
KRŠKO - V začetku junija bo v Krškem zelo zanimiv glas-
beni večer, ki ga pripravljajo člani domače glasbene za-
sedbe D‘Palinka in Zoran Predin. Program bo obsegal ve-
čino njegovih starejših in novejših uspešnic, ki jih bomo 
slišali v povsem novi preobleki. Zoran je na skupnih va-
jah navdušen nad novim zvokom, razigrano razpolože-
nje pa bodo gotovo prenesli tudi na oder velike dvorane 
krškega kulturnega doma.  M. D.
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Da bi spodnjesavske elek-
trarne zgradili do zakonsko 
določenega roka – leta 2016, 
bi morali uredbo o DPN za HE 
Brežice sprejeti do letošnje-
ga 30. junija, uredbo o DPN 
za HE Mokrice pa do konca 
letošnjega leta, a je tak sce-
narij precej malo verjeten. 
Ana Vidmar z Direktorata za 
prostor je namreč članom 
odbora in drugim udeležen-
cem seje pojasnila, da so po 
zaključeni javni razgrnitvi in 
obravnavi DPN za brežiško hi-
droelektrarno za mnenje za-
prosili kar 30 resorjev, kar z 
devetimi med njimi pa bodo 
potrebna zahtevnejša uskla-
jevanja. Zato ni realno pri-
čakovati, da bi v prvi polo-
vici leta gradivo sploh prišlo 
v vladno obravnavo oz. bi za 
tak razplet morali imeti že 
do sredine maja zbrana vsa 
pozitivna mnenja, da bi lah-
ko pravočasno pripravili gra-
divo za vladno obravnavo. 

To je seveda vznejevoljilo 
člane odbora z Nikom Gale-
šo na čelu. „Ob taki zakono-
daji stvari pač potekajo izje-
mno počasi, tu pomoči ni,“ 

26. seja Odbora za HE na spodnji Savi

Uradniki močnejši od politike?
BREŽICE – Zapletom pri gradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi ni in ni 
videti konca, saj se postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta 
(DPN) za HE Brežice vleče kot kurja čreva oz. že šest let. „Spet se zapleta-
mo z državnimi uradniki,“ je na ponedeljkovi 26. seji Odbora za HE na spo-
dnji Savi nejevoljno ugotovil predsednik odbora Niko Galeša in napovedal, da 
bo nemudoma urgiral pri ministrih za infrastrukturo in prostor Zvonku Černa-
ču ter za kmetijstvo in okolje Francu Bogoviču. 

je ugotovil direktor družbe 
HESS, ki gradi elektrarne na 
spodnji Savi, Bogdan Barbič 
in dodal, da bodo „zelo vese-
li, če bo ta DPN šel na vlado 
še letos“. Galeša in brežiški 
župan Ivan Molan sta kljub 
temu menila, da je potreb-
no nemudoma ukrepati pri 
najvišjih predstavnikih vla-
de. „Mi ne odstopamo od ro-
kov, za katere smo se dogovo-
rili lani v njihovih prostorih,“ 
je zatrdil Galeša. Po njegovih 
besedah ima nova vlada sicer 
več posluha za projekt, ki pa 

ga vedno znova blokirajo eni 
in isti državni uradniki. Oči-
tno se obljube ministra Zvon-
ka Černača ob marčevskem 
obisku Posavja o pospešitvi 
postopkov v zvezi z gradnjo 
hidroelektrarn še niso uresni-
čile … Seveda ni odveč do-
dati, da se z odmikanjem HE 
Brežice v prihodnost tja od-
mika tudi protipoplavna za-
ščita Krške vasi in Velikih Ma-
lenc. Še z manj gotovosti kot 
za brežiško pa je mogoče na-
povedati, kdaj bodo zaklju-

Direktor Infre mag. Vojko Sotošek (desno) ter Silvester 
Jeršič (v sredini) in Bogdan Barbič iz družbe HESS

Zbrane je na proslavi, ki sta jo organizirala PGD Sobenja vas 
in Občina Brežice, na jasi pod cerkvijo nagovoril brežiški žu-
pan Ivan Molan. Dejal je, da je praznik dela nastal pred-
vsem zaradi tega, ker so se delavci borili za krajše delovne 
čase in manj dela ter posledično več prostega časa. Danes 
je situacija popolnoma drugačna. »Težava je v tem, da de-
lovnih mest več ni. Zgroženi smo zaradi tega, ker v gospo-
darstvu niso več sposobni izplačati tistih 500, 600 evrov za-
poslenim. To je resen problem, ki se ga moramo vsi skupaj 
zavedati. Prav tako pa nas vsak dan šokirajo novice o posa-
meznikih v naši družbi, ki imajo različne privilegije in živijo 
dobro. Če ne bomo kmalu našli nekega kompromisa in soli-
darnosti glede tega, bo praznik dela v prihodnjih letih zelo 
žalosten,« je poudaril Molan. Župan je vsem čestital za pra-
znik dela in zaključil: »Naj 1. maj postane praznik, s pomo-
čjo katerega se bomo odpočili od napornega dela skozi leto, 
in ne praznik, v okviru katerega se bomo bali, ali bomo še 
imeli delo. Naj živi 1. maj!«

Kratek program, ki ga je povezovala Vesna Kržan, je z glasbo 
obogatil Pihalni orkester Kapele. Med številnimi, ki so poča-
stili praznik dela, je bil tudi minister za delo, družino in so-
cialne zadeve mag. Andrej Vizjak. Že zgodaj zjutraj pa so 
prebivalce v središču Brežic s tradicionalno prvomajsko bu-
dnico prebudili Gasilski pihalni orkester Loče in harmonikar-
ji iz Krške vasi. R. Retelj 

Naj bo prvi maj praznik 
počitka, ne strahu
ŠENTVID – Tradicionalne proslave na Šentvidu se je 
tudi na letošnji mednarodni praznik dela udeleži-
la velika množica pohodnikov in vseh tistih, ki se 
vsako leto na ta dan povzpnejo do cerkve sv. Vida 
nad Čatežem.

Župan Ivan Molan se je zahvalil tudi članicam in članom 
Pihalnega orkestra Kapele, ki se redno udeležujejo prvo-
majskih srečanj na Šentvidu.

DOM MLADIH JE PADEL - Na dan upora proti okupatorju so na videmski strani Krškega 
porušili leseno zgradbo, ki je več kot tri desetletja nudila osnovne prostorske pogo-
je številnim klubom in društvom ter predvsem mladinskim organizacijam, zaradi če-
sar je dobila ime Dom mladih, ki je bil znano shajališče mladih iz Krškega in Posavja. 
Zgradbo je sredi 70. let prejšnjega stoletja postavila in uporabljala Nuklearna elek-
trarna Krško – v ustanavljanju, v njej pa so se med drugim pripravljali prvi strokovnja-
ki za upravljanje jedrske elektrarne. Po letu 1980 je prišlo do odločitve, da se takrat 
prazna zgradba nameni za dejavnosti mladih, s čimer pa ji je bila življenjska doba 
neverjetno podaljšana. Več o tem na strani 5. Ur.
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BREŽICE - Splošna bolni-
šnica Brežice bo v okviru 
evropskega dneva ozave-
ščanja o srčnem popušča-
nju (12. maj) za svoje 
uslužbence 10. maja orga-
nizirala predavanje Alen-
ke Božič Žibert, dr. med., 
spec. interne medicine, 
za širšo javnost pa so pri-
pravili informativno gra-
divo, ki ga bodo zainte-
resiranim posameznikom 
delili v soboto, 12. maja, 
na stojnici v avli Intermar-
keta. Ob tej priložnosti bo 
mogoče dobiti tudi doda-
tna pojasnila glede srčne-
ga popuščanja. 
Ob svetovnem dnevu hi-
pertenzije (17. maj) pa 
bodo 17. maja med 8. in 
13. uro merili krvni pri-
tisk v čakalnicah ambu-
lante internistične prve 
pomoči in kirurške ambu-
lante ter v avli Upravne 
enote Brežice in v Bistri-
ci ob Sotli. Za vse, ki bi 
želeli o krvnem pritisku, 
njegovih posledicah in 
zdravljenju izvedeti več, 
pa istega dne - 17. maja 
- vabijo na predavanje z 
naslovom »Zdrav življenj-
ski slog –zdrav krvni tlak«, 
ki bo potekalo ob 17. uri 
v brežiškem Mladinskem 
centru. P. P.

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.
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dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v 
Evropski uniji – 30 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov

Naslednja številka (11/2012) bo izšla v 
četrtek, 24. maja 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
17. maj.

nadaljevanje s str. 1

Na podlagi dolgoletnih zapletov ter množice svetni-
ških vprašanj, ki so dali slabe odgovore ter še slab-
šo realizacijo, smo se svetniki SDS v občinskem sve-
tu občine Sevnice odločili, da predlagamo uvrstitev 
dveh točk na naslednjo (majsko) sejo občinskega sve-
ta Občine Sevnica: Problematika nedokončanih in sla-
bo dokončanih spremljajočih (infrastrukturnih) del ob 
izgradnji HE Boštanj in HE Blanca ter Problematika 
sprejemanja Občinskega prostorskega načrta (OPN) 
Sevnica. Naš namen ni (bil) iskati krivce in odgovor-
ne za preteklo (ne)delo pri obeh projektih, ampak kot 
najvišji organ lokalne skupnosti na podlagi vseh dej-
stev, dokumentov in sklepov pogledati realno stanje 
in sprejeti ustrezne smernice oziroma sklepe, da se 
oba projekta kar najbolj kakovostno, ljudem prijazno, 
čim ceneje ter hitro dokončata. 

V praksi/na terenu je ob izgradnji HE Boštanj in HE 
Blanca kljub zapisanim obljubam, ki izhajajo iz pro-
storskih dokumentov in sklepov različnih organov (ob 
tem ne mislimo na mnoge samo ustne obljube) še 
mnogo nedokončanega. Posebej je zaskrbljujoče, ker 
se poleg neizvedenih del kažejo že prve napake sla-
bo opravljenih del. Predlagali smo, da se v roku ene-
ga meseca zbere vsa potrebna dokumentacija, ki bo 
podala jasnejšo in bolj pregledno situacijo. Nakazali 
smo nekaj problemov, ki se dotikajo te točke: slabo 
utrjene brežine reke Save, neustrezno zgrajeni prito-
ki reke Save, izgradnja obvoznice in mostu na Logu, 
rešitev izvennivojskega križanja v Boštanju, nedokon-
čane pešpoti in kolesarske steze, neustrezna izvedba 
kanalizacijskih sistemov zaradi izgradenj HE (Kompo-
lje, Dolenji Boštanj, stari del Sevnice …), dvig podtal-
nice, obvoznica Sevnica, nezgrajene rekreacijske po-
vršine ob reki Savi, smrad iz reke Save … 

SDS Sevnica že nekaj let opozarjamo tudi na problem 
nesprejetja Občinskega prostorskega načrta (OPN) 
Sevnica. Na zadnje svetniško vprašanje glede tega 
problema se je občinska uprava sicer potrudila in pri-
pravila odgovor, ki pa vseh tistih, ki pričakujejo spre-
jetje OPN čim prej, ne zadovoljuje, saj nekateri že več 
let zaradi tega čakajo na gradbena dovoljenja – go-
spodarstvo, mlade družine; OPN pa bo pomembno 
oblikoval oziroma podal smernice tudi za prometno 
in prostorsko politiko občine, gospodarske in kmetij-
ske usmeritve, pa tudi smernice na področju šolstva, 
športa, zdravstva in sociale. Zapisana obljuba, da bo 

OPN sprejet novembra 2008, se zopet oddaljuje. Se-
daj se napoveduje za september 2012. Vemo, da kriv-
da za zavlačevanje pri sprejemu ni samo na ramenih 
občine. Tu sta še počasna državna birokracija in iz-
delovalec projekta. A občina je tista, ki mora biti go-
nilna sila projekta. 

Čez 14 dni pa je prišel odgovor s strani župana, ki sicer 
priznava, da gre gotovo za pomembni vsebini, potem 
pa sledi izgovarjanje na ostale udeležence ter zaključ-
ki, da razprava glede OPN na občinskem svetu ne bi 
imela neposrednega vpliva na hitrejše odvijanje po-
stopkov ter da bi sklepi občinskega sveta težko pri-
pomogli k uspešnejšemu reševanju odprtih vprašanj 
in problemov. Prav gotovo pa župan ne bo omejeval 
razprave o postopku sprejemanja OPN (!?) na eni od 
prihodnjih sej (!?), ko bo na dnevnem redu sprejem 
OPN. V postopku izgradnje HE Blanca in HE Boštanj 
JP Infra v skladu s potrjenim finančnim planom izvaja 
zaključna dela, ki so določena v prostorskem aktu in 
gradbenem dovoljenju. Župan predlaga, da z obrav-
navo te točke počakamo in se do projekta opredelimo 
v času, ko bodo izvedene še nekatere ureditve, ki so 
za lokalno okolje pomembne ter bodo rezultat med-
sebojnih dogovorov in sodelovanja različnih akterjev. 

V SDS Sevnica menimo, da županova samovolja ob ta-
kšnih projektih kaže na nepoznavanje problematike, 
izogibanje odgovornosti vseh vpletenih in podaljše-
vanje vseh razumnih rokov za dokončanje projektov. 
To pa je nedopustno, nesprejemljivo in žaljivo do vseh 
tistih, ki imajo težave zaradi nereševanja problematik. 
Očitno je razvoj Sevnice viden samo skozi družabne 
dogodke. V naslednjih dneh se bomo odločili o na-
daljnjih postopkih, ki so nam na razpolago. SDS Sev-
nica ne želi biti soodgovorna za nedelo drugih. Žele-
li smo le skupaj z vsemi pristojnimi oceniti aktualno 
situacijo (brez kazanja odgovornosti za nazaj) in po-
zvati k sklepom, ki bi šli v smeri, da se oba projekta 
kar najbolj kakovostno, ljudem prijazno, čim ceneje 
ter hitro dokončata.

Celotna pobuda in odgovor župana sta dosegljiva na 
spletni strani www.sevnica.sds.si.

Svetniška skupina SDS
v občinskem svetu Občine Sevnica

Izjava za javnost SDS Sevnica: 

Komu ni v interesu dokončanje del ob izgradnji 
HE Boštanj in HE Blanca ter sprejetje 
Občinskega prostorskega načrta v Sevnici?
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SEVNICA - Na Florjanovo nedeljo, ko je svoj god praznoval sv. 
Florjan, zavetnik gasilcev, je pripravilo Prostovoljno gasilsko 
društvo Sevnica gasilsko povorko od gasilskega doma do cer-
kve sv. Florjana v starem delu Sevnice v spremstvu sevniške 
godbe. Sledila je gasilska maša in po njej pred sevniškim gasil-
skim domom slovesnost ob prevzemu nove štiri pogonske avto-

cisterne GVC 24/25 s 5000-litrskim rezervoarjem za vodo ter s 
250-litrskim rezervoarjem za penilo in nevarne snovi. Zbrane 
sta ob prevzemu in blagoslovu novega vozila, ki ga je opravil 
sevniški kaplan Grega Valič, nagovorila predsednik PGD Sevni-
ca Štefan Teraž in župan Srečko Ocvirk.
Sredstva za več kot 200 tisoč evrov vredno vozilo z vso opremo 
je prispevala Gasilska zveza Slovenije in donatorji, ki se jim je 
s posebno zahvalo zahvalil predsednik PGD Sevnica Štefan Te-
raž, predsednik Gasilske zveze Sevnica Zvone Košmerl pa je ob 
tej priložnosti podelil še plakete PGD Sevnica najbolj zaslužnim 
članom. Bronasto plaketo za izredne zasluge in napredek sevni-
škega gasilskega društva je prejel poveljnik GZ Sevnica Gašper 
Janežič, srebrno plaketo pa so prejeli: poveljnik PGD Sevnica 
Robert Orešek, podpredsednik PGD Sevnica Borut Simončič in 
predsednik PGD Sevnica Štefan Teraž. S. Radi

Sevniški gasilci imajo novo vozilo 

PGD Sevnica bo z novim gasilskim vozilom še učinkovitej-
ša pri reševalnih akcijah.

BLANCA - Zaradi nestrinjanja s politiko vodenja in cilji stran-
ke DeSUS je 7. maja podalo odstopne izjave vseh 17 članov 
Krajevnega obora DeSUS Blanca. Gre za enega manjših, a do 
sedaj zelo aktivnih odborov sevniške občinske organizacije 
DeSUS, v katerem pa so odločno zahtevali odstop predsedni-
ka stranke Karla Erjavca in sedaj že nekdanjega poslanca 
stranke Ivana Simčiča. Kot so navedli ob podanih odstopnih 
izjavah, predsedniku stranke Erjavcu očitajo, da je stranka 
na podlagi njegovih odločitev izgubila kredibilnost, saj je s 
stranko DeSUS v nasprotju z odločitvijo večine članstva vsto-
pil v vladno koalicijo oziroma s svojimi potezami to določil v 
nasprotju z rezultati volitev. Poleg tega predsedniku očita-
jo tudi podporo nečastnim dejanjem poslanca Simčiča. Do-
datno pa so bili blanški upokojenci razočarani nad potezami 
Pokrajinskega odbora DeSUS za Dolenjsko, Posavje in Belo 
krajino, ki ga kot člani sestavljajo predsedniki občinskih od-
borov, saj je ta po prvotni ostri zahtevi po Erjavčevem od-
stopu 20. aprila v nasprotju s sklepi občinskih odborov Erjav-
cu ponovno dal zaupnico.  B. M.

Razpuščen blanški odbor DeSUS

čeni postopki za gradnjo mokriške HE, za katero se je po-
trebno uskladiti še s sosednjo Hrvaško. 

Z več zadovoljstva so člani odbora sprejeli Barbičevo poročilo 
o poteku gradnje HE Krško, ki je v zaključni fazi. Prvi agregat 
so zmontirali že marca, zdaj montirajo drugega, tretjega pa 
bodo do konca junija. „Zdaj čakamo, kdaj bo možno dvigniti 
vodo v akumulacijskem bazenu in pričeti s testiranji, ki bodo 
trajala približno šest mesecev, odvisno od pretoka vode,“ je 
povedal Barbič in dodal, da bo testiranjem sledil tehnični 
pregled in enoletno poskusno obratovanje elektrarne. Aku-
mulacijski bazen bo po zagotovilih direktorja Infre mag. Voj-
ka Sotoška do pogodbenega roka, to je do konca maja, ure-
jen do te faze, da se bo lahko pričelo njegovo polnjenje na 
koto 162, ki omogoča testiranje elektrarne. Se pa zatika pri 
nadvišanju ceste G1-5 med Brestanico in Krškim na območju 
Gunt, saj je projekt izpadel iz državnega proračuna, vendar 
pa, kot pravi Sotošek, v sodelovanju z ministrstvoma za kme-
tijstvo in okolje ter za infrastrukturo in promet iščejo reši-
tev, kako kljub temu zagotoviti sredstva za njegovo izvedbo. 
 Peter Pavlovič 

Uradniki močnejši od politike?

„Prvi maj je praznik tistih, ki 
si prizadevajo, da bi se s po-
štenim delom lahko potrdili 
kot koristni člani družbe,“ je 
dejal slavnostni govornik, kr-
ški župan mag. Miran Stanko 
ter se v nadaljevanju ozrl na 
stanje v državi in regiji. „Po-
savska regija, kjer se danes 
zbiramo in praznujemo, sodi 
med tiste, ki se hitro razvi-
jajo in ki po vseh pokazate-
ljih kažejo uspehe. K temu 
ste veliko prispevali vi sami 
s svojim delom in odreka-
njem. Naj bo tudi ob leto-
šnjem prvem maju, ki ima 
za marsikoga grenak prio-
kus, prostor za optimizem, 
da vedno ostaja izhod iz te-

Iz težav s kolektivno voljo naroda
PLANINA - Na tradicionalnem prvomajskem srečanju na Planini nad Podbočjem, ki je tokrat namesto 
pod šotorom potekalo v prijetnem zavetju gozda na vrhu nekdanjega smučišča, se je znova zbrala veli-
ka množica, med njimi številni pohodniki in kolesarji. 

žav. Sam ga vidim v kolek-
tivni volji naroda, za kate-
ro smo v pretekli zgodovini 
dokazali, da jo premoremo. 
Le-ta nas je vedno od kon-
cev pripeljala k novim za-
četkom,“ je nadaljeval ter 
izrazil prepričanje, da smo 
Slovenci sposobni najti odgo-
vore na zahteve sedanjosti, 
v kateri živimo. „Več sodelo-
vanja namesto delitev in več 
odgovornosti namesto brez-
brižnosti bo življenju v naši 
države vrnilo smisel in do-
stojanstvo. S skupnimi moč-

mi zagotovo zmoremo strme 
poti k uspehu in na tej poti 
moramo nestrpnost zame-
njati s strpnostjo, ozkosrč-
nost s solidarnostjo, social-
ne razlike pa nadomestiti s 
pravičnostjo. Le tako bo svet 
postal kraj veselja do življe-
nja in ne obupa nad njim,“ 
je še dejal mag. Stanko.

Udeležence srečanja, ki ga 
organizirata KS Podbočje in 
Cerklje ob Krki, ŠTD Šutna 

ter ostala društva in orga-
nizacije, sta pozdravila tudi 
predsednika svetov KS Pod-
bočje in Cerklje ob Krki Jani 
Barbič in Vojko Pavlovič, v 
kulturnem programu so so-
delovali otroci iz podboške-
ga vrtca Levček, recitatorki 
Ivanka Černelič Jurečič in 
Ivana Vatovec ter kantavtor-
ja Peter Dirnbek in Simona 
Lešnjak, program pa je po-
vezoval Janez Bršec.
 P. Pavlovič

Slavnostni govornik mag. Miran Stanko

Prvomajsko druženje v prijetnem zavetju gozda

O srčnem 
popuščanju 
in krvnem 
pritisku

.S
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Marjan Jerele, Kostanjevica na 
Krki: Ker nisem zaposlen v pod-
jetju in nimam rednega prihod-
ka, uporabljam le gotovino, če 
pa bi imel vsak mesec redno pla-
čo, bi najbrž uporabljal tudi kar-
tice. Ponavadi imam pri sebi le 
toliko, da imam za kakšno kavo, 
s karticami pa ne poslujem, pred-
vsem zaradi samokontrole. Sicer 
mislim, da so kartice v redu za-
deva, a vsak mora pri sebi ugoto-
viti, kaj mu bolj ustreza. 

Jernej Dušak, Cerklje ob Krki: 
Za manjše nakupe uporabljam 
gotovino, pri večjih pa se po-
služujem plačilne kartice. Seve-
da brez gotovine povsem ne gre, 
poleg tega pa vse firme še ni-
majo urejenega negotovinskega 
plačevanja, v primeru majhnih 
zneskov pa je glede na provizije 
plačevanja s kartico tudi vpraša-
nje, koliko je to sploh smotrno. 
Sicer pa do sedaj nimam slabih iz-
kušenj s kartičnim poslovanjem.

Borut Cafuta Hrastelj, Krško: 
Največ plačujem s plačilnimi 
karticami, ker je najenostavne-
je. S tem se izognem določenim 
stroškom, ki nastanejo pri dvi-
gu gotovine z bankomatov. Zgo-
di pa se lahko, da pri plačeva-
nju s karticami zaradi denarja v 
digitalni obliki kmalu nimaš več 
pregleda nad stanjem. Vedno, 
ko kaj plačujem, pa imam pri 
roki tudi gotovino, saj ni povsod 
možnosti za plačilo s karticami.  

Irena Mavrič, Sevnica: 
Gotovino uporabljam za vsako-
dnevne manjše izdatke (za na-
kup kruha, plačilo kave v ka-
varni ali za sladoled), za vse 
ostale nakupe uporabljam pla-
čilne kartice. Doslej še nisem 
imela slabe izkušnje, tako da 
zaupam plačilu in poslovanju z 
njimi. Seveda je potrebna pre-
vidnost pri porabi, da se ne 
preseže odobreni limit. Plačil-
ne kartice tudi ni »pametno« 
izgubiti.   

Plačilne in kreditne kartice vse bolj izpodrivajo gotovino, 
a povsem brez nje še vedno ne gre. Kaj imate vi raje ozi-
roma kaj več uporabljate? V kolikšni meri še uporabljate 
gotovino in za katere namene, kdaj raje uporabite kartico?

Gotovina ali plastika?

anketa

V Tehniškem muzeju Bistra 
pri Vrhniki, v prekrasnem 
okolju nekdanjega kartu-
zijanskega samostana, ste 
pred leti uredili stalno raz-
stavo o tiskarstvu na Sloven-
skem. Od kod želja po tovr-
stni razstavi?
Stalno razstavo o tiskarstvu 
v TMS sem pripravila bolj po 
naključju: muzej je sprejel 
večjo zbirko tiskarskih pred-
metov iz Tiskarne Delo. Zbir-
ko je bilo potrebno strokov-
no obdelati in pripraviti stalno 
postavitev. Ker sem si želela 
tovrstnih delovnih izkušenj, 
sem izziv sprejela in nasta-
la je stalna razstava Zapisa-
na beseda: tiskarstvo na Slo-
venskem. 

Ste tudi kustosinja Valvasor-
jeve grafične zbirke na gra-
du Bogenšperk pri Litiji, ki 
jo je Tehniški muzej Slove-
nije vzpostavil že leta 1980, 
in vaša prizadevanja so, da 
bi se na nekdanji dom Jane-
za Vajkarda Valvasorja vrnila 
vsa njegova originalna dela. 
Kakšni so uspehi?
Danes so na gradu Bogenšperk 
od devetih natisnjenih ohra-
njenih del zbrana že štiri: 
dve, ki ju je Valvasor natisnil 
ob koncu svojega ustvarjanja 
v Nürnbergu v Nemčiji: mo-
numentalna Slava vojvodine 
Kranjske iz leta 1689 in kom-
pletna topografija Koroške iz 
leta 1688. Od knjig, ki so bile 
natisnjene na Bogenšperku, 
pa umetniško delo Prizorišče 
človeške smrti z letnico 1682 
in Topografija sodobne vojvo-
dine Kranjske z letnico 1679. 
Vrnitev omenjenih del je plod 
načrtnega iskanja, povezali 
smo se tudi s Trubarjevim an-
tikvariatom in takratna dol-
goletna vodja Stanka Golob 
je dve knjigi izsledila na trgu 
redkih tiskov v Evropi. Zadnji 
dve je Tehniški muzej Slove-
nije odkupil za zbirko v letih 
2010 in 2011 s sredstvi, ki jih 
je zagotovilo Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije. 
Slava je prišla na grad prva, 
kot donacija dr. Vanje Lokarja 
iz Trsta. Kompletno topografi-
jo Koroške pa je odkupil Javni 
zavod Bogenšperk v lanskem 
letu z donatorskimi sredstvi. 
V zadnjih letih zbiramo še 
bolj intenzivno, saj je pred iz-
vedbo načrt prenove in vzpo-
stavitev Valvasorjevega sredi-
šča na gradu Bogenšperk, pri 
katerem sodelujejo trije naci-
onalni muzeji: Narodni muzej 
Slovenije, Slovenski etnograf-
ski muzej in Tehniški muzej 
Slovenije. V prenovljenem 
muzejskem delu bodo ime-
li zbrani originali pomemb-
no mesto. 

V t.i. Valvasorjevem komple-
ksu v Krškem ima svoje lično 
urejene prostore Mestni mu-
zej Krško. Boste kdaj v pri-
hodnosti prenesli katero iz-
med Valvasorjevih del bliže 
Posavkam in Posavcem?
To je dobra ideja in stvar do-
govora med Javnim zavodom 

Bogenšperk, ki upravlja z gra-
dom, in Mestnim muzejem Kr-
ško. Bogenšperk in Krško sta 
neposredno povezana z Valva-
sorjem, tako da je sodelova-
nje med njima skorajda samo-
umevno. V občini Krško smo 
enkrat že gostovali, in sicer z 
razstavo kopij pisem med Val-
vasorjem in tajnikom angleške 
Kraljeve družbe (Royal Socie-
ty) na brestaniškem gradu, ker 
takrat Mestni muzej Krško še 
ni obstajal. Razstava je nasta-
la ob 320-letnici Valvasorjeve-
ga članstva v Kraljevi družbi v 
Londonu, kjer je bila najprej 
na ogled, nato pa je v letih 
2008 - 2010 obšla še glavne 
Valvasorjeve kraje v Sloveniji 
in takrat so jo imeli priložnost 
videti tudi Posavci in Posavke. 

Kljub mnogim službenim ob-
veznostim se z veseljem po-
svečate raziskovanju svojih 
korenin, domačega prosto-
ra in ljudi. Želite, da bi imel 
Boštanj svoj muzej … 
Najbrž je to nekaj, kar slej 
ko prej v določeni meri zani-
ma vsakogar: na poti, ko išče-
mo odgovore na vprašanja, 
kdo smo, od kod prihajamo in 
kam gremo. Zelo bi bila vese-
la, če bi uspeli uresničiti idejo 
o muzeju v Boštanju, nasproti 
cerkve, v prostorih nekdanje 
»farovške štale«. Lokacija je 
odlična - tam bi lahko zbrali 
in obiskovalcem prikazali bi-
stveni del materialne dedišči-
ne Boštanja in okoliških kra-
jev. Z muzejem bi obenem 
pridobili nov prostor druže-
nja ob novih vsebinah, v prvi 
vrsti s področja dediščine ob 
negovanju tradicionalnih in 
pozabljenih starih veščin ter 
znanj. Hkrati bi bila to tudi 
dodatna popestritev turistič-
ne ponudbe kraja in celotne 
občine.

Ena vaših prvih raziskav je 
posegala na področje ohra-
njanja kozolcev. Proučevali 
ste kozolce na Logu … 

Kozolci na Logu so lep pri-
mer ljudske arhitekture v na-
ših krajih in še danes vzbuja-
jo pozornost mimo vozečih. 
Raziskavo kozolcev sva pri-
pravila z Davidom Tušarjem, 
takrat še študentom za arhi-
tekturo, po naročilu Kultur-
ne skupnosti Občine Sevnica 
in takratnega vodje Alberta 
Felicijana, ki je imel za ohra-
njanje dediščine izjemen po-
sluh. Elaborat je obsegal dva 
dela. V prvem sem popisala 
pričevanja lastnikov kozolcev 
o objektih in opisala zgodovi-
no vsakega objekta posebej. 
V drugem delu je David vsak 
objekt zrisal z vsemi arhitek-
turnimi elementi. Cilj tega 
elaborata ni bil le dokumen-
tiranje dediščine, ampak tudi 
oživitev tega slikovitega pro-
stora na savski ravnici. Žal do 
slednjega ni prišlo - kozolci še 
vedno stojijo in nudijo zavetje 
s streho za seno in razne dru-
ge kmetijske pridelke, največ-
krat pa so shramba kmetijske-
ga orodja in odsluženih naprav 
ter gradbenega materiala. Vse 
prepogosto pa njihov videz za-
krivajo reklamni panoji.

