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Danes praznično v Krškem
KRŠKO – Danes popoldne, s pričetkom ob 17. uri, bo v Kul-
turnem domu Krško slavnostna akademija ob prazniku ob-
čine Krško, na kateri bo župan mag. Miran Stanko podelil 
priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. Naziv častne-
ga občana, prvega po osamosvojitvi Slovenije, bo prejel 
predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stanislav 
Rožman, dobitnik velikega znaka Občine Krško bo Lojze 
Štih, znak Občine Krško bodo prejeli družba Cerjak, pro-
izvodnja in storitve d.o.o., Društvo gluhih in naglušnih 
Posavja Krško ter Nogometni klub Krško, priznanja Obči-
ne Krško pa Martin Račič, družbi Levas in Willy Stadler, 
Folklorna skupina DKD »Svoboda« Senovo in Rekreativ-
no kolesarsko društvo Krško. Zlato plaketo Občine Krško 
bo župan ob 30-letnici sodelovanja in prijateljstva med ob-
činama Krško in Obrigheim podelil dolgoletnemu županu 
pobratene občine Rolandu Lauerju, ki bo tudi slavnostni 
govornik na prireditvi. Slavnostna akademija bo tudi sicer 
posvečena 30-letnici omenjenega prijateljstva in sodelo-
vanja, udeležili pa se je bodo tudi nekdanji župani obči-
ne Krško Franc Bogovič, Danilo Siter, Zoran Šoln, Branko 
Pirc in Silvo Gorenc. Ob 19. uri na ploščadi pred Kultur-
nim domom sledi še kulturno zabavno druženje občank in 
občanov ter predstavitev krajevnih skupnosti. P. P.

»OTROCI LENTA« OSVOJILI OBČINSTVO - Člani gledališke sekcije DKD Svoboda Senovo 
so 27. maja za domače občinstvo odigrali predpremierni uprizoritvi novega dramskega 
dela Otroci Lenta. V igri, ki jo je režirala Boža Ojsteršek, spremljamo klapo fantov z 
Lenta, ki jih ne glede na različne narodnosti povezujejo reven socialni stan, prijatelj-
stvo, ljubezen do glasbe, mladostno uporništvo in prve ljubezni. A mednje poseže dru-
ga svetovna vojna in po njej še povojni režim, zaradi česar se klapa razide in ponovno 
snide čez 30 let. Igro je napisal pisatelj Tone Partljič na podlagi spominov Maribor-
čana Ferija Kristana. Slednji je hranil tudi originalno skladbo iz tistega časa, ki jo je 
ustvaril Josip Winterhalter, za igro pa priredil skladatelj Edvard Holnthaner. Igralska 
zasedba šteje preko 60 članov, glasbeni del pa izvaja salonski orkester pod vodstvom 
Janka Avsenaka. Senovski gledališčniki bodo igro na domačem odru ponovno uprizori-
li 10. junija. B. M., foto: B. Colarič

Kot je povedal predsednik ko-
misije za ocenjevanje inova-
cij pri posavski zbornici doc. 
dr. Tomaž Žagar, so na leto-
šnji razpis za inovacije prejeli 
enajst prijav 25 inovatorjev. 
Eno so izločili, ostale pa oce-
njevali po kriterijih izvirnosti, 
gospodarske uresničljivosti in 
trajnostnega vidika. Zlati pri-
znanji sta Žagar in predsednik 
Gospodarske zbornice Slove-
nije mag. Samo Hribar Milič 
podelila podjetju INO Breži-
ce d.o.o. za Mulčer Triplex 
800 (inovatorji Tone Vogrin, 
Branko Kos, Borut Lipoglav-
šek, Bojan Pregrad in Janez 

Nagradili posavsko inovativnost
KRŠKO – Dve zlati, dve srebrni in šest bronastih priznanj – to je izkupiček le-
tošnjega izbora najboljših inovacij v Posavju za leto 2011, ki ga je s sveča-
no podelitvijo priznanj 4. junija v Kulturnem domu Krško zaključila posavska 
območna gospodarska zbornica. Najboljše tri inovacije se bodo pomerile še 
na nacionalnem ocenjevanju.

Florjančič) in samostojnemu 
inovatorju Danijelu Mižigoju 
iz Krškega za odvod urina iz 
katetra. Pri mulčerju gre za 
najsodobnejši hidravlično zlo-
žljiv mulčer za mulčenje ve-
likih površin v kmetijstvu in 
komunali, inovativne kon-
strukcijske rešitve pa zago-
tavljajo manjšo porabo ener-
gijo in posledično manjše 
emisije CO2 v okolje. Mižigo-
jeva inovacija ponuja higien-
sko neoporečno in enostavno 
praznjenje katetra, kar pozi-
tivno vpliva na uporabnikovo 
psihično počutje in zadovolj-
stvo.

Srebrna in bronasta prizna-
nja je ob Žagarju podeljeval 
še direktor GZS OZ Posavje, 
Krško Darko Gorišek. Srebr-
ni sta si prislužili podjetji Re-
sistec Upr. d.o.o. Co. k.d. za 
robotsko celico s submikro-
metrsko resolucijo (inova-
tor Gregor Škorc) in Stilles 
d.o.o. za program stilskega 
modularnega pohištva Dante 
(inovatorji Mirela Mlinar Ra-
venščak, Peter Sinkovič in 
Matjaž Zupanec). Bronasta 
priznanja so prejeli: podje-
tje Armat d.o.o. za energet-
sko sanacijo stavb – prezra-

Nagrajenci GZS OZ Posavje, Krško za inovacije v letu 2011

KRŠKO – Na  seji, ki je 1. junija potekala  pod vodstvom žu-
pana brežiške občine Ivana Molana, so se člani Sveta re-
gije med drugim seznanili z izvajanjem javnega poziva v 
zvezi s krepitvijo regionalnih razvojnih programov za ob-
dobje 2012-2014, za kar je za Spodnjeposavsko regijo raz-
položljivih približno 7.5 milijonov evrov. Po informacijah 
Brede Štern z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-
logijo naj bi izvedbene načrte potrdili do konca junija.

Seznanili so se  tudi 
z nadaljnjimi postop-
ki v zvezi z Odlokom 
o ustanovitvi Razvoj-
nega sveta regije Po-
savje in ugotovili, da 
se nova vlada še ni ja-
sno opredelila do lani 
sprejetega Zakona o 
skladnem regionalnem 
razvoju, ki predvide-
va večje spremembe 
v sestavi najvišjega 
organa regije. Direk-
tor RRA Posavje Mar-
tin Bratanič je ob tem 
opozoril, da omenjeni 
zakon velja, zato ga je 
potrebno spoštovati in 
postopke nadaljevati. 

Na pobudo sevniškega župana Srečka Ocvirka so obravnava-
li problematiko antenskega stolpa na Bohorju. Zdenka Moč-
nik iz Regijskega centra za obveščanje je opozorila na vse 
večji pomen tega objekta za pravočasno obveščanje in ak-
tiviranje enot civilne zaščite. Ker je bila nadgradnja stolpa 
na Bohorju zaustavljena s strani krškega občinskega sveta, 
sta župan mag. Miran Stanko in direktorica krške občinske 
uprave Melita Čopar obljubila, da bodo v občini postorili 
vse, kar je v njihovi moči, da bo prišlo do ustrezne rešitve, 
ki bo še naprej zagotavljala varnost posavskih prebivalcev. 
V nadaljevanju je doc. dr. Vesna Švab potrebe Posavja po 
centru za skupnostno psihiatrijo podkrepila z zaskrbljujoči-
mi indeksi regije glede samomorilnosti, staranja prebivalstva 
in brezposelnosti, ki naj bi vsi pripomogli k porastu duševnih 
bolezni. Svet regije je izrazil željo po pridobitvi še več po-
datkov o omenjenem projektu, ki ima trenutno na Ministr-
stvu za zdravje zamrznjena sredstva, strinjali pa so se s so-
delovanjem občin v vaji „Množična nesreča 2012“, v kateri 
bodo 9. junija 2012 v brežiški občini simulirali množično pro-
metno nesrečo. M. M.

40. seja Sveta regije Posavje

Še naprej veliko nejasnosti

Po enem letu je predsedovanje 
Svetu regije Franjo Debelak pre-
dal Ivanu Molanu.
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znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. 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 (13/2012) bo izšla v 
četrtek, 21. junija 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
14. junij.

Celovita prenova Zatona, Dal-
matinove in CKŽ zajema ure-
ditev navedenih območij, in-
vesticijska vrednost projekta 
pa znaša dobre 3 milijone 
evrov. Sredstva bo občina za-
gotovila iz regijskih spodbud 
v višini nekaj preko 1,8 mi-
lijona evrov, razliko sredstev 
do polne vsote vrednosti pro-
jekta, to je okoli 1,3 milijona 
evrov, pa bo zagotovila iz ob-
činskega proračuna. Investi-
cija naj bi bila zaključena do 
konca leta 2014, v ta namen 
pa je potrebno predhodno do-
končati novo obvoznico na vi-
demski strani, na katero bo 
v času obnove preusmerjen 
promet. V letih 2013 in 2014 
je predvidena tudi obnova vi-
demske tržnice. Kot je pove-
dala Janja Jordan z oddelka 
za gospodarske dejavnosti, 
bo za 343.000 evrov vredne 
investicijo Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnolo-

Brezposelnost v krški občini presega 
slovensko povprečje
KRŠKO – 28. maja je potekala 16. seja krškega občinskega sveta, na kateri so svetniki potrdili identifika-
cijska dokumenta o celoviti ureditvi Dalmatinove ulice, Zatona in Ceste krških žrtev ter o Posavski špajzi, 
ki se nanaša na obnovo videmske tržnice. Seznanili so se tudi s socialnim položajem prebivalcev občine 
Krško ter s poslovanjem javnih zavodov in z uspešnostjo njihovih ravnateljev in direktorjev. Slednjim na 
podlagi Zakona o interventnih ukrepih tudi letos ne bo izplačan dodatek za delovno uspešnost.

gijo prispevalo 65 odstotkov 
sredstev, preostanek pa bo 
krit iz občinskega proračuna. 
Svetniki pa so potrdili tudi 2. 
fazo projekta Namakalni sis-
tem Kalce-Naklo II, ki bo iz-
veden na 155 ha kmetijskih 
površin. Namakalni sistem bo 
kapljični, saj poleg namaka-
nja omogoča tudi dodajanje 
sistemskih hranil. Investicija 
v višini 1,6 milijona evrov bo 
v celoti financirana z nepo-
vratnimi sredstvi kmetijske-
ga ministrstva, občina pa bo 
zavezana le za plačilo DDV. 
Na tem območju je 64 kme-
tij, od tega 12 profesionalnih, 
8 poljedelskih, 6 zelenjadar-
skih ter 42 mešanih. Pridela-
jo največ paprike, krompir-
ja in kumaric, zelenjava pa 
je v pretežni meri plasira-
na na domači trg. Predvide-
na in preračunana povpreč-
na donosnost se bo dvignila z 
717.000 evrov na okoli 3 mi-

lijone evrov. Vsak uporabnik 
bo moral za uporabo zgrajene 
infrastrukture plačati na letni 
ravni okoli 40 evrov na hek-
tar, porabo vode pa bo plačal 
posebej. Sicer pa Krško polje 
velja v slovenskem prostoru 
za eno največjih obdeloval-
nih površin za pridelavo vr-
tnin, skupno pa naj bi nudilo 
najmanj 100 delovnih mest.

Svetniki so se seznanili s so-
cialnim stanjem prebival-
stva v občini Krško, ki, kot 
so povedali predstavniki pri-
stojnih institucij in humani-
tarnih društev, postaja vse 
bolj zaskrbljujoče. Kot je 
med drugim dejala direkto-
rica CSD Marina Novak Rab-
zelj, je stopnja registrirane 
brezposelnosti v mesecu fe-
bruarju letos znašala na ob-
močju občine Krško 14,9 od-
stotkov (v Sloveniji 12,4 %). 
Od leta 2008 konstantno na-

rašča število prejemnikov de-
narne socialne pomoči, tako 
je bilo v mesecu maju izpla-
čanih 768 rednih denarnih po-
moči in 55 izrednih. Občina 
Krško poskuša socialno ogro-
ženim skupinam pomagati z 
različnimi ukrepi, kot so jav-
na dela, program pomoči na 
domu, financiranje prosto-
voljnega dela, subvencioni-
ranje najemnin. Na letni rav-
ni nameni tudi 40.000 evrov 
za delovanje nevladnih orga-
nizacij in prav toliko za ne-
posredno enkratno pomoč po-
sameznikom, ki se znajdejo v 
stiski. Glede na socialno pro-
blematiko v občini pa so se 
svetniki odločili, da deset od-
stotkov oz. nekaj več kot 37 
evrov iz naslova sejnine na-
menijo reševanju socialne sti-
ske kot znak solidarnosti do 
družin in posameznikov, ki to 
stisko doživljajo.
 Bojana Mavsar 

čevana fasada (inovatorja Igor Križman in Andrej Lovšin), 
podjetje Inplet pletiva d.o.o. za mešalni sistem na fularju 
za apretiranje pletiv (inovator Anton Perc), podjetje Re-
sistec Upr. d.o.o. Co. k.d. za nadzor varilnih parametrov 
mikro-uporovnega točkovnega varjenja (inovatorja Gregor 
Škorc in Željko Povh) ter za sledenje v proizvodnji podjetja 
(inovatorji Romana Anžiček, Slavica Mavsar, Črtomir Gros, 
Darja Pevec in Slavko Šviglin), Šolski center Krško – Sevnica 
za VMSS aplikacijo za postavitev večsedežnih delovnih po-
staj na osnovi virtualizacije namizja (inovator Zoran Tkavc) 
in podjetje TPV d.d. PE Brežice za rekonstrukcijo iskalca šiva 
za zagotovitev pravilne pozicije cevi (inovatorja Izidor Ška-
ler in Damir Ivanšek).

Zlati inovaciji in srebrna inovacija podjetja Resistec Upr. 
d.o.o. Co. k.d. so se uvrstile še na nacionalno ocenjevanje. 
Direktor posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek je v 
svojem nagovoru izpostavil upanje, da bo na prihodnjem raz-
pisu več prijav iz javnega sektorja, saj so letos zabeležili le 
eno (inovacijo SŠ Krško – Sevnica).

Na podelitvi, ki jo je z glasbenim programom popestril Pe-
ter Dirnbek, povezovala pa Vidka Kuselj, je o nujnosti re-
form v Sloveniji in kaj o tem, kaj se lahko naučimo iz grške 
tragedije, spregovoril predsednik GZS mag. Samo Hribar Mi-

lič. Kot je dejal, smo v Sloveniji pri inovativnosti nad pov-
prečjem Evropske unije, ne le na tehnično-tehnološkem po-
dročju, ampak zlasti pri t. i. mehkih procesih (marketing, 
dizajn, izobraževanje, nadzorovanje kakovosti procesov, iz-
boljšanje poslovne klime …). „Prihodnost Slovenije je zelo ja-
sno začrtana: ali bomo inovativna družba ali pa nas ne bo,“ je 
poudaril. Po njegovih besedah smo namreč že presegli nivo, 
na katerem bi bili lahko konkurenčni s pregovorno pridno-

stjo, zato bomo morali v ve-
čji meri tržiti svoje znanje, 
inovativnost in iznajdljivost 
pri povezovanju.
 Peter Pavlovič

Nagradili posavsko inovativnost
nadaljevanje s str. 1

GZS Območna zbornica Po-
savje, Krško z vsakoletnim 
razpisom za najboljše inova-
cije Posavja, letos že deve-
tim po vrsti, povabi h kandi-
diranju vse snovalce novosti v 
podjetjih in ostalih regijskih 
ustanovah in institucijah ter 
samostojne inovatorje, stro-
kovna komisija pa izbere naj-
boljše med njimi. Delo stro-
kovne komisije temelji na 
ocenjevanju inovacij po šte-
vilnih kriterijih, ki so: izvirnost, inventivnost, inovativnost, 
zaščita novosti, tržna zanimivost ter doprinos inovacije k 
trajnostnemu razvoju. Na osnovi omenjenih kriterijev je 
komisija letos podelila šest bronastih, dve srebrni in dve 
zlati odličji. 
Odziv na razpis je v zadnjem obdobju vzpodbuden. V do-
sedanjih razpisih je s svojimi inovacijskimi predlogi sode-
lovalo že preko 50 prijaviteljev in več kot 150 inovatorjev. 
Slednje govori o tem, da brez medsebojnega dobrega so-
delovanja tudi pri inovativnosti ne gre. Tako se regija po 
številu prijavljenih inovacijskih predlogov v zadnjem ob-
dobju v primerjavi z ostalimi regijami uvršča v zlato sre-
dino. Pa želimo kot regija tukaj ostati? Ali želimo biti kot 
regija povprečni? Zagotovo ne. Verjamemo, da je v našem 
okolju še veliko inovatorjev in inovativnih podjetij, zato 
jih bomo v prihodnje dodatno spodbujali, naj sodelujejo 
na razpisu in se tako predstavijo v domačem in širšem slo-
venskem okolju s tem pa bomo zagotovo dosegli zastavlje-
ni cilj, da se kot regija uvrstimo v sam slovenski vrh. Na-
vsezadnje to potrjujejo dosedanje inovacije, ki so tudi na 
nacionalni ravni dosegle najvidnejše uvrstitve.
 Darko Gorišek, direktor GZS OZ Posavje, Krško

Predsednik Türk jutri 
na obisku v občini Krško
KRŠKO – Jutri se bo v Krškem in okoliških krajih mudil pred-
sednik RS dr. Danilo Türk. Med drugim se bo v Mestnem mu-
zeju Krško srečal s predstavniki Občine Krško, obiskal OŠ 
Leskovec pri Krškem, kjer bo prisostvoval kratkemu pro-
gramu s predstavitvijo romskih otrok, si ogledal NEK in se 
srečal z njenim vodstvom ter se ob zaključku svojega obi-
ska udeležil slovesnosti ob otvoritvi Doma krajanov Bresta-
nica, na kateri bo tudi nagovoril navzoče. 

Domači delavci za (sezonsko) 
delo v kmetijstvu niso dovolj 
motivirani, zato so delodajal-
ci primorati zaposlovati tujce, 
zlasti iz držav na območju nek-
danje Jugoslavije, je povedala 
pomočnica generalne direkto-
rice Zavoda RS za zaposlovanje 
Metka Barbo Škerbinc. V pod-
jetju Evrosad, kjer so v zadnjih 
sedmih letih zaposlili 40 delav-
cev, precej tudi iz vrst sezon-
skih delavcev, po besedah di-
rektorja Boštjana Kozoleta v 
normalnem letu (letos zaradi 
pozebe sicer manj) zgolj v Po-
savju potrebujejo do 350 ‚se-
zoncev‘, vendar jih težko do-
bijo, saj pri nas ni tradicije 
zaposlovanja domačih delav-
cev za tovrstna sezonska dela, 
čeprav je pri njih možno na tak 
način zaslužiti tudi preko 700 
evrov neto na mesec (v to niso 
všteti potni stroški in malica). 
Tako so tudi na tokratnem za-
poslitvenem sejmu, posebej 
posvečenem zaposlitvenim pri-
ložnostim v kmetijstvu, v mno-
žici preko 800 brezposelnih na 
njihovi stojnici našteli le 18 (!) 
interesentov za delo. Kot eno 
izmed možnih rešitev je Kozole 
predlagal ustanovitev t. i. mo-
bilne ekipe, ki bi se selila med 
delovišči pri različnih zaposlo-
valcih v kmetijstvu, pogreša pa 
tudi možnost sezonskega dela 
za (mlajše) upokojence, ki so 
po njihovih izkušnjah sodeč za 

Zaposlitvene priložnosti v kmetijstvu

Raje brezposelni kot v nasade
KRŠKO - Kljub brezposelnosti imajo delodajalci v Posavju za opravljanje določenih del, med katerimi so 
tudi sezonska dela v kmetijstvu, težave pri pridobivanju ustrezno usposobljenih in motiviranih delav-
cev. To je bilo izhodišče okrogle mize, ki jo je sevniška območna služba Zavoda RS za zaposlovanje pri-
pravila 1. junija ob zaključku zaposlitvenega sejma v Kulturnem domu Krško.

takšno delo še najbolj motivi-
rani. 

Direktorica sevniške službe 
Irena Pirc je sicer pojasni-
la, da je struktura brezposel-
nih v Posavju zelo neugodna, 
saj je med njimi 36 % starej-
ših od 50 let, 55 % trajno brez-
poselnih in blizu 20 % invali-

dnih oseb, zato imajo težave 
pri iskanju primernih delavcev 
za sezonska dela v kmetijstvu 
in letno vanje vključijo največ 
do 140 brezposelnih Posavcev, 
čeprav je na voljo do 700 de-
lovnih mest. Tako so v prete-
klem letu za sezonska dela v 
kmetijstvu izdali 641 delov-
nih dovoljenj za delo tujcev, 

za letošnja spomladanska dela 
pa 234. Minister za delo, dru-
žino in socialne zadeve mag. 
Andrej Vizjak se je ob tem 
vprašal, koliko od evidentira-
nih brezposelnih je dejansko 
iskalcev zaposlitve, koliko pa 
jih bolj sodi v katero od social-
nih kategorij. Poudaril je, da 
bo nova socialna zakonodaja, 
na podlagi katere je marsik-
do ostal brez socialne podpo-
re, pripomogla k večji motivi-
ranosti za delo, se zavzel za 
večjo vlogo Zavoda za zapo-
slovanje kot posrednika med 
iskalci zaposlitve in delodajal-
ci, slednje pa pozval, naj z ur-
nimi postavkami ne ustvarjajo 
‚dumpinga‘ za domačo delov-
no silo. Napovedal je tudi pre-
novo delovno-pravne zakono-
daje vključno z uvedbo novih 
oblik dela (občasno in zača-
sno delo), možnostjo bolj fle-
ksibilnega delovnega časa in 
prehajanja med delovnimi 
mesti ipd.

V. d. direktorice Centra za ra-
zvoj podeželja Posavja Nataša 
Šterban Bezjak je predstavila 
projekt Posavska špajza, s ka-
terim želijo s pomočjo evrop-
skih sredstev zagotoviti infra-
strukturo za prodajo izdelkov 
domačih pridelovalcev, s tem 
pa izboljšati tudi lokalno sa-
mooskrbo s hrano. 
 Peter Pavlovič

Sodelujoči na okrogli mizi

Po porastu v prvih dveh mesecih letošnjega leta je v marcu 
in aprilu število brezposelnih tudi v Posavju upadlo. Konec 
aprila so tako v evidencah vseh treh uradov za delo (Bre-
žice, Krško in Sevnica) zabeležili 4.402 brezposelni osebi 
oz. 94 manj brezposelnih oseb kot decembra 2011 (upad za 
2,1 %). V primerjavi s slovenskim povprečjem je upad po-
savske brezposelnosti nekoliko nižji (za 1,2 odstotni točki) 
predvsem zaradi močnih prilivov v brezposelnost ter tudi 
manjšega povpraševanja po delavcih. Stopnja brezposel-
nosti na območju sevniške območne službe je 13,8 % oz. za 
1,8 odstotne točke nad slovenskim povprečjem.

Medijski sponzor dogodka:
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vo služila knjiga Narečna po-
doba Dravske doline, res pa 
je, da so se vzporedno na to 
temo razvijale cele razprave. 
Igralci niso bili z vsem zado-
voljni, ravno nasprotno, prav 
študijsko so se lotili izgovor-
jave, če je bil kdo v dvomih, 
smo ponovno debatirali, po-
iskali še kakšen vir. Res gre 
za eno intelektualno zased-

Boža Ojsteršek, režiserka:

Gledališče se mi je vedno zdelo višja vrednota
SENOVO - Spomine Ferija Kristana na odraščanje v obdravskem predelu Maribora – na Lentu -  je pisatelj Tone Partljič ubesedil v novem dramskem delu z na-
slovom Otroci Lenta. Njegovo uprizoritev je ponovno zaupal senovski kulturni ustvarjalki Boži Ojsteršek, ki je v zadnjih 17 letih zrežirala že deset njegovih 
del. Predpremiera na Senovem je več kot navdušila občinstvo, 30. maja pa je gledališka zasedba, ki jo sestavljajo ljubiteljski igralci iz različnih kulturnih dru-
štev občine Krško, izvedla premierno uprizoritev v Narodnem domu v Mariboru. Projekt je bil namreč uvrščen v program Evropske prestolnice kulture (EPK). 
O večmesečnih pripravah, igri in prvih vtisih smo se z režiserko pogovarjali v jutru po premieri.

Kako ste doživeli sinočnjo 
premiero v kulturni prestol-
nici Evrope?
Pravzaprav so vtisi še neure-
jeni in gotovo čustveno nabi-
ti. Po predstavi so namreč k 
nam prihajali Mariborčani, ki 
smo jih tako rekoč igrali, nji-
hovi sorodniki, potomci. Vse-
kakor so bili presenečeni nad 
nami, čeprav v prvih 15 minu-
tah nekako ni bilo čutiti ti-
stega pretoka energije, ki se 
običajno vzpostavi med igral-
ci in gledalci. Nekakšen zadr-
žek, čudenje, zatem pa se je 
vendarle vzdušje spremenilo, 
začeli so nam verjeti. Po za-
ključku pa je bilo slišati res 
zanimive, iskrene komentar-
je, vsaj do mene so samo ta-
kšni prišli. 

Igra je sestavljena iz več ža-
nrov, od komedije do dra-
me. Kljub temu v igri ne gre 
za pretiravanje ne poveli-
čevanje zla druge svetovne 
vojne ali povojnega režima, 
pa vendarle sta oba nazorno 
prikazana. 
Pri tem se je sicer poraja-
lo več dilem, a držali smo se 
dejstev, kot denimo tega, da 
so Nemci dejansko plačevali 
za lepljenje nemških zasta-
vic. Da so to fantje, še sploh 
ti, ki so živeli v revščini, to 
tudi dejansko počeli, da je 
marsikateri tedaj prvič oku-
sil kruh, na katerem je bilo 

pod marmelado namazano 
maslo. In da so se ti mladi 
Lentarji pravzaprav zavedli, 
da je nekaj zelo narobe, da 
se je potrebno tega režima 
bati, šele, ko so Nemci zaprli 
učitelja, ki so ga zelo cenili. 
Tedaj so dejansko prvič ob-
čutili strah. 

Gledalce prijetno presene-
tijo živi glasbeni vložki sa-
lonskega orkestra, ki so 
podkrepljeni z ubranim pe-
tjem in plesom igralcev. Kdo 
je pripravljal koreografijo?
Koreografijo je pripravil Jan-
ko Avsenak. Ko smo se začeli 
pogovarjati o tem, smo pre-
učevali fotografije Hitlerja 
in Mussolinija, njune geste, 
držo, pozdrav, skratka vse, 
kar je bilo potrebno vkompo-
nirati v plesno točko fanto-
vske klape. V Mariboru smo 
si pogledali še inserte filma 
o Hitlerju, le teden dni ka-
sneje pa so fantje že ime-
li pevsko vajo z Jankom in 
hkrati tudi naredili koreo-
grafijo. Tatjana Uduč je na 
osnovi starih pohorskih ljud-
skih plesov naredila kore-
ografijo za polko, preostali 
glasbeni in plesni del pa smo 
zaradi časovne usklajenosti 
delali skupaj.

Posebnost igre je tudi govo-
rica v štajerskem dialektu.
Kot slavistki mi je za osno-

bo, s katero je preprosto lepo 
delati.

Kdo je izdelal sceno, kuli-
se? Nenazadnje, kako ta ve-
lika karavana sploh potuje?
Sceno je narisala likovna pe-
dagoginja na naši šoli Greta 
Hostnik, izdelavo pa smo za-
upali Guniju Fabjančiču, ki 
pa je v tem primeru naredil 
pravo mojstrovino. Partljič, 
pa tudi poznavalci iz pro-
fesionalnih gledališč pravi-
jo, da gre res za odrsko po-
stavitev, ki se jo lahko takoj 
umesti v profesionalno gle-
dališče. Osebno vselej vztra-
jam na estetiki, na funkci-
onalosti. Sicer pa smo našli 
takšnega prevoznika, ki ima 
zadosti velik avtobus za pre-
ko 60 oseb in s prtljažnikom 
za kostume, ki jih je več kot 
za tri metre. Poleg gre kom-
bi s scenskimi mojstri in se-
veda tovornjak. Včeraj smo 
s premiero v Mariboru v pra-
ksi izvedli premik, tehnična 
skupina šestih ljudi je sceno 
podrla in jo naložila v dveh 
urah in 20 minutah.

Kaj pomeni ta izkušnja za 
vas kot režiserko in kaj za 
vašo igralsko skupino?
Nedvomno gre za večplastno 
izkušnjo. Delo je potekalo na 
več nivojih - od nič do kon-
ca. Eno je igra igralcev, dru-
go so kostumi, pa scena, 
projekcija, petje, glasba, 
koreografija, zelo pomem-
ben je jezik, skratka, vse to 
je bilo potrebno združiti, da 
delo funkcionira kot celota. 
Imeli smo 60 vaj. Do nove-
ga leta oziroma še v janu-
arju smo imeli samo bralne 
vaje in pogovore, razisko-
vanje besedila, da smo res 
vsi na enak način razumeli, 
kaj hočemo sporočiti. Bilo je 
potrebno spoznati več zgo-
dovinskih ozadij, da smo si 
sploh upali pristopiti k delu. 

Kako so se ujeli standardni 
člani skupine s »prišleki«, ki 
še niso poznali vašega nači-
na dela?
Danes funkcionirajo kot kla-
pa, znotraj nje pa imamo 
različne karakterje, tako ner-
gača kot tistega, ki je vod-

ja. Pred tem sta se, če se ne 
motim, poznala le dva izmed 
fantov, a so dejansko posta-
li trdna ekipa. Uvodoma med 
njimi ni bilo „kemije“ in sem 
se tega nekoliko ustrašila, ker 
klapa se mora sporazumevati 
na pogled. Zato smo šli na de-
lovni vikend paket v Maribor, 
študirali zgodovino Maribora, 
Lenta, prehranjevalne nava-
de, perice, se poglabljali v 
literaturo, delali do ene zju-
traj, od takrat dalje do jutra 
pa so fantje imeli „klapo“. S 
„prišleki“ nikakor ni bilo več 
dela. V vlogi režiserke že od 
nekdaj prepuščam v veliki 
meri kreiranje vloge samemu 
igralcu. Toliko časa se z njim 
pogovarjam o liku, da zatem, 
ko ga poslušam pri branju in 
gledam pri igri, pravzaprav 
popravljam le tisto, kar od-
stopa od najinega pogovora 
ob razčlenitvi vloge. 

Slišali smo, da je bilo po-
trebno ogromno vaj, to-
rej tudi odrekanja v smislu 
prostega časa, veliko orga-
nizacije in logistike?
To je mogoče res najtežji 
moment – uskladiti čez 60 
ljudi, da imajo čas ob isti 
uri. Še sploh, ker vsi delamo 
ob službi, ki pa je v dana-
šnjem času velika vrednota 
in je nemogoče pričakovati, 
da bi se delodajalci prilaga-
jali našemu tempu in urni-
ku. Ko smo se dogovorili, da 
bomo imeli vse vaje ob pet-
kih in nedeljah, ni bilo več 
nobenih dodatnih dogovorov 
ne ugovorov, ker je nenaza-
dnje igralcem še vedno osta-
la sobota, ki so jo zasebno 
koristili.

Kaj pomeni ukvarjanje z 
ljubiteljskim gledališčem v 
današnjem času?
Ernest (Breznikar, op. p.) 
nam je pripovedoval o tem, 
kaj jim je včasih predstava 
pomenila. Ko so jo pripra-
vljali, so imeli v mislih tudi 
to, da bo po premieri sledi-
la pogostitev z zabavo in da 
bodo med krajani „gor vze-
ti“, torej imeli malo druga-
čen, bolj spoštljiv status. 
Danes nikomur ne gre več za 
pogostitev niti ne pomisli na 
drugačen status med kraja-
ni, ki pogosto rečejo: pa se 
vam res ljubi. V današnjem 
času igranje pomeni prepro-
sto eno predanost, ljubitelj-
stvo do igre in ustvarjanja, 
prijateljevanje, zadovolj-
stvo ob druženju. 

