot tudi odnosu do igre, je pojasnila Tanja Lekić, ki trenira bre-
žiško ekipo. Glavni razlog za prepočasno, premalo agresivno in 
predvsem neodločno igro svojih varovank vidi v premajhnem 
naboru igralk, kar posledično pomeni premajhno zavzetost za 
delo na treningih, sam obisk treningov in željo po napredku. Kot 
še omenja Lekićeva, je v preteklosti kar nekaj Posavk nosilo dr-
žavni dres takratne Jugoslavije kot tudi Slovenije. Glavni promo-
torki Posavja, Nina Predanič in Kristina Erman, sta gonilni sili 
ameriške in nizozemske lige, kar predstavlja veliko motivacijo 
mlajšim obetajočim igralkam, predvsem Juliji Žnidarič in Zoji 
Kartuš. »Dejstvo je, da tujina zna prepoznati talent in ga ustre-
zno 'nagraditi' s promoviranjem v medijih ter na ta način oza-
veščati javnost o pozitivnih učinkih nogometa tako na telo kot 
na krepitev samozavesti deklet, ki se na nogometni poti sooča-
jo s posmehljivostjo in podcenjevalnostjo, češ, nogomet je pa ja 
moški šport,« je še zapisala Lekićeva.  R. R.

Težava premajhen nabor igralk

Ekipe� Brežic,� Trebnjega� in� Olimpije� so� združile� moči� in�
organizirale�dogodek,� ki� je� promoviral� ženski�nogomet� v�
Posavju�(foto:�T.�L.).
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KANADSKA ZASEDBA ZAUM V MC 
KRŠKO

Z veseljem vam predstavljamo kanadski 
psihedelični doom metal dvojec Zaum, 
ki se v okviru evropske turneje 21. aprila 
ponovno vrača v Slovenijo. Tokrat premierno 
v MC Krško. Kyle Alexander McDonald 
in Christopher Lewis se bosta v okviru 
nastopov po Evropi ustavila edino na 
našem odru v Sloveniji. Kanadski dvojec je 
edinstvena senzacija, ki je ni za zamuditi. 
Pri nas, v Sloveniji bosta nastopila tik pred 
izidom tretjega studijskega albuma, pred 
težko pričakovanim nastopom pa bo oder 
ogrela zasedba Morost, ljubljanska tehnična 
zasedba, ki konponira v extremnem metalu. 
Ja, koncert je v nedeljo in, ker je ponedeljek 
dela prost dan, ni razloga, da ne pridete. 
Vstopnina znaša 5,00 EUR. MC pa odpremo 
ob 17. uri. 

MC Krško, nedelja, 21. 4. 2019, ob 21.00 

KONCERT BODY SAYS NO in HAIKU 
GARDEN V MC KRŠKO

Društvo za kreativni razvoj, v sodelovanju z 
Mladinskim centrom Krško organizira koncert, 
katerega ni za zamuditi. Haiku Garden je 
ljubljanski shoegaze/neopsihedelični bend, 
ki je nedavno izdal svojo prvo dolgometražno 
ploščo z naslovom ‘Where If Not Now’. Igrajo 
glasno in hrupno kitarsko glasbo s primesmi 
popa, v živo jih podprejo tudi sanjave 
vizualije. Med drugim je bil denimo v reviji 
Mladina izbran za domačo ploščo leta, na 
portalu Muzika.hr pa je pristal na drugem 
mestu najboljših albumov iz ex-yu regije. 
Senzacija, ki je ni za zamuditi. Body Says No 
izvaja avtorsko glasbo s teksti v angleščini, ki 
jo napajajo podtalni žanri rock glasbe (noise 
rock, post-punk, americana, stoner rock...). 
Skupina Body Says No nastane leta 2016 
v Ljubljani v postavi Enej Mavsar (vokal, 
kitara), Blaž Kocina (bobni) in Jošt Drašler 
(bas). Jeseni 2018 se jim pridruži še Martin 
Ukmar na kitari in klaviaturah. Podprite 
lokalno sceno in se zglasite na koncertu. 
Vstop 5,00 EUR.

MC Krško, sobota, 20. 4. 2019, ob 21.00 

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

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE 
MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

SPREMEMBA ODPIRALNEGA 
ČASA BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

2. VELIKONOČNI LOV NA ZAKLAD 

Otroci, čas je za 2. VELIKONOČNI LOV NA 
ZAKLAD!
Bliža se čas velikonočnih praznikov in zato 
znova lepo vabljeni vsi otroci v Mladinski 
center Krško, kjer boste zopet pomagali  
velikonočnemu zajčku premagati ovire, 
rešiti uganke in se skupaj z njim prebiti 
do največjega zaklada . . . ZLATEGA 
velikonočnega jajca!  Da nas ne bo slučajno 
presenetilo vreme, bodite primerno oblečeni 
ter obuti za dogajanje zunaj, v primeru dežja 
ali slabega vremena pa se dogodek prestavi 
v notranje prostore Mladinskega centra 
Krško. S seboj lahko pripeljete svoje prijatelje 
in prinesete veliko dobre volje, za vse ostalo 
poskrbimo MI! Zaradi lažje organizacije 
samega dogodka, so zaželjene predhodne 
prijave na info@mc-krsko.si. 

MC Krško, ponedeljek, 22. 4. 2019,
ob 10.00 MLADINSKI CENTER KRŠKO

CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

Posavske občine sofinancirajo izgradnjo ma-
lih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Občina 
Krško je razpis objavila aprila v višini 27.000 €. 
Občina Sevnica je že objavila razpis v višini 
25.000 €. Občina Brežice bo razpis objavila po 
sprejetju proračuna, predvidoma maja v pre-
dlagani višini 50.000 €. Občina Kostanjevica 
na Krki bo razpis objavila aprila v skupni višini 
10.500 €. Občina Bistrica ob Sotli bo razpis ob-
javila že v tem mesecu, v višini 10.000 €. Občina 
Radeče bo pričela s sofinanciranjem po spreje-
tju novelirane državne zakonodaje. 

V občini Krško bodo organizirane delavnice 
na temo ustreznega obratovanja in vzdrževa-
nja MKČN, za pridobitev sofinanciranja. Delav-
nice ne bodo pogoj pri pridobivanju sredstev, 
bodo pa vlagatelji z opravljeno delavnico imeli 
prednost pri dodeljevanju sofinanciranja v pri-
meru prevelikega števila vlog glede na razpo-

ložljiva sredstva. 

KAJ NE SODI V MKČN
Komunalna podjetja v skladu z Uredbo o od-
vajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
izvajajo pregled delovanja MKČN. Opazili smo, 
da je vzrok neustreznega delovanja pogosto v 
nepravilni uporabi MKČN s strani lastnika ozi-
roma uporabnikov le-te. V malo komunalno či-
stilno napravo ne sodijo vlažilni robčki, saj so 
nerazgradljivi, plenice, palčke za ušesa, damski 
vložki, tamponi, kondomi, kavne usedline, čaj-
ne vrečke, hrana in odpadno olje, saj so to naj-
pogostejši vzrok za zamašitev cevi v MKČN in s 
tem neustrezno delovanje. Zamašitve lahko pri-
vedejo do mehanskih poškodb naprave. V čis-
tilno napravo prav tako ne sodijo lugi, agresiv-
na pralna sredstva, belila, varikina, ostala čistila 
na osnovi klora, škropiva, barve, laki in zdravila, 
saj negativno vplivajo na delovanje mikroorga-

nizmov, ki v napravi čistijo komunalno odpadno 
vodo. Priporočamo čim manjšo uporabo čistil 
za odstranjevanje vodnega kamna, uporabo iste 
vrste pralnih sredstev, če je le mogoče tekoča in 
ekološka (razgradljiva). Prav tako priporočamo 
do največ dve pranji perila na dan.

OBJAVLJAMO URNIK SVETOVALNE PISARNE 
ZA APRIL IN MAJ

Svetovalec občane poziva, da ga pred obiskom 
svetovalne pisarne pokličejo na telefonsko šte-
vilko 07 48 17 233, saj so možne nepredvide-
ne spremembe uradnih ur. Vse morebitne spre-
membe uradnih ur so objavljene tudi na spletni 
strani www.varujvodo.si, pod zavihkom urnik.

Krško, Kostak, d. d., stavba komunale:
• 19., 26. april in 10., 17., 24., 31. maj med 7:00 

in 15:00
• 29. april in 27. maj med 9:00 in 15:00
Sevnica, stavba krajevne skupnosti pri občini:
• 18., 25. april in 16., 23., 30. maj med 7:00 in 

15:00
• 8. maj med 9:00 in 17:00

Brežice, CRP, d. o. o, Finžgarjeva ulica 1:
• 30. april in 7., 9., 14., 28 maj med 7:00 in 15:00
• 24. april in 22. maj med 9:00 in 17:00
Radeče, sejna soba občine:
• 15. maj med 9:00 in 17:00
Kostanjevica na Krki, prostori občine:
• 13. maj med 11:30 in 15:00
Bistrica ob Sotli, sejna soba občine:
• 29. maj med 16:00 in 18:00

V Posavju je zaživela brezplačna svetovalna pisarna, ki občanom podaja informacije o izbiri male komunalne čistilne naprave ter upravljanju in vzdrževanju že obstoje-
čih mali komunalnih čistilnih naprav. Zanimanje občanov za obisk je veliko, najpogosteje iščejo informacije, do kdaj je potrebno vgraditi malo komunalno čistilno na-
pravo, ali so upravičeni do sofinanciranja izgradnje ter v kakšnem znesku in katera mala komunalna čistilna naprava je za njihovo lokacijo najprimernejša. Delovanje 
svetovalne pisarne prvi dve leti sofinancirajo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (85 %) in posavske občine (15 %), po preteku dveh let od začetka projekta pa 
delovanje pisarne financirajo vse posavske občine. 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Delavnice o obratovanju in vzdrževanju MKČN

Za vsebino je odgovoren Kostak, d. d., organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Termina delavnic 29. 4. ter 27. 5 v sejni sobi A Občine Krško s pričetkom ob 16. uri.

Kontakt svetovalca: Aleš Levičar
E-pošta: svetovalec@varujvodo.si, 

telefon: 07 48 17 233

Termini delavnic 29. 4. ter 27. 5 v sejni sobi A Občine Krško s pričetkom ob 16. uri. Naknadni 
termini bodo objavljeni na spletni strani občine Krško in na spletni strani www.varujvodo.si.
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BREŽICE – Člani Fotokluba 
Brežice so 24. marca pova-
bili na odprtje klubske fo-
tografske razstave na temo 
Družina, ki je na ogled v avli 
brežiškega Doma kulture.

Predsednik brežiškega Fo-
tokluba Davor Lipej je ob do-
brodošlici obiskovalcem po-
vedal, da se člani kluba vsako 
leto dvakrat predstavijo s svo-
jimi kompozicijami – spomla-
di in jeseni. Tokratna spomla-
danska razstava je tretja. Za 
prvo postavitev so se odločili 
za vseobsežno temo »ženske« 
ob 8. marcu, lani so se odločili, 
da približajo svet »moških« iz 
različnih kotov in pozicij, raz-
stava je bila pripravljena za 
dan mučenikov, letošnja raz-
stava pa gledalcu prinaša »duh 
družine«, ki jo je vsak fotograf-
ski ustvarjalec ujel v duhu svo-
jega občutenja. Če povzamemo 
prebrano misel Vinka Šebre-
ka, so z razstavo želeli predsta-
viti senzibilnost posameznega 
fotografa z različnimi pristopi 

in izrazi. Za razstavo so izbra-
li nekaj svojih najljubših foto-
grafij, izbira ni bila ravno lah-
ka, a so se soglasno odločili za 
temo družine. V klubu se tru-
dijo z raziskovanjem in odkri-
vanjem, saj s svojimi izdelki 
niso hitro zadovoljni, to potr-
juje dobro pot v nadaljevanju, 
da bodo s fotografijo tudi dru-
gim lahko povedali to, kar so 
sami videli in doživljali.
Razstavljajo: Branko Benčin, 
Branko Brečko, Vlado Buca-
lo, Samo Hajtnik, Marjan Je-
rele, Matej Kramžer, Davor 

Lipej, Mitja Mladkovič, Gre-
gor Podvinski, Franc Šavrič, 
Vinko Šebrek, Aleš Tomše, 
Anton Vučajnk, Ljubica Vo-
jinović, Branko Zupanc in 
Anita Radkovič, ena in edina 
med klubskim moškim foto-
grafskim svetom, ki ji je pred-
sednik Lipej podelil cvetico za 
materinski dan. S cvetico so 
bile nagrajene še predstavnice 
kulturnega programa Sara in 
Valentina Rubin, Timeja Ra-
čič Ogorevc in njihova mento-
rica Anita Veršec.
� N.�J.�S.,�foto:�F.�Šavrič�

KRŠKO – Slikarska sekcija 
Društva likovnikov Krško 
OKO je 21. marca v Dvorano 
v parku postavila na ogled 
abstraktne portrete, razsta-
vo pa poimenovali »Prebu-
janja«.