Raziskovali ste tudi »ženski 
ribolov« na reki Mirni. Zakaj 
ste se lotili prav te teme?
Skupinsko lovljenje rib, ki so 
ga v času drsti podusti v Mirni 
v Dolenjem Boštanju organizi-
rano izvajale ženske z golimi 
rokami, je bil z etnološkega 
vidika nekaj posebnega, če-
prav je z etičnega vidika lov 
živali v času razmnoževanja 
sporen, nesprejemljiv in pre-
povedan. Pri tem načinu ribo-
lova so obstajala pravila, ki so 
se jih morale udeleženke dr-
žati. Del ulova so porabili za 
prehrano družin, višek pa so 
prodali, saj je bil to pomem-
ben vir dohodka. Sezona lova 
se je zaključila z »ribiško pr-
vomajsko veselico«. Nazadnje 
so na ta način ženske lovile 
še prva leta po drugi svetovni 
vojni, potem je bil takšen ri-

bolov zakonsko prepovedan. 
Zdaj je ravno čas, ko se je 
drst podusti končal. Vsakič, 
ko se peljem mimo gradbi-
šča novega mostu čez Mirno v 
Dolenjem Boštanju, se sprašu-
jem, ali so jate podusti letos 
sploh prišle v Mirno na drst. 
Ali so uspele premagati šte-
vilne prepreke, ki jih je zgra-
dil človek na njihovih tradici-
onalnih tisočletnih poteh? So 
morda našle nadomestno dr-
stišče? 

S svojimi strokovnimi pri-
spevki ste sodelovali pri iz-
idu zbornika ob 800-letnici 
Boštanja. V njem opisujete 
etnološke značilnosti kraja. 
Katero značilnost lahko iz-
postavite? 
Morda velja izpostaviti »kranj-
sko identiteto« Boštanja, ki se 
je izkazala kot zelo trdoživa 
prvina, ki se je oblikovala sto-
letja in kljubuje zobu časa še 
danes. Boštanj leži na meji 
med Štajersko in nekdanjo 
Kranjsko, meja je več stole-
tij tekla po Savi in je bila v 
preteklosti še izrazitejša, kot 
je danes. Sava je pred stoletji 
predstavljala dejansko narav-
no prepreko: ni bilo mostov, 
čez reko so se ljudje prevažali 
z brodovi, stikov med njimi je 
bilo bistveno manj kot danes. 
Razlike med ljudmi na obeh 
bregovih so bile domnevno ve-
čje. O tem pričajo stare šale 
o odnosu med Sevničani (Šta-
jerci) in Boštanjčani (Kranj-
ci), ki jih še pomnijo starej-
še generacije. Boštanjčani se 
imamo v prvi vrsti za »Kranj-
ce«, ne za Dolenjce, manj se 
istovetimo s Posavci. Slednja 
identiteta je nastala po dru-
gi svetovni vojni in se danes 
utrjuje z upravnim povezo-
vanjem treh posavskih občin. 
»Močn‘k je steb‘r Kranjske de-
žele!« je rek, ki ga še mnogi 
poznajo in govori ravno o tem 
- o »kranjski identiteti« in o 
osnovni prehrani ljudi v pre-
teklosti v teh krajih. 

V zborniku o izgnancih z na-
slovom Huda leta na podla-
gi ustnih pričevanj podajate 
zgodbe ljudi iz vašega doma-
čega kraja. So se vas te zgod-
be morda na kakšen poseben 
način dotaknile? 
Te zgodbe so me neposredno 
prizadele, saj naj bi bila izse-
ljena cela vas in med izgnanci 
je bil tudi moj oče in njegova 
družina. Med drugo svetovno 
vojno je Hitler med nemško 
okupacijo ukazal izseliti pre-
bivalce ob meji Tretjega raj-
ha, desni breg Save in Sotle 
v deset kilometrov širokem 
pasu, in to je pustilo neizbri-
sen pečat vsem izseljencem 
in izgnancem. Generacije, ki 
so to doživele, so bile zazna-
movane z vojno, s pomanjka-
njem, s trpljenjem, z grozota-
mi; otroci so bili opeharjeni za 
otroštvo in možnosti za lepo 
prihodnost. Čutila sem notra-
njo obvezo, da te grenke spo-
mine popišem, da bodo nam in 
naslednjim rodovom v neizbri-

Pogovor z Martino Orehovec, kustosinjo v Tehniškem muzeju Slovenije

V tujini opazimo marsikaj,
doma pa smo večkrat slepi 
BOŠTANJ - Martina Orehovec je Boštanjčanka. Iz domačega kraja jo je v Ljubljano odpeljala študijska 
pot. Po diplomi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je zaključila študij geografije in zgodovine, je 
na Filozofski fakulteti nadaljevala s študijem etnologije in sociologije kulture. Po zaključenem študi-
ju se je zaposlila kot kustosinja v Slovenskem etnografskem muzeju in bila nato med leti 1993 in 1996 
raziskovalka na Inštitutu za humanistične študije v Ljubljani. Leta 2001 je zaključila podiplomski magi-
strski študij socialne antropologije. Danes je zaposlena kot kustosinja v Tehniškem muzeju Slovenije in 
je vodja dokumentacije in tiskarskega oddelka v muzeju Bistra pri Vrhniki. 

sen spomin in opomin, da se 
kaj takega ne sme več zgoditi. 

Strokovni prispevek ste pri-
spevali še za zbornik Ukro-
čena lepotica – Sava in nje-
ne zgodbe. Katere teme se 
lotevate v njem? 
Gre za oris ribolova na spo-
dnjem delu Save, od Zidane-
ga Mosta do hrvaške meje, 
skozi čas. V njem obravnavam 
gospodarske oblike ribolova v 
preteklosti do današnjih oblik 
športnega ribolova. Posebna 
pozornost je namenjena vpli-
vu gradenj hidroelektrarn na 
spodnji Savi na vodni živelj. 
Poleg ekološke problematike 
onesnaževanja Save je ena od 
problematik prispevka vzpo-
stavitev ribjih stez na jezo-
vih hidroelektrarn.

Bogastvo naše naravne in 
kulturne dediščine je skoraj-
da neopisljivo in neprecen-
ljivo. Pa se tega zavedamo?
Vse premalo. Prevečkrat rav-
namo mačehovsko s to vrsto 
dediščine. V tujini opazimo 
marsikaj, doma pa smo več-
krat slepi in kratkovidni. De-
lujemo, kot da je »sosedov 
kruh« boljši. Živimo v času ka-
pitalizma in masovnega potro-
šništva, vse bolj smo individu-

alistični in v prostem času raje 
zahajamo v nakupovalne cen-
tre kot pa v kulturne hrame in 
ne razmišljamo o tem, kako bi 
ohranili del preteklosti. 

Kaj pri svojem delu cenite in 
kaj pogrešate? 
Všeč mi je, da imam s svo-
jim delom možnost prispeva-
ti delček pri ohranjanju ko-
lektivnega spomina na čas, ki 
kroji in spretno šiva nevidno 
obleko prihodnosti. Na splo-
šno v slovenski družbi pogre-
šam večji poudarek na kul-
turi, zlasti s strani akterjev 
odločanja. Slab odnos do kul-
ture se nenazadnje odraža v 
odmerjenem skromnem dele-
žu sredstev, ki ga država na-
menja za to področje. Iz tega 
sledi podcenjevanje dela kul-
turnikov. Premalo se zaveda-
mo, da je kultura tista, ki 
ustvarja pogoje za kultivira-
nje duha vsakega posamezni-
ka, posameznice. 

Moto, ki vas vodi po vaši poti 
naprej? 
»Carpe diem,« so rekli sta-
ri Latini, zato skušam vsak 
dan izkoristi za dobre in pra-
ve stvari! 
 Smilja Radi, 
 foto: Katarina Oreškovič

Martina Orehovec v rastišču azaleje pontike v domačem 
Boštanju
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Renault priporoča

Obiščite renaultove salone v tednu kakovosti med 14. in 19. majem 2012 in preizkusite renault megane kolekcija 2012. renaultov lepotec vas bo 
razvajal z udobjem in presenetil s kakovostjo. za vas smo v času tedna kakovosti  pripravili posebno priložnost: ob nakupu z renault financiranjem 
vam podarimo 5 let garancije, 5 let asistence in 5 let rednega vzdrževanja, za osebna vozila renault (razen trafic in master). Več o ponudbi 
na www.renault.si ali pri pooblaščenih prodajalcih renault. 
* 5 let ali 100 000 km, velja prvi od obeh izpolnjenih pogojev in ob nakupu preko renault financiranja. izračun je narejen na dan 25.04.2012 za renault megane kolekcija 2012 authentique 1.6 16V, preko renault financiranja. Vključuje storitve podaljšane garancije, asistence (renault pomoč) 
in rednega vzdrževanja za obdobje 5 let ali 100 000 km, kjer velja prvi od obeh izpolnjenih pogojev. maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in ddV, znaša 13.390 €. informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 13.390 € je narejen za dobo odplačila 96 mesecev in upošteva 
spremenljivo obrestno mero 6-mesečni euribor (1,090 %) + 3,000 % in polog v višini 0 eur. eOm = 5,54 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec znaša 16.385,74 €, od tega znašata zavarovalna premija 562,86 € 
in strošek odobritve kredita 100,00 €. kreditojemalec vrne kredit v 96 mesečnih obrokih v višini 163,78 €.Več na www.renault.si. slika je simbolna. renault nissan slovenija, d.o.o., dunajska 22, 1511 ljubljana.

ČE NE VERJAMETE V NJEGOVO KAKOVOST, GA PREIZKUSITE
Teden kakovosTi med 14. in 19. majem!

RENAULT MEGANE 
KOLEKCIJA 2012 
5 LET BREZSKRBNOSTI 
ZA 164 EUR NA MESEC 
BREZ POLOGA*

ŠENTLENART – Po številu pre-
bivalcev in industriji velika 
krajevna skupnost, a vseeno 
prikrajšana za marsikatero 
stvar. Tako bi lahko na krat-
ko opisali Krajevno skupnost 
Šentlenart, ki velja za prime-
stno KS in je zaradi tega kar 
malo potisnjena v ozadje. 

V naseljih Šentlenart, Brezi-
na, Cundrovec in Gornji Le-
nart živi okoli 2100 prebival-
cev. Predvsem Šentlenart se 
izgublja kot ime, ker je vedno 
bolj poseljen, zaradi česar na-
stajajo nove ulice, ki dobiva-
jo večjo veljavo. Za vas Gor-
nji Lenart je značilno, da leži 
v dveh KS hkrati (tudi del KS 
Artiče), kar je posebnost. KS 
Šentlenart se lahko pohvali, 
da je ena redkih KS, na ob-
močju katere je kljub težkim 
časom za industrijo še vedno 
največ industrijskih obratov, 
ki nekaj pomenijo tudi na slo-
venskem nivoju (Kovis, TPV, 
Dinos, Regulator …). Če Indu-

Krajevna skupnost Šentlenart

Že desetletja čakajo na ureditev železniških prehodov
strijsko-poslovni coni Brezi-
na dodamo še trgovska centra 
Intermarket in Tuš, lahko re-
čemo, da je za občane na vo-
ljo veliko delovnih mest, kar 
je dobro za celotno občino. 
Vendar pa, kot pravi predse-
dnik KS Stanko Radanovič, še 
zdaleč ni tako, kot bi mora-
lo biti. »Kar se tiče projekta 
IPC Brezina, ki ga je izpeljala 
Občina, je bil le-ta dobro za-
stavljen, vendar pa se ne raz-
vija tako, kot je bilo predvi-
deno. Na območju naše KS je 
tudi veliko stvari, ki se trenu-
tno gradijo, dejstvo pa je, da 
se ne skrbi za to, da bi krajani 
dejansko imeli kaj od tega.« 
Žalosti ga tudi problem neure-
jenih železniških prehodov, na 
ureditev katerih krajani čaka-
jo že desetletja in imajo tudi 
že načrt, ki pa se zelo razli-
kuje od občinskega. Pred ča-
som je veliko prahu dvignilo 
iskanje najprimernejše loka-
cije za odlagališče NSRAO. »KS 
Šentlenart in vaška skupnost 
Gornji Lenart sta preko lokal-
nega partnerstva pri urejanju 
te problematike sami ponudi-
li potencialno lokacijo na ob-
močju Vrbine v Gornjem Le-
nartu. Občina trenutno dobiva 
sredstva zaradi omejene rabe 
prostora. V tem pasu živi veči-
na krajanov, ki se čutimo pri-
krajšane, saj iz omenjenega 
naslova za investicije v KS do-
bimo zelo malo. Konec koncev 
so krajani tisti, ki so predlagali 
lokacijo, kar smo jim tudi zelo 
zavestno in objektivno pred-

stavili,« je dejal 57-letni Ra-
danovič iz Gornjega Lenarta, 
po izobrazbi gradbeni tehnik, 
pred invalidsko upokojitvijo 
zaposlen na Občini kot teh-
nični delavec.

Radanovič, ki je med drugim 
predsednik KO Zveze borcev 
Brežice, član Konjeniškega 
kluba Posavje Krško in je bil 
dolga leta občinski svetnik, 
je tretji mandat na čelu sve-
ta KS, ki ga sestavljajo še Da-
vid Kržan iz Cundrovca, Eri-
ka Kopinč in Branko Hervol 
iz Brezine ter Jožef Podvin-
ski iz Šentlenarta. Na zadnjih 
volitvah sta bila za svetnika 
izvoljena tudi brežiška pod-
županja Vladka Kežman in 
Stane Kocjan (oba iz Šentle-
narta), vendar sta morala za-
radi nasprotovanja interesov 
odstopiti. Tajnik KS je Evgen 

Volčanšek. Med društvi so 
najdejavnejši v PGD Brežice 
okolica, Čebelarskem društvu 
Brežice in nedavno ustano-
vljenem KD Drugi oder. Veli-
ko krajanov je tudi včlanjenih 
v različna društva na občin-
ski ravni. KS Šentlenart svo-
jega praznika nima, vendar 
potekajo dogovori o najpri-
mernejšem datumu, ki naj bi 
se navezoval na enega najpo-
membnejših dogodkov, ki se je 
zgodil na območju KS – usta-
novitev Brežiške čete. V Cun-
drovcu, od koder prihaja mla-
dinska svetovna in evropska 
prvakinja v metu kladiva Bar-
bara Špiler, stoji Kasteličev 
hrast – eden največjih hrastov 
v Sloveniji, v Gornjem Lenar-
tu pa živi še en znani Posa-
vec, fotograf Branko Breč-
ko.
 Rok Retelj

Stanko Radanovič

posavske krajevne skupnosti

V KS Šentlenart se nahaja Treppova vila, ki zaradi neure-
jenega lastništva propada pred očmi številnih, ki se vsak 
dan pripeljejo s krške strani v Brežice.

BREŽICE - Društvo za oživitev mesta Brežice praznuje letos 
deseto obletnico delovanja. Poleg napisanih knjig o zgo-
dovini mesta, okroglih miz o problematiki starih Brežic in 
tematskih razstav pripisujemo med uspehe društva tudi 
sooblikovanje prenove mestnega jedra. Obletnica naj bi 
bila v znamenju pobude za ureditev trga v kulturnem sre-
dišču Brežic, za katerega pa še ni celovite idejne rešitve.

Med Prosvetnim domom in cerkvijo sv. Roka, poslovnimi pro-
stori na severu, knjižnico in dijaškim domom se nahaja še 
neurejen prostor kulturnega središča starih Brežic. Meji na 
severozahodni rob varovanega starega mestnega jedra. Za-
misel o trgu je nastala že leta 1960. Urbanistični stroki je 
uspelo vse do danes obvarovati ta dominantni prostor pred 
hudimi pritiski lokalnih interesov. Da bi mesto lepše zaži-
velo, bi bilo nujno tudi ta prostor oplemenititi z živahnej-
šim mestnim utripom - s privlačno vsebino, parkovno opre-
mo, razsvetljavo … in s premišljenimi potmi za pešce. Tako 
usmeritev so zapisali že v Strokovnih podlagah varstva na-

ravne in kulturne dediščine za ureditveni načrt starega me-
stnega jedra Brežic, maja 1992. Navajam: »predlog: nujna 
je ureditev novega parkovnega kompleksa, ki bo integriral 
p.c. (park in cerkev, o. p.) kot tudi prosvetni dom, dijaški 
dom in knjižnico … Ureditev logičnih komunikacij.« Konec 
navedka. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ure-
ditvenem načrtu Mestno jedro Brežice /Uradni list RS št. 82 
/27. 7. 2004/, stran 9927, 92. člen/, ki je bil napisan pred 
dograditvijo knjižnice, prav tako govori o celoviti ureditvi 
trga. Navajam: »obstoječi trg se poveže s parkovno ureditvi-
jo na način, da zunanji prostor dobi še dodatno funkcijo … 
Dosežena mora biti oblikovna celota, medsebojen sklad vseh 
elementov v danem prostoru – objekti, trg, park, cerkev. Do-
voljena je uporaba sodobnih materialov.« Konec navedka.

To je razumeti, da bi morala biti najprej narejena idejna za-
snova za celotni trg in šele nato bi bilo mogoče urejati trg po 
posameznih delih, kar bi bilo strokovno pravilno. Pri zasno-
vi zunanje ureditve knjižnice Odlok ni bil upoštevan, pred-
vsem v grafičnem delu, ker trg ni bil obravnavan celovito, 
temveč kot privesek ureditvi knjižnice; tej ustanovi je bila 
dodeljena skoraj vsa površina trga kot funkcionalno zemlji-
šče, čeprav so vse površine v lasti Občine Brežice, delno pa 
v lasti Župnije Brežice. Odstopanje od Odloka je slabo zna-
menje za oživitev historičnega mestnega jedra, saj še do da-
nes ni idejnega načrta za celovito ureditev trga. Posledično 
prostor ni urejen in je brez mestnega utripa. Tudi lipa neod-
visnosti in državne suverenosti Republike Slovenije še nima 
primerno urejenega okolja.

Društvo za oživitev mesta Brežice je opozorilo na ta pro-
blem na okrogli mizi 14. junija 2011 v dvorani Fakultete za 
turizem; udeležilo se jo je veliko uglednih Brežičanov. Ce-
lovitejše urejanje trga smo prikazali celò z idejno zasnovo 
v dveh variantah. Prisotni so prispevali nekaj dobrih predlo-
gov in pritrdili predloženemu osnutku v »zeleni varianti«, tj. 
parkovni ureditev trga. Župan občine Ivan Molan je soglašal, 
da mora biti pristop pri urejanju prostora celovit, s pogle-
dom v prihodnost; sprejel pa je tudi pobudo naddekana Mi-
lana Kšele, da bi trg uredili do leta 2014, ko bo 250. oble-
tnica Rokove cerkve.

Pozivam odgovorne, da skladno z Odlokom speljejo posto-
pek urejanja trga na pravi tir. Pred urejanjem bo potrebno 
izdelati vsebino naloge, ki bo upoštevala tako želje Brežiča-
nov kakor tudi institucij ob trgu. Na tej podlagi bo mogoče 
narediti ureditveni načrt za celotni trg. Po celovito zasno-
vanih načrtih so nastajali najlepši trgi in parkovne ureditve 
po vsej Evropi.  
 Karl Filipčič, univ. dipl. ing. arh.

Urejanje trga v Brežicah 

Maketa trga iz 1960

www.renault.si
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Renault priporoča

OTROČJE LAHKA ODLOČITEV

 KLIMATSKA NAPRAVA
 RADIO CD MP3
 MEGLENKE
 ELEKTRIČNI POMIK 

 PREDNJIH STEKEL
 ELEKTRIČNO NASTAVLJIVI 

 IN OGREVANI ZUNANJI
 OGLEDALI

+ IZJEMNE PONUDBE 
NA OSTALIH VOZILIH

SAMO DO KONCA APRILA! Nekatere odločitve so lahke. Ne zamudite odlične 
ponudbe Renault z izjemnimi prihranki. Stopite do najbližjega Renault salona zdaj, 
razmišljali boste kasneje. In zadovoljni boste! 

TPV AVTO d.o.o.
Kandijska cesta 60, Novo mesto, tel.: 07/391 81 14  Brežice, Bratov Cerjakov 11, Brežice, tel.: 07/499 19 04
Delovni čas: od 7. do 19. ure, sobota od 8. do 13. ure  Delovni čas: od 8. do 16. ure, sobota od 8. do 12. ure

www.tpv-avto.si

Kmečko društvo Nova Slovenija vabi člane 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija 

na volitve, ki  bodo 25. maja na sedežih Svetovalnih služb 
v Posavju od 8. do 17. ure. 

Glasovanje je možno tudi po pošti od 18. do 24. maja.

Priporočamo, da podprete:
• kandidate v Svet KGZS-ja pod zaporedno št. 1 in
• kandidate v Svet Območne enote KGZS-ja Brežice pod 

zaporedno št. 5.
    Vljudno vabljeni!

Tea Oršanič
PREŠITE BESEDE

naročila: 
040 634 783
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ski klub Krško, Posavski ple-
sni klub Videm in kasneje PK 
Lukec, Smučarski klub Krško, 
Radioklub Krško, Posavski al-
pinistični klub, KLIK – Krški li-
kovni klub, Mikroračunalniški 
klub in drugi. Tu so se vrsti-
le številne razstave, koncer-
ti, mladinski plesi, izobraže-
vanja in srečanja, v domu so 

se pripravljali organizatorji in 
izvajalci za največji politični 
dogodek v zgodovini Krškega 
– mladinski kongres leta 1986. 

V mali dvoranici so nastopa-
la mnoga znana imena slo-
venske glasbene scene, kot 
so Andrej Pengov, Jani Ko-
vačič, Marjan Smode in 
Marko Brecelj ter doma-
ča kantavtorja Bojan Rab-
zelj in Primož Tasič. Izva-
jalci so prihajali tudi iz 
Hrvaške in Nemčije. Pred-
vsem pa je bil Dom mladih 
oporišče nekaterim nepog-
rešljivim glasbenim skupi-
nam krške in posavske glas-
bene scene osemdesetih let, 
kot so bili pomembni tvorci 
slovenskega punka Đani Ko-
vač in Polska malca, kasneje 

LISCA - Na posavskem bise-
ru, 948 metrov visoki Li-
sci, se je od 30. aprila do 
2. maja letos odvijal pester 
tridnevni program. 

Začelo se je v predprazničnem 
ponedeljku s športno-zabav-
nim programom »Kres fejst 
2012«, ki je v večernih urah 
postregel še s koncertnimi 
nastopi skupin Hidden by the 
grapes, WD40, General Musa-
shi in Spim. Tradicionalna pro-
slava ob prazniku dela, ki jo 
je pripravila ZSSS Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja, je po-
tekala 1. maja. Slavnostni go-
vornik je bil predsednik sindi-
kata kemične, nekovinske in 
gumarske industrije Slovenije 
Tomaž Kumer. Mnoge zbrane 
je nagovoril tudi sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk. Kultur-
ni program so za to posebno 
priložnost oblikovali učenci 
in učenke Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica, KD Godba 
Sevnica, mažoretna skupina 

Tridnevno prvomajsko druženje

Srečanje na mostu prijateljstva
KUNŠPERK - Na mostu Kunšperk - Gmajna so se v praznič-
nem prvomajskem popoldnevu srečali prijatelji in sosedje 
z obeh strani Sotle, Bistričani in Kumrovčani. Srečanje, ki 
sta ga leta 2005 začela prejšnja župana Jožef Pregrad in 
Srečko Blažičko, je letos gostila Občina Bistrica ob Sotli. 

Številnim zbranim je zaigrala Godba Orlica pod vodstvom Fran-
cija Černelča, na mostu so se s pesmijo srečali pevci Mešanega 
pevskega zbora Bistrica ob Sotli in KUD Zipka Kumrovec. Zbrano 
množico sta pozdravila župana Franjo Debelak in Dragutin Ula-
ma in simbolno nazdravila prijateljstvu. Upanje na lepšo usodo 
reke Sotle, predvsem pa njeno urejenost od Podčetrtka do Bi-
zeljskega, je izrazil direktor Kozjanskega parka mag. Hrvoje Or-
šanič, župan Debelak pa upanje, da bo z vstopom Hrvaške v EU 
ta most kmalu prehoden za vse in bo zaživel kot skupen turistič-
ni prostor, tudi s kolesarsko potjo. Sledilo je veselo druženje ob 
zvokih domačih skupin. Za pogostitev so letos poskrbeli na slo-
venski strani, hrvaški sosedje pa so po dogovoru poskrbeli za pi-
jačo. V lepem vremenu so se obiskovalci tradicionalno pomerili 
tudi v igranju nogometa in vlečenju vrvi, najbolj vročekrvni pa 
so si v reki privoščili osvežitev.  S. Vahtarić

Sosedje se od nekdaj radi družijo.

Društva Trg Sevnica in ŽePZ 
Azaleja iz Boštanja. 

Tridnevno druženje na Lisci se 
je zaključilo s tradicionalnim, 
21. gorskim tekom na Lisco v 
organizaciji športnega dru-
štva Berg-lauf Lisca Sevnica. 
Osemkilometrsko tekaško pre-
izkušnjo, na kateri je bilo po-
trebno premagati 830 metrov 

vzponov ter 80 metrov spu-
stov, je 2. maja uspešno opra-
vilo 77 tekačic in tekačev. Ab-
solutna zmagovalca sta postala 
Celjana, Andreja Godec in Nik 
Mernik. Po zaključku glavne-
ga teka je na posavskem bise-
ru potekal še tek za najmlaj-
še udeleženke in udeležence 
na razdaljah med 500 in 2000 
metri.  S. Radi

Prvo mesto v kategoriji najmlajših je v teku na Lisci osvo-
jila šestletna Katarina Pacek iz Krškega (na fotografiji s 
priznanjem in s pokalom).

Dom mladih je vendarle padel

Za mnoge je bil ta objekt 
samo nesprejemljiva sramo-
ta sredi mesta Krško, vendar 
pa je iz leta v leto kljuboval 
in ostajal na svojem mestu, 
najbrž zaradi vsebine in pre-
teklosti, ki je postala tako re-
koč legendarna. Potem ko se 
je iztekla njena vloga pri za-
četkih jedrske energetike na 

tleh Slovenije in tedanje sku-
pne države je lesena baraka 
sredi blokovskega stanovanj-
skega naselja in ob robu vi-
demske tržnice nudila zave-
tje številnim organizacijam, 
med katerimi so bile: Občin-
ska konferenca ZSMS Krško, 
glasbena sekcija in foto sek-
cija Doma mladih, Literarni 
klub (Beno Zupančič) Krško, 
Modelarski klub Krško, Šahov-

zelo slavni pevec Miran Ru-
dan in začetnik slovenskega 
rapa (kdo še to ve?) Roman 
Abram z Nuclear 003 (kas-
neje tudi Nuclear Power in 
Britanic) ter brata Gomilšek 
(Simon kasneje v duetu Pla-
tin udeleženec Evrovizije) s 

skupino Pred remontom, ki 
je bila tudi med zmagovalci 
takrat popularne TV oddaje 
Pop delavnica.

Najdlje je v tem objektu 
vztrajala plesna dejavnost 
pod vodstvom Dušana Vo-
dlana, ki ji je sredi osemde-
setih let zavetje v domu po-
nudil Literarni klub Krško in 
se je začela s plesnim vrtcem 
in jazz sekcijo Luna, nato pa 
se razširila v okviru Plesnega 
centra oziroma kluba Lukec 
do številnih naslovov držav-
nih prvakov v stepu in dru-
gih plesnih tehnikah. Tako ni 
čudno, da je eden izmed ča-

KRŠKO – Med minulimi prazniki so s prostora med Cesto 4. julija in tržnico na Vidmu odstranili leseni objekt, 
ki je bil v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja postavljen kot začasna prostorska rešitev za pripra-
vo gradnje jedrske elektrarne Krško. Kasneje so v njej delovali številni klubi in društva, predvsem pa je bilo 
to popularno zatočišče mladih Krčanov, pa tudi drugih Posavcev, zato je zgradba dobila ime Dom mladih.

Nikoli ne bom pozabila kon-
certov v mladinskem domu, 
kjer je bilo tako malo pro-
stora, da smo komaj dihali. 
Ampak je bilo vredno. Igra-
li so naši fantje, sosedje, 
znanci, prijatelji … (Alen-
ka Mirt v knjigi Čez mavri-
co, 2009)

Danes, ko poslušam, kaj vse 
ima naš novi mladinski dom, 
si mislim, da smo mi ime-
li samo prostor in željo po 
druženju. Prišli smo vsak s 
svojimi interesi, nekateri so 
iskali mir, drugi prijatelje, 
nekateri svoj drugi dom ... 
S temi ljudmi imam še danes 
eno posebno vez, to se mi 
zdi najpomembnejše, naj-
lepše. (Maja K. v filmu Dom 
za vse čase, 2004)

Ta dom je bil skromen za da-
našnje razmere, slabo opre-
mljen, a to je bilo nekaj na-
šega, zato smo tudi skrbeli 
zanj. Pobelili smo ga, tudi 
gredice pred njim smo za-
sadili z rožami … (Vesna T. 
v filmu Dom za vse čase, 
2004)

sopisnih naslovov glasil: »Iz 
barake na svetovno prven-
stvo!« Z lanskoletno izseli-
tvijo plesalcev je bila prav-
zaprav dana zelena luč za 
prihod bagerjev na Cesto 4. 
julija 38 a.  S. M.

O leseni baraki na Vidmu je leta 2004 TV Krško posnela 
enourni dokumentarni film z naslovom Dom za vse čase.

Nekdanji člani popularne krške skupine Nuclear 003 Ga-
šper Jazbec - Gašo, Miran Rudan in Roman Abram so v 
družbi dolgoletnega hišnika Rudija Semca obujali spomi-
ne na mladost.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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LESMARC+ d.o.o.
Knezov štradon 94
1000 Ljubljana

tel.: 01 62 09 440
E-mail: info@lesmarc.com

BOHOR - V organizaciji Planinskega društva Bohor se je 
6. maja na Bohorju že 35. leto zapored zvrstila priredi-
tev Jezikova nedelja. V primerjavi s preteklimi leti, brž-
kone tudi zaradi vetrovnega vremena in občasnih dežev-
nih kapelj, se je prireditve udeležilo manj obiskovalcev, 
pa tudi nekoliko manj prinašalcev jezikov, ki so se pome-
rili v teži, dolžini in izvirnosti aranžiranja govejih jezikov.

Najtežji jezik, tehtal je 2,23 kg, je letos prinesel zmago Pe-
tru Požunu, 2. mesto je z 1,80 kg težkim jezikom osvojil Ur-
ban Uduč, tretje pa Brane Uduč, katerega jezik je tehtal 
1,76 kg. V kategoriji dolžina je zmaga družina Klavžar, in si-
cer je prvo mesto osvojila Špela Klavžar, ki je prinesla 72 cm 
dolgi jezik, 2. mesto je z 69 cm osvojil Miran Klavžar, centi-
meter manj v dolžino pa je meril jezik tretjeuvrščenega Pri-
moža Klavžarja. V domiselnosti aranžiranja jezika, torej v 
kategoriji izvirnost, je 3. mesto osvojil jezik Mirka Pajka, ki 
je predstavljal nedavni obisk Bohorja medvedke z mladiči, 
2. mesto je osvojila Dragica Cerjak, ki je oblikovala jezikov 
aranžma z naslovom Pogled skozi okno v svet, 1. mesto pa 
si je z aranžmajem Spomin na rudarjenje v naših krajih pri-
služila Magda Glas. Ocenjevalno komisijo so letos sestavlja-
li Ivica Gošek, Božo Kosalec in Majda Abram, zmagovalne 
pokale in priznanja za udeležbo pa sta podelila predstavnik 
PD Bohor Damjan Omerzu in oskrbnica koče Renata Zidarič.
 B. Mavsar

35. jezikova nedelja na Bohorju

Trije najboljši v aranžiranju jezikov (od leve): Mirko 
Pajk, Magda Glas in Dragica Cerjak ter Renata Zidarič 
in Damjan Omerzu 

NOVA VAS NA BIZELJSKEM - Krajevna skupnost Bizeljsko 
in PGD Bizeljsko na slovenski ter Občina Kraljevec na So-
tli in PGD Kačkovec na hrvaški strani sta na praznični 1. 
maj pripravila 3. srečanje na mostu, kjer je skupni malo-
obmejni prehod.  