Imate pri svojem režiser-
skem delu kakšnega vzor-
nika?
Pravzaprav ne. Imam pa ka-
kšno drobno pravilo. Kot uči-
teljica slovenščine sem hodi-
la na različne seminarje za 
gledališko vzgojo in film, ti 
dve področji sta me še zla-
sti zanimali, in prevzelo me 
je eno pravilo, ki pravi, da 
umirjen režiser nikoli ne kaže 
grobosti in vulgarizma. Temu 
poskušam ostajati zvesta. 
Partljič denimo skozi igralce 
na odru pogosto preklinja. Če 
igralcu položimo to v usta in 
mu paše – pustim, ker je to 
njegova identiteta, sicer pa 
če vidim, da mu to ne gre, 
ker v tem primeru tudi ne zna 

biti prepričljiv, na temu niko-
li ne vztrajam. 

Zakaj imamo Slovenci in Po-
savci tako radi predstave, 
ki prisegajo na elemente 
komedije? 
Menda zaradi časa, v ka-
terem živimo. Ko sem leta 
2000 delala analizo, anketo 
med krajani, zakaj komedi-
je, so bili odgovori: ker so 
časi zapleteni, ker že v služ-
bi doživljamo stres in je ži-
vljenje sicer stresno, da 
družbene razmere niso ro-
žnate in da so komedije zato 
dobrodošle, da se lahko člo-
vek vsaj za dve uri odklopi, 
pozabi, se nasmeji in se na-
sploh znajde v neki prijetni 
situaciji. In če smo pri Par-
tljiču, so njegove komedije 
nedvomno družbeno angaži-
rane, kar pomeni, da se lah-
ko vsakdo najde znotraj njih 
in zato so tudi priljubljene. 
To si upam trditi. 

Shakespeare je zapisal "Cel 
svet je oder" - je kaj laž-
je živeti, če živiš nekakšno 
vzporedno življenje skozi 
gledališče? 
Enkrat mi je ena moja učen-
ka rekla: „Kako lepo je, da 
imamo dramski krožek, ker 
se v igri včasih čutim res 
kraljica, ker doma nikoli ni-
sem. Skozi igranje lahko po-
vem tudi tisto, kar mislim, 
drugače si ne upam.“ Zato 
je oder vsekakor svojevrsten 
beg in daje možnosti, da mo-
goče zgladimo kakšne zade-
ve, ki so se v nas nakopičile, 
da se razblinijo.

Odkod vam takšna ljubezen 
do odra? Je v povezavi z va-
šim delom?
Gledališče se mi je vedno 
zdelo višja vrednota. Sem 
Senovčanka z Reštanja, tu 
sem hodila v osnovno šolo in 
že tedaj v našem kraju, ki 
ima dolgo gledališko tradici-
jo, s starši obiskovala pred-
stave. Tudi ko sem odšla na 
študij v Ljubljano, mi je bilo 
vedno bolj pomembno, da 
grem v gledališče kot pa v 
kino, ker se mi je zdelo, da 
v kino lahko grem tudi doma. 
Tudi poklic profesorice slo-
venščine sem vselej opra-
vljala s predanostjo. Trudim 
se, da bi naši učenci cenili 
branje, sporočilnost, da bi 
znali tvoriti to, kar mislijo, 
da bi znali ubesediti. 

Ali bi lahko našli kakšne 
vzporednice tudi med otro-
ci Lenta in otroci Senovega, 
še zlasti t. i. kolonije?
Tudi na tiskovni konferenci v 
Mariboru sem rekla: „Vsako 
mesto ima svoj Lent.“ Lent 
pa ima svoj značaj. In naš 
senovski Lent je nedvomno 
kolonija. Ne le zaradi soci-
alnega statusa, tudi pri nas 
so potekali konflikti med sta-
ro in novo kolonijo, pa niso 
smela dekleta imeti fan-
tov iz drugega predela, pa 
je prišlo tudi do medseboj-
nih obračunavanj s pestmi. 
Če se navežem na igro, pa 
je lepo, da je Lent kot Lent, 
ki je sicer znan po trti in fe-
stivalu, dobil še zgodbo v li-
terarnem formatu.
 Bojana Mavsar

Boža Ojsteršek (foto: Boštjan Colarič)
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Marko Jazbec, Presladol: 
Uporabljam Facebook, pred-
vsem za izmenjavo fotografij s 
prijatelji, klepet in dogovore za 
osebna srečanja. Temu ne na-
menim veliko časa, od 15 mi-
nut do pol ure dnevno, ponavadi 
proti večeru. Nekaterim v moji 
generaciji tak način komunika-
cije kar veliko pomeni in zbirajo 
‚navidezne‘ prijatelje, čeprav 
jih v resnici nimajo toliko, jaz 
pa imam prijatelje raje ‚v živo‘. 

Ines Zbiljski, Krško: 
Uporabnica Facebooka sem že tri 
leta, čeprav se nanj zadnje čase 
glede na pomanjkanje časa zelo 
malo prijavljam. Menim, da so-
cialna omrežja povezujejo ljudi, 
mimogrede poklepetam s prija-
telji in znanci o raznih stvareh, 
navežeš kakšen nov kontakt, pre-
ko njega pa ohranjam stike tudi z 
nekaterimi sošolci iz šole, s kate-
rimi se sicer le redko še srečam 
ali pa sploh nimam več stikov.

Branko Knez, Log: 
Nisem uporabnik omenjenih sple-
tnih omrežij in jih ne podpiram. 
Preko njih človek »razgalja« sebe 
in svoje najbližje, kar bo nekdo 
morda čez deset ali več let celo 
obžaloval. Mladi se ne zavedajo, 
kam jih bo popeljala življenjska 
pot in morda jim bodo objavlje-
ni podatki na socialnem omrežju 
nekoč celo škodovali. Gre za ne-
odgovorno ravnanje in razkriva-
nje osebnih skrivnosti.  

Sašo Grahek, Artiče: 
Imam svoj profil na Faceboo-
ku, na Twitterju zaenkrat še 
nisem. Uporabljam tudi še ne-
katera druga socialna omrežja. 
Najprej sem sicer okleval gle-
de tega, vendar so me prija-
telji pregovorili, da se pridru-
žim tem omrežjem. Dejstvo 
pa je, da te hitro zasvojijo in 
so nevarna zaradi izkoriščanja 
osebnih podatkov. Na Facebook 
grem desetkrat dnevno, včasih 
sem še pogosteje „visel“ gor.

Facebook ima po vsem svetu že 900 milijonov uporab-
nikov, Twitter 140 milijonov. Ste tudi vi med njimi, za-
kaj in koliko časa namenite tovrstnim socialnim omrež-
jem? Če ne, zakaj in kaj menite o tovrstnem načinu 
komuniciranja?

Spletna socialna omrežja

anketa

SPODNJI STARI GRAD – Naj-
mlajša krajevna skupnost 
tako v občini Krško kot v 
Posavju, obenem pa z naj-
daljšim imenom, je KS Spo-
dnji Stari Grad – Spodnja 
Libna, ki združuje pribli-
žno 320 prebivalcev ome-
njenih dveh naselij. Na pod-
lagi predhodne odločitve 
na zboru krajanov o odce-
pitvi od KS Dolenja vas je 
bila ustanovljena 24. maja 
2010 s sklepom krškega ob-
činskega sveta, zaživela pa 
je po lokalnih volitvah 2010 
oz. s 1. januarjem 2011.

Na lokalnih volitvah so bili 
v svet KS izvoljeni Dragan 
Kranjc, Jože Stibrič, Micha-
el Špiler, Dušanka Padovnik, 
Roman Klinec, Janko (Jani) 
Kuselj in Andreas Repše, ki 
je prevzel predsedovanje in 
na čigar naslovu v Spodnjem 
Starem Gradu je trenutno 
tudi sedež krajevne skupno-
sti, saj posebnega objekta 

Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna

Najmlajša krajevna skupnost v Posavju
zanjo nimajo. Kot pravi Rep-
še, sicer načrtujejo izgradnjo 
manjšega objekta za delova-
nje KS, tudi primerno loka-
cijo v občinski lasti že ima-
jo v mislih, a so načrti zanj 
še v povojih. Sestankujejo 
v najetih prostorih ŠD Dole-
nja vas pri igrišču v Spodnjem 
Starem Gradu, do leta 1955 
imenovanem Vrbinska vas. Si-
cer pa si po Repšetovih bese-
dah prizadevajo, da se v sve-
tu KS sliši glas obeh naselij, 
saj imajo z neenakopravno-
stjo slabe izkušnje iz časov 
življenja v KS Dolenja vas.

Krajevna skupnost je nasta-
la kot posledica nezadovolj-
stva zaradi dolgoletnega so-
bivanja z objekti, ki jih, kot 
pravi Repše, nihče ne želi v 
svoji soseščini – deponijo in 
zbirnim centrom komunalnih 
odpadkov, še zlasti pa z na-
črtovanim odlagališčem niz-
ko in srednje radioaktivnih 
odpadkov, katerega lokacija 
je sicer na ozemlju KS me-
sta Krško, tri četrtine vpliv-
nega območja pa na obmo-
čju nove KS. „Občina Krško 
je pred kratkim podpisala po-
godbo o izgradnji nove sortir-
nice brez našega vedenja, na 
kar ne pristajamo, zato smo 
odgovorne opozorili, da nas 
morajo pri tem upoštevati,“ 
ob tem dodaja Repše. V sklo-
pu dogovora o novi sortirni-
ci želijo doseči financiranje 
in izgradnjo določenih infra-
strukturnih projektov: ploč-

nike in kanalizacijo (izgra-
dnjo malih čistilnih naprav) 
na Spodnji Libni, dokonča-
nje kanalizacije v Spodnjem 
Starem Gradu, predvsem pa 
vzpostavitev širokopasovnih 
internetnih povezav. „Ne-
sprejemljivo je, da živimo 
na območju omejene rabe 
prostora, pa nimamo izdela-
nega sistema alarmiranja, da 
o tabletah joda sploh ne go-
vorimo,“ še opozarja Repše. 
Skrbi jih tudi gradnja hidroe-
lektrarne Brežice, ki bo pov-
zročila dvig podtalnice, kar 
bo, kot se bojijo, vplivalo na 
njihova bivališča.

Kot še pravi Repše, je pono-
sen na sokrajane, ki so že 
velikokrat dokazali, da zna-
jo stopiti skupaj, ko gre za 
skupno korist. Tako so v pre-
teklosti denimo uredili špor-
tna igrišča v Spodnjem Sta-
rem Gradu, ki bodo počasi 

potrebna prenove. Živahen 
utrip v KS ohranjajo z vsako-
letno čistilno akcijo, posta-
vljanjem mlaja in druženjem 
krajanov z medvaškimi igra-
mi namesto krajevnega pra-
znika, za katerega še išče-
jo primeren datum. „Želimo 
slaviti nekaj pozitivnega in 
ne česa, kar bi nas razdvaja-
lo,“ pravi Repše, zato so v ta 
namen pokukali v svojo zgo-
dovino vse do časov kmeč-
kih uporov in Matije Gubca 
preko prihoda železnice v te 
kraje v drugi polovici 19. sto-
letja do druge svetovne voj-
ne in vrnitve izgnancev po 
njej. S šolskim okolišem, po-
što in župnijo so močno na-
vezani na Krško oziroma Vi-
dem, društvena pripadnost 
jih preko športnega in gasil-
skega društva veže na sose-
dnjo Dolenjo vas, pa tudi na 
sosednje KS v občini Brežice.
 Peter Pavlovič

Andreas Repše

posavske krajevne skupnosti

Osrčje KS je športni center v Spodnjem Starem Gradu.
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Predsednik KS Leskovec pri Kr-
škem Bojan Mežič je po uvo-
dni pesmi pevcev LD Krško iz-
postavil pridobitve na območju 
KS v obdobju od lanskoletnega 
do letošnjega praznika, med 
katerimi je med drugim nave-
del priprave in usklajevanje lo-
kacije za predvideno gradnjo 
večnamenskega doma, spre-
mljanje problematike rom-
skega naselja Loke, na obmo-
čju katerega je predvidena 
umestitev novega stanovanj-

Praznični dnevi KS Leskovec
LESKOVEC PRI KRŠKEM – S svečano sejo sveta KS Leskovec pri Krškem, podelitvijo priznanj in s položitvi-
jo spominskih vencev k spomenikom padlim in drugim žrtvam v obdobju 2. sv. vojne so člani sveta in po-
vabljeni gostje 1. junija v leskovški šoli obeležili krajevni praznik, posvečen vrnitvi izgnancev po vojni na 
svoje domove. Čestitkam ob prazniku se je pridružil tudi župan mag. Miran Stanko, osrednjo prireditev pa 
je spremljala razstava slik, ustvarjenih v likovni koloniji v Etnološki zbirki Kobile ter uprizoritev gledali-
škega dela Pacienti v čakalnici, ki so ga izvedli člani dramske sekcije KD Svoboda Brestanica.

skega naselja Gmajna 3, ter 
v lanskem letu začeto obno-
vo igrišča v Žadovinku, katere 
zaključek je predviden v na-
slednjem letu.

V nadaljevanju svečane seje, 
ki jo je povezovala Jasmina 
Spahalić, je predsednik Me-
žič podelil letošnja priznanja. 
Bronasti priznanji sta prejela 
Klub borilnih veščin Dren, v 
imenu katerega je prizna-
nje prevzel predsednik An-
drej Kerin, ter Janez Stani-
slav Rošker. Začetki borilnega 
kluba, ki je deloval pod okri-
ljem Društva Dren, segajo v 
leto 1990, pod novim imenom 
pa je bil ustanovljen v letu 
2002. V klubu trenira trenu-
tno 34 otrok in nekaj starej-

ših članov, v letošnjem letu pa 
so osvojili že šest naslovov dr-
žavnih prvakov. Kot so nave-
dli v obrazložitvi za drugega 
bronastega nagrajenca Janeza 
Stanislava Roškerja, je prizna-
nja deležen za prizadevanja in 
prispevke k večji prepoznav-
nosti Leskovca in bližnje oko-

lice. Rošker je do upokoji-
tve svojo bogato poklicno pot 
opravljal na vodilnih mestih v 
gospodarstvu, zatem pa se je 
posvetil raziskovanju družin-
skih korenin in krajevne zgo-
dovine. Pravkar pripravlja že 
tretjo knjigo, v kateri bo str-
nil zgodovinske in kulturne 
dediščine na območju Krške-
ga, Leskovca, Vidma in oko-
liških krajev. Srebrno, najviš-
je priznanje na nivoju KS, pa 
je prejela leskovška Krajevna 
organizacija Društva izgnan-
cev, ki deluje že dve desetle-
tji in jo kot predsednik vodi 
Franci Žičkar. Ob ustanovitvi 
je KO DIS Leskovec štel 1200 
članov, danes pa jih je živečih 
samo še 420 članov. V začetku 
so si v društvu prizadevali za 
uveljavitev t. i. vojnih zako-
nov, zatem pa so delo usmeri-
li v društveno delovanje ter v 
aktivnosti pri obnovi brestani-
škega izselitvenega taborišča. 
 Bojana Mavsar 

Nagrajenci: Andrej Kerin (KBV Dren), Franci Žičkar (KO 
DIS) in Janez Stanislav Rošker

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Ob 10. obletnici Etnološke zbirke Kobile, 
leskovškem krajevnem in krškem občinskem prazniku, pa tudi ob 
200-letnici leskovške osnovne šole, bo v soboto, 9. junija, v več-
namenskem prostoru OŠ Leskovec pri Krškem prireditev z naslo-
vom „Etnološka zbirka Kobile – brazde prvega desetletja“. Prav-
zaprav bo šlo za koncert vseh pevskih zborov, skupin, ansamblov 
in posameznikov, ki so v desetih letih sodelovali na srečanjih in 
likovnih kolonijah v Kobilah, lastnika zbirke, Alojz in Ljudmila 
Šribar, pa se bosta vsem zahvalila s spominskim darilom. 

Brazde prvega desetletja

Posavski obzornik 
tudi na spletu!



Posavski obzornik - leto XVI, številka 12, četrtek, 7. 6. 2012 5IZ NAŠIH KRAJEV

SENOVO - Na Senovem bo v jeseni, natančneje 13. okto-
bra, v organizaciji Turističnega društva Senovo, Agencije 
Naglas, in Turistične agencije BooM potekal prvi festival 
Na valovih S(l)ave. Gre za festival še neuveljavljenih na-
rodnozabavnih ansamblov iz območja celotne Slovenije.

Kot so poudarili ob najavi nove prireditve Tone Petrovič (TD 
Senovo), Srečko Pavkovič (Naglas) in Milan Brecl (BooM), da-
jejo z organizacijo novega festivala možnost mladim in do se-
daj še neuveljavljenim ansamblom narodno zabavne glasbe, 
da se sliši njihov glas in pride do izraza tudi njihova glasbe-
na ustvarjalnost, saj morajo ti prehoditi kar dolgo pot, da se 
lahko prebijejo oziroma nastopijo na že uveljavljenih festi-
valih narodno zabavne glasbe, kot so denimo Števerjan, Slo-
venska polka in valček, Vurbek, Ptuj itd. V Agenciji BooM in 
TD Senovo so pred leti v sodelovanju z Radiom Veseljak po-
doben korak sicer že storili z organizacijo festivala ženskih 
narodnozabavnih ansamblov, vendar je bilo teh premalo, da 
bi se lahko festival uveljavil na daljši rok. V primerjavi s tem 
je veliko bolj perspektiven nov projekt, ki ga pripravljajo, 
saj po nekaterih ocenah deluje v različnih predelih države 
skupno preko 50 mladih ansamblov. Poleg tega bo imel fe-
stival več pomenov, pravi Brecl, saj bo hkrati z njim promo-
virano tudi Posavje in sam kraj prizorišča. Kot prvo Senovo, 
v naslednjih letih pa se bo festival selil v kraje ob reki Savi 
kot povezovalnemu členu prireditve. 
Prireditev je zasnovana tako, da bo strokovna komisija med 
prijavljenimi izbrala deset ansamblov, ki bodo na festivalu 
tudi nastopili, ti pa bodo morali predhodno zadostiti razpi-
snim pravilom za sodelovanje. Med najpomembnejšimi je pe-
sem, ki še ni bila javno predvajana in se bo nanašala na do-
ločeno temo, na prvem festivalu je razpisana tema melodije 
rudarjenje na Senovem, ki jo bodo morale zainteresirane za-
sedbe poslati na Agencijo Naglas do 20. avgusta letos. Poleg 
avtorske pesmi bodo morali izvajalci zaigrati še eno melodi-
jo pokojnega priznanega mengeškega harmonikarja Nika Zaj-
ca, po katerem bo poimenovano tudi najvišje priznanje fe-
stivala, to je plaketa Nika Zajca.  Bojana Mavsar

Na valovih S(l)ave
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GENETSKO TESTIRANJE 
v Aristotel, zdravstvenem centru d.o.o.

Visok krvni tlak je v razvitem svetu pomemben dejavnik pri razvo-
ju koronarne bolezni, možganske kapi, periferne arterijske okluzij-
ske bolezni, srčnega popuščanja in ledvične odpovedi. Po podat-
kih Svetovne zdravstvene organizacije umre vsak osmi prebivalec 
sveta zaradi zapletov arterijske hipertenzije, kar je velik zdra-
vstveni problem. V slovenski populaciji pet-letnikov ima kar 21 % 
otrok povišano koncentracijo celokupnega holesterola.

Posamezniki, ki bi se zavedali, da imajo možnost razvoja srčno žil-
nih bolezni, bi lahko s primernimi ukrepi, kot so pravilna prehrana, 
gibanje in nadzorovanje krvnega tlaka, preprečili ali vsaj omilili po-
tek te kronične bolezni. Poleg tega pa bi se jim izboljšala tudi kva-
liteta življenja zaradi spremembe življenjskega sloga. 
CardioRISQ združuje genetsko testiranje z znanjem o nutrigeno-

miki in farmakogenomiki s ciljem zmanjševanja verjetnosti zbo-
levanja za kardiovaskularnimi boleznimi.

CardioRISQ je prvi genetski test, ki ugotavlja prisotnost specifičnih in 
medicinsko pomembnih mutacij v vašem genomu in v kombinaciji z 
informacijami o vašem življenjskem stilu, družinski zgodovini kardio-
vaskularnih obolenj, krvni sliki in drugih pomembnih podatkih omo-
goča določevanje rizičnih faktorjev, ki lahko povzročijo razvoj kardio-
vaskularnih zapletov, če jih ne zdravimo oziroma odpravimo.

Rezultat CardioRISQ testa je vaša osebna ocena tveganja razvoja 
kardiovaskularnih zapletov in bolezni. Izvid je podrobno obrazlo-
žen s strani vašega zdravnika, ki vam lahko svetuje, kako spreme-
niti določene vidike vašega življenjskega stila s 
ciljem zmanjšati verjetnost razvoja kardiova-
skularnih bolezni.

Informacije in naročila 
na telefonski številki 07 49 03 000.
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Lastnik osem hektarov veli-
kega zemljišča Iztok Starc 
želi s svojim podjetjem na 
tem območju zgraditi stano-
vanjsko sosesko, kar pome-
ni, da bi bilo treba vse rom-
ske hiše, ki zavzemajo hektar 
celotne površine in so črna 
gradnja, porušiti, osem dru-
žin, ki živijo na naslovu Loke 
20, pa preseliti na drugo loka-
cijo. Romi se tako bojijo, da 
bodo po več kot 60 letih bi-
vanja v tem naselju – takrat 
jim je namreč Gozdno gospo-
darstvo v zameno za njihovo 
delo odstopilo kos zemljišča 
– ostali brez strehe nad gla-
vo. Kot je dejal Moran Jurko-
vič, noče, da bi njegovi otroci 
zaradi preselitve morali spa-
ti v šotorih pri hudem mra-
zu. Na očitek o črni gradnji 
je odgovoril, da ko so posta-
vljali hiše, sploh niso vedeli, 
kakšna je zakonodaja. Lastnik 
Romom sicer ponuja pet mo-
žnosti – da ostanejo na Lokah 
in celotno zemljišče odkupijo 
za 75 evrov na m2 ter zgradijo 
nove hiše, da se preselijo na 
novo lokacijo na Lokah ali na 
drugo izbrano lokacijo, da se 
individualno obravnavajo, kar 
pomeni preselitev v občinska 
stanovanja, ena od možnosti 

Romsko naselje Loke bodo reševali 
s skupnim dialogom
LOKE – V romskem naselju Loke je bila 28. maja okrogla miza, na kateri so sodelujoči iskali rešitve v 
zvezi s problematiko tega naselja, ki mu v najslabšem primeru grozi odstranitev, in si bili na koncu eno-
tni, da se bo problem rešil izključno z dialogom. 

pa je tudi preselitev v Kerinov 
Grm, vendar je to malo ver-
jetno glede na to, da je naj-
večje romsko naselje v občini 
že sedaj prenatrpano.

V nastalo problematiko se je 
aktivno vključila tudi Občina 
Krško, ki želi skupaj z Romi 
najti rešitev na obstoječi lo-
kaciji. V odsotnosti krškega 
župana mag. Mirana Stanka 
je Občino na okrogli mizi za-
stopal Zdravko Pilipovič z od-
delka za družbene dejavnosti 
– področje investicij in Romi. 
Po njegovih besedah zanje 

ni sprejemljiva ponudba gle-
de odkupa zemljišča. „La-
stnik ponuja odkup celotnega 
kompleksa, vendar za župana 
to ne pride v poštev. Država 
pokrije 20 evrov na m2, tako 
da je razlika še vedno ogro-
mna. Občina si nakupa osmih 
hektarov v tem trenutku ne 
more privoščiti, pripravlje-
ni pa smo sodelovati pri od-
kupu enega hektara.“ Pilipo-
vič je še dodal, da bo župan 
v kratkem sklical vse zainte-
resirane k skupnemu dialogu. 
Darko Rudaš, predsednik Fo-
ruma romskih svetnikov Slo-
venije, je poudaril, da bi bil 
izbris naselja največja napa-
ka države. „Romi so to zemlji-
šče dobili in za to so tudi de-
lali. Če že pride buldožer, naj 
gradi, ne pa ruši.“

Moderatorka okrogle mize je 
bila Nataša Brajdič Slivšek, 

predsednica Sveta za sobiva-
nje Občine Krško, sodelovali 
pa so še dr. Zdenka Čebašek 
Travnik, varuhinja človeko-
vih pravic, Tamara Vonta, 
predsednica državnozborske 
Komisije za peticije ter člo-
vekove pravice in enake mo-
žnosti, mag. Jožek Horvat 
Muc, predsednik Zveze Ro-
mov Slovenije, dr. Alenka 
Janko Spreizer s Fakultete 
za humanistične študije, Blaž 
Kovač iz Amnesty Internatio-
nal, krški romski svetnik Mo-
ran Jurkovič, romski aktivist 
Haris Tahirović, predstavnici 
Službe za narodnosti na mi-
nistrstvu za notranje zadeve, 
policijski inšpektor, ravnatelj 
OŠ Leskovec pri Krškem An-
ton Bizjak in domačin Mar-
jan Arh. Sledil je še kratek 
kulturni program v počastitev 
krškega občinskega praznika.
 Rok Retelj

Moran Jurkovič se boji, da 
bodo Romi na Lokah kma-
lu ostali brez strehe nad 
glavo.

BORŠT – 26. maja je bil na Borštu tako rekoč praznični 
dan, saj so vaščani s sveto mašo in kasnejšim druženjem 
obeležili 100-letnico borške kapelice Marije Brezmade-
žne. Kapelica sredi vasi in ob njej lipa je ena glavnih 
značilnosti Boršta. Pred njeno izgradnjo je na tem me-
stu stal križ z božjo podobo, ki so ga vaščani pred prvo 
svetovno vojno prestavili h glavni cesti. Mašo je daro-
val cerkljanski župnik mag. Janez Žakelj, prisotne pa je 
s pesmijo razveselil tudi ponovno zbrani borški veliko-
nočni zbor (na fotografiji), ki je med drugim po dolgem 
času zapel tudi borško himno. Da je bilo druženje vašča-
nov še prijetnejše, so poskrbeli člani domačega ansam-
bla Franca Veglja. R. R.

KRŠKO - Ljudska univerza Krško (LU) je 24. maja pripravila 
osrednjo prireditev v okviru letošnjega Tedna vseživljenj-
skega učenja, ki poteka v znamenju Evropskega leta aktiv-
nega staranja in medgeneracijske strpnosti. Prireditev je 
pritegnila in zapolnila z obiskovalci krško Dvorano v par-
ku, poimenovali pa so jo Festival študijskih krožkov LU in 
skupin Univerze za tretje življenjsko obdobje. 

Festival zato, kot je dejala v uvodu direktorica LU Nataša 
Kršak, ker študijske krožke izvajajo že od leta 1996: »Vsa-
ko leto izvedemo po najmanj šest študijskih krožkov, ki se 
jih udeleži okoli 70 udeležencev, med njimi največ žensk. 
54 odstotkov je starih med 59 in 64 let, 30 % nad 64 let, 16 
% je nekoliko mlajših.« Resda je bil Festival študijskih krož-
kov osrednja, a le ena izmed 57 prireditev, ki jih letos, že 
17. leto zapored, v sodelovanju s 13 partnerskimi organiza-
cijami koordinirajo na Ljudski univerzi. Za njihovo izvedbo 
večji del sredstev – 60 % - zagotovi Ministrstvo za za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport, 30 % sredstev občina Kr-
ško, preostali del pa zagotovi 
LU in udeleženci. Da so vse-
bine tečajev in krožkov prila-
gojene in odgovor na potrebe 
učenja željnih oseb in dana-
šnjega časa pa je bilo razvi-
dno tudi iz predstavitev po-
sameznih krožkov, ki so jih 
pripravili udeleženci osmih 
študijskih krožkov in enega 
tečaja s svojimi mentorji: 
bralnega (mentor: Marija Le-
lić), likovnega (Mojca Lam-
pe Kajtna), filmskega krož-
ka (Mihaela Planinc), krožka 
zdravilnih zelišč (Nataša Kr-
šak), zdrave prehrane (Mo-
nika Novšak), digitalne fo-
tografije (Miloš Kukovičič), 
zdravstvenega na temo slad-
korne bolezni tipa 1 (Sonja 
Bobek Simončič), ročnodel-
skega krožka, joge v vsakda-
njem življenju (Majda Šeler) 
in tečaja angleščine (Simona 
Predanič).
 Bojana Mavsar 

Festival uka željnih ljudi

Nataša Kršak in podžupanja Ana Somrak

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 na-
ročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogledate in 
naročite knjige založbe Neviodunum. 

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



Posavski obzornik - leto XVI, številka 12, četrtek, 7. 6. 20126 IZ NAŠIH KRAJEV

ŠENTJANŽ - Krekova konjenica Društva rejcev in ljubiteljev konj 
Šentjanž je pripravila 20. maja v idiličnem domačem okolju 
prve konjeniške igre, v katerih je »merilo moči« deset tekmo-
valk in tekmovalcev. Prvo mesto v metu podkve je osvojil Sta-
ne Gorenc, v zabijanju žebljev Boštjan Krmelj in v t. i. dvor-
ski alki Vinko Okorn. Konjeniških iger sta se udeležila tudi dva 

gosta iz Mokronoga, sodnik pa je bil David Ajdišek, član Šen-
tjanške konjenice iz Podkuma. V društvu odslej načrtujejo or-
ganizacijo konjeniških iger vsako leto, in sicer dan po pohodu 
po Krekovih stezicah, ki so se ga tudi letos, jubilejnega – dese-
tega, udeležili člani in članice Krekove konjenice. S. R.

TRŽIŠČE - Na god sv. Urbana, zavetnika vinogradnikov, vina, 
viničarjev in sodarjev so pripravili v Tržišču že četrto leto za-
pored v tamkajšnjem kulturnem domu slovesnost ob krajev-
nem prazniku; v gornjih prostorih PGD Tržišče pa je turistično 
društvo postavililo na ogled razstavo Razglednice naših krajev.

Predsednik KS Tržišče Janez Virant je v svojem slavnostnem 
govoru poudaril nekatere večje in pomembnejše projekte, ki 
se že izvajajo v krajevni skupnosti ter omenil gradnjo pločni-
ka od Petrolovega bencinskega servisa ob regionalni cesti do 
gostilne Ulčnik na Vrhku ter gradnjo širokopasovnega omrež-
ja in daljnovoda Beričevo – Krško. O izgradnji osnovne šole, 
ki je najbolj zaželen projekt, pa je povedal, da je umeščen 
v državni program za leto 2012 – 2015 in je trenutno v fazi 
pridobivanja gradbenega dovoljenja.   
Na slovesnosti ob krajevnem prazniku so podelili tudi pri-
znanja najbolj zaslužnim krajanom in krajankam ter dru-
štvom. Predsednik KS Tržišče Janez Virant in sevniški župan 
Srečko Ocvirk sta priznanja podelila Društvu vinogradnikov 
Malkovec, ki letos obeležuje 40-letnico delovanja, Društvu 
upokojencev Tržišče ob njihovi 60-letnici, Turističnemu dru-
štvu za 10-letnico ter krajankam - Saši Kralj, Veri Dragan 
in Alenki Knez.   
Program, ki ga je povezovala Romana Mislaj, so oblikovali 
učenci in učenke OŠ Tržišče, pevski zbor TD Tržišče pod vod-
stvom Cirila Udovča, Ljudske pevke s Telč, pihalni sekstet 
godbe iz Šenturperta  in Mlade žurerke.
 Smilja Radi 

S slovesnostjo in razstavo 
obeležili krajevni praznik

Ob krajevnem prazniku sta sevniški župan Srečko Ocvirk 
in predsednik KS Tržišče Janez Virant podelila priznanja.

Prve konjeniške igre

Krekova konjenica je v domačem kraju pripravila prve 
konjeniške igre.