V letošnjem januarju in febru-
arju so krški likovniki ustvar-
jali pod mentorstvom likovne 
pedagoginje Martine Hege-
diš. 18 udeležencev se je preiz-
kušalo v tehniki akril na platno 
na tematiko abstraktnega por-
treta. Na prvi pomladni dan je 
ob otvoritvi razstave pred-
sednica društva Branka Be-
nje zbranim dejala: »Pomlad 
je čas prebujanja, čas novega 
rojstva, cvetov, odpiranja in 
novih začetkov.« Poleg nje so 
likovno ustvarjali še Darinka 
Ašić, Roman Blatnik, Nada 
Bizjak, Slobodanka Čekrlić, 

Iva Gošek, Petra Krampl Pe-
trin, Primož Lapuh, Milena 
Mraović, Jožica Petrišič, Mi-
haela Prevejšek, Erika Puc, 
Lidija Strle, Jože Šterk, Sta-
ne Udvanc, Darja Veljković, 
Suzana Zupančič in Antoni-
ja Žener. 

Mentorica Hegediševa je za po-
potnico njihovemu ustvarjal-
nemu duhu zapisala, da so se 
najprej seznanili s pomembni-
mi umetniki abstraktnega sli-
karstva ter spoznali stile, ki so 
vladali v abstraktnem slikar-
stvu. »Dela krških likovnikov 
so nastala predvsem v slikar-
ski tehniki, nekaj tudi v grafič-
no mešani tehniki in kiparstvu. 
V portretih prevladuje barva, 
ki je temelj abstraktnega likov-
nega izražanja. Vsak ustvarja-
lec je poglobljeno izrazil in 
razgalil sebe na način, kot se 
doživlja, intuitivno, barvito, 
simbolno, igrivo …« Otvoritev 
razstave je spremljala glasba 
kitarskega dueta v sestavi Na-
talija Živič in Eva Košenina, 
obe sta učenki Mitje Režmana 
iz Glasbene šole Krško. 

 M. Hrvatin

KRŠKO – Do 19. marca je 
bila v krški Dvorani v parku 
na ogled slikarska razstava 
»Barve mojega mesta«, ki jo 
je na ogled postavila krška 
dolgoletna likovna ustvar-
jalka Jožica Pavlin. 

Jožico Pavlin in njena dela 
je predstavila Alenka Černe-
lič Krošelj, ki je poudarila, da 
je avtorica ustvarila že obsež-
no likovno dediščino, ki zrcali 
njeno življenje, odnose z ljud-
mi, ljubezen, še posebej pa ži-
vljenjsko in ustvarjalno ener-
gijo. »Verjamem, da bodo 
barve njenega mesta z vsto-
pom v to razstavo spremeni-
le tudi vaš pogled na to dolgo 
mesto, vpeto med Trško goro 
in reko Savo, mesto, kjer ni ve-
liko prostora za široke pogle-
de, a je veliko prostora za živ-

ljenje, za energije, ki dajejo 
mestu poseben ton,« je dejala. 
Pavlinova se je s slikanjem na 
platno osredotočila na veduto 
starega mestnega jedra Krške-

ga, v katerem je tudi odrasla. 
Ali, kot je sama dejala: »Čutim 
nekaj za Krško, ker sem rojena 
Krčanka. Krško me je tudi šo-
lalo, kot otrok sem ostala brez 
očeta in so mi dali štipendijo. 
Nekako čutim, da mu moram 
nekaj vrniti.« Slikanje jo spro-
šča, zapolni čas, brez njega ne 
bi zmogla ne znala več živeti, je 
še dejala. Razstavo sta 16. fe-
bruarja odprla župan Miran 
Stanko in donedavna varuhi-
nja človekovih pravic Vlasta 
Nussdorfer, z violinskim 
nastopom pa jo je obogatila 
Nina Pirc. Po zaprtju že osme 
samostojne razstave je avtori-
ca dela podarila Okrožnemu 
sodišču v Krškem, »za boljšo 
energijo«, kot je dejala.

 B. Mavsar, 
� foto:�Goran�Rovan

Mestne vedute podarila sodišču

Jožica�Pavlin

Prebujanja krških slikarjev

Eden� od� razstavljenih� ab-
straktnih portretov

S fotografijami poudarili družino

Člani�brežiškega�fotokluba�na�odprtju�razstave

26. 4. – 7. 7. 2019

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Kostanjevica na Krki

Odprtje mednarodne razstave bo 
v petek, 26. 04. 2019, ob 18. uri.

Was ist Kunst Bosna in Hercegovina / 
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BRESTANICA – V okroglem 
stolpu rajhenburškega gra-
du je do 11. maja na ogled 
razstava z naslovom Guba. 
Atraktivne skulpture iz va-
lovitega kartona so izdelali 
študentje ljubljanske Fakul-
tete za arhitekturo s podpo-
ro brestaniškega razvojne-
ga oddelka družbe DS Smith 
Slovenija.

Razstava je rezultat razisko-
valnega dela uporabnosti, traj-
nosti in dodane vrednosti le-
penke študentov arhitekture, 
ki so se udeležili arhitekturne 
delavnice pod mentorstvom 
dekana, izr. prof. dr. Mateja 
Blenkuša, asistentov Primo-
ža Žitnika, Ajdina Bajrovića 
in Lare Sedlar, pri čemer so 
sodelovali tudi Alenka Knez, 
Miha Krnc in Ajda Rega-
li Knez iz razvojnega oddel-
ka družbe DS Smith. Kot je 11. 
aprila ob odprtju razstave de-
jala direktorica Kulturnega 
doma Krško Darja Planinc, 
so se grajski prostori izkaza-
li za več kot ustrezen prostor 
za postavitev tovrstne razsta-
ve, ki je rezultat dialoga vi-
sokega šolstva in gospodar-
stva, dekan Blenkuš pa, da so 
v tujini sicer tovrstni projekti 
stalnica, medtem ko so na fa-
kulteti tokrat v sodelovanju z 
družbo DS Smith »prvič nale-
teli na odprte roke razvoja«. 
Izpostavil je še, da je sporočil-
nost razstave tudi v tem, da sta 
dva tanka sloja papirja, pove-

Atraktivne skulpture iz valovitke

zana z gubo, eden najbolj traj-
nostnih materialov. Majda An-
drojna, direktorica DS Smith 
Slovenija, je ob tem izpostavi-
la, da je vodilno evropsko em-
balažno podjetje ob nakupu 
družbe Duropack znalo ovre-
dnotiti kreativnost in znanje 
tukajšnjega kadra, s tem pa bo-
gat potencial pri razvoju novih 
izdelkov iz valovitega kartona 
in da so za sodelovanje odpr-
ti tudi v prihodnje, saj se zave-
dajo, da bo razvoj tako danes 
kot jutri dejavnik napredka, s 
tem pa uspešnosti poslovanja.

Razstava prikazuje mehanski 
potencial materiala, možnos-
ti njegove obdelave in širše 

uporabe v oblikovanju in ar-
hitekturi, pa tudi, kakor je bilo 
razvidno, v širšem spektru 
ustvarjalne umetnosti. Skup-
no 17 študentom so namreč 
kot podlaga pri raziskovanju 
materiala, iskanju tematike in 
navdih služile subtilne inter-
pretacije glasbenih del svetov-
no priznanih avtorjev klasič-
ne glasbe (Ryuichi Sakamoto, 
John Cage, Wim Mertens, Arvo 
Pärt, Zbigniew Preisner, Jö-
hann Jöhannsson, Olafur Ar-
nalds idr.). Segment slednje je 
s kitarskim nastopom prika-
zal tudi Miha Koretič, razsta-
vo pa je odprla krška podžupa-
nja Ana Somrak.
 Bojana Mavsar 

Na�odprtju�razstave�prisotni�ustvarjalci�skulptur�iz�lepenke�
z�dekanom�in�asistentoma

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Četrtek, 18. 4.

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
v Krškem: otvoritev razstave 
slik »V spomin na strica« – 
Vit Marin (1929–2017)

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje Ta-
mare Vonta o Caminu

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
Alex Fernandez – Peru (dru-
ga v nizu predstavitev »Po-
tujemo skupaj«)

• ob 18.00 v MC Krško: 
priprave na maturo iz angle-
ščine

Petek, 19. 4.

• ob 16.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• od 17.00 do 20.00 v MT 
Raka: tradicionalni ples

• ob 18.00 v MT Veliki Ka-
men: delavnice za veliko noč

• ob 19.00 izpred vrtca na 
Vidmu: pohod ob polni luni 
na Grmado

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: jam session vol. 27

Sobota, 20. 4.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– izdelava velikonočnih jajčk 
in zajčkov

• od 10.00 do 20.00 v ka-
peli sv. Frančiška Ksaverija 
v Loki pri Zidanem Mostu: 
razstava velikonočnih pir-
hov (do 28. 4.)

• ob 11.00 v MC Krško: DIY 
delavnica

• ob 15.00 pri koči na Grma-
di: tradicionalno sekanje 
pirhov

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: 22. salamiada 
Društva salamarjev Štritof

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Irene Grafe-
nauer & Mateja Bekavca s 

kam v posavju
val  

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: strokovno preda-
vanje Boruta Brezarja »Mi-
hajlo Rostohar in ljubljanska 
univerza«

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
odprtje tematske poti »Gozd 
je kultura«

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: premiera predstave 
»Zasebno življenje« v izved-
bi Kulturnega društva Drugi 
oder Brežice

Sreda, 24. 4.

• ob 9.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): predavanje »Stres in 
tehnike sproščanja« (prija-
ve: 051 279 632)

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: zaključni kviz tekmo-
vanja Mladi genialci 

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
kulturni dan OŠ Bizeljsko – 
podelitev bralnih značk z 
Žigo X Gombačem in Posa-
vskim muzejem Brežice

Četrtek, 25. 4.

• ob 9.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: regijsko srečanje 
lutkovnih skupin Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine 2019

• ob 11.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Mavrični vrti-
ljak z OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja Krško

• ob 17.30 v Domu kulture 
Radeče: gledališki predstavi 
za vrtčevski sklad – »Rdeča 
kapica« v izvedbi Prosvetne-
ga društva Vrhovo, »7 kur in 
lisica« v izvedbi Gledališke-
ga društva Radeče

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: otvoritev prve samo-
stojne razstave portretov v 
grafitni in mešani tehniki 
Kristijana Češka »Izziv«

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert ob 20-letnici Citrar-
skega orkestra »Ko strune 
citer zapojo«

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: komedija »Predstava 
za vsako priložnost«

Petek, 26. 4.

