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LJUBLJANA – »Prisegam, da 
bom spoštoval ustavni red, 
da bom ravnal po svoji ve-
sti in z vsemi svojimi mo-
čmi deloval za blaginjo Slo-
venije.« S temi besedami je 
v petek, 10. februarja, pri-
segla dvanajstčlanska mi-
nistrska ekipa Janeza Jan-
še, v kateri sta ministrski 
funkciji prevzela tudi v za-
dnjem desetletju zagotovo 
najbolj prepoznavna posa-
vska politika – mag. Andrej 
Vizjak, nekdanji brežiški 
župan, večkratni poslanec 
v Državnem zboru in v času 
prve Janševe vlade (2004-
2008) že minister za gospo-
darstvo, je postal minister 
za delo, družino in social-
ne zadeve, Franc Bogovič, 
ki je 13 let opravljal funk-
cijo župana občine Krško, 
na decembrskih predčasnih 
državnozborskih volitvah 
pa je bil drugič zapored iz-
voljen za poslanca, pa mi-
nister za kmetijstvo in oko-
lje. Za povrh si je Vizjak za 
državno sekretarko izbral 
dosedanjo brežiško podžu-
panjo Patricio Čular.

V novi vladi dva ministra iz Posavja

Tako Bogovič kot Vizjak sta 
pred potrditvijo v Držav-
nem zboru uspešno presta-
la preizkušnji pred pristoj-
nima odboroma Državnega 
zbora. Bogovič se je 7. fe-
bruarja predstavil odboru 
za kmetijstvo, gozdarstvo, 
prehrano in okolje in pre-
jel soglasno podporo njego-
vih članov, saj so mu name-
nili 16 glasov za in nobenega 
proti. Vizjak se je 9. febru-
arja predstavil odboru za 
delo, družino, socialne za-
deve in invalide ter prejel 
devet pozitivnih in dva ne-
gativna glasova. Oba sta 

medtem že prevzela posle 
od svojih predhodnikov, Viz-
jak od prejšnjega ministra za 
delo, družino in socialne za-
deve dr. Ivana Svetlika, Bo-
govič pa od dveh ministrov: 
kmetijsko področje od prej-
šnjega kmetijskega ministra 
mag. Dejana Židana, okolj-
sko pa od prejšnjega mini-
stra za okolje in prostor dr. 
Roka Žarnića.

Ker sta se tako Bogovič kot 
Vizjak na ministrsko me-
sto zavihtela iz poslanskih 
sedežev, na katera sta bila 
izvoljena na decembrskih 

predčasnih volitvah, sta se s 
potrditvijo za ministra poslo-
vila iz parlamentarnih klopi. 
Na podlagi volilnih rezulta-
tov sta oba dobila zamenja-
vi iz posavskih občin, saj je 
Bogovičevo mesto v parla-
mentu prevzel predsednik 
Sindikata kmetov Slovenije 
Roman Žveglič, ki je kandi-
diral v sevniškem volilnem 
okraju, Vizjakovo mesto pa 
mag. Damjana Petavar Do-
bovšek, kandidatka iz ob-
čine Radeče. Tako bo v po-
slanskih klopeh zelo močno 
zastopan severni del Posav-
ja, saj se Žveglič in Petavar 

Dobovškova pridružujeta 
sevniškemu poslancu Toma-
žu Liscu (SDS) in radeškemu 
poslancu, nekdanjemu župa-
nu Matjažu Hanu (SD). Ker 
so vsi razen slednjega del 
vladne koalicije, najbrž ne 
bo pretirana trditev, da ne-
sojena pokrajina ob Savi še 
nikoli ni premogla toliko po-
litične moči v prestolnici.

Krajša pogovora z novima 
ministroma ter izjavi poslan-
cev Tomaža Lisca in Matjaža 
Hana objavljamo na strani 3.