RADEČE - Prevzgojni dom Radeče, Zavod za gozdove Slovenije 
in KTRC Radeče so 25. maja pripravili v sodelovanju z Občino 
Radeče, z osnovno šolo in z vrtcem, z radeškim hortikulturnim 
društvom in z gledališkim društvom ter s sevniško srednjo šolo 
v čudovitem parku Dvor – Hotemež predstavitvene delavnice, 
ogled parka in prevzgojnega doma. Učenke in učenci OŠ Mar-

jana Nemca Radeče so v zaključnem delu zanimivega dogod-
ka predstavili še mednarodni projekt Švedska hiša - gradnjo 
in bivanje v leseni hiši, ki je v skandinavskih deželah zelo po-
pularna. Za glasbeni del programa so poskrbeli člani in čla-
nice radeškega PORP-a pod vodstvom Matica Titovška. Osre-
dnji govornik je bil dr. Franc Pohleven, prof. na Biotehnični 
fakulteti v Ljubljani, ki je v svojem govoru poudaril potrebe 
po uporabi lesa v naši vsakdanjosti. S. R., foto: J. P.

V Radečah obeležili teden gozdov

V Parku Dvor – Hotemež so obeležili teden gozdov in v 
okviru razgibanega dogodka predstavili tudi mednarodni 
projekt Švedska hiša.
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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.

ZAGRAD, SVIBNO - Sekcija vinogradnikov Zagrad iz Turistične-
ga društva Ostrovrharji Svibno bo 16. junija znova priredila 
pohod po Ostrovrharjevi vinski poti. Po besedah predsedni-
ka zagrajskih vinogradnikov Janeza Kmetiča bo pohod z za-
četkom ob 18. uri ponudil veliko za oči, saj se pohodna pot 
vije po slikoviti pokrajini od Radeč do Sopote, a tudi marsi-
kaj okusnega za brbončice: »To je že sedmi pohod po tej vin-

ski poti, kjer so nekoč vladali vitezi Ostrovrharji, danes pa je 
tu doma odlično vino žlahtnih sort, srčni ljudje in prelepa na-
rava.« Degustacij ne bo manjkalo, prav tako boste lahko po-
skusili raznovrstno zagrajsko kapljico, saj se tu prideluje vse 
od cvička do chardonnaya in sivega pinota. Pohod, kjer boste 
lahko oči spočili na okolici Krajinskega parka Kum, Jatne, Svib-
nega, se bo po besedah Kmetiča zaključil z nastopom ansam-
bla Dolenjska naveza, saj je eden glavnih namenom prireditve 
sproščeno druženje: »Dobrodošli vsi, od blizu in daleč, naredili 
si bomo prijeten popoldan in večer.«  M. M.

Kmalu na slikoviti pohod 
z Zagrajskimi vinogradniki

Pohodu se je v preteklih letih pridružilo tudi tamkajšnje 
plemstvo.

JZ KTRC kot partner sodeluje v projektu LEADER z naslovom Po-
savske poti prijetnih doživetij – POPOTNIK. V skladu z enim 
glavnih načel LAS je projekt zasnovan od spodaj navzgor, gle-
de na potrebe in pobude lokalne skupnosti. S projektom želimo 
povečati turistično privlačnost območja in spodbuditi vlaganja 
v za turizem pomembno infrastrukturo, znotraj tega cilja pa je 
poseben poudarek namenjen povezovanju in sodelovanju po-
nudnikov turističnih storitev in razvoju skupnih turističnih pro-
duktov. Zato se v okviru projekta izvaja več različnih aktivnosti, 
med drugim tudi vzpostavitev šestih tematskih poti na področju 
Posavja in z njimi povezano izobraževanje lokalnih vodnikov, ki 
bodo sprejemali in spremljali goste na teh poteh.

Tako je na Magolniku v okviru projekta Popotnik potekalo izobra-
ževanje lokalnih vodnikov na temo inovativne interpretacije na-
rave. Na izobraževanju se je zbralo kar 29 udeležencev, ki smo 
jih toplo sprejeli z okusnim zajtrkom, katerega posebnost je bila 
domača marmelada iz borovnic, nabranih na obronkih Magolni-
ka. Zbrane sta nato nagovorila direktorica KTRC Radeče Marija 
Imperl in Jože Prah, revirni gozdar ter moderator delavnice. Po 
kratki predstavitvi poteka delavnice nas je vodja projekta Popo-
tnik, Ksenja Kragl s Centra za podjetništvo in turizem Krško, bolj 
podrobno seznanila s projektom in njegovimi aktivnostmi. V na-
daljevanju je Jože Prah prisotnim pojasnil, kaj vse je potrebno 
upoštevati ob vzpostavitvi nove tematske poti, ki mora biti var-
na, atraktivna, vzdrževana, ravno prav podkrepljena z informa-
cijami, predvsem pa mora vzbuditi pozitivna čustva in vključe-
vati senzorično doživljanje narave s pomočjo vida, sluha, voha, 
tipa in okusa. V nadaljevanju je razložil še zakonitosti interpre-
tacije narave in kako naj vodnik statistične informacije o narav-
nih vrednotah prevede v privlačno doživetje, če želi vzbuditi za-
nimanje obiskovalca za naravo in skrb za njeno ohranjanje. Po 
krajšem odmoru je o kulturni dediščini, ki predstavlja človeško 
ustvarjalnost na vseh področjih vsakdanjega načina življenja, 
spregovorila Alenka Černelič Krošelj, kustosinja mestnega mu-
zeja v Krškem. Izpostavila je tudi problem regionalne identite-
te Posavja, ki se je še ne tako daleč nazaj v zgodovini delilo na 
Štajersko in Kranjsko. Z netopirji, Ajdovsko jamo in pregledom 
naravnih vrednot Posavja je dopoldan popestrila Bernardka Zor-
ko iz Zavoda Svibna. V nadaljevanju pa je član Kluba modera-
torjev Slovenije Tone Lesnik predstavil načela besednega in ne-
besednega sporočanja, dal nekaj napotkov za javno nastopanje 
in udeležencem omogočil, da so se tudi sami preizkusili v inter-
pretiranju in nastopanju. Po okusnem kosilu je Boštjan Hren iz 
Zavoda za gozdove Slovenije predstavil nekaj učinkovitih metod 
gozdne pedagogike, s pomočjo katerih lahko zlasti med mladimi 
na zanimiv in atraktiven način vzbudimo zanimanje za naravo. 
Tako so se med drugim lahko udeleženci pomerili tudi v balinč-
kanju s storži. Da pa narava lahko tudi turistom in obiskovalcem 
tematskih poti ponudi mnogo več kot le objekte, primerne za in-
terpretacijo, je ob koncu delavnice dokazala Marija Imperl, ki je 
vse prisotne popeljala v svet meditacije v naravi. 
Za izjemne dosežke, ki veliko doprinesejo k prepoznavnosti naše 
občine tudi z vidika kmetijstva, gastronomije in bogate ponudbe 
našega podeželja, nagrajencem iskreno čestitamo!

Izobraževanje lokalnih vodnikov 
na temo inovativne interpretacije 
narave v okviru projekta LEADER 
»Posavske poti prijetnih doživetij 
- Popotnik«

Dobrote slovenskih kmetij
Na 23. razstavi Dobrote slovenskih kmetij, ki je letos poteka-
la na Ptuju, so med 1.347 ocenjenimi izdelki priznanja za ka-
kovost prejeli sledeči radeški pridelovalci:
kmetija Korbar z Močilnega zlato priznanje za skuto, zlato pri-
znanje za kislo smetano in zlato priznanje za pregreto smeta-
no; kmetija Sinkovič iz Vrhovega srebrno priznanje za kutino-
vo žganje; ekološka kmetija Zahrastnik z Jagnjenice srebrno 
priznanje za ekološki polnozrnati pirin kruh; kmetija Sko-
porc-Zavrl z Brunka bronasto priznanje za beli pšenični kruh.
Znak za kakovost, ki se podeli izdelkom, ki tri leta zapored 
osvojijo zlato priznanje, pa je za svoje flancate prejela Pa-
vla Molka iz Radeč.

KRMELJ – Likovna sekcija, ki deluje v okviru DKŠD Svoboda 
Krmelj, je pripravila zadnji vikend v mesecu maju že VIII. li-
kovno kolonijo Krmelj 2012. 22 udeleženk in udeležencev je 
letos drugič ustvarjalo v slikarski delavnici, prvič letos pa je 
bila organizirana tudi fotografska delavnica, ki so se je ude-
ležile štiri fotografinje. Amaterski ljubitelji likovne umetno-
sti iz različnih slovenskih krajev so svoja dela ustvarjali v 
naravnem okolju in v galeriji športne dvorane OŠ Krmelj, fo-
tografinje pa so skušale v svoj fotografski objektiv ujeti za-
nimive podobe Krmelja in njegovih okoliških krajev. Nastala 
dela bodo udeleženke in udeleženci predstavili na razstavi 
v mesecu oktobru, v katerem svoj krajevni praznik praznuje 
KS Krmelj. S. R.

Likovna kolonija Krmelj 2012 
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Na stojnicah pred brežiško 
občinsko stavbo so si lahko 
mimoidoči ter organizirane 
skupine brežiških vrtičkar-
jev in osnovnošolcev ogle-
dali razstavo slikarskih del 
slabovidnih slikark, pletenin 
slepe članice novomeškega 
društva in glinenih izdelkov, 
se seznanili z Braillovo pisa-
vo – pisavo slepih, vsem pa 
je bil namenjen tudi preiz-
kus simulacijskih očal, ki pri-
kažejo različne oblike okva-
re vida. Vmes so izvedli tudi 
pohod z belo palico – orga-
niziran pohod slepih in sla-
bovidnih po središču Brežic. 
Dogodek se je zaključil z no-
vinarsko konferenco v sejni 
sobi Občine Brežice.

Ivan Kastelic, idejni vod-
ja projekta »Hočemo, zna-
mo, zmoremo«, je povedal, 
da je bil njihov namen po-
kazati, da slepi nekaj zmo-
rejo in znajo narediti, se-
veda pa za to potrebujejo 
pomoč, potrpežljivost in ve-
liko energije. Sam ugota-

»Ne bojte se reči slepemu, da je slep«
BREŽICE – Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto je 23. maja v sodelovanju z Občino Bre-
žice in Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije organiziralo prireditev »Hočemo, znamo, zmoremo«.

vlja, da imajo ljudje do sle-
pih oseb določeno distanco. 
»Ne bojte se reči slepemu, 
da je slep. Niste namreč vi 
krivi, da je postal slep,« spo-
roča. Janez Kermc, predse-
dnik novomeškega MDSS, je 
navedel, da je na brežiškem 
območju okoli 30 članov nji-
hovega društva. Po njegovem 
je bil odziv mimoidočih do-
ber, predvsem so se zanimali 

za nastanek in uporabo bra-
jice. S tem projektom bodo 
nadaljevali prihodnje leto v 
Beli krajini. Tomaž Wraber, 
predsednik ZDSSS, se je tako 
kot njegova predhodnika 
najprej zahvalil brežiški Ob-
čini, da je omogočila to pri-
reditev, ob tem pa poudaril, 
da je država dolžna slepim 
in slabovidnim omogočiti re-
habilitacijo, ki je Slovenija 

kot ena izmed redkih evrop-
skih držav, če ne celo edina, 
še nima. »Ta rehabilitaci-
ja za nas pomeni, da se lah-
ko vključujemo v družbo, se 
naučimo živeti v novem sta-
nju in smo lahko aktivni dr-
žavljani,« je pristavil. Slabo-
vidna slikarka Rezka Arnuš, 
ki je tudi razstavljala na pri-
reditvi, je dejala, da se je 
najprej dolgo časa skrivala 
pred ostalimi, ker so ji očita-
li, kako lahko slika, če pa nič 
ne vidi. Kot je še povedala, 
je v Sloveniji vedno več sla-
bovidnih slikarjev, ki se ude-
ležujejo in prejemajo nagra-
de na številnih tekmovanjih. 
Brežiški župan Ivan Molan je 
poudaril, da Občina z vese-
ljem podpira takšne akcije, 
in povabil novomeško dru-
štvo na občinski dan invali-
dov in bolnikov, ki bo jese-
ni. Vsi so se tudi strinjali, da 
imajo slepi konkretno v Bre-
žicah preveč ovir na pločni-
kih (reklamni panoji, beton-
ska korita, koši za smeti …).
 Rok Retelj

Ivan Kastelic (na sredini) in Janez Kermc (desno) sta hva-
ležna Ivanu Molanu za uspešno izpeljano prireditev.

Kot je dejala direktorica DSO 
Ani Nuša Masnik, je lahko 
tudi tretje življenjsko obdo-
bje lepo, če si za takšnega 
prizadeva in k njemu prispe-
va posameznik. Zato tudi se-
litev v dom starejših občanov 
ne pomeni konca poti, tem-
več lahko pomeni nova in dru-
gačna doživetja, pa tudi nova 
znanstva in vezi: „V Domu sta-
rejših občanov se zato trudi-
mo, da bi hišo, ki je postala 
našim stanovalcem dom, na-
redili prijetno, da bi se sta-
novalci počutili domače, vsi 
njihovi svojci in prijatelji pa 
vedno dobrodošli.“ Za starej-
šega človeka je tudi pomemb-
no, kot je v uvodu prireditve 
z naslovom „Zgodbe našega 
vsakdana“ poudarila direkto-
rica Knjižnice Urška Lobnikar 
Paunović, da o svojih življenj-
skih izkušnjah in spoznanjih 
spregovori mlajšim, za kar pa 

Zgodbe iz njihovega vsakdana
KRŠKO - V sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško so 22. maja v krški Dvorani v parku svoj utrip ži-
vljenja, razne aktivnosti v delavnicah, projektih, pa tudi skupinsko in individualno ustvarjanje predsta-
vili stanovalci Doma starejših občanov Krško (DSO).

mora biti fizično in duhovno 
aktiven, ob tem pa sposoben 
sprejemati nova znanja. Sle-
dnje pa poleg raznovrstne li-

terature z različnimi programi 
zagotavljajo tudi v knjižnicah: 
„S svojimi programi in dejav-
nostmi bogatimo ponudbo in 

širimo možnosti neformalne-
ga učenja, tudi za ljudi v tre-
tjem življenjskem obdobju. 
Pripravljamo kulturne prire-
ditve, skrbimo za informacij-
sko pismenost, in kar je naj-
pomembneje, svoje storitve 
gradimo na osebnih odnosih.“

Kar je bilo lepo razvidno tudi 
iz omenjene prireditve, ki jo 
je v sodelovanju s stanoval-
ci in zaposlenimi zasnovala in 
povezovala knjižničarka Urška 
Šoštar, ki v DSO Krško enkrat 
mesečno vodi projekt Knjižne 
zmenkarije. Kulturni program 
na prireditvi so izvedli domski 
zbor Sonček, stanovalci Anica 
Cvelbar, Lado Smrekar, Aloj-
zij Kramžar, Angela Moškon, 
Daniela Meke, Mihael Pope in 
Milka Zagorc, prireditev pa je 
spremljala tudi razstava roč-
nih del stanovalcev.
 Bojana Mavsar

Zgodbam iz vsakdana v domu je prisluhnilo lepo število 
obiskovalcev, zbrane pa sta nagovorili direktorici usta-
nov Urška Lobnikar Paunović in Ani Nuša Masnik; poleg 
dolgoletni kulturni ustvarjalec, zdaj pa stanovalec DSO 
Krško Lado Smrekar.

BIZELJSKO - Sošolci, ki so prag bizeljske šole prvič prestopili 
leta 1933, so se že 26. leto zapovrstjo zbrali na pobudo sošol-
ke in tudi nekdanje učiteljice Metke Šekoranja - Bavčke. Ko 
so pred skoraj 80 leti zakorakali v prvi razred, jih je bilo 58, 
zdaj jih je živih še tretjina. »Imeli smo dobre, stroge učite-

lje, ki so nas veliko naučili ter nam vcepili ljubezen do dela, 
doma in domovine. Delo je bila obveza, razvedrilo in vese-
lje,« je dejala organizatorka preko dvajset zbranim sošolcem 
in sošolkam ter ob tem poudarila: »Tako okretni nismo več, a 
smo grče, ker delo krepi človeka in mu lajša težke trenutke.« 
Zbrani so ji položili na srce, da vztraja pri organizaciji srečanj 
in jih prireja, dokler bo še kdo lahko prišel.  S. V. 

V prvi razred pred 80 leti 

Del zbrane generacije z Metko Šekoranja skrajno levo

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO

Ob krajevnem prazniku 
vam, spoštovane krajanke in krajani, izrekamo 

prisrčne čestitke in najboljše želje 
za našo skupno prihodnost. 

Hkrati vas vabimo, 
da se v spomin na prve padle krške borce in izgnanstvo 

udeležite osrednje praznične prireditve, 
ki bo na predvečer praznika, 

v četrtek, 14. junija 2012, ob 18. uri 
v parku starega mestnega jedra v Krškem.

Kulturni program bodo izvedli: mladinski pevski zbor OŠ 
JD Krško, recitatorji OŠ JD Krško, mladinski pihalni orkester 
GŠ Krško, komorni orkester GŠ Krško, pianist Lucijan Cetin, 

Družinski trio Tonija Sotoška, harmonikar Adi Moškon 
in moderator Ivan Mirt.

Iskrene čestitke namenjamo tudi občankam in občanom ob 
prazniku občine Krško.

Svet KS mesta Krško
Predsednica 

Jožica Mikulanc 

Naš Ribnik na Resi počasi dobiva končno podobo. Postal je po-
memben prostor za sprehajalce, rekreativce, za najmlajše in 
starejše. Dokončana je izgradnja nove sprehajalne poti, mo-
stička, javne razsvetljave in TRIM POLIGONA, zato vas KS me-
sta Krško in Občina Krško 

VLJUDNO VABITA NA OTVORITEV, 
ki bo v torek, 12.6.2012, ob 16. uri 

na ribniku na Resi.

v prostorih Kopitarne v Sevnici
PETEK, 8. junija, med 9. in 19. uro

SOBOTA, 9. junija, med 8. in 13. uro.

Hkrati pa nudimo še 20 % popust 
v trgovinah Kopitarne 

v Sevnici, Krškem in Celju.

VELIKA AKCIJSKA PRODAJA
KOPITARNE SEVNICA

VELIKA IZBIRA MODNE IN UDOBNE OBUTVE 
PO UGODNIH CENAH.

PRIČAKUJEMO VAŠ OBISK.
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PODSREDA – Na gradu Podsreda je na ogled slikarska in fotograf-
ska razstava akademskega slikarja Rajka Čubra iz Brestanice. 
Umetnik se predstavlja z obsežnim ciklom olj na platnu, ki jih 
je ustvaril posebej za to razstavo, in s fotografijami na platnu, z 
delom katerih se je jeseni že predstavil v Galeriji Krško. Avtorja 

in njegovo delo so predstavili kustosinja Kozjanskega parka Na-
taša Ferlinc Krašovic, umetnostna zgodovinarka Nina Sotelšek 
in direktor Kozjanskega parka mag.  Hrvoje Oršanič. Na otvori-
tvi, dan po umetnikovem osebnem jubileju, sta nastopila Lado 
Jakša in Uroš Srpčič, ki sta pripravila glasbo posebej za ta do-
godek. Razstava bo na ogled do 19. avgusta. S. V. 

Rajko Čuber ob osebnem jubileju  

Rajko Čuber (na sredini) je opogumil obiskovalce, da so 
stopili na fotografijo pod pleksi steklom. 
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PROIZVODNJA – MAJ 2012 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAJ 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 1 KOEL - - 292 400 47 100 0 2

PB 2 KOEL - - 352 400 33 100 2 2

PB 3 KOEL - - 360 400 22 100 2 2

PB 4 ZP 8 - 110 300 7 100 - -

PB 5 KOEL 8 - 90 400 2 100 0 2

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

474.950 14 10

SEVNICA - V tovarni Tanin Sevnica so 19. maja predstavi-
li nov razvojni laboratorij, ki so ga uredili v nekdanji sta-
novanjski hiši v bližini tovarne. 843.000 evrov vredna in-
vesticija je bila sofinancirana tudi z evropskimi sredstvi, 
predstavlja pa »osrčje tovarne«. V novem laboratoriju, v 
katerem je zaposlenih deset raziskovalcev, bodo poteka-
le analize novih substanc za proizvodnjo novih produktov. 

O pomembni pridobitvi za tovarno, ki bo prihodnje leto pra-
znovala 90 let obstoja, je spregovoril direktor Ivan Mirt, ki 
vodi tovarno že 31 let. »Poskušamo živeti z naravo, zato so 
naše osnovne surovine naravni materiali, predvsem kosta-
njev les,« je povedal uvodoma. V tovarni, ki zaposluje 110 
delavk in delavcev, so v lanskem letu ustvarili 15 milijonov 
evrov prihodkov. Njihov moto je graditi nove produkte in is-
kati nove trge, kar jim uspeva z razvojno službo, z iskanjem 
razvojnih možnosti po celem svetu, z uporabnimi izdelki in s 
trženjem. Svoje produkte izvažajo v države zahodne in vzho-
dne Evrope, v ZDA, v Brazilijo, v Vietnam,  v Malezijo, na Ki-
tajsko in Tajsko, pripravljajo pa se tudi na Indijo. V Sloveniji 
prodajo samo en odstotek svojih produktov. Na znanstvenem 
področju sodelujejo z obema slovenskima univerzama ter z 
univerzami v tujini. S. Radi

Nov razvojni laboratorij v Taninu 

Direktor sevniške tovarne Tanin Ivan Mirt, župan Srečko 
Ocvirk in vodja novega razvojnega laboratorija Željko 
Cerovečki v novem razvojnem laboratoriju, ki so ga ura-
dno predali namenu in predstavili na dnevu odrtih vrat.

Rezultati poslovanja družb 
Posavja (poročilo je AJPES-u 
predložilo 1.136 od 1.183 
družb) so bili v letu 2011, v 
primerjavi s podatki za ce-
lotno Slovenijo, ugodnejši, 
vendar kljub temu nekoli-
ko slabši od leta prej, so v 
informacijo zapisali na kr-
ški izpostavi AJPES-a. Druž-
be so v letu 2011 zaposlovale 
8.924 delavcev, kar je dese-
tinko odstotka manj kakor v 
letu 2010 (v Sloveniji 1,1 % 
več), ustvarile 2.319.530 ti-
soč evrov prihodkov, ki so 
jih povečale za 28,2 % (v 
Sloveniji za 8,1 %), odhodke 
pa za 30 %, ter 395.289 ti-
soč evrov neto dodane vre-
dnosti, kar je 12,2 % več ka-
kor v letu 2010 (v Sloveniji 
4 % več), izkazale 48.002 ti-
soč evrov čistega dobička 
(32,7 % manj kakor v letu 
2010; čisti dobiček je ugoto-
vilo 670 družb, 59,0 % vseh), 
11.086 tisoč evrov čiste izgu-
be (50,4 % manj kakor v letu 
2010; čisto izgubo je ugoto-
vilo 400 družb, 35,2 % vseh) 
ter 36.917 tisoč evrov neto 
čistega dobička (23,0 % manj 
kakor v letu 2010). 

Na podatke regije pomemb-
no vpliva šest družb, ki de-
lujejo na področju elektro-
gospodarstva, te so dosegle 
skoraj dve tretjini (61,3 %) 
prihodkov, 39,2 % dodane 
vrednosti ter 52,2 % neto či-
stega dobička. Iz podatkov 
je sicer razvidno, da so tudi 
druge družbe v letu 2011 po-
slovale uspešno, med njimi 
jih je šest izkazalo čisti dobi-
ček, višji od milijona evrov, 
od tega štiri iz področja pre-
delovalne dejavnosti. Velika 
razlika med »elektro družba-
mi« in družbami drugih de-
javnosti pa je v podatku o 
dodani vrednosti na zapo-
slenega, pri prvih znaša ta 
175.171 evrov, pri drugih pa 
29.857 evrov.

Med občinami Posavja so 
dobre tri četrtine prihodkov 
(78,7 %) ustvarile družbe iz 
občine Krško, 12,1 % druž-
be iz občine Brežice, 7,3 % 
družbe iz občine Sevnica in 
1,8 %družbe iz občine Kosta-

Poslovanje posavskega gospodarstva v letu 2011

Na vrhu (krške) energetske družbe
POSAVJE - Na podlagi podatkov, ki so jih za potrebe državne statistike predložili gospodarske družbe, 
zadruge in samostojni podjetniki - posamezniki, je AJPES, Izpostava Krško izdelala informacijo o njiho-
vem poslovanju v spodnjeposavski statistični regiji v letu 2011.

VRBINA - V nedeljo, 27. maja, je bila Nuklearna elektrar-
na Krško ponovno vključena v elektroenergetsko omrežje, 
s tem pa se je začel 26. gorivni ciklus, so sporočili iz elek-
trarne. Med remontom so opravili vsa načrtovana dela: pre-
verjanje stanja primarne opreme, preventivno vzdrževanje 
opreme skladno s programom, menjava jedrskega goriva 
in tehnološka nadgradnja. Največje modifikacije so bile: 
zamenjava rotorja glavnega električnega generatorja, za-
menjava glave reaktorske posode vključno z izboljšavami, 
povezanimi s hlajenjem reaktorske glave, zaščito pred nev-
tronskim in gama-sevanjem in posodobitvami, ki bodo poe-
nostavile redna remontna opravila, izboljšava varnostnega 
napajanja z izvedbo priključitve novega dizelskega gene-
ratorja v sistem varnostnih zbiralk, rekonstrukcija 400-ki-
lovoltnega stikališča NEK z zamenjavo 400-kilovoltnih zbi-
ralk in ozemljil, obnova 400-kilovoltnega polja Maribor ter 
izgradnja novega daljnovodnega polja Maribor. Pri opravlja-
nju obsežnih remontnih del je poleg zaposlenih v NEK so-
delovalo okvirno 1500 zunanjih sodelavcev, remont pa je 
trajal nekaj dni dlje zaradi nepredvidenega obsega del pri 
zamenjavi glave reaktorske posode.
 P. P.

Remont zaključen, 
začel se je 26. gorivni ciklus

Vabljeni na predstavitev dveh novo objavljenih razpisov, in sicer:
• Javnega razpisa za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja  

in dopolnilnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 42/2012) in
• Javnega razpisa za primarno kmetijsko pridelavo (Ur. l. RS, št. 42/2012),

ki bo v Krškem, dne 12.6.2012, ob 13.00 uri 
v sejni sobi Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 46, Krško.

Prijave zbiramo na naslov agencija@rra-posavje.si, delavnica je brezplačna.

Slovenski regionalno razvojni sklad in RRA Posavje

Vljudno vabljeni!

njevica na Krki. V občini Kr-
ško so prihodki porasli v naj-
večji meri na račun družb 
dejavnosti oskrbe z električ-
no energijo, plinom in paro, 
ki so v letu 2011 dosegle za 
polovico (50,7 %) več prihod-
kov kot leto prej in ustvari-
le blizu dve tretjini (61,3 %) 
prihodkov Posavja.

Povprečna mesečna obraču-
nana bruto plača na območju 
Posavja je v letu 2011 znaša-
la 1.410 evrov. V primerja-
vi s povprečno plačo gospo-
darskih družb v Sloveniji so 
plače v Posavju, kljub 1,2 % 
realni rasti, za 0,4 % nižje. 
Višina plač se med občina-
mi Posavja precej razliku-
je. Dosežena raven plač le 

v občini Krško presega slo-
vensko povprečje, in sicer za 
16,8 %, medtem ko v občinah 
Brežice, Sevnica in še zlasti 
Kostanjevica na Krki zaosta-
ja (za 13,0, za 15,2 oziroma 
za 28,4 %). Raven plač v ve-
likih družbah je presegla slo-
vensko povprečje za 25,4 %, 
v drugih družbah pa so pla-
če zaostajale za slovenskimi, 
v srednje velikih družbah za 
0,4 %, v malih za 7,9 % in v 
mikro za 21,1 %. Povprečne 
plače so bile tudi po dejav-
nostih zelo različne, v neka-
terih so precej presegle pov-
prečno plačo v Sloveniji, na 
primer v dejavnostih oskrbe 

z elektriko, plinom in vodo 
za 112,7 %, drugod pa so za 
povprečno plačo zaostajale, 
na primer v predelovalni de-
javnosti, ki zaposluje 41,2 % 
delavcev v Posavju, za 9,0 %. 

Tudi posavski 
podjetniki poslovali 
uspešno
2.565 podjetnikov, kolikor 
jih je AJPES-u predložilo le-
tno poročilo (to jih je bilo 
sicer dolžno storiti 2.605 
podjetnikov), je v letu 2011 
zaposlovalo 2.333 delav-
cev (1,3 % manj kakor v letu 
2010), zaposleni pri podje-
tnikih pa so pomenili 26,1 % 
zaposlenih v družbah (v Slo-

veniji le 10,8 %). Podjetni-
ki so izkazali 224.184 tisoč 
evrov prihodkov (9,7 % pri-
hodkov družb, v Sloveniji 
6,6 %), ki so jih realno po-
večali za 8,5 %, odhodke pa 
za 9,8 %, zato se je celotna 
gospodarnost povečala in 
je v letu 2011 znašala 1,05, 
ustvarili 61.201 tisoč evrov 
neto dodane vrednosti (5,9 % 
več kakor v letu 2010; neto 
dodana vrednost podjetni-
kov je pomenila 15,5 % neto 
dodane vrednosti družb), 
neto dodana vrednost na 
zaposlenega je bila 26.230 
evrov (7,4 % več kakor v 
letu 2010; v Sloveniji se je 

neto dodana vrednost pove-
čala za 6 %), izkazali 13.984 
tisoč evrov podjetnikovega 
dohodka (12,6 % več kakor v 
letu 2010; podjetnikov doho-
dek je ugotovilo 78,3 % vseh 
podjetnikov), izkazali ne-
gativni poslovni izid v zne-
sku 2.855 tisoč evrov (9,8 % 
manj kakor v letu 2010; ne-
gativni poslovni izid je ugo-
tovilo 20,8 % vseh podjetni-
kov, ki so zaposlovali 12,2 % 
vseh delavcev), kot celota 
pa ugotovili neto podjetni-
kov dohodek v znesku 11.129 
tisoč evrov (20,2 % več ka-
kor v letu 2010; v Sloveniji 
12 % več).

Za Posavje je značilen visok 
delež podjetnikov v primer-
javi s številom gospodarskih 
družb. V letu 2011 je bilo 
v Posavju podjetnikov 2,3-
krat več kakor družb, med-
tem ko jih je bilo v celotni 
Sloveniji le dobra četrtina 
več (26,4 %). Med njimi je 
bilo sicer dobre štiri petine 
(82,5 %) takšnih, ki niso za-
poslovali oziroma so imeli 
le enega zaposlenega. Med 
najpomembnejši področji 
dejavnosti, s katerimi so se 
ukvarjali podjetniki v Posav-
ju, sodita trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motor-
nih vozil ter gradbeništvo, 
pomembni pa sta bili tudi 
predelovalna dejavnost ter 
dejavnost prometa in skla-
diščenja. Za podjetnike ve-
čine posavskih občin velja, 
da so v letu 2011 poslovali 
bolj uspešno kot v letu 2010, 
nekoliko slabše rezultate so 
dosegli le podjetniki občine 
Sevnica. 
 Peter Pavlovič

Plače le v občini Krško presegajo 
slovensko povprečje, medtem ko 

v občinah Brežice, Sevnica in še zlasti 
Kostanjevica na Krki zaostajajo.
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Na podlagi 5. člena, tretjega odstavka 18. člena in tretjega od-
stavka 22. člena Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih sve-
čanostih (Ur. list RS št. 3/91, 24/91, 1/09 Občina Brežice s tem 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o prenovi otroškega 
pokopališča v mestu Brežice.

I. 
Občina Brežice naznanja, da bo v naslednjih letih izvajala inve-
sticijsko vzdrževalna dela na pokopališču v mestu Brežice in ima 
za ta namen izdelani projektni dokumentaciji Ureditev (IDZ) in 
širitev pokopališča v Brežicah, ki ga je izdelal Savaprojekt d.d., 
CKŽ 59, 8270 Krško, pod številko 10276-00 in Ureditev otroške-
ga pokopališča (IP), ki ga je izdelal Savaprojekt d.d., CKŽ 59, 
8250 Brežice, pod številko 11215-00.