V uradnem delu so po pozdravih predsednika bizeljskih gasil-
cev Hermana Premelča ter predsednika kačkovskih gasilcev 
Zvonka Berića, ki je tudi pobudnik srečanj, zbrane pozdra-
vili še župan občine Brežice Ivan Molan, načelnik tamkaj-
šnje občine Antun Hrelja in predsednik Krajevne skupnosti 
Bizeljsko Franci Kelher. V programu so nastopili Moški pev-
ski zbor Bizeljsko, godba Lira in njihov pevski zbor, lovski ro-
gisti, kuburaši bana Toma Erdedyja in premierno tudi otroški 
zborček pod vodstvom Blanke Stipčić Berić. Meja je prija-
teljstva pred dvema desetletjema prekinila, a na pobudo ga-
silcev so jih obnovili in stkali nova med mlajšo generacijo, 
je povedal predsednik bizeljskih gasilcev Premelč. Zbrani so 
se zabavali v športnih igrah, ženski ekipi sta vlekli vrv, zanjo 
so poprijeli tudi najmlajši, otroci so igrali nogomet in v vro-
čem popoldnevu čofotali v reki Sotli,  za prijetno vzdušje pa 
je skrbel ansambel Zvuci Zagorja.  S. Vahtarić 

Tradicionalno s sosedi na mostu

Slovenske gasilke so hrvaške kolegice potegnile skoraj v EU.

RADEČE - V Domu kulture Radeče je potekal 25. aprila kon-
cert orkestrov GŠ Laško - Radeče v počastitev dneva upora 
proti okupatorju in praznika dela. Nastopili so komorna skupi-
na kitar pod vodstvom Maje Dobrotinšek in Matjaža Piavca, 
harmonikarski orkester pod vodstvom Borisa Razborška, go-

dalni orkester pod vodstvom Maje Glavač in pihalni orkester 
pod vodstvom Boštjana Župevca. Osrednji govornik na pri-
reditvi je bil predsednik Združenja borcev za vrednote NOB 
Laško in Radeče Andrej Mavri, ki je po slavnostnem govoru 
predal zlato plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije Rudiju Brileju za predano, aktivno in uspešno utr-
jevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov NOB slo-
venskega naroda. S. R., foto: I. Gospodarič

Predpraznični koncert v Radečah

Komorna skupina kitar GŠ Laško-Radeče

Združenje šoferjev in avtomehanikov Radeče in Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radeče v 
sodelovanju s Prometno policijo Celje, Splošno bolnišnico 
in Zdravstvenim domom Trbovlje ter Gasilsko enoto Sevni-
ca so v soboto, 5. maja 2012, na igrišču na Jagnjenici pri-
kazali varno vožnjo z motorjem, pomoč ponesrečenemu 
motoristu in reševanje ponesrečenca iz vozila. 

Prireditve se je udeležilo štirideset motoristov in veliko več 
gledalcev kot lansko leto. Policisti so prikazali varno vožnjo 
z motorjem, simulator varne vožnje z motorjem in sodobno 
opremljeno policijsko vozilo (kombi) za delo policistov na te-
renu, zdravnica Splošne bolnišnice Trbovlje in zdravstvena 
tehnika ZD Trbovlje pa pravilno nudenje pomoči ponesreče-
nemu motoristu, reševanje ponesrečenca iz vozila in oživlja-

nje. Gasilska enota Sevnica je izvedla praktičen prikaz re-
ševanja ponesrečenca, ki je bil ukleščen v vozilu. Namen te 
akcije je, da se pred motoristično sezono prikaže varno vo-
žnjo z motorjem in voznike pripravi na novo sezono in tako 
prispeva k večji varnosti v cestnem prometu. V ZŠAM Rade-
če smo organizirali prikaz varne vožnje z motorjem prvič v 
letu 2011, ker je bil odziv dober, smo se odločili, da akcijo 
ponovimo vsako leto pred motoristično sezono. Upamo, da 
bo vedno več motoristov in ostalih udeležencev v prometu, 
ki bodo razumeli, da je taka preventivna akcija potrebna in 
prispeva k zmanjšanju prometnih nesreč in se je bodo ude-
ležili v vedno večjem številu. Srečno in varno vožnjo.

 Predsednik ZŠAM Radeče
 Franc Brane Zorec 

Prikaz varne vožnje 
z motorjem 2012

TRŠKA GORA - Kresovanje na Trški gori so tudi letos orga-
nizirali Občina Krško, Krajevna skupnost mesta Krško in 
Lovska družina Krško. Številne zbrane so nagovorili krški 
župan mag. Miran Stanko, predsednica sveta KS mesta Kr-
ško Jožica Mikulanc in predsednik LD Krško Jože Brodnik, 
ki so kres tudi prižgali.

Župan mag. Miran 
Stanko je v nagovo-
ru izrazil zadovolj-
stvo nad prisotno-
stjo mladih, nato pa 
izpostavil: „V prete-
klosti je bilo veliko 
poskusov, da se kre-
sovanje izniči, ven-
dar je tradicija 
preživela in s tem 
osnovno sporočilo – 
boj delavstva za so-
cialne pravice, ena-
kost in pravico do 
dela. Na tem kreso-
vanju pa smo dose-
gli še nekaj več, saj se srečujemo prijatelji, znanci, sorodni-
ki, zato mislim, da je to nova vrednota, ki je v teh časih še 
toliko bolj pomembna. Pomembno je, da smo med sabo slo-
žni, saj niso ravno rožnati časi, vendar lahko zremo v priho-
dnost optimistično. Prepričan sem, da bomo s skupnim de-
lom lahko dosegli boljši jutri, da bomo imeli boljša delovna 
mesta in zaposlitve. V prihodnje nas čaka precej dela, zato 
naj vsak na svojem delovnem mestu opravi tisto, kar mu je 
dolžnost.“ Za konec je vsem čestital za prihajajoči praznik 
in zaželel veliko prijetnih trenutkov na kresovanju. Tudi Mi-
kulančeva in Brodnik sta izpostavila podobne misli, da je 
bil praznik že od nekdaj namenjen delavcem in boju za nji-
hove pravice. 
Uvodne ritme do prižiga ognja so prihajajočim obiskovalcem 
igrali člani in članice Pihalnega orkestra Krško, za zabavo in 
plesne ritme pa je poskrbel Kvintet Od oKA. M. Kalčič

Že 29. kresovanje na Trški gori

Udeležence kresovanja je do večera zabaval Pihalni or-
kester Krško.

Kres sta poleg župana Stanka prižga-
la Jožica Mikulanc in Jože Brodnik.

Kerin Janko s. p.
CKŽ 65A, 8270 KRŠKO
Tel.: 07/49 02 560 / Fax: 07/49 02 571
Poslovalnica SENOVO, tel.: 07/49 79 121

Uredite si svoje gredice in grobove.
Velika izbira enoletnic in zemlje za presajanje.

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo! 
Obiščite nas in presenečeni boste nad ponudbo.
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

AKCIJA!
Popusti 
v maju 

in juniju

Kot je dejal član DZMP in 
vodja tega projekta Tom Go-
mizelj, je projekt, ki pote-
ka od lanskega julija do le-
tošnjega septembra in je v 
celoti financiran iz Evropske-
ga socialnega sklada, pred-
vsem namenjen usposablja-
nju predstavnikom ranljivih 
družbenih skupin, med kate-
re spadajo tudi Romi. S tem 
želijo dvigniti njihovo zapo-
sljivost na področju kulture. 
Usposabljanje, v katerega je 
vključenih preko 20 Romov, 
poteka na področju kulturne-
ga menedžmenta, ohranjanja 
in raziskovanja kulturne de-
diščine (sem sodi tudi rom-
ski ples), filma in videa ter 
fotografskih delavnic. Pripra-
vljajo tudi publikacijo, s ka-
tero želijo ta projekt promo-
virati tudi v šolah. „Pri tem 
projektu gre za približevanje 
obeh kultur. Na žalost Romi 
še zmeraj v veliki večini živi-
jo v zelo slabih pogojih. Ne-
katera naselja postajajo vse 
bolj podobna getom. Z našimi 
aktivnostmi želimo, da posta-
nejo Romi aktivnejši in sami 

V kulturnem domu na Stu-
dencu so zbrane v uvodnem 
delu posveta nagovorili: vod-
ja podružnične šole Studenec 
Andreja Janc, ravnatelji-
ca Osnovne šole Sava Kladni-
ka Sevnica Mirjana Jelan-
čič in sevniški župan Srečko 
Ocvirk. Ta je poudaril, da po-
družnične šole v mreži slo-
venskih osnovnih šol predsta-
vljajo pomemben člen, saj z 
znanjem bogatijo redkeje po-
seljena območja, oddaljena 
od večjih mestnih in krajev-
nih središč. Njihova osnovna 
vloga izobraževanja in vzgo-
je je dopolnjena še z drugi-
mi poslanstvi, med katerimi 
je tudi povezovanje kulturne-
ga in družabnega dogajanja v 
kraju in v okolici. Mirjana Je-
lančič, ki je svojo delovno pot 

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V telovadnici OŠ Leskovec pri Krškem 
je 13. aprila Varstveno delovni center (VDC) Krško – Lesko-
vec organiziral igre MATP (Motor Activities Training Program) 
za dolenjsko-ljubljansko regijo. „Igre MATP organizira Special-
na olimpijada Slovenije predvsem za tiste ljudi, ki so težje gi-
balno ovirani, poleg tega pa imajo še težjo ali težko motnjo v 
duševnem razvoju. Ti ljudje so bili doslej nekako izločeni iz pa-
raolimpijskih iger, imajo pa željo po športnem udejstvovanju. 

S temi igrami razvijajo svoje motorične sposobnosti ter izbolj-
šujejo svojo samopodobo,“ je o namenu iger povedal direktor 
VDC Krško – Leskovec Andrej Romih. Poleg njega je okoli 60 
udeležencev s številnimi spremljevalci iz desetih ustanov, med 
njimi tudi varovance VDC Krško – Leskovec in DUO Impoljca ter 
učence in učenke OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, po mimoho-
du pred kar številnimi gledalci nagovorila še krška podžupanja 
Ana Somrak, varovanci VDC Krško – Leskovec in mažoretke Ma-
žoretnega kluba Baton Krško pa so izvedli kratek kulturno-za-
bavni program. Sodelujoči so svoje spretnosti preizkusili na še-
stih poligonih, tekmovali pa so po principu samodokazovanja, 
kar pomeni pokazati in dokazati samemu sebi, da si kljub ome-
jenim sposobnostim zmožen premagovati različne naloge z ali 
brez pomoči osebnega asistenta.  P. P.

»Romi naj sami naredijo nekaj zase 
in za svojo skupnost«
KRŠKO – Društvo zaveznikov mehkega pristanka (DZMP) Krško je 11. aprila predstavilo projekt Promo-
torji medkulturnega dialoga in aktivnosti ob svetovnem dnevu Romov (8. aprila), ki so ga obeležili v 
romskih naseljih Kerinov Grm in Drnovo.

naredijo nekaj zase in za svo-
jo skupnost,“ je še povedal 
Gomizelj.

V nadaljevanju je Marko Hu-
dorovič, predsednik Romske-
ga društva Kolo, predstavil 
delovanje društva, Šaren-
ka Hudorovac, predsednica 
novoustanovljenega Društva 
za medkulturni dialog Mosto, 
in Nataša Brajdič Slivšek sta 
dejali, da je cilj društva iz-
boljšanje položaja romskih 
žensk in njihova aktivna par-
ticipacija v družbi, in doda-
li, da so v društvu same žen-
ske in da se želijo povezovati 
tudi z drugimi romskimi žen-
skami – aktivistkami po Slo-
veniji. „Mlade Romkinje že-
limo prepričati, da se same 
odločajo, da končajo šolo, 
dobijo službo in so samo-
stojne,“ je poudarila Brajdič 
Slivškova. Predvajali so tudi 
kratek film avtorice Šarenke 
Hudorovac, ki govori o dveh 
zaposlenih ljubljanskih Rom-
kinjah in skuša ostale Rome 
nagovoriti, da se zaposlijo.
 R. Retelj 

DRNOVO - Ob svetovnem dnevu Romov, ki ga slednji obele-
žujejo 8. aprila v spomin na prvi romski kongres v Londo-
nu leta 1971, je 14. aprila v romskem naselju Drnovo po-
tekala priložnostna slovesnost, ki jo je pripravilo Romsko 
društvo Kolo. V kulturnem programu so nastopile članice 
plesne skupine Čhaja, mladi harmonikar Marcel ter otro-
ška gledališka skupina z uprizoritvijo pravljice Sneguljčica 
in sedem palčkov (na fotografiji), Šarenka Hudorovac pa 
je prebrala pravljico v romskem jeziku. Udeležence slove-
snosti, ki jo je povezovala Martina Hudorovič, sta pozdra-
vili tudi krška podžupanja Ana Somrak in poslanka v DZ Ta-
mara Vonta.  P. P.

MATP igre v Leskovcu

Sodelujoči so se preizkusili tudi v plazenju skozi tunel.

Podružnična šola - gibalo razvoja
STUDENEC - V organizaciji Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in njene podružnične šole na Studencu 
je potekal 13. in 14. aprila 12. posvet Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije. Osrednja tema je 
bila Voda je življenje. Izdali so tudi bilten.

začela na podružnični šoli na 
Studencu, je v svojem govoru 
poudarila, da je podružnična 
šola izvor življenja in gibalo 

razvoja naselja. Andreja Janc 
je menila, da je majhna šola 
– tako kot voda, ki je gonilo 
vsega živega na Zemlji – giba-

lo majhnega kraja. »Naše šole 
so šole za življenje. Mi se ne 
učimo o življenju, mi s šolo in 
okoljem živimo,« pa je pou-
darila Metka Behek, predse-
dnica Društva učiteljev podru-
žničnih šol Slovenije. 

V strokovnih posvetih na temo 
Voda je življenje sta poleg 
učiteljic in učiteljev sodelo-
vala s svojim referatom tudi 
gozdar Jože Prah iz Zavoda za 
gozdove Slovenije iz Krajevne 
enote Radeče in Tanja Košar 
iz Zavoda RS za varstvo nara-
ve iz Območne enote Celje. 
Udeleženke in udeleženci so 
si ogledali tudi staro perišče in 
napajališče v bližini vasi Stu-
denec, ki je dobila svoje ime 
po mnogih studencih v okolici.
 S. Radi, foto: L. Motore

Zanimiv program so organizatorji 12. posveta Društva učite-
ljev podružničnih šol Slovenije pripravili pri starem perišču 
in napajališču v bližini vasi Studenec, kjer so v sodelovanju 
z domačinkami in domačini prikazali življenje v preteklosti.

Kot je povedala ravnateljica 
kostanjeviške šole Melita Sku-
šek, je otroški likovni extem-
pore vsakoletna osrednja pri-
reditev ob dnevu šole, ko se 
spominjajo slikarja in kiparja 
Jožeta Gorjupa, po katerem 
šola nosi ime. »Vedno je to 
dan, ko se Kostanjevica spre-
meni v mesto mladih ustvar-
jalcev,« je dodala. Dinamiko 
sodobnega sveta in likovnega 
duha je v svoja dela letos po-
skušalo ujeti 87 učencev iz 30 
osnovnih šol iz Slovenije in Hr-
vaške. Skuškova je vsem po-
delila priznanja in nagrade, 
čestitala pa sta jim tudi žu-
pan Mojmir Pustoslemšek ter 

Kostanjevica, mesto mladih ustvarjalcev
KOSTANJEVICA NA KRKI – V organizaciji tamkajšnje OŠ Jožeta Gorjupa in Galerije Božidar Jakac je 26. 
aprila potekal tradicionalni, že 23. otroški extempore z naslovom Kostanjeviški mobil(e). Zvečer so na 
dvorišču Galerije Božidar Jakac pripravili otvoritev likovnih del, združeno z osrednjo občinsko slove-
snostjo ob današnjem dnevu upora proti okupatorju.

direktor kostanjeviške galeri-
je Bojan Božič, ki je uradno 
odprl razstavo.

Prireditev so s pestrim kultur-
nim programom obogatili ko-
stanjeviški pihalni orkester, 

bruhalec ognja ter učenci in 
učenke kostanjeviške šole. 
Predstavili so se tudi učenci, 
ki so v zadnjih mesecih dosegli 
odlične dosežke na raznih tek-
movanjih: odbojkarska ekipa, 
ki je osvojila 3. mesto na dr-
žavnem tekmovanju, tekmo-
valke, ki so na ekokvizu prav 
tako zasedle 3. mesto v državi, 
in člani turističnega podmlad-
ka, ki so poleg dveh regijskih 
zlatih priznanj prejeli še po-
sebno nagrado na turistični tr-
žnici v Mariboru. Skuškova je 
čestitala tudi njihovim men-
torjem Ervinu Felicijanu, Ja-
niju Zakšku in Martini Sladič 
Križnik. P. Pavlovič

Direktor galerije Bojan Božič, ravnateljica Melita Skušek 
in župan Mojmir Pustoslemšek

LIBNA - Dolenjevaška krajevna svetnika Jožica Libenšek in 
Janez Špiler sta bila pobudnika postavljanja mlaja, ki so 
ga zadnjega aprila ročno zavihteli pod nebo na vrhu Lib-
ne. Prijetno družabno popoldne je dobilo korenine pred 
dnevi, ko so k lovskemu domu pripeljali preko 25 metrov 
visoko smreko, ki so jo primerno obdelali, krajanke pa so 
za okrasitev debla spletle več metrov dolgo kito. Mlaj so 
postavljali skoraj dve uri, šlo je vse po sreči, tako je za 
konec nastala še skupna fotografija. M. K. 
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MAJ IN JUNIJ 2012
• Od 8.00 do 18.00 ure
Fotografska razstava: Ko z majhnega nastane veliko 
(fotograf Jurij Colarič)
Kraj: Srednja  poklicna in strokovna šola Krško
Organizator: Srednja  poklicna in strokovna šola Krško

ČETRTEK, 10.5.2012
• Od 9.00 do 14.00 ure
Čudovito Posavje
Kraj: izlet po Sloveniji
Organizator: Srednja  poklicna in strokovna šola Krško

• Od 13.00 do 15.00 ure
Medgeneracijsko sodelovanje na področju dela
Kraj: Knjižnica Sevnica (soba za prireditve)
Organizator: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služ-
ba Sevnica

• Ob 17.00 uri
Otroška gledališka predstava: Čebelica Maja
Kraj: Mladinski center Brežice
Organizator: Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice

• Ob 17.00 uri
Predavanje o disleksiji
Kraj: Mladinski oddelek Valvasorjeve knjižnice Krško
Organizator: Valvasorjeva knjižnica Krško

• Ob 18.00 uri
Zaključna prireditev bralnega projekta Bolgarska 
avantura
Kraj: Dvorana Savice Zorko Brežice
Organizator: Srednja  poklicna in strokovna šola Krško 
in Knjižnica Brežice

PETEK, 11.5.2012
• Od 8.40 do 9.25 ure
Pomen učenja in znanja tujih jezikov v EU
Kraj: Srednja poklicna in strokovna šola Krško
Organizator: Srednja  poklicna in strokovna šola Krško

• Od 9.30 do 10.15 ure
Večjezičnost v EU praksi
Kraj: Srednja poklicna in strokovna šola Krško
Organizator: Srednja  poklicna in strokovna šola Krško

• Od 9.00 do 12.00 ure
Od ideje do izdelka
Kraj: Srednja poklicna in strokovna šola Krško
Organizator: Srednja  poklicna in strokovna šola Krško

• Ob 17.00 uri
Plesne delavnice
Kraj: Društvo sonček Posavje
Organizator: Društvo Sonček Posavje

• Ob 21.30 uri
Koncert: Pavle Kavec & Oko
Kraj: Mladinski center Brežice
Organizator: Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice

SOBOTA, 12.5.2012
• Ob 10.00 uri
Živ žav
Kraj: Mladinski center Brežice
Organizator: Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice

• Od 10.30 do 13.00 ure
Mesec zdravega duha v zdravem telesu
Kraj: TIC Terme Čatež
Organizator: Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice

• Ob 10.00 uri
Tržnica rabljene otroške opreme in unikatnih izdelkov
Kraj: Mladinski center Brežice
Organizator: Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice

• Ob 10.00 uri
Delavnica o arabski kulturi za otroke
Kraj: Mladinski center Brežice
Organizator: Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice

• Ob 20.00 uri
Janže Lorber: Horro‘risbe
Kraj: Mladinski center Brežice
Organizator: Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice

PONEDELJEK, 14.5.2012
• Od 8.00 do 12.00 ure
Dnevi odprtih vrat Zveze prijateljev mladine
Kraj: Dnevni center ZPM Krško
Organizator: Zveza prijateljev mladine

• Od 9.30 do 10.30 ure
Možnost iskanja zaposlitve in izobraževanja v Evropi 
(izzivi in priložnosti)
Kraj: Območna služba Sevnica (sejna soba)
Organizator: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služ-
ba Sevnica

• Od 12.00 do 13.00 ure
Osnove origamija
Kraj: Srednja poklicna in strokovna šola Krško
Organizator: Srednja  poklicna in strokovna šola Krško

• Od 12.00 do 13.00 ure
Možnosti iskanja zaposlitve in izobraževanja v Evropi 
(izzivi in priložnosti)
Kraj: Urad za delo Brežice
Organizator: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služ-
ba Sevnica

• Od 10.00 do 12.00 ure
Dnevi za spremembe ali Kako smo leto aktivnega 
staranja in medgeneracijske solidarnosti povezali z 
natečaji »Jaz tebi radost, ti meni modrost«
Kraj: Dnevni center ZPM Krško
Organizator: Zveza prijateljev mladine

• Od 13.00 do 14.00
Moralni kompas digitalne dobe
Kraj: Gimnazija Krško
Organizator: Gimnazija Krško

• Ob 18.00 uri
Strokovno predavanje: Vzgoja brez naporov 
(ustvarjalna vzgoja), predavateljica: Andreja Blatnik
Kraj: Mladinski center Brežice
Organizator: Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice

• Ob 19.00 uri
Otvoritev razstave članic likovnega študijskega krožka
Kraj: Dvorana v parku Krško
Organizator: Ljudska univerza Krško

TOREK, 15.5.2012
• Od 8.00 do 12.00 ure
Dnevi odprtih vrat Zveze prijateljev mladine
Kraj: Dnevni center ZPM Krško
Organizator: Zveza prijateljev mladine

• Od 10.00 do 12.00 ure
Medgeneracijsko sodelovanje v programih Zveze 
prijateljev mladine Krško in Mednarodni dan družin
Kraj: Dnevni center ZPM Krško
Organizator: Zveza prijateljev mladine

• Od 13.45 do 14.30
Premisli, preden objaviš svoje podatke na spletu
Kraj: Gimnazija Krško
Organizator: Gimnazija Krško

• Ob 18.00 uri
Predstavitev knjige Življenje z naravo
Kraj: Dvorana  v parku Krško
Organizator: Valvasorjeva knjižnica Krško

SREDA, 16.5.2012
• Od 8.00 do 12.00 ure
Dnevi odprtih vrat Zveze prijateljev mladine
Kraj: Dnevni center ZPM Krško
Organizator: Zveza prijateljev mladine

• Od 8.00 do 15.00 ure
Dan odprtih vrat centra za podjetništvo in turizem 
Krško
Kraj: CPT Krško
Organizator: Center za podjetništvo in turizem Krško

• Od 8.00 do 18.00 ure
Predstavitev izdelkov Global Teenage Project
Kraj: Gimnazija Krško
Organizator: Gimnazija Krško

• Od 16.00 do 17.00 ure
Zaključna prireditev Slovenskih učnih krogov
Kraj: Gimnazija Krško
Organizator: Gimnazija Krško

• Ob 18.00 uri
Podelitev potrdil udeležencem v tečajih računalniškega 
in digitalnega opismenjevanja odraslih
Kraj: Dvorana v parku
Organizator: Ljudska univerza Krško

ČETRTEK, 17.5.2012
• Od 8.00 do 12.00 ure
Dnevi odprtih vrat Zveze prijateljev mladine
Kraj: Dnevni center ZPM Krško
Organizator: Zveza prijateljev mladine

• Od 8.00 do 18.00 ure
Fotografska razstava: Nevidni svet gozda
Kraj: Gimnazija Krško
Organizator: Gimnazija Krško

• Ob 9.00 uri
Likovna kolonija študijskega krožka Ljudske univerze 
Krško
Kraj: Kostanjevica na Krki (Kmečki hram)
Organizator: Ljudska univerza Krško

• Od 9.00 do 12.00 ure
Dan odprtih vrat
Kraj: Ozara Slovenija (enota Sevnica)
Organizator: Ozara Slovenija (Nacionalno združenje za 
kakovost življenja)

• Ob 11.00 uri
Zaključek bralne značke Petra Klepca v okviru projekta 
Živim in se veselim s knjižnico
Kraj: VDC Sonček Krško
Organizator: Sonček – Zveza društev za cerebralno pa-
ralizo Slovenije

• Od 11.00 do 12.00 ure
Storitve in pripomočki ZRSZ za samostojno iskanje 
zaposlitve in učinkovit nakup na trgu dela (predstavitev 
v okviru projekta Dialog mladih)
Kraj: Mladinski center Krško
Organizator: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služ-
ba Sevnica

• Ob 19.00 uri
Mojemu Posavju
Kraj: Dvorana  v parku
Organizator: Valvasorjeva knjižnica Krško

PETEK, 18.5.2012
• Od 8.00 do 9.00 ure
Predstavitev storitev Kariernega središča ZRSZ
Kraj: ZRSZ OS Sevnica, Urad za delo Brežice
Organizator: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služ-
ba Sevnica

• Ob 12.00 uri
Novinarska konferenca projekta Delim znanje – 
ohranjam dediščino »KULT PRO«
Kraj: Ljudska univerza Krško
Organizator: Ljudska univerza Krško

• Ob 11.00 uri
Ko sem lutka, sem lahko kar hočem
Kraj: VDC Sonček Krško
Organizator: Sonček – Zveza društev za cerebralno pa-
ralizo Slovenije

• Od 10.20 do 11.00 ure
Predstavitev spletne strani: Jaz tebi radost, ti meni 
modrost
Kraj: Gimnazija Krško
Organizator: Gimnazija Krško

• Ob 17.00 uri
Glasbene delavnice
Kraj: Društvo Sonček Posavje Leskovec pri Krškem
Organizator: Društvo Sonček Posavje

• Ob 21.00 uri
Stand-up komedija: Janez Usenik
Kraj: Mladinski center Brežice
Organizator: Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice

SOBOTA, 19.5.2012
• Ob 10.00 uri
Živ žav
Kraj: Mladinski center Brežice
Organizator: Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice

• Od 10.30 do 13.00 ure
Mesec zdravega duha v zdravem telesu
Kraj: TIC Terme Čatež
Organizator: Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice

TOREK, 22.5.2012
• Ob 18.00 uri
Dom starejših občanov se predstavi
Kraj: Dvorana  v parku
Organizator: Valvasorjeva knjižnica Krško

SREDA, 23.5.2012
• Od 9.00 do 15.00 ure
Informiranje o pogojih in možnostih za delo, 
izobraževanje in življenje v Sloveniji (Mobilna info 
točka za tujce)
Kraj: OS Sevnica, Urad za delo Brežice
Organizator: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služ-
ba Sevnica

• Ob 10.00 uri
Kako napisati prošnjo za zaposlitev in ugotoviti svoje 
kompetence
Kraj: Ljudska univerza Krško
Organizator: Ljudska univerza Krško

V tednu med 14. in 20. majem 2012, pa tudi izven tega termina, bodo po vsej državi in v Posav-
ju potekale predstavitvene, izobraževalne, družabne, kulturne in slovesne prireditve, namenje-
ne promociji vseživljenjskega učenja.
Številne prireditve letošnjega tedna vseživljenjskega učenja se navezujejo na Evropsko leto ak-
tivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. 
Druge povezovalne teme TVU 2012 so: Mednarodno leto zadrug; Mednarodno leto trajnostne 
energije za vse; Ohranimo naravno in kulturno dediščino; Zaposlovanje in podjetništvo; Branje, 
učenje in sodobni načini komuniciranja.
Na Ljudski univerzi Krško 17. leto zapored koordiniramo prireditve v Tednu vseživljenjskega uče-
nja 2012 v Posavju.
Našemu vabilu k sodelovanju so se odzvali: Valvasorjeva knjižnica Krško, Zveza prijateljev mla-
dine Krško, Osnovna šola Brežice, Zavod RS za zaposlovanje – Območna služba Sevnica, Ozara 
Sevnica, Društvo Sonček Posavje, Srednja poklicna in strokovna šola Krško, Gimnazija Krško, Cen-
ter za podjetništvo in turizem Krško, Knjižnica Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice, Sonček - zveza društev za celebralno paralizo Slovenije. 
V sodelovanju s partnerji je nastal pester program 70 prireditev, namenjenih promociji vseži-
vljenjskega učenja.
Koordinacijo prireditev TVU 2012 so omogočili: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Občina Krško in izvajalci prireditev.
Koledar prireditev najdete na številnih info točkah v Posavju in pri vseh izvajalcih prireditev. 
Vabljeni na prireditve TVU 2012!
 Koordinatorka prireditev TVU 2012 v Posavju
 Nataša Kršak, direktorica Ljudske univerze Krško

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2012 V POSAVJU
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KRŠKO - Tudi v letošnjem 
šolskem letu smo se na Šol-
skem centru Krško-Sev-
nica odločili, da učen-
cem zaključnih razredov 
osnovnih šol predstavimo, 
kakšne metode dela in so-
dobne tehnologije upora-
bljamo pri izvajanju teo-
retičnega in praktičnega 
pouka. Ker se tehnologije 
ves čas izpopolnjujejo in 
nastajajo nove, poskušamo 
tudi mi temu slediti, koli-
kor se le da. Tako smo v le-
tošnjem letu pridobili z do-
nacijo napravo, ki omogoča 
avtomatizirano izdelavo ti-
skanih vezij, ter 3D-tiskal-
nik za izdelavo poljubnih 
modelov iz umetne mase.