• ob 18.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
odprtje razstave »IRWIN: 
Was ist Kunst – BiH (Hero-
ji 1941–1945)«

• ob 19.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: in-
formans ob razstavi Če bi 
Slovenija bila »Jurij Kore-
njak / Tržaška prikazen«, 
brezplačne vstopnice

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava ob dnevu 
boja proti okupatorju in 1. 
maju – MoPZ Papirničar Jag-
njenica, OŠ Marjana Nemca, 
Gledališko društvo Radeče

Sobota, 27. 4.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav – 
izdelovanje kazala za knjige

• ob 9.00 pred Trubarjevim 
hramom v Loki pri Zidanem 
Mostu: tradicionalni pohod 
po poteh KS Loka

• ob 10.00 pri Domu kraja-
nov Sromlje: proslava ob 74. 
obletnici osvoboditve Bre-
žic, 75. obletnici ustanovitve 
Kozjanskega odreda in 78. 
obletnici ustanovitve Osvo-
bodilne fronte slovenskega 
naroda, slavnostni govor-
nik: poslanec DZ Igor Zorčič

• ob 15.00 na Zdolah: 7. Jur-
jev tek; ob 18.00: velika ve-
selica z ansamblom Vese-
li svatje 

• ob 17.00 na igrišču v Bušeči 
vasi: 70-letnica PGD Pirošica 
in dan gasilcev GZ Brežice, 
od 20.00 dalje: praznova-
nje z ansamblom Modrijani

Nedelja, 28. 4.

• ob 7.00 na Zdolah: 24. jur-
jevanje – budnica s Pihalnim 
orkestrom Krško in začetek 
pečenja cvrtja, tekmovanje 
ekip v kuhanju gobove juhe; 
ob 9.30: sveta maša, ob 
10.00: nastop krških mažo-
retk ter podelitev priznanj 
KS in THD Zdole; za glasbo 
bodo poskrbeli domači glas-
beniki, Posavski veseljaki in 
Franci Ocvirk

prijatelji »Sapa ljubezni in 
čarovnija izdiha«, iz cikla 
ARSonica 2019

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert skupine Let 3

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Body Says No in 
Haiku Garden

Nedelja, 21. 4.

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert kanadske zasedbe Zaum

Ponedeljek, 22. 4.

• ob 10.00 v MC Krško: 2. veli-
konočni lov na zaklad

• ob 10.00 izpred Vile Istenič 
v Stari vasi na Bizeljskem: 
pohod po pešpoti k repni-
cam na Bizeljskem, zaklju-
ček z jurjevanjem

• ob 10.00 pred Domom kra-
janov Sromlje: štart 2. teka 
Po poti vina in sonca (prija-
ve na 041 514 134)

• ob 18.00 na stadionu Ma-
tije Gubca v Krškem: nogo-
metna tekma 28. kroga Prve 
lige med NK Krško in NK 
Domžale

Torek, 23. 4

• od 8.00 do 20.00 v Valva-
sorjevi knjižnici Krško in v 
mestnem parku: prireditev 
»Podarimo knjigo in cvet« 
ob svetovnem dnevu knjige 
in avtorskih pravic – knjižni 
bazar, razstava »Človek in 
kozmos: astronomski utrin-
ki«; ob 17.00 v mladinskem 
oddelku: pravljica in ustvar-
jalnica; ob 19.00 v osrednji 
knjižnici: Noč knjige – pre-
davanje dr. Stanislava Juž-
niča »Valvasor kot tehnik in 
astronom«; ob 21.00 (v pri-
meru lepega vremena): opa-
zovanje nočnega neba

• od 10.00 do 13.00 na tržni-
ci Radeče: podjetniški festi-

Knjiga!!! Ena in edina prijateljica na svetu, ko te ves svet iz-
ključi. Jo stisneš k sebi, ničesar ne zahteva, ne kriči, ne laja, ne 
cepeta, se ne posmehuje, ne pogojuje, samo je, da tolaži in te 
povabi v raziskovanja in v življenjske zgodbe drugih, ki so bili 
morebiti tudi zapuščeni, razočarani ali morda celo srečni ter 
polni poleta in dobrih upov.

Čez nekaj ur se bodo začeli 24. slovenski dnevi knjige; 20. april 
je dan slovenske knjige ter 23. april svetovni dan knjige in av-
torskih pravic. Praznovanje tega dne je mednarodni dogodek, 
ki ga je organizacija UNESCO razglasila leta 1995 z namenom, 
da po vsem svetu spodbuja k bralni kulturi. Slovenski dan knji-
ge je namenjen vsem, ki jih skozi raznolike žanre in sloge prev-
zema literatura.

21. februarja praznuje svet dan maternega jezika. Najbolj raz-
širjen jezik je mandarinščina (kitajščina), sledita ji angleščina 
in španščina. Ker se je angleščina že skoraj zajedla v vse pore 
današnje družbe, na nekaterih področjih je celo izpodrinila slo-
venščino, je še kako prav, je nujno, da se zavemo pomembnosti 
slovenščine, našega maternega jezika, jo in ga ohranjamo. In 
ne nazadnje, da slovenščino, materni jezik negujemo!

Jezik in knjiga sta povezana. Knjige slovenskih avtorjev in lepo 
prevedene knjige tujih avtorjev. Bralna kultura, naklonjenost 
knjigi in branju se začrta v družini. Priznali to ali ne priznali! 
Priznajmo še, pride tudi čas, ko ni posebne volje, da bi se posve-
čali vsebinam knjig. Ampak kar je bilo posajeno v rani mlados-
ti, se enkrat spet vrne.

Pri mojih mladih sosedih je knjigic vsepovsod. V meni je kar 
zadrhtelo od veselja. Mali Matija je »odjemalec« različnih vse-
bin, ki so primerne za štiriletnike. Sestrici, mamica in očka mu 
jih izmenjaje berejo, kadar utegnejo. A zvečer, pred spančkom, 
je branje zakon.

Prijateljica Ivanka mi je nekoč dejala, da bi se lahko marsiče-
mu odpovedala, le knjigam ne. Tudi podarja jih. Ko so enkrat 
med nama tekle besede vseh mogočih misli, sem ji povedala, 
da uživam – kadar me doleti sreča – v umetnosti francoske-
ga slikarja H. de Toulouse – Lautreca. Ob prvem prazniku mi 
je podarila knjigo z nekaterimi njegovimi risbami in njegovim 
življenjepisom. Je ena tistih diamantov, ob Dragici, Bebi, dveh 
sestričnah …, ki s pisavami na razglednicah upodobijo topla 
praznovanja, pričarajo sončne vzhode, šumenje brez … Silovi-
to se prebujajo pisave mojih dragih, ki jih telesno ob meni ni 
več, shranjene in spominske pisave pa so ostale.

Pisave zrcalijo najgloblje, najintimnejše izkušnje, pripoveduje-
jo zgodbe o sprejetosti ali zavrženosti pišočega na enem kraju 
– v vasi, šoli, delovnem mestu, tujini, kjer koli. Saj pozdravlja-
mo novo hitro tehnologijo, ki se lahko kosa s ponorelim časom 
in olajša delo.Vendar sem spet na dobrem starem začetku. Ko 
se je treba najprej naučiti ročnega, ne računalniškega pisanja. 
Ni tiskanih medijev brez znanja pisanja. Prav tako ne knjig, ki 
tako drugače dišijo, listi pa povedo, koliko rok je šlo skoznje. 

Da preženem mrzel nedeljski večer s turobnimi poročili, se vese-
lim objema Pavčkove lirike in mačjega grelnika …

Knjiga?

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Irena Grafenauer & 
Mate Bekavac s prijatelji: 
Sapa ljubezni in čarovnija 

izdiha
koncert iz cikla ARSonica 2019

sobota, 20. 4., ob 19.30 uri

Predstava za vsako 
priložnost

komedija
igrata Lado Bizovičar in 

Gašper Konec / Jure Godler
četrtek, 25. 4., ob 20. uri

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

www.PosavskiObzornik.si

SEVNICA – 23. marca se je na 
sevniškem gradu odvijalo ži-
vahno lutkarsko dogajanje, 
saj je Grajsko lutkovno gle-
dališče (GLG) Sevnica pripra-
vilo pester program v počas-
titev svetovnega dneva lutk, 
ki ga praznujemo 21. marca. 

Slovesnemu odprtju in bra-
nju svetovne poslanice je sle-
dila lutkovna predstava »Zvez-
dica Zaspanka« po literarni 
predlogi Frana Milčinskega – 
Ježka v izvedbi Marionetnega 
gledališča Jurček iz Hrastni-
ka. Novomeški Taus teater se 
je predstavil s pripovedova-
njem zgodb ob slikah, kar je 
značilno za japonsko tradi-

Čaroben svet lutk
cionalno gledališče. Omenje-
nima predstavama so sledile 
različne ustvarjalne delavni-
ce in odprtje otroške likovne 
razstave »Sanjam o grajski 
lutki« z lanskoletne šeste lut-
karsko-slikarske kolonije pod 
imenom »Lutkart 2018«. Pri-
jetno in živahno dogajanje na 
sevniškem gradu, ki ga je po-
pestril še pantomimik Marko, 
se je zaključilo z dobro obiska-
no zadnjo lutkovno predstavo 
»Škratek, ki nikoli ne obupa«. 
Z njo se je predstavilo češko 
lutkovno gledališče iz Prage 
»Divadlo 100 opic«. 

»Vesela sem, da imamo takšno 
prireditev v Sevnici, kamor 

vsako leto pripeljem svoja ot-
roka. Lepo je videti njuna za-
dovoljna obraza,« je povedala 
mlada mamica, ki je v naročju 
držala sina, medtem ko je hči 
sedela v prvi vrsti Albert Feli-
cijanove dvorane, kjer se je od-
vijala lutkarska predstava. 

Z dogodkom, ki je privabil šte-
vilne obiskovalke in obiskoval-
ce različnih starosti od blizu in 
daleč, je sevniško lutkovno gle-
dališče, ki sta ga ustanovila in 
ga vodita Berni in Snježana 
Pungerčič, obeležilo tudi de-
veti rojstni dan GLG.  S. R.

Za�zaključek�živahnega�lutkarskega�dne�je�v�grajski�vinoteki��
sledil�upih�svečk�na�torti�in�okušanje�sladke�dobrote.���
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Bernardki Us, Čopova ulica 3/7, 
3310 Žalec. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (2.) VERA & ORIGINALI - Kje so tiste pesmi
 2. (1.) Ans. VRAŽJI MUZIKANTI - Misel nate ne zaspi
 3. (5.) Ans. JOŽICA SVETE in njeni PRIMORCI - Kikirikiki 
 4. (7.) Ans. LIPOVŠEK - Beli Angel
 5. (3.) Ans. PETRA FINKA - Fant iz naše vasi
 6. (4.) Ans. POSLUH - Ker te ljubim
 7. (6.) Ans. POSKOČNI MUZIKANTI - Srce le eno v nama 
   bije
 8. (10.) Ans. SVETLIN - Pismo zadnjega brata
 9. (8.) Ans. VESELI DOLENJCI - Sedemkrat
 10. (-.) Ans. ŠEPET - Ranjeno srce

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Petan - Stari hrast

Kupon št. 463
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, 20. 4. 2019, ob 20. uri

1. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 25 €
2. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 20 €
3. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 15 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 25. aprila, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

MESNI BUTIK MLAKAR
BOŠTJAN MLAKAR S.P., KOLODVORSKA 1 A, 8270 KRŠKO

Geslo 6/2019 številke:

Z ZBIRANJEM BONUSA 
DO BREZPLAČNE PIZZE

Nagrade, ki jih podarja Pizzeria Fontana, prejmejo:

1–10. nagrada: 1x pizza po izbiri; Tanja Pšeničnik, Dečno 
selo; Terezija Suban, Sevnica; Anton Pleterski, Senovo; Pav-
lina Kolan, Brežice; Marija Kralj, Brežice; Alojz Povhe, Smed-
nik; Jožica Pogačar, Krško; Nataša Renko, Malence; Albina 
Žnideršič, Krško; Jakob Davidovič, Brezina

Plesni orkester POP TV pod taktirko posavskega sa-
ksofonista, zbrali so se legendarni Rendez-Vous z Mi-
ranom Rudanom na čelu. Tokrat preberite:

Da je tudi tretja sezona šova Zvezde plešejo na vrhunski 
glasbeni ravni, vsako nedeljo poskrbi Plesni orkester 
POP TV (na fotografiji) pod vodstvom posavskega sakso-
fonista Bojana Zupančiča – Župce. Slednji namreč vodi 

14-člansko zasedbo, katere člani so: Karin Zemljič (vo-
kal), Martina Majerle (vokal), David Matiči (vokal), Mi-
tja Šinkovec (vokal), Matjaž Kajzer (trobenta), Boris 
Majcen (trobenta), Jani Šepetavec (tenor saksofon/aku-
stična kitara), Domen Gantar (pozavna), Anže Vrabec 
(klaviature), Erik Marenče (klaviature), Jani Moder (ele-
ktrična kitara), Tadej Kampl (bas kitara), Nino Mureškič 
(perkusije) ter še en Krčan, Janez Gabrič (bobni). »Uigra-
nost je zelo pomembna, hitro se je treba prilagoditi in biti 
vsestranski, zato so vsi glasbeniki, ki sem jih izbral, aka-
demsko izobraženi. Pri projektu, ki traja zelo intenzivno 
tri, štiri mesece, je najpomembneje, da imaš v ekipi ljudi, 
ki ti ne pijejo energije,« je portalu 24ur o projektu ter na-
ravi njegovega dela nekoč že zaupal Župca.