Gradivo iz I. točke je dostopno na spletni strani Občine Breži-
ce: www.brezice.si in na sedežu Občine Brežice, CPB 18, 8250 
Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske 
zadeve (pisarna št. 11)

II.
Pokopališče ima zaradi prostorske stiske, potrebe po drugač-
nih načinih pokopa, ureditve obstoječega otroškega pokopa-
lišča in neustrezne ozelenitve potrebo po preureditvi obstoje-
čega stanja.

V okviru investicijsko vzdrževalnih del bo Občina v sodelovanju 
z upravljavcem pokopališča pričela s pripravami širitve in ure-
ditve obstoječega mestnega pokopališča v Brežicah, ki vključu-
je tudi prenovo otroškega oddelka. Prenova zajema postavitev 
spomenika na sredini oddelka, ki je povezan s štirimi tlakova-
nimi potmi. Poti razdelijo oddelek na štiri dele, od katerih bo 
eden namenjen za raztros pepela pokojnih otrok, drugi za talni 
otroški pokop s talnimi grobovi, tretji in četrti pa za nove talne 
žarne grobove. V osrednjem delu bo postavljen tudi žarni zid, 
za namen hrambe žar. 

Na drugem delu bo izvajalec omogočil prekop posmrtnih ostan-
kov iz otroških grobnih mest in prestavitev obstoječega otroške-
ga spomenika. Osrednji spomenik bo služil kot spomenik vsem 
pokopanim otrokom, katerih posmrtne ostanke bomo prekopa-
li in položili v za to namenjen posebni prostor.

III.
Najemniki otroških grobov, ki še niso podpisali izjave, s kate-
ro soglašajo s prekopom groba v namen prenove otroškega po-
kopališča, naj se do 6.7.2012 oglasijo pri upravljavcu Komunali 
d.o.o., CPB 18, 8250 Brežice (Franci Leš 041 637 059), da sku-
paj dorečejo ustrezno rešitev v skladu s projektom.

Šteje se, da najemniki otroških grobov, ki ne bodo javili do 
6.7.2012, soglašajo s prekopom. Ti posmrtni ostanki se položi-
jo na osrednji del v namenski prostor.

Prav tako se smatra, da s pokopom soglašajo svojci pokopanih 
otrok, ki nimajo sklenjene najemniške pogodbe in niso vpisa-
ni v register najemnika ter si kljub pozivu niso uredili najemni-
ške pogodbe.

IV.
Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Brežice www.
brezice.si, v Posavskem obzorniku in na oglasnih deskah: Ob-
čine Brežice, Komunale Brežice d.o.o. in mestnega pokopali-
šča Brežice.

župan občine Brežice
Ivan Molan

Tekmovanje "Kaj veš o pro-
metu" je namenjeno prever-
janju teoretičnega in prak-
tičnega znanja učencev 
kolesarjev. Tekmovanje je 
potekalo na občinskem nivo-
ju, tako je šest osnovnih šol 
v občini Brežice (Artiče, Bi-
zeljsko, Brežice, Cerklje ob 
Krki, Dobova in Globoko) pri-
javilo 18 kolesarjev. Tekmo-
vanje se je izvajalo v skladu 

s pravili Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prome-
tu Slovenije in je obsegalo 
tri različne sklope, od teo-
retičnega preverjanja zna-
nja, ki je letos drugič pote-
kalo preko računalniškega 
on-line sistema, do praktič-
ne vožnje po mestnih ulicah 
Brežic po vnaprej začrtani 
trasi, kjer so sodniki v kri-
žiščih ocenjevali upošteva-

nje prometnih predpisov, in 
spretnostne vožnje na poli-
gonu, kjer so tekmovalci iz-
kazali svojo spretnost s ko-

lesi med različnimi ovirami. 
Pri izvedbi različnih sklopov 
tekmovanja so sodelovali in-
štruktorji avtošol: Posavc iz 
Brežic in Prah iz Sevnice, 
predstavniki ZŠAM - Zveze 
šoferjev in avtomehanikov in 
AMD iz Brežic, policisti Poli-
cijske postaje Brežice in me-
dicinska sestra Zdravstvene-
ga doma Brežice. 

Ekipno je prvo mesto zasedla 
OŠ Bizeljsko pred OŠ Globo-
ko in OŠ Artiče, med posa-
mezniki pa Nejc Travnikar 
pred Denisom Plevelom, 
oba iz OŠ Bizeljsko, in Ro-
kom Petanom iz OŠ Globo-
ko. Zmagovalec se je s tem 
uvrstil tudi na državno tek-
movanje, ki bo letos pote-
kalo v Mariboru. Nagrade za 
zmagovalce sta delno spon-
zorirali trgovini Maraton in 
Merkur, praktične nagrade za 
tekmovalce pa sta prispeva-
li Nova ljubljanska banka in 
Občina Brežice. 
 Za SPV Občine Brežice: 
 Igor Ilovar, predsednik

Brežiško občinsko kolesarsko 
tekmovanje Kaj veš o prometu

10. junij od 9.-18. ure  l  mc Brežice

IntenzIvnI plesnI semInar 
Balet, sodobna plesna tehnika, džez in pas de deux

12. junij ob 19.uri  l  Prosvetni dom Brežice

»letalIšče« Produkcija Akademije za ples Ljubljana

19. junij ob 18.uri  l  Prosvetni dom Brežice

»Kaj smo - Kdo smo«
Letna produkcija PD IMANI

imani

www.imani.si
Projekt je finančno podprla Občina Brežice

ob 5. obletnici delovanja društva IMANI Brežice

DOBOVA – Na prireditvi, s katero je Moško rokometno dru-
štvo Dobova obeležilo 50. obletnico delovanja, je župan 
Ivan Molan društvu izročil Plaketo Občine Brežice za 50 let 
uspešnega delovanja na športnem področju, vzgoje mla-
dih športnikov in za pomemben prispevek k promociji ro-
kometa v občini Brežice. 

Kulturni program v prosvetnem domu Dobova so s svojim na-
stopom oblikovali članice in člani KD Gasilski pihalni orke-
ster Loče in skupina mažoretk. Zbranim so spregovorili pred-
sednik Moškega rokometnega društva Dobova Jože Baznik, 
predsednik KS Dobova Mihael Boranič in župan občine Bre-
žice Ivan Molan. Župan Ivan Molan je ob tej priložnosti de-
jal, da je rokometno društvo začel spremljati že v otroških 
letih, zato dobro pozna delovanje društva in se spominja iz-
rednih rezultatov, ki jih je društvo dosegalo v zlatih časih 
po osamosvojitvi države, ko so zaigrali v evropskem pokalu. 
Društvo je močno povezano z Dobovo ne le z imenom, tem-
več tudi s krajani, številni otroci in mladi so prav po zaslugi 
društva pričeli igrati rokomet.

Pobuda za ustanovitev društva je pred 50 leti prišla s strani 
nekdanjega učitelja telovadbe Ignaca Regoviča, ki je pou-
čeval osnovnošolce na OŠ Dobova. Z leti se je v društvu zvr-
stilo 11 predsednikov, 23 trenerjev in 240 igralcev. Trenu-
tno društvo združuje okoli 100 članov, predsednik društva 
Jože Baznik je o željah za naprej dejal, da si želi stabilno 
igro rokometašev v 1.B  državni rokometni moški ligi, izra-
zil je tudi ponos ob 50-letnici delovanja društva, saj je dru-
štvo preživelo tako vzpone kot padce. Cilj, ki vodi društvo 
v prihodnost, pa je vzgoja kakovostnih domačih igralcev ro-
kometa.  Foto: G. Molan

Osnovna šola Brežice je v sredo, 16. maja, gostila učen-
ce in učenke osnovnih šol občine Brežice, ki so se v orga-
nizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
pri Občini Brežice pomerili v znanju iz varnosti v prome-
tu. Mlade tekmovalce je pozdravil tudi župan občine Bre-
žice Ivan Molan ter jim zaželel varno vožnjo in previdnost 
v prometu tako na tekmovanju kot pri vseh ostalih poteh.

Župan Ivan Molan podelil 
plaketo MRD Dobova

Sobota, 9.06.2012: 
09:30 –  Vodeni ogled Viteške 
dvorane  

10:30 – »Mišela«, predstava ulič-
nega gledališča Ane Monro 
(Grajsko dvorišče) 
10:30 – Otroške grajske delavnice 
(Gajski park  pri MC Brežice) 

19:00 – Koncert Vokalne skupi-
ne Glasbene šole Brežice Solzice 
(Viteška dvorana) 

Občina Brežice, Posavski muzej Brežice  

in Glasbena šola Brežice vabijo na   

dogodke ob ponovnem odprtju  Viteške dvorane. 

Nedelja, 10.06.2012 
10:00 – Javna predstavitev 
»Potek restavriranja Viteške 
dvorane« (Mali avditorij Posavske-
ga muzeja Brežice) 
11:30 –  Vodeni ogled Viteške 
dvorane 

18:00 – Zaključni koncert    
Glasbene šole Brežice (Viteška 
dvorana) 

www.brezice.si 

Obisk vseh dogodkov je brezplačen. 

VABILO NA IZOBRAŽEVANJE ZA LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice vabi na 
tečaj za lokalnega turističnega vodnika po občini Breži-
ce. Teoretični del izobraževanja bo potekal 15.6.-18.6. ter 
22.06.-24.06., praktični del z vodenjem po občini Brežice 
pa 14.07.2012.

Seminar za turistične vodnike po turističnem območju zajema 40 
učnih ur predavanj. Poleg teoretičnega dela vsebuje seminar tudi 
praktično simulacijo vodenja z ogledom najpomembnejših znameni-
tosti občine in preizkusom znanja na celodnevnem izletu po občini. 

Po končanem izobraževanju bodo kandidati/ke opravljali te-
oretični in praktični preizkus znanja. Kandidatu/tki, ki uspe-
šno opravi teoretični in praktični del preizkusa strokovne 
usposobljenosti, strokovna komisija izda potrdilo o opravlje-
nem tečaju za lokalne turistične vodnike. S tem kandidat 
pridobi naziv turistični vodnik turističnega območja obči-
ne Brežice. 

Več informacij dobite na spletni strani Mladinskega centra 
Brežice ali na telefonski številki 0590 837 90 oziroma elek-
tronski pošti: hostel@mc-brezice.si. 
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Najava zbiranja ponudb za oddajo kuhinje, 
restavracije, kavarne in degustacijskega 

prostora na gradu Rajhenburgu

Pomemben del vsebin v obnovljenem gradu Rajhenburg bo 
tudi gostinska ponudba.  Občina Krško in Kulturni dom Kr-
ško bosta v mesecu juniju objavila javno zbiranje ponudb 
za  oddajo kuhinje, restavracije, kavarne in degustacijske-
ga prostora na gradu Rajhenburg. 

Oddane ponudbe bodo morale vsebovati tudi podroben pro-
gram delovanja restavracije, kavarne in degustacijskega 
prostora kot celote in skladne z ostalimi vsebinami.

Ogledi prostorov in informacije o vsebinah so možni po 
predhodnem dogovoru s Kulturnim domom Krško (Alenka 
Černelič Krošelj, tel. 07 49 21 099, 051 475 675, e-pošta: 
alenka.cernelic.kroselj@mestnimuzejkrsko.si). 

Zaradi dotrajanosti obstoje-
čih plinskih blokov z močjo 
3x23 MW bodo zaradi potre-
be zagotavljanja zanesljive-
ga in varnega obratovanja 
le-te nadomestili z načrto-
vanimi največ štirimi novimi 
plinskimi bloki skupne na-
zivne moči do 212 MW, tako 
da bo lahko skupna najve-
čja nazivna moč celotnega 
kompleksa znašala 509 MW. 
Z zamenjavo treh starih blo-
kov Termolektrarna Bresta-
nica ostaja zelo zanesljiv 
dobavitelj rezervnega ele-
ktričnega napajanja za prvi 

Krajevna skupnost Podbočje od meseca maja deluje v no-
vih prostorih. Občina Krško jih je uredila v prej neizko-
riščenem mansardnem delu kulturno prosvetnega doma, 
ki ima že dolgo tradicijo v snovanju družbenega dogaja-
nja. Slednji se v tem času priključuje še dejavnost uprav-
nega dela Krajevne skupnosti Podbočje, ki v sodelovanju 
z Občino aktivno skrbi za razvoj tukajšnjih krajev. Ob-
čina Krško je v stavbi obnovila tudi celotno stopnišče in 
glavni vhod, za obnovo in umestitev novih prostorov pa 
je namenila nekaj manj kot 50.000 evrov. 

Projekt komasacije kmetijskih zemljišč na območju vasi Vi-
hre se je na pobudo lastnikov zemljišč začel leta 2008. Pro-
jekt komasacije je vodila Občina Krško in ga uspešno za-
ključila, kar je uradno potrdila tudi državna komisija, ko je 
pred dobrim mesecem izvedla kontrolo dokumentacije pro-
jekta. Projekt komasacije Vihre je na 216 hektarih kmetij-
skih površin tako uspešno zaključen in je upravičen za po-
vračilo vseh stroškov. 

Vrednost projekta je znašala nekaj več kot 300.000 evrov. 
Dobrih 270.000 evrov bo sofinancirala država, ostalo pa Ob-
čina Krško. Strošek Občine (DDV) znaša 53.659,63 evrov. La-
stniki zemljišč tako v postopku niso imeli stroškov. Slednji so 
urejena zemljišča prevzeli lansko jesen. V naravi so bile za-
mejničene nove parcele in lastniki so bili seznanjeni z meja-
mi slednjih. V tem letu sledi še ureditev zemljiško knjižnega 
stanja, torej vpis odločb o novi razdelitvi zemljišč v zemlji-
ško knjigo, ki ga opravi Upravna enota Krško.

V pripravi prostorski dokumenti 
za ureditev območja TEB
V prostorih Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica je prejšnji teden potekala javna obravnava dopol-
njenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in okoljskega poročila za načrtova-
ne ureditve na območju Termoelektrarne Brestanica. Območje načrta zajema sam kompleks Termoelek-
trarne Brestanica in njeno neposredno bližino v skupni velikosti 11,5 hektarjev. Ureditve bodo potekale 
z namenom vzpostavitve nove, ekološko čistejše tehnologije.

blok NEK, hkrati pa bo s po-
sodobitvijo zmogla doseči te-
meljni razvojni cilj - postati 
in biti vodilni ponudnik ter-
ciarne regulacije v državi, 
sta pojasnila direktor Tomo 
Malgaj in vodja projekta Edi 
Zidarič iz TEB. Prvi fazi ob-
nove sledi zamenjava zasta-
relih blokov z dvema novima, 
kar pomeni, da bomo dobili 
varnejšo, varčnejšo in ekolo-
ško čistejšo tehnologijo, kar 
je zelo pomembno za prebi-
valce kraja, življenje v či-
stejšem okolju in zmanjša-
nje hrupa in emisij. 

Vodja oddelka za okolje in 
prostor Simona Lubšina je 
pojasnila, da lahko vsi zainte-
resirani podajo svoje pripom-
be in predloge na razgrnjeno 
gradivo še do 21. junija. Gra-
divo je na vpogled na sede-
žu TEB in na oddelku za oko-
lje in prostor na Občini Krško. 
Po končani javni razgrnitvi bo 
Občina Krško do prejetih pri-
pomb pripravila stališča, ki 
bodo osnova za nadaljnje na-
črtovanje in pripravo pre-

dloga OPPN. Ta naj bi bil na 
Občinskem svetu sprejet po 
predhodnem soglasju ministr-
stva, pristojnega za prostor, 
do 30. septembra letos. 

Obravnave se je udeležilo 
tudi veliko število krajanov 
Brestanice, ki so projekt za-
menjave plinskih blokov pod-
prli in pohvalili sodelovanje 
ter sožitje kraja s termoelek-
trarno, ki tam deluje že več 
desetletij. 

Predstavljalci na javni razgrnitvi

Območje Termoelektrarne Brestanica

Zaključek komasacije na Vihrah

Socialna stiska je glede na 
ekonomsko situacijo v drža-
vi vse bolj v ospredju, zato 
so se svetniki seznanili s so-
cialnim stanjem prebivalcev 
v občini. Socialno ogroženim 
in občutljivim skupinam po-
skuša Občina Krško pomaga-
ti z različnimi ukrepi, kot so 
javna dela, program pomo-
či na domu, financiranje pro-
stovoljnega dela, subvenci-
oniranje najemnin. Občina 
Krško na letni ravni name-
ni tudi 40.000 evrov za delo-
vanje nevladnih organizacij 
in prav toliko za neposredno 
enkratno pomoč posamezni-
kom, ki se znajdejo v stiski … 
V imenu nevladnih organiza-
cij so svoje akcije in različ-
ne oblike pomoči, s katerimi 
pomagajo socialno šibkejšim, 
svetnikom predstavili pristoj-
ni s Centra za socialno delo 
Krško, Rdečega križa in Kari-
tas. Izpostavili so številne sti-
ske, opozorili pa tudi na tisto, 
ki se je pojavila z novo soci-
alno zakonodajo. Predstavnik 
Karitas je tako opozoril na ne-
kaj deset tisoč starejših, ki so 
se zaradi nove socialne zako-
nodaje odpovedali varstvene-
mu dodatku na račun bodočih 
generacij, pa zato danes zelo 
težko živijo.

O tem, kaj lahko Občina Kr-
ško naredi, da bi pripomogla 
k blažitvi stiske ljudi, so sve-
tniki podprli predloge Odbo-
ra za družbene dejavnosti in 
njegovega predsednika Aleša 
Suše, ki je predlagal, da naj 
občinska uprava na Zavod za 
zaposlovanje naslovi pobudo z 
možnostjo večjega vključeva-
nja brezposelnih v javna dela. 
Odbor prav tako predlaga, da 

bi občinska uprava našla pri-
merno pravno obliko, da se 
bi v okviru posameznih Kra-
jevnih skupnosti sodelovalo s 
Centrom za socialno delo in 
drugimi nevladnimi organiza-
cijami in tako pomagalo naj-
bolj socialno ogroženim, prav 
tako pa so predlagali ponov-
no preučitev vseh postavk na-
domestila za omejeno rabo 
prostora, z namenom, da se 
sredstva iz nekaterih postavk 
prerazporedijo za reševanje 
socialne problematike. Župan 
mag. Miran Stanko je dejal, 
da bo občinska uprava predlo-
ge upoštevala in izvedla.

Ureditev Zatona, Dalmatino-
ve ulice in ulice CKŽ do Ho-
čevarjevega trga

Na tokratni seji so svetniki 
obravnavali projekt Celovite 
prenove Dalmatinove ulice, 
ulice CKŽ in ureditve Zatona, 
ki ga bo Občina Krško uredila 
z namenom celovite prenove 
mestnega jedra in večje kako-
vosti življenjskega prostora na 
tem območju. Ureditev zaje-
ma tri sklope, je pojasnil skrb-
nik projekta Niko Somrak. Na 
območju Zatona je predvide-
na prestavitev zdajšnje glav-
ne ceste z ureditvijo pešpoti, 
kolesarske steze in pločnika, s 
čimer se bo pridobil dodaten 
prostor. Naslednji sklop zaje-
ma območje Dalmatinove uli-
ce in Cesta krških žrtev, kjer 
sledi asfaltiranje cestišča in 
ureditev bočnega parkiranja, 
ki bo omogočilo več življenj-
skega prostora za same objek-
te, dejavnosti in peš promet. 
Dokument identifikacije inve-
sticijskega projekta je eden 
od dokumentov, ki predsta-

vljajo osnovo za prijavo na 
razpisu za pridobitev sred-
stev Ministrstva za gospodar-
stvo in tehnologijo. Investicijo 
naj bi zaključili do konca leta 
2014. Istočasno s to ureditvi-
jo se bo urejala tudi protipo-
plavna varnost Krškega. 

Obnova tržnice na Vidmu

V nadaljevanju so svetniki 
soglasno potrdili tudi predlog 

sklepa dokumenta identifika-
cije investicijskega projek-
ta »Posavska špajza«, ki ga 
vodi Center za razvoj pode-
želja Posavje. Gre za sklop in-
vesticij, h katerim pristopajo 
vse posavske občine. Občina 
Krško je v ta projekt vključi-
la obnovo tržnice na Vidmu, 
ki jo bo izvedla v naslednjih 
dveh letih. Najprej bo sanira-
no stopnišče in pohodna te-
rasa, s čimer bomo pridobili 
nekaj več kot 800 m2 novih 
tržnih površin, ki bodo pokri-
te s premično elipsasto stre-
ho. S tem bo Občina omogoči-
la večjo udeležbo rokodelcev, 
pridelovalcev eko hrane in 
drugih vrst izdelkov iz naše-
ga območja in širšega Posav-
ja ter omogočila večjo tržno 
organiziranost podeželskega 

prebivalstva. Ocenjena vre-
dnost omenjene investicije 
znaša nekaj več kot 300.000 
evrov. Predvidoma se bo inve-
sticija financirala iz sredstev 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Če bo projekt, 
zajet v operaciji »Posavska 
špajza«, izbran, lahko vanj 
vključene občine računajo na 
sofinanciranje v skupni višini 
85 % upravičenih stroškov, je 
pojasnila mag. Janja Jordan 

z oddelka za gospodarske de-
javnosti. 

V nadaljevanju se je občinski 
svet seznanil s poslovanjem 
javnih zavodov ter obravna-
val delovno uspešnost ravna-
teljev osnovnih šol in direk-
torjev javnih zavodov, ki pa je 
svetniki niso potrdili.

Ker Občina Krško še vedno na-
daljuje s sanacijami poškodb, 
ki so nastale po neurju leta 
2005 in poplavah iz leta 2010, 
so se svetniki strinjali z zago-
tovitvijo sredstev iz proračun-
ske rezerve za sanacijo. V na-
daljevanju pa so se strinjali, 
da bo zaradi odstopa Metoda 
Šonca le-tega v Nadzornem 
odboru nadomestila mag. An-
dreja Strnad Panić. 

Solidarnostna gesta občinskega sveta
30-članski občinski svet Občine Krško je na majski seji ob upoštevanju ekonomskega stanja v državi, po-
tem ko se je seznanil s stanjem socialne problematike v občini Krško, odločil, da svetniki deset odstotkov 
oz. nekaj več kot 37 evrov svoje sejnine namenijo reševanju socialne stiske kot znak solidarnosti do dru-
žin in posameznikov, ki to stisko doživljajo. Svetniki so se odločili, da bodo polovico namenjenega denar-
ja dodelili Rdečemu Križu, polovico pa Karitasu, kjer najbolj poznajo tiste, ki to pomoč potrebujejo. 

Vizualizacija predvidene ureditve tržnice
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Kolesarsko društvo Sevnica je v nedeljo, 27. maja, orga-
niziralo 17. sevniški kolesarski maraton, ki se ga je ob le-
pem in sončnem vremenu udeležilo kar 247 kolesarjev od 
blizu in daleč, kar je največ do sedaj.

Udeleženci maratona so lahko izbirali med dvema trasama. 
32-kilometrska trasa malega oziroma družinskega maratona 
je potekala do Tržišča in nazaj v Sevnico, kolesarji 64-kilome-
trskega maratona pa so pot iz Tržišča nadaljevali še preko Mo-
kronoga, Škocjana, Bučke in Studenca ter nazaj proti Sevnici. 
Kolesarjem sta bili na poti na voljo dve okrepčevalni postaji. 
V Tržišču so za malico in pijačo poskrbele članice Aktiva kmeč-
kih žena Tržišče, ki se vsako leto izkažejo z gostoljubnostjo in 
okusnimi domačimi dobrotami, nad Škocjanom pa so za okrep-
čilo poskrbele članice Kolesarskega društva Sevnica. Vsi kole-
sarji so ob prihodu na cilj prejeli spominsko nagrado in malico 
v gostilni Vrtovšek.  Vir: Kolesarsko društvo Sevnica

Prodaja gradbenih parcel 
na Drožanjski cesti
Občina Sevnica nadaljuje s prodajo parcel za individual-
no stanovanjsko gradnjo na območju Drožanjske ceste v 
Sevnici. V prodaji je še šest parcel, 17 od skupaj 22 par-
cel pa je že prodanih.

Parcele so velike od 778 do 898 kvadratnih metrov in so ko-
munalno opremljene z naslednjo infrastrukturo: dvopasovni-
mi cestami z opornimi zidovi, robniki in pločniki, vodovodom, 
ločeno meteorno in fekalno kanalizacijo, telekomunikacijski-
mi vodi, javno razsvetljavo, plinovodom in električnimi vodi. 
Cena zemljišča brez 20-odstotnega DDV znaša 16,45 evrov za 
kvadratni meter. Parcele se prodajajo s sklenitvijo neposre-
dne pogodbe z zainteresiranim kupcem. 

Letalski posnetki parcel so objavljeni na spletni strani Obči-
ne Sevnica (www.obcina-sevnica.si), za vse informacije pa 
lahko pokličete na telefonsko številko (07) 81 61 269 (Ro-
man Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve) oziroma se 
osebno zglasite na Občini Sevnica, v pisarni št. 214, vsak de-
lovni dan v času uradnih ur.

Pogled na naselje Drožanjska cesta (Foto: Občina Sevnica)

Pozidava kareja med Planinsko 
cesto in Kozjansko ulico 
V Uradnem listu RS je bil 20. aprila letos objavljen Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za pozi-
davo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevni-
ci. OPPN obravnava del naselja Šmarje v mestu Sevnica, ki 
na severozahodni strani meji s Kozjansko ulico, na vzhodni 
strani s Planinsko cesto, na južni strani pa z dovozom k ob-
stoječi stanovanjski pozidavi. 

OPPN omogoča gradnjo večstanovanjskega objekta z naj-
več 11 stanovanjskimi enotami etažnosti K+P+M (klet+pri-
tličje+mansarda) s pripadajočo prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo ter gradnjo pritličnega garažnega 
objekta z 12 enojnimi garažami. Površina območja prostorske 
ureditve znaša okrog 5.500 kvadratnih metrov. Del zemljišč 
je v zasebni lasti, del pa v lasti Občine Sevnica. 

Zainteresirani investitorji morajo pred pričetkom gradnje 
odkupiti potrebne gradbene parcele in pridobiti gradbeno 
dovoljenje za gradnjo objektov. Investitorji so Občini Sev-
nica pred izdajo gradbenega dovoljenja dolžni plačati tudi 
komunalni prispevek.

Povzetek za javnost iz veljavnega OPPN s splošnimi podatki 
je objavljen na spletni strani Občine Sevnica. 

Zainteresirani investitorji lahko za več informacij pokličete 
na telefonsko številko (07) 81 61 236 (Dušan Markošek, ob-
činski urbanist) oziroma se lahko osebno zglasite na Občini 
Sevnica, v pisarni št. 121, vsak delovni dan v času uradnih ur.

Vizualizacija načrtovanih ureditev

Občinska uprava Občine Sevnica se je prejšnji teden udele-
žila strokovne ekskurzije z obiskom Državnega zbora Repu-
blike Slovenije in občine Litija. S strani vodstva litijske ob-
čine, ki jo vodi župan Franci Rokavec, so bili predstavljeni 
primeri praks in strateških usmeritev iz različnih področij, 

med njimi tudi varovanja okolja in ravnanja z odpadki, spre-
jemanja prostorskih načrtov in prostorskega umeščanja, de-
lovanja krajevnih skupnosti in več segmentov družbenih de-
javnosti. Poleg obiska občine Litija je ekskurzija zajemala 
obisk in vodeni ogled Državnega zbora Republike Slovenije, 
kjer sta zaposlene v sevniški občinski upravi sprejela poslan-
ca iz občine Sevnica Tomaž Lisec in Roman Žveglič.

Obisk Državnega zbora RS 
in občine Litija

Občinski upravi občin Sevnica in Litija na geometričnem 
središču Slovenije v Vačah (Foto: Občina Sevnica)

Potovanje z avtodomi, ki 
so tudi pri nas priljubljena 
oblika preživljanja proste-
ga časa, vsako leto organi-
zira družba Caravan Center 
Ljubljana. Letošnjo jubilej-

no, že 15. karavano, je z na-
menom predstavitve sevni-
ške občine in v nadaljevanju 
Posavja idejno povezal Sev-
ničan Andrej Štricelj, tudi 
sam lastnik avtodoma in lju-
bitelj tovrstne oblike turiz-
ma, v pripravo dogodka pa so 
se vključili še domačini in lo-
kalna skupnost. 

Udeleženci karavane avto-
domov so si v sklopu obi-

Caravanova karavana obiskala tudi 
sevniško občino
Posavje je zadnji konec tedna v mesecu maju obiskala Caravanova karavana – potujoča skupina kar 34 av-
todomov, katerih lastniki so si z navdušenjem ogledali tudi kulturne in naravne lepote sevniške občine. 

ska sevniške občine v petko-
vem večeru najprej ogledali 
Grad Sevnica. Na makadam-
skem parkirišču pod gradom, 
kjer Občina Sevnica in Javni 
zavod za kulturo, šport, tu-

rizem in mladinske dejavno-
sti Sevnica načrtujeta ure-
diti parkirišče za avtodome, 
je goste sprejela direktorica 
zavoda Mojca Pernovšek. Po 
ogledu bogate vsebine sevni-
škega bisera v družbi grajske 
gospode je zbrane sprejel in 
jim dobrodošlico zaželel žu-
pan Srečko Ocvirk. 

V sobotnem dopoldnevu se je 
skupina avtodomov po ogle-

du hidroelektrarne Blanca 
odpravila skozi sevniško me-
stno jedro do Vinskega dvo-
ra Deu na Malkovcu, kjer so 
jih prijazno sprejeli lastniki 
vinskega dvora, domačini in 
Aktiv kmečkih žena Tržišče, 
pozdravil pa tudi predsednik 
sveta Krajevne skupnosti Tr-
žišče Janez Virant. Karavana 
je prijetno popestrila praznik 
tržiške krajevne skupnosti, 
kot v preteklosti turistič-
ni vlak. Poti preko Škocjana 
in Šentjerneja ter mimo Ko-
stanjevice na Krki in Podbo-
čja je sledil obisk legendarne 
Gadove peči, kjer je skupina 
turistov preživela preostanek 

vikenda v organizaciji gosto-
ljubnih domačinov. 

Karavana avtodomov je ob 
popotovanju po posavskih 
poteh pritegnila marsika-
tero oko, dogodek pa je bil 
za sevniško občino zelo po-
memben predvsem z vidika 
prikaza našega območja in 
s tem turizma kot vse bolj 
pomembne gospodarske pa-
noge. Cilj približati lepo-
te naših krajev in dobrosrč-
nost domačinov je vsekakor 
uspel, zato se bodo izletni-
ki v našo lepo občino z vese-
ljem vračali tudi v prihodnje, 
je prepričan Andrej Štricelj. 

Karavana avtodomov se je od HE Blanca odpravila proti 
sevniškemu Glavnemu trgu. (Foto: Občina Sevnica)

Na Malkovcu so goste sprejeli predsednik sveta KS Tržišče 
Janez Virant, lastnik Vinskega dvora Deu Peter Deu, sev-
niški župan Srečko Ocvirk ter pobudnik in soorganizator 
karavane Andrej Štricelj. (Foto: Caravanova karavana)

Utrinek iz Gadove peči (Foto: Caravanova karavana)

Rekorden obisk na 17. sevniškem 
kolesarskem maratonu

Skupina skoraj 250 kolesarjev se je na pot podala s sev-
niškega Glavnega trga. (Foto: Občina Sevnica)

www.obcina-sevnica.si
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KRŠKO - Na binkoštno nedeljo je ŠKC Župnijska Karitas Vi-
dem-Krško v krškem hramu kulture pripravila dobrodelni 
koncert Za upanje. Prijetno glasbeno vzdušje so s svojim 
nastopom pričarali Prifarski muzikanti. Zbrane pa so na-
govorili krška podžupanja Ana Somrak, generalni tajnik 
Škofijske Karitas Celje Matej Pirnat, predsednik videm-
ske Karitas in domači župnik Mitja Markovič ter tajnica 
Ivanka Zupančič. Dogodek sta s svojim obiskom počastila 
predsednik celjske Škofijske Karitas Rok Metličar in kme-
tijsko-okoljski minister Franc Bogovič. Prireditev je po-
vezovala Ivanka Černelič Jurečič. M. K.