Od oktobra do januarja nas 
je obiskalo preko 550 učen-
cev iz 13 šol širše posavske 
regije. V praktičnih delavni-
cah so preizkusili ročne spre-
tnosti pri preoblikovanju ko-
vin in izdelavi preprostega 
elektronskega vezja. Ukvar-
jali so se z LEGO mobilnimi 
roboti, programirali raču-
nalniško igrico in izdelovali 
piščali iz lesa. V učilnici za 
računalniško podprte tehno-
logije so videli, kako poteka 
moderen način konstruiranja 
v strojništvu s pomočjo 3D 
modelirnika ter izdelava mo-
dela na CNC strojih. Pravilo 
zlatega reza je bilo prikaza-
no na enostaven in zanimiv 
način s pomočjo uporabe in-
teraktivne table in glasoval-
nih modulov, ki so jih pri da-
janju odgovorov uporabljali 
učenci. Za konec je sledila 
še sprostitvena točka v te-
lovadnici, kjer so bile pri-

Dnevi tehniške kulture na ŠC Krško-Sevnica

Med spoznavanjem robotike

PROIZVODNJA – APRIL 2012 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – APRIL 2012

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 ZP - - 236 300 10 100 - -

PB 2 KOEL - - 352 400 33 100 2 2

PB 3 KOEL - - 360 400 22 100 2 2

PB 3 ZP - - 229 300 19 100 - -

PB 4 ZP 11 - 110 300 8 100 - -

PB 5 ZP 10 - 140 300 6 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

286.760 8 9

kazane aktivnosti, v katerih 
sodelujejo naši dijaki v po-
poldanskem času. 

Odzivi po obisku so bili dobri 
in marsikateri učenec je uvi-
del, da je lahko tehnika tudi 
zanimiva in enostavna. Inte-
res za tehnične poklice se je 
potrdil tudi pri vpisu novin-
cev, saj je bil ta za novo šol-
sko leto 2012/13 več kot do-
ber.

 Matjaž Cerar, 
 univ. dipl. inž., SPSŠ Krško

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 105–108 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 4,5–4,7 l/100 km. 

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!
Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo prilagodljivo notranjost, 
ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z 
mestno funkcijo samodejnega zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v 
njegovem razredu, saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage. 
 
Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! boste odpeljali že za 8.280 EUR!  
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Slika je simbolna. 

SERIJSKA OPREMAMestna funkcija zaviranja v sili, ESP, klimatska naprava, radio s CD/MP3 predvajalnikom, 4 zračne blazine...
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RADANOVIČ BREŽICE d.o.o.,
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice,

tel.: 07 499 21 50

www.volkswagen.si

Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo 
prilagodljivo notranjost, ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. 
Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z mestno funkcijo samodejnega 
zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v njegovem razredu, 
saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage.

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!

Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! 
boste odpeljali že za 8.280 EUR!
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

KRŠKO – Center za podjetništvo in turizem Krško organizira v pe-
tek, 11. maja, s pričetkom ob 9. uri (Mladinski center, CKŽ 105, 
seminarska soba 2, v pritličju levo) delavnico z naslovom „Soci-
alno podjetništvo kot izziv in priložnost“ z namenom spodbuditi 
razmišljanje o podjetništvu, ki postavlja človeka pred kapital. 
Delavnico bo vodila mag. Zdenka M. Kovač, ena izmed najbolj 
kompetentnih strokovnjakov s tega področja v Sloveniji. Njene 
bogate izkušnje in znanje so zagotovilo za kvalitetno delavnico. 
Delavnica je brezplačna, vendar organizatorji vljudno prosijo za 
informativne prijave na info@cptkrsko.si oz. na 07 490 22 20. 

Delavnica o socialnem podjetništvu

Vodja poslovalnice  
Dušanka Luzar
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Dobrodošli v poslovalnici v Krškem, kjer vam ponujamo 
zasebnost, udobje, individualni pristop in celostno obravnavo. 

Do 31. 5. 2012 lahko svoje prihranke oplemenitite po posebni 
ponudbi vezanih vlog, do 30. 6. 2012 pa imate priložnost 
najeti stanovanjski kredit po posebni ponudbi in izkoristiti 
prednosti posebne ponudbe ob odprtju Aračuna. 

Pričakujemo vas v poslovalnici na Cesti krških žrtev 135 b.

Poslovalnica
KRŠKO

www.abanka.si

Skupaj vedno 
najdemo pravo 
rešitev.

Banka prijaznih ljudi
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Kristina Tomše se je rodila 
9. 4. 1922 na Dvorcah, oče-
tu Janezu Tomšetu in mate-
ri Ani. Otroštvo je preživela 
na Dvorcah, kjer je obisko-
vala ljudsko šolo in staršema 
pomagala pri delu z mlinom. 
Zelo mlada je izgubila očeta, 
zato sta se z materjo preseli-
li v Stražo, kjer sta obdelova-
li vinograda in opravljali razna 
priložnostna dela. Leta 1941 
je bila gospa Kristina skupaj 
z materjo izgnana v delovno 
taborišče v Nemčijo. Po vr-
nitvi sta nadaljevali s pride-
lavo vina za prodajo in žive-
li skromno ter delavno, kar je 
Kristini omogočilo, da si je s 
prihranki kupila zemljišče na 
Čatežu, kjer sta z materjo pri-
čeli graditi hišo. Gradnja hiše 
je pomenila ogromen finan-
čen zalogaj, zato se je Kristi-
na zaposlila na vrtnariji na Ča-
težu. Ob dopoldnevih je tako 
delala na vrtnariji, popoldne-
ve pa je preživela med trtami 
dveh vinogradov. Leta 1947 se 
je družina povečala – rodila se 
je  hči Anica, kmalu zatem so 
se preselile v novo hišo. Leta 
1964 je prvič postala babica, 
tako da je ob delu v vinogra-
du, na vrtnariji in doma poma-
gala še hčerki in zetu Zden-
ku pri negi in vzgoji vnukinje 

DARUJMO KRI, REŠUJMO ŽIVLJENJA!

SPOŠTOVANI!

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdra-
vilo, ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, prepre-
čevanje posledic in preprečevanje smrti. To omogočajo 
krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko poma-
gamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je torej odsev 
človečnosti, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brez-
plačnosti in anonimnosti. Da zadostimo potrebam zdra-
vstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.

Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za 
krvodajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari 
od 18 do 65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske 
lahko dajejo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju 
z RKS in ZZTM Ljubljana organizira krvodajalsko akcijo v

• TOREK, 22. MAJA 2012, 
z vpisom od 8.00 do 13.00 ure in

• SREDO, 23. MAJA 2012, 
z vpisom od 8.00 do 12.00 ure

Krvodajalska akcija bo potekala v prostorih 
Ekonomske in trgovske šole Brežice - Bizeljska cesta  45.

Vljudno vabljeni!

90. rojstni dan Kristine Tomše 
s Čateža ob Savi
V začetku meseca aprila je 90. rojstni dan v družbi sorodnikov in sosedov 
praznovala gospa Kristina Tomše s Čateža ob Savi. Vitalni slavljenki je vse 
najboljše in obilo zdravja voščil tudi župan občine Brežice ter ji ob tem iz-
ročil priložnostno darilo. Gospo Kristino so z domačimi pesmimi razveseli-
le Ljudske pevke iz žejnega (KUD Anton Kreč) ter predsednica OO RK Brežice 
Antonija Zaniuk s predstavnico RK Čatež ob Savi. 

Zdenke, kasneje pa tudi osta-
lih vnukov. Gospa Kristina je 
delala vseh sedem dni v te-
dnu, da je dobila malce višjo 
plačo, s katero je zgradila zi-
danico v Straži, ki ji še danes 
veliko pomeni. Življenje ji je 
v tistih časih močno olajšalo 
motorno kolo, Kristina pa da-
nes obžaluje le, da zaradi sta-
rosti ni šla delati tudi izpita za 
avtomobil. 
Tudi po upokojitvi je Kristi-
na nadaljevala z delovnim ži-
vljenjem. Skrbela je za gospo-
dinjstvo, vnuke, prosti čas pa 
preživela s prijatelji ob petju 
narodnih pesmi. Danes živi z 
dvema vnukoma v hiši na Ča-
težu in si  čas krajša z gleda-
njem televizije, vsakodnev-

nim kuhanjem kosil, obiski 
trgovine, kamor se odpravi 
peš, in druženjem s prijate-
ljicami na Čatežu. Nima rada 
samote, zato je še posebej ve-
sela šolskih počitnic, ko k njej 
za več dni pridejo pravnuki, ki 
jih rada razvaja. 
Stara mama Kristina je bila 
celo življenje pridna, skrbna 
in dobra ženska, pravijo njeni 
vnuki. Veliko je hodila in de-
lala, še vedno obožuje svoj vi-
nograd, kjer ji kupica vina da 
moč, da ostane čila in zdrava. 
Življenje ji nikoli ni bilo z ro-
žami postlano, vendar je z vo-
ljo in energijo vedno odšla na-
prej, vse do danes. Vsi vemo, 
da je stara mama Kristina le 
ena, dodajo vnuki in pravnuki. 

Slavljenka v družbi obiskovalcev

Na zadnjo soboto v aprilu sta svoje poročne zaobljube ob-
novila Neža in Mijo Češljar iz Brežic. Obred je vodil župan 
občine Brežice Ivan Molan, ki je ob tej priložnosti tudi če-
stital zlatoporočencema in jima izročil priložnostno darilo 
v spomin na zlato poroko. 

Poklic je bil tisti, ki je združil poti zlatoporočencev Neže in 
Mija Češljarja. Oba sta bila rojena v družinah z več otroki 
(gospa Neža med izgnanstvom družine v Nemčiji, gospod Mijo 
na Hrvaškem) in svoje šolanje nadaljevala v Zagrebu, kjer 
sta obiskovala srednjo šiviljsko šolo ter postala uspešna šivi-
lja in krojač. Gospa Neža in gospod Mijo sta se spoznala v Za-
grebu, kjer se je začela njuna skupna zgodba. Po poroki 28. 

aprila 1962 sta si tudi prvi skupni dom ustvarila v Zagrebu, 
kjer sta nekaj časa živela in marljivo delala. Za svojo druži-
no sta želela lepše in boljše življenje, zato sta se leta 1964 
podala na delo v tujino. Odšla sta v Nemčijo in svojo poklic-
no pot nadaljevala kot krojača in pozneje tudi kot samostoj-
na podjetnika. Po dveh letih v tujini se je družinica poveča-
la za novega člana – sina Silvija. Družina se je rada vračala v 
Slovenijo, kjer so si v Brežicah zgradili tudi hišo. Čas je tekel 
in od tujine sta se zakonca Češljar poslovila leta 1979 in si v 
Brežicah ustvarila dom. Ker gospod Mijo v domačem kraju ni 
našel priložnosti za opravljanje visokokvalificiranega pokli-
ca, se je odločil za pot samostojnega podjetnika, gospa Neža 
se je posvečala službi, domu, vrtu in skrbi za sina. Zelo ju 
je osrečilo rojstvo vnukinje Tamare in za njo še vnuka Kri-
stijana, ki starima staršema obogatita in polepšata dneve. 
Odkar sta gospa Neža in gospod Mijo v pokoju (pred 13 leti 
se je najprej upokojil gospod Mijo, pred sedmimi leti pa se 
mu je pridružila še gospa Neža), veliko časa preživita sku-
paj, pogosto v vinogradu, ki je njuno veselje. 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto 
v sodelovanju z Občino Brežice 

in Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije 
vabi na prireditev

HOČEMO, ZNAMO, ZMOREMO,
ki bo potekala med 10. in 14. uro v sredo, 23. maja 2012, 

pred občinsko stavbo v Brežicah.

Program prireditve:

10.00 Pričetek prireditve.     

10.20-11.00 Pohod z belo palico po Cesti prvih borcev (orga-
niziran pohod skupine slepih; začetek pohoda na avtobusnem 
postajališču pred Gimnazijo Brežice in po pločniku do brežiške-
ga gradu ter nazaj po pločniku do Občine Brežice).

10.00-13.45 Razstava slikarskih del, pletenin, glinenih izdelkov 
članic in članov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih 
Novo mesto:

• ogled ustvarjanja in slikarskih del slabovidnih slikark in sli-
karjev,

• razstava pletenin slepe članice društva,
• predstavitev brajice -  pisave slepih, predstavlja jo član dru-

štva, obiskovalci prireditve bodo lahko na primeru besedila v 
brajici preizkusili občutljivost svojega tipa - blazinic na prstih,

• razstava izdelkov iz gline, ki so nastali na eni izmed delav-
nic v društvu,

• obiskovalcem namenjen preizkus simulacijskih očal, ki prak-
tično prikažejo različne oblike okvare vida, s katerimi se so-
očajo člani društva. 

14.00 Tiskovna konferenca (sejna soba Občine Brežice) in za-
ključek prireditve.

Prireditev je namenjena predstavitvi slabovidnosti in slepote 
širši javnosti. S prireditvijo HOČEMO, ZNAMO, ZMOREMO že-
lijo članice in člani društva javnosti pokazati, da je slepa ali sla-
bovidna oseba tak človek, kot so drugi ljudje. Prireditev je za-
snovana kot zgled, namenjen lajšanju vzajemnih odnosov med 
slepimi in videčimi. Pokazati namerava, da slepi in slabovidni 
marsikaj hočejo storiti, da to znajo, čeprav ne gre zlahka, zato 
vztrajajo tako dolgo, da uspejo. 

Prijazno vabljeni!

 Edina tema, ki obstaja, je neznanje …

Zlatoporočenca Neža in Mijo 
Češljar 

Zlatoporočenca z družino
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Z nami bo 

V lanskem letu sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia lastnikom zemljišč, na 
katerih rastejo te rastline, nalaga, da jih odstranjujejo s 
koreninami vred. Predvsem pelinolistnata ambrozija je pri 
nas najbolj pogosta in predstavlja zaradi povzročanja in-
halacijskih alergij vrsto, ki jo je nujno potrebno zatirati. 

Preprečevanje škodlji-
vih vplivov ambrozije 
je mogoče le z dosle-
dnim odstranjevanjem 
te rastline in prepreče-
vanjem njenega cvete-
nja oziroma tvorbe se-
mena, s katerim se širi 
naprej. Pelinolistna 
ambrozija je zelo pri-
lagodljiva tudi ob ne-
ugodnih razmerah, pri 
delni odstranitvi se 
zlahka obraste, hitro 
tvori cvetove in spro-
šča svoj cvetni prah. 
Najpogosteje jo najde-
mo na peščenih rasti-
ščih, ob rekah, cestah, 
železniških progah, za-
puščenih neobdelanih 

zemljiščih, na zapuščenih obdelovalnih in stavbnih zemlji-
ščih in gradbiščih.

Bolje preprečevati in sanirati posamična žarišča, kot se 
stalno bojevati s povečano populacijo škodljivega orga-
nizma
Najbolj učinkovito zatiranje in preprečevanje širjenja te ra-
stline je mehansko. Od aprila do junija, ko je rastlina veli-
ka od 10 do 20 cm, nudi dober oprijem, koreninski sistem pa 
še ni tako razvit in ne nudi odpora pri puljenju. Drugi način 
je košnja, ki, tudi če je izvedena zelo nizko, ne more v ce-
loti preprečiti cvetenja, ker stranski poganjki rastejo zelo 
nizko. Lahko se je lotimo tudi z okopavanjem in rednim me-
hanskim odstranjevanjem.

Poziv občanom, da se vključijo v zatiranje ambrozije
Ker tudi na območju občine Krško opažamo na številnih lo-
kacijah pojav te alergene rastline, vas pozivamo in prosimo, 
da se tudi sami ali v okviru krajevnih skupnosti in različnih 
društev vključite v zatiranje ambrozije. Občina Krško pa bo 
za odstranitev te škodljive rastline poskrbela ob košnji ob-
cestnega pasu in na javnih zelenih površinah.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) in 
43. člena Zakona o varstvu okolja ( Ur. list RS, št. 39/06 - uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 - odločba US, 33/07-
ZPN, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) ter Statuta Občine Krško ( 
Ur. list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10), 
Občina Krško s tem 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

»Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev 
skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica« 

in okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje

I.
Občina Krško naznanja javno razgrnitev:
• dopolnjenega osnutka »Občinskega podrobnega prostor-

skega načrta za ureditev skupnega pomena: območje Ter-
moelektrarne Brestanica«, izdelovalca Savaprojekt, ma-
rec 2012, 

• dopolnjenega okoljskega poročila, izdelovalca Eranthis, 
marec 2012,

• povzetka za javnost,
• strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve v nave-

denem aktu.
II.

Gradivo iz prejšnje točke bo od 21. maja 2012 do 21. juni-
ja 2012 javno razgrnjeno:
• v prostorih Občine Krško - Oddelek za urejanje prosto-

ra in varstvo okolja, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
• v prostorih Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih bor-

cev 18, 8280 Brestanica.
Javna obravnava bo potekala 31. maja 2012 s pričetkom ob 
19.00 v prostorih Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica, 
Šolska cesta 29, 8280 Brestanica. 

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripom-
be in predloge na dopolnjen osnutek občinskega podrob-
nega prostorskega načrta in okoljsko poročilo. Pripombe in 
predlogi se lahko do 21. junija 2012 dajo pisno na mestih 
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, 
lahko se pošljejo na naslov Občina Krško, Cesta krških žr-
tev 14, 8270 Krško, oziroma na elektronski naslov obcina.
krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo 
ključne besede »OPPN TEB« in navede ali se pripomba na-
naša na OPPN ali na okoljsko poročilo.
Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obrav-
navi.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti in 
do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani 
Občine Krško http://www.krsko.si.

IV.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik in na 
spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

Župan občine Krško
mag. Miran Stanko 

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA SOFINANCIRANJE 
INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH 

PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV 
ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE

Občina Krško bo v uradnem listu v petek, 11.05.2012, obja-
vila javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih priključ-
kov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode.
Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investici-
je po tem razpisu bodo fizične osebe, lastniki individu-
alnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini 
Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v 
javnem interesu. 
Delež sofinanciranja bo od 70 % do 95 % upravičenih stro-
škov, ki so nastali od 1.1.2010 do oddaje vloge. Maksimal-
na višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski 
objekt bo znašala 2.800,00 EUR z DDV.
Kandidati bodo vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilo-
gami lahko pričeli vlagati prvi delovni dan po objavi razpisa 
v uradnem listu, t. j. 14.5.2012, na sedežu Centra za pod-
jetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46. Obravna-
va vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v mesecu avgu-
stu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Razpis bo odprt do 
porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega delovnega 
ponedeljka v mesecu novembru. 
Razpisna dokumentacija bo, od dneva objave razpisa v ura-
dnem listu, na razpolago na sedežu Centra za podjetništvo 
in turizem Krško ter na spletnih straneh: www.cptkrsko.si 
in www.krsko.si, pod rubriko Javni razpisi.
Ostale informacije glede javnega razpisa bodo dosegljive 
na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško ali na 
telefonski številki: 07 490 22 25 (Mateja Jurečič).

JAVNI RAZPIS ZA DELNO POVRNITEV 
STROŠKOV IZVEDBE ODPRTEGA 

ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH 
KOMUNIKACIJ V OBČINI KRŠKO

Občina Krško bo v naslednjih dneh, predvidoma 11. maja 
2012, objavila javni razpis za delno povrnitev stroškov 
izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektron-
skih komunikacij v krški občini.

Za subvencioniranje izvedbe gradbenih del pri gradnji od-
prtega širokopasovnega omrežja v občini Krško je na voljo 
130.000,00 evrov, za katere lahko prijavitelji kandidirajo 
na podlagi pogojev, ki so pojasnjeni v razpisni dokumenta-
ciji. Ta bo od 11. maja dalje, pa do porabe sredstev, na raz-
polago na spletni strani www.krsko.si in www.cptkrsko.si, 
razpisno dokumentacijo pa bo mogoče dvigniti tudi na se-
dežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), 
kjer se bodo tudi oddajale vloge za dodelitev subvencije. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Tanjo Le-
vstik Levičar, dosegljiva na tel. št. 07 490 22 20 ali na 
e-naslovu tanja.levstik@cptkrsko.si, in Rafka Župan-
ca, dosegljiv je na tel. št. 07 49 81 360 ali na e-naslo-
vu: rafko.zupanc@krsko.si. Prvo odpiranje vlog bo me-
seca junija.

Mag. Tomislav Nemec ugota-
vlja, da je Občina Krško ena 
tistih Občin, v katerih sis-
tem kakovosti resnično živi 
in daje takšne rezultate, ki 
so usmerjeni k zadovoljstvu 
uporabnikov. Pohvalil je pro-
cese, ki po njegovi oceni te-
čejo nemoteno, kar vodi k 
temu, »da je Občina Krško 
nedvomno ena izmed naj-
boljših občin v Sloveniji, ki 
jih presojamo s strani Sloven-
skega inštituta za kakovost«, 
kot je povedal mag. Nemec.  

Občino Krško v letu 2012 po 
oceni mag. Nemca odlikuje 
usmeritev k resničnemu re-
ševanju življenjskih situa-
cij občanov, kar po njegovih 
besedah pomeni, da je tu-
kajšnja občinska uprava ob-
čutljiva na včasih toge pred-
pise, v spremembo katerih se 
ravno zato ustvarjalno in ak-
tivno vključuje s svojimi po-
budami in predlogi.

 »Občina Krško, zgleden primer dobre 
prakse na področju javne uprave«
»Občina Krško ostaja zgleden primer dobre prakse na področju javne uprave,« je ob zaključku zuna-
nje presoje, ki je konec aprila potekala v občinski upravi, dejal vodilni zunanji presojevalec Slovenske-
ga inštituta za kakovost SIQ iz Ljubljane mag. Tomislav Nemec. Uspešno opravljena presoja potrjuje, da 
je vodenje kakovosti na Občini Krško učinkovito in daje dobre rezultate, ki se odražajo v urejenosti sis-
tema, ki ga zahteva standard ISO 9001.

»Prav tako smo opazili, da v 
svojih uslugah, ki jih občinska 
uprava nudi občanom, prese-
ga standarde, ki jih daje za-
konodaja. V marsičemu na-
redijo več, kot se od njih 
zahteva. Želimo si, da bi bilo 
v Sloveniji še več takšnih ob-
čin in drugih organov, ki bi 
vsakodnevno želeli preseči 

pričakovanja svojih uporab-
nikov in prispevati več, kot se 
od njih pričakuje«, je še po-
vedal mag. Tomislav Nemec. 

Potrditve, da so zaposleni in 
njihovo delo ustrezno usmer-
jeni k rezultatom, k željam 
občanov in k visoki organiza-
cijski kulturi, je vesela tudi 

direktorica Melita Čopar, ki 
je izpostavila, da je cilj ob-
činske uprave biti v službi 
občanov in občank, ter da 
je zato pomembno streme-
ti k izboljševanju kakovosti, 
kar je uspešno izvedena re-
dna zunanja presoja le še po-
trdila.

Presojani so bili predvsem 
procesi s področja vodenja 
uprave, gospodarjenja s pre-
moženjem, področje javnih 
naročil večjih in manjših vre-
dnosti, kakovost zagotavlja-
nja javnih služb, področje 
prostorskega planiranja ter 
vodenje nekaterih projektov.

Cilje o učinkoviti in prijazni 
javni upravi ter še poveča-
nem zadovoljstvu strank in 
zaposlenih bo Občina Krško, 
ob upoštevanju priporočil zu-
nanjega presojevalca, zasle-
dovala tudi v prihodnje.
 

Vodilni zunanji presojevalec mag. Tomislav Nemec in vod-
stvo občinske uprave

Poziv za odstranjevanje škodljivih 
rastlin iz rodu Ambrosia

Ambrozija
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Povabilo na DAN ODPRTIH VRAT 
tovarne Tanin Sevnica

Tanin Sevnica vljudno vabi k udeležbi 
na »dnevu odprtih vrat«, 

ki ga organiziramo 
19. maja 2012, od 9. do 12. ure. 

Organiziran bo vodeni ogled tovarne 
ob 9., 10. in 11. uri, ki bo trajal okrog 45 minut.

Osrednja tematika bo odprtje novega razvojnega 
laboratorija z ogledom le-tega. V predstavitvi bo še 

ogled filma proizvodnega procesa in ogled tehnologije. 
Zbirno mesto bo pri vratarnici tovarne (Hermanova 1). 

Vljudno vabljeni.

Uprava tovarne Tanin Sevnica

Ureditve prometne infrastrukture v Boštanju

V Boštanju so se po prvomaj-
skih praznikih pričela dela 
v sklopu projekta ureditve 
prometne infrastrukture, ka-
terega izvajalec je boštanj-
sko podjetje Gradnje d.o.o.

Projekt zajema obnovo in 
delno razširitev 540-metr-
skega odseka lokalne ceste 

od rondoja pri Inposu do kri-
žišča v starem delu Boštanja, 
skupaj z izgradnjo cestnega 
odseka za novo naselje v dol-
žini 180 metrov. Oba cestna 
odseka bosta z namenom ve-
čje prometne varnosti in pre-
glednosti dopolnjevala eno-
stranski hodnik za pešce in 
javna razsvetljava, preure-

jena pa bodo tudi tri obsto-
ječa križišča v Boštanju. 

Za investicijo v skupni vre-
dnosti 580.000 evrov so sred-
stva zagotovljena v občin-
skem proračunu, investicija 
pa je sofinancirana iz pro-
grama razvoja podeželja Re-
publike Slovenije za obdobje 

2007–2013, ukrep Obnova in 
razvoj vasi, ter z delom dr-
žavnih sredstev na podla-
gi Zakona o financiranju ob-
čin. Pogodbeni rok z izvedbo 
projekta je 31. julij 2012. 
Ker bodo dela ovirala osre-
dnjo prometno povezavo čez 
kraj, naprošamo za razume-
vanje krajanov ob izvedbi.

Gradnja pločnikov ob glavni cesti v Tržišču

V intenzivnem izvajanju je 
projekt gradnje pločnika ob 
zelo prometni državni cesti 
čez Tržišče, in sicer od tr-
žiške bencinske postaje do 
gostišča Ulčnik. Dela izva-
ja cestno in gradbeno pod-
jetje CGP d.d. Novo mesto.

Ureditev poleg izgradnje 
pločnika vključuje tudi raz-
širitev prepustov ter mostov 
čez Mirno in Tržiški potok. 
Vključena je izgradnja jav-
ne razsvetljave na celotnem 
odseku ter ureditev preho-
dov za pešce pri odcepu za 

Mostec in križišču za Vodale, 
pa tudi ureditev dveh parov 
avtobusnih postajališč na lo-
kaciji obstoječih. 

Celotna pogodbena vrednost 
investicije znaša 318.000 
evrov. Občina Sevnica je in-

vesticijo uspešno prijavila na 
ukrep Obnova in razvoj vasi 
programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za ob-
dobje 2007–2013 in pridobi-
la pozitiven sklep, s katerim 
je zagotovljeno sofinancira-
nje investicije.

Občinsko lipo letos zasadili na Studencu

Turistična zveza občine Sev-
nica je v počastitev svetov-
nega dneva Zemlje, medna-
rodnega tedna prostovoljstva 

in ob zaključku čistilnih ak-
cij v sodelovanju še z drugi-
mi lokalnimi partnerji tudi 
letos organizirala zasaditev občinske lipe. Mlada lipa, že 

osma po vrsti, tako krasi sre-
dišče kraja Studenec.

Čistilne akcije so po celo-
tnem območju sevniške obči-
ne potekale od 24. marca do 
4. aprila. Poleg vseh krajev-
nih skupnosti, društev, šol, 
vrtcev, Občine Sevnica, KŠTM 
Sevnica in Javnega podjetja 
Komunala Sevnica je pri či-
ščenju okolja sodelovalo več 
kot 2000 prostovoljcev. Sve-
tovni dan Zemlje smo obele-
žili 22. aprila, mednarodni 
teden prostovoljstva pa je 
potekal od 17. do 25. aprila.
Kot je povedala predsedni-
ca Turistične zveze občine 
Sevnica Cvetka Jazbec, ki 
je z izbrano besedo pove-
zovala prireditev na Studen-
cu, lahko vsak posameznik 
z odgovornim in zavestnim 
ravnanjem pomaga ozdravi-

ti planet: »Za začetek se lo-
timo preudarnega ločevanja 
odpadkov, omejimo uporabo 
agresivnih čistil, pesticidov 
in ostalih škodljivih snovi, 
pojdimo v trgovino v košaro 
in zavrnimo vrečko. Za vse to 
nam bo Zemlja hvaležna.«

Prireditve na prostem so se 
udeležili in zbrane nagovori-
li tudi podžupan Občine Sev-
nica Jožef Žnidarič, pred-
sednik Krajevne skupnosti 
Studenec Janoš Janc, pred-
stavnik sevniške območ-
ne enote Zavoda za gozdo-
ve Slovenije Miloš Brinovec 
in drugi gostje. Program so 
s pesmijo in plesom obogati-
li učenci podružnične osnov-
ne šole Studenec, za doma-
če dobrote pa so poskrbeli 
člani domačega društva vi-
nogradnikov in aktiva kmeč-
kih žena.

Ekskurzija ob dnevu Zemlje
Občina Sevnica je v sodelovanju z Javnim podjetjem Ko-
munala d.o.o. Sevnica in vodstvom tovarne Tanin Sevnica 
pripravila strokovno ekskurzijo za učence devetih razre-
dov sevniških osnovnih šol ob svetovnem dnevu Zemlje. 

V minulem petkovem dopoldnevu so Čistilno napravo Sevnica 
najprej obiskali devetošolci Osnovne šole Sava Kladnika Sev-
nica, v torek pa so se ekskurzije udeležili še učenci osnovnih 
šol Šentjanž, Krmelj, Tržišče, Boštanj in Blanca. Ekskurzija 
je bila namenjena predstavitvi delovanja največje čistilne 
naprave v sevniški občini, ob tem pa spoznavanju delovanja 
Občine Sevnica kot institucije in sevniške tovarne Tanin, ki 
ima dolgoletno tradicijo pri predelavi lesa in pridobivanja 
ekstraktov. Ob vsebinskih predstavitvah navedenih tematik s 
strani župana Srečka Ocvirka, direktorja podjetja Tanin Iva-
na Mirta in direktorja podjetja Komunala Sevnica Mitje Udo-
vča so učenci izvedeli številne poučne informacije in pouk 
preživeli na nekoliko drugačen način.

Rokometaši v prvo A državno ligo
Minulo soboto je članska ekipa sevniškega rokometnega kluba 
odigrala zadnjo domačo tekmo v letošnji sezoni. Ta je bila za-
nje zelo uspešna, saj so uvrstili v 1. A državno rokometno ligo. 
Po končani sobotni tekmi proti ljubljanskemu Slovanu, ki se je 

zaključila z izenačenim rezultatom, je sledila podelitev medalj 
za osvojeno drugo mesto v 1. B državni ligi, ki jih je podelil žu-
pan Srečko Ocvirk. Domači igralci so se nato zahvalili publiki za 
podporo v letošnji sezoni in zasluženo nazdravili s šampanjcem.  
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Info: (07)488 01 94 - blagajna
www.kd-krsko.si, info@kd-krsko.si 

Andrej Stermecki: 

POPOTOVANJE Z GLASBO 
OKROG SVETA

predstava za otroke od 4. leta dalje
četrtek, 10.5., ob 17. uri

ploščad pred KDK 
NADISHANA TRIO

koncert iz cikla Akustika
Zasedba: Vladiswar Nadishana - brenkala, pihala, 
Armin Metz - bas, David Kuckhermann - tolkala.