 Peter Pavlovič

LJUBLJANA, POSAVJE - V novi vladi Republike Slovenije, deseti v obdobju njene samostojnosti, ki jo je 
sestavil mandatar Janez Janša, 10. februarja pa s 50 glasovi za in desetimi proti potrdil Državni zbor, 
je Posavje zastopano s kar dvema ministroma, Francem Bogovičem (SLS) kot ministrom za kmetijstvo in 
okolje ter mag. Andrejem Vizjakom (SDS) kot ministrom za delo, družino in socialne zadeve. Poleg tega 
je Vizjak za svojo državno sekretarko predlagal brežiško podžupanjo Patricio Čular, vlada pa jo je potr-
dila še istega dne na svoji prvi seji.

Novoimenovana državna 
sekretarka Patricia Ču-
lar je o tem, kaj ji pome-
ni nova funkcija ter kako 
gleda na nove naloge in iz-
zive, ki jih ta prinaša, za 
Posavski obzornik poveda-
la: "Nova funkcija mi oseb-
no predstavlja velik izziv, 
možnost spoznavanja tako 
političnega okolja na dr-
žavnem nivoju kot tudi 
okolja državne javne upra-
ve. Profesionalno si želim 
nadgraditi svoje znanje in 
izkušnje. S svojim imeno-
vanjem se zavedam veli-
ke odgovornosti, ki jo nosi 
vlada glede na okoliščine. 
Sama si želim uporabiti pri-
dobljene izkušnje na po-
dročju trga dela predvsem 
pri oblikovanju programov 
aktivne politike zaposlova-
nja in pa pri razvoju social-
nega podjetništva."

Tako Vizjak kot Bogovič sta bila kot nova ministra zelo medijsko oblegana.

Nova funkcija 
- nov izziv 

Patricia Čular
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Proračun za leto 2012 zna-
ša 28,2 milijona evrov, za 
leto 2013 pa 30,3 milijonov 
evrov. Proračunski primanj-
kljaj bodo med drugim pokrili 
z najemom kredita – letos 1,3 
milijona evrov in naslednje 
leto 1 milijon evrov. Kot je 
v obrazložitvi povedal župan 
Ivan Molan, je predlog prora-
čuna ob že tako za desetino 
znižanih postavkah povsod, 
kjer je to mogoče, še doda-
tno okleščen glede na de-
cembra sprejet osnutek, tako 
da je po njegovih besedah re-
alno celo 20 % nižji kot lanski 
proračun, kljub temu pa je v 
njem predvidenih 8,5 milijo-
nov evrov investicijskih sred-
stev. Prednostne naloge obči-
ne so po županovih besedah 
zagotavljanje kvalitetne vo-
dooskrbe vsem občanom, po-
plačilo nove brežiške športne 
dvorane in priprava projek-
tne dokumentacije za obno-
ve šol in vrtcev, ki so v na-

O proračunu, fakulteti in komunali
BREŽICE - Občinski svet je na 13. redni seji, ki je potekala v dveh delih 6. in 7. februarja, dokončno potrdil 
predloga proračunov za leti 2012 in 2013. Zeleno luč občinskih svetnikov in svetnic sta dobila tudi sklep o 
financiranju delovanja Fakultete za turizem ter poslovni načrt Komunale Brežice, d.o.o. za leto 2012.

črtu za prihodnja leta (vrtec 
Brežice, OŠ Cerklje ob Krki, 
OŠ Globoko, OŠ Artiče in OŠ 
Dobova - igrišče). Svetniki in 
svetnice so v razpravi sicer 
našteli nekaj pomislekov na 
račun zastavljenih proraču-
nov, a je prevladalo mnenje, 
da gre za „optimum znotraj 
tega, kar se je dalo naredi-
ti“, kot se je izrazil Jure Pez-
dirc (PUM). Nekaj nejevolje 
je bilo sicer zaradi župano-
ve zavrnitve amandmajev KS 
Krška vas za ureditev objek-
ta krajevne skupnosti in Raj-
ke Križanac (SD) za obnovo 
stavbe KS Jesenice na Dolenj-
skem.