Pevec s prepoznavnim vokalom, ki prihaja iz Krškega, je 
spet v odlični formi. Miran Rudan namreč svojim poslu-

šalcem predstavlja novo 
pesem z naslovom Rad 
jo imam. Kaj vse bo v 
prihodnje še pripravil, 
je za zdaj skrivnost, a 
ob tem zatrjuje, da nas 
zagotovo čaka nekaj ve-
likega. Vso energijo in 
zagon je dobil od ekipe, 
predvsem pa od svojih 
poslušalcev iz vse drža-
ve, za kar je izredno hva-
ležen in mu daje navdih 
za nadaljnje delo. Ob 

tem velja še omeniti, da so se marca po 31 letih za tradici-
onalni koncert Moč glasbe nas združuje zbrali legendar-
ni Rendez-Vous (na fotografiji) z omenjenim pevcem na 
čelu ter izvedli brezčasne uspešnice, kot so Debela dek'lca, 
Shopping in Graz, Johnny, Johnny še si živ …

Organizatorji festivala Brežice moje mesto – letos se bodo 
dogodki na brežiških ulicah zvrstili od 24. do 30. junija – 
pridno sporočajo glasbene goste. V soboto, 29. junija, pri-
haja Gibonni, glavni izvajalec dan pred tem, v petek, bo 
Siddharta. Organizatorji so sicer v zadnjih dneh še razkri-
li, da na festival prihajajo Manouche in Nika Zorjan. Prav 
tako je za 21. junij napovedan festivala za mlade ŠROT, ki 
letos obeležuje častitljivih 20 let. Klub posavskih študen-
tov obljublja, da bo letos še bolj udaren kot kadar koli prej, 
imena glasbenih gostov pa so zaenkrat še skrivnost.

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

posavske glasbene novičke Nahajamo se 
na tržnici na Vidmu 

zraven M bara!

T: 07 39 35 704, 
GSM: 041 760 702

-  pestra izbira dnevno svežega mesa 
iz okoliških kmetij,

-  mesni izdelki domače predelave,
-  peka mesa po naročilu, 
- nudimo odkup domačega goveda in prašičev.
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Se priporočamo

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

TALLIN, BREŽICE – MePZ Viva Brežice se je med 11. in 14. apri-
lom kot edina slovenska zasedba udeležil 16. mednarodnega 
zborovskega festivala Tallin 2019. Nastopil je v dveh tekmoval-
nih kategorijah: v kategoriji mešanih zborov in v kategoriji ljud-
ske glasbe. V kategoriji mešanih zborov je nastopilo pet predhod-
no izbranih zborov; poleg Vive še dva estonska, finski in latvijski 
zbor. V tej kategoriji je Viva osvojila drugo mesto (prvi so bili Lat-
vijci) z osvojenimi 89,6 točkami. V kategoriji ljudske glasbe je bila 
konkurenca številčnejša, saj je bilo za tekmovanje izbranih kar 
devet zasedb. Tudi tu je Vivi pripadlo drugo mesto z izvrstnimi 
95 točkami, prvi je bil estonski mladinski zbor. Vivina uvrstitev 
je med vsemi preteklimi udeležbami slovenskih zborov na tem 
tekmovanju najboljša do sedaj.�� Vir:�MePZ�Viva

Viva dvakrat druga v Talinu
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Mojca Pšeničnik, Studenec 
– dečka,

• Anita Zupan Mavrič, 
Pleterje – dečka,

• Sara Hadžić, Mihalovec – 
dečka,

• Bojana Groznik, Spodnje 
Mladetiče – dečka,

• Teja Karim, Bistrica ob 
Sotli – dečka,

• Martina Geršak, Arto – 
dečka,

• Stanislava Penič, Podsreda 
– dečka,

• Jasmina Seničar Kunšek, 
Kozje – deklico,

• Polona Plevnik, Dečno 
selo – deklico,

• Maša Mohorko, Zavratec 
– dečka,

• Špela Lenič, Brezina – 
dečka in deklico,

rojstva • Maida Tahirović, Mudrike 
(BiH) – dečka,

• Maja Avsec, Studenec – 
dečka,

• Irma Bašanović, Vrsta 
(BiH) – deklico,

• Tina Božič, Trška Gora – 
dečka,

• Katarina Kolarič, Stranje – 
dečka (dvojčka),

• Karmen Gracer, Blanca – 
deklico,

• Ana Remih, Stranje – 
deklico.

ČESTITAMO!

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Mateja�Komočar�iz�Sobenje�vasi�in�Aleš�Lipar�iz�Dečnega�
sela,�22.�september�2018,�grad�Mokrice�(foto:�Gregor�
Molan)

poroke

• David Divjak in Marjeta 
Župevc, oba s Senovega,

• Matic Urbanč z Mrtvic in 
Katja Simonišek z Velikega 
Kamna.

ČESTITAMO!

Fotografiramo za: 
osebno izkaznico, 
potni list, vizo, 
vozniško dovoljenje, 
orožni list, ostale izkaznice ...

v Hotelu City Krško

NOVO! Tisk na majice in lončke

FOTOGRAFIRANJE 
ZA DOKUMENTE 

Boštjan Colarič s. p., Trg Matije Gubca 3, Krško, 
tel.: 070/388 618, www.fotografika.si
info@fotografika.si

samo

10 €

Podarite lonček ali majico za rojstni dan!

www.PosavskiObzornik.si

Dragi sosedi 
Mariji Manči Gorišek 
z Libne 
želimo ob srečanju 
z Abrahamom obilo zdravja, 
sreče in osebnega zadovoljstva.

Hrvatinovi

VELIKI�PODLOG�–�V�Velikem�Podlogu�smo�se�zopet�povezali�
mali�in�veliki�iz�vrtca,�šole�in�krajevne�skupnosti.�S�pestrim�
programom�smo�razigrano�pozdravili�pomlad�ter�staršem,�
sorodnikom�in�sosedom�pokazali,�kaj�znamo.�Razigranost�in�
dobra�volja�sta�se�nadaljevali�tudi�po�prireditvi,�ko�so,�kot�že�
tradicionalno,�za�pogostitev�poskrbele�pridne�gospodinje�iz�
KS�Veliki�Podlog.�I.�R.

Bošt nja
Trgovina in skladišče
Dolenji Boštanj 55a

031/698-929

 Krško 
Žadovinek 36

(pri novem mostu)
051/657-667

Novo tomes
Ljubljanska c. 22

Trgovska hiša Bršljin
051/612-638

  Trebnje
Obrtniška c. 22
(bivša Afrika)
051/611-958

 Brežice 
Pleteršnikova ul. 3
(nasproti Spar-a)

051/611-235

 

  Šentjur
Ljubljanska c. 32

(posl. cona ANDERBURG)
030/641-570     

V VSEH PE:
-  kopalniška in sanitarna oprema  
 do 15 % popusta
-  pipe od 10 do 25 % popusta
-  lepila, profili, fugirne mase ...

IZRIS KOPALNIC
MOŽNOST DOSTAVE BLAGA

V PE BOŠTANJ:
-  topli podi do 15 % popusta
-  ostanki keramike  

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

NOV SALON 
KERAMIKE

 IN KOPALNIC

Keramika
do 40 %

popusta*
*Velja za označene ar�kle.

SENUŠE� –� V� organizaciji� Krajevne� skupnosti� Senuše� se� je�
v� prostorih� PGD� Senuše� 25.� marca� odvila� prireditev� ob�
materinskem�dnevu�z�naslovom�»Mama�je�ena�sama«.�Na�njej�
so�nastopili�najmlajši�krajani,�ki�so�se�predstavili�z�recitali�
slovenskih pesnikov, plesom in petjem. V sklopu prireditve 
so� se� predstavili� tudi� folkloristi� z� Rake� s� spremljevalnim�
ansamblom,�ki�so�se�predstavili�s�spletom�dolenjskih�plesov�
in�plesom�»Ene�luštne�noči«.�Na�prireditvi�se�je�zbralo�lepo�
število�obiskovalcev,�ki�so�uživali�v�programu�in�pogostitvi�s�
sproščenim�druženjem�po�končanem�uradnem�delu.�J.�T.

LESKOVEC� PRI� KRŠKEM� –� V� Kulturnem� društvu� Leskovec�
smo�16.�marca�pripravili�tradicionalno�prireditev�Pomlad�
prihaja,�na�kateri�se�ob�gostih�predstavijo�vse�sekcije�društva.�
V�gosteh�smo�imeli�plesalce�Glasbene�šole�Krško,�glasbeno�
pa�so�prireditev�popestrili�tako�člani�društva�kot�gostje.�Med�
drugim�sta�Katja�Volčjak�in�Tjaša�Žagar�ob�spremljavi�Luke�
Geča�na�kitari�in�Benjamina�Bogoviča�na�kahonu�postregli�s�
popularno�glasbo�(na�fotografiji).�Obiskovalci�so�si�lahko�ob�
pogostitvi�in�klepetu�ogledali�tudi�fotografsko�razstavo�Sonje�
Levičar�in�razstavo�ročnih�del�članic�društva.��M.�P.�

BREŽICE – Domače Kulturno društvo Drugi oder bo v brežiš-
kem kulturnem domu zadnji torek aprila uprizorilo delo sodob-
ne nem ške avtorice Ulrike Syha Zasebno življenje. Predstavo, ki 
izrisuje ljubezensko zgodbo med dvema predstavnikoma sredn-
je generacije, režira Mojca Florjanič, sicer tudi predsednica kul-
turnega društva. Brežiški Drugi oder poleg predstav vsa leta z 
literarnimi večeri, pogovori z znanimi Brežičani, Glasbenim vr-
tiljakom in svežimi uprizoritvami za mlade bogati kulturno živ-
ljenje v občinskem središču.  V. P.

Zasebno življenje na Drugem odru
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VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2019/2020.

5- in 6-letne otroke vpisujemo v programe predšolske 
glasbene vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice.

Otroke, stare 7 let in več, vpisujemo na instrument, petje in ples.

Informativna prijava poteka na telefonski številki 
07/48 80 142.

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

V društvu Materina dušica za 
otroke Pilštanj, ki se nahaja 
v idiličnem Kozjanskem par-
ku, že petnajsto leto skozi vse 
leto izvajamo brezplačne Palčk-
ove tabore za otroke iz social-
no ogroženih družin, nudimo 
brezplačno svetovanje in po-
moč v stiski za otroke in star-
še ter telefon v stiski. Otrokom 
nudimo brezplačne prevoze na 
Palčkove tabore z zbirnih mest 
(Krško, Brežice pa vse do Ptuja, 
Kamnika oz. kjer se dogovori-
mo). Na Palčkovih taborih ima-
mo različne delavnice, npr. kuhanje, zeliščarsko delavnico, delo 
z živalmi, hodimo na sprehode, se popeljemo na izlete po Slo-
veniji, z otroci se pogovarjamo o njihovih problemih in jim sve-
tujemo, nudimo jim tudi učno pomoč. Enkrat letno se z otroci 
iz Male hiše na povabilo podjetja Gen energija d.o.o. udeležimo 
njihovih energetskih delavnic Gen svet energije. Otroke nam na 
brezplačne tabore pošiljajo šole, Centri za socialno delo in druge 
institucije in starši sami. Delujemo pretežno s pomočjo donacij. 