četrtek, 17.5., ob 20. uri
atrij Mestnega muzeja Krško (Klub KDK  v primeru dežja)

KOSTANJEVICA NA KRKI - V la-
pidariju Galerije Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki so 
20. aprila odprli razstavo Me-
tamorfoze, akademskega sli-
karja Igorja Bravničarja. Av-
torja, ki živi in dela v Ljubljani 
in zalivu Studenčić na Lošinju, 
ter njegovo delo je predstavil 
kustos razstave Goran Milova-
nović. Kot je povedal, so se za 
postavitev razstave v lapidari-
ju odločili zato, ker je razsta-
vljeni cikel Metamorfoze za-
stavljen tako, da že sam po 
sebi evocira postavitev v so-

dobno modernistično razstavišče tipa »bele kocke«, kjer ori-
ginalni sliki v tehniki olja na platnu sledi šest podob c-printov. 
Direktor kostanjeviške galerije Bojan Božič je v pozdravnem 
nagovoru spomnil na 105-letnico rojstva (2. april) in 80-le-
tnico smrti (30. april) pionirja umetniškega ustvarjanja v Ko-
stanjevici na Krki, Jožeta Gorjupa. P. P.

KRŠKO – 17. aprila je bila v Galeriji Krško otvoritev razsta-
ve kiparke Polone Demšar, ki jo je  poimenovala 16432 in jo 
posvetila svoji babici Taji, sicer Senovčanki Zori Kodelja, ki 
je bila interniranka koncentracijskega taborišča Auschwitz. 
Kustosinja krškega muzeja Alenka Černelič Krošelj se je ob 
tem sprehodila skozi trdi čas izselitve Slovencev in besedno 
nit prepletla z avtoričino babico, ki jo je zaznamovala šte-

vilka 16432. „Kiparka je iz osebne zgodbe oz. družinske de-
diščine razvila zanimanje za usode številnih v različnih tež-
kih in nepravičnih časih,“ je dejala Černelič Krošljeva. „Štiri 
črtice s peto, združene v snopič, so bile vzgib za steklene in-
stalacije, majhne kipce, v katerih se pretaka kri, ponekod že 
zelo redka, drugje še močna,“ je še dejala o razstavi. Zbra-
nim je nekaj čustvenih besed namenila tudi avtorica razsta-
ve, kulturni utrip pa je dodala violinistka Jerneja Vakselj. 
Razstava bo na ogled do 26. junija.  M. K.

Bravničarjeve "Metamorfoze"

Igor Bravničar

Razstavo posvetila babici

Ob otvoritvi se je zbralo lepo število obiskovalcev.

ARTIČE - KUD Oton Župančič Artiče je 14. aprila v tamkaj-
šnjem Prosvetnem domu pripravil koncert z naslovom »Trav-
niki so že zeleni«, na katerem so obiskovalci prisluhnili tako 
slovenskim kot tujim ljudskim in avtorskim zborovskim pe-
smim. Uvodne pesmi je pod vodstvom zborovodje Mihe Ha-

lerja in ob klavirski spremljavi Stanke Turšič Pungerčar od-
pel domač Mešani pevski zbor KUD Oton Župančič, poleg njih 
pa so na koncertu po nekaj pesmi zapeli še trije zbori, in si-
cer: Moški pevski zbor Kapele, ki ga je na klavirju spremlja-
la Špela Troha, njegove vajeti pa že dobro leto drži v rokah  
Mihaela Komočar; Ženski pevski zbor Prepelice iz Dolenje 
vasi pri Krškem pod vodstvom Mire Drnač Hajtnik ter gost 
večera – Mešani pevski zbor KD Jakob Aljaž iz Medvod, ki ga 
vodi Katarina Žebovec. Pomladno obarvan vezni tekst prire-
ditve je napisala Danica Avšič, prebirali pa sta ga Nina Ro-
guljič in Barbara Lapuh. K. K.

BREŽICE, MARIBOR - Člani Mešanega pevskega zbora Viva Bre-
žice so z nastopom na velikem zborovskem tekmovanju naj-
boljših slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2012 v Mari-
boru tudi letos potrdili, da sodijo v vrh slovenske zborovske 
glasbe. Kot edini predstavniki širše Dolenjske in Posavja so 

se predstavili s štirimi skladbami, med njimi s posebej za-
nje prirejeno prekmursko ljudsko z intrumentalno spremlja-
vo Po lougi leiče Črta Sojarja Voglarja in Zdravico mladega 
brežiškega skladatelja Matjaža Predaniča. „Prejeta bronasta 
plaketa je dokaz, da smo se zelo zahtevnega programa lotili 
suvereno, kar je bilo čutiti že na predtekmovalnem koncer-
tu na velikonočni ponedeljek v cerkvi svetega Roka v Breži-
cah, z malo več drznosti in žara na odru pa bi lahko posegli 
tudi višje,“ so zapisali po vrnitvi s tekmovanja. Naša pesem 
velja za največji tovrstni pevski dogodek v Sloveniji, sode-
lovanje na njem pa pomeni izziv in priložnost nastopajočim 
za srečevanja in strokovne klepete ter najboljšim odpira fe-
stivalska vrata v svet.  P. P./Vir: MePZ Viva

V Artičah so travniki že zeleni

Mešani pevski zbor KUD Oton Župančič

Viva že sedmič na Naši pesmi 

ARTIČE - V Prosvetnem domu v Artičah je 27. aprila potekala 
otvoritev 8. mednarodnega folklornega festivala Slofolk, ki 
je letos gostil folklorne skupine Svetlovan iz Češke, Vizbuli-
te iz Latvije, Filigrani iz Makedonije in Kud Abrašević iz Sr-
bije. Gostujoče skupine so v okviru festivala štiri dni zapo-

redoma nastopale v različnih posavskih in dolenjskih krajih, 
na otvoritvi v Artičah pa se je z novo postavitvijo štajerskih 
plesov predstavila tudi domača folklorna skupina KUD Oton 
Župančič. Otvoritve festivala, ki mu predseduje Matej Iljaš, 
se je poleg koordinatorke JSKD OI Brežice Simone Rožman 
Strnad in predsednika KS Artiče Antona Gajška udeležil tudi 
župan občine Brežice Ivan Molan, ki je dejal, da je folklora 
v Artičah zibelka kulture in izrazil željo, da bi bilo takšnih 
prireditev še več.  K. K.

Otvoritev SloFolka 2012

Domača folklorna skupina

PIŠECE - Ženski pevski zbor Pišece je gostil 3. srečanje 
pevcev in pevk, ki jih vodi Vinko Žerjav. Žerjav je zbo-
rovodja tako pišeškega ženskega zbora kot Moškega pev-
skega zbora Ivan Kobal Krška vas ter Okteta Ivan Kobal, 
Moškega pevskega zbora Bizeljsko in Moškega pevskega 
zbora Sromlje. 

Na odru večnamenskega doma so zbori pod Žerjavovo taktir-
ko zapeli po tri skladbe, zbor iz Sromelj žal ne, saj jih je pri-
zadela bolezen, so se pa zdravi pevci pridružili zaključnemu 
nastopu vseh Vinkovih pevcev in pevk, ko so zapeli ljudsko 
Pa se sliš. Za smeh med nastopom je poskrbela še dramska 
skupina Smeh ni greh, ki prav tako kot pevke deluje v Kul-
turnem društvu Orlica. 
Predsednica Ženskega pevskega zbora Pišece Erna Škof se 
je zahvalila vsem nastopajočim, zborom in dramski skupi-
ni, še zlasti pa zborovodji Vinku ter njegovi soprogi. Predse-
dnik KD Orlica Pišece Jože Denžič pa se je vsem zahvalil za 
požrtvovalno delo na področju ljubiteljske kulture. Priredi-
tev sta povezovali pevki, devetošolka Sara Juršič in članica 
Dragica Potokar. Kot je povedal Vinko Žerjav, ki že četrto 
leto vodi pet zborov, je „ljubiteljska kultura njegovo življe-
nje“. Žerjav je zborovodja že 28 let, s pišeškimi pevkami je 
od začetka, zadnja leta vodi tudi zbor Ivan Kobal, ki bo ju-
nija obeležil 85. obletnico delovanja.  S. Vahtarić

Tretje srečanje Vinkovih pevcev

Združeni Vinkovi pevci in pevke

Kot je v uvodu drugega kon-
certa v Krškem dejala vodja 
krške izpostave JSKD Sonja 
Levičar, se organizirano zbo-
rovska pesem po posavskih 
občinah prepeva že 40 let, 
vse od ustanovitve Posavske 
pevske zveze, katere poslan-
stvo so prevzele vse tri ob-
močne izpostave v letu 1996 
ustanovljenega Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti. 
Število pevskih zasedb je več 
ali manj v vsem obdobju na-
raščalo, denimo na tovrstni 
medobčinski pevski reviji je 
leta 1973 zapelo osem odra-
slih pevskih zborov, leta 1980 
že 20, od leta 2005 dalje pa 
vsako leto na Pesmi Posavja 
nastopi med 28 in 34 pevskih 
zborov. Toliko - 34 - se jih je 
tudi prijavilo na Pesem Po-

Pesem Posavja doni že 40 let
KRŠKO - 5. in 6. maja sta se v Brežicah in Krškem zvrstila dva od skupno štirih letošnjih koncertov Pe-
sem Posavja - območne revije odraslih pevskih zasedb, na katerima je nastopilo skupno 14 pevskih za-
sedb, osem v cerkvi sv. Roka v Brežicah in šest v dvorani Glasbene šole Krško.

savja, in sicer 18 na območju 
občine Brežice, pet v krški in 
11 v sevniški občini. 

Na prvem koncertu v Bre-
žicah so se občinstvu pred-
stavili Oktet Orlica iz Pišec, 
vodi ga Franc Kene, MePZ 
KUD Oton Župančič Arti-
če in Lovski zbor Globoko, 
ki ju vodi zborovodja Miha 
Haler, pod vodstvom Vinka 
Žerjava MoPZ Sromlje, pod 
taktirko Elizabete Križa-
nić MePZ KUD Brežice, ŽePZ 
Femina Cantat Krško, ki ga 
vodi Ana Češnejvar, MePZ 
KD Franc Bogovič Dobova, 
zborovodkinja Andreja Ba-
rič Kerin, in MoPZ Kapele 
pod vodstvom Mihaele Ko-
močar. Na drugem koncertu 
v Krškem so zapele zasedbe: 
ŽePZ Orlica Pišece ter mo-
ška zbora Ivan Kobal iz Krške 

vasi in z Bizeljskega pod tak-
tirko zborovodje Vinka Žer-
java, MoPZ KUD Anton Kreč 
s Čateža ob Savi, ki ga vodi 
Ignac Slakonja, ŽePZ Globo-
ko pod vodstvom Anite Ver-
šec in Prepelice iz Dolenje 
vasi pri Krškem, ki jih vodi 
zborovodkinja Mira Drnač 
Hajtnik. 

Tretji koncert Pesem Posavja 
bo potekal jutri zvečer v žu-
pnijski cerkvi Boštanj, zadnji 
pa 18. maja v cerkvi sv. Jane-
za Krstnika na Razborju. Vse 
revije strokovno spremlja 
priznan slovenski dirigent, 
zborovodja in profesor Mar-
ko Vatovec.
 Bojana Mavsar 

Za zaključek koncerta v Krškem so vsi nastopajoči zbori družno zapeli še pesem Pa se sliš‘.

naročila knjige
040 634 783

jo že
imate? 
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Celje : Krško 
33:23 
Lestvica – 1. Gorenje 53, 6. 
Krško 17

ČLANI 1B DRL
Rezultati – Sevnica : Slo-
van 32:32, Cerklje : Dobo-
va 22:23
Lestvica – 1. Sviš 38, 2. Sev-
nica 31, 10. Dobova 13

ČLANI 2. SRL
Rezultati – Sežana : Radeče 
21:30, Brežice : Col 32:32
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 
39, 5. Radeče 28, 6. Breži-
ce 25

KADETI, PF skupina B
Rezultati – Krško : Drava Ptuj 
28:21
Lestvica – 1. Celje 26, 2. Kr-
ško 22

KADETI, skupina 3
Rezultati - Sevnica : Maribor 
39:33
Lestvica – 1. Rudar 15, 4. 
Sevnica 8

STAREJŠI DEČKI A, PF sku-
pina B
Rezultati – Brežice : Šmar-
tno 35:40, Krško : Drava Ptuj 
37:15, Celje : Brežice 37:27
Lestvica - 1. Krško 28, 8. Bre-
žice 6

STAREJŠI DEČKI A, skupina 2
Rezultati – Sevnica : Dol 
24:23
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 
12, 2. Sevnica 9, 3. Radeče 8 

STAREJŠI DEČKI B, skupina 2
Rezultati – Rudar : Dobo-
va 40:22, Sevnica : Dobova 
35:17
Lestvica – 1. Drava Ptuj 14, 
3. Sevnica 10, 5. Dobova -2

MLAJŠI DEČKI B, Finale 13.-
16. mesto
Rezultati – Krško : Jadran 
13:19, Krško : Gorenje 9:14, 
Loka : Krško 22:21
Lestvica – 13. Gorenje, 14. 
Loka, 15. Jadran, 16. Krško

ČLANICE, 2. državna liga 1.-
8. mesto
Rezultati – Sava Kranj : Bre-
žice 23:20 
Lestvica - 1. Žalec 26, 5. Bre-
žice 11

MLAJŠE DEKLICE A, skupi-
na VZHOD
Rezultati – Velenje : Breži-
ce 26:22
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 
21, 7. Brežice 0

MLAJŠE DEKLICE B, skupi-
na VZHOD
Rezultati – Velenje : Breži-
ce 23:12
Lestvica - 1. Ptuj 30, 10. Bre-
žice 0

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Šenčur : Krško 
1:1 (Urbanč), Krško : Dob 

1:1 (Babnik G.), Aluminij : 
Krsko 2:0
Lestvica - 1. Aluminij 62, 5. 
Krško 31

U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultati – Aluminij : Breži-
ce 8:1
Lestvica – 1. Maribor 66, 16. 
Brežice 16

LIGE MNZ Celje

U16 - MNZ
Rezultati - Krško B : Šmar-
je 4:2
Lestvica - 1. Zreče 27, 4. Kr-
ško B 11

U14 – 1. LSD 
Rezultati – Krško : Zreče 7:0
Lestvica : 1. Krško 39

U14 – 2. LSD 
Rezultati – Krško B : Rogatec 
22:2, Kovinar : Krško B 0:2
Lestvica - 1. Krško B 39

U12A – 1. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Krško : Žalec 8:0, 
11:0, 16:0, 4:1, Šmarje : Bre-
žice 2:0, 3:1, 2:0, 1:2
Lestvica - 1. Krško 155, 6. 
Brežice 71

U12B – 2. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Krško B : Rogatec 
5:1, 2:0, 4:0, 6:0
Lestvica - 1. Krško B 139

U12C – 3. LMD – MNZ Celje
Rezultati - Šampion B : Bre-
žice B 6:1, Radeče : Sevnica 
9:0, Kozje : Radeče 1:6, Bre-
žice B : Sevnica 2:6
Lestvica - 1. Radeče 40, 6. 
Sevnica 12, 8. Brežice B 6

U10A
Rezultati - Krško : Šmarje 
3:1, 5:0, 8:0, 5:0, Krško : 
Šmartno 4:0, 9:1, 14:0, 1:6 

U10B
Rezultati – Šampion B : Bre-
žice 0:2, 0:3, 0:3, 0:3, Celje 
: Krško B 4:2, 0:3, 2:1, 0:3, 
Brežice : Krško B 0:2, 3:2, 
3:1, 6:2

U10E
Rezultati - Brežice B : Ko-
vinar 2:5, Kovinar : Sevnica 
0:14, Rudar Škale : Brežice 
B 11:1

U10A
Rezultati - Krško : Šmar-
je 1:1, 2:1, 4:1, 8:1, Krško 
: Šmartno 6:0, 3:0, 4:1, 3:0

U8B
Rezultati – Šampion B : Bre-
žice 0:3, 0:4, 0:7, 3:4, Ce-
lje B : Krško B 4:2, 0:3, 6:0, 
0:3, Brežice : Krško B 4:0, 
9:0, 4:0, 3:1

ODBOJKA - ŽENSKE
STAREJŠE DEKLICE – turnir 
za 17. mesto
Rezultati – Ankaran : Kostak 
Elmont 1:2 (25:18, 23:25, 
9:15), Kostak Elmont : Zre-
če 2:0 (25:19, 25:20)
Končno mesto – 17. Kostak 
Elmont

Pot do naslova je vodila skozi 
ligaški del tekmovanja, kjer 
so po odigranih 22 krogih Kr-
čani zaključili tekmovanje z 
največ osvojenimi točkami. 
Pred sezono novincev v ligi 
nihče ni postavljal na mesto 
favorita za naslov prvaka. 
Po odličnem začetku prven-
stva in zasedbi prvega mesta 
že v uvodnem delu sezone je 
ob nekaj izgubljenih točkah 
Krčanov prvo mesto zasedla 
ekipa iz Škofje Loke. Ob fi-
nančnih težavah tamkajšnje-
ga rokometnega kluba so bili 
Gorenjci prisiljeni klub, ki je 
v preteklosti blestel v delu z 
mladimi, popeljati v stečaj in 
ustanoviti novega. Seveda je 
ob tem odreagirala tudi Ro-
kometna zveza Slovenije, ki 
je potrdila izstop omenjene-
ga kluba iz ligaškega tekmo-
vanja. Tako je Krčanom uspe-
lo tudi s pomočjo »zelene 

Krški mladinci državni prvaki
KRŠKO – Razveseljive novice prihajajo iz tabora krških rokometašev, saj so že pred zaključnimi boji 
državnega prvenstva v mlajših kategorijah ponovno uspeli pripeljati v Krško vsaj en naslov državne-
ga prvaka. Tokrat so v ligaškem tekmovanju 1. mladinske SRL pod vodstvom trenerja Sandija Markla na 
koncu zbrali največ točk mladinci iz Krškega in s tem osvojili naslov državnega prvaka v starostni kate-
goriji, kar doslej ni uspelo še nobeni generaciji v zgodovini krškega rokometa.

mize« osvojiti zgodovinski ro-
kometni naslov. Trener krških 
mladincev Sandi Markl je ob 
tem poudaril: »Presegli smo 
sami sebe, takega rezulta-
ta ni pričakoval nihče. Le-ta 
je odraz večletnega konstan-
tnega dobrega dela v klubu, 
s čimer se je ustvarila široka 
baza kvalitetnih rokometa-
šev. Igralci so celotno sezono 

dihali kot ekipa. Ob pomanj-
kanju skupnih treningov gre 
zahvala tudi dobremu delu 
članske ekipe in igralcem, ki 
so bili sestavni del tako član-
ske in mladinske ekipe. V eki-
pi mladincev je že kar nekaj 
igralcev, ki so bili pomemben 
del članske ekipe krških prvo-
ligašev, v zaključku sezone pa 
jih je priložnost dobilo še ne-

kaj več bodočih nosilcev kr-
škega rokometa.«

RK Krško čakata v naslednjih 
tednih še dva nastopa na t. 
i. »final four« turnirjih, kjer 
se bosta ekipi krških kadetov 
in starejših dečkov pod vod-
stvom Aleta Kukavice ter 
Sandija Markla potegova-
li za naslov državnega prva-
ka v omenjenih kategorijah. 
Že prihajajoči vikend bo v Kr-
škem potekal dvodnevni final-
ni turnir ekip starejših deč-
kov, kjer domačini iščejo pot 
do naslova državnih prvakov in 
pričakujejo obilno podporo iz 
tribun. Kadetska ekipa pa bo 
v naslednjem tednu odpotova-
la v Ajdovščino na svoj finalni 
turnir. Od obeh ekip v Krškem 
pričakujejo mnogo, saj sta bili 
že obe generaciji v preteklo-
sti nosilci naslovov najboljše-
ga v državi. Luka Šebek

Zmagovalna ekipa krških mladincev

SEVNICA, POSTOJNA - Postojna je 6. maja gostila državno prven-
stvo v dolgih tekih, na katerem je nastopilo šest sevniških atletov. 
V najprestižnejši članski kategoriji, v teku na 10 km, si je Alenka 
Radej pritekla odlično tretje mesto. Pri članih je svojo kakovost 
s 7. mestom dokazal Robert Lendaro. Med pionirji in pionirkami 
si je v kategoriji U-14 na 2000 m zlato medaljo pritekla Karin Go-
šek, tretja pa je bila Klara Zakšek. Pri pionirjih je na 3000 m dol-
gi progi 2. mesto osvojil Nik Rantah. Med starejšimi pionirji U-16 
pa je na 5000 m Boštjan Sladič osvojil 13. mesto. V. L.

Sevničani osvojili štiri medalje

Posavci se pridno udeležujemo večjih in manjših »rekrea-
tivnih dirk« po Sloveniji, ne ostajamo pa dolžni tudi z orga-
nizacijo podobnih prireditev, ki jih predstavljamo v tokra-
tni številki. Posledično tovrstne prireditve spodbujajo redno 
ukvarjanje s tekom. Ljudje se vse pogosteje odločajo za ude-
ležbo v rekreativnih, predvsem tekaških skupinah, saj le-te 
ob vodeni, redni in zdravi vadbi nudijo še neprecenljivo dru-
ženje s somišljeniki. 

Tudi pri nas v organizaciji mladega Športnega društva Posav-
je iz Krškega pridobivamo eno prvih redno vadečih organizi-
ranih skupin rekreativcev. Vadba poteka sicer že tretje leto, 
letos pa se je v Krškem in Brežicah nabralo čez 40 vadečih. 
Vadba se prilagaja letnemu obdobju, saj je v zimskem času 
poudarek na vadbi plavanja in vadbi s sobnimi kolesi, poleti 
pa je prevladujoča dejavnost tek. V društvu dajejo poseben 
pomen tudi razvoju triatlona, saj vadba poteka pod vodstvom 
izkušenega trenerja Jaroslava Kovačiča, sicer uspešnega tri-
atlonca. Pod njegovim vodstvom vadeči pridobivajo dragoce-
ne tekaške, kolesarske in plavalne nasvete: »Tekaška vadbe-
na skupina je večinoma bolj žensko obarvana, po večini pa 
gre za vadeče, ki so že dopolnili 30 let starosti, pridružuje-
jo pa se jim tudi mlajši. Prav 
to je skupina ljudi, ki se naj-
bolj zaveda pomena aktivne-
ga preživljanja prostega časa 
v družbi, ta skupina ljudi pa 
je tudi na rekreativnih pri-
reditvah najbolj množična.«

ŠD Posavje v mesecu juni-
ju organizira tudi veliko te-
kaško prireditev »Krško 
teče«. Družabno – rekrea-
tivna manifestacija se bo 
odvijala s startom in ciljem 
na Speedway stadionu, tek 
pa bo potekal v primestnem 
okolju Krškega s »cici« in 
»osnovnošolskimi teki« ter 
vrhuncema prireditve, »te-
kom za vsakogar« in »Val-
vasorjevim tekom«. Namen 
tekaškega druženja je šir-
jenje ideje teka kot zdra-
ve aktivnosti in zaokroženje 
ponudbe rekreativnih prire-
ditev v tem letnem času. 
 Luka Šebek 

S »Krško teče 2012« v poletno 
sezono rekreativnih prireditev
KRŠKO, POSAVJE - Občani posavskih občin vse bolj 
razvijajo zavedanje, da je ob rednem ukvarjanju 
z rekreativno aktivnostjo pomembno tudi druže-
nje. V ‚razvitejših‘ mestnih okoljih so se v prete-
klem obdobju prebudile velike rekreativne pri-
reditve, kot sta Maraton Franja in Ljubljanski 
maraton, ki sta ob večji medijski in finančni pod-
prtosti največji magnet za privabljanje množic re-
kreativcev tudi iz ostalih delov Slovenije. 
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Ana Muzičuk, 22-letna Ukra-
jinka iz Lvova, ki od leta 2004 
na povabilo Šahovske zveze 
Slovenije zastopa našo drža-
vo na mednarodnih tekmova-
njih, je v mlajših kategorijah 
za Slovenijo osvojila praktič-
no vse, kar se je osvojiti dalo 
– od naslovov svetovne in 
evropske prvakinje do prido-
bitve naziva ženske velemoj-
strice. V članski konkurenci 
redno nastopa od svojega 14. 
leta, ko je kot t. i. prva de-
ska slovenske reprezentance 
nastopila na šahovski olimpi-
jadi (že pri trinajstih je sicer 
postala ukrajinska članska 
prvakinja). Pravila Medna-
rodne šahovske federacije 
(FIDE) ji omogočajo, da brez 
državljanstva lahko nasto-
pa za drugo državo pod po-
gojem, da prevzame ratinški 
seznam FIDE. Tako je trenu-
tno z ratingom 2591 točk kar 
tretja igralka sveta. Vendar 
pa se to lahko hitro spreme-

Krško ima tretjo šahistko sveta!
KRŠKO – Slovenski šah je imel v preteklosti že veliko tekmovalk in tekmovalcev, ki so na največjih tek-
movanjih dosegali vidne uvrstitve in se merili z najboljšimi šahisti sveta. Z Ano Muzičuk, članico Šaho-
vskega kluba Triglav Krško in eno najbolj nadarjenih šahistk sveta, pa je na slovenski šahovski sceni za-
vel nov veter, saj je po njeni zaslugi Slovenija začela osvajati tudi kolajne.

ni. Zanjo je namreč vsak na-
stop na večjem tekmovanju 
tvegan, saj večinoma igra s 
po ratingu slabšimi igralka-
mi, v primeru poraza tako iz-
gubi kar sedem točk, z zmago 
pa pridobi zgolj eno. Zato je 
še kako pomembna temelji-
ta priprava. Trenira doma po 
osem, devet ur na dan, naj-
več na računalniku, spremlja 
vse svetovne turnirje in igro 

vsakega šahista, ki si jo za po-
drobno analizo vnese v svojo 
bazo. Slednje ji je zagotovo 
pomagalo tudi na letošnjem 
ženskem evropskem prven-
stvu v šahu v Turčiji, kjer je 
osvojila bronasto odličje, kar 
je sploh prva članska kolajna 
v zgodovini samostojne Slo-
venije. 

Muzičukova, ki ji je FIDE le-
tos na podlagi odličnih rezul-
tatov priznala naziv moškega 
velemojstra, je aprila s kr-
škim šahovskim klubom uspe-
šno končala sezono v Državni 
ženski ligi, najverjetneje pa 
bo kot prva deska nastopila 
tudi pri moških. V teh dneh 
se zopet vrača v svoje rojstno 
mesto, kjer obiskuje fakulte-
to za šport, ostaja pa seve-
da v stalnem stiku s sloven-
sko šahovsko zvezo, s katero 
je pred kratkim tudi podalj-
šala pogodbo. Na prvi pogled 
zelo tiha in mirna oseba, ki 

je že pri dveh letih znala po-
staviti začetno pozicijo na 
šahovnico in pri treh igra-
ti šah, se med partijo prele-
vi v izredno borko, vselej z 
igro do zadnjih možnosti. Kot 
sama pravi, se nahaja v zla-
ti dobi svoje šahovske karie-
re, njena velika želja pa je 
kmalu postati prva izzivalka 
najboljše šahistke na svetu. 
Do konca leta bo med dru-
gim nastopila na šahovski 
olimpijadi in grand prix tur-
nirjih, ki bodo hkrati kvali-
fikacija za nastop na svetov-
nem prvenstvu, kar pomeni, 
da njenega osvajanja odličij 
letos najverjetneje še ni ko-
nec. Omenimo še, da je pred 
kratkim novi predsednik ŠK 
Triglav Krško postal mag. 
Vojko Sotošek, ki je pono-
sen, da imajo v klubu daleč 
najboljšo slovensko šahistko 
in eno najboljših predstavnic 
igre s figurami na svetu.
 Rok Retelj

Ana Muzičuk

VELIKO MRAŠEVO – Tamkajšnje Športno in rekreacijsko 
društvo je na praznični 2. maj pripravilo tradicionalni, že 
11. po vrsti turnir v malem nogometu za pokal KS Podbo-
čje. V konkurenci šestih ekip (ŠRD Kalce – Naklo, Podbo-
čje 86, Muzga, Prušnja vas, Ekten Veliko Mraševo in ŠRD 
Veliko Mraševo) je zmagala ekipa Muzga (na fotografiji, 
foto: Matjaž Jurečič) v postavi Klemen Žarn, Žiga Jure-
čič, David Kraševec, Branko Kraševec in Tadej Kraševec, 
ki je bila v finalu s 4:2 boljša od ekipe ŠRD Veliko Mra-
ševo. V polfinalu sta igrali še ekipi Ekten Veliko Mraše-
vo in Podbočje 86. P. P.

SEZNAM REKREATIVNIH PRIREDITEV 
V POSAVJU IN VEČJIH V SLOVENIJI

MAJ
19. 5. 32. maraton treh src tek ŠD Radenci http://www.maraton-radenci.si/
27. 5. 17. sevniški kolesarski maraton kolo KD Sevnica Robert Kosaber 040 297 179

JUNIJ
2. 6. Brežice tečejo tek MC Brežice Simona Potočar 051 318 885

8. 6. - 10. 6. 30. maraton Franja  
s festivalom kolesarstva kolo KD Rog Ljubljana http://www.franja.org/domov.html

9. 6. Krško teče tek ŠD Posavje Krško Jaroslav Kovačič 031 734 704
10. 6. Brežiški kolesarski maraton kolo ŠZ Brežice Ivan Gerjevič 041 773 525
22. 6. 8. splavarjev tek tek AK Radeče Stanka Renko 041 880 140

29. 6. 2. brežiški tek s Primožem Koz-
musom tek ŠD Primož Kozmus Matjaž Merhar 041 390 087

AVGUST
11. 8. Lovrenški kolesarski maraton kolo KS Raka tajništvo KS Raka 051 305 404
19. 8. 10. maraton po cvičkovi deželi kolo RKD Krško Anita Pavlovič 031 815 671
26. 8. 21. skok na Lisco kolo KD Sevnica Robert Kosaber 040 297 179

SEPTEMBER
1. 9. Triatlon Rajhenburg triatlon TK Krško Matjaž Merhar 041 390 087
9. 9. 27. kostanjeviški tek tek ŠD Kostanjevica Boris Polovič 041 372 209

15. 9. Duatlon Terme Čatež –  
zaključek triatlon sezone triatlon Dnevnik Katja Zgonc 040 600 900

OKTOBER

14. 10. 7. veslaška regata okoli kosta-
njeviškega otoka veslanje KKK Čatež Mitja Oštrbenk 040 757 756

14. 10. 17. tek po vinski cesti tek ŠD Sušica Marjan Lopatič 040 870 514
27. 10. - 
28. 10.