Varčevalnim ukrepom v pro-
računu se sicer pridružujejo 
tudi občinski svetniki sami, 
saj so si za 10 % znižali sej-
nino, ki bo po novem znaša-
la 281 evrov, za 20 % pa so 
znižali financiranje političnih 
strank, zastopanih v občin-

skem svetu, ki bodo namesto 
dosedanjih 0,35 evrov dobi-
le 0,28 evrov na glas meseč-
no. Med kadrovskimi zadeva-
mi omenimo izdajo soglasja 
k imenovanju Jožeta Vidri-
ha za direktorja JGZ Letalski 
center Cerklje ob Krki.
 
Občinski svetnice in svetni-
ki so potrdili tudi sklep o fi-
nanciranju delovanja Fakul-
tete za turizem v Brežicah in 
o podpisu pogodb z Univer-
zo v Mariboru oz. fakulteto 
za upravljanje stavbe CPB 
36. Kljub dodatnim stroškom 
ostaja finančni načrt v dogo-
vorjenih okvirih dveh milijo-
nov evrov, spreminja pa se 
dinamika financiranja oz. se 
podaljša še v leto 2015. Na-
črte fakultete, zlasti kako bo 
zagotovila dovolj velik vpis 
študentov za pričetek prve-
ga študijskega leta 2012/13, 
sta svetnikom predstavila de-
kan dr. Božidar Veljković in 

rektor mariborske univerze 
prof. dr. Danijel Rebolj. Po-
udarila sta, da bo brežiška 
fakulteta drugačna od dru-
gih podobnih fakultet, saj bo 
izhajala iz produktne usmer-
jenosti študijskih programov.

Svetnice in svetniki so podprli 
tudi poslovni načrt Komunale 
Brežice, d.o.o. za leto 2012, 
ki ga je predstavil v. d. direk-
torja Aleksander Zupančič. 
Podjetje v 100-odstotni lasti 
Občine Brežice bo s 1. apri-
lom pričelo z izvajanjem jav-
nih gospodarskih služb, cene 
storitev pa se po zagotovilih 
ne bodo spreminjale. Letos 
načrtujejo za 497 tisoč evrov 
investicij v osnovna sredstva 
(oprema, stroji, vozila …), od 
tega bo Občina Brežice zago-
tovila 200 tisočakov za doka-
pitalizacijo in poroštvo za na-
jem kredita v višini 300 tisoč 
evrov.
 Peter Pavlovič

Ne glede na to, ali sta nam novopečena ministra Bo-
govič in Vizjak (politično) simpatična ali ne, imeno-
vanje brežiško-krškega ministrskega para v deseto 
slovensko vlado pomeni največji kadrovski dosežek 
posavske politike v samostojni Sloveniji. Delež obla-
sti, ki ga ima z njima (in s štirimi poslanci) regija Po-
savje v državni politiki, je glede na velikost in števi-
lo prebivalcev zagotovo daleč najvišji. Če se izrazimo 
športno, v dvanajstčlanski selekciji imamo dva moč-
na igralca, katerih specifična vrednost je toliko večja, 
ker prihajata iz dokaj pomembnih in trdnih klubov 
(SDS, SLS), ki sta dala svoje »igralce« v nacionalno 
politično selekcijo. 

Za oba lahko tudi trdimo, da sta zelo blizu »selektor-
ju« Janši, še zlasti če se spomnimo, kako je bil Vizjak 
kar lep čas opozicijskega obdobja pravi »frontmen« 
svoje politične zasedbe, po čemer so nekateri že raz-
mišljali, da se je prvi mož SDS odločil za umik iz po-
litike in da si je morda izbral Brežičana za nasledni-
ka. Čeprav je ta nekaj časa tudi sam zatrjeval, da se 
ne poteguje za mesto ministra, pač pa je bil dejaven 
v strokovnem štabu, ki je pripravljal volini program, 
je bilo tudi jasno, da je s svojimi bogatimi »reprezen-
tančnimi« izkušnjami selektorju vedno na razpolago.