KRŠKO - V organizaciji Mladinskega centra Krško, Kluba 
posavskih študentov, KUD Butnhrupn ter Posavske regio-
nalne stične točke za nevladne organizacije (PrSTAN) je 
v starem mestnem jedru Krškega 26. maja potekal naj-
prej Festival posavskih nevladnih organizacij (NVO), v po-
poldanskih in večernih urah pa Mladinski kulturni festival.

Festival NVO se je zvrstil četrto leto zapored, namenjen pa 
je osveščanju javnosti o vlogi in pomenu nevladnih organi-
zacij in njihovega delovanja na regionalnem območju - dru-
štev, zasebnih zavodov, ustanov, domače obrti, humanitarnih 
društev idr. -, ki so splošno koristna in dobrodelna. Festival 
je bil združen z AlterEKO tržnico, na kateri so se na skupno 
28 predstavitveno-prodajnih stojnicah predstavili prideloval-
ci in ustvarjalci raznih proizvodov, unikatnih in lastnoročnih 
izdelkov, pa tudi ekološki pridelovalci s svojimi pridelki. Na-
vedenemu dogajanju je v sledil Mladinski kulturni festival, 
obiskovalce pa so pritegnili predvsem nastopi znanih in uve-
ljavljenih glasbenih ustvarjalcev: Petra Dirnbeka, Tinkare 
Kovač in Vlada Kreslina. B. M.

Pestra festivalska sobota

Na stojnicah so prevladovali izdelki domače pridelave 
in obrti.

KRŠKO – 30. maja je Glasbena šola Krško v veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško pripravila koncert, ki so ga naslovili Or-
kestri Glasbene šole čestitajo prazniku. Zbrane je v uvodu 
pozdravila krška podžupanja Ana Somrak, nekaj besed pa je 
obiskovalcem namenil tudi ravnatelj Drago Gradišek. Pra-
znično prireditev so pričeli plesalci pod mentorstvom Urše 
Rupnik, nato pa je pod vodstvom Mitje Režmana koncertiral 

kitarski orkester. Maja Virant je za nastop pripravila klavir-
ski trio, godalni orkester pa Kristian Ilić, ki je prireditev po-
leg Branke Žičkar tudi vodil. Žičkarjeva je v poslušanje obi-
skovalcem dirigirala tamburaškemu orkestru. Harmonikarski 
orkester se je predstavil z Matejo Pirc, pihalni kvintet in pi-
halni orkester pa je nastopil pod vodstvom Dejana Učakarja. 
Mentor Stane Cetin je tokrat spremljal svoj šopek frajtona-
ric oz. diatoničnih harmonik s kitaro. Učencem in učenkam, 
ki so se v letošnjem letu udeležili raznih tekmovanj ter po-
segli po najvišjih mestih, pa so bila podeljena posebna pri-
znanja.  M. Kalčič

LIBNA - Članice Kulturnega društva Libna Dolenja vas pri 
Krškem so 2. junija v počastitev krškega občinskega pra-
znika v svojih prostorih na železniški postaji Libna po-
stavile na ogled etnološko razstavo ročnih del, ki so na-
stajala v času naših prababic in babic od leta 1900 dalje. 
Preko 200 različnih izdelkov so zbrali po vsej Sloveniji, 
postali pa so društvena lastnina, zato predsednica Anto-
nija Žener upa, da jim bo uspelo pridobiti primerne pro-
store, kjer bodo na ogled mlajšim rodovom. M. K. 

Ob prazniku koncertirali orkestri 

Tamburaški orkester pod taktirko Branke Žičkar

BRESTANICA - Plavalni klub Celulozar Krško je bil 2. junija že 
41. leto zapored ob krškem občinskem prazniku organizator 
mednarodnega plavalnega mitinga za pokal Krškega. Na bre-
staniškem bazenu je nastopilo skupno 281 tekmovalcev iz 15 
slovenskih plavalnih klubov ter PK Banja Luka. Plavalcem sta 
pred začetkom tekme zaželela čim boljše uvrstitve krški žu-

pan mag. Miran Stanko ter predsednik PK Celulozar Borut Mla-
kar, na samem mitingu pa sta se od domačih tekmovalcev na 
zmagovalni oder povzpela Marko Mišanovič in Aljaž Bogolin, 
ki sta vsak v svoji kategoriji osvojila 2.mesto na 100 m prsno, 
ob tem pa še trikrat priplavala med najboljših deset. Uvrstitve 
med deseterico so priplavali še Jan Žičkar, Benjamin Poljšak, 
Žana Maruša, Lovro Arh, Anže Kozole, Nastja Sevšek in Jer-
neja Šribar ter fantovska in dekliška štafeta.   B. M. 

41. plavalni miting

Ekipa krških plavalcev na mitingu za pokal Krškega

BRESTANICA - Na ribniku Mač-
kovci pri Brestanici je 2. ju-
nija potekalo državno tek-
movanje gluhih in naglušnih 
v športnem ribolovu za leto 
2012. Udeležilo se ga je de-

set ekip desetih slovenskih 
stanovskih društev, skupno pa 
38 tekmovalcev. Tekmovanje 
je organiziralo Društvo gluhih 
in naglušnih Posavja (DGN), 
ki v letošnjem letu obeležu-
je 50 let delovanja, hkrati pa 
so udeleženci s tekmovanjem 
obeležili mednarodni teden 
gluhih. Ker pa je prireditev 
potekala tudi v sklopu občin-
skega praznika, je čim več 
sreče pri lovljenju rib s plov-
cem v uvodu tekmovalcem 
zaželela podžupanja občine 
Ana Somrak. In več kot oči-
tno so dobro želje padle na 
plodna tla, saj so člani DGN 
Posavje osvojili ekipno prvo 
mesto, zlato kolajno pa si je z 
največjim ulovom v posamič-
ni razvrstitvi prislužil Marko 
Davidović, prav tako član po-
savskega društva. B. M. 

Ribiška zmaga 
DGN Posavje

Zmagovalna ekipa DGN Po-
savje

BREGE - Konjeniški klub Posavje Krško in Zveza društev 
kasaške centrale Slovenije sta ob prazniku občine Krško 
3. junija na hipodromu Brege organizirala tradicionalne 
kasaške dirke.

Najprestižnejša je bila dirka za Šampionat Slovenije, ki je 
potekala v dveh delih, za njeno lovoriko pa se je pomerilo 
deset kasačev. Kasaški Šampion Slovenije 2012 je tako po-
stal konj Angel Sirrius z voznikom Markom Gorencem iz KK 
Ljubljana. Na kilometer dolgem ovalu na Bregah so poleg te 
potekale še ostale dirke, med drugim so se pomerili zače-
tniki in evropski kasači, zelo zanimiva pa je bila tudi dirka 
kmečkih dvovpreg za memorial Jožeta Urbanča, preminulega 
prizadevnega člana krškega konjeniškega kluba. Na Bregah 
sta nastopila tudi člana domačega kluba Aleš Pavšič in Uroš 
Bernardič. Vetrovno vreme je vsem tekmovalcem povzroča-
lo kar precej težav, zato je bila zelo pomembna njihova tak-
tika. Kljub temu je bilo postavljenih nekaj osebnih rekordov, 
saj je hipodrom na Bregah tudi sicer znan po izredno hitrih 
časih. Med podeljevalci pokalov najboljšim sta bila tudi kr-
ški župan mag. Miran Stanko in Ciril Smrkolj, predsednik 
ZDKCS. Poleg tradicionalnih stav, ki so jih lahko gledalci od-
dali, je bila zanje na voljo še vožnja s kočijo, podjetje Ga-
stromiks in Aktiv kmečkih žena Krško polje pa sta poskrbe-
la, da domov niso odšli lačni in žejni. 
 R. Retelj

Ustoličen kasaški Šampion 
Slovenije 2012

Kasaške dirke so bile napete vse do konca.
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KRŠKO - Mladinski center Krško je med 1. in 4. junijem gostil 
21 mladih iz pobratenega srbskega mesta Bajina Bašta. Da bi 
stkali čim več medsebojnih poznanstev, so 1. junija pripravili 
spoznavno, t. i. srbsko popoldne, v uvodu katerega so zbra-
ne pozdravili in nagovorili krški župan mag. Miran Stanko, 

podžupan občine Bajina Bašta Dejan Mlađenović in direktor 
MC Krško Mitja Valentinc. Kot je nagovoril gostujoče mlade 
župan Stanko, je njihov obisk pomemben predvsem iz dveh 
vidikov, in sicer zato, ker sovpada s krškim občinskim pra-
znikom, na katerega je občina povabila vse pobratene obči-
ne, kakor tudi z vidika nadaljevanja tradicije nekdaj tesne-
ga sodelovanja, ki sta ga občini vzpostavili v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Podžupan Bajine Bašte Mlađeno-
vić je pri tem izrazil upanje, da bo občinama uspelo ob pri-
jateljskih stikih vzpostaviti tudi gospodarsko sodelovanje in 
že vnaprej izrazil dobrodošlico krški delegaciji, ki se bo sre-
di meseca julija udeležila regate v Bajini Bašti.  B. M. 

V MC Krško mladi iz Bajine Bašte

Med izmenjavo simbolnih daril Dejan Mlađenović (levo) 
in Mitja Valentinc, zadaj mag. Miran Stanko

KRŠKO - Na tradicionalni junijski speedway dirki ob občinskem 
prazniku za Pokal Franca Babiča in Zlati znak občine Krško 
so nastopili vozniki iz desetih držav. Pokal Franca Babiča je 
osvojil Nemec Tobias Busch, Zlati znak pa njegov rojak Ke-

vin Wolbert. Domačemu dirkaču Samu Kukavici se je sicer 
uspelo uvrstiti v finale za Babičev pokal, a ga zaradi poškod-
be ob startu ni končal in zaključil dirko na skupno 4. mestu. 
Kukavica je mesto slabše zaključil dirko za Zlati znak občine, 
mesto za njim se je uvrstil Aleksander Čonda, Denis Štojs je 
bil osmi in Žiga Radkovič 13. Dirko je odprl župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko. B. M. (Vir in foto: P. Prašnički)

KRŠKO - V športni dvorani Šol-
skega centra Krško se je 2. ju-
nija v sklopu prireditev ob 
prazniku občine Krško odvijal 
tradicionalni Triglav kata pokal 
v karateju. Tekmovanje, ki ga 
organizator, Karate klub Triglav, 
prireja že dobro desetletje, je 
namenjeno tako začetnikom 
kot tistim, ki so jim tekmoval-
ne blazine že dalj časa pozna-
ne. Na letošnjem pokalu so v 
svojih kategorijah prva mesta 
osvojili Gašper Ružič (zače-
tniki), Urška Vehovar (zače-

tnice), Sebastjan Lašič (predtekmovalna skupina - fantje), 
Anastasia Cizerle (predtekmovalna skupina - dekleta) in Igor 
Kelbič (tekmovalna skupina).  P. P. (Vir: KK Triglav)

Nemca osvojila Babičev pokal 
in Zlati znak občine

Tobias Busch z zmagovalnim pokalom Franca Babiča v 
družbi Babičevih vnukinj in soproge Tonice 

Triglav kata pokal 2012

Mladi karateisti so se po-
merili v katah.

KRŠKO - Na zboru članov so 
se 5. junija na Občini Krško 
sestali člani Društva za ceste 
jugovzhodne Slovenije. Dru-
štvo, ki ga sestavljajo stro-
kovnjaki, ki delujejo na po-
dročju cestne in prometne 
stroke, včlanjenih je trenu-
tno 54 fizičnih in dve prav-
ni osebi, deluje sicer od leta 
1996, a je aktivnejše zadnji 
dve leti, ko so natančneje 
opredelili smernice in pravi-
la delovanja društva. 

Glavna naloga društva je, kot 
je povedal predsednik Marijan 
Prešeren, spodbujanje razvo-
ja cestne in prometne stroke, 
v ta namen pa na letni ravni 
organizirajo strokovna sreča-
nja. Tako so lani izvedli dva 
obsežnejša strokovna posve-
ta, in sicer na temo strategi-

je izgradnje 3. in 3.a razvojne 
osi na območju jugovzhodne 
Slovenije ter na temo spre-
memb Zakona o javnih cestah. 
Obeh strokovnih posvetov se je 
udeležilo okoli 200 udeležen-
cev, poleg članov društva tudi 
predstavniki pristojnih ministr-
stev in agencij ter drugih za-
interesiranih subjektov, ki de-

lujejo na področju cestne in 
ostale prometne infrastruktu-
re. Med pomembnimi naloga-
mi je tudi meddruštveno pove-
zovanje, trenutno sodelujejo s 
petimi stanovskimi društvi, vsi 
pa pod krovno Družbo za razi-
skave v cestni in prometni stro-
ki Slovenije (DRC), ki opravlja 
vlogo zveze društev in zastopa 
interese slovenskih društev za 
področje cest tako doma kot 
v tujini.
V uvodu navedenega srečanja, 
ki je potekalo v sklopu občin-
skih prazničnih prireditev, so 
imeli udeleženci zbor članov, 
v nadaljevanju pa strokovni 
posvet in predstavitev inve-
sticijskih programov in razvo-
ja prometne infrastrukture na 
območju občin Kočevje, Mirna, 
Črnomelj, Šmarješke Toplice in 
Krško.  B. Mavsar 

Strokovni posvet Društva za ceste JV Slovenije

Marijan Prešeren

KRŠKO, 8. - 9. JUNIJ 2012, SAMOBOR, 10. JUNIJ 2012

FILMSKI ZVEZDNIK IN GOJU-RYU MOJSTER

7. DAN, Kyoshi

Nekdanji prvak Okinawe v bojih - KARATE KUMITE - Filmski zvezdnik  iz akcijskega karate filma KURO OBI – ČRNI PAS

JADRANSKA TURNEJA
SLO - CRO 2012
1. 6. - SELNICA ob Dravi
2. 6. - MARIBOR
4. 6. - SELNICA ob Dravi
6. 6. - KRŠKO - F1 & KARATE SHOW
8. - 9. 6. - KRŠKO 
9. 6. - KRŠKO - GALA SHOW 
10. 6. - SAMOBOR
12. 6. -  ZAGREB
26. - 27. 6. - NOVIGRAD

ODPRTI MEDNARODNI GOJU-RYU 
SEMINAR ZA VSE ŠOLE IN STILE

IMGKA – International Meibukan 
Gojyu-Ryu Karate Assotiation, 

www.imgka.com

Akihito YAGI

CHOJUN MIYAGI

MEITATSU YAGI

MEITOKU YAGI PROSLAVA: 45-OBLETNICE 
USTANOVITVE PRVEGA KARATE 
KLUBA V SLOVENIJI - KRŠKO 1967

KRŠKO, 8. - 9. JUNIJ 2012
DVORANA ŠOLSKEGA CENTRA KRŠKO-SEVNICA, CKŽ 131,  
PETEK, 8. JUNIJ, 18-20h ter  SOBOTA 9. JUNIJ: 10-12h IN 15-17h

SAMOBOR, 10. JUNIJ 2012, 
OŠ BOGUMIL TONI, Perkovćeva ul.  
Dvorana borilnih športov: 10-12h in 15-17h
 

Informacije in prijave: 
Veljko Jukič, 070-500-950 (e-pošta: v.jukic@siol.net ), Stane Iskra 041-438-468.

K A R A T E  B R E Z  M E J A

Zakaj ne bi tudi pri vas zadišalo 
po sveže pečenem kruhu?

Več o priljubljeni knjigi preberite na stran 17!

V knjigi boste med 
drugim našli recepte za:

Česnovi zvitki

Pletene makovke

Brezglutenski kruh
s suhim sadjem

Mešani pšenični kruh 

z ovsenimi kosmiči

Ajdov kruh z orehi

Pirin kruh

Pekovski rogljiči

Buhteljni Šarkelj

Pleteno srce

Masleni zvitki 
s pršutom

Sonček

Sadni kruh

Žemlje za 
diabetike
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ligaški semafor

NOGOMET
1. SKL/1. SML
Rezultati SKL – Krško : Šam-
pion Celje 3:2 (Predanič, Fe-
lja, Kneževič)
Rezultati SML – Krško : Šam-
pion 3:4 (Bublica, Lovrinovič 
Mitja, Barbič)
Lestvica SKL – 1. Koper 72, 
16. Krško 22
Lestvica SML – 1. Gorica 66, 
14. Krško 25
Skupna lestvica – 1. Koper 
119, 16. Krško 47

U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultati – Brežice : Celje 
0:12, Dravinja : Brežice 7:0
Lestvica – 1. Celje 78, 16. 
Brežice 16

LIGE MNZ Celje

U16 - MNZ
Rezultati - Krško B : Šentjur 
7:0, Zreče : Krško B 1:1 
Lestvica - 1. Zreče 32, 3. Kr-
ško B 19

U14 – 1. LSD 
Rezultati – Celje B : Krško 1:4
Lestvica - 1. Krško 49

U14 – 2. LSD 
Rezultati – Krško B : Šoštanj 
6:5, Pivovar : Krško B 1:5
Lestvica - 1. Krško B 51

U12A – 1. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Krško : Kovinar 
Celje 5:0, 2:1, 7:3, 1:0, Ko-
vinar : Brežice 2:3, 3:1, 0:4, 
3:0, Celje : Krško 1:8, 1:6, 
2:10, 0:6
Lestvica - 1. Krško 212, 6. 
Brežice 84

U12B – 2. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Krško B : Zreče 
3:0, 0:6, 3:0, 5:3, Mozirje : 
Krško B 5:0, 0:3, 5:0, 1:6
Lestvica - 1. Krško B 179

U12C – 3. LMD – MNZ Celje
Rezultati - Radeče : Pivovar 
3:0, Šoštanj : Brežice 9:7, Sev-
nica : Šampion B 2:13, Pivovar 
: Sevnica 14:0, Brežice : Ljub-
no 5:2, Šoštanj : Radeče 2:7
Lestvica - 1. Radeče 50, 6. 
Sevnica 13, 7. Brežice B 9

U10A
Rezultati - Krško : Rudar Ve-
lenje 3:0, 4:0, 6:0, 4:1, Dra-
vinja : Krško 3:2, 1:2, 2:4, 
4:5 

U10B
Rezultati – Krško B : Roga-
ška 4:3, 6:0, 2:1, 2:4, Breži-
ce : Zreče 0:4, 5:0, 3:1, 1:0, 
Šampion B : Radeče 1:0, 3:0, 
2:3, 3:0

U10E
Rezultati - Škale : Sevnica 
5:3 

U8A
Rezultati - Krško : Rudar Ve-
lenje 0:1, 3:0, 0:4, 1:2, Dra-
vinja : Krško 5:0, 2:2, 0:0, 
3:3 

U8B
Rezultati – Krško B : Rogaška 
1:4, 1:8, 1:4, 0:10, Brežice 
: Zreče 5:0, 3:1, 7:2, 3:0, 
Šampion B : Radeče 0:2, 3:1, 
3:0, 3:0

KOŠARKA
U14 – 2. SKL - skupina 5
Rezultati - Posavje Krško : 
Ježica 66:47, Lastovka Dom-
žale : Posavje Krško 63:74
Lestvica - 1. Grosuplje B 14, 
2. Posavje Krško 13

U14 – 2. SKL – skupina 6
Rezultati - Posavje Brežice : 
Parklji B 27:68, Posavje Bre-
žice : Helios B 28:77, Posavje 
Krško : Posavje Brežice 86:44
Lestvica - 1. Helios B 16, 3. 
Posavje Podbočje 10, 5. Po-
savje Brežice 7

U12 – 2. SKL – zahod D3
Rezultati - Posavje Krško : 
Cerknica 69:24
Lestvica - 1. Posavje Krško 16

U12 – 2. SKL – zahod 1 A3
Rezultati - Ježica : Posav-
je Brežice 94:15, Posavje 
Brežice : Grosuplje 15:86, 
Grosuplje : Posavje Brežice 
79:15, Ježica : Posavje Bre-
žice 64:27
Lestvica - 1. Grosuplje 24, 3. 
Posavje Brežice 15

BREŽICE – Minulo soboto so brežiške ulice drugo leto zapored 
zavzeli tekačice in tekači, ki so se udeležili 2. prireditve "Bre-
žice tečejo 2012", katere organizator je Mladinski center Breži-
ce. Okrog 200 tekmovalcev se je udeležilo glavnega (9,5 km), 
rekreativnega (4,5 km) in otroškega teka (800 m), najbolj zaba-
ven pa je bil tek očkov na 200 m. Vsi so uspešno in hrabro prite-
kli v cilj, kjer jih je spodbujala kar številna množica svojcev in 
drugih Brežičanov. Na najdaljši razdalji, ki je potekala pretežno 
po Vrbini in je štela za točke Dolenjskega pokala, je v absolutni 

konkurenci zmagal Jože Bučar (AK Šentjernej) pred Aljažem 
Zalarjem (ŠD Lončar) in Bojanom Vidmarjem (DTP Trebnje). V 
ženski konkurenci je slavila Marta Plahuta (AK Radeče). Med 
„rekreativci“ je absolutno slavila Klara Zakšek (AK Sevnica), tik 
za njo je prišel v cilj Martin Škoberne (TK Krško), tretje me-
sto pa je osvojil Boštjan Sladič (AK Sevnica), ki je kasneje do-
bil tudi otroški tek. Vzporedno s tekaškimi preizkušnjami je bil 
organiziran voden pohod na Šentvid, vse udeležence pa sta ob 
prihodu v cilj čakala spominska majica in topel obrok. Ob kon-
cu je v dvorani MC-ja potekala podelitev pokalov in medalj naj-
boljšim v posameznih kategorijah, za glasbeni pridih pa je po-
skrbel kantavtor Peter Dirnbek. R. Retelj

Po Brežicah teklo 200 tekačev

Štart glavnega in rekreativnega teka pred MC Brežice

KRŠKO, AJDOVŠČINA – V krški »leteči dvorani« smo bili v 
maju priča zaključnim bojem najboljših slovenskih ekip 
letnikov 1997. Mladim Krčanom je uspelo pod vodstvom 
trenerja Sandija Markla ohraniti doma še drugi letošnji 
naslov državnih prvakov. Poleg »zlatih« mladincev pa je v 
Krško uspelo pripeljati pokal za tretje mesto še kadetom, 
ki so bili na zaključnih bojih v Ajdovščini prav tako blizu 
naslova prvakov.

Potrditev odličnega dolgoročnega dela z mlajšimi kategorija-
mi Krčanom prinaša sadove že nekaj sezon. Z uspehi so upra-
vičili visoka pričakovanja, ki so jih postavili njihovi trenerji. 
Igre in rezultati iz preteklih sezon, z izjemo mladinske eki-
pe, so bili tisti, ki so Krčane postavljale v vlogo favoritov. 
Tokratni rezultati uspešnih selekcij imajo še večjo vrednost, 
saj so doseženi v višji starostni kategoriji, kar odraža kon-
stantno dobro delo z generacijami.
Trener Sandi Markl, letos nosilec kar dveh naslovov državnih 
prvakov z mladinci in starejšimi dečki, že od malih nog dela 
z eno najuspešnejših generacij fantov v zgodovini krškega ro-
kometa: „Izjemen rezultat, izjemna sezona. Težko bo pono-
viti kaj takega. Bistveno pa je to, da fantje res igrajo lep in 
zrel rokomet ter da se na igrišču znajdejo v vseh situacijah. 
Še enkrat jim iz srca čestitam. Hvala vsem staršem in osta-
lim navijačem, ki ste nas podpirali skozi celotno sezono!“ 
Varovanci Aleja Kukavice so bili v Ajdovščini blizu naslo-
va prvakov, ki pa so ga izgubili v zaključkih tekem, saj so v 
teh popustili in dopustili domačinom in Celjanom preobrat 
v zadnjih vzdihljajih tekem. Kljub temu so pred prehodom 
v višjo starostno kategorijo potrdili svojo kakovost in zaslu-
ženo osvojili kolajno. S tem rezultatom so zaokrožili sezono 
2011/12, ki bo za krški rokomet ostala zapisana z zlatimi čr-
kami. Je kdo rekel težko ponovljivo? Pustimo se presenetiti 
prihodnosti. Luka Šebek

KRŠKO, KITZBÜHEL, ZAGREB - Mladi nogometaši, člani se-
lekcije U10, so si z zmago na največjem mednarodnem 
turnirju za omenjeno selekcijo v Sloveniji izborili gostova-
nje na finalu turnirja Cordial cup. Štiridnevni finalni turnir 
je potekal v poznanem avstrijskem zimovališču Kitzbϋhel. 
Za kakšen turnir gre, pa lahko razberemo iz finalistov in 
udeležencev turnirja, saj je v finalu bavarski predstav-
nik Bayern Mϋnchen izgubil proti danskemu Köbenhavnu.

Člani ekipe U10 so pod vodstvom trenerja Gregorja Hotka 
opravili veliko delo v Radomljah, kjer so na enem izmed 48 
kvalifikacijskih turnirjev po vrsti »padle« ekipe Olimpije, Po-
nikve Zagreb in Slovenske Bistrice. V četrtfinalu so dosegli 
zanesljivo zmago proti Kolpi, v polfinalu je padel še NK Mari-
bor z 2:1. Finale je bilo težko pričakovano, saj je njihov na-
sprotnik NK Triglav Kranj letos uspel poraziti Krčane v finalu 
pokala RIN. V obračunu rivalov so mladi krški upi zmagali s 
4:0. Na turnirju je nastopila tudi selekcija U12, ki je po po-
razu z Mariborom obstala v polfinalu in na koncu po zmagi 
nad Domžalami osvojila 3. mesto. Zmagovalec turnirja je po-
stala ekipa NK Bravo iz Ljubljane, ki so jo Krčani v letošnjih 
prijateljskih tekmah in na turnirju že redno premagovali. 
V Kitzbϋhelu pa odlične igre selekcije U10 na evropski sceni. 
V izjemno izenačeni skupini so se ob zmagi nad ekipo pod-
mladka nemškega prvoligaša 1. FSV Mainz kot prvaki skupine 
uvrstili v osmino finala. Tam so premagali ekipo iz Stuttgarta 
in v nadaljevanju tekmovanja naleteli na ekipo Bayerja iz Le-
verkusna, ki je bila srečnejša po kazenskih strelih.
Ob istem času je na velikem mednarodnem turnirju v Zagre-
bu selekcija U12 pod vodstvom trenerja Roka Zorka v skupini 
dosegla vse tri zmage s hrvaškimi predstavniki Lučko, Slaven 
Belupo in Hrvatski Dragovoljac. V četrtfinalu so po odlični igri 
in kazenskih strelih izgubili proti ekipi Varteksa iz Varaždina. 
Rezultati potrjujejo dobro delo v klubu z vsemi selekcijami, 
ki so med najboljšimi v slovenskem prostoru.
 Luka Šebek

Sanjska sezona za krški rokomet Nogometaši na evropski sceni

Ekipa starejših dečkov RK Krško Selekcija U10 na turnirju v Kitzbühelu

SEVNICA - 26. maja se je v sevniški športni dvorani odvijal 
že 10. rokometni veteranski turnir, na katerem je sodelova-
lo je devet moških in osem ženskih ekip. Največ borbenosti 
in športnega znanja so pokazali igralci ekipe Mlajši vetera-
ni iz Trebnjega, drugo mesto so osvojili Radeški gamsi, tre-

tje pa ekipa iz Novega mesta. V ženski konkurenci je največ 
pokazala ekipa Akcija iz Ljubljane, druge so bile Kočevke in 
tretje po izenačenem boju s sevniškimi oldPUNCAMI igralke 
iz Šentjerneja. Najboljša strelka jubilejnega rokometnega 
turnirja v Sevnici je bila Kamila Krošelj iz sevniškega kluba 
oldPUNCE. Najboljša vratarka je postala Sergeja Stefanišin 
iz Kočevja. V moški konkurenci je bil najboljši strelec Jure 
Rizmal iz Radeč, najboljši vratar Lojze Kukman iz Novega 
mesta, naziv najboljšega igralca turnirja pa je osvojil Mar-
ko Longar iz Trebnjega. J. K.

Veteranski rokometni turnir

Sevniške oldPUNCE

BREŽICE - Po slabem uvodu v olimpijsko sezono se je Primož 
Kozmus odločil za prekinitev sodelovanja s trenerjem Mar-
janom Ogorevcem. »Po daljšem premisleku sem se odločil 
za prekinitev sodelovanja s trenerjem. Razlog za prekinitev 
je slabša pripravljenost na začetku sezone od pričakovane. 
Razhajava se tudi v pogledih glede tehnične izvedbe meta. 
Težko je delati nekaj, čemur popolnoma ne zaupaš,“ je ra-
zloge za to odločitev pojasnil Kozmus.

KRŠKO, POSAVJE – Športni delavci v Posavskem odbojkar-
skem klubu Krško so skupaj z mladimi odbojkarskimi nav-
dušenkami uspešno in več kot dostojno zastopali klubske 
barve v svoji prvi sezoni delovanja. Začetek delovanja in 
veliko število deklet, ki se jim je pridružilo, je dobra mo-
tivacija za domače odbojkarske delavce, ki imajo za pri-
hodnost vse večje načrte.

Dekleta so že v prvem letu delovanja nastopile v sistemu tek-
movanja za državno prvenstvo. Preko sklopov turnirjev, ki so po-
tekali po celotni Sloveniji, so se najmlajše deklice v prvi sezoni 
uvrstile na 31. mesto med 41 ekipami v svoji kategoriji. Njiho-
ve malo starejše klubske kolegice v mali odbojki, ki so svoj za-
dnji turnir odigrale v Kranju, so končale na 26. mestu med 61 
ekipami. Omenimo, da bo večina deklic še eno leto igrala v isti 
starostni kategoriji, tako da so že v pričakovanju nove sezone, 
kjer si nadejajo še vidnejših rezultatov.
Krčanke kljub končani tekmovalni sezoni že pridno trenirajo za 
sezono 2012/2013, v kateri bodo v POK Krško poleg omenjenih 
ekip prvič tekmovali tudi s starejšimi deklicami. Z januarjem 
letošnjega leta so pričele z vadbo tako starejše deklice kot tudi 
kadetinje. Ker v klubu iščejo poti, kako dvigniti ženski kolek-
tivni šport v Posavju, želijo, da se bi jim pridružilo čim več de-
klet, ki bi rade trenirale in igrale odbojko.  L. Šebek

Kozmus nič več z Ogorevcem

Deklice POK uspešne v prvi sezoni

Zasedba Posavskega odbojkarskega kluba Krško

POSAVJE, MURSKA SOBOTA - V Murski Soboti je 2. junija pote-
kalo 36. državno tekmovanje in srečanje modelarjev in radio-
amaterjev osnovnih šol Slovenije. Najvidnejše uvrstitve med 
udeleženci iz posavskih šol sta dosegla s 1. mestom Tadej Ti-
hole (OŠ Savo Kladnik Sevnica) in s 3. mestom Blaž Hrvatin 
(OŠ Jurij Dalmatin Krško), sevniški osnovnošolci pa so osvoji-
li tudi ekipno 1. mesto. Tihole in Hrvatin sta tudi v generalni 
razvrstitvi osvojila enaki mesti, na podlagi uvrstitev v leto-
šnji sezoni pa so se kar trije radioamaterji uvrstili v mladinsko 
mladinsko ARG državno reprezentanco Slovenije, ki bo nasto-
pila na 13. mladinskem evropskem prvenstvu v mesecu juliju 
v Litvi - poleg Tiholeta in Hrvatina še Jure Zelič iz Sevnice.

Trije mladi Posavci uvrščeni 
v reprezentanco
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SEVNICA - Na že dobro uveljavljeni prireditvi, ki poteka 
vsako prvo sredo v mesecu na sevniškem gradu, je vse-
stranski umetnik Rudi Stopar gostil dve umetnici – profeso-
rico glasbe Karolino Vegelj Stopar iz Brežic ter grafičarko,  
ilustratorko in profesorico likovne umetnosti mag. Urško 
Jekler z Malega Kamna.