17. ljubljanski maraton z družin-
skim tekom tek MO Ljubljana www.ljubljanskimaraton.si

NOVEMBER
17. 11. Sevniški pokal, RT – Sevnica tek AK Sevnica Sine Karlovšek 040 639 029

DECEMBER
26. 12. Novoletni tek po ulicah Krškega tek TK Krško Matjaž Merhar 041 390 087

 

SEPTEMBER - DECEMBER
Sevniški pokal rekreativnih tekov tek AK Sevnica Sine Karlovšek 040 639 029

LIZBONA, RADEČE – Na četr-
tem turnirju svetovne seri-
je v speed badmintonu, ki je 
potekal v portugalski prestol-
nici Lizboni, so nastopili tudi 
trije igralci SBK Radeče. Vo-
dilna igralka svetovne lestvi-
ce Jasmina Keber je v ženski 
konkurenci prišla vse do fina-
la, kjer pa je po slabi igri iz-

gubila proti Nemki Jennifer 
Greune. Kljub temu je bila 
nad drugim mestom na turnir-
ju svetovne serije zadovoljna. 
Pri moških sta nastopila četr-
ti nosilec Robi Titovšek in Ma-
tjaž Šušteršič, ki sta osvojila 
tretje oziroma peto do osmo 
mesto. Titovšek je po četrtfi-
nalni zmagi nad Šušteršičem v 

polfinalu izgubil proti svetov-
nemu prvaku Švedu Peru Hjal-
marsonu, ki je tudi osvojil tur-
nir na Portugalskem. Naslednji 
turnir svetovne serije s sloven-
sko zasedbo bo konec maja v 
slovaški Trnavi.  R. R./M. Š. 

Kebrova in Titovšek do stopničk

Jasmina Keber in Robi Ti-
tovšek

KRŠKO - Teniški turnirji so v polnem teku in krški tenisači so 
zelo dejavni. V kategoriji do 11 let je prvič nastopil Andraž 
Sotler in v Celju z eno zmago zabeležil uvrstitev med 16 naj-
boljših. Jernej Podvinski je na državnem prvenstvu do 14 
let v Kranju z nastopi končal v kvalifikacijah, kjer je zabele-
žil zmago in poraz. Borut Žičkar in Miha Povhe sta še v igri 
na državnem prvenstvu do 18 let v Mariboru, oba sta namreč 
uspešno opravila s kvalifikacijami, kjer je Borut zabeležil tri 
zmage in izločil 1. nosilca kvalifikacij, Miha pa je upravičil 
vlogo nosilca in prav tako opravil z vsemi tekmeci, ki so mu 
stali nasproti. V glavnem turnirju se jima pridruži še Matic 
Sotler, ki je v turnir uvrščen direktno. S tekmami pa so zače-
li tudi člani v ligaškem tekmovanju (3. liga). Na gostovanju v 
Kopru so nastopili v sestavi Nejc Marič, Žiga Pustavrh, Žiga 
Špiler in Luka Bulovič. Nudili so dober odpor domačinom, a 
na koncu tesno izgubili v odločilni tekmi dvojic. A. H.

KRŠKO, PTUJ - V Ptujskih termah je potekal že 11. Ptujski 
triatlon, s katerim se je odprla letošnja triatlonska sezona 
v Sloveniji. Tekme v sprint triatlonu (750 m plavanja, 20 km 
kolesa in 5 km teka) so se v večjem številu udeležili tudi 
člani novoustanovljenega ŠD Posavje s sedežem v Krškem. 
Na tekmi je v kategoriji članov v sprint triatlonu nastopilo 
kar 135 udeležencev, skupaj na tekmovanju v vseh katego-
rijah preko 300, kar kaže, da je triatlon v Sloveniji v veli-
kem vzponu. S seboj domov so člani ŠD Posavje odnesli kar 
tri odličja. Najboljši triatlonec minule sezone Jaroslav Ko-
vačič je v svoji kategoriji osvojil 2. in v absolutni 3. mesto, 
s čimer je dosegel dobro izhodišče pred nadaljevanjem se-
zone. V kategoriji veteranov 5 pa se je s kolajno okitil tudi 
Roman Blatnik, ki je osvojil 3. mesto. Ostali člani ŠD Po-
savje so prvikrat okusili moč sprint triatlona in so v svojih 
kategorijah zasedli: 10. mesto Boštjan Rošker (veterani I), 
16. mesto Jure Hotko (člani I), 22. mesto Luka Šebek in 
26. mesto Jernej Bizjak (oba člani II). Na tekmi so nastopi-
li tudi člani Triatlon kluba Krško Jože Geršak (27. mesto v 
kategoriji člani II), Igor Abram (14. mesto v kategoriji člani 
II) in Miran Abram (6. mesto v kategoriji člani II). Kot član 
Fizioteama je nastopil tudi Samo Rožman in osvojil 13. me-
sto v kategoriji člani II. L. Šebek

Krški tenisači po vsej Sloveniji

Posavci na 11. Ptujskem triatlonu

KRŠKO, BANJA LUKA - Plavalci krškega Celulozarja so mi-
nuli vikend sodelovali na mednarodnem plavalnem tek-
movanju Banja Luka Open v Bosni. V konkurenci prek 300 
tekmovalcev iz 12 držav so osvojili kar 16 medalj, ob tem 
pa odplavali še sedem kategorizacij državnega razreda 
Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Na prvem mestu velja omeniti Jako Kramaršiča, ki je v ab-
solutni konkurenci kar trikrat stopil na zmagovalni oder: na 
50 in 200 m hrbtno je osvojil 2. mesto, na 100 m hrbtno pa 
je bil 3. Obenem je v vseh treh hrbtnih disciplinah postal 
najhitrejši Krčan vseh časov. Odlično je v kategoriji do 13 
let nastopila Lara Jambriško, ki je bila kar štirikrat druga: 
na 50, 100 in 200 m prosto ter na 50 m hrbtno. V isti kate-
goriji je na 200 in 400 m prosto 3. mesto osvojila njena vr-
stnica Karmen Zorič. V kategoriji kadetov je do treh odli-
čij priplaval Bine Bajc: 2. mestoma na 100 in 200 m hrbtno 
je dodal še 3. na 50 m hrbtno. Tri odličja je osvojila tudi 
Nika Bizjak: 2. mestu na 200 m hrbtno je dodala še 3. me-
sti na 200 m prosto in 100 m hrbtno, bila pa je še 4. na 200 
m mešano. Andraž Dostal je bil 2. na 200 m delfin, ob tem 
pa se je še trikrat uvrstil med najboljših deset. Tik pod od-
rom za zmagovalce je tokrat žal obstala Špela Grilc, bila 
je namreč 4. na 50 in 100 m prsno, srebro na 200 m prsno 
pa ji je odnesla diskvalifikacija. V izjemno močni absolutni 
konkurenci sta dobro nastopila tudi Haris Ameti ter Matija 
Omerzel. B. Bajc

Celulozarji priplavali do 16 medalj
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BRESTANICA - Šolski sklad Osnovne šole Adama Bohoriča je 
oplemeniten s 1.194 evri sredstev, ki so jih na šoli zbrali s pro-
stovoljnimi prispevki in vstopnino za ogled dobrodelne prire-
ditve „Zame - zate - za nas“, ki so jo pripravili v telovadnici 
šole 13. aprila. Navedena sredstva, kot je povedala ravnate-
ljica šole Martina Ivačič, bodo namenili za letovanja otrok v 

šoli v naravi ali za realizacijo podobnih šolskih učnih vsebin. 
Učenci šole so na dobrodelni prireditvi za obiskovalce izve-
dli prisrčen plesni, pevski in instrumentalen program, poleg 
njih pa so nastopili še D‘Palinka band, Klapa Parangal, Mari-
achi La Paloma Dobova, ansambla Labirint in Od oKA, Etno 
skupina Nojek, Anja in Klara Drstvenšek ter vokalisti Peter 
Vode, Peter Dirnbek in Boštjan Povše.   B. M. 

CERKLJE OB KRKI – 20. aprila je v telovadnici Osnovne šole 
Cerklje ob Krki potekala 4. dobrodelna prireditev „Zapoj z 
menoj“, ki so jo skupaj organizirali OŠ Cerklje ob Krki, Vrtec 
Pikapolonica pri OŠ Cerklje in Krajevna skupnost Cerklje ob 
Krki. Na prireditvi, ki sta jo povezovali bivši učenki šole Kaja 

in Lea Horžen, so nastopili domači učenke in učenci – beat-
boxer Ermin Maslić v navezi z raperjem Blažem Kerinom, 
plesalci interesne dejavnosti Ritmika, otroška pevska zbora 
Vrtca Pikapolonica in 1. razreda, mladinski pevski zbor, har-
monikarji Jure Pavlovič, Marko Ambrožič in Danijel Stanič, 
Klapa Parangal, Vokalna skupina »Sovice«, Fantje izpod Lisce, 
Barbara Kuntarič, ansambel Franca Veglja, Mariachi Fiesta En 
Jalisco, rock skupina Red Eyes ter ansambel Jerneja Kolarja. 
Obiskovalce sta pozdravila ravnateljica OŠ Cerklje ob Krki An-
dreja Urbanč in predsednik KS Cerklje ob Krki Vojko Pavlo-
vič. Zbrani denar – nekaj manj kot tisoč evrov – bodo name-
nili nakupu novega igrala za vrtec. R. R.

Dobrodelno na brestaniški šoli

Instrumentalna šolska zasedba med nastopom

Na OŠ Cerklje četrtič dobrodelni

Otroški pevski zbor Vrtca Pikapolonica

BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 11. aprila pri-
pravila območno srečanje otroških folklornih skupin, ki se je 
odvijalo na odru Prosvetnega doma. Na srečanje se je pri-
javilo enajst skupin: Vrtec Najdihojca Dobova, oddelek Son-

ček Kapele; iz OŠ XIV. Divizije Senovo; Mali folklornik OŠ Dr-
ska Novo mesto; Žarek OŠ Krmelj; Kamenčki OŠ Dobova; OFS 
OŠ Artiče; Kosci OŠ Dobova, podružnična šola Kapele; Vese-
le šefle OŠ Maksa Pleteršnika Pišece; Kresnice OŠ Brežice; 
OFS KUD Oton Župančič Artiče ter starejša otroška folklorna 
skupina FD Kres Novo mesto. Mlade poustvarjalce po poteh 
slovenske kulturne dediščine vodijo: Vesna Molan, Tatjana 
Uduč, Majda Nemanič, Marjetka Podlogar, Vladka Guček, 
Katja Kordelc, Romana Žnideršič, Zdenka Dušič in Vesna 
Bogovič. Območne prireditve strokovno spremlja Aleksandra 
Petrovič, regijsko srečanje pa bo 11. maja v Novem mestu.
 N. J. S.

KRŠKO – 25. aprila je v Mestnem muzeju Krško potekalo 5. sre-
čanje likovnih ustvarjalcev osnovnih šol s prilagojenim progra-
mom, ki ga je organizirala OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško. V 
Krško je prispelo 36 mladih likovnikov s svojimi mentorji iz 18 
slovenskih šol s prilagojenim programom. Pred pričetkom li-
kovne kolonije je zbrane nagovorila ravnateljica krške šole dr. 
Mihajla Rostoharja Meta Habinc. Učenci so ustvarjali z ogljem, 
izdelovali relief ter risali z voščenkami. Dogodek je bil name-

njen srečanju, čeprav so na koncu podelili priložnostna prizna-
nja, razstava nastalih izdelkov pa je bila v muzeju na ogled še 
tudi v popoldanskem času. Iz domače šole sta ustvarjala Suza-
na Razum in Silvester Hudoklin, prisotni pa so bili tudi nekate-
ri drugi učenci, saj so na šoli organizirali kulturni dan. „Učen-
cem damo priložnost, da pokažejo, kaj zmorejo, da se med 
sabo spoznajo, da spoznajo Slovenijo, izkušnje pa izmenjajo 
tudi učitelji,“ je za naš časopis dejala Habinčeva. Kustosinja 
muzeja Alenka Černelič Krošelj pa je udeležence popeljala 
na ogled muzejskih zbirk. M. K.

Enajst skupin igralo kolceSrečanje likovnikov iz šol 
s prilagojenim programom

Ena izmed likovnih skupin na 5. srečanju ustvarjalcev

SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani se je 20. aprila odvija-
lo regijsko srečanje lutkovnih skupin Dolenjske, Bele kraji-
ne in Posavja. Predstavili so se: lutkovna skupina Mladi lut-
karji OŠ Sava Kladnika Sevnica s predstavo Račka v režiji 
Terezije Kunšek; lutkovna skupina OŠ Velika Dolina s pred-
stavo Igrače imajo najraje otroke v režiji Zvonke Jarkovič; 

lutkovni krožek OŠ Mirana Jarca Črnomelj s predstavo Jan-
ček ježek v režiji Alenke Mravinc in Margarete Andriševič; 
lutkovna skupina Knapec OŠ Krmelj s predstavo Pet kužkov 
išče pravega v režiji Mojce Tomažin; lutkovni krožek Čebe-
lice OŠ Loka Črnomelj s predstavo Maček Muri v režiji Rena-
te Grguš in Andreje Butale ter lutkovna skupina Mokre tač-
ke KUD Emil Adamič Mokronog s predstavo Aaačih! v režiji 
Staneta Pečka, ki je tudi avtor zgodbe. Lutkovne predstave  
je spremljala strokovna ocenjevalka  Jelena Sitar. Koordi-
natorica s sevniške območne izpostave Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti Katja Pibernik je podelila vsem mento-
ricam in mentorju priznanja. S. R., foto: K. P.

Mladi lutkarji v Sevnici

V sevniški kulturni dvorani so se na regijskem srečanju 
predstavile lutkovne skupine Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja. 

PODBOČJE – V tamkajšnji osnovni šoli so od 19. do 22. apri-
la gostili učence in učitelje iz OŠ Ivo Andrić Pranjani iz Sr-
bije (občina Gornji Milanovac blizu Čačka), ki so tako vrnili 
lanski obisk podboških učencev in učiteljev pri njih. Takrat 
so podpisali tudi listino o sodelovanju na kulturno-izobraže-

valnem področju. Prvi dan obiska so prisostvovali pri pouku, 
nato pa dan preživeli v Čateških toplicah, si ogledali NEK in 
se udeležili delavnic v GEN energiji. Sobotni dan so prežive-
li v Ljubljani, polni novih doživetij so zbrali moči še za vo-
den ogled Podbočja, zvečer pa je v šoli potekala zaključna 
prireditev, na kateri so nastopili učenci obeh šol. Gostje so 
se predstavili s krajšo lutkovno predstavo in navdušili z igra-
njem šolskega orkestra trubačev (na fotografiji). 
 P. P./J. Rostohar

Obisk iz Srbije v OŠ Podbočje

BIZELJSKO - V glasbeni pravljici Peter in volk po glasbe-
ni predlogi Sergeja Prokofjeva in pod taktirko glasbenega 
pedagoga Vilka Ureka nastopajo učenci Osnovne šole Bi-
zeljsko kot igralci, glasbeniki, plesalci ter pevci v zboru, 
edini odrasli je Slavko Mihelin, član šolskega kolektiva.  

Tamkajšnji glasbeni pedagog Vilko Urek je poskrbel za pri-
redbo, scenarij, dramaturgijo, režijo in vodenje predstave oz. 
25-članskega mladega orkestra. S premierno izvedbo so konec 
aprila navdušili prepolno šolsko dvorano in izvedli že dve pono-
vitvi. Petra je uprizoril Mark Brinovec, ptičko Anita Hren, rač-
ko Venessa Kukovičič, mačko Ema Arnšek, volka Andrej Soto-
všek, dedka Slavko Mihelin, lovce Maj Borošak, Žiga Kobe in 
Gašper Duhanič, sončne žarke so nadnje stegovali člani otro-
škega in mladinskega pevskega zbora. Pod dirigentskim vod-
stvom Vilka Ureka in ob koncertni mojstrici Aidi Perko je igral 
25-članski orkester mladih, od 1. do 6. razreda glasbene izo-
brazbe.  
Ravnateljica Metka Kržan je povedala, da po glasbeni priredi-
tvi Dolina spomina, ki so jo na oder postavili pred dvema leto-
ma ob 220-obletnici šolstva v kraju, prihaja nova mlada glas-
bena generacija. V  glasbeni pravljici sodeluje skoraj polovica 
učencev, kar je, kot je poudarila, velika prednost male šole, 
kjer vsakdo lahko preizkusi in dokaže svoj talent. Na mlade na-
stopajoče je Vilko Urek izjemno ponosen, s Petrom in volkom 
želijo nastopati tudi na drugih šolah in širše v občini. Vsekakor 
so mladi izjemno nadarjeni in na OŠ Bizeljsko lahko pričakuje-
mo še več podobnih odrskih poslastic. S. Vahtarić 

Navdušili z glasbeno pravljico 

Nosilne vloge imajo učenci 3. in 4. razreda.

Predstavilo se je enajst otroških folklornih skupin.
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Kam v Posavju?

Ko petinosemdesetletna gospa vzklikne: »Le kaj bo 
z našimi vnučki in pravnučki, le kako bodo preži-
veli?!«, je očitno, da je strah pred prihodnostjo že 
globoko vraščen. Ne zdi se svetla, ne zbuja upanja. 
Nekaj ur poprej, preden je omenjena znanka, lju-
beča prababica prestrašeno zmajevala z glavo gle-
de jutrišnjega dne svojih potomcev, mi je govorila o 
svoji mladosti. Čuteče, na trenutke vzneseno. Z dvo-
mečimi pogledi, češ, »ali te moja pripoved res zani-
ma?«. 

O ja, zanima me, od nekdaj, pravzaprav do koder 
mi seže spomin. Nikoli nisem mislila, da je svet od 
včeraj, da si ga lahko zaradi svoje mladosti lastim, 
in še tisti kratkotrajni občutki, da razumem delo-
vanje sveta in čudež življenja, so po najstništvu iz-
puhteli. Spomnim se večnega navdušenja nad pri-
povedovanji starejših, pa tudi tega, da mi je bila 
zgodovina eden najljubših šolskih predmetov. Že ta-
krat sem spoznavala, da ne gre za zgodovino, am-
pak vedno znova za sedanjost. Da se vse na nek na-
čin ponavlja, nam žuga in nas hkrati tolaži.

»Težko je bilo, težko,« je dejala in umolknila od 
časa do časa. Opisovala je otroštvo med kopico bra-
tov in sester. Nikoli ni bila otrok v današnjem po-
menu besede, saj so za njo prihajali drugi otroci, 
za katere je morala biti kot oče in mati hkrati, ker 
sta starša cele dneve delala zunaj. Večkrat lačni 
kot siti, bosi, a zadovoljni z malenkostmi, je povze-
la. Če koga od mlajših to spominja na Cankarjeve 
opise »kruha, namočenega s krvjo in solzami«, je to 
povsem prav, ker so res bili takšni časi. To ni preti-
ravanje, takšno je bilo življenje. »V šolo smo dvajset 
kilometrov hodili peš, na petek in svetek, v snegu 
in vročini, večkrat sem bila v šoli s šibo tepena, ker 
sem zaradi mlajših bratov zamudila,« je dodala, »a 
jih nisem mogla pustiti na pol poti, kajne?«.

In čez nekaj časa ta ista ženska, ki mi je tako do-
živeto izlila svoje otroške in nato še vojne spomi-
ne, joče zaradi svojih pravnučkov! Pomislite: ubogi 
stari starši in prastarši iz dneva v dan poleg sooča-
nja z lastnimi težavami poslušajo vse naokoli o pri-
hodnosti svojih najmlajših, ki da bodo živeli v ne-
usmiljenem tepežu krute družbe in zastrupljene 
narave … In takrat sem nekako na pol skočila po-
konci in jo začela glasno tolažiti, polna optimizma! 
Jaz, ki me kljuvajo ista vprašanja in tesnoba – pol-
na optimizma: »Vaši vnučki niso nebogljeni. Pre-
živeli bodo in se znašli, če ste se znašli Vi, se bodo 
tudi oni! Vse bo v redu,« sem zatrjevala.

A jasno je: sploh ne gre za to, da babice, dedki, pra-
babice in pradedi ne bi razumeli, da je danes otro-
kom z marsičem bistveno bolje postlano, kot je bilo 
njim. Vedo tudi, da si bo njihovim potomcem tako 
ali drugače uspelo utreti pot skozi življenje. Gre za 
nekaj drugega -  gre za globoko razočaranje. Skozi 
življenje so se bíli tudi zato, da bi njihovi otroci ži-
veli bolje. Da bi živeli v pošteni in pravični drža-
vi. Da bi njihovim vnukom uspelo preseči družbe-
ne razlike in bi vsi dobili priložnost za kvalitetno 
življenje. In te njihove sanje, ki so se morda vsaj za 
kratek čas jasno izrisovale, so danes, vsak dan zno-
va, neštetokrat poteptane. 

Ja, preživeli bomo. In današnji otroci morda še laž-
je: poteptane sanje starih staršev so namreč zanje 
že zdavnaj »out«, kot neke zastarele, neuporabne 
pravljice.

Piše: Maruša Mavsar

To so sanje 
nekega 
drugega 
časa

podčrtano

Četrtek, 10. 5.

• ob 16.00 v MC Krško: posa-
vski festival prostovoljstva

• ob 16.00 na Ljudski univer-
zi Krško: priprava na matu-
ro iz matematike, uvodno 
srečanje (info: 041 521 139)

• ob 17.00 na ploščadi pred 
KD Krško (v primeru dežja v 
avli KD Krško): Andrej Ster-
mecki - Popotovanje z glas-
bo okrog sveta, glasbena 
predstava za otroke 

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava „Čebelica Maja“

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: predavanje Metke 
Uršič o disleksiji

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: otvoritev razstave izdel-
kov U3

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
zaključna prireditev Bol-
garske avanture

• ob 19.00 v knjižnici na Se-
novem: predavanje Dušana 
Klenovška o rastlinah in ži-
valih Kozjanskega parka

• ob 20.00 v MC Krško: kon-
cert Big banda Krško

Petek, 11. 5.

• ob 9.00 v MC Krško: de-
lavnica Socialno podjetni-
štvo koz izziv in priložnost, 
predavateljica: mag. Zden-
ka Kovač (prijave na info@
cptkrsko.si oz. na 07 490 
22 20)

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica

• ob 18.00 v avli Šolske-
ga centra Krško – Sevni-
ca: predstavitev nove knji-
ge „Proizvodnja električne 
energije“ avtorja Roberta 
Rožmana

• ob 18.00 v MT Raka: acti-
vity party

• ob 19.00 na dvorišču bre-
žiškega gradu: dobrodelna 
akcija Lions kluba Brežice

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
v Boštanju: 3. koncert ob-
močne revije odraslih pev-
skih zasedb Posavja – Oktet 
Jurij Dalmatin, MePZ Turi-
stičnega društva Tržišče, 
MoPZ Slavček Velika Dolina, 
MePZ Koprivnica, MoPZ Pla-
nina Cerklje ob Krki, ŽePZ 
Azalea Boštanj, MePZ Li-
sca Sevnica, MoPZ Svobo-
da Brestanica in MePZ Viva 
Brežice

• ob 19.00 v Domu Svobode 
Brestanica: literarni večer 
KD Svoboda Brestanica „Po-
ezija Srečka Kosovela“

• ob 20.00 v KD Krško: do-
brodelni koncert Društva 
gluhih in naglušnih Posav-
ja - Eroika

• ob 20.00 pri družini Sko-
porc Zavrl na Brunku: pre-
davanje Janeza Levstika o 
čebelah in čebelarstvu, ob 
18.00 ogled čebelnjaka v 
čebelarstvu Sigmund stoji-
šče Goreljce (zbor pri lipi v 
Budni vasi)

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert zasedbe Pavle 
Kavec & Oko

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Alye s skupino 

Sobota, 12. 5.

• ob 7.30 s parkirišča pri tr-
govini na Vrhovem: Stane-
tov pohod na Lovrenc

• ob 9.00 izpred kozolca v Pi-
šecah: 8. pohod po spomin-
ski poti dr. Slavka Sušina

• ob 9.00 na ploščadi pred 
Domom XIV. divizije: 5. dan 
druženja in gibanja – pred-
stavitev ponudnikov zdrave 
prehrane, ogrevanje pred 
pohodom, pohod do Raven, 
ogled muzejske zbirke pre-
mogovnika Senovo, druženje 
ob zabavnih igrah, podelitev 
priznanj in pogostitev

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav – metulji in cvetke

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – izdelovanje unika-
tne družabne igre

• ob 10.00 v MT Raka: ustvar-
janje z mozaikom

• ob 10.00 na igrišču za Bi-
vakom Senovo: turnir v no-
gometu

• od 10.00 do 13.00 v parku 
pri MC Brežice: 4. posavski 
festival NVO, tržnica rablje-
ne otroške opreme in unika-
tnih izdelkov ter delavnice 
o arabski kulturi

• ob 10.00 v MC Krško: delav-
nica popravil instrumentov

• ob 15.00 na Ljudski univer-
zi Krško: delavnica o izbiri 
modnih oblačil z mag. Rena-
to Rudolf (info: 041 521 139)

• ob 19.30 v farni cerkvi v Bi-
strici ob Sotli: letni koncert 
cerkvenega dekliškega zbo-
ra z gosti

• ob 20.00 v razstavni avli 
MC Brežice: otvoritev raz-
stave Janžeta Lorberja 
„Horro‘risbe“

Nedelja, 13. 5.

• ob 19.00 v KD Krško: jav-
na generalka Pihalnega or-
kestra Krško pred tekmova-
njem 

Ponedeljek, 14. 5.

• ob 18.00 v MC Brežice: 
predavanje Andreje Bla-
tnik „Vzgoja brez naporov 
(ustvarjalna vzgoja)“

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: otvoritev razstave li-
kovnega študijskega krožka 
LUK Spoznajmo slikarske in 
grafične tehnike, prireditev 
TVU 2012

Torek, 15. 5.

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predstavi-
tev knjige „Življenje z na-
ravo“ avtorjev Sebastjana 
Gregoršanca in Slobodane 
Slak

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predstavitev filma 
in razstave projekta „Pot 
medičarstva in lectarstva 
med Krškim in Zagrebom“ 
ob mednarodnem dnevu 
muzejev s temo „Muzeji v 
svetu sprememb – novi izzi-
vi, nove pobude“

• ob 18.00 v sejni sobi UE 
Brežice: planinski večer – 
predavanje Martine Jelčič 
o eft metodi, gostja veče-
ra: mag. Vlasta Kuster, eft 
terapevtka

• ob 19.00 v cerkvi sv. Ane v 
Leskovcu pri Krškem: prvi 
samostojni koncert Viktori-
je Hruševar pod vodstvom 
profesorja Roberta Pirca in 
ob klavirski spremljavi Mar-
tina Šušteršiča

• ob 19.00 v KD Krško: brez-
plačno predavanje v okvi-
ru cikla predavanj „Pot do 
sreče obstaja“ z naslovom 
„Otroci alkoholikov“

Sreda, 16. 5.

• ob 14.30 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje 
Aleksandra Zalarja o Sever-
ni Koreji

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: slovesna podelitev 
potrdil udeležencem pro-
grama Računalniško in di-
gitalno opismenjevanje od-
raslih, prireditev TVU 2012

• ob 18.00 v KD Krško: kon-
cert „Glasbena šola se 
predstavi“

• ob 19.00 v Domu kultu-
re Radeče: Naši zbori - ob-
močno srečanje odraslih 
pevskih zborov

Četrtek, 17. 5.

• ob 9.00 v Kmečkem hra-

mu v Kostanjevici na Krki: 
začetek dvodnevne likovne 
kolonije študijskega krožka 
LUK, prireditev TVU 2012 
(informacije: 041 521139)

• od 9.00 do 19.00 v MC Kr-
ško: dogodek Dialoga mla-
dih! za našo regijo

• ob 11.00 v OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja Krško: zaklju-
ček bralne značke „Peter 
Klepec“

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: Fanfare 2 – predstavitev 
pesnikov sevniške občine

• ob 20.00 v atriju Mestne-
ga muzeja Krško (v prime-
ru dežja v klubu KD Krško): 
koncert zasedbe Nadishana 
trio, koncert iz cikla Aku-
stika

• ob 21.00 v MC Krško: stand 
up

Petek, 18. 5.

• od 9.00 do 12.30 v MC Kr-
ško: dogodek Dialog mladih! 
za našo regijo

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica

• od 15.00 dalje na parkiri-
šču pred Caffe Central‘s v 
Sevnici: Vejžde žur - de-
lavnice, stojnice in dru-
ge aktivnosti, zvečer kon-
cert skupin Vertum, 6 Pack 
Čukur z bandom, band, ki 
ima X faktor, Coverlover in 
Kingston

• ob 18.00 na prostoru med 
Knjižnico Brežice, Prosve-
tnim domom in cerkvijo sv. 
Roka: 2. krajevni praznik 
Krajevne skupnosti Breži-
ce, 10. obletnica delova-
nja Društva za oživitev me-
sta Brežice in simbolični 
začetek ureditve omenje-
nega prostora, ob 17.30 in 
ob 19.30: voden ogled cer-
kve sv. Roka

• ob 18.00 v MT Raka: nagra-
dni kviz

• ob 19.00 v cerkvi sv. Janeza 
Krstnika na Razborju: 4. kon-
cert območne revije odraslih 
pevskih zasedb Posavja (ok-
teti in male vokalne skupi-
ne) – Moška vokalna skupina 
Fantje z Razborja, Vokalna 
skupina Utrinek, LoPZ Lo-
vskega društva Krško, Pev-
ska skupina Encijan PD Lisca 
Sevnica, Septet Fortuna Šen-
tjanž, Oktet Kranjci KD Ivan 
Kobal Krška vas, Vokalna sku-
pina Iris KD Kapele, Vokalna 
skupina Lira Krmelj, Vokalna 
skupina Vilinke Boštanj, Vox 
Posavci, Vokalna skupina Co-
ronke Boštanj

• ob 19.00 v knjižnici Seno-
vem: potopisno predavanje 
Primoža Ciglerja o Avstraliji

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: predstavitev Servisa 
taktičnih veščin

Sobota, 19. 5.

• ob 9.00 v Šentjanžu: 10. 
pohod po Krekovih stezicah

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav – hobotnice

• ob 10.00 v MT Raka: pohod 
po okolici Rake

• ob 10.00 v MC Krško: de-
lavnica spoznavanja glasbe-
ne opreme

• od 10.00 do 18.00 v voja-
šnici Cerklje ob Krki: dan 
odprtih vrat

Nedelja, 20. 5.

• ob 13.30 iz središča Bizelj-
skega: pohod na Špiček, ob 
16.00: sveta maša na Špič-
ku
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• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert ob 10-letnici 
delovanja Ženskega pevske-
ga zbora Prepelice, gostje: 
Oto Pestner, Kvintet DORI, 
Jožica Svete, skupina Mari-
achi Fiesta en Jalisco in hu-
morist Primož Razboršek 

Ponedeljek, 21. 5.

• ob 19.00 v MC Krško: ogled 
filma „Po poroki“

Torek, 22. 5.

• ob 17.00 v knjižnici v Kr-
melju: pravljična urica

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: Dom starejših obča-
nov Krško se predstavi

Sreda, 23. 5.

• ob 10.00 v Svetovalnem 
središču Posavje na Ljudski 
univerzi Krško: Kako napi-
sati prošnjo za zaposlitev in 
ugotoviti svoje kompetence 
(informacije: 051 306 113), 
TVU 2012

• med 10.00 in 14.00 pred 
občinsko stavbo v Brežicah: 
prireditev „Hočemo, zna-
mo, zmoremo“, namenjena 
predstavitvi slabovidnosti in 
slepote širši javnosti

• ob 14.30 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 19.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Sanje Lončar 
„Svoje zdravje v svoje roke“
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Na muhi ...

www.prstan.eu

Lokalna  razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice

gsm 059 955 046
e-mail info@prstan.eu
www.prstan.eu

Sestri Zdenka Poljšak in Tina Žnidaršič sta članici PGD 
Sevnica že več kot 35 let. Ljubezen do gasilstva jima je 
privzgojil oče Tine, ki je pri svojih 78-ih pomladih častni 
poveljnik sevniškega gasilskega društva ter vodja gasil-
skih veteranov. (S. R.)