Podobno vlogo je igral Bogovič v zadnjih mesecih 
pred volitvami v svojem »klubu«, ko je tudi njego-
vo pojavljanje na malih ekranih kazalo, da si moč-
no utira pot v Ljubljano. Še vedno je težko reči, koliko 
je bilo resnice v govoricah, ki so pred začetkom volil-
ne kampanje za poslanske volitve krožile po hodnikih 
krške občine, češ, da je sam Janša nagovarjal Bogo-
viča naj vendarle kandidira za poslanca v DZ, ven-
dar se je zdela kandidatura krškega župana za kme-
tijski resor pravzaprav ves čas zelo verjetna. Ko pa 
mu je tudi prvoimenovani selektor Jankovič kar jav-
no izrekel ‚nespodobno‘ povabilo, da ga je pripravljen 
imenovati za ministra, ne glede na to, ali ga bo SLS 
podprla, ni bilo več dvoma, da je prav 49-letni Ko-
privničan najbolj verjetni minister nove slovenske 
vlade. Njegov visoki rating je bil s stoodstotno podpo-
ro na zadnjem »draftu« na matičnem odboru samo še 
potrjen.

Če nadaljujemo z nekoliko športno retoriko, moramo 
ugotoviti, kaj je, poleg nedvomno velike pripadnosti 
svojima kluboma, vplivalo na izbor naših dveh igral-
cev v ekipo, katere cilj je pravzaprav borba za obsta-
nek. Prav slednje govori v prid dejstvu, da ni čas za 
teoretike, za ljudi, kot so doktorji z univerz. Spet dru-
gi trdijo, da je sedanja vlada preveč politična. Vsaj 
kar se naših dveh predstavnikov tiče, nekaj zagotovo 
velja: probleme poznata od spodaj, s terena.

Bogovič je že sam ocenil, da mu bo na kmetijstvu laž-
je, seveda pa ne lahko, saj bodo njegovi dovčerajšnji 
kolegi iz sadovnjakov in njiv od njega zelo verjetno 
pričakovali nemogoče. Na čelu občine, ki je bila dele-
žna velikih posegov v okolje tako rekoč na dnevnem 
redu, je imel več kot dovolj priložnosti za spoznava-
nje okoljskih problemov, vseeno pa si upam trditi, da 
bo ob soočanju z razmerami na slovenskih komunal-
nih deponijah, vključno z novomeško, ki je delno tudi 
posavska, potreboval nekoliko svežega zraka.

Vizjak pa je sprejel, glede na razmere, morda najtež-
je ministrstvo, tako da celo tisti, ki niso ravno njego-
vi simpatizerji, pravijo: kaj mu je tega treba bilo? Po-
teza za nekatere meji na herojstvo, ki pa se bo težko 
končalo z medaljami za hrabrost ali spomenikom, saj 
tudi če mu (skupaj z vlado seveda) uspe popeljati dr-
žavo na pot okrevanja, mu za to nihče ne bo hvaležen. 
Danes je najbrž že vsakomur jasno, da države ni mo-
goče rešiti brez nižanja standarda ali vsaj ukinjanja 
nekaterih ugodnosti, kar je več kot dovolj za nezado-
voljstvo številnih ljudi.

Ob vsej pozornosti, ki sta je deležna naša najbolj zna-
na politika, pa ne gre pozabiti na regijo, iz katere pri-
hajata. Če torej še zadnjič uporabimo športni žargon: 
pomembno je, kdo in kako bo odslej igral v nižji ligi, 
to je v regiji, ki ima tudi več kot dovolj razlogov, da 
si pogleda v oči glede trenutnega stanja in se zamisli 
nad svojo prihodnostjo. O tem pa več prihodnjič.

Piše: Silvester Mavsar

Posavci 
rešujejo 
državo

kolumna

„Iz ocene trenutnega stanja 
v občini Krško, ki ni najbolj-
še, saj vemo, da je stopnja 
nezaposlenosti relativno vi-
soka, prav tako tudi zadolže-
nost v višini skoraj 23 milijonov 
evrov, bo cilj mojega delova-
nja predvsem zagotavljanje 
novih delovnih mest, izgra-
dnja prepotrebne infrastruk-
ture in objektov na področju 
šolstva in športa ter oblikova-
nje posebnega sklada, ki bo 
natančno in zelo transparen-
tno spremljal porabo sredstev 
iz naslova omejene rabe pro-
stora,“ je osrednje točke svo-
jega programa strnil Sršen, ki 
kandidira z motom „Za krep-
ko Krško!“