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili našim donatorjem, ki nam 
že več let stojijo ob strani, še posebej pa donatorjem iz Posavja, 
predvsem Gen energiji Krško in Vinku Vene s.p. Brežice. Iskrena 
hvala za vašo podporo in pomoč. 

� Ada�Požeg,�predsednica�Društva�MD�za�otroke

Materina dušica za otroke

LEVAS KRŠKO d.o.o.
Tovarniška ulica 18, SI-8270 Krško
www.levas.si, e-mail: info@levas.si

Iščemo izkušenega obdelovalca kovin:
strugarja, rezkalca.

Za informacije pokličite 07/48 11 208
ali pišite na e-mail: info@levas.si

posavje telovadi za zdravje

KRŠKO – V maju lani je na po-
budo vadbene skupine Šole 
zdravja iz Brežic z jutranjo 
vadbo razgibavanja telesa po 
metodi 1000 gibov kot prva v 
mestu Krško in druga na ob-
močju občine pričela delova-
ti vadbena skupina na Vidmu 
pod vodstvom Magde Ivano-
vić. Ob formiranju jo je ses-
tavljalo pet žensk, danes pa se 
zjutraj razgibava že 28 žensk 
in dva moška. Za osrednji vad-
beni prostor jim služi igriš-
če pri OŠ Jurija Dalmatina, v 
primeru padavin pa nadkrita 
zgornja etaža tržnice na Vid-
mu, ki jim jo je za potrebe vad-
be dalo na razpolago podjetje 
Agro Posavje, za kar so mu, 

tako kot šoli, izredno hvalež-
ni. Ivanovićeva, sicer upokoje-
na profesorica telesne vzgoje, 
je pred zagonom skupine kot 
prva opravila seminar za va-
diteljico, danes pa je v skupi-
ni že devet vaditeljic, zaradi če-
sar nikoli ne pride do izpada 
jutranjega razgibavanja. V času 
enega leta so se članice in čla-
na povezali v homogeno sku-
pino, ki preživljanju skupne-
ga časa namenja več ur in dni 
v tednu, saj se je skupina vkl-
jučili v aktivnosti, ki jih izvaja 
Večgeneracijski center Posav-
je. V njem je med drugim kar 
dobra polovica skupine opra-
vila usposabljanje za upora-
bo defibrilatorja in osnovnih 
postopkov oživljanja, urav-
navanja krvnega tlaka, preiz-

kusa pravilnega merjenja idr. 
Enkrat tedensko družno opra-
vijo tudi krajši sprehod ali hit-
ro hojo, ob sredah pa se pri-
družijo članom Planinskega 
društva Videm na planinske-
mu izletu, sicer pa po oprav-
ljeni jutranji vadbi radi skupaj 
posedijo tudi ob čaju ali kavi. 
Pri jutranji vadbi, je še poveda-
la Ivanovićeva, se jim večkrat 
pridružijo posamezni učen-
ci šole, v teku pa so pogovori 
z vodstvom Vrtca Krško, da bi 
se jim pridružili tudi tamkajš-
nji malčki. Prvo obletnico delo-
vanja namerava videmska sku-
pina obeležiti s piknikom na 
Grmadi, 17. maja pa se bodo 
udeležiti tudi srečanja posav-
skih skupin Šole zdravja v Sev-
nici.  B. Mavsar

KRŠKO – Vsak prvi vikend v aprilu poteka na Glasbeni šoli Krško 
mednarodno tekmovanje »Dnevi kitare«. Letos se je med 6. in 7. 
aprilom tekmovanja udeležilo 128 kitaristov iz več kot 30 glas-
benih šol. Tekmovanje, ki ga skupaj organizirata Glasbena šola 
Krško ter Kulturno društvo Antonio Torres, poteka v solističnih 
in komornih kategorijah vseh starostnih skupin. V soboto so na-
stopili učenci v 1., 2. in 3. kategoriji solo ter komorne skupine. 
Tekmovalni dan je z odličnim koncertom zaključil vrhunski ita-
lijanski kitarist Roberto Tascini.

V nedeljo so se v dveh etapah predstavili kitaristi od 4. do 7. kate-
gorije, ki je starostno neomejena. Tričlanski tekmovalni komisiji, 
ki je imela zelo težko delo, je predsedoval Tomaž Rajterič, sicer 
redni profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
Tudi tokrat so se tekmovanja uspešno udeležili učenci kitare iz 
Glasbene šole Krško. V 2. kategoriji solo sta srebrno priznanje 
osvojili Ana Lesjak in Žana Živič. V 2. kategoriji komorne igre 
sta s kitarskim duetom osvojili zlato priznanje in 3. nagrado Eva 
Košenina in Natalija Živič. V 1. kategoriji komorne igre je zla-
to priznanje osvojil kitarski trio v zasedbi Lev Mitra Režman, 
Žana Živič in Jakob Unetič, srebrno priznanje pa duet oboe in 
kitare, ki ga sestavljata Vita Gorenc in Luka Kržan.
� Vir:�GŠ�Krško

Dnevi kitare 2019

Nagrajenci�drugega�tekmovalnega�dne,�z�leve�proti�desni:�Ana�
Gorjanc,�1.�nagrada�6.�kat.,�Danilo�Vlašič,�3.�nagrada�6.�kat.,�
Tinkara�Majcen,�1.�nagrada�7.�kat,�Miha�Kralj,�1.�nagrada�
4.� kat.,� Samo�Novak,�1.�nagrada�5.� kat.,� Žan�Berložnik,�2.�
nagrada�5.�kat.�(foto:�Meta�Novak)

Na Vidmu jih telovadi že 30

Zgodba Ljudskih pevk Žejno se 
je začela 2. februarja 2004, ko 
so se na pobudo Antonije Za-
niuk in Slavke März bodoče 
članice sestale v vaškem domu 
na Žejnem. Kmalu so si našle 
tudi mentorja Ignaca Slako-
njo, se pridružile KUD Anton 
Kreč Čatež ob Savi in zače-
lo se je resno delo. Nastopi so 
se vrstili, do danes so nastopi-
le že skoraj 300-krat v doma-
či občini, drugod po državi pa 
tudi na povabilo Vsesloven-
skega kulturnega odbora slo-
venskih organizacij v Kanadi, 
kjer so na več prireditvah ob 
dnevu državnosti nastopile ju-
nija 2013. Lani so se skupaj s 
skupino Trta odzvale povabi-
lu Društva Slovencev Triglav 
Subotica na gostovanje v Srbi-
jo na 15. srečanje slovenskih 
zborov zamejskih Slovencev 
Vojvodine. Leta 2016 so bile 
povabljene k sodelovanju na 
državni proslavi ob 150-le-
tnici Rdečega križa v Galluso-
vi dvorani Cankarjevega doma 
v Ljubljani, ki so jo predvaja-
li na RTV Slovenija. Tega leta 
so prejele tudi zlato priznanje 
za doseganje državne ravni na 

Nastopile so že tristokrat
ČATEŽ OB SAVI – 16. marca so Ljudske pevke Žejno s koncertom obeležile svojih 15 let delovanja. Ker delu-
jejo kot sekcija KUD Anton Kreč Čatež ob Savi, so povabile tudi ostale sekcije čateškega kulturnega društva 
– moški in mešani pevski zbor ter skupino Trta.

srečanjih pevcev ljudskih pe-
smi in godcev ljudskih viž. LP 
Žejno vsako leto junija prireja-
jo zdaj že tradicionalno sreča-
nje ljudskih pevcev in godcev 
Pa se sliš'. Izdale so že tri zgoš-
čenke – prvo leta 2006 pri Pe-
tru Finku, drugo leta 2009 v 
Domu krajanov na Čatežu s po-
močjo Rudolfa Strnada in tre-
tjo leta 2014 v Arnovem selu 
pri Strnadu.

Članice in njihov mentor so ob 
tej priložnosti prejeli jubilej-
ne Maroltove značke, ki jim jih 
je podelil podpredsednik Sve-

ta JSKD OI Brežice Janez Av-
šič. Zlate Maroltove značke (za 
več kot 15 let udejstvovanja v 
ljubiteljski kulturi) so prejeli 
Alojzija März, Jožefa Požgaj, 
Terezija Rimc, Ignac Slakonja 
in Antonija Zaniuk, bronasto 
Maroltovo značko (za več kot 
pet let udejstvovanja) pa An-
tonija Klemenčič. Slavljen-
kam so čestitali tudi nekateri 

gostje: župan brežiške občine 
Ivan Molan, predsednik sveta 
KS Čatež ob Savi Alojz Škrabl, 
predstavniki Dobovskih pev-
cev, KD Žarek Dolenja vas, Ar-
tiških fantov, Kapelskih pubov, 
Ljudskih pevk Cerklje ob Krki, 
ZKD Brežice, JSKD OI Brežice 
in KUD Anton Kreč Čatež ob 
Savi. Zahvala je šla tudi pove-
zovalki koncerta Katarini Sla-
konja. Obiskovalci so si lahko 
ogledali manjšo razstavo zbirk 
podarjenih zgoščenk, pesma-
ric, v katerih medijih so se pev-
ke pojavljale in fotografij z go-
stovanj, nastopov itd.
 R. Retelj

Ljudske�pevke�Žejno

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 30. 
marca smo se člani KO DIS Le-
skovec zbrali na letni konfe-
renci v novih prostorih KS Le-
skovec. Za uvod so poskrbeli 
šolarji iz OŠ Leskovec, ki so 
pod vodstvom Klavdije Mirt 
ubrano zapeli dve pesmi, tre-
tjo pa smo kar vsi skupaj. Na-
šega zbora sta se udeležila tudi 
predsednik sveta KS Krško po-
lje Peter Račič in predstav-
nik KO DIS Krško Alojz Levi-
čar. V veliko zadovoljstvo nam 
je bilo, da je prišla predsedni-
ca DIS Ivica Žnidaršič, ki nam 
je veliko povedala o prizade-
vanjih za dosežene pravice 
izgnancev in velikih naporih za 
poplačilo vojne škode. Iz poro-
čil je razvidno, da delamo dob-
ro in uspešno. Vsem, ki nam 
pomagajo pri realizaciji pro-
grama, se prisrčno zahvaljuje-
mo. Še naprej bomo pripravlja-
li tradicionalna srečanja članov 
na Senušah, ki se jih člani radi 
udeležujejo. Rozi Lavrinšek 
smo podelili zahvalo za dolgo-
letno vzorno vodenje blagajne, 
Ivici Žnidaršič pa knjigo o Le-
skovcu. Sledilo je prijetno dru-
ženje ob prigrizku in dobrem 
pecivu, ki so ga spekle naše čla-
nice.   � Zdenka�Žičkar���

Letna konferenca 
KO DIS Leskovec
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

od ponedeljka do 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.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja 
identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

www.PosavskiObzornik.si

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 
20a, vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od  
9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter 
druge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige 
založbe Neviodunum. 

SPOMIN

NONO HOVIĆ

Dragi naš

Odšel si v prerani grob.
Iz dneva v dan čakamo na tvoj nasmeh in tvoje stopinje,

vendar tebe ni.

Prezgodaj si nas zapustil. Pogrešamo te.

Vsi, ki te imamo radi

SPOMIN

rojena Vodopivec, iz Leskovca pri Krškem.

HERMINA ZUPANČIČ

Srce je omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,

a nate spomin
bo�večno�ostal.

20. aprila bo minilo žalostno leto, odkar nas 
je zapustila naša draga mami, babi, sestra, 

teta, botra in bivša uslužbenka SDK

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Njeni najdražji

ZAHVALA
Kam�odhajaš,�dragi�Igor,�kliče�žalostno�srce, 
niti�zbogom�nisi�rekel,�nisi�nam�podal�roke. 

Zdaj�se�moram�posloviti,�vsi�domači,�jaz�od�vas, 
mojih�naukov�se�držite,�to�želim�vam�zadnjikrat. 
Kadar�vigred�se�povrne�v�mili�vaš�domači�kraj, 
rož�na�grob�mi�posadite,�kot�ima�jih�mesec�maj.