Darja in Jože Hohnjec iz 
Bistrice ob Sotli sta znana 
pridelovalca bučnega olja. 
Kljub lanski katastrofal-
ni toči sta uspela pridela-
ti nekaj odličnega bučnega 
olja, za katerega njuni zve-
sti odjemalci pravijo, da je 
celo boljše od prekmurske-
ga. Sicer pa je Jože znan tu-
di kot pridelovalec vina, saj 
sta skupaj s prijateljem in 
sosedom združila moči pod 
blagovno znamko klet Zo-
renč-Hohnjec. (Foto: B. C.)

Nekdanji perspektivni sev-
niški tekač Pavle Drobne se 
dobro počuti na kolesu, a 
tek je še vedno tisti, ki mu 
daje energijo, zato se je 
tudi letos lotil organizaci-
je že 21. gorskega teka na 
Lisco kljub skromnim sred-
stvom, ki jih prejme za to-
vrstno organizacijo. Ima pa 
zato veliko moralno pod-
poro pri članicah in čla-
nih Atletskega kluba Sevni-
ca, brez pomoči katerih bi 
težko izpeljal celotno pri-
reditev. (S. R.)

Travnik pred hišo Viktorja Richterja st. na Dovškem se 
vsako pomlad že vrsto let spremeni v prizorišče svojevr-
stnih travniških „kreacij“, s katerimi se omenjeni gospod 
pokloni raznim aktualnim temam ali dogodkom. Potem 
ko je lani v travnik v izmeri 6 arov odkosil sončno-senč-
no uro, predlani pa grb občine Krško, se je letos spomnil 
10-letnice evra v Evropski uniji in njegove 5-letnice v Slo-
veniji ter skrbno zakoličil in odkosil dobrih 25 metrov ve-
lik simbol te valute. Le s čim nas bo Richter, ki mu očitno 
nikoli ne zmanjka novih idej, presenetil prihodnje leto? 
(Foto: Mirko Šoln)   

V zadnjih letih je reden 
gost in tudi soustvarjalec 
prvomajskega srečanja na 
Planini brežiški kantav-
tor Peter Dirnbek. Letos je 
imel še poseben razlog za 
praznovanje praznika de-
la, saj je, kot je povedal 
številnim zbranim, pred 
kratkim dobil prvo službo – 
kot varnostnik na sodišču. 
Pesniška žilica mu seve-
da ni dala miru, da tej ‚ži-
vljenjski prelomnici‘ v čast 
ne bi spisal pesmi, ki jo je 
na Planini tudi zapel. (P. P.)

Posavski študentje so se v petek, 4. maja, podali na tri-
dnevni pohod iz Posavja v Maribor. Začeli so ob 10. uri 
zjutraj na Senovem in prvi dan zaključili v Imenem. Dru-
gi dan je pot potekala mimo Boča vse do Pragerskega, 
kjer so si nabrali moči še za zadnji dan. Pohod so zaklju-
čili okoli 15. ure v Mariboru. Skupno so tako v 27 urah 
prehodili slabih 90 km. Na cilj je prišlo sedem od skupno 
osmih udeležencev. Želijo, da bi pohod postal tradicio-
nalen, in se že dogovarjajo o novem terminu. (Foto: KPŠ)

Minulo nedeljo se je na Bohorju zvrstila tradicionalna 
Jezikova nedelja z ocenjevanjem govejih in svinjskih je-
zikov, na njej pa smo zabeležili, kako je članica ocenje-
valne komisije Majda Abram (ne)hote pokazala svoj jezik 
povezovalcu programa Marjanu Pozniču. Ob tem se nam 
je porodila zamisel, da bi v bodoče lahko prireditev na-
redili še bolj atraktivno in uvedli še ocenjevanje ženskih 
in moških jezikov. Prve bi ocenjevali v kategoriji hitrost 
in ostrina, druge pa, če sodimo po „gostobesednosti“ po-
vezovalca, v lizanju pivske pene, da bi te sploh razveza-
li in da bi jim besede lažje stekle ... (B. M.)
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:

• Valerija Pušnik, Brežice – 
dečka,

• Tina Malerič, Podlog – 
deklico,

• Eva Žibert, Kostanjevica 
na Krki – dečka,

• Andreja Umek, Krmelj – 
dečka,

• Anica Turk Potočar, Vinji 
Vrh – deklico,

• Barbara Bučar, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Špela Košak, Dolenji 
Boštanj – dečka,

• Tina Petančič, Sevnica – 
dečka,

• Andreja Marolt, Brege – 
dečka,

• Anamari Zalokar, Drnovo 
– dečka,

• Helena Žokalj, Črešnjice 
pri Cerkljah – dečka,

• Jadranka Oljača, Brežice – 
deklico,

• Nataša Selko, Trebež – 
deklico,

• Jelena Debeljak, Brežice – 
deklico,

• Martina Žibert, Drenovec 
pri Leskovcu – deklico,

• Andreja Horžen, Brežice 
– dečka,

• Nataša Kink, Senovo – 
dečka,

• Medisa Sejarić, Krško – 
dečka,

• Tina Cunk, Orehovec – 
dečka,

rojstva

• Andreas Komočar, Brežice 
in Slađana Bošnjaković, 
Beograd,

• Željko Kolman in Maja 
Josič, oba iz Dobove,

• Franci Rus, Štalcerji in 
Maja Mikolič, Log,

• Luka Žveglič in Silva 
Plevnik, oba iz Sevnice,

• Jernej Pavlovič, Bušeča 
vas in Mateja Božič, Veliki 
Podlog,

• Karel Grilc in Tatjana 
Jordan, oba iz Dobrave,

• Tadej Lupšina in 
Aleksandra Radešić, oba 
iz Krškega,

• Toni Škaler, Loče in Tina 
Hrastovšek, Brežice,

• Mijo in Neža Češljar, 
Brežice – obred zlate 
poroke. 

ČESTITAMO!

poroke

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

moja poroka

Kar brez naslova, ja. Ker smo zašli. Pravzaprav 
se (i)zgubili. Dvajset let so nas vozili. Natančne-
je - dve desetletji dovoljujemo, da nas vozijo. Redko 
gor, največkrat dol. To je tako, kot če poznaš hosto, 
pa naredijo poseko in se potem težko znajdeš, kje 
sploh si. Potem tavaš, iščoč strani neba. Da bi skraj-
no razočaran našel pot v pravo smer. 

Bila so leta s prazničnim sedemindvajsetim apri-
lom. S spominjanjem na vrednote, zaradi katerih 
naj ne bi nikoli več dovolili, da bi nas iztrebili. Pa 
je bil spet sedemindvajseti, bolj sodoben april. Ko 
se je treba posledično vprašati, kdo je danes tu, na 
naši zemlji, sovražnik? Smo sami sebi največji so-
vražniki? Človeku se kar sam ponuja refren pesmi: 
»… na oknu glej obrazek bled, na licih grenkih sol-
zic sled…« Spomini so tudi hudo nevarna reč. 
 
Nekateri, ki jim ni hudega, danes jokajo, kako bodo 
preživeli. Groteskno. Ne razmišljujoč, kako je pre-
živeti s šesto evri in še manj, če sploh pridejo na ra-
čun. Ko vemo, da od plohe pogovorov brez dejanj 
ni kruha. A obupani vseeno upajo. Za upanje pa je 
potreben pogum. S kakšnim pogumom so upali v le-
tošnji praznik dela? 

Brez - up Jožefa Delavca, ki goduje na prvi maj. 
Ko naj bi imeli delavci brez poštenega in (ne)plača-
nega dela svoj praznik. Svoj simbol dela, rdeči na-
gelj. Ker je v delo treba verjeti. Ker imajo dela želj-
ni pravico do dela. Do zaslužka. Do dostojanstva. 
Do lepot sveta. Do lepot domovine. Do svobode. Z 
včerajšnjim dnevom zmage nad …, oboje priborjeno 
z Josipom, ki smo ga pred dvaintridesetimi leti po-
kopali s solzami …

A naj spomini ostanejo med vejami dreves. Drevesa 
in gozdovi imajo karizmatično povezanost. Dejan 
Židan, bivši kmetijski minister (z brežiškimi kore-
ninami) o vrednotah: »Vrednote dobrega ravnanja 
z gozdovi so življenjska povezanost z gozdovi, vse-
stranska skrb zanje, za varno delo v gozdu, vključe-
nost družinskih članov, nesebična delitev znanja in 
odnosa z drugimi.« Kar bi bila perspektiva na vseh 
področjih. Znanja in sposobnosti, z izdelano kmeč-
ko logiko in argumenti. Da se vegetiranja razvozla-
jo. Da življenja zaživijo. Da bi, enkrat spet in prav 
kmalu, mladi doživeli maj, kakršnega smo enkrat 
živeli mi. Da bi se iz agonij prebudili v vizije in si 
iz delovnih vizij ustvarili lastne domove.

»Propadla firma in izguba dela sta me prignali v 
bolezen in v bolnišnico, zdravniško osebje me je po-
krpalo. Odkar ne poslušam in ne berem novic, pa je 
zdravje še boljše «, me je strnjeno poučil še ne pet-
desetletni pacient, ki je začasni naslov dobil v bre-
žiški bolnišnici.    

Piše: Natja Jenko Sunčič

Brez naslova.

kolumna

www.ateljeb.si

JOB CENTER Krško 
tel.: 07 48 81 614

novo
kozmetika

Ne grenite si življenja s svojo samopodobo,  
raje se (p)olepšajte!

Oblikovanje telesa z laserjem 
•	odstranjevanje	celulita
•	zategovanje	odvečne	kože
•	glajenje	brazgotin	od	kirurških	postopkov

Topljenje maščobe s kavitacijo
•	zadnjica,	trebuh,	boki,	roke,	noge

Nega obraza
•	masaža
•	glajenje	gub	s	hyaluronom		
in	laserjem

Samoporjavitev	
telesa	

Akcija	5	€

Nega rok in nog
•	Shellac	=	obstojen	14	dni!

PREJ

POTEm

Depilacija s sladkorno 
pasto bikini	8	€
Depilacija hrbta 10	€

Glajenje gub Hialuron
Popolna nega obraza
Nohti Shellac
Kavitacija

Obdelava telesa z laserjem

30 €
25 €

10 €
30 €/- 50 %

30 €

akcija!

Ida Šterk iz Dolenje vasi 
pri Raki nam je poslala re-
cept za staro tradicional-
no slovensko kmečko jed 
- ajdove žgance z ocvirki.

AJDOVI ŽGANCI 
Z OCVIRKI

Za 4 osebe:
40 dag ajdove moke
1,5 l slanega kropa
ocvirki, sol, zaseka za 
zabelo

V vrelo osoljeno vodo do-
damo moko in počaka-
mo, da voda vso zajame. 
Nato moko s kuhalnič-
nim pecljem preluknja-
mo in pustimo, da se na 
majhnem ognju kuha 20 
minut. Odlijemo nekaj 
vode in žgance zmeša-
mo, zdrobimo z vilicami 
in zabelimo z ocvirki. Za-
seko prepražimo, da za-
rumeni, in primešamo 
ocvirke. Nato vse skupaj 
zlijemo na žgance in ser-
viramo. Zraven postreže-
mo skodelico mleka.

DOBER TEK!

Recepte pošljite na na-
slov: redakcija@posav-
je.info ali poštni naslov 
časopisa. Kuharje oz. 
avtorje bomo nagradili s 
knjigo Alenke Mirt Iskra 
ČEZ MAVRICO.

bralci 
kuhajo

skozi vaš objektiv

„Medtem ko je hrvaška stran že dvakrat poskrbela za ko-
šnjo zelenic na mejnem prehodu Obrežje in Slovenska vas, 
je na slovenski strani trava dosegla že višino 1,5 metra. 
Še nekaj dni, pa bo trava zakrila avtomobile,“ je v spo-
ročilu zapisal Anton Vodopivec, predsednik Območnega 
policijskega sindikata Posavje. Kot je še dodal, se uprav-
nik mejnega prehoda, podjetje Aktiva iz Trzina, izgovar-
ja, da država - Ministrstvo za javno upravo noče izdati na-
ročilnice, na ministrstvu pa odgovarjajo, da niso sklenili 
pogodbe z izvajalcem. Začaran krog torej ...

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 12. maja, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Marti Golob, Zavodnje 26, 
3325 Šoštanj. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 

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

Lestvica tega tedna: 
 1.  (3.) Ans. JAVOR - Cvet pomladi
 2.  (9.) NAVIHANKE - Pokaži mi, da me imaš še rad 
 3.  (5.) Ans. PRIMORSKI FANTJE - Ne vem, ne vem
 4.  (8.) PAJDAŠI - Otroški nasmeh 
 5.  (7.)  LOJZE OGOREVC s prijatelji - Prelepa Gorenjska
 6.  (1.)  Ans. TONETA RUSA - Čas bi zavrtel nazaj
 7.  (2.)  Ans. VIHARNIK - Rože z neba 
 8.  (4.)  Ans. EKART - Dejan, Dejan 
 9.  (-)  FANTJE Z VASI - Višinska razlika 
 10.  (-)  POGUM - Nocoj boš spet sama 
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Iskrice - Kako pogrešam te

Kupon št. 101
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

• Simona Pirc, Oštrc – 
dečka,

• Suzana Kodrič, Raka – 
dečka,

• Stanka Vizler, Velika vas – 
dečka,

• Simona Stopar, Veniše – 
deklico,

• Tanja Ameršek, Sevnica – 
dečka.

ČESTITAMO!

Proizvodnja električne energije - 
tretji učbenik Roberta Rožmana
KRŠKO – V petek, 11. maja, 
bo ob 18. uri v Šolskem cen-
tru Krško – Sevnica potekala 
predstavitev druge letošnje  
knjižne novosti iz posavske 
založbe Neviodunum. V so-
delovanju z avtorjem Rober-
tom Rožmanom bo namreč 
izšel že tretji učbenik, ki to-
krat nosi naslov Proizvodnja 
električne energije.

Kot pravi avtor v uvodu knji-
ge, ki obsega 160 strani ve-
likega formata, je električna 
energija danes najuporabnejša vrsta energije, saj jo je eno-
stavno mogoče prenašati na velike razdalje, z minimalnimi 
izgubami in tudi pretvarjati v druge oblike energije. V knjigi 
je  opisal vse vrste elektrarn, njihove obratovalne lastnosti in 
karakteristike. Z odkritjem novih virov energije je človeštvo 
naredilo velik korak naprej v tehnološkem razvoju, obenem
pa se je povečal človekov vpliv na okolje. Zadnji del knjige 
je namenjen vplivu elektrarn na okolje. 

Kulturni program ob predstavitvi bodo izvedli dijaki ŠC 
Krško – Sevnica in citrarka Klavdija Molan. Lepo vabljeni! 
 Ur.
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X Factor v polnem zamahu, mehiška glasba na posa-
vski način in tekmovanje v najvišji koncertni skupi-
ni. V tokratnih glasbenih novičkah: 

v X Factorju gre zares. Znanih je devet finalistov, gla-
sovanje zanje pa se je že pričelo. Tokrat čast rešuje 
Krčan Lovro Klanjšček. Fant je namreč član glasbene 
skupine IN&OUT, ki je nastala prav v omenjenem šovu, 
poleg Klanjščka pa jo sestavljajo še Alen Luka Raj-
šter, Tim Kores in Toni Petrovič. Fantom je v zadnji 
oddaji s čustveno interpetacijo Sealove uspešnice Kiss 
from a rose uspelo prepričati njihovega mentorja Ale-
ša Uranjeka, ki si menda finala brez fantov preprosto 
ne more zamisliti.

Tudi Pihalni orkester Krško (na fotografiji) se 20. maja 
odpravlja v Laško, kjer bo potekalo že 32. tekmovanje 

pihalnih orkestrov v koncertni skupini. Teden dni pred 
dnevom D pa se godbeniki s tekmovalnim programom 
predstavljajo tudi krški publiki: »Naš orkester bo že če-
trtič zapored zaigral na tekmovanju slovenskih godb, v 
najvišji koncertni skupini. Do danes smo prejeli vedno 
zlato priznanje s posebno pohvalo in s tem rezultatom 
smo edini amaterski pihalni orkester v Sloveniji, ki za-
dnjih 15 let dosega ta rezultat,« še sporočajo Krčani. 
Držimo pesti, da bo temu tako tudi letos.

Radijske valove je s polno paro energije preplavila nova 
uspešnica Rebeke Dremelj. Pod pesmijo z naslovom 
Punce gremo same žurat sta se podpisala Dare Kau-
rič in Amilč Lojo. »Pesem je vesela in zabavna in ko-
maj čakam, da vidim, kako jo bodo sprejeli moji poslu-
šalci na nastopih. Je nekakšna himna za vsa dekleta,« 
še pravi manekenka, pevka, voditeljica in nenazadnje 
tudi bodoča mamica.

Mehiška glasba na posavski način? Tudi to je mogoče. Spo-
znajte glasbeno skupino Mariachi Fiesta En Jalisco (na 
fotografiji), ki jo sestavljajo: Andrej Pinterič (gitaron, 
vokal), Marjetka Petelinc (vokal), Miran Šetinc (vokal, 

orglice), Andrej Sotolšek (kitara, vokal), Žika Mihajlovič 
(kitara, vokal), Jože Petelinc (trobenta), Marko Pete-
linc (trobenta), Tjaša Zupančič  (violina) ter Ingrid Ko-
zole (violina). Prvič so v rahlo drugačni zasedbi nastopili 
leta 2010 in pritegnili občinstvo z nastopom v oblačilih, 
ki spominjajo na prave mehiške glasbenike. Širni Slove-
niji so se nato predstavili v resničnostnem šovu Sloveni-
ja ima talent, izdali pa so tudi že svoj prvi album z na-
slovom Mariachi Fiesta En Jalisco En Vivo. »Nastopamo 
na samostojnih koncertih v dvoranah in na prostem, iz-
redno radi pa nastopamo v živo pred publiko brez ozvo-
čenja, ker se nam zdi, da je takšen nastop večji kontakt 
z gledalci in poslušalci,« še pravijo ‚Mehičani‘.

Xequtifz je devetčlanska glasbena skupina, ki v svo-
jem glasbenem repertoarju združuje avtorske pesmi in 
priredbe disco, soul in funk uspešnic velikih glasbenih 
zvezd, kot so Diana Ross, Jamiroquai, Michael Jackson, 
Earth Wind & Fire. Pri njih igrata tudi Krčana - Bojan Zu-
pančič na saksofonu ter Miha Koretič na kitari. Tokrat 
skupina ne izdaja nove skladbe, ampak obljublja vrsto 
šovov v sodelovanju s Klemnom Slakonjo. Priljubljeni 
igralec, ki prihaja iz Brežic, je še kako znan po svojih 
pevskih in imitatorskih vložkih, zato ne gre dvomiti, da 
se od 18. maja dalje obeta nova glasbena poslastica.

Vaše novičke nam še naprej pošiljajte na
glasbene.novicke@posavje.info!

 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: družinsko kosilo za štiri osebe 
2. nagrada:  kosilo za dve osebi
3. nagrada:  dve sadni kupi

Geslo križanke pošljite do četrtka, 17.5.2012, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

PIVNICA APOLON D.O.O., 
DALMATINOVA 3, 8270 KRŠKO

Geslo 9/2012 številke: 

ZA POPOLNOST VAŠIH LAS
Nagrade, ki jih podarja Frizerski salon Hair Style, prejmejo:

1. nagrada:  barvanje in oblikovanje las v vrednosti 53 €, 
Tatjana Vresk, Krško

2. nagrada:  oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 22 €, 
Gvido Pavlovič, Brežice

3. nagrada:  oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 22 €, 
Zvonka Kačič, Radeče

Dalmatinova 3, Krško - Tel. (07) 490 23 60 
www.pivnicaapolon.com

   Okusne dobrote z žara na oglju 

         
       v

 mesecu maju in juniju. 

         
         

         
         

Vabljeni!

            sobota 

2.6. ob 20.00 uri 
v Termah Čatež

Violeta Tomič, 

Kurba

Naročnik: Kulturno um
etniško društvo Kulturist, Čateška ulica 3, 8250 Brežice

Mlajšim od 18 let ne priporočamo 
ogled predstave. 

Le-ta je možen le ob spremstvu staršev.

Velika uspešnica, razprodane predstave 
v Ljubljani - 

število vstopnic je omejeno.

Prodajna mesta: 

www.eventim.si, Petrol, Kompas, Kiosk Delo Prodaja, 
Punkt Krško in Brežice, BIT Brežice, Pošta Slovenije, 

Bubka bar, Gostilna Les.
Cena vstopnice je 15,00 EUR Parter spredaj in 13,00 EUR Parter.
Cena vstopnice na dan prireditve je 16,00 EUR Parter spredaj in 

14,00 EUR Parter.

S Posavskim obzornikom 
na predstavo Violete Tomič!

V tokratni nagradni igri se lahko s pravilnim odgovorom na 
nagradno vprašanje in malo sreče nasmejite Violeti Tomič v 
predstavi Kurba, ki bo v soboto 2. junija ob 20. uri nastopila v 
Večnamenski dvorani hotela Toplice v Termah Čatež. Tokratno 
nagradno vprašanje se glasi:

V kateri rubriki Posavskega obzornika lahko bralci 
objavljate svoje najljubše kuharske recepte?

Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za lažje obve-
ščanje lahko tudi telefonsko številko) nam do petka, 18. maja, 
pošljite na naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro«
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Odgovor s kontaktnimi podatki pa nam lahko pošljete tudi pre-
ko elektronske pošte na naslov: nagradna.igra@posavje.info.

Pet nagrajencev bomo o prejeti nagradi obvestili na posredo-
vane kontakte.

Sodelujte in si polepšajte junijski večer s smehom!

Najbolj bran časopis v Posavju!
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KRŠKO - Aktivistke Rdečega križa Krško - desni breg s predse-
dnico Danico Lončar in predsednica Krajevne skupnosti me-
sta Krško Jožica Mukulanc so 27. marca obiskale Dragutina 
Zakška iz Krškega. Še vedno vitalen, vselej urejen Dragutin, 
ki ga lahko pogosto opazimo na sprehodu iz starega mestne-
ga jedra na videmsko stran ali obratno, kamor se še vedno 
vsakodnevno odpravi po opravkih in popije kavico z znanci, 
je tega dne namreč dopolnil 90 let. 

Častitljiv osebni jubilej je praznoval s soprogo Danielo ter z ne-
čakinjo Boženo in njenih soprogom Bogdanom, ki sta ga ob tej 
priložnosti za nekaj dni tudi odpeljala na izlet na Gorenjsko. Si-
cer se je Dragutin Zakšek rodil leta 1922 in odraščal v 11-član-
ski družini na Zgornjem Obrežu ter tako kot pretežni del tu-
kajšnjega prebivalstva med vihro druge svetovne vojne doživel 
kruto usodo izgnanstva v tujini. Po vrnitvi se je zaposlil v tovar-
ni celuloze, nakar ga je ljubezen do Daniele leta 1949 popelja-
la v Maribor, kjer se je zaposlil v tamkajšnji Livarni in si z Dani-
elo ustvaril topel dom, ki ga je z rojstvom dopolnila še hčerka 
Zlatka. Prav na hčerkino željo, ki si je družino ustvarila v Kr-
škem, sta se zakonca Zakšek pred 17 leti preselila nazaj v Kr-
ško. „Tukaj sem zadovoljen,“ pravi, „in na srečo mi zdravje še 
dobro služi.“ Da bi mu služilo čim dlje, mu v imenu bralcev že-
limo tudi v uredništvu Posavskega obzornika. B. Mavsar

90-letnica Dragutina Zakška

Slavljenec Dragutin v družbi Jožice Mikulanc (levo), ne-
čakinje in njenega soproga (desno) ter aktivistk Rdeče-
ga križa

Razpad velja za eno najuspešnejših nigeri-
jskih literarnih del in afriške literature 20. 
stol.
Je kompleksno literarno delo, ki skozi oči 
pripadnika ibojske kulture dosledno secira 
neustavljiv proces razkroja tradicionalnega 

načina življenja. Govori o Okonkvu, lokalnem vodji in rokoborskem 
prvaku, ter njegovi družini, ki se tako kot drugi sooča z angleškim 
kolonializmom in pokristanjevanjem nekje ob koncu devetnajstega 
stoletja. Poznavanje tega dela mnogi opredeljujejo kot temelj kul-
turne in svetovljanske izobrazbe in je obvezno čtivo vsaj tistih, ki 
jih zanimajo afriške študije, antropologija, etnologija, sociologija in 
zgodovina.

RAZPAD
Nigerijski avtor Chinua Achebe
ZALOŽBA */cf 2007

Bralni projekt 
posavskih knjižnic v letu 2012

Vabljeni k branju!

Sonce obsije najprej tistega, ki stoji 
pred njim, šele zatem tistega, ki kleči.

DREVO IN ZVEZDA
Slovenski avtor Tomaž Pengov 
SANJE 2011
Pomisli, koliko ljudi se je ljubilo, da 
si Ti.
Drevo in zvezda, poezija poeta, vpetega v 
sončni pletež večnosti med prostori tišine. 
Nežna, lebdeča in ljubeče zveneča, ki te v 

nasmehu nekega dneva, ko stopiš na svoje križišče, ustavi, ko pravi: 
Pomisli, koliko ljudi se je ljubilo, da si Ti. Ali ko metafizična vpeto 
sanja nekje drugje: Rad bi vedel, kako drevo ljubi, sonce zvezde, veter 
viharje, tiha jutra megleno barje, pripoved ptic večerne sanje … Ko 
nas hiteče nevidno ustavi objem njegovih sporočil, pomislimo, kako, 
res, nepogrešljivi so, on in podobni, ki držijo nevidne niti sveta, tiste, 
ki preprečujejo, da bi se svet sesul povsem na tla.

DŽENEHEM
slovenski avtor Dušan Čater
ŠTUDENTSKA ZALOŽBA 2010
Treba je igrati pošteno.
Dženehem je zbirka zgodb, ki se sicer lahko 
berejo samostojno, a v zadnji spoznamo, 
da so pravzaprav medsebojno povezane. V 
njih se srečujemo z eksistenco priseljencev 
v Sloveniji, ki jih poleg domotožja obre-
menjuje tudi prilagajanje novemu kul-
turnemu okolju in osamljenost. Tudi novo 

okolje jim ne prizanaša, odnos Slovencev do njih je mnogokrat 
obremenilen. V iskanju boljšega jutri se jim po nekaj letih sanje o 
lepšem življenju razblinijo – obremenjeni z nostalgijo se obračajo v 
preteklost, pozabiti skušajo napačne odločitve, nekateri iščejo uteho 
v prepovedanih substancah. A ti tujci pričajo tudi o naši lastni iz-
gubljenosti v svetu, o naših lastnih stiskah, ki vznikajo iz občutka 
odtujenosti od vsega in celo od samega sebe.

Slušateljice in mentorica našega študijskega krožka na LU 
Krško Mihaela Planinc smo si ogledale razstavo o trapistih v 
prostorih Mestnega muzeja Krško. Po celotni razstavi nas je 
vodila kustodinja Irena Fürst, ki je napisala tudi zelo brano 
brošuro Trapisti v Rajhenburgu in posnela precej odmevno 
oddajo o trapistih na RTV Slovenija. Njeni razlagi smo zelo 
rade prisluhnile, saj je bila izčrpna, nazorna in izpovedna. 
Moram reči, da smo vse veliko pridobile tako na izobrazbe-
nem kot na duhovnem nivoju. 

Grad Rajhenburg je kupil brat Gabriel Giraud in ga izročil 
trapistom. Trapisti so dobili ime po samostanu La Trappe v 
Franciji, kar pomeni isto kot v nemškem prevodi die trappe 
– stopnice. Izvedele smo podrobnosti o življenju in o delu 
menihov – trapistov. Zlasti pa je našo pozornost pritegnil 

strog, asketski, meniški hi-
šni red trapistov. Dejavnost 
trapistov je bila strnjena na 
molitev, delo in pokoro. So 
pa trapisti prinesli v naše 
kraje velik napredek v go-
spodarstvu, industriji in tudi 
v kulturi. Je pa bilo življenje 
trapistov več ali manj zavi-
to v molk. Tako niso smeli, 
ker jim je to prepovedoval 
strogi samostanski red, izda-
ti receptov za čokolado, za 
likerje in za zelo cenjen sir 
trapist. Če ne bi bilo temu 
tako, bi v krški občini zra-
sla evropsko znana tovarna 
čokolade in likerjev in seve-
da tudi sirarna. Tako pa, žal, 
nič od tega. 

Naj zaključim: ob ogledu 
razstave o trapistih nam je 
kustodinja uspela odstre-
ti tančico, skozi katero smo 
spoznale skrivnostno življe-
nje in delo vsestransko iz-
obraženih menihov – trapi-
stov. Z ogledom razstave o 
trapistih smo v celoti rea-
lizirali program našega štu-
dijskega krožka. Vse imeno-
vane krožke skrbno vodi in 
koordinira Monika Novšak.
 Zora Pevec

Študijski krožek LU Krško 
v Mestnem muzeju Krško

KRŠKO - V sklopu razstav Društvo se predstavi, ki jih v Val-
vasorjevi knjižnici Krško pripravljajo že od leta 2009, se to-
krat v prostorih knjižnice v Krškem predstavljajo nekatera 
posavska upokojenska društva. Razstava je kolaž različnih 
predmetov, fotografij, plakatov in ročnih izdelkov, ki so jih 
prispevala posamezna društva ter gradiva iz domoznanske-

ga oddelka knjižnice. V Posavju deluje 13 upokojenskih dru-
štev, ki so povezana v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev 
Posavje (PZDU Posavje). Gradivo za razstavo so prispevala 
DU Brestanica, DU Dobova, DU Raka in DU Senovo, z doda-
no predstavitvijo delovanja DU Krško pa razstava zaobjema 
vsa štiri upokojenska društva v občini Krško. Z razstavo kr-
ška knjižnica opozarja, da je leto 2012 kot evropsko leto ak-
tivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti posvečeno 
starejšemu prebivalstvu. Dejstvo, da bodo razstavljeni pred-
meti na ogled v maju, mesecu mladosti, pa tudi ni naključje. 
Razstava, ki se nahaja v avli knjižnice, v časopisni čitalni-
ci in v prvem nadstropju, nedvomno dokazuje, da so upoko-
jenci v Posavju zelo aktivni in ustvarjalni. U. Š. 