Nova delovna mesta bi Sršen 
zagotovil s privabljanjem in-
vestitorjev v poslovne cone, 
spodbudami samostojnim pod-
jetnikom in malim podjetjem 

Sršen napoveduje spremembe
KRŠKO - Kandidaturo za župana občine Krško na bližnjih nadomestnih volitvah je 
13. februarja, dva dni pred iztekom roka, vložil kandidat stranke SDS Cvetko Sr-
šen, 45-letni diplomirani ekonomist iz Volovnika, zaposlen kot direktor novome-
ške enote Pošte Slovenije, nato pa se je predstavil še na novinarski konferenci.

ter sistemom družbene odgo-
vornosti, ki bi mladim omogo-
čil eno- ali dvoletno priprav-
ništvo in s tem lažji vstop na 
trg delovne sile. Na področju 
infrastrukture napoveduje iz-
gradnjo potrebnih kanalizacij-
skih in vodovodnih sistemov, 
cest, telekomunikacij in jav-
nih objektov. Obljubil je ob-
novo šol in vrtcev v Brestani-
ci, Krškem in Velikem Podlogu 
ter nadaljevanje obnove OŠ 
Leskovec, obnovo kulturnih 
domov v Krškem in Brestanici 
ter izgradnjo novih v Leskov-
cu in Spodnjem Starem Gradu. 
Kot župan bi, pravi Sršen, ure-
dil mestni promet v Krškem in 
zgradil parkirno hišo. S sred-
stvi za omejeno rabo prosto-
ra bo zgradil 20 km kolesar-
skih stez in številne pločnike 
za večjo varnost kolesarjev in 
pešcev ter pešmost čez Savo, 
zavzel bi se tudi za čim prejšnji 
začetek gradnje nove knjižni-
ce. Glede novega bazena ugo-
tavlja, da je želja zanj pri od-
govornih uplahnila. Kot velik 
ljubitelj živali bi se zavzel za 
ureditev statusa zapuščenih 
živali, podpiral bi delovanje 
krajevnih skupnosti, športnih 
in kulturnih društev ter spod-
bujal prostovoljstvo.

Odpuščanj v občinski upra-
vi ne napoveduje, dopušča pa 
možnost notranje reorganiza-
cije oddelkov, pa tudi združe-
vanje javnih zavodov, kjer bi 

se to pokazalo za smiselno. Ro-
mom bi ponudil roko pomoči, a 
v zameno zahteval pripravlje-
nost za sodelovanje. „V pre-
teklosti je bilo v občini Krško 
narejenega veliko dobrega, a 
tudi precej nerodnosti,“ pravi 
Sršen in zatrjuje, da ima „po-
gum in znanje, potrebno za 
prave spremembe“ ter voljo 
za trdo delo. 
 Peter Pavlovič

Po mag. Miranu Stanku (SLS), Cvetku Sršenu (SDS) in mag. 
Robertu Planincu (Pozitivna Slovenija) se je za kandidatu-
ro na nadomestnih županskih volitvah odločil še Silvo Kro-
šelj (SD), podjetnik z Rake. Rok za vložitev kandidatur je 
sicer potekel sinoči, 15. februarja.

Cvetko Sršen

KRŠKO - Iz občinskega odbo-
ra NSi Krško so sporočili, da 
bodo na prihajajočih nado-
mestnih županskih volitvah 
podprli kandidata SDS Cvet-
ka Sršena. „Trenutno stanje 
v naši občini zahteva člove-
ka, ki bo sposoben, delaven 
in pošten. Verjamemo, da je 
kandidat za župana Cvetko 
Sršen s svojim dosedanjim 
delom te lastnosti pokazal, “ 
so svojo odločitev utemelji-
li v občinskem odboru Nove 
Slovenije Krško. P. P.