IGOR KNEŽEVIČ 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v teh tako težkih trenutkih stali ob strani in nas podpirali, 
izrekli sožalje, se ga spominjali ter ga pospremili na njegovi prerani 
zadnji poti. Posebna zahvala g. Žiljaku iz Ulma in pogrebni službi 
Žičkar za sodelovanje pri urejanju prevoza, hvala g. župniku iz Brežic 
za lepo opravljen obred in tolažilne besede ter gospe Afroditi za 
ganljivo prebran govor. Hvala pogrebni službi Komunale Brežice, 
pevcem za zapete pesmi ter Jerneju za predvajanje Igorjeve najljubše 
pesmi. Hvala tudi restavraciji Štefanič za pogostitev.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Brežic, zadnji dve leti stanujoč na Švedskem.

V 34. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi
mož, sin, brat, stric, krstni boter in dober prijatelj

ZAHVALA

iz Radeč.

MARIJA - DARINKA
KMETIČ

Mama Darinka, vedi ...
Ni umrlo tvoje srce ...

Le�razdelila�si�ga�med�nas�...
Tako,�kot�si�vedno�znala.

V 74. letu starosti nas je zapustila
naša draga mama in babica

Hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za darovano cvetje in 
sveče ter za vse izrečene besede sočutja in tolažbe. Hvala vsem, ki ste 
jo pospremili na zadnji poti. Hvala tudi pogrebni službi v Radečah, 
pevcem za odpete pesmi in govorniku Tomažu Lavrincu za čutno 
prebrane besede ob slovesu.

Žalujoči: njeni najdražji

SPOMIN

SLAVKO VOUK

27. aprila bo minilo 10 žalostnih let,
odkar nas je zapustil naš dragi
mož, oče, dedek in pradedek

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu
in ga ohranjate v lepem spominu.

Neizmerno ga pogrešamo.
Njegovi najdražji

iz Krškega.

LISCA – Konec marca se je 
na Lisci nad Sevnico na med-
narodnem tekmovanju v 
hitrostnih preletih z jadral-
nimi padali zbralo več kot 
60 pilotov iz osmih držav. 

To je tekmovalna disciplina, 
dolga od 40 do 100 km, med 
katerimi so obratne točke, ki 
jih je treba preleteti po vrst-
nem redu v najkrajšem času. 
Tekmovanje, ki ga je organi-

ziralo Društvo jadralnih pa-
dalcev Lintvar pod vodstvom 
Roka Veglja, je potekalo cel 
vikend. 

Pogumno so se borili tudi lo-
kalni piloti iz kluba Kondor 
Radeče, ki jim je domača »Lis-
ka« izhodišče za igro na nebu. 
Piloti so v skupni razvrstit-
vi pustili svoje srce nad Lisco 
in dosegli:  Rado Voglar 29. 
mesto, Matej Gošte 27. mes-

to, Gašper Ferme 7. mesto in 
»newcomer« Mitja Kuzman 
6. mesto. 

Velja omeniti, da je Ferme za-
dnji dan dirke taktično ugnal 
»top of the top« pilote in pre-
pričljivo zmagal. V skupnem 
seštevku celotnega konca ted-
na je z visoko prednostjo slavil 
Slovenjgradčan Bojan Gaber-
šek, drugo mesto je osvojil še 
en Korošec Tadej Krevh, tret-

ji je bil Tomaž Eržen z Gorenj-
ske. 

Med ženskami je zmagala čla-
nica kluba Lintvar Mojca Pi-
šek, ki je tudi lastnica evrop-
skega rekorda v preletih s 
povratkom čez 200 km, drugo 
mesto je osvojila Hrvatica Jas-
na Lalić, tretja pa je bila Dora 
Furezs z Madžarske.

� Rok�Vegelj,�DJP�Lintvar

Na Lisci tekmovali jadralni padalci

ZAHVALA

MILANA KROŠLJA st.

Pride�čas,�ko�bolečina
v�blaženost�se�spremeni,

a telo je le lupina,
�ki�jo�duša�zapusti.��

Ob izgubi očeta, tasta, dedka in brata

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za vsa 
izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše 
in denarno pomoč.
Posebna zahvala velja negovalkama Tatjani in Mariji za vso nego in 
pomoč na domu, sestri Valeriji in celotnemu osebju negovalnega 
oddelka SB Brežice, hvala kolektivu Nomago PE Krško, vaščanom 
Zgornje Pohance, AKŽ Sromlje in PGD Sromlje. Hvala družinam Avšič-
Krošelj iz Curnovca, Stipič s Planine, Kelhar iz Pijavškega in Kodrič 
iz Krške vasi za nudeno pomoč. Iskrena hvala tudi MPZ Sromlje za 
sočutno zapete žalostinke, govornici Saši za opisano življenjsko pot, 
kvartetu trobil, pogrebni službi Žičkar in župniku Mateju za lepo 
opravljen obred. Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali 
in ste sočustvovali z nami ter se v tako velikem številu poslovili od  
pokojnega na njegovi zadnji poti. Hvala vam.

Žalujoči: sin Milan z družino

iz Zgornje Pohance

ZAHVALA

ERNESTA KRANERJA

Srce je omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,

a spomin nate
bo�za�vedno�ostal.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi
nam vsem dragega moža, očeta, dedka,

brata, svaka, strica in prijatelja 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za tolažilne besede in tople stiske rok. Hvala vsem, ki ste nam v tako 
težkem času slovesa nesebično stali ob strani, darovali cvetje in sveče 
ter pomagali in sočustvovali v teh žalostnih trenutkih.

Posebno zahvalo namenjamo pogrebni službi in celotnemu 
kolektivu Kostak d. d., spoštovanemu gospodu župniku Doriju 
Pečovniku iz Berlina za lepo opravljen obred, cenjenemu gospodu 
Jožetu Ostermanu za poslovilni žalni govor, pevcem iz Kapel, ki so 
ga s pesmijo pospremili na njegovi zadnji poti ter gospodu Srečku 
Sušniku za zaigrane žalostinke. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ste ga imeli 
radi ter se v tako velikem številu od njega poslovili in ga pospremili 
k večnemu počitku. V naših srcih bomo hvaležno ohranjali njegov 
spomin.

Žalujoči: vsi njegovi
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Prodamo koruzo, ječmen in 
tritikal (naravno sušeno) ter 
dva prašiča, težka od 100 do 
120 kg. Tel.: 040 796 830

Prodam seno v kockah ali 
okroglih balah in parcelo št. 
1719/81, k.o. Drnovo. 
Tel.: 051 337 467

Prodam 6 okroglih bal sena 
in 12 bal travne silaže - prva 
košnja. Tel.: 040 087 514 

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

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodamo suha bukova raz-
cepljena in razžagana drva, 
dolžine 33 cm, 25 cm ali 40 cm, 
skladiščena pod streho. Okoli-
ca Dolenjske (Trebnje). Cena 
70 €/m3. Možna dostava. Tel.: 
041 637 146, po 20. uri 

Prodamo zračno suhe smre-
kove plohe, dolge 4 m, debe-
le 5 cm, cena 178 €, lahko tudi 
razžagamo na 'remelne'. Mo-
žna dostava. Tel.: 041 637 146, 
po 20. uri 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica
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vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
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www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

• Ekološki  topaz
 1,30 €/kg
• druge sorte 0,70 €/kg

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodamo temeljito suha me-
šana hrastova in kostanjeva 
drva, skladiščena pod streho. 
Cena 60 €/m3. Nudimo tudi 
dostavo. Okolica Dolenjske 
(Trebnje). Tel.: 041 637 146, 
po 20. uri

Prodam drva (bukev, javor), 
vino (belo, rdeče), pecljalnik 
za grozdje in motor Daelim 
125. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam brezova drva, kratko 
sekana, 4,5 m3. 
Tel.: 041 913 779

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam dober cviček in fran-
kinjo. Cena ugodna, okolica Kr-
škega. Tel.: 031 822 242

Prodam rdeče vino in franki-
njo. Cena 1,00 €/l in 1,50 €/l, 
večja količina po dogovoru. 
Tel.: 051 755 099

Prodam mešano vino, cena 1 
€/l, okolica Sevnice. 
Tel.: 031 415 013

Prodam vino cviček, franki-
njo, kraljevino, dva prašiča 

Prodamo kmetijsko zemljišče 
(5.541 m2), Sela pri Dobovi – 
Bizeljsko. Cena 5.000 € oz. po 
dogovoru. Tel.: 068 695 802

Oddam garsonjero, 39 m2, na 
CKŽ 86, Krško, delno opre-
mljeno. Cena najema 200 € + 
stroški. Tel.: 031 653 122

Brezplačno oddam vinograd 
z 800 trsi za cviček na Plani-
ni pri Raki. Mogoča strojna ob-
delava, pripravljen na sezono. 
Tel.: 041 804 413 

V Brežicah najamem novejšo, 
večjo ločeno sobo s kopalni-
co ali novejšo garsonjero, cen-
tralno ogrevano, za dobo 2 let. 
Spoštljiva nekadilka, predava-
teljica. Tel.: 031 388 931

Na otoku Pašman oddam dvo-
sobni apartma »Agnes«, pog-
led na morje, klima, terasa, 
200 m do morja, parkirišče, 
gril, TV SAT. Tel.: 041 983 525

AVTOMOBILIZEM

Prodam Nissan Qashqai 4x4, 
dizel, letnik 2009, prevoženih 
112.000 km, bel, zelo lepo oh-
ranjen. Tel.: 041 824 109

NEPREMIČNINE

Kupim zazidljivo zemljišče. 
Tel.: 031 438 264

Prodam starejšo hišo, Kop-
rivnica 36, z 88 arov zemljiš-
ča. Elektrika, voda, telefon, op-
tika. Tel.: 051 703 566

Prodam hišo nad Blanco, 
180 m2, moderno renovi-
rano, nadstandardno to-
plotno izolirano, zelo lepo, 
vsa infrastruktura, prva 
vselitev, EI izdelana. Vre-
dna ogleda in nakupa. 
Tel.: 040 154 925

Prodam stanovanje (62 m2 + 
24 m2 atrija) v Krškem. 
Tel.: 051 654 236

Prodam gradbeno parcelo v 
Bistrici ob Sotli, primerno za 
obrtnike ali drugo dejavnost, 
4.000 m2, ostalo po dogovoru. 
Tel.: 041 614 974

Prodam bivalni vikend v Vit-
ni vasi, hidravlično prešo (170 
l), cisterni 400 l in 600 l, ner-
javeči mlin in betonske stebre. 
Tel.: 040 880 752 

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev in jarkic 

27. aprila/25. maja pri Mirt Alojzu na Gmajni 
28, Raka, 30. aprila/28. maja pa na Kajuhovi 3, 
Senovo. Vsak četrtek enodnevni beli piščanci. 

V maju enodnevne race in gosi 
ter dvokilogramski purani.