SEVNICA - Do 10. 
maja si je bilo mo-
goče v sevniški 
knjižnici ogledati 
razstavo fotografij 
Društva ljubitelj 
fotografije Krško 
pod skupnim na-
slovom Čutim Po-
savje. Z različnimi 
fotografskimi mo-
tivi, povezanimi z 
domačo pokraji-
no, so se predsta-
vili Branko Benčin, 

Aleš Hribar, Miloš Kukovičič, Jožica Mikek Veber, Mitja 
Mladkovič, Boris Moškon, Hrvoje Teo Oršanič, Morana Po-
lovič, Sabina Pribožič, Goran Rovan, Bojana Škrnjug, Ani-
ca Valentinčič in Tilen Žagar. Eden izmed obiskovalcev raz-
stave (njeno odprtje je potekalo 11. aprila) je v knjigo vtisov 
zapisal: »Domače okolje, vendar s tisoč novih obrazov!« 
 S. R.

V knjižnici se predstavljajo 
upokojenska društva

Čutim Posavje

Posavje v fotografskih motivih Dru-
štva ljubitelj fotografije Krško ima 
marsikatero zanimivo podobo.

ideja
za

darilo 
        naročila knjige
040 634 783

T: 07/ 38 43 400 
www.terme-smarjeske.si

Na kopanje  
v Šmarješke Toplice

notranji (32 °C) in zunanji bazeni (26-28 °C) • znameniti leseni bazen (32°C)  
• romantične kopeli v intimnem zavetju parka s sončno teraso

Kopalni izleT za cel dan kopanje s kosilom za odrasle  18,22 eUR
Do 31. 5. 2012 je zunanji bazen odprt med 10. in 18. uro, v sezoni vsak dan od 8. do 19. ure.  

Uživajte v sproščenem plavanju v mirnem okolju zdraviliškega parka.

Oglas_128x119mm_TST_maj2012.indd   1 5/8/12   10:00 AM

V okviru letošnjega projek-
ta Posavci beremo skupaj 
vas tri posavske knjižnice 
vabimo na niz literarno-
glasbenih prireditev, ki 
bodo v mesecu maju pote-
kale v sodelovanju z glasbe-
nimi šolami iz Brežic, Kr-
škega in Sevnice.

Na prireditvah se bomo dru-
žili z literarnimi ustvarjalci, 
ki so zastopani v literarni 
antologiji Fanfare 2, ki je v 
lanskem letu izšla pri založ-
bi Neviodunum.

Prijazno vabljeni, da se 
nam pridružite in prisluhne-
te besedi in glasbi:

17. 5. 2012 ob 18.00  
v Knjižnici Sevnica

24.5. 2012 ob 19.00
v Valvasorjevi knjižnici
Krško

31. 5. 2012 ob 19.00  
v Knjižnici Brežice

Medijski pokrovitelj:
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mali oglasi

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. Spomnimo se jih 
z objavo lepih misli ob obletnici smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila za ZAHVALE in V SPOMIN 
sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, po 
pošti (ime in priimek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu 
marketing@posavje.info. Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. 
Rok za oddajo za objavo v naslednji številki je do torka pred izidom 
časopisa, do 10.00 ure.

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče
in postojite ob njegovem grobu.

Neizmerno ga pogrešamo, vedno bo v naših srcih in spominu.

Vsi njegovi.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, znancem in sodelavcem za vsa izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče, svete maše in za vso pomoč v težkih trenutkih.
Iskrena hvala ga. Mileni Knez za poslovilne besede ob grobu, 
gospodu župniku ter pevcem za čustveno zapete pesmi slovesa. 
Zahvala tudi DU Tržišče, ZVVS, pogrebni službi Novak in vsem, ki 
ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot.
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Justi, hči Damjana z Lejo, sinovi Srečko 
z družino, Tomaž z družino, Matjaž z Jasmino, brat Marjan, 

sestri Marija in Fani z družinama ter ostalo sorodstvo.

V SPOMIN

ZAHVALA

ANTON DOLNIČAR

JOŽEFA LINDIČA

4. maja je minilo žalostno leto, 
odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

 

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta, 
brata, strica, soseda in prijatelja 

iz Boštanja.

iz Trščine 16

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, se ga spominjate 
in prižigate sveče.

Vsi njegovi.

Je čas, ki da ...
Je čas, ki vzame,

je čas, ki celi rane,
je čas, ki ne mine,

ko zazreš se v spomine.

V SPOMIN

SLAVKO RUPAR

2. maja je minilo eno leto žalosti, 
odkar si odšel od nas

iz Artič.

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico

velika izbira sončnih očal

D
am

ja
n 

K
eb

er
 s

.p
. T

rd
in

ov
a 

1,
 8

25
0 

B
re

ži
ce

obzornikova oglasna mreža

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 Sevnica

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas
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Jumbo plakati
Vizitke, flajerji in transparenti

Grafično in spletno oblikovanje
              Izdelava spletnih strani

Ostali promo materiali

      Izstopamo
iz množice!

CELOSTNO OGLAŠEVANJE v Posavju na enem mestu 

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice
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p. MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net

Življenje celo si garal,
z veseljem na delo se podal.

Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

V naših srcih ti živiš,
zato pot nas vodi tja, 

kjer zdaj si doma.

Življenje celo si garal,
z veseljem zemljo obdeloval.

Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

V naših srcih ti naprej živiš, 
zato pot nas vodi tja,

 kjer v tišini spiš.

PONUDBA ZA LETOVANJE
Lokacija: 

Lovran pri Opatiji (Hrvaška)
Enota:  garsonjere 

v večstanovanjski zgradbi
Termini:  22.6.-2.7. / 2.7.-12.7. /

11.8.-21.8. / 21.8.-31.8.
Cena letovanja: 

za člane zbornice 25 eur/dan 
za garsonjero

za nečlane 30 eur/dan 
za garsonjero

Turistične pristojbine niso vključene.

Rezervacije/info: 
Območna obrtno-podjetniška 

zbornica Sevnica
Cankarjeva ul. 1, Sevnica,  

telefon: 07 81 65 280

NEPREMIČNINE

Prodamo kmetijo s stano-
vanjsko hišo v izmeri 10,5 
ha (od tega 3,8 ha gozda) 
v idilični dolini v okolici 
Krškega, primerno za bi-
ološko kmetovanje in tu-
ristične namene, www.
mihelic.de/Bauernhof. 
Tel.: 0049 7739 286 98 00 

Krška vas, nova hiša, 140 m2, 
funkcionalno opremljena, 
vseljiva takoj, zelo ugodna 
cena. Tel.: 041 640 328

Prodam stanovanje v Bresta-
nici, 43 m2. Tel.: 041 586 676

Prodam gradbeno parcelo s 
travnikom v skupni izmeri 91 
arov ob asfaltni cesti, lokaci-
ja Blatno. Tel.: 07 49 56 369

Orehovec pri Pišecah, pro-
dam njivo in travnik, ki meri 
55 arov, cena 7.000 €. 
Tel.: 041 314 508

Oddam v najem trosobno 
stanovanje v Krškem (Vi-
dem), 57 m2, popolnoma ob-
novljeno, cena 300 €. 
Tel.: 070 878 781

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

V Brežicah (bližina žel. po-
staje) oddamo v najem tro-
sobno opremljeno stano-
vanje, 90 m2, vseljivo od 
1.6.2012. Tel.: 041 790 842

Oddam v najem opremljeno 
enosobno stanovanje v Breži-
cah. Tel.: 07 49 62 476

Oddam v najem vinograd, 
Orešje 15, Bizeljsko. 
Tel.: 040 742 050 (popoldan)

Ugodno oddam enosobni 
apartma na Krku, 80 m do 
morja. Tel.: 041 586 676

Oddam 4-posteljni apartma v 
mirnem naselju Lak Martina 
na Krku, oddaljen od morja 
3 km. Tel.: 00385 5185 1008

Najamemo manjšo kmetijo 
z možnostjo odkupa, možna 
oskrba starejše osebe. 
Tel.: 041 214 947

Kupim gozd, k.o. Čatež; nji-
vo, travnik k.o. Krška vas, 
k.o. Drnovo. 
Tel.: 041 726 086

Izdelujem projekte za grad-
beno dovoljenje, notranjo 
opremo in izvedbo za novo-
gradnje, prenove, legaliza-
cije. Aspo biro, Samo Voj-
ko Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net

AVTOMOBILIZEM 

Prodam avto Seat Cordoba, 
letnik 1997. 
Tel.: 07 49 13 021 

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782Fax.: 07 49 05 781
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Prodam bikca, starega  6 te-
dnov, pasme sivec limuzin. 
Tel.: 070 848 863 

Prodam bikca sivca, starega 
4 mesece in domače salame. 
Tel.: 051 872 179

Koze z mladiči in brejo oslico 
prodam ali menjam za krmo. 
Tel.: 041 683 261

Prodam dve breji oslici, ena 
istrske pasme, 400 €, druga 
izraelske pasme, 400 €. 
Tel.: 041 683 261

Prodam oslico, staro 5 let, 
brejo 9 mesecev, večje rasti 
in mirna. Tel.: 040 383 378

Prodam prašiča, težkega 160 
kg, koruzo v zrnju in ječmen, 
okolica Dobove.
 Tel.: 041 991 555

Prodam odojke, težke 25 do 
30 kg, okolica Krškega. 
Tel.: 031 334 392

Prodam zajce, stare 3 mese-
ce. Tel.: 040 229 459

POHIŠTVO, 
OTROŠKA OPREMA

Podarim spalnico „Eva – 
hrast“, odpeljite si sami. 
Tel.: 041 498 661 

Ugodno prodam vrtno garni-
turo (mizica in 4 stoli) v zele-
ni barvi in malo rabljeno mi-
krovalovko. Tel.: 031 615 582

RAZNO

Polagamo keramiko in lami-
nat, barvamo fasade, na-
pušče. Keramond inženiring 
d.o.o., Vreskovo 30, Trbovlje. 
Tel.: 070 929 944, 070 901 129 

Prodam harmoniko Melodijo, 
dobro ohranjeno, F, B, E, A 
dur, cena 1.100 €. 
Tel.: 051 635 672 

Prodam peč na olje, 35.000 
KC, z vgrajenim bojlerjem 
znamke ŠTADLER in gorilcem 
(250 €) ter dve cisterni za 
olje - ena ima 2200 l (250 € 
za obe). Tel.: 07 49 62 476

Prodam popolnoma novo 
toplotno črpalko z rotacij-
skim kompresorjem TČ2 RT 
231AVT, Termotehnika. 
Tel.: 031 737 926

Prodam 40-litrski mešalec za 
meso in testo, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 526 846

Prodam nov lesen čoln. 
Tel.: 040 166 714

Prodam deske 3 m3, dim. 2 
cm x 4 m, sušene 2 leti in fo-
lijo 150 m2. Tel.: 031 528 437

Prodam ladijski pod, opaž, 
brune in kamen škriljavec. 
Tel.: 051 890 761

Odkup starega železa, 
peči, radiatorjev, kme-
tijskih strojev, bele teh-
nike. Plačam - odpeljem. 
Tel.: 051 621 223; Jan-
ko Zakovšek s.p., Vranje 
22a, Sevnica

STIKI

Vdovec iz okolice Krškega, 
star 55 let, bi rad spoznal 
pošteno žensko za skupno ži-
vljenje, kličite samo resne. 
Tel.: 031 209 951

35-letni samski iščem pun-
co, damico za druženje, pri-
jateljstvo, občasna srečanja 
ali resno zvezo. 
Tel.: 051 702 513

Naročila za male oglase sprejema-
mo vsak delovni dan v tednu od po-
nedeljka do petka od 8. do 15. ure na 
sedežu uredništva (Trg Matije Gubca 
3, 8270 Krško (hotel City, prej Sremič). 
Naročila sprejemamo tudi po faksu 07 
49 05 781 ali po elektronski pošti:

mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki mo-

rajo biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure).

Cena za mali oglas za fizične osebe 
v obsegu do 15 besed (ena telefonska 
številka šteje za eno besedo) znaša 
5,00 € + DDV, skupaj 6,00 €. Vsaka 
nadaljnja beseda 0,50 € + DDV, skupaj 
0,60 €. Dodatek za poudarjeno obja-
vo (okvir) znaša 3,00 € + DDV, skupaj 
3,60 €, skupaj znaša osnovna cena 
malega oglasa v okvirju z DDV 9,60 €. 
Cena fotografije (samo za fizične ose-

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

be), max.: 40 x 30 mm znaša 16,67 € + 
DDV, skupaj 20,00 €.

Cena malega oglasa za pravne 
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed 
(ena telefonska številka šteje za eno 
besedo) znaša 10,00 € + DDV, skupaj 
12,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 1,00 
€ + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek za 
poudarjeno objavo (okvir) znaša 6,00 
€ + DDV, skupaj 7,20 €, skupaj zanje 
znaša osnovna cena malega oglasa v 
okvirju z DDV 19,20 €. 

Posamezni naročnik lahko v eni 
številki naroči največ dva mala oglasa.

Vsebina oglasa naj bo napisa-
na čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v slovenskem 
jeziku. Za resničnost in verodostoj-
nost objavljenih oglasov odgovarja 
naročnik.

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo, 
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas (6 €), B. osnovni oglas v okvirju (9,60 €)


NAROČILO MALEGA OGLASA

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

da bo prodaja 

belih kilogramskih 
piščancev, manjših rjavih 

in grahastih jarkic
v soboto, 12.  maja.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol. 

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev

v četrtek, 17. maja 
od 16. ure dalje.

Naprodaj pa bodo tudi 
enoletne kokoši nesnice.

V mesecu maju 
  praznujemo 
    8. rojstni dan!

sobota

ponedeljek: zaprto
torek - petek: 09.00 - 18.00

: 08.00 - 12.00
Informacije in naročila: 
07 49 646 66, 041 695 167

Marjetka Štrucl s.p, Lenartova pot 12, Brežice

Cenjenim
 strankam

podarjamo
15 % 

gotovinski 
popust na najdražjo

storitev v maju.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem 
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko 
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
 Uredništvo

Prodam VW Sharan 1.9 
TDI, letnik 2002, 150.000 
km, 7 sedežev, bele bar-
ve, euro kljuka, registriran 
do 12/2012, lepo ohranjen. 
Tel.: 041 299 420

Odkup poškodovanih in 
celih vozil, lahko z okva-
ro motorja, od letnika 
1997 dalje. Gotovina ta-
koj. Tel.: 041 597 309; 
Marko Celestina s.p., 
Šentjanž 59, Šentjanž

Ugodno prodam Mercedes 
180, tip Classic, prevoženih 
180.000 km, letnik 1999, prvi 
lastnik. Tel.: 041 935 196

Prodam Renault Clio 1,2, le-
tnik 2005, 87.500 km, rdeče 
barve, cena ugodna. 
Tel.: 031 669 868

Prodam Škodo Octavio 
1,6, letnik 2001, registrira-
no 03/2013, klima, vinjeta, 
evro kljuka, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 800 123

KMETIJSTVO

Prodam traktor IMT 39, le-
tnik 1986, kabina in kompre-
sor lepo ohranjena, 2.340, ur 
in gumi voz 16 col. 
Tel.: 040 153 729

Prodam odlično ohranjeno 
samonakladalko SIP 16 s hi-
dravličnim cilindrom in noži, 
cena 650 €. Tel.: 041 925 028

Prodam greben 130 cm s po-
gonom za Gorenje, Muta pri-
klop na dva vijaka in prikoli-
ca 4 t, ni kiper. 
Tel.: 030 694 956

Prodam BCS 127 Acme, novi 
tip in BCS 715, max 115 cm s 
sredinskim pogonom za hri-
bovit teren, staro 3 leta, ter 
Štore 504, v odličnem stanju. 
Tel.: 041 552 915

Prodam kosilnico Bucher, 
cena 500 €, ali menjam za 
kravo (mlado) za zakol. 
Tel.: 040 840 065

Prodam samohodno vrtno 
kosilnico Elektrolux Panter 
7,0, staro 4 leta, odlično. 
Tel.: 031 893 093

Ugodno prodam mlatilnico 
pajkl, slamoreznico, vpre-
žne, lahke in težke sani, voz 
lojtrnik itd. Tel.: 031 304 297

Prodam električno škropilni-
co 20 barov za škropljenje vi-
nograda ter 100 m cevi. 
Tel.: 040 880 752

Prodam zajčnike za 2, 3, 
4, 6 samic, možna dostava. 
Tel.: 040 229 459; Lopatič Mi-
ran s.p., Pirošica 3b, Cerklje 
ob Krki

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488

Prodam oves in koruzo v zr-
nju. Tel.: 031 627 765

Prodam ječmen (0,27 €) in 
koruzo. Tel.: 040 262 867

Prodam koruzo in ječmen. 
Tel.: 041 380 981

Prodam bukova in mešana 
drva, kratko žagana. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam bukova drva, razce-
pljena in žagana na različne 
dolžine, možna dostava na 
dom. Tel.: 040 738 059 

Prodam bukova in mešana 
drva ter star radio Simfoni-
ja. Tel.: 041 827 776

Prodam bukove pelete in bri-
kete. Tel.: 070 665 823

Prodam suha drva, jeseno-
ve deske (50 mm), smreko-
ve deske (50 mm, 32 mm), 
hrastove deske (50 mm, 32 
mm), več vrst žganja. 
Tel.: 031 324 180

Kupim letošnje suho seno v 
refuzi, plačam tudi prevoz. 
Tel.: 041 878 085

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam modro frankinjo 
(srebrna), laški rizling (bro-
nasta) in sremiško rdeče vino 
(bronasta medalja), okolica 
Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam vino modro franki-
njo, bizeljski okoliš, cena 
1,00 €/l. Tel.: 041 983 525

Prodam belo in rdeče kvali-
tetno vino, bizeljski okoliš. 
Tel.: 031 466 504

Prodam rdeče vino z veliko 
modre frankinje, v okolici 
Brestanice, cena po dogovo-
ru oz. menjam za drva. 
Tel.: 041 383 318

Prodam betonske stebre za 
vinograd in 300 litrsko ner-
javečo posodo za vino. 
Tel.: 030 930 880

Prodam kvalitetno vinsko 
žganje, dostavim tudi na 
dom, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 618 780

Prodam domačo skuto in pol-
trdi sir. Tel.: 031 563 503

ŽIVALI

Prodam kozličke in kozice 
burske pasme z rodovnikom, 
vajene el. pastirja, stare 6 
mesecev; pasma je primerna 
za rejo za meso, živali živijo 
na prostem. Tel.: 040 791 694

Prodam teličko, staro 3 me-
sece, rjavkaste barve in ja-
genjčke za zakol. 
Tel.: 031 368 634 

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

Vsa naročila oddajte 
na 07 49 73 190 in

031 676 724.

s Senovega sporoča,
da še zbiramo naročila za:

- ENODNEVNE  RACE IN GOSI 
 predvidena dobava 18. ali 19. maj 2012 

- PURANE
 predvidena dobava 15. do 17. maj 2012

- BELE KILOGRAMSKE PIŠČANCE 
 prodaja bo 25. in 26. maja 2012

- RJAVE, GRAHASTE, SIVE, 
 BELO / GRAHASTE JARKICE 
 pa lahko dobite vsak torek (9-16 ure) 
 in petek (9-12 ure)

PROIZVODNI PROGRAM INO:
- MULČERJI KLADIVARJI INO 

(primerni za uporabo v vinogradništvu,sadjarstvu in komunali)
- ROTACIJSKI MULČERJI
- RAZSIPALNIKI MINERALNIH GNOJIL
- DVOVRSTNI VIBRACIJSKI PODRAHLJALNIKI
  S PNEVMATSKO NAPRAVO ZA GLOBINSKO DOGNOJEVANJE
- NATANČNE PNEVMATSKE SEJALNICE INO-BECKER

TRADICIJA, VRHUNSKA KAKOVOST, NAJNIŽJE CENE

VELKAVRH.indd   1 5/4/12   2:07:29 PM
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Kakšne spomine imate na ži-
vljenje v Sevnici? Jo še kdaj 
obiščete?
Na domači kraj imam lepe spo-
mine, vendar v Sevnico ne pri-
hajam pogosto. Vzrok je pred-
vsem služba. Sem namreč eden 
tistih, ki se jim »lepi novi svet« 
slovenske demokracije in tr-
žnega gospodarstva (beri: vsaj 
deloma postkomunističnega 
gangsterizma) kaže predvsem 
kot nemožnost pridobiti traj-
no zaposlitev za polni delovni 
čas. Zato delam po prekernih 
pogodbah, to pa zahteva veli-
ko časa in energije.

Izpopolnjevali ste se tudi na 
Filozofski fakulteti v Pragi. 
Katere so bistvene razlike 
med češkim in slovenskim iz-
obraževalnim sistemom?
Izkušnje imam predvsem s Kar-
lovo univerzo v Pragi. Tam gre 
za povsem drugačno intelek-
tualno mentaliteto od običaj-
ne slovenske miselne drže na 
univerzah: za več kot 650 let 
intelektualnega svetovljan-
stva, za takšno duhovno logi-
ko, ki spodbuja osebno in in-
telektualno integriteto. Pri nas 
se, vsaj na fakultetah, s kateri-
mi sem imel ali imam poklicno 
opraviti, sistematično nagra-
juje nekaj drugega: povpreč-

Pogovor z dr. Jonatanom Vinklerjem, kulturnim in literarnim zgodovinarjem ter 
univerzitetnim predavateljem

Pri nas se nagrajuje povprečnost
LJUBLJANA - Dr. Jonatan Vinkler je rojen v Celju, otroštvo in del mladosti pa je preživel v Sevnici. Po 
uspešnem zagovoru svojega drugega doktorata se je ustalil v Ljubljani. Raziskovalno zanimanje kaže 
predvsem za posebnosti kulturne, slovstvene in intelektualne zgodovine srednje Evrope od 16. do 19. 
stoletja. Zaradi obsežnega in poglobljenega znanja, s katerim razpolaga, lahko rečemo, da je živa geo-
grafsko-zgodovinska enciklopedija tega znanstvenega področja. Ob branju njegovih monografij se pora-
ja občutek, da v tem, kar počne, res uživa, v pogovoru z njim pa se ta vtis le še potrdi. Je človek izje-
mne intelektualne širine, odprtega duha, pronicljiv raziskovalec, zazrt v svet.

nost in čredna pokornost vod-
stvu. Samostojno intelektualno 
delo je v slovenskem prostoru 
ponavadi razumljeno prej kot 
moteč element, ki ga je treba 
čimprej zatreti, če to ne gre, 
pa njegove reprezentante po 
možnosti nasilno zriniti na ek-
sistenčni rob. In še: v Pragi ni-
sem opazil, da bi imeli dozdev-

ni »kronski princi« ter njihovi 
botri – »stari in novi fantje« 
(zaradi svojega družinskega 
»pedigreja« v totalitarnem ko-
munističnem režimu) – na uni-
verzi kakšne posebne predpra-
vice. Za slovenski prostor tega 
zagotovo ni mogoče reči.

Kakšen mora biti po vašem 
mnenju dober profesor? 
Biti mora Osebnost – intele-
ktualno in čustveno do kon-
ca pristen individuum. Za štu-
dente mora intelektualno in 
delovanjsko storiti vse, kar 
je v njegovi najboljši mental-
ni moči. Zastran poučevanja 
mora delati najbolje, kot zna 
in zmore. Tisti učitelj, ki za 
svoje študente še ni pretočil 
niti kaplje potu, nima pravi-
ce, da bi davkoplačevalci za 
njegovo (ne)delo še plačeva-
li. Predvsem pa mora svoje 

študente z lastno prezenco in 
delom izzvati k samostojnemu 
razmišljanju, raziskovanju, pi-
sanju – skratka k trdemu delu, 
kar na koncu edino šteje.

Knjige so se že v precej-
šnji meri preselile v digital-
no okolje. Je s tem papirna-
ta knjiga postala zastarela? 

Dokler bosta obstajala recep-
cijska potreba in primeren ho-
rizont pričakovanja, tj. bral-
ci, ki si bodo želeli prebiranja 
tiskanih izdaj, bodo tovrstno 
produkcijo najverjetneje 
spremljale tudi klasične knji-
garne in knjižnice. Je pa ver-
jetno, da se bosta funkcija in 
obseg le-teh spreminjala po-
dobno, kot se to zadnjih nekaj 
let pospešeno dogaja zlasti na 
severnoameriškem knjižnem 
tržišču.

Se vam zdi, da elektronsko 
branje kakor koli vpliva na 
pomnjenje prebranega, na 
usvajanje znanja? Je bra-
lec digitalnih knjig bistve-
no drugačen od bralca nava-
dnih knjig?
Verjetno, o tem obstajajo 
tudi precej resne raziskave; 
toda razlika med bralci tiska-

ne in digitalne knjige je pred-
vsem generacijska in zato 
mentalitetna, deloma tudi 
socialna. Starejšim genera-
cijam je zaradi socializacije 
ponavadi branje v elektronski 
obliki (manj sprejemljiva) no-
viteta, in to kljub dejstvu, da 
imajo pri roki primerno infra-
strukturo (računalnik, dostop 
do spleta).

Decembra lani je izšla 
vaša najnovejša monografi-
ja Uporniki, »hudi farji« in 
Hudičevi soldatje. Kakšne-
mu profilu bralcev je name-
njena? 
Vsem, ki jih zanima delo Pri-
moža Trubarja in čas rojstva 
slovenske kulture v 16. stole-
tju. Pa tudi tistim, ki jih za-
nimajo zgolj napete zgodo-
vinopisne pripovedi – npr. o 
turških vpadih, protestantski 
cerkvi na Slovenskem ...

Glede na to, da je vaše delo 
vezano tako na znanost kot 
tudi na kulturo: kakšne 
učinke pričakujete od zdru-
žitve Ministrstva za kulturo 
v enotno ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost, kul-
turo in šport?
Izrazito dobre, kajti Ministr-
stvo za kulturo potrebuje te-
meljito očiščenje vseh ura-
dniških sinekur in direktor(at)
ske navlake, npr. Direktorata 
za kulturno načrtovanje. Mi-
nistrstvo za kulturo je v taki 
obliki, kot je bilo pod Pahor-
jevo vlado, ne samo nepo-
trebna razdeljevalnica denar-
ja za izbrance dveh političnih 
strank, ki sta na zadnjih vo-
litvah ostali izven parlamen-
ta, temveč celo izrazito ško-
dljiva ustanova za programski 
razvoj kulture na Slovenskem. 
Pod ministrico Širco so se, če 
sem prav poučen, nekritično 
podpirali tudi projekti sub-
vencioniranega blefa, med 
njimi predvsem alternativna 
kulturna produkcija (kar je 
duhovit nesmisel, alternativa 
je namreč alternativna samo 
v toliko, kolikor se ne napaja 
pri državnem koritu) in bizar-
ne »nevladne organizacije«, 
posamezni nacionalno po-
membni kulturni zavodi, npr. 
Slovenska filharmonija, pa so 
(bili) tudi zato prisiljeni diha-
ti na škrge. Ministrstvo za kul-
turo je v zadnjih letih kadrira-
lo tako, da nobeno spodobno 
meritokratsko načelo ni bilo 
spoštovano. Tako je npr. lah-
ko postal najprej v. d. direk-
torja SNG Opere in baleta Lju-
bljana in nato njegov direktor 
človek, ki prvič v več kot 100 
letih slovenske profesional-
ne opere ni (glasbeni) ume-
tnik, kar je skrajno nesnažno 
norčevanje iz razvoja slo-
venske glasbene kulture od 
Frana Gerbiča naprej. Je pa 
imel pomembno referenco: 
preko najtesnejših družin-
skih zvez je (bil) povezan s 
stranko LDS ... Skratka: Mini-
strstvu za kulturo bo preve-
tritev zagotovo dobro dela, 
zlasti tistim uradnicam, ki 
bodo za svojo plačo morale 
celo kaj delati.
 Kristina Klemenčič 

Dr. Jonatan Vinkler (roj. 1975) je slavist, doktor literar-
nih ved, kulturni in literarni zgodovinar, editolog, urednik 
in docent za slovensko književnost na Fakulteti za huma-
nistične študije v Kopru. Za diplomsko delo o Slovanskem 
narodopisu Pavla Josefa Šafařika je leta 2000 prejel Pre-
šernovo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
kjer je študiral slovenski jezik in književnost ter primerjal-
no slovansko jezikoslovje. Že v času dodiplomskega študija 
se je s področja češke književnosti, slavistike in editologije 
večkrat izpopolnjeval na Filozofski fakulteti Karlove univer-
ze v Pragi, kjer je leta 2001 obranil doktorsko disertacijo, 
ista univerza pa ga je kmalu zatem promovirala v univerzi-
tetni naziv doctor philosophiae (PhDr.). Konec leta 2004 je 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjal dok-
torsko disertacijo o češko-slovenskih in slovensko-čeških 
slovstvenih stikih v 19. stoletju in bil leto kasneje promo-
viran v naziv doktorja znanosti s področja literarnih ved. 
Leta 2009 je razvil izvirno platformo za digitalno izdajanje 
najzahtevnejših knjižnih projektov – Digitalno knjižnico – 
ki deluje v okviru založbe Pedagoškega inštituta v Ljublja-
ni in v kateri so na voljo elektronske knjige ter publikaci-
je s področja humanistike in družboslovja. Napisal je vrsto 
znanstvenih monografij, je glavni urednik Zbranih del Pri-
moža Trubarja, poleg tega pa se je uveljavil kot lektor in 
oblikovalec knjižnih izdaj. Trenutno je zaposlen na Univer-
zi na Primorskem v Kopru, kot vabljeni predavatelj pa na-
stopa tudi na znanstvenih konferencah doma in v tujini.

Jonatan Vinkler (foto: Aleksander Lilik)

Učitelj, ki za svoje študente še ni 
pretočil niti kaplje potu, nima pravice, 

da bi davkoplačevalci za njegovo 
(ne)delo še plačevali.

FOTOgraFiranje za 
dOkumenTe

bistrica ob sotli 
Gostilna Šempeter, torek, 15. maja, od 8. do 18. ure

Kostanjevica na KrKi 
Pizzerija Otok, sreda, 16. maja, od 8. do 18. ure

senovo 
Gostilna Senica, četrtek, 17. maja, od 8. do 18. ure

Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško; Tel.: 070 87 87 81

 Še isti dan si lahko uredite osebne dokumente 
na tamkajšnjih krajevnih uradih!

v vašem 

kraju!
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Naši akciji so se prijazno in velikodušno odzvali posavski 
ustvarjalci (Vesna Davidovič, Jerca Šantej, Marijan Novak 
Slunjski, Branko Bosina, Vojko Gašperut, Rudi Stopar, Rajko 
Čuber) ter akcijo podprli z darovanjem svojih umetniških del, 
ki so od 3. 5. do 10. 5. razstavljene tudi v MC Brežice.

Vabimo vas na dobrodelno akcijo, 
ki smo jo poimenovali

»OtROkOM pOt DO zNaNJa«
v petek, 11. 5. 2012, ob 19.00  

na grajskem dvorišču brežiškega gradu: 
1. Charter night s kulturnim programom 
(skupina Shyam, plesna skupina Celestina, 
pevka Barbara kuntarič in Mariachi Fiesta en Jalisco), 
razstavo in prodajo slik ter pogostitvijo.

z omenjeno akcijo želimo otrokom socialno ogroženih  
družin zagotoviti nekatere dobrine, ki bi jim omogočale 

enakopravnejšo pot do znanja – kot npr. šolske 
potrebščine, internetna in računalniška pismenost ali 

vključitev v poletni tabor.

Generalni pokrovitelj :

iz Leskovca pri Krškem

Zlati sponzor:

brezplačna objava