NSi podpira Sršena

BREŽICE – Ker bo Patricia Čular 
svojo poklicno pot nadaljevala 
kot državna sekretarka na Mi-
nistrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve, se je poslovila s 
funkcije poklicne brežiške pod-
županje. Župan Ivan Molan je 
včeraj, 15. februarja, kot novo 
podžupanjo predstavil 27-letno 
občinsko svetnico Katjo Barbič 
iz Arnovega sela, po izobrazbi 
politologinjo. Barbičeva bo za-
dolžena za sodelovanje v pro-
jektu oživitve starega mestne-
ga jedra Brežic, za naloge s 
področja sociale, sodelovanje 
pri izvajanju nalog na področju 
turizma, sodelovanje z javnimi 
zavodi in kohezijsko politiko po 
letu 2013.  P. P.

Miran Stanko 
tudi uradno vložil 
kandidaturo
Županski kandidat na predča-
snih volitvah za župana Obči-
ne Krško mag. Miran Stanko 
je včeraj tudi uradno vložil 
kandidaturo. Aktivnosti nje-
gova volilnega štaba so v pol-
nem teku, saj se kandidat 
dnevno srečuje s predstavni-
ki krajevnih skupnosti, gospo-
darstva, družbenega življenja 
in tudi občani, ki mu javno iz-
rekajo podporo. V ta namen 
je na spletu objavljena pred-
stavitvena stran www.miran-
stanko.si, kjer so objavljena 
vsa priporočila h kandidatu-
ri ter kronološki pregled do-
godkov in srečanj. Kandidat 
za župana Miran Stanko se je 
na povabilo Sveta KS Krško 
udeležil tudi redne seje, kjer 
je predstavil svojo vizijo vo-
denja občine v obdobju 2012 
– 2014. Svetnike je najbolj za-
nimal njegov pogled na izgra-
dnjo nove knjižnice v Krškem, 
seznanili pa so ga tudi z na-
črtovano obnovo videmske tr-
žnice, je še zapisano v teden-
ski izjavi za javnost.  Ur.

Namesto Čularjeve 
Barbičeva
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Tomaž Lisec, poslanec v DZ

Iz Posavja prihajata kar dva ministra, 
v poslanskih klopeh pa ste kar štirje 
iz Posavja. Kaj to pomeni za regijo?

Nedvomno smo zelo močna regija. Mi-
slim, da bodo predvideni lokalni ozi-
roma regijski projekti v tem mandatu 
ugledali luč sveta. Oba ministra po-

znata svoje področje in verjamem, da bosta za Posavje za-
stavila kakšno dobro besedo znotraj ministrske ekipe. Naj-
prej je potrebno znotraj Posavja urediti prostor, to pomeni 
sprejeti občinske prostorske načrte, zelo pomembno vpra-
šanje je odlagališče radioaktivnih odpadkov in temeljit raz-
mislek o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem.

Matjaž Han, poslanec v DZ

Vi sicer niste del nove koalicije, a 
je Posavje zelo močno zastopano v 
njej. Kaj lahko to pomeni?

Moram reči, da sem zadovoljen, da je 
Posavje tako zastopano v tej vladi, z 
ministroma Bogovičem in Vizjakom. 
Osebno smatram, da sta oba kompe-

tentna za vodenje enega in drugega resorja. Verjetno pa bo 
imel Andrej (Vizjak, op. a.) malo več težav, ker bodo ma-
gnetogramski zapisi njegovih nastopov v času prejšnje vla-
de večkrat spodbudili kakšno opozicijsko razpravo o tem, 
kako je ravnal takrat in kako ravna sedaj. Vem pa, da bo-
sta oba poskrbela za Posavje, da se bo razvijalo.

Ministrska funkcija je nova 
stopnička v vaši politični ka-
rieri. S kakšnimi občutki se 
podajate vanjo?
Občutki so dobri, predvsem 
po uspešno prestanem zasli-
šanju, na katerem sem do-
bil enotno podporo vseh čla-
nov odbora. Tudi izzivi, ki so 
na tem področju, so mi na 
nek način pisani na kožo, saj 
imam celo vrsto izkušenj iz 
svojega dosedanjega dela, 
tako da se teh priložnosti 
veselim.