MIRNE IN VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE.
Naročila sprejemamo na 

tel. št.: 07 49 73 190 ter 031 676 724

Prodam moped Tomos APN 6, 
letnik 1994, v izredno dobrem 
stanju, registriran. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 458 831

Prodam zimsko-letne gume 
(195/65 R15), dobro ohranje-
ne, in koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 858 594

KMETIJSTVO

Prodam traktor Antonio Car-
raro Tigre Country 3700, l. 
2012, 400 ur, cena 10.000 €. 
Tel.: 041 433 505 

Prodam puhalnik na kardan, 
skuto in mleko. 
Tel.: 051 477 243

Prodam buldožer TG 75, trak-
tor Zetor 4320, razne kmetij-
ske stroje, cepilec drv, stroje in 
orodje za mizarje. 
Tel.: 03 56 81 001

Prodam električno škropilni-
co in 120 m cevi na kolutu. 
Tel.: 051 392 451

Prodam traktorski cepilec drv 
ter bukova in mešana drva. 
Tel.: 031 594 663

Prodam koruzo trdinko, na-
ravno sušeno, in belo mešano 
vino (laški rizling, rumeni pla-
vec, kraljevina). 
Tel.: 031 497 749 

Prodam cisterno za gnojevko 
Creina (2.200 l) in rotacijski 
plug Gorenje, okrogli priklop. 
Tel.: 030 998 658

Prodam pajka SIP, nakladalec 
hlevskega gnoja in luščilec ko-
ruze. Tel.: 030 694 956

Prodam skoraj nov ružilec ko-
ruze na kardan in nakladač za 
gnoj Leon 400, ohranjen, malo 
rabljen. Tel.: 041 233 834

Prodam vrtno frezo Mio Stan-
dard, ugodno. 
Tel.: 041 847 896

Prodam samohodno kosilni-
co AS 26AH 9/3, nemške iz-
delave, na 3 kolesa, motor 
dvotakten, 6 KM. Primerna 
za strmine, rez 63 cm, košnja 
zelo visoke trave, z opcijo do-
datnih zavor (okolica Brežic). 
Tel.: 041 913 715

Prodam koruzo v zrnju in pu-
halnik Tajfun na traktorski po-
gon. Tel.: 031 451 669

Prodam 10 okroglih zavitih 
bal prve ali druge košnje. Sela 
pri Dobovi. Tel.: 041 876 809
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Sem starejša gospa iz okolice 
Senovega, z mano živi tudi moj 
prijatelj. Oba sva prejemnika 
pokojnine. Imam svoj dom in 
manjšo posest. Oba sva sta-
rejša in potrebujeva pomoč 
v gospodinjstvu in na manj-
ši kmetiji. V zameno ponujam 
svoje imetje. Tel.: 07 49 70226

STIKI
Iščem resno žensko za skup-
no življenje na mojem domu. 
V jeseni življenja (star sem 
65 let) želim spoznati prijet-
no žensko. Kličite v večernih 
urah. Tel.: 051 397 806

Prijeten, razumevajoč moški 
bi rad spoznal tebe, staro do 
49 let. Imam službo, nudim 
ti iskreno prijateljstvo, topel 
dom (po dogovoru lahko pri 
tebi). Tel.: 068 616 079 

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!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, 
Bojana Kunej Rožman
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.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri NLB: SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (9/2019) bo izšla v 
torek, 30. aprila 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 24. april 2019.

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

(80–100 kg) in telico simen-
talko. Tel.: 051 870 909

Prodam vino cviček, modro 
frankinjo in suhe gobe. 
Tel.: 031 813 735

Prodam mešano vino, belo in 
rdeče, po 0,80 €/l. 
Tel.: 031 278 754

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček in mešano belo (1 €/l) ter 
modro frankinjo (1,30 €/l). 
Tel.: 031 373 860

ŽIVALI

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

Kupimo debele krave ter teli-
ce za zakol in suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Kupim kravo, primerno za za-
kol. Tel.: 040 309 402

Prodam vola, starega 26 me-
secev, pasma simentalec, eko-
loška reja, suha krma, teža 850 
kg. Tel.: 040 309 402

Prodamo bikca simentalca, 
starega 2 meseca, in odojke. 
Tel.: 031 283 279

Prodam osla večje rasti, stare-
ga 1 leto, in vietnamske praši-
če Gottinger. Tel.: 041 683 261

Prodamo 4 odojke, težke 25–
30 kg. Okolica Leskovca pri Kr-
škem. Tel.: 031 334 392

Ugodno prodam 2 krškopolj-
ska prašiča, težka 60 kg. Oko-
lica Blance. Tel.: 031 751 324

Prodamo 2 mladi svinji za za-
kol ali nadaljno rejo, težki 115 
kg in 105 kg. Tel.: 07 49 68 
390, po 19. uri

Prodam prašiče (mesni tip, 
domača reja, teža 40–130 kg), 
brejo svinjo in jagnjeta. Možen 
zakol. Tel.: 031 664 286

Prodam 2 prašiča, težka okoli 
35 kg. Tel.: 031 590 523

Prodam svinjsko polovico. 
Tel.: 041 503 556

Prodam 15 ovc JS pasme, sta-
re od 4 do 7 let, cena 100 €/
kom (okolica Brežic). 
Tel.: 041 398 567

Prodam očiščene domače pi-
ščance, zunanja reja, domača 
hrana. Cena 4 €/kg. 
Tel.: 041 469 140

Prodam čebele z AŽ panji, lah-
ko z manjšim čebelnjakom, in 
nove AŽ panje. Ugodno. 
Tel.: 041 523 708

Prodam čistokrvne nemške 
ovčarje, 1 samčka (170 €) in 1 
samičko (150 €). 
Tel.: 068 606 233 

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam malo rabljeno kotno 
sedežno (250 x 230 cm), 3 
notranja vrata (200 x 85 cm) 
in omaro za dnevno sobo. Ugo-
dno. Tel.: 041 373 028

Ugodno prodam pomivalno 
korito z montirano pipo in ra-
bljen pomivalni stroj. 
Tel.: 041 843 116

Prodam originalni elektro-
motor z reduktorjem za vrte-
nje na žaru. Naprava je nova, 
cena 160 €. Tel.: 051 660 993

Prodam čistilec Kärcher 
HDS 698 Eco in rdeče vino 
(Sromlje). Tel.: 051 643 853

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kra-
njec s.p., Rožno 15a, Brestanica

Prodam diatonično harmoni-
ko, uglasitev GCF, cena 1.000 €. 
Tel.: 051 392 451

Mlajši upokojenec bi obdelo-
val manjšo kmetijo ali zemljo 
pri vikendu. Ostalo po dogovo-
ru. Tel.: 031 799 839 

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Telefon: 031 621 522, 07 49 21 563
Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Sprejemo naročila za bele kilogramske piščance, 

ki bodo v prodaji v sredo, 8. maja (naročila obvezna).
Mlade rjave in grahaste jarkice dobite 

vsak delavnik ob 16. uri.
Kmalu bodo naprodaj enoletne kokoši, 
sprejemamo tudi naročila za purane.

Želimo vam mirne in blagoslovljene 
velikonočne praznike.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci bodo v prodaji 
v sredo, 8. maja, s predhodnim naročilom.

Rjave in grahaste jarkice v začetku nesnosti dobite 
vsak delavnik po 18. uri.

Nudimo vam tudi prašiče za nadaljnjo rejo ali zakol.
Želimo vam vesele velikonočne praznike.

ZAVOD NEVIODUNUM, 
izdajatelj časopisa POSAVSKI OBZORNIK,

vabi k sodelovanju zanesljivega študenta/študentko
 iz Posavja z znanjem 

grafičnega oblikovanja oglasov in časopisnih strani.

Ponudbe s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj 
pošljite do 7. maja 2019 na naslov: marusa.mavsar@posavje.info.

Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

Sem 62-letni upokojenec. Iš-
čem samsko žensko za dopust 
v juniju. Brez obveznosti. 
Tel.: 070 461 340

64-letna vdova, močnejše 
postave, iščem zvestega prija-
telja. Tel.: 070 289 791

40-letni fant bi rad spoznal 
dekle ali mamico, staro do 40 
let, za skupno življenje. 
Tel.: 051 477 243

BIZELJSKO – V spodnjih 
prostorih župnišča na Bi-
zeljskem je do 5. maja na 
ogled razstava pirhov in ve-
likonočnih dekorativnih iz-
delkov najrazličnejših teh-
nik in materialov, ki jih je 
izdelalo več kot 30 posame-
znikov. 

13. aprila je tamkajšnji župnik 
Vlado Leskovar razstavo, ki 
so jo tretje leto zapored prip-
ravile članice Aktiva kmečkih 
žena Bizeljsko, ki deluje pod 
okriljem Društva kmetic Bre-
žice, tudi blagoslovil. Kot je v 
uvodnem delu pred otvorit-
vijo, ki je potekal v župnijski 
cerkvi sv. Lovrenca, predsta-
vila Nataša Šekoranja Špiler, 
ki je povedala nekaj več tudi 
o simboliki velikega tedna in 
velikonočnih praznikov, na le-
tošnji razstavi sodelujejo kra-

V košari tudi nojeva jajca

janke Bizeljskega ter nekateri 
gosti iz bližnje in daljne okoli-
ce. Razstavljavcem so se letos 
pridružili člani Društva upo-
kojencev Teharje, pirhe pa so 
okraševali tudi učenci od 1. do 
5. razreda, skupina podaljša-

nega bivanja ter učenci izbir-
nega predmeta likovno snova-
nje iz OŠ Bizeljsko. Na razstavi 
so na ogled jajca, obarvana s 
čebulo in okrašena z rastli-
nami, pirhi, pobarvani s svi-
lo, okrašeni s servetno teh-
niko, slamo, blagom, gumbi, 
polepljeni z različnimi mate-
riali itd., omeniti velja koša-
rico oz. pehar nepobarvanih 
naravnih perutninskih jajc, v 
katerem so jajca kokoši, ko-
koši Araukan (kokoši, ki nese-
jo zelena jajca), gosi, rac, pur, 
prepelic, cverglic, emuja, nan-
duja in noja. Bizeljski župnik 
je poudaril, da jajce simboli-
zira novo življenje pa tudi ka-
plje krvi. »Tako kot pišče pri-
de ven iz jajčne lupine, v novo 
življenje, tako je tudi Kristus 
premagal smrt in prišel ven 
iz groba,« je dejal in dodal, 
da smo še vedno v postnem 
času, ko človek doživlja pre-
porod svoje duše in se lahko 
porajajo različne ustvarjalne 
ideje, kot so se porodile vsem 
sodelujočim na razstavi. Pred-
sednica AKŽ Bizeljsko Slavi-
ca Antolovič se je ob tej pri-
ložnosti zahvalila določenim 
posameznikom, med drugim 
tudi Roku Beričniku, ki je z 
igranjem na citre poskrbel za 
glasbeno spremljavo otvori-
tve razstave. Ogled razstave je 
možen vsak dan po sveti maši 
oz. po dogovoru.
 R. Retelj

Največ�zaslug�za�postavitev�razstave�imajo�(z�leve)�Metka�
Premelč,�Lea�Babič�in�Mihaela�Balon.



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 8, četrtek, 18. 4. 201932 ZADNJA

Ko se v sončnem dopoldnevu 
peljem proti Spodnjemu Sta-
remu Gradu v bližini Libne v 
občini Krško, ne vem, kdo me 
bo pričakal. Vem samo, da gre 
za mladeniča z imenom Črt, 
ki se ukvarja s pesništvom in 
pisateljevanjem. Tako se na-
mreč predstavi v svojem elek-
tronskem sporočilu, v katerem 
me prijazno sprašuje, če bi bila 
morda njegova zgodba zanimi-
va za bralke in bralce našega 
časopisa. Dogovoriva se za uro 
in kraj srečanja. Občutek ob 
prvem stisku roke in pogledu 
na vitkega fanta je prijeten in 
ko sedeva v lokal ob športnem 
igrišču, pogovor steče kot med 
starima znancema. Črt Kranjc 
prijazno in potrpežljivo odgo-
varja na vprašanja ter s svojimi 
odgovori »riše« sliko svojega 
otroštva. Njegovi najzgodnejši 
in tudi najprijetnejši spomini 
so povezani z družino – z oče-
tom, materjo in sedem let sta-
rejšim bratom. »Veliko smo po-
tovali, predvsem v času šolskih 
počitnic. Lahko rečem, da sem 
videl več kot 20 tujih držav. 
Morda so ta potovanja tudi 
vplivala name in na moja raz-
mišljanja ter na moj pogled na 
svet, v katerem odraščam in se 
o marsičem sprašujem,« pove 
in nadaljuje z zgodbo o bridki 
izkušnji, ki je sledila, ko je do-
polnil 12 let. Takrat sta se nje-

gova starša ločila. To je moč-
no vplivalo na odraščajočega 
in živahnega najstnika s teža-
vo koncentracije, ki mu je bila 
mati v najtežjih trenutkih v 
največjo oporo. Takrat se je na-
učil opazovati in analizirati lju-
di okoli sebe. »Ni potrebno ve-
liko, da si dober človek: poberi 
olupek banane s tal, obriši pri-
jateljici solzo, bodi dober so-
sed, kajti ko ti zmanjka soli in 
si je nimaš kje sposoditi, posta-
ne tvoje kosilo tako neokusno 

kot tvoje življenje. Marsikaj je 
odvisno od truda in pričako-
vanj, a najbolj pomembno je, 
da ostajamo zvesti sebi. Sam 
skušam ne veliko pričakovati, 
a kljub temu veliko dati. Zma-
ga je moj moto življenja,« niza 
misel za mislijo. 