Karolina Vegelj Stopar se je v grajski kapeli predstavila s 
kratkim klavirskim recitalom filmske glasbe, Urška Jekler 
pa s tremi skrbno izbranimi grafikami. »Grafike so enostavne 
kratke zgodbe, ki jih je mogoče primerjati s poezijo haiku-
jev,« je dejala avtorica in pojasnila svoj izbor treh razstavlje-
nih umetniških del, ki bodo mesec dni na ogled v grajskem 
oknu Radogost. Grafika drevesa z bogato krošnjo in z nešte-
to majhnimi figuricami v deblu drevesa predstavlja življenje. 
Skodelica je namenjena spoznanju, da se je potrebno vča-
sih v življenju za trenutek ustaviti. Sočno jabolko je prispo-
doba za skušnjavo. Rudi Stopar je misli o delu Urške Jekler 
strnil: »Iz jantarne nežne barvitosti izhajajo spojena rojstva 
drugega rastja, skladno z oprijemom akvarelnega navdiha v 
grafiki. Zapletenost širine misli in čutenja rešuje z vrezi in s 
tiskom. Papirno polje da življenje podobam, da skoznje raz-
beremo, česar ne zmore izreči govoreča misel. Grafika, ta 
njen čudežen svet, se rojeva ob večnih podobah travnikov, 
gozdov, vzvalovanih gričev, oblakov, neba in voda rek, jezer 
– povsod z drobno postavo človeka.«
 S. Radi, foto: L. Motore

VRHOVO - Skozi preplet igre in 
besed so 4. maja zvečer valovi-
le misli v Prosvetnem domu Vr-
hovo na predstavitvi pred dnevi 
izdane knjige Valovanje misli, v 
kateri se z odlomki iz svojih li-
terarnih del predstavlja kar 50 
slovenskih besednih umetnikov 
– članov društva Literarni Val. 
V režiji Katarine Klajn sta pri-
reditev spretno povezovala in 
interpretirala skrbno izbrane 
odlomke iz knjige Urška Klajn 
in Luka Klanšek, mlada igral-
ca študentske gledališke sku-
pine Žaba gleda&išče Prosve-
tnega društva Vrhovo. Bogat 
dramsko-literarni večer je bil 
dopolnjen s kratkimi glasbeni-
mi nastopi priznanih slovenskih 

kantavtorjev. Andrej Ikica je nastopil s spremljevalcem na ki-
tari in na harmoniki, solo na kitari pa so se predstavili Peter 
Andrej, Dani Bedrač in Adi Smolar. Večer je dodatno oboga-
tila še razstava likovnih del Barbare Zupanc in nastop Bojana 
Sumraka v vlogi Ivana Cankarja. S. R. 

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V tukajšnji cerkvi sv. Ane je 15. 
maja s svojim prvim samostojnim koncertom, z igranjem 
klarineta, navdušila Viktorija Hruševar iz Leskovca pri Kr-
škem, učenka posebnega programa instrumenta v Glas-
beni šoli Krško. Tako njej kot mladi pesnici Katji Hotko iz 
Globokega so obiskovalci iz spoštovanja in občudovanja 
aplavdirali stoje. 

Čeprav je 17-letno Viktorijo Hruševar v primerjavi z večino 
vrstnikov cerebralna paraliza prikrajšala za mnogo radosti in 
brezskrbnosti, ji bolezen ni odvzela neomajne volje, nadarje-
nosti in ljubezni do glasbe. Ob podpori staršev je začela obi-
skovati glasbeno šolo že v prvem razredu. Najprej je igrala 
na Orffova glasbila in flavto, po treh letih, kot sama pravi, 
pa je postala samozavestnejša in ob spodbudi in poučevanju 
profesorja Roberta Pirca začela igrati klarinet. Do sedaj se 
je na nastopih že večkrat predstavila občinstvu, med drugim 
je zaigrala tudi v Slovenski filharmoniji in na Konservatori-
ju za balet in glasbo v Ljubljani ter na različnih občinskih in 
krajevnih prireditvah. Prvi samostojni koncert, ki ga je na-
slovila Nismo vsi enaki, pa je ob spremljavi pianista Martina 
Šušteršiča izvedla v domačem kraju.
Za popestritev glasbenega programa se ji je pri tem z bra-
njem poezije pridružila vrstnica Katja Hotko iz Globokega, 
prav tako dekle s posebnimi potrebami. Katja, sicer dijakinja 
srednje ekonomske šole Brežice, kot velika ljubiteljica glas-
be prepeva v globoškem ženskem pevskem zboru, svoj prosti 
čas pa si zapolni tudi s pisanjem poezije. V letu 2010 je izda-
la pesniško zbirko z naslovom Živeti sanje. B. Mavsar

Radogost in Urška Jekler

V grajskem oknu Radogost na sevniškem gradu so na ogled 
grafike Urške Jekler. 

Valovanje misli v Vrhovem

Vsebinsko bogat umetniški 
večer sta povezovala Urška 
Klajn in Luka Klanšek.

Ljubezen do glasbe je močnejša 
od bolezni

Od leve: Katja Hotko, Viktorija Hruševar, Robert Pirc in 
Martin Šušteršič

KRŠKO – Ženski pevski zbor Prepelice iz Dolenje vasi, ki de-
luje pod okriljem Kulturnega društva Žarek, je 20. maja v 
Kulturnem domu Krško pripravil prireditev ob 10-letnici de-
lovanja. Pod taktirko zborovodkinje Mire Dernač Hajtnik 
so pevke zbrane navdušile z zanimivim izborom pesmi, prav 

tako pa tudi z gosti, ki so še dodatno popestrili in razvneli obi-
skovalce. Z glasbo, instrumenti ter petjem so navdušili Kvin-
tet Dori ter skupina Mariachi Fiesta en Jalisco, merico svoje-
ga prijetnega glasu sta dodala Oto Pestner in Jožica Svete. 
S humorističnimi vložki je dogodek besedno zabelil Primož 
Razboršek kot Užiguc, program pa je povezoval Srečko Pav-
kovič, ki se je sprehodil skozi desetletje dolenjevaških Pre-
pelic. Slednje koncertirajo vse od leta 2003, leto kasneje so 
se začele udeleževati revij odraslih pevskih zborov, prav tako 
sodelujejo na prireditvah v domači krajevni skupnosti ter go-
stujejo še izven krajevnih, pa tudi občinskih meja.  M. K.

Desetletje dolenjevaških Prepelic

Prepelice med nastopom

POLETNA 
MUZEJSKA NOČ

16. junij 2012 
od 18. do 1. ure

18:00  Odprtje muzejske trgovinice
19:00   Odprtje drugega dela stalne razstave 

VALVASORJEVI V KRŠKEM
20:30   Pravljično rešetanje: Za 2 groša fantazije v živo
22:00  Javna vodstva po razstavah 

Mestnega muzeja Krško in razstavi Galerije Krško
23:30   Zvezdogledje – planetarij 

(Astronomsko društvo NEK)
00:30  Zaključek

»S knjigo na potep« 
v Knjižnico Sevnica

Knjižnica Sevnica je v letošnjem letu že tretjič zapored 
skupaj z VDC Krško - Leskovec, enoto iz Sevnice, 
organizirala bralno značko "S knjigo na potep". Letošnjemu 
projektu branja se je pridružilo kar 11 uporabnikov varstveno 
delovnega centra in vsi so ga tudi uspešno zaključili. 

Skupaj s knjižnimi junaki smo se potepali od lanskega 
septembra; vmes smo se odpravili na pravljični sevniški 
grad, kjer nas je prijazno sprejel in v preteklost gradu 
popeljal Rok Petančič, aprila smo z Dragom Pirmanom ob 
razstavi mladinskih knjig v tujih jezikih »potovali« po svetu, 
sicer pa smo se enkrat mesečno dobivali v knjižnici, se 
pogovarjali o prebranem in še o marsičem drugem. Včasih 
smo celo zapeli …

Na zaključnem srečanju v četrtek, 31. maja 2012, je 
Jožica Prah, ki vodi projekt v Knjižnici Sevnica, bralcem 
podelila priznanja in knjižne nagrade. Slednje je zanje in 
prizadevne mentorice v VDC-ju prispevalo Društvo Bralna 
značka Slovenije.

Pri izvedbi zaključka nam je pomagalo Planinsko društvo 
Lisca Sevnica, ki nas je sprejelo v svoje Zavetišče pod 
sv. Rokom, tajnica društva, gospa Darinka Avguštin, je 
napolnila naše lačne želodčke, Turizem Toni pa je poskrbel 
za logistiko in tekočo osvežitev. 

Je še kaj lepšega, kot da bralci takoj ob zaključku »uradne 
sezone« povedo, da bi radi spet kaj brali? Brez skrbi, za 
naša potepanja knjig še zlepa ne bo zmanjkalo!

 Vir: Knjižnica Sevnica 
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»Danes smo se zbrali, da 
užijemo sladkost besed, da 
občutimo težo ali lahko-
tnost stavkov, sijočih iz po-
ezij. Svet je majhen, a velik 
v svojih izpovedih in podo-
be tega sveta najgloblje in 
najbolj iskreno sijejo v be-
sedah,« so bile uvodne misli 
bibliotekarja Matije Drob-
neta na literarnem večeru 
17. maja v sevniški knjižni-

ci. Dovršenost in poetičnost 
besed je bilo mogoče obču-
dovati v pesmih Marije Bajt, 
Karmen Hribar, Urške Golo-
bič in Rudija Stoparja. Do-
datna popestritev večera so 
bili nastopi Andreja Lisca iz 
razreda Martine Prevejšek, 
flavtistke Lare Senica iz ra-
zreda Vanje Ivankovič  (nju-
na korepetitorka je bila Saša 
Božič) in kitarista Mitje Kur-
nika iz razreda Zorana Košir-
ja. Zbrane sta uvodoma na-
govorila direktorica sevniške 
knjižnice Anita Šiško in di-

Pesniški zven Mojega Posavja 
SEVNICA, KRŠKO, BREŽICE - V okviru projekta Posavci beremo skupaj so se v treh osrednjih posavskih 
knjižnicah tri četrtke zaporedoma pod skupnim naslovom Mojemu Posavju s svojimi novejšimi literarni-
mi deli predstavili posavski besedni umetniki in umetnice, katerih dela so objavljena v literarni antolo-
giji Fanfare 2 posavske založbe Neviodunum.

rektor založbe Neviodunum 
Silvester Mavsar, ki je izra-
zil zadovoljstvo, da so Fanfa-
re 2 uvrščene na priporočilni 
bralni seznam knjig projekta 
Posavci beremo skupaj. 
  
Šopku ženske poezije, ki so jo 
zbranim podajale Slavica Jar-
kovič, Tatjana Lapuh in Ma-
rija Kalčič, je bilo mogoče 
prisluhniti 24. maja v Valva-

sorjevi knjižnici Krško. S po-
sebej izpiljenimi in duhoviti-
mi napovedmi jih je v spremni 
besedi okitil moderator Mati-
ja Drobne. Direktorica Valva-
sorjeve knjižnice Krško Urška 
Lobnikar Paunović je s prije-
tnim nagovorom odprla vrata 
v svet kulturnega hrama, ne-
kaj besed o Fanfarah 2 pa je 
dodal urednik Silvester Mav-
sar. Glasbene vložke so pri-
spevali učenci GŠ Krško: pod 
mentorstvom Ivana Bakrana 
je na kitari zaigrala Nataša Li-
benšek, nastop kvarteta kla-

rinetov v sestavi Miha Mirt, 
Jakob Ban, Matic Sotošek in 
Nikolaj Mavrek je izpilil Ro-
bert Pirc, na prireditvi pa jih 
je spremljala Branka Žičkar. 

Sklepni del projekta Posav-
ci beremo skupaj, namenjen 
Mojemu Posavju, je zadnje-
ga maja potekal v Knjižnici 
Brežice. Z novejšimi literar-
nimi deli izpod peresa doma-
čih avtorjev, zbranimi v lite-
rarni antologiji Fanfare 2, so 
se z razkošnimi in pogumni-

mi mislimi občinstvu v užitek 
predstavili Ana Rostohar, 
Sara Dirnbek, Ivana Vato-
vec, Dragomila Šeško, Tea 
Oršanič in Rudi Mlinar. Bo-
gat utrip njihovih misli so za 
intermezzo bogatili učenci 
GŠ Brežice. K lepoti trenut-
kov je k vsej duhovni širini, z 
globoko prepletenimi misel-
nimi skovankami, avtorje in 
občinstvo vodil pronicljiv mo-
derator Matija Drobne.
 S. Radi/ M. Kalčič/ 
 N. Jenko Sunčič

S prireditve v brežiški knjižnici
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DRUŽINSKE POČITNICE

V OTROŠKEM NASELJU 
ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO

V NEREZINAH NA OTOKU LOŠINJU
proste kapacitete

od 16. junija do 8. julija 2012

Bivanje in prehranjevanje
 25 € na osebo na dan (5 obrokov dnevno)

Informacije in prijave:
 pisarna ZPM: T: 0748 80 360, M: 051 382 095

ali M: 041 342 095 (Vida Ban)

BREŽICE – V Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice je 10. 
maja potekala zaključna prireditev Bolgarske avanture, ki 
je potekala med 5. marcem in 4. majem pod okriljem Sre-
dnje poklicne in strokovne šole Krško. Bolgarska avantura je 
bralni projekt s ciljem spoznavati bolgarsko kulturo in je-
zik. Udeležilo se ga je okoli 20 avanturistov-bralcev iz Val-

vasorjeve knjižnice Krško in Knjižnice Brežice, ki so prebra-
li okoli 60 knjig bolgarskih avtorjev. Za trud in spoznavanje 
bolgarske literature in dediščine so jim dijaki iz Sofije pode-
lili priznanja in jih tudi nagradili. Sicer pa gre za del projek-
ta »Energija za življenje«, ki poteka od 1. 8. 2011 do 31. 7. 
2013 v sodelovanju med Prvo privatno matematično gimna-
zijo iz Sofije in Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško (ŠC 
Krško – Sevnica). Za izvedbo projekta, ki zajema teme s po-
dročja energije, kulturne in zgodovinske dediščine ter de-
lavnic na temo odpravljanja ksenofobije, so uspeli pridobiti 
evropska sredstva. Na prireditvi so dijaki s ponosom pred-
stavili svojo šolo, postregli z domačo kulinariko in razvedri-
li s pesmijo in plesom iz domačega kraja. N. J. S.

KRŠKO - Na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja so 17. maja 
že tretje leto zapored podelili bralne značke Peter Klepec, 
ki jo je prejelo 31 bralcev, in sicer trije člani Varstveno de-
lovnega centra Sonček Posavje, osem osnovnošolcev OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja ter 20  uporabnikov Varstveno delovne-
ga centra Leskovec - Krško. Bralno značko Petra Klepca, za 

katero je knjižne nagrade za bralce prispevalo Društvo Bral-
na značka Slovenije, je podelila Antonija Amon, knjižničar-
ka v Valvasorjevi knjižnici Krško, ki je zasnovala projekt Ži-
vim in se veselim s knjižnico, v sklopu katerega se izvaja tudi 
branje za osvojitev bralne značke. Bralci jo osvojijo tako, 
da skozi leto preberejo deset knjig, te obnovijo, hkrati pa 
prebrano vsebino tudi likovno upodobijo. Najprej so se leta 
2009 v projekt vključili v Varstveno delovnem centru Lesko-
vec pri Krškem, v šolskem letu 2010/11 se mu je pridruži-
la OŠ dr. M. Rostoharja, v letošnjem pa tudi VDC Sonček Po-
savja. Iz vseh navedenih ustanov so uporabniki in učenci ob 
podelitvi bralne značke pripravili prisrčen kulturni program, 
ki ga je z glasbenimi točkami popestrila še pevka uglasbene 
poezije za otroke Melita Osojnik. B. M.  

Zaključek dogodka, ki je 
eden izmed 12 regijskih do-
godkov po Sloveniji ter kate-
rega namen je bilo ustvarja-
nje skupnih idej in ukrepov 
za reševanje in izboljšanje 
področja aktivne udeležbe 
mladih v družbi in njihove 
zaposljivosti, je minil v zna-
menju razprave med odlo-
čevalci oz. predstavniki lo-
kalnih, regijskih in državnih 
institucij ter mladimi iz Po-
savja. V imenu odločevalcev 
so razpravljali evropska po-
slanka dr. Romana Jordan, 
krška podžupanja Ana So-
mrak, direktorica Območne 
službe ZRSZ Sevnica Irena 
Pirc, župan občine Bistri-
ca ob Sotli Franjo Debelak, 
predstavnica Občine Sevnica 
Maja Grabrijan, predstavni-
ci RRA Posavje Nataša Šter-
ban Bezjak in Nataša Šer-
bec, direktor MC Krško Mitja 
Valentinc ter direktor Mre-
že MaMa Uroš Skrinar. Raz-
prava je potekala na podla-

Mladi z ukrepi za boljšo prihodnost
KRŠKO – 17. in 18. maja je v Mladinskem centru Krško potekal regijski dogodek v okviru projekta „Di-
alog mladih!“, ki ga v sodelovanju z mladinskimi centri po Sloveniji in ob podpori Nacionalne agencije 
programa Mladi v akciji izvajata Mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije.

gi petih predstavljenih idej 
in ukrepov mladih, ki so se 
dotaknili aktualnih tem, še 
kako pomembnih za njiho-
vo prihodnost – spremembe 
šolskega sistema, upošteva-
nja neformalno pridobljenih 
delovnih izkušenj, mladin-
skega organiziranja v okvi-

ru obveznih izbirnih vsebin 
v srednjih šolah, samozapo-
slovanja na kmetijah in kari-
ernega svetovanja.

Dr. Jordanova je med dru-
gim mlade spodbudila, naj 
trdno verjamejo vase, da 
lahko spreminjajo svet, si 

postavijo jasen cilj, se odle-
pijo od starejših in predla-
gajo svoje rešitve za boljši 
svet, hkrati pa morajo pre-
vzeti nase tudi odgovornost. 
Poudarila je še, da si v nje-
nem kabinetu prizadevajo za 
zaposlitev čim več mladih iz 
Slovenije, in to brez kakršnih 
koli poznanstev. Regijska ko-
ordinatorka projekta Miha-
ela Kovačič in direktor Mi-
tja Valentinc sta zadovoljna, 
da so uspešno izpeljali dvo-
dnevni dogodek z udeležbo 
okrog 40 mladih, po mnenju 
slednjega je pomemben sku-
pni dialog, ki se je vzpostavil 
med odločevalci in mladimi 
ter že nakazal konkretne re-
šitve predstavljenih ukrepov. 
Projekt „Dialog mladih!“ se 
bo zaključil z junijsko naci-
onalno konferenco v Ljublja-
ni, na kateri bo po pet mla-
dih iz vsake slovenske regije 
med drugim predstavilo ide-
je tudi poslancem v Držav-
nem zboru. Rok Retelj

Dvodnevni dogodek je potekal pod pokroviteljstvom dr. 
Romane Jordan (na sredini).

Zaključili Bolgarsko avanturo

Bralni udeleženci Bolgarske avanture z bolgarskimi dijaki

Bralno značko Petra Klepca 
osvojilo 31 bralcev

Na podelitvi bralne značke (z desne) knjižničarka Antoni-
ja Amon in direktorica knjižnice Urška Lobikar Paunović

DOLENJA VAS – 29. maja je bil v večnamenski dvorani v Do-
lenji vasi premierno izveden mjuzikl Pokonci izpod korenin, 
ki je nastal okviru celoletnega Ekoprojekta v sodelovanju z 
enoto Tonček in začasno enoto Sonček Vrtca Krško. V pred-
stavo, ki so jo vzgojiteljice uglasbile in ponazorile z dolo-
čenimi plesnimi gibi, so bili vključeni otroci pod vodstvom 
vzgojiteljice Silvane Ciglar-Ašič in pomočnice Barbare Ba-
šek ter vzgojiteljice Zale Jazbec in pomočnice Vere Krajnc. 
Pri izvedbi sta sodelovala tudi učenca Glasbene šole Krško 
Jana Ašič na flavti in na klarinetu Simon Ašič.  M. K.

ŽIROVNICA, ZABUKOVJE – Čla-
ni Društva podeželske mladi-
ne Zabukovje Valerija Pečnik, 
Andreja Trupi in Franci Bu-
dna (na fotografiji) so se ko-
nec aprila v Žirovnici kot edini 
iz Posavja udeležili državnega 
kviza Mladi in kmetijstvo. Med 
11 ekipami so zasedli šesto me-
sto in se skupaj z okoli 30 navi-
jači  veselili odličnega uspeha. 
Tudi na splošno je letošnje leto 
zanje posebno, saj so marca 
organizirali Skupščino podežel-
ske mladine Slovenije, obenem 
pa praznujejo tudi 20-letnico 
obstoja društva, ki jo bodo je-
seni proslavili s srečanjem vseh 
ustanovnih in zdajšnjih članov. 
 R. R./V. Š.

Prikljuèi se tudi ti!

Magistrski študijski program Energetika
(II. bolonjska stopnja, redni in izredni študij)

Doktorski študijski program Energetika
(III. bolonjska stopnja, izredni študij)
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Dodatne informacije:
Krško: Hoèevarjev trg 1, 8270 Krško, tel: 07-6202-216

Velenje:  Koroška cesta 62a, 3320 Velenje, tel: 03-7770-400
e-mail: fe@uni-mb.si

Informativna dneva:
Velenje: torek, 12. junij 2012 ob 16.00,
Krško: sreda, 13. junij 2012 ob 16.00.

Rok za prijavo: 3. september 2012

Vabi k vpisu v podiplomska študijska programa:

DPM Zabukovje 
na državnem kvizu

Predstava dolenjevaških 
vrtičkarjev

MARIBOR / KRŠKO - 21. držav-
nega tekmovanja Kaj veš o pro-
metu, ki je potekalo 2. junija 
v Mariboru, se je udeležilo 54 
osnovnošolcev kolesarjev ter 
10 srednješolcev, ki so tekmo-
vali s kolesi s pomožnim motor-
jem. Žan Pleterski iz OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, zmagovalec 
tekmovanja na občinskem ni-
voju, je v razvrstitvi kolesarjev 
osvojil visoko 4. mesto, še več 
spretnosti in znanja pa so po-
kazali mladi vozniki skuterja. 
Leon Fišer iz Šolskega centra 
Krško - Sevnica je osvojil 1. me-
sto, njegova šolska kolega Jan 
Pustavrh in Klemen Koren pa 
6. in 7. mesto.  B. M.

Fišer zmagal na DP
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Kam v Posavju?

Naj začnem z znancem, ki resno razmišlja o selitvi. 
Za nov začetek si je izbral Ameriko. Ker doma ne vidi 
možnosti zaposlitve in nobene priložnosti za samo-
stojno življenje. Zaveda se, da sedanji ‚mamahotel‘ 
ne bo več zdržal naraščajočih stroškov, kaj šele življe-
nja treh generacij pod isto streho. 

Že konec 19. in začetek 20. stoletja sta se v glavah na-
ših pradedov prepletali dve podobi Amerike: oblju-
bljene dežele, kjer se cedita med in mleko, kjer si člo-
vek povrne dostojanstvo s poštenim delom ter dobrim 
plačilom, in druga podoba, podoba države, kjer velja 
sodobno suženjstvo, kjer življenje vodijo dolgovi in 
neusmiljeni pogoji dela. Mnogi so poskusili svojo sre-
čo in se odpravili s trebuhom za kruhom preko širne-
ga oceana. Obe dokaj nasprotni si sliki te prostrane 
dežele so s knjigami prinašali mnogi naši pisatelji, 
med njimi recimo Ivan Tavčar, Fran Saleški Finžgar, 
Tone Seliškar in Ivan Cankar. Nekatere pradede je 
obljubljena dežela uničila, druge ustvarila.

Ti dve nasprotni podobi sta danes združeni - ko po-
slušam zgodbe kolegov podjetnikov in raziskoval-
cev, je zanje Amerika znova sanjska dežela, ker tam 
menda kapitalizem deluje v svoji polni obliki in vse 
postavlja v neke vrste enakopravnost: uspeh je pač 
glavno vodilo, če boš trdo delal, bo to nekdo tudi opa-
zil in te nagradil, če boš imel dobro idejo, boš z njo 
lahko uspel, največja prednost Amerike pa naj bi 
bila njena velikost, češ da je hkrati tudi trg za izdelke 
ogromen, velikost države pa zmanjšuje zadušljivost, 
nevoščljivost, saj so socialne mreže bolj prehodne.

Če pomislim, se mi je kot osnovnošolki Amerika zde-
la neskončno zanimiva, dežela svobode in multikul-
turnosti! S pismi sem si nekaj časa dopisovala z dve-
ma tamkajšnjima dekletoma, ki sta hvalili sanjsko 
deželo. Prvič me je nato v petem razredu osnovne šole 
povsem zbegala podoba, ki nam jo je o Združenih dr-
žavah v pogovoru orisala profesorica Sue, Američan-
ka, ki me je izredno navdušila za teater in še okrepi-
la veselje do tujih jezikov. Pravila je o dobrih plateh 
in priložnostih, a tudi o tem na primer, kako starši 
varčujejo ali najemajo kredite za šolanje svojih vnu-
kov, ko le-teh sploh še ni nikjer ‚na obzorju‘! Kredi-
ti za šolanje otrok, ki bodo nekoč prijokali na svet? V 
neki daljni prihodnosti? Potem sem skozi leta drugje 
poslušala o tem, da so ljudje zadolženi za tri življe-
nja naprej, da so vrtci, šole izjemno dragi in fakulte-
te dosegljive le redkim ter da o tem seveda odloča le 
globina žepa, da se v neskončnost bijeta dve politični 
opciji, ki jima gre le za medsebojno obračunavanje 
in vpliv, da je intenzivno kmetovanje marsikje pov-
sem zastrupilo zemljo, da življenje vodijo surovi boji 
multinacionalk: avtomobilskih, farmacevtskih, pre-
hrambenih, pa o tem, da sploh ne vedo, kaj je osnov-
no zdravstveno zavarovanje, da si le redko privošči-
jo obisk zdravnika, zdravila da so draga kot žafran, 
ogromno ljudi naj bi bilo vsakodnevno lačnih, razli-
ke med sloji se povečujejo in podobno. 

Se vam zdi kaj od tega, žal, vedno bolj ‚domače‘? 
Omenjeni znanec, ki bo po mojem Slovenijo zapustil 
že naslednje leto, je še dodal: »Poglej, socialna drža-
va bo zdaj zdaj klecnila, kaj je torej tu sploh še bolj-
še, no, povej?« in skomignil z rameni. Ima kar prav, 
kajne? Razumem, da smo z globalizacijo sprejeli tudi 
marsikatere dobre plati zahodnih sistemov, ampak, a 
moramo čisto zares sprejeti še prav vse najslabše? Si 
ne moremo ničesar prihraniti? 

Piše: Maruša Mavsar

Amerika je 
že prišla

podčrtano

 Četrtek, 7. 6. 

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: slavnostna akademi-
ja v počastitev praznika 
Občine Krško, ob 19.00 na 
ploščadi pred domom: kul-
turno-zabavno druženje ob-
čank in občanov

• ob 17.00 v avli Športne 
dvorane Brežice: okrogla 
miza na temo „Šport v ob-
čini Brežice“

• ob 17.00 v gostilni Kosar v 
Brestanici: drugi šahovski 
memorial v spomin Janka 
Kešeta

• ob 18.00 v galerijskem pro-
storu Fakultete za turizem 
Brežice: odprtje študijske 
razstave „Akt“

• ob 18.00 v MC Krško: tur-
nir v ročnem nogometu in 
namiznem tenisu

Petek, 8. 6.

• ob 10.00 v Malem avditori-
ju Posavskega muzeja Bre-
žice: predavanje konser-
vatorsko restavratorskega 
svetnika mag. Rada Zoube-
ka »Potek restavriranja Vi-
teške dvorane«, po njem 
brezplačen voden ogled po 
Viteški dvorani

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica

• ob 15.00 na igrišču pri Go-
stilni Prah v Velikih Malen-
cah: rekreativni turnir v 
odbojki na mivki - moške 
dvojice

• ob 16.00 v Brestanici: otvo-
ritev večnamenskega objek-
ta z obiskom predsednika 
Republike Slovenije

• od 16.00 dalje na atlet-
skem stadionu v Brežicah: 
mini olimpijada - atletski 
četveroboj za najmlajše

• ob 16.00 v Športni dvora-
ni Brežice: rekreativno tek-
movanje v namiznem tenisu

• ob 16.00 na ribniku Prilipe: 
dan odprtih vrat RD Brežice 
ter tekmovanje v lovu rib s 
plovcem

• ob 17.00 s parkirišča pod 
cerkvijo na Čatežu ob Savi: 
orientacijski tek za začetni-
ke od 9. leta dalje (v sprem-
stvu staršev tudi za mlajše)

• ob 17.00 na igrišču na Se-
nušah: praznik KS Senuše - 
gasilsko tekmovanje 

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: activity večer

• ob 18.00 na gradu Brežice: 
ponovno odprtje prenovlje-
ne Viteške dvorane

• ob 18.00 v avli Doma XIV. 
divizije Senovo: razstava 
ročnih del in koncert pev-
skega zbora - Društva upo-
kojencev Senovo

• ob 18.00 v MT Raka: acti-
vity party

• ob 19.00 pri krušni peči na 
Senovem: »Spoznajmo obla-

čilno dediščino«
• ob 19.00 v knjižnici Kosta-

njevica na Krki: predava-
nje Jožeta Kosca „Gremo 
po gobe“

• ob 20.00 v atriju MC Bre-
žice: prireditev Ritempa-
ket Afrika

• ob 20.30 v KD Krško: kon-
certni večer D‘Palinka&Zo-
ran Predin ob 30-letnici pri-
jateljstva in sodelovanja 
med občino Krško in obči-
no Obrigheim

Sobota, 9. 6.

• ob 7.00 na hribu Cavsar nad 
Gasilskim domom Raka: »Na 
pragu poletja« - ročna ko-
šnja Cavsarja

• ob 8.00 na kmetiji Marof v 
Bistrici ob Sotli: tradicional-
ni dan odprtih vrat Društva 
vinogradnikov in kletarjev 
Bistrica ob Sotli „Od hrama 
do hrama“

• ob 8.00 na makadamskem 
nasipu ob Srednji šoli Sevni-
ca: hoja na 2 km, ob 10.00: 
Cooperjev test zmogljivosti

• ob 8.00 pri spomeniku na 
Veliki Dolini: 5. pohod po 
okupacijski meji med Nem-
čijo in NDH

• ob 9.00 s trga v Brestanici: 
pohod po brestaniški poho-
dni poti

• ob 9.00 pred cerkvijo na 
Mostecu: pohod po pastir-
ski poti

• ob 9.30 v Fitnes centru Are-
na Brežice: dan odprtih vrat 
TBK Brežice s predstavitvi-
jo in kreativnim treningom 
body pumpa in fit boksa

• ob 10.00 v igralnici in par-
ku pri MC Brežice: otroški 
živ žav

• ob 10.00 v MC Krško: za-
ključni MC direndaj

• od 10.00 do 12.00 v mla-
dinskem oddelku Valvasor-
jeve knjižnice Krško in Ga-
leriji Ambienta: ustvarjalna 
delavnica graviranja na ste-
klo 

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

• ob 10.00 na stadionu Ma-
tije Gubca Krško: »Krško 
teče« 

• ob 10.00 na igrišču ob OŠ 
XIV. divizije Senovo: dnev-
ni turnir v malem nogometu

• ob 10.00 na asfaltnem igri-
šču pri MC Brežice: dan od-
prtih vrat KK Brežice ter ko-
šarkarski turnir trojk

• ob 10.00 na peščenem igri-
šču pri Pizzeriji Petrišič v Pi-
šecah: dan odprtih vrat BK 
Pišece in turnir dvojic v 
badmintonu na mivki

• ob 10.00 v Športni dvora-
ni Brežice: dan odprtih vrat 
Kegljaškega kluba Brežice 
in tekmovanje v kegljanju

• ob 14.00 na Trgu Matije 
Gubca Krško: dobrodelna 

prireditev „Krško, to smo 
mi“

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
poslikava tribun na igrišču

• ob 14.30 na teniških igri-
ščih v Brežicah: dan odpr-
tih vrat TK Brežice in teni-
ški turnir

• ob 15.00 v Športni dvora-
ni Brežice: dan odprtih vrat 
ŽRK Brežice

• ob 15.00 od parkirišča pred 
bazenom na parkirišče HTC 
Sevnica: karneval Sevnica 
2012, ob zaključku druže-
nje z ansamblom Florjan

• ob 16.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: »Brazde prvega de-
setletja«

• ob 17.00 na Ravnah in Re-
štanju: »Spoznajmo tehni-
ško dediščino premogovni-
ka Senovo«

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmonija

• ob 18.00 v okrepčevalni-
ci Štritof v Glogovem Bro-
du: predstavitev pikada in 
turnir

• ob 18.30 v KD Krško: slo-
vesnost ob 45-letnici prve-
ga karate kluba v Sloveniji

• ob 19.00 v Domu Svobo-
de Brestanica: plesni večer 
Plešem, torej živim

• ob 19.00 pod šotorom v Lo-
čah: mednarodno srečanje 
pihalnih orkestrov in velika 
veselica

• ob 20.00 v atriju MC Breži-
ce: zaključek likovne mani-
festacije Brežiceart 2012 in 
otvoritev razstave ustvarje-
nih del

Nedelja, 10. 6.