Vemo, da ste v kmetijstvu 
»doma«, kaj pa okoljsko po-
dročje?
Veselim se, da je tudi v Slo-
veniji prišlo do združitve teh 
dveh področij. Mislim, da je 
to pravilna usmeritev, podob-
na kot v marsikateri evropski 
državi, in da bomo na sku-
pnem ministrstvu resnično 
dokazali, kako si predstavlja-
mo trajnostno rabo vseh vi-
rov, med katere sodijo tako 
tisti, ki so bili doslej dodelje-

ni okolju, kot tisti, ki so bili 
na kmetijstvu. Pred nasto-
pom funkcije ocenjujem, da 
bo v prvega pol leta bistveno 
več problematičnih zadev na 
okoljskem delu kot na kme-
tijskem. Govorim predvsem 
o sodbah Evropskega sodi-
šča in zaključkih Računske-
ga sodišča in mislim, da je 
tu treba najti še kar celo vr-
sto odgovorov in to področje 
urediti. 
Mislim, da bodo morala pred-
vsem tri ministrstva zelo 
močno sodelovati med sabo, 
poleg mojega še ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor 
ter ministrstvo za gospodar-
stvo in tehnologijo, v katere-
ga je vključen tudi regionalni 
razvoj. Znotraj vseh teh po-
dročij lahko in moramo poi-
skati priložnosti za Slovenijo 
za naslednje desetletje.

V opozicijski vlogi ste bili 
dostikrat kritični do okolj-
skega resorja, češ da po-
stopki ne tečejo, kot bi mo-
rali. Kaj lahko naredite, da 
se to izboljša?
Po pregledu situacije in gle-
de na izkušnje mislim, da je 
potrebno najprej storiti, da 
se odločanje o posameznih 
stvareh ne bo več odvijalo 
na petih, šestih mestih, am-
pak da se te politike poeno-
tijo. Zadev se je treba lotiti 
projektno, te politike spra-
viti na skupni imenovalec in 
ugotoviti, kateri postopki so 
potrebni in kateri ne, kate-

re izvajamo večkrat v zapo-
redju, predvsem pa zagoto-
viti odzivnost na dane vloge. 
Ob občinskih prostorskih na-
črtih je potrebno čim prej 
pospešiti izdajo dovoljenj 
preko Agencije RS za okolje, 
hkrati pa v postopkih marsi-
kaj poenostaviti, kajti oce-
njujem, da je njihova regu-
lacija previsoka in da je to 
ena ključnih ovir za prostor-
ske umestitve. Ne govorim, 
da je potrebno za vsako ceno 
vsak projekt umestiti v pro-
stor, do investitorjev pa je 
pošteno, da jim v normal-
nem roku povemo, ali je ali 
ni možno projekt realizirati. 

Regija Posavje dobiva z vami 
in z g. Vizjakom kar dva mi-
nistra. Kaj to pomeni za re-
gijo?
Minister je minister Republi-
ke Slovenije. Zagotovo so iz-
kušnje, ki sem si jih nabral v 
domačem regionalnem oko-
lju, dragocene, glede na to, 
da sem spremljal celo vrsto 
posegov v prostor, tudi pro-
aktivnih tem na kmetijskem 
področju, kar mi je lahko do-
bra osnova za nadaljnje delo, 
verjamem pa v to, da je v Po-
savju tudi sicer cela vrsta pri-
ložnosti, ki se bodo izkoristile 
ne glede na to, ali bi jaz bil ali 
ne bil minister. Predvsem bi 
želel čim več takšnih regij, ki 
same vedo, kaj hočejo in oce-
njujem, da Posavje v zadnjih 
desetih letih ve, kaj hoče.
 P. Pavlovič

Franc Bogovič, rojen 2. fe-
bruarja 1963, je po končani 
gimnaziji v Brežicah diplo-
miral na Višji agronomski 
šoli v Mariboru. Med leto-
ma 1984 in 1990 je bil za-
poslen v Agrokombinatu 
Krško, najprej kot pospe-
ševalec kmetijstva, zadnje 
leto in pol pa kot vodja ko-
operacije te družbe. Leta 
1990 je ustanovil družinsko 
podjetje, ki se je ukvarja-
lo s trgovino in organizaci-
jo kmetijske proizvodnje. 