Pred štirimi leti, ko je dopolnil 
14 let, je začel pisati tudi ro-
man. »Nisem ga še končal, to 
je cilj za letošnje leto. V njem 
bo del moje osebne zgodbe, 

ki jo bom razkril skozi glavni 
lik. Ime sem mu dal Miha, star 
je 15 let in odrašča v premo-
žni družini. Zelo razvajen fant 
se mora nenadoma soočiti s 
smrtjo očeta in zgodba se bo 
razvijala tako, da bom skušal 
opisati, kako je ta izguba vpli-
vala na Mihčevo prihodnost, 
na njegovo šolanje, odnose ...« 
preplete osebno pripoved z za-
četki literarnega ustvarjanja, 
ki so vodili tudi k pisanju pe-
smi in osebnih razmišljanj. »V 

poeziji se lahko malo bolj igraš 
z besedami, vendar nisem 
poet, pač pa sem najprej člo-
vek, oseba, v kateri bije moč-
no srce. Vedno sem malo dru-
gače razmišljal in to skušam 
izraziti ne samo s pogovorom, 
ampak tudi skozi zapisane be-
sede. Svoje misli sem najprej 
pisal na papir, potem na tele-
fon, nato sem pomislil, da bi 
vse zapisano nekje objavljal in 
tako sem ustvaril lastno sple-
tno stran, na kateri objavljam 
svoja pesniška dela in krajša 
razmišljanja. Vrstnikom in tudi 
vsem ostalim želim skozi raz-
lične zapise prikazati, kako vi-
dim stvari v svetu,« pripovedu-
je in nadaljuje, da najraje piše 
v nočnem času, ko vladata mir 
in tišina. Ob tem pogosto pos-
luša ambientalno glasbo, ki mu 
daje dodaten navdih. 

Črtova spralnica
Mladi besedni snovalec je 
spletno stran, na kateri obja-
vlja svoja literarna snovanja, 
poimenoval Spralnica. Idejo 
za ime je dobil ob pogledu na 
pralni stroj, v katerem se ved-
no znova pere perilo, ki z vsa-
kim pranjem postaja vedno 
bolj obledelo. Sprane majice 
so postale zanj simbol različ-
nih življenjskih preizkušenj in 
novih izkušenj, kar skuša poja-
sniti: »Tako kot je lahko sprana 

majica, ker gre skozi več ciklov 
pranja v pralnem stroju, so lah-
ko sprani tudi ljudje, ker gre-
do skozi več ciklov življenjskih 
preizkušenj. Gre za izpeljan-
ko besede spran – spranost; za 
obledel, spran svet, v katerem 
manjka ljubezni, pristnih od-
nosov, razumevanja ...« V na-
daljevanju pogovora poudari, 
da je svet lahko zelo lep, lahko 
pa je zelo temačen, a takšen je 
zaradi naših lastnih odločitev. 
»Vsaki situaciji lahko daš slab 
ali dober priokus,« razmišlja. V 
svet temačnih misli bi se lah-
ko ujel tudi sam in bi samo ne-
močno gledal, kaj se dogaja v 
njegovem življenju, a odločil se 
je, da bo žalost skušal spreme-
niti v radost. »Pomembno je, 
da daš življenju smisel,« doda 
in nadaljuje, da hiter tempo na-
šega vsakdana ter vse možne 
informacije, ki smo jim vsako-
dnevno izpostavljeni, povzroči-
jo, da pozabimo, kam smo na-
menjeni, kaj moramo narediti 
in kdo sploh smo. 

Na poti skozi različna vpraša-
nja o smislu in nesmislu biva-
nja nastajajo Črtovi zapisi, za 
katere si želi, da bi jih videlo in 
prebralo čim več ljudi. »Iščem 
svojo pot in želel bi pomagati 
tudi drugim, zato želim postati 
psihoterapevt,« zaključi. 
 Smilja Radi

Življenju je pomembno dati smisel
SPODNJI STARI GRAD – 18-letni dijak Črt Kranjc razkriva del svojega notranjega sveta skozi pesmi in misli, ki jih objavlja na svojem blogu, namerava pa izdati tudi 
svoj prvi roman. Skozi mnogotera razmišljanja razkriva lasten notranji svet, ki je odraz zaznav iz okolja, v katerem odrašča.

Črt� Kranjc� je� dobil� idejo� za� poimenovanje�
svoje�spletne�strani,�na�kateri�objavlja�svoje�
pesmi�in�osebna�razmišljanja,�ob�pogledu�na�
pralni�stroj�(foto:�osebni�arhiv).�

Mladega�pisca�zanima�tudi�izrazna�fotografija�
(foto:�osebni�arhiv).

KOSTANJEVICA NA KRKI – Mladinsko društvo Kostanjevica 
na Krki je predstavilo program letošnjega Festivala kulture 
Kostanjevica, ki bo po lanski premierni izvedbi letos trajal 
tri dni, od 4. do 6. julija.

Kot je pove-
dal predsednik 
društva Jan 
Strajnar, je bilo 
mladinsko dru-
štvo ustanovlje-
no leta 2015 z 
namenom kul-
turne in turi-
stične poživitve 
dogajanja v naj-
manjšem slo-
venskem mestu 
in v širši okoli-

ci. Lani julija so prvič organizirali Festival kulture Kostanjevi-
ca (FKK), s katerim želijo v kraj vrniti nekoč bogato festivalsko 
tradicijo, predvsem pa oživiti gledališko dejavnost, je dejal pro-
gramski vodja festivala Stane Tomazin. »Primarno se nam zdi, 
da kulturi vrnemo mesto, ki ga je nekoč imela v Kostanjevici, saj 
se ljudje pogosto ne zavedajo, kakšen turistični potencial in pro-
mocijo kraja to prinaša,« poudarja. Njihovo glavno vodilo sta kva-
liteten program ter dostopnost, kar zagotavljajo z brezplačnim 
vstopom na vse festivalske prireditve.
Ker je prva izvedba festivala naletela na odličen odziv, ga bodo 
letos razširili na tri dni, od četrtka, 4. julija, do sobote, 6. julija. 
V tem času bosta na sporedu dve gledališki predstavi, na kon-
certnem prizorišču na kostanjeviškem otoku bo nastopili devet 
glasbenih skupin, med festivalom bodo potekale tudi gledališke 
delavnice in literarni pogovori z znanimi slovenskimi pisci. S fe-
stivalom ne ciljajo na množičnost, kljub temu pa si obetajo oko-
li 2000 obiskovalcev, ki jim želijo ponuditi tudi možnost preno-
čišč v mestu ali okolici, pa tudi celovito turistično ponudbo, v 
katero želijo vključiti vse lokalne znamenitosti. Z organizator-
ji festivala sodeluje tudi Galerija Božidar Jakac, kjer bodo hkra-
ti s festivalom odprli tudi letošnji kiparski simpozij Forma viva. 
»Zelo lepo je, da se poleg galerije, ki je profesionalna ustanova 
na likovnem področju, v dogajanje vključujejo tudi drugi,« je di-
rektor Goran Milovanović pohvalil organizatorje iz »zelo moč-
ne generacije aktivnih mladih«.
� P.�Pavlovič

Festival bo letos že tridnevni

Z�leve:�Milovanović,�Tomazin�in�Strajnar

Potem ko je Občina Krško leta 
2011 družinski mavzolej za-
koncev Hočevar, ki ga je leta 
1886 dala zgraditi Josipina Ho-
čevar – vanj so bili leta 1890 
preneseni posmrtni ostanki 
leta 1886 preminulega Mari-
na Hočevarja, leta 1911 je bila 
vanj pokopana tudi Hočevarje-
va – razglasila za kulturni spo-
menik lokalnega pomena, sta 
skrb nad njegovo obnovo v le-
tih 2017 in 2018 prevzela Re-
stavratorski center Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Lju-
bljana (ZVKD) in družba GNOM 
iz Šentvida pri Stični, ki delu-
je na področju varovanja kul-
turne dediščine.  Marija Režek 
Kambič iz ZVKD je ob otvori-
tvi poudarila, da gre za enega 
izmed najkakovostnejših spo-
menikov poznega 19. st. na 
Slovenskem: »Ko govorimo o 
celostnih umetninah, kjer se 
spretno prepletajo arhitektur-
na z likovno, dekorativnimi in 
uporabnimi umetnostmi. Tukaj 
lahko rečemo, da gre dejansko 
za vrhunec tega ustvarjanja na 
Slovenskem, da gre za majhen 
biser, ki združuje vse tehni-
ke tistega časa, govorimo tako 
o mozaikih, kiparski umetno-
sti, arhitekturi in vitražih.« 
Načrt naj bi izdelal graški arhi-
tekt iz kroga znanega graško-

Mavzoleju povrnili videz in ugled
KRŠKO – 6. aprila, ob 100-letnici rojstva krške mecenke Josipine Hočevar (1824–1911), je bil v  mestnem 
parku odprt obnovljen mavzolej družine Hočevar, ki sodi med najpomembnejše neogotske spomenike iz 
obdobja 19. stoletja na Slovenskem. Grobnico bo poslej upravljal Kulturni dom Krško. 

-münchenskega arhitekta Ge-
orga von Haubberrisserja ml., 
kamniti del pa so izdelali v lju-
bljanski tvrdki Feliks Toman, 
v kateri so se izkazali pri več 
znamenitih gradnjah tedanje-
ga časa, med drugim grobnice 
Anastazija Grüna pri leskov-
škem gradu Šrajbarski turn.

Iz belega kamna grajen mavzo-
lej je osemkotni, vseh osem vo-
galov obdajajo s filialami kro-
nani stopnjevani oporniki, 
dekorativni podstrešni venec, 
friz z gotskimi prekrivajočimi 
se obroči, v piramidno stre-
ho pa so umeščena štiri oken-
ca. Vhod krasijo zastekljena 
kovana vrata, stranice pa šti-

ri poslikana okna. Notranjost 
je enoten prostor, s talnimi ka-
mnitimi tlakovci podobe ša-
hovnice, s spodaj umeščeno 
grobnico, ki je v slovenskem 
prostoru edinstvena po tem, 
kot je dejal direktor GNOM 
Jože Drešar, da je poslikana. 
Osrednji del mavzoleja prav 
tako v vseh kotih krasijo vit-
ki stebri, iz katerih so spelja-
ni križnorebrasti oboki, ki se 
združijo v središču poslikane-
ga obokanega stropa. Naspro-
ti vhoda stoji visoka skulptura 
Kristusa z dvignjenimi rokami, 
njegovo ozadje krasi mozaik v 
zlati barvi, levo in desno stran 
kipa pa posvečeni napisni plo-
šči pokojnikoma. Mavzolej, 

ki mu je bil z obnovo povr-
njen nekdanji videz, bo pos-
lej v upravljanju Kulturnega 
doma Krško in njegove enote 
Mestni muzej, v katerem bodo 
na podlagi izkazanega intere-
sa in predhodne najave tudi 
omogočili strokovno vodstvo 
in skladno z izkazovanjem pie-
tete do kulturnih spomenikov 
tudi ogled bogate notranjo-
sti. Po besedah podžupana Sil-
va Krošlja, ki je predal ključe 
mavzoleja direktorici KD Krško 
Darji Planinc, sta občinska 
uprava in občinski svet, ki po-
daja soglasje k investicijam, po 
nizu že izvedenih obnov objek-
tov s področja kulturne dediš-
čine ponovno dokazala spošto-
vanje, odgovoren odnos in skrb 
za ohranjanje dediščine mesta 
in občine za sedanje in bodo-
če rodove. Občina Krško je za 
obnovo grobnice zakoncev Ho-
čevar namenila 90.000 evrov, 
dodatnih 20.000 evrov je pri-
spevalo kulturno ministrstvo. 

Pogostitev ob otvoritvi so prip-
ravile članice Aktiva kmeč-
kih žena Sremič, spremljajoči 
kulturni program pa organis-
ta Glasbene šole Krško in Bo-
štjan Arh v preobleki Janeza 
Mencingerja.
 Bojana Mavsar 

Silvo�Krošelj� in�Darja�Planinc�med�polaganjem� cvetja�na�
kamnito�intarzijo,�ki�vodi�v�grobnico