• ob 8.00 s parkirišča pod 
cerkvijo na Čatežu ob Savi: 
planinski pohod po Brežiški 
planinski poti

• ob 9.00 pred vhodom na le-
tno termalno riviero Term 
Čatež: rekreativni turistič-
ni kolesarski maraton (veli-
ki - 72 km, srednji - 47 km, 
družinski - 19 km)

• od 9.00 do 18.00 v MC Bre-
žice: intenzivni plesni semi-
nar PD Imani Brežice

• med 10.00 in 13.00 na rib-
nikih v Mačkovcu: državno 
ribiško tekmovanje obrtni-
kov

• ob 11.00 ob reki Krki pri 
ŠRC Grič: dan odprtih vrat 
ŠD Razlag Čatež, preizkus 
veslanja v kajaku in kanu-
ju, tekmovanje v slalomu 
in sprintu

• ob 14.00 na Športno skakal-
nem centru Spodnje Dule: 
smučarski skoki za pokal 
Občine Krško

• ob 14.00 s trga v Podbočju: 
pohod po označenih poteh v 
KS Podbočje

• ob 17.00 na stadionu Mati-
je Gubca Krško: Veliki pokal 
Nogobikec

• ob 17.00 v spominskem 
parku Jurija Dalmatina na 
Vidmu: 1. poletni večer z 
glasbo in poezijo

• ob 19.30 v Domu XIV. di-
vizije Senovo: repriza gle-
dališke predstave „Otroci 
Lenta“ 

Ponedeljek, 11. 6.

• od 16.00 do 20.00 v MC Kr-

ško: moderatorska delavni-
ca, prijave na tjasa.penev@
prstan.eu ali na 070 550 395

Torek, 12. 6.

• ob 16.00 na ribniku na Resi: 
otvoritev nove sprehajalne 
poti, mostička, javne raz-
svetljave in trim poligona

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Brežice: plesna pred-
stava Letališče v izved-
bi Akademije za ples Lju-
bljana

Sreda, 13. 6.

• ob 14.30 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica

• ob 18.00 na Dovškem: 
otvoritev Športnorekreacij-
skega centra Dovško

Četrtek, 14. 6.

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: predstavitev otro-
ške pesniške zbirke „Zakaj 
je sonce zjutraj vstalo?“ av-
torice Marije Kalčič

• ob 18.00 v parku starega 
mestnega jedra Krškega: 
osrednja prireditev ob pra-
zniku KS mesta Krško

Petek, 15. 6.

• med 9.00 in 18.00 v Ga-
leriji Ambienta Krško: raz-
stava unikatnih steklenih iz-
delkov Steklarne Rogaška, 
med 16.00 in 18.00 voden 
ogled razstave

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: lego večer

• ob 18.00 v MT Raka: večer 
družabnih iger na igrišču

Sobota, 16. 6.

• v športni dvorani Srednje 
šole Krško: mednarodno 
tekmovanje v standardnih 
in latinsko ameriških plesih, 
ob 19.30: gala prireditev

• ob 9.00 na igrišču na Senu-
šah: praznik KS Senuše - no-
gometni turnir

• ob 10.00 v igralnici in par-
ku pri MC Brežice: otroški 
živ žav

• ob 10.00 v MT Raka: dru-
žabne igre na igrišču

• ob 10.00 s trga v Brestani-
ci: kolesarjenje po bresta-
niški kolesarski poti

• med 10.00 in 12.00 v mla-
dinskem oddelku Valvasor-
jeve knjižnice Krško in v 
Galeriji Ambienta: zgodba 
o nastajanju stekla, kratek 
film o Steklarni Rogaška in 
sprehod po razstavi unika-
tnih steklenih izdelkov ter 
ustvarjanje na delavnicah 
poslikave in graviranja na 
steklo pod vodstvom gra-
verke iz Rogaške Slatine

• ob 14.00 v MC Krško: de-
lavnica izdelovanja glasbe-
nih podlag

• ob 16.00 pri Lovski koči na 
Pistačah: družabno zabavna 
prireditev Krompirjada

• ob 17.00 v Malem Mraše-
vem: svečana obeležitev 
60-letnice PGD Malo Mra-
ševo

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: večerni čvek

• ob 17.00 na igrišču na Se-
nušah: kmečke igre, ob 
19.00: veselica z ansam-
blom Fantasy band 

• ob 18.00 v Zagradu: pohod 
po „Ostrovrharjevi“ vin-
ski poti, zaključek pohoda 

z ansamblom Dolenjska na-
veza

• ob 18.00 v MC Krško: otvo-
ritev razstave slik Jožeta 
Voduška

• od 18.00 do 1.00 v Me-
stnem muzeju Krško: pole-
tna muzejska noč

• ob 19.00 v Bivaku Senovo: 
literarni večer

• ob 19.30 v Domu Svobode 
Brestanica: klovnovsko ča-
rovniški šov „Neverjetni tri-
je“

Nedelja, 17. 6.

• v športni dvorani Srednje 
šole Krško: mednarodno 
tekmovanje v standardnih 
in latinsko ameriških plesih

• ob 8.00 izpred informativ-
ne table na Pišeški cesti v 

Parkljevcu: 7. pohod po Vi-
dovi poti, po prihodu na cilj 
je ob 10.00 v cerkvi sv. Vida 
sveta maša, sledi kulturni 
program in pogostitev

• ob 15.00 na igrišču pri OŠ 
Adama Bohoriča Brestani-
ca: turnir v odbojki na mivki

Torek, 19. 6.

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Brežice: „Kaj smo - 
kdo smo“ - letna produkci-
ja Plesnega društva Imani

Sreda, 20. 6.

• ob 12.00 v MC Krško: za-
ključek mladinske pobude 
Gurkfeld 2-40-54-105

• ob 14.30 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica

Vabimo vas na pohod po 
»Ostrovrharjevi« vinski poti 

v Zagradu, 
dne 16. 6. 2012 ob 18. uri.

Zagrad je na relaciji Radeče - Sopota.

Ob zaključku pohoda vas bo zabaval 
ansambel Dolenjska naveza.

Vabijo vas
Vinogradniki Zagrada

VabilO

informacije na: 041 629 912
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V Hiši narave imamo individualni pristop in poslušamo 
potrebe naših kupcev. Tako pri nas dobite le biološke iz-
delke in prehrano za ljudi s posebnimi potrebami ter tudi 
za vas, ki ste že ali želite konvencionalno prehranjeva-
nje popestriti z zdravo prehrano. 

V torek smo predstavili vitalno prehrano, škodljive nava-
de, filozofijo naravnega zdravilstva, zakisanost telesa in po-
men za naše zdravje. Prikazali in pojedli smo več obrokov, 
si pripravili vse obroke enega dne in svetovali kombinaci-
je za ves teden. Delavnico Vitalne prehrane je izvedla Ta-
tjana Eberl v okviru svoje blagovne znamke Zeleni izvir iz 
Trzina, ki pri pripravi uporablja le ekološko pridelano hra-
no, ki jo nabavite v Hiši narave, ravno tako kuhinjske pri-
pomočke. Svetovala je tudi o osnovnih sestavinah za vsak-
danjo uporabo, kaj je priporočljivo imeti v shrambi in kako 
se najbolje organiziramo pri nabavi ... Vsak udeleženec je 
prejel knjižico z recepti, ki ne vzamejo dragocenega časa 
in opisom osnovnih surovin. Na ponovni delavnici Vitalne 
prehrane se vidimo septembra.  Nataša Doberšek

MALI KAMEN - 19. maja je častitljiv jubilej - 90 let - v kro-
gu svojih najbližjih, pri sinu na Senovem, praznovala najsta-
rejša krajanka Malega Kamna Marija Ferlin. Razveseljivo 
je, da je kljub težkemu življenju Marija pri teh letih še ve-
dno vitalna in sama poskrbi zase in za svoje potrebe, kar je 

na praznovanju med drugim pokazala tudi s tem, da je za-
plesala ob zvokih harmonike. Mnogi pa radi prisluhnejo tudi 
njenih življenjskim zgodbam, ki jih še vedno bistrega duha 
rada na zanimiv in doživet način pripoveduje. Njenega jubi-
leja so se spomnili tudi aktivisti Rdečega križa in krajani Ma-
lega Kamna.  Ivan Umek

BREZOVICA - 15. maja je 90 let slavila/ naša mama, babica 
in prababica Marija,/ ki v Brezovici nad Podbočjem živi/ in 
se vsakega obiska razveseli./ Ob tej priložnosti smo se zbra-
li/ in skupaj z njo se nasmejali,/ iz srca ji zaželeli,/ da bi 
se še velikokrat lepo imeli./ Vse najboljše draga prababica!

Naša draga prababica živi v skromni leseni hiški v Brezovi-
ci nad Podbočjem. Kljub visoki starosti še vedno lepo skrbi 
zase, je zelo bistrega duha in prijetna sogovornica. Ko pri-
deš k njej na obisk v prijetno leseno hiško, začutiš umirje-
nost in toplino. Marija pa zelo rada pove, kako je bilo v "sta-
rih" časih, ko so se ženske zbrale in hodile žet žito, kako je 
peš hodila delat do oddaljenih vinogradov in tudi o tem, kako 
je kot mlada deklica naskrivaj dajala hrano partizanom. Vsi 
srčno upamo, da bomo še veliko let poslušali zanimive zgod-
be naše Marije. Vanja Moškon

90 let Marije Sintič

Slavljenka v družbi svojih potomcev

Jubilej najstarejše krajanke

Jubilantka Marija s svojimi najbližjimi

10 €samo

Pokličite: 070/878781

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure

FOTOGRAFIRAnje 
zA dOkumenTe v Hotelu City Krško

Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

dRužInskI 
pOpusTI!*

•	 tričlanska	družina	– 20 %
•	 štiričlanska	družina	– 25 %
•	 petčlanska	družina	– 30 %

nOVO! FOTOGRAFIRAmO TudI nA dOmu!
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Vitalna veganska delavnica 

Zdrava & super hrana, začimbe, zelišča, čaji, tinkture, mazila, olja ... 
Kozmetika, čistila, perilo, knjige, ezoterika ...

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, T: +386 7 49 20 694, E: info@hisanarave.si
www.hisanarave.si
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skozi vaš objektiv

Redna bralka iz Žadovinka nam je poslala fotografijo, s ka-
tero je ponazorila težave pešcev na poti od krških naku-
povalnih središč proti novemu trgovskemu centru na jugu 
Krškega. „Ker sem trenutno na porodniški in dosti hodim 
peš, sem v zadnjem času opazila, da veliko šolarjev, sta-
rejših in mamic z vozički nima zagotovljene varne pešpoti 
do omenjenega centra, saj pri Eurogardnu ‚zmanjka‘ ploč-
nika, ki se nato nadaljuje na drugi strani čez nekaj metrov. 
Tako vsi, ki hodimo peš, nimamo zagotovljene varne poti 
in hodimo ob cestišču po bankini,“ je zapisala in se vpra-
šala, kakšen smisel ima pločnik ob trgovskem centru, do 
katerega ni varnega dostopa, pa še prehoda za pešce ni.

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.

Novi delovni časi 
Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 
s 1. julijem 2012 bomo spremenili delovne čase na naslednjih poštah. 

Delovni čas pošte  8101 Novo mesto:

od ponedeljka do petka sobota
8.00–19.00 8.00–12.00

Delovni čas pošte  8102 Novo mesto, 8271 Krško, 8273 Leskovec pri Krškem, 8310 Šentjernej:

od ponedeljka do petka sobota
8.00–11.30 in 14.30–18.00 8.00–11.00

Delovni čas pošte  8251 Čatež ob Savi:

od ponedeljka do petka sobota
9.00–12.00 in 15.00–17.00 9.00–11.00

Delovni čas pošte 8212 Velika Loka, 8216 Mirna Peč, 8220 Šmarješke Toplice, 8222 Otočec, 8230 Mokronog,  
8232 Šentrupert, 8233 Mirna, 8253 Artiče, 8254 Globoko, 8257 Dobova, 8259 Bizeljsko, 8261 Jesenice na Dolenjskem,  
8262 Krška vas, 8263 Cerklje ob Krki, 8274 Raka, 8275 Škocjan, 8280 Brestanica, 8281 Senovo, 8293 Studenec,  
8294 Boštanj, 8295 Tržišče, 8296 Krmelj, 8297 Šentjanž, 8311 Kostanjevica na Krki, 8312 Podbočje, 8321 Brusnice, 
8332 Gradac, 8333 Semič, 8342 Stari trg ob Kolpi, 8344 Vinica, 8350 Dolenjske Toplice, 8351 Straža,  
8360 Žužemberk, 8361 Dvor, 8283 Blanca:

od ponedeljka do petka sobota
8.00–10.30 in 14.30–17.00 9.00–11.00

Delovni čas pošte  8362 Hinje , 8211 Dobrnič, 8255 Pišece, 8272 Zdole, 8323 Uršna Sela, 8331 Suhor, 8341 Adlešiči,  
8213 Veliki Gaber, 8322 Stopiče, 8282 Koprivnica:

ponedeljek, sreda, petek torek, četrtek sobota
9.00–11.00 15.00–17.00 8.00–9.00

Delovni čas pošte  8343 Dragatuš:

ponedeljek, sreda, petek torek, četrtek sobota
9.00–11.00 15.00–17.00 10.00–11.00

Delovni čas pošte  8258 Kapele:

ponedeljek, sreda, petek torek, četrtek sobota
15.00–17.00 9.00–11.00 10.00–11.00

Ob nedeljah in praznikih bodo pošte zaprte. 
Veselimo se vašega obiska. 

POŠTA SLOVENIJEPOŠTA SLOVENIJE
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:

• Nina Štrucl, Jereslavec – 
deklico,

• Rafaela Dobaj, Brezje pri 
Dovškem – deklico,

• Špela Roštohar, Sevnica – 
deklico,

• Lena Marko, Kladje nad 
Blanco – deklico,

• Maja Hudorovič, Gorica – 
deklico,

• Gabrijela Kristina 
Špeljak, Bizeljsko – 
deklico,

• Nežka Celestina, Zgornje 
Vodale – deklico,

• Martina Volk, Rajec – 
dečka,

• Jerneja Mrgole, Gunte – 
deklici,

• Nina Glogovšek Šumlaj, 
Brežice – dečka, 

• Erika Repar, Kališovec – 
deklico,

• Ksenija Udovič, Mrčna 
sela – dečka,

• Jožica Bradule, Velike 
Malence – dečka,

• Irena Burja, Zdole – 
deklico.

ČESTITAMO!

rojstva

• Boštjan Papež in Kristina 
Mikec, oba z Malkovca,

• Dejan Golob, Dolenja 
Nemška vas, in Mirjam 
Marinčič, Trebnje,

• Damjan Žibert, Žigrski 
Vrh, in Mateja Kunšek, 
Šmarčna,

• Bojan Belinc, Krajna Brda, 
in Marija Miklič, Blanca,

• Borut Žgavc, Dolga 
Poljana, in Mateja 
Groboljšek, Sevnica,

• Dušan Černelič in Jožica 
Ban, oba z Raven pri 
Zdolah,

• Mirko Vujasinović, 
Brežice, in Nives Varjačić, 
Hrvaška,

• David Babič in Ksenija 
Iljaž, oba iz Orešja na 
Bizeljskem,

• Simon Zevnik in Petra 
Humek, oba iz Dolenjih 
Skopic,

• Maks Žbogar in Brigita 
Šuler, oba iz Ljubljane,

• David Novak, Poklek 
pri Podsredi, in Natalija 
Črnelič, Bizeljsko,

• Marko Bizjan, Raka, in 
Maša Kodela, Pišece, 

• Boštjan Arenšek in 
Božena Jakhel, oba iz 
Brestanice,

• Miha Baus, Ljubljana, in 
Maruša Mikac, Dolenja vas 
pri Artičah,

• Matej Božovič in Anja 
Preskar, oba iz Krškega,

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

Mateja Božič iz Velikega Podloga in Jernej Pavlo-
vič iz Bušeče vasi, 5. maj 2012, park v Krškem (Fo-
to: Sonex video)

PIRŠENBREG – Anton (Tonče) Cizl iz Piršenbrega je 9. maja 
praznoval svoj 90. rojstni dan. Društvo invalidov – podod-
bor Globoko, katerega član je Tonče, mu je ob tem jubileju 
pripravilo druženje. Tonče je še vedno zdrav, nasmejan in v 

družbi razposajen, rad tudi zapleše. Redno se udeležuje dru-
štvenih srečanj. Pri svojih 90 letih še vedno vozi motor in se 
z njim odpravi po opravkih, da ne obremenjuje svojih otrok 
in vnukov, otroci pa poskrbijo za njegove osebne potrebe. 
Prijetno druženje so zaključili v poznih urah, kar zanj ni ovi-
ra, saj je zelo rad v družbi.  Rozika Petan

90. rojstni dan Tončeta Cizla

To je bila tista pozabljena, a nikoli 
izgubljena muzika, ki jo zmore edino 
ljubezen.

Naravni roman zastopajo tri istoimenske 
osebe, ki se soočajo s povsem prepros-
timi, celo banalnimi izseki našega vsak-
dana. Eden od Georgijev nam razkriva, 
kako čustvuje in ločitev doživlja prevarani 
moški, razpet med podobo krepkega moža 
in neutolažljive duše. Drugi je urednik, ob-

seden s straniščno kulturo in s časom, ki ga človek pusti sedeč na wc 
školjki – če nisi sproščen tukaj, nisi nikjer. Tretji je ljubitelj muh, ki 
mu predstavljajo sveta, plemenita in sanjska bitja. Nostalgijo vzbudi-
jo tudi seznami užitkov, ki jih avtor razporedi po desetletjih. Nora 
knjiga, rojena iz neštetih citatov in aluzij, obdarjena z nenavadno 
domišljijo in humorno modrostjo, lebdečo med žalostjo in humor-
jem, je upravičeno očarala za ocean bralcev.

NARAVNI ROMAN
bolgarski avtor Georgi Gospodinov 
Študentska založba 2005

Bralni projekt 
posavskih knjižnic v letu 2012

Vabljeni k branju!

Zakaj ni vse tako preprosto kot v prvi 
čitanki?

ANGELI VESOLJA
islandski avtor E.M. Gudmundsoson 
Sodobnost 2011
Morda je z njihovim umom res nekaj 
narobe, a njihovo srce utripa tako kot 
srce vseh drugih.
Angeli vesolja pripovedujejo življenjsko 
zgodbo shizofreničnega Paula, institu-
cionaliziranega v reykjaviško psihiatrično 
bolnišnico, in nam obenem deloma 
približajo tudi islandsko družbo. Ven-
dar oboje služi bolj za ogrodje zgodbe, ki 

bralca prevzame predvsem zaradi avtorjevega izjemnega, poetskega 
občutka za jezik. Skozi ganljivo pripoved kljub tragičnosti junakove 
zgodbe spremljamo predvsem tenkočuten humor, izreden občutek 
za običajno prikrite, a pomembne podrobnosti življenja ter slutnjo 
nekih širših resnic, za katere običajno nimamo časa, da bi se ob njih 
ustavili in se zamislili.

BILJARD V DOBRAYU
slovenski avtor Dušan Šarotar 
ŠTUDENTSKA ZALOŽBA 2007

Biljard v Dobrayu je avtorjev poklon Mur-
ski Soboti, mestu, kjer veter vztrajno išče 
duše, da bi v njih ponovno zazvenel. S svo-
jo vrnitvijo nas v mesto popelje žid Franz 
Schwartz, lastnik trgovine z mešanim blag-

om in zemljiški posestnik, eden redkih, ki so se vrnili iz koncentraci-
jskega taborišča v Auschwitzu in ki je celo avtorjev sorodnik. Zato 
lahko roman razumemo tudi kot intimno zgodbo in nekakšno zgo-
dovinsko fresko v obliki predelanega spomina. Samo osišče zgodbe 
je postavljeno v nekdaj imenitni soboški hotel Dobray, v katerem 
se ob pričakovanju odrešilne Rdeče armade v eni noči srečajo in 
prepletejo različne usode.

Privoščite sebi in svojim najdražjim nekaj dni oddiha za telo in dušo 

Za podrobnejše informacije smo dosegljivi po telefonu: 
05/660 74 00, 05/660 70 00,  
faksu: 05/660 74 20, e-pošti: rezervacije@hotel-delfin.si,  
na spletu: www.hotel-delfin.si

Kje: v HOTELU  
DELFIN IZOLA***  

in v našem POČITNIŠKEM 
DOMU ROGAŠKA SLATINA**

OTOČEC, BOŠNJACI – Predstavniki občine Bistrica ob Sotli 
so se minuli konec tedna udeležili 12. srečanja Šempetrov 
na Otočcu. Le nekaj dni pred tem so prijateljske vezi tka-
li v hrvaških Bošnjacih, ob njihovem občinskem prazniku. 

Na Otočcu so se družili s pred-
stavniki še sedmih Šempetrov. 
Organizatorji so pripravili pe-
ster izbor športnih tekmovanj, 
izletov, zabave na reki Krki z 
daljšim čolnarjenjem, ogledov 
okoliških znamenitosti in ponu-
dnikov. Celodnevnemu druže-
nju je sledil kulturni program 
z razglasitvijo športnih rezul-
tatov in zabavno druženje. 
Naši Šempetrani so se pome-
rili v vseh športnih panogah in 
se veselili skupinskega druge-
ga mesta. 
Tamkajšnji športniki, strelci in 
gasilci na čelu z županom Fra-
njom Debelakom so se že pred 
tem srečali s pobratenimi hr-
vaškimi Bošnjaci. Dvodnevno 
srečanje je potekalo ob bo-
gatem kulturnem, športnem 
in družabnem vzdušju. Občini 
sta pred dvema letoma podpi-
sali sporazum o sodelovanju, 
obiski pa potekajo izmenjaje 
ob občinskih praznikih.
 S. Vahtarić 

• Robert Petrinčič in 
Katarina Makor, oba z 
Gornje Prekope.

ČESTITAMO!

Šempetrani s prijatelji

Spominska fotografija s srečanja Šempetrov na Otočcu 
(foto: arhiv občine)
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X Factor Slovenija se preveša v zaključno fazo. V bor-
bi za zmagovalca je ostalo še pet izvajalcev, vključno 
s fantovsko skupino In&Out (na fotografiji), katere član 
je tudi 19-letni Krčan Lovro Klajnšček. Skupina je te-
kom tekmovanja postala celo glavni favorit za zmago: 

„Do zdaj smo z na-
šim uspehom v tek-
movanju super za-
dovoljni. Veseli smo, 
da se z nami ukvar-
ja tolikšna ekipa 
strokovnjakov, ka-
teri nam vsak teden 
pomagajo pripraviti 
dober nedeljski na-
stop. Oni si zamislijo 

sceno in performans, na nas pa je, da po svoje delamo 
s komadi, ki so nam dani. Za to je potrebno ogromno 
truda. Cilj skupine je zaenkrat priti v veliki finale,“ so 
nam zaupali fantje. Sicer pa medijska izpostavljenost 
prinaša tudi dobre in slabe stvari. „Življenje se mi je 
spremenilo pač v tem smislu, da me ljudje prepozna-
vajo na ulicah. Na žalost sedaj zaradi vseh obveznosti 
težko ohranjam stike s prijatelji, a za to bo prišel čas, 
ko bo šova konec,“ pove Lovro. Sicer pa bo zmagova-
lec šova X Factor Slovenija znan 24. junija, do takrat 
pa bomo za mladega posavskega pevca stiskali pesti.

Prihaja poletje, z 
njim pa zabava in 
pesem Aj aj aj aj, ki 
jo poje Brigita Šu-
ler (na fotografiji), 
predstavlja pa sklad-
bo skupaj z najbolj 
znanim harmonikar-
skim orkestrom v 
Sloveniji - Harmoni-
karskim orkestrom Pustotnik. „Toliko pristne igrivosti, 
kot jo pričarajo na odru Pustotniki z vsemi svojimi vra-
golijami, je med igranjem ne zmore nihče,“ je medi-
jem o sodelovanju zaupala Brigita. Kot zanimivost - pe-
sem ima tudi svojo spletno stran ajajajaj.info, kjer si 
lahko ogledate in preberete več podrobnosti o skladbi.

Bolj kot se bližajo brezskrbni počitniški dnevi, več je glas-
benih prireditev. Že to soboto bodo v Krškem pripravili 
dobrodelno prireditev Krško, to smo mi. Kot pravijo or-
ganizatorji, bodo vsa zbrana sredstva namenili otrokom 
za letovanje v Nerezinah preko Zveze prijateljev mladine 
Krško. Pred Kulturnim domom Krško se bo pričelo doga-
jati že ob 14. uri, za zabavo pa bodo poskrbeli Ansambel 
Jerneja Kolarja, skupine Momento, Od oka in Make-
dam SP, mažoretke iz kluba Baton Krško in člani Pihal-
nega orkestra Krško. Konec šolskega leta pa bodo v Po-
savju tradicionalno sklenili s koncertom ŠROT na Bazenu 
Brestanica. Predstavili se bodo zmagovalci šova Gimnazi-
ja Brežice ima talent, odlični mladi glasbeniki Dobovski 
vrabčki, posavski rokerji Broken Arrow. Nastopili bodo 
tudi MI2, Prekmurci, izvajalci slovenske verzije uspešni-
ce Ai se eu te pego, ki so jo poimenovali Rozalija, D‘Kwa-
schen Retashy in še bo kakšno presenečenje.

Pihalni orkestri so v Laškem nastopili na državnem tek-
movanju pihalnih orkestrov, med njimi Pihalni orkester 
Krško v najvišji koncertni težavnostni stopnji ter pod 
vodstvom dirigenta Dejana Žnideršiča v konkurenci 
osmih najboljših slovenskih orkestrov osvojili srebrno 
plaketo. Tako je odločila petčlanska mednarodna stro-
kovna žirija. Velja omeniti, da se je na najzahtevnej-
šem godbeniškem tekmovanju letos predstavilo osem 
najboljših pihalnih orkestrov z več kot 900 godbeniki, 
poleg Pihalnega orkestra Krško še Laška pihalna godba, 
Godba Cerknica, Godba slovenskih železnic, Pihalni or-
kester Premogovnika Velenje, Pihalni orkester Krka, Pi-
halni orkester Občine Šentjernej in Pihalni orkester Zar-
ja Šoštanj. Državni prvak je postal Pihalni orkester Krka.

V prejšnji rubriki pa se nam je pripetila tudi neljuba na-
paka. Med predstavitvijo skupine Mariachi Fiesta En Ja-
lisco smo namreč zapisali, da so se širni Sloveniji pred-
stavili v resničnostnem šovu Slovenija ima talent. Na 
omenjenem šovu pa se je pravzaprav predstavila skupina 
Mariachi La Paloma Dobova, ki prav tako prihaja iz Do-
bove in preigrava tradicionalno mehiško glasbo. Za na-
pako in morebitne nevšečnosti se iskreno opravičujemo. 

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

 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: nahrbtnik 
2. nagrada:  rokovnik
3. nagrada:  torbica za okoli pasu

Geslo križanke pošljite do četrtka, 14.6.2012, 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

YURENA NOVO MESTO D.O.O., 
GLAVNI TRG 11, 8000 NOVO MESTO

Geslo 11/2012 številke: 

ZAVESE PO VAŠI MERI

Nagrade, ki jih podarja Moj dom – vse za vaš dom, prejmejo:
1. nagrada:  brisače v vrednosti 15 €, Meta Bogovič, Brežice
2. nagrada:  brisače v vrednosti 10 €,  

 Ana Razbornik, Sromlje
3. nagrada:  brisače v vrednosti 5 €, Marko Imperl, Radeče

Tečaji v Angliji in 
Avstriji

Jezikovne počitnice 
za osnovnošolce 
in najmlajše

Intenzivni tečaji za 
vse starosti

E-mail: yurena@siol.net

Tel.:

ideja
za

darilo 
        naročila knjige
040 634 783

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 9. junij, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Ivanki Krupenko, Globočniko-
va 19, 1133 Brod. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1.  (2.) NAVIHANKE - Pokaži mi, da me imaš še rad
 2.  (1.) POGUM - Nocoj boš spet sama 
 3.  (4.) PAJDAŠI - Otroški nasmeh
 4.  (6.) ISKRICE - Kako pogrešam te 
 5.  (3.)  ZAKA' PA NE - Hišni red
 6.  (8.)  SKATER IN SHOW BAND KLOBUK -  
   Vzela si bom Slovenca
 7.  (10.)  VESELI BEGUNJČANI - Baba me sekira 
 8.  (7.)  Ans. TONETA RUSA - Čas bi zavrtel
 9.  (5.)  LOJZE OGOREVC s prijatelji - Prelepa Gorenjska 
 10.  (-)  MODRIJANI - Pomigaj malo
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Nemir - Na sipinah

Kupon št. 105
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

Vabljeni!

3- urno kopanje 
že od 4 eur.

Cena velja samo do 15. ure med tednom.

Paradiso, Cvetkovič Marjan s.p. | Selska cesta 15b | 8257 Dobova | Tel.: 07/45 22 988 | www.paradiso.si
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Gostili koordinatorje 
programa Ekošola

 

V Informacijskem središču GEN sta v torek, 29. maja, potekali dve srečanji ekokoordi-
natorjev programa Ekošola. V dopoldanskem času smo gostili 3. srečanje koordinator-
jev slovenskih srednjih šol, v popoldanskem času pa srečanje regijskih ekokoordinator-
jev osnovnih šol iz Dolenjske in Posavja.

GEN energija in program Ekošola že dve leti sodelujeta pri izvedbi nagradnega natečaja Mladi v svetu 
energije (prej Energetsko varčna šola). Namen projekta je ozaveščanje učencev in dijakov, učiteljev 
in profesorjev v slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih o trajnostnih virih ener-
gije, načinih proizvodnje električne energije, oskrbi z električno energijo in njeno rabi, o ukrepih za 
učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu.

Ekokoordinatorji so si ob zaključku delovnega srečanja ogledali tudi interak-
tivni Svet energije in GEN-ov nadzorni center, kjer so prejeli veliko informa-
cij o energiji in energetiki in dobili še dodatno spodbudo za sodelovanje na 
zanimivem nagradnem natečaju Mladi v svetu energije.

Mladi tehniki predstavili 
nastajajoče izdelke

Na junijskih sobotnih delavnicah smo poleg ustaljenih sobotnih delavnic predstavili tudi 
strokovno sodelovanje med GEN energijo in Šolskim centrom Krško-Sevnica. Prikazali 
smo nastajajoče izdelke dijakov in profesorjev Srednje poklicne in strokovne šole Krško.

Dijaki skupaj z mentorji pri-
pravljajo tri modele: mo-
del sistema za regulacijo 
povprečne temperature re-
aktorskega hladila, model 
parne turbine in model hid-
roelektrarn. Celoletni pro-
jekt je obrodil prve sadove, 
saj makete in modeli že ka-
žejo svojo pravo podobo. Do-
končane in delujoče modele 
lahko pričakujemo v oktobru, 
takrat si jih bomo lahko ogle-
dali v sklopu prireditve »Teh-
nogenij si ti – tehnogenij svet 
vrti«. Delujoči modeli bodo 
razstavljeni v Svetu energije 
in tako še dodatno popestri-
li in obogatili zbirko ekspona-
tov v interaktivnem centru.

Tovrstno strokovno sodelovanje in seveda praktični projekti mlade tehnike spodbujajo k inovativnos-
ti in ustvarjalnosti ter jih zbližujejo s pravo tehnologijo. Ponujajo jim stik s projektnim delom, pog-
lobljenim znanjem ter jih pripravljajo na nadaljevanje njihove poklicne poti.

Bliža se zaključek nagradnega natečaja »Mladi v svetu energije« za šolsko leto 
2011/2012. Prejeli smo 37 prijav, ki jih krasijo zanimivi in kreativni izdelki. Med 
izdelki ne manjka risb, stripov, plakatov, predstavitev, radijskih oddaj, filmčkov, 
maket in drugih ustvarjalnih oblik. Strokovna komisija bo v začetku junija na-
redila izbor najboljših del, sredi meseca pa bomo najboljše ustvarjalce gostili v 
našem Informacijskem središču in jih nagradili. Več www.mladi-svet-energije.si. 

Predstavitev nastajajoče simulacije dviganja in spuščanja kontrolnih 
palic v reaktorski posodi, s čimer se regulira povprečna temperatura 

reaktorskega hladila.

Predstavitev nastajajočega modela parne turbine in modela 
hidroelektrarn, s Kaplanovo in Peltonovo turbino.

Kratek protokolarni del za 
osvežitev spomina na pre-
hojeno pot je potekal na se-
dežu Kovisa d.o.o. v breži-
ški Brezini, veselo druženje 
se je nadaljevalo na dvorišču 
brežiškega gradu z nastopom 
harmonikarjev, artiške fol-
klore in okusno ponudbo tu-
rističnih društev, dan pa so 
zaključili z družabnimi in 
športnimi igrami. Takšna ne-
formalna srečanja včasih ro-
dijo več poslovnih idej kot 
marsikateri sestanek, pove 
direktor Kovis d.o.o. Alen 
Šinko. Letos ta sistem pod-
jetij, v katerem proizvajajo 
predvsem nadomestne dele 
za železniško industrijo, obe-
ležuje petintrideset let, ki 
so jih zaznamovali tako časi 
težkih preizkušenj kot svetli 
uspehi. Kljub jubileju so se 
odločili, da obletnico prosla-
vijo v krogu tistih, ki predsta-
vljajo najpomembnejši člen 
njihovih podjetij – zaposlenih 
- da se tako še bolj poveže-
jo in si izmenjajo nov zagon 
za izzive, ki jih še čakajo. 
Na protokolarnem zaključ-
ku se je zbralo nekaj zna-
nih obrazov, med drugimi sta 
obletnico podjetja in navzo-
če pozdravila minister mag. 

ni. Z lastnikom sva se pogo-
varjala, analizirala, kako in 
kaj naprej, nihče ni točno ve-
del, kaj bo še prišlo, in sledi-
la je odločitev za protikrizne 
ukrepe.« Ti so bili v nasprotju 
z vsesplošno prakso odpušča-
nja: zaposlitev v razvoj, za-
poslovanje v prodajo, sle-
dilo je vlaganje v razvojne 

Andrej Vizjak, župan breži-
ške občine Ivan Molan, bese-
de Antona Pangrčiča, lastni-
ka, in Alena Šinka, pa so bile 
usmerjene v prihodnost. 

Zanimiva je strategija, s ka-
tero se je podjetje, ki je 
zraslo iz obrtne delavnice v 
Veliki Dolini v eno vodilnih 
podjetij v svetu za izdelavo 
visoko kakovostnih proizvo-
dov za železniško industrijo, 
spopadlo s krizo. Kot vse pa-
noge je tudi njih kriza uda-
rila iznenada v letu 2008, ko 
je Kovis beležil svoje najve-
čje uspehe, se spominja Alen 
Šinko: »Kot vsaki dve leti smo 
šli tudi septembra 2008 na 
sejem v Berlinu, ki je najve-
čji tovrstni 'železniško-tipski' 
sejem na svetu in se na njem 
predstavlja preko 800 razsta-
vljavcev. Vse je bilo videti 

potenciale, povečali so za-
logo in še skrajšali dobavne 
roke. Podjetje je postajalo še 
bolj fleksibilno in se posve-
tilo razvoju specifičnih pro-
duktov izredne kvalitete: »V 
tem času smo intenzivno raz-
vijali nove proizvode, prodi-
rali na tuje trge, v letu 2009 
smo tako razvili nekaj manj 
kot 100 izdelkov, v letu 2010 
nekaj manj kot 200 in v letu 
2011 že 292 različnih novih la-
stnih produktov, začeli smo in-
tenzivno delati z večjimi kup-
ci, kot so Bombardier, Alstom, 
Siemens, kjer smo prišli med 
njihovih top 5 dobaviteljev,« 
pojasni Šinko. V letu 2011 so 

se že kazali rezultati in Kovis 
je imel 46-odstotno rast pro-
izvodnje, torej so izbrali pra-
vo strategijo in na trgu posta-
li še bolj prepoznavni. 

še povsem normalno, mirno. 
Nato pa sta prišla oktober in 
november 2008, ko smo bili 
naenkrat priča veliko panič-
nim reakcijam, potem je šlo 
vse strmo navzdol, naenkrat 
so se tudi največja naroči-
la premaknila. Tudi mi smo 
to težko obdobje najbolj ob-
čutili pri plačilni nediscipli-

Za uspeh se imajo zahvali-
ti tudi lastniku podjetja, ki 
namensko poleg vlaganja v 
opremo vlaga predvsem v 
razvoj kadrov. Tako Kovis že 
dlje časa aktivno sodeluje pri 
učenju svojega prihodnjega 
kadra, kmalu pa si želijo na-
rediti celo lastni center zna-
nja, saj je strokovnega kadra 
v naši okolici še zmeraj pre-
malo za njihove naraščajoče 
potrebe. Imajo še ogromno 
drugih novih projektov, ki se 
spogledujejo s časovnico do 
leta 2030, pozitivnost in nav-
dih pa lahko ohranjajo tudi 
zato, ker so kljub intenzivni 
širitvi, ki predvideva, na pri-
mer, v Brezini do 2016 vsaj še 
izgradnjo dveh novih objek-
tov, »v duši ohranili majhno 
podjetje, ki deluje kot velika 
družina, ki se prilagaja trgu, 
prodaja znanje, kakovost in 
se zaveda, od kje izhaja in 
kje deluje. Kot je zapisano 
v našem sloganu 'good ideas 
create future' – dobre ideje 
so tiste, ki bodo gradile pri-
hodnost,« nam še zaupa Šin-
ko. In njihova prihodnost se 
bo, če bo posluh okolice in 
države, pisala naprej tudi v 
Posavju.
� M.�M.

BREŽICE - Sobota, 26. maja, je bila v znamenju 5. srečanja podjetij sistema Kovis. Tokratno srečanje zaposlenih vseh enot sistema Kovis, to so Kovis Livarna 
d.o.o, Kovis d.o.o., Kovis Bačka Palanka d.o.o. in Kovis Transporti d.o.o., je potekalo v brežiški občini v tradicionalno sproščenem vzdušju, dogajanje pa je 
kronala 35. obletnica obstoja podjetja.

Proti krizi z razvojem in zaposlovanjem
Kovis praznoval 35 let v krogu zaposlenih

Alen�Šinko

Anton�Pangrčič�
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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.

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico

velika izbira sončnih očal
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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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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
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VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, 
E-pošta: 

marketing@posavje.info

Lepo se zahvaljujemo sosedom, vaščanom in prijateljem, ki nam 
v našem bolečem obdobju nudite pomoč. Hvala urgentni službi 
Zdravstvenega doma Brežice, PRS Žičkar, kolektivu OŠ Artiče, čla-
nom Zveze častnikov Slovenije, veteranom vojne za Slovenijo, čla-
nom Koronarnega kluba Brežice, bizelanskim pevcem z zborovodjo 
Vinkom Žerjavom, govornikom ter pihalnemu orkestru in častni 
straži Slovenske vojske za dostojanstveno opravljen obred. Hvala 
tudi vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali, za vašo pomoč.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

Vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu, se poklonite 
njegovemu spominu in mu prižigate svečke, iskrena hvala.

Žalujoči: 
mama, sestra Suzana z družino, Anja s Tejo in Tjašo

Šivala je deklica zvezdo, 
zvezdo rdečo kot kri…

(slovenska partizanska pesem)

Solze po licu nam polzijo,
ko spomini nate oživijo.

Veliko smeha in veselja si nam dal,
vedno potolažiti si nas znal.

Bili smo kot ena velika družina
in vse nas je obdajala tvoja neizmerna toplina.

A srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
nate pa spomin bo večno ostal.

ZAHVALA

V SPOMIN

ANTON ČANČER

STANE VOLČANJŠEK - 
SINE

16. maja, mesec dni pred neuresničenim 
sedemdesetim rojstnim dnevom, nas je 

nenadno zapustil dragi mož, ata, stari ata, 
tast, brat, stric in svak

8. junija bosta minili dve žalostni leti, odkar nas je zapustil naš dragi

iz Artič.

iz Dolenje vasi.

JERNEJ PUCELJ

V SPOMIN
Tiha bolečina nas spremlja 

od 28. maja 2007, ko smo te tako kruto in nenadoma 
izgubili, dragi sin, vnuk, nečak, bratranec in dober prijatelj

iz Smečic pri Velikem Trnu.

Zahvaljujemo se vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin 
nanj, mu prižigate sveče in prinašate cvetje. 

Srčna hvala vsem, ki nam pomagate. 

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.

www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

Imate poslovno idejo?
Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti 

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

Ponujamo vam nakup popolnoma novega podjetja!
(za katerega ne potrebujete 7.500 osnovnega kapitala)

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

Za dodatne informacije nam pišite na info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice SPINNING YOUR CREATIVITY!

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste se ji poklonili, jo po-
spremili k zadnjemu počitku, darovali cvetje, sveče in za svete 
maše. Posebno zahvalo smo dolžni Evici Jagrič za njeno pomoč 
in obiske v času njenega življenja, kakor tudi sosedom Pečniko-
vim in Podvinskim. 
Zahvaljujemo se tudi zdravnici dr. Mojci Pibernik, govorniku 
gospodu Šelerju, gospodu Žičkarju za organizacijo pogreba, no-
silcem praporjev društva invalidov Pišece, Zvezi borcev Pišece, 
nosilcema križa in zastave, gospodu župniku za cerkveni obred, 
Gostilni Erban za gostinske usluge in vsem, ki ste kakorkoli po-
magali.

Ohranili jo bomo v lepem spominu. 
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

TEREZIJE ŠKERBEC, 

V sredo, 23. maja, smo se še zadnjič 
poslovili od naše drage

rojene GODLER, 
po domače Lipčetove Rezke iz Blatnega 5.

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijate-
ljem za vse izrečene besede sožalja, za darovano cvetje, sveče, 
svete maše in oporo v najtežjih trenutkih.
Hvala g. Niku Pavliču za obiske na domu, ge. Ireni Gmajnar za 
govor, MPZ iz Brestanice, LD Senovo za ganljiv govor in častno 
stražo, g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki jih 
v zahvali nismo imenovali, pa ste nam na kakršen koli način 
pomagali in ga v tako velikem številu pospremili k večnemu 
počitku. Hvala vsem.

Žalujoči: žena Tončka
Otroci: Tonči, Fanika, Anica, Jožko, Milena, Slavica, Branko, 

Darinka in Tončka z družinami

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, tasta, 
dedka in pradedka

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane, kjer najdem 

vse svoje zbrane od včeraj,
in kdo ve, od kdaj.

Pojdem v kraj vseh krajev, pojdem v maj
vseh majev ...

Ne kličite me nazaj!

ZAHVALA

ANTONA BOHORČA
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Prodam vino modro frankinjo, 
cena 1,2 €/l. Tel.: 051 613 541

Prodam vino cviček, frankinjo 
in kraljevino. Tel.: 051 870 909

Prodam rdeče in belo vino, 
slivovko in sadjevec. 
Tel.: 07 49 77 155

Prodam žganje sadjevec in 
tropinovec ter gume zim-
sko-letni profil 175/70/14. 
Tel.: 031 219 614

Prodajamo odlične domače 
češnje. Tel.: 07 49 77 179, 
070 401 047

ŽIVALI

Prodam gladkodlake pri-
našalce, mladičke, sve-
tleče črne barve, rodovni-
ške, cepljene in čipirane. 
Tel.: 041 617 352

Prodam teličko simental-
ko po izbiri, staro 3 mesece. 
Tel.: 051 304 760

Prodam burske kozličke, 
stare 5 mesecev, primerne 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 041 893 733

Prodam mladiče koz mol-
znic, odlične pasme, 4 litre 
mleka in kozličke. 
Tel.: 041 712 976 

Prodam burske kozice, sta-
re 6 mesecev, z rodovnikom. 
Tel.: 041 621 362

Prodam odojke, težke cca 25 
kg, iz domače reje. 
Tel.: 07 49 75 301

Prodam odojke, težke okoli 
30 kg. Tel.: 041 858 998 

Prodam zajce križance za 

rejo, stare tri mesece. 
Tel.: 040 229 459

Prodam odojke. 
Tel.: 040 389 015

Prodam psičke čistokrvne 
ovčarke, stare dva meseca 
in pol. Tel.: 051 392 921

POHIŠTVO, 
OTROŠKA OPREMA

Ugodna prodaja odlič-
no ohranjenih rabljenih 
otroških vozičkov, ležal-
nikov, avtosedežev, pre-
nosnih posteljic, igralnih 
blazin, hojic ... otroških 
oblačil, obutve in igrač. 
Otroška komisijska pro-
dajalna Kristi, Krista Les 
s.p., Rigonce 38, Dobova, 
pon-pet: 8-12, 14-17, sob: 
9-12. Tel.: 031 686 321

Prodam novo kopalno kad 
Kolpa San, d = 1,20 m, š = 
0,75 m. Tel.: 031 615 662

Prodam vzidni rostfrei štedil-
nik, kombiniran s štedilnikom 
3x plin / 1x elektrika, vgradni, 
mere štedilnika 153x60x75, 
desni. Tel.: 070 702 932

RAZNO

Prodam štiri nova okna in 
panoramsko steno, dimenzi-
je 2.390 x 2.190 mm. 
Tel.: 07 49 57 068 – zvečer

Prodam 30 m2 keramičnih plo-
ščic, tuš kabino, WC školjko, 
80 litrski električni bojler, Ar-
malovo pipo za tuš, vse novo, 
50 % ceneje. Tel.: 031 886 523

Prodam starinski slamore-
znik, starinsko leseno na-
pravo za ločevanje koruze 
(boben), stare kovčke, skri-
nje ... Tel.: 031 808 003

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.

mali oglasi

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

Marjetka Štrucl s.p, Lenartova pot 12, Brežice

 NOVO!

• Gelish (soak-off gel polish) 

• Podaljševanje nohtov

• Urejeni nohti na roki in nogi

07 49 646 66, 041 695 167

ponedeljek : zaprto
torek - petek : 09.00 - 18.00

sobota : 08.00 - 12.00

Informacije in naročila: 

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, prodamo hišo, 
vseljivo takoj, 140 m2, funk-
cionalno, bogato opremlje-
no; izredna prilika. 
Tel.: 041 640 328

Prodam starejšo stanovanj-
sko hišo v Sevnici s 3.700 m2 
zemljišča, cena 105.000 €. 
Tel.: 041 838 548

Radeče – Brunška gora, 
prodam dve zazidljivi par-
celi, 3.598 m2, z objektom 
– počitniško hišico (32 m2) 
za legalizacijo, cena 
22.000 €. Tel.: 030 673 637

Prodamo stanovanje (66 m2) 

v bližini BTC Ljubljana - Jar-
še, stanovanje je temeljito 
obnovljeno Tel.: 041 688 058

V Sevnici prodamo hišo; 
centralno ogrevanje na olje, 
KATV, klima, vrt, sončna 
lega. Tel.: 051 810 148

Najamem garsonjero ali 
enosobno stanovanje na 
območju Sevnica – Krško. 
Tel.: 040 299 025

V najem oddamo poslovni 
prostor – frizerski salon. 
Tel.: 041 342 199

Oddam enosobno stanovanje 
v Brežicah, opremljeno, vse-
ljivo takoj, najemnina 250 € + 
100 € stroški. Tel.: 041 590 758

AVTOMOBILIZEM 

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 
Šentjanž 59, Šentjanž

Prodam nove avtomobilske 
gume s platišči 175-65-14, 
za Citroen C3, po zelo ugo-
dni ceni. Tel.: 040 711 849 

Prodam VW Sharan 1.9 TDI, 
letnik 2002, 150.000 km, 7 
sedežev, eurokljuka, reg. do 
12/2012, lepo ohranjen, bele 
barve. Tel.: 041 299 420

KMETIJSTVO

Prodam žitni kombajn John 
Deer v odličnem stanju in 
parcelo na Drnovem. 
Tel.: 031 431 681

Prodam traktor Ursus C 360, 
letnik 86, 1260 delovnih ur, 
registriran. Tel.: 041 549 680

Prodam BCS 127, Bucher 145 z 
Acme motorjem in Štore 404 - 
registriran, s kabino in novimi 
gumami, vse lepo ohranjeno 
in ugodno. Tel.: 041 552 915 

Kupim vrtno kosilnico, dvo-
taktno in v dobrem stanju, 
širina reza 42 - 46 cm. 
Tel.: 040 368 822 

Prodam turbino za traktor-
sko škropilnico za škropljenje 
sadja, original za Agromeha-
niko Kranj. Tel.: 041 560 136

Prodam bukova drva za 
ogrevanje, rezana 25, 33 
cm, za kamine, central-
ne peči, možnost dosta-
ve. Tel.: 030 249 301

Prodam zajčnike za dve, šti-
ri, šest samic, možna dosta-
va. Tel.: 040 229 459; Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje 

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 041 581 488

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

Prodam koruzo v zrnju in pra-
šiča, težkega 170 kg, okolica 
Dobove. Tel.: 041 991 555

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

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam kvalitetno rdeče 
vino, cena 0,80 €, nad 50 li-
trov. Tel.: 07 81 43 046

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

Za naročilo pokličite na 
07 49 73 190 in 031 676 724.

s Senovega sporoča,
da zbira naročila za:

BELE TEŽKE KOKOŠI 
IN PETELINE, 

ki bodo predvidoma 
1. teden julija.  

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

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji

rjave in grahaste jarkice 
ter večji rjavi petelini
vsak dan ob delavnikih 

po 18. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol. 

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu ter 
prinašate svečke in cvetje.

Vsi njegovi

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast.

In prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo, 
ki je zlomil hrast.

V SPOMIN

JOŽE STRGAR

1. junija sta minili dve leti, odkar nas je 
zapustil naš dragi

iz Leskovca pri Krškem.
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Prodam otroško, moško 
in žensko gorsko kolo, vsa 
vzdrževana in ohranjena. 
Tel.: 041 620 219 

Prodam peč na olje za cen-
tralno ogrevanje, znamke 

Stadler 35.000 kal., z goril-
cem in cisterno 2.200 litrov. 
Tel.: 07 49 62 476

Prodam 120-litrski bojler za 
centralno, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 475 040

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije je izkljucno odgovornost 
avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališc Evropske komisije.

Mladinska pobuda “Gurkfeld 2-40-54-105” se po enem letu delovanja zaključuje. Skupina mladih je v okviru tega 
projekta raziskovala 4 stare stavbe: Mencingerjevo, Engeslbergerjevo in Bonovo hišo ter staro bolnico (zdaj MC 
Krško) in izbrskala mnogo zanimivih zgodovinskih podrobnosti mesta Krško, med katerimi najbolj izstopa odkritje 
več predmetov Josipine Hočevar, ki so zdaj del stalne zbirke v Mestnem Muzeju Krško. 

Vas zanima kaj vse smo še odkrili? Vabimo vas na: 

ZAKLJUČNO PRIREDITEV PROJEKTA “GURKFELD 2-40-54-105”,

vy dvorani Mladinskega centra Krško v sredo, 20.  junija, ob 12:00. 

Z veseljem vam bomo predstavili, kaj vse smo počeli in česa smo se naučili. Vsak obiskovalec prejme brezplačen 
DVD. Pri izvedbi projekta so nam obilno pomagali Zavod Movit, Mladinski center Krško, Mestni muzej Krško, 
Savaprojekt d.d. in Zemljiška knjiga Krškega sodišča. Vsem se iz srca zahvaljujemo za podporo in pomoč. 
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BREŽICE - Od petka, 1. junija dalje, bodo stranke Optike Glasmaher od blizu in daleč 
končno dočakale svojo najljubšo optiko na novi lokaciji in v novi preobleki. V petek je 
namreč potekala uradna otvoritev sodobnega centra Glasmaher, ki pa je nastal v sinergiji 
s še dvema dejavnostima: optiki v pritličju se namreč v zgornjih nadstropjih stavbe 
pridružujeta še zobozdravstvena ambulanta in okulistika. Cilj, ki je motiviral tri poslovne 
partnerje v novi stavbi, Dejana Stuška iz Optike Glasmaher, dr. Jerneja Barliča iz Dens 
Barlič zobozdravstvo in dr. Boštjana Meha iz Okulistike Meh: kar največje zadovoljstvo 
strank v prijetnem ambientu z najbolj sodobno in kvalitetno opremo. 

Za še večje zadovoljstvo strank 
na novi lokaciji

V petek je bil 
postavljen nov mejnik 

»Nora stavba, vse dodela-
no, povsem v stilu, odlično!« 
je v hrvaškem jeziku navdu-
šeno komentiral povablje-
nec prireditve ob otvoritvi, 
»Česa se veselim? Veliko stva-
ri bom zdaj lahko uredila kar 
na enem mestu,« nam je zau-
pala ena izmed prisotnih Bre-
žičank ob vstopu v novi cen-
ter, ki se nahaja v soseščini 
Bolnišnice Brežice, nasproti 
nakupovalnega centra Spar. 
Omenjena Dejan Stušek, 
tudi idejni vodja novih pro-
storov, in Jernej Barlič sta 
prerezala oranžni trak pred 
vhodom v nov poslovni cen-
ter. V oranžni, zaščitni bar-
vi optike Glasmaher in Dens 
Barlič zobozdravstva, so bili 
tudi napitki, hostese in pre-
proga, ki je vodila do cen-
tra. Posvečanje podrobno-
stim je po mnenju mnogih 
ena od odlik lastnika in di-
rektorja optike Dejana Stu-
ška, ki je prišel iz rodnega 
Krmelja in prvo poslovalni-
co na Cesti prvih borcev, ta-
krat z imenom Ljudska op-
tika Glasmaher, odprl pred 
dvanajstimi leti.
Ob prvem obhodu stavbe je 
bilo slišati, kako so obisko-
valci hvalili podobo in funk-
cionalnost prostorov. Prvi 
Dejanov komentar je bil: 
»Občutki so seveda super, 
ko se vizija uresničuje. Ve-
dno skušam celovito nadgra-
jevati našo zgodbo, sem pa 
vesel, da so ljudje opazili 
tudi detajle. Moji bližnji, pa 
tudi poslovni partnerji vedo, 
da je v meni precej perfek-
cionizma in da si v mislih iz-
rišem neko idejo, pri kate-
ri vztrajam, dokler ne oživi. 
No, danes ne vem, kaj bo čez 
deset let, imam želje, kakor 
sem jih imel že od nekdaj. 
Potem pa je potrebna vztraj-
nost in veselje ob delu.« 
Pred leti, ko je začenjal z 
optiko, se je marsikdo na-
smehnil, češ, super, da ima 
take sanje, a pot do tega je 
pogosto neuresničljiva. Po-
misleki so se razblinili in op-
tika je s petkovo otvoritvijo 
postavila nov mejnik v svo-
ji zgodovini. Danes Dejan 
vodi mlad, ustvarjalen tim, 
ki svojim strankam s stro-
kovno pomočjo in najsodob-

nejšo tehnologijo nudi vi-
soko kakovostne storitve in 
sledi sodobnim trendom na 
področju okulističnih stori-
tev in na področju izbire ko-
rekcijskih, sončnih in špor-
tnih očal.

Ker verjamejo  
v sodelovanje

Dejan Stušek je k sodelova-
nju povabil dva partnerja iz 
zdravstvene dejavnosti, oku-
lista Boštjana Meha, s kate-
rim sodeluje že desetletje, in 
zobozdravnika Jerneja Barli-
ča, s katerim sta se prav tako 
takoj ujela. Stušek si je že 
dlje časa želel takšnega so-
delovanja: »Meni je bil vedno 
všeč ameriški koncept raz-
mišljanja, po katerem lahko 
trije tujci združijo moči in v 
poslu skupaj še bolje deluje-
jo. V povezavi z nekom veli-
ko lažje razmišljaš drugače, 

najdeš dobre in izvirne reši-
tve. S svojo idejo sem hitro 
našel somišljenike, videl sem 
povezavo z zobozdravstvom, 
okulistiko in optiko, vse sku-
paj se spaja v eno zgodbo. V 
tem skupnem prostoru bi bil 
vsak še lažje najboljši v svo-
jem poslu, ob skrbi za najviš-
jo kvaliteto svojih storitev.« 

Po zagonu je prišla recesija, 
a to jih ni ustavilo, saj po De-
janovih načelih, »ko se en-
krat spustiš po nekem bregu, 
zaženeš investicijo, moraš 
računati s tem, da te bodo 
čakale pasti, ovire. Seveda 

je res prišlo tudi do zapletov. 
Pomembno je vztrajati in lju-
di prepričati, danes pa je to 
še toliko težje.« Namreč, če 
so včasih banke lažje odobri-
le denarne pomoči, mora biti 
danes investicija povsem raz-
delana, finančni načrti mora-
jo trdno stati na tleh. »Za-
gotovo, če nam banka ne bi 
posodila denarja, potem pač 
danes tega okoli nas, vas, ne 
bi bilo – Unicredit banka je 
imela posluh, posebej Breži-
čan Matej Bratanič, v ideji in 
viziji pa videla potencial, je 
pa tudi res, da bomo dvajset 
let pač delali, da bomo ta de-
nar vrnili.«

Brežice z novo 
pridobitvijo in moderno 
stavbo

S petkovo otvoritvijo je v 
Brežicah zaživela nova stav-
ba prav posebnih, zaokrože-
nih oblik. Kako so prišli do 
takšne zasnove? »Sam iz-
gled sta pomagala izdela-

ti arhitekt Grega Bizjak in 
njegova žena, pripeljal ju 
je kolega Barlič, ki jima je 
dejal, da naj pripravita za-
snovo. Najprej smo se po-
govarjali, potem smo začeli 
komentirati prve skice. Kot 
vidite, je zgradba fluidna in 
s tem nekaj novega na tem 
področju.« Arhitekturno naj 
bi se stavba prilagajala veli-
ko idejam – vsako nadstro-
pje gradijo posamezni krogi, 
skupaj trije, ki gredo vsak v 
svojo smer in lovijo vsak svo-
jo ulico, saj gre za tri različ-
ne dejavnosti, z zaokroženi-
mi robovi pa se je arhitekt 
poskušal približati vodovo-
dnem stolpu in sodišču v 
Brežicah.
Tak center pa je velika pri-
dobitev tudi za mesto, če-
prav le same Brežice z 
okolico seveda ne bi mo-
gle prispevati dovolj za za-
mišljene dejavnosti v tej 
zgradbi: »Kar se optike 
tiče, imamo veliko strank 
iz drugih koncev Slovenije 
in Hrvaške. Imajo pa Bre-
žice precej smisla za lepo-
to in modo, kar opazi vsak, 
ki pride iz kakšnega druge-
ga konca Slovenije. Poglej-
te, kako so se dame, ko je 
bila popularna bela, hitro 
odele v to barvo. Tu se vidi 
vpliv bližine Zagreba. To-
rej se tukaj lahko prodajajo 
tudi najboljše modne stva-
ri.« Stranka bo v novi stavbi 
v vseh nadstropjih deležna 
posebnega tretmaja, ne gle-
de na to, kaj in koliko name-
rava kupiti, ali bo prišla na 
okulistični pregled z napo-
tnico ali ne, vsa tri nadstro-
pja povezuje tudi želja po 
pravem pristopu do strank.

Dobra izbira, 
dostopnost in 
zadovoljstvo

Pristop je izrednega pome-
na, poudarja Dejan in tako 
uči svoj tim: »Očal imamo 
res veliko, ker pač želim 
imeti najboljše in najbolj 
posebne primerke v svoji 
optiki. A ni bistvo le v izbi-
ri, ampak v pristopu. Mene 
so vedno vzgajali, da mo-
raš predstaviti izdelek kup-
cu tako, kot bi si želel, da 
bi izdelek nekdo predstavil 
tebi, na razumljiv in všečen 
način. Spomnite se, kako zo-

prno je, če prideš v butik in 
ti prodajalka osladno laže, 
da ti kar vse pristaja – jaz 
tega resnično ne maram, 
meni ni važno, kakšna očala 
boš ti kupila, mala, velika, 
draga, poceni, pomembno 
mi je, da ti bodo pristaja-
la, da boš zadovoljna in se-
veda, da se boš ravno zato 
rada vrnila. Pomembna je 
vsaka stranka in zato tudi 
mora biti različen razpon, da 
imaš recimo bvlgari, ki stane 
600 evrov, po drugi strani pa 
lahko preprostemu človeku, 
ki se vsak dan bori za svoj di-
nar, pa tudi rabi očala, po-
nudimo kvalitetna očala za 
malo denarja, recimo 50 ali 
tudi 38 evrov.« 

Konkurenca je huda, a je po 
mnenju Dejana Stuška dobra 
prijateljica, če jo razumeš 
kot spodbudo. Dejan opozo-
ri še na eno značilnost optik: 
»Sama optika je tudi precej 
intimna stvar, ljudje se radi 
z nekom pogovorijo, mu za-
upajo.« Menda velja, da op-
tika praviloma zamenjaš le, 
če ta naredi neko resno na-
pako, če pa mu zaupaš, se 
vračaš. Še pogosteje se vra-
čajo veliki ljubitelji očal, ki 
razumejo, da so očala da-
nes tudi modni dodatek, do-
polnitev življenjskega stila, 
in tudi v tem oziru je stran-

kam potrebno posvetiti po-
zornost.
»Priznam, da so očala pač 
moja droga, moje veliko ve-
selje. Kvalitetna očala mo-
ram imeti v svoji optiki. Mi 
je pa v oporo pri vsem od-
ločanju moja Petra (življenj-
ska sopotnica op.a.), je člo-
vek, ki se ji imam zahvaliti 
za ogromno lepega. Ona se 
pri nas ukvarja tudi s finan-
cami, naredila je red, skupaj 
sva pripravila strategijo. Pri-
jetno dopolnjevanje, ja.«
In kaj je odločilno za do-
seganje takšnih uspehov? 
Po mnenju lastnika in di-
rektorja Optike Glasmaher, 
ki ima poslovalnico tudi v 
Novem mestu, je zelo po-

membno, da sodeluješ z lju-
dmi in da zdrav optimizem 
prenašaš tudi v posel. »Vsi v 
tej stavbi in to lahko stood-
stotno zatrdim tudi za svoja 
kolega in njuno osebje, za-
res uživamo v tem, kar poč-
nemo. In če nekaj počneš z 
zadovoljstvom, bodo zado-
voljstvo vsekakor začutile 
tudi stranke,« še zatrdi De-
jan in doda: »Vseh 17.000 
strank žal nismo mogli po-
vabiti na dogodek, zato pa 
vse v prihodnje lepo vabi-
mo na ogled ponudbe in do-
dajamo še otvoritveni po-
pust.«� M.�M.

Otvoritev nove zgradbe Optike Glasmaher v Brežicah
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Dr.�Jernej�Barlič�in�Dejan�Stušek�sta�svečano�odprla�
vrata�nove�zgradbe.

otvoritveni popust 

    15 % do 1.7.!