Leta 1986 je postal predsednik KS Koprivnica. Decembra 
1998 je bil prvič izvoljen za župana občine Krško, nato pa 
še na lokalnih volitvah v letih 2002, 2006 in 2010. V držav-
ni zbor je bil na listi SLS prvič izvoljen leta 2008. Predse-
doval je odboru DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
bil je tudi član odbora za gospodarstvo in odbora za lokal-
no samoupravo ter član komisije za peticije in pritožbe. 
Na lanskih predčasnih državnozborskih volitvah je bil zno-
va izvoljen za poslanca, s potrditvijo poslanskega manda-
ta pa mu je avtomatično prenehala županska funkcija. 10. 
februarja je bil imenovan za ministra za kmetijstvo in oko-
lje. Z ženo in tremi otroki živi v Koprivnici.

To je za vas že druga mi-
nistrska funkcija. S kakšni-
mi občutki jo prevzemate, 
kako se razlikuje od prve?
Zdaj smo v precej drugač-
nih razmerah. Takrat so bile 
gospodarsko in finančno gle-
dano precej boljše razme-
re, zdaj so izredno zahtev-
ne. Država daleč več porabi 
za svoje funkcioniranje, kot 
pa ustvari. Potrebno bo sta-
bilizirati javne finance, torej 
zarezati v odhodke države in 
to ne bo šlo brez nasproto-
vanj, negodovanj in težav. 
Imamo zelo visoko brezpo-

selnost, veliko je nakopi-
čenih socialnih stisk in pro-
blemov. Vse to se nam torej 
obeta v času, ko bomo mora-
li še dodatno znižati odhod-
ke in privarčevati denar ter 
vrniti Slovenijo na pot stabil-
ne finančno vzdržne države. 
To bo povsem drugačen man-
dat kot 2004-2008.

V oči bije zlasti enormna 
številka brezposelnih, 116 
tisoč ...
To je povsem drugačna oko-
liščina. Ogromno, približno 
pol milijarde evrov več gre 

za socialne transferje kot 
leta 2008. Menim, da bo po-
trebno ta denar preusmeri-
ti v produktivnejše možnosti 
za ljudi, torej ne da ljudje 
dobivajo denar zato, da so 
doma, temveč da država na-
redi vse, da v gospodarstvu 
ustvari pogoje za nova delov-
na mesta in da te ljudi za-
posli nanje. To je naš ključni 
izziv ob seveda sočasni sta-
bilizaciji javnih financ, ki je 
skoraj misija nemogoče, am-
pak upam, da nam bo uspe-
lo. Zato smo pravzaprav tudi 
v politiki, da poprimemo va-
jeti tudi takrat, kadar se ne 
cedita med in mleko in kadar 
vemo vnaprej, da bomo kriti-
zirani, da bomo deležni šte-
vilnih očitkov, tudi upraviče-
nih, vendar želimo tej državi 
najbolje.

Je tudi uvedba socialne ka-
pice in nove dohodninske 
lestvice misija nemogoče?
To ni misija nemogoče, to 
je potreba, da razbremeni-
mo stroške dela in naredimo 
našo produktivno, ustvarjal-
no delovno silo bolj konku-
renčno. Pogosto namreč sliši-
mo, da slovenski strokovnjaki 
odhajajo drugam, predvsem 
zato, ker za isto bruto pla-
čo, torej za isti strošek de-
lodajalca, dobijo večjo neto 
plačo. To je zaradi izjemnih 
obremenitev dela, ki jih ima-
mo v Sloveniji zlasti za bolje 
plačane, in potrebno je mi-

sliti tudi na njih in zato so ti 
predlogi.

Kaj pa socialni sporazum z 
medgeneracijskim dogovo-
rom?
To je nuja, kar precej ukre-
pov bo sledilo in nekje do 
sredine leta, do konca ve-
ljavnosti obstoječega in-
terventnega zakona, bo po-
trebno predstaviti, začeti 
pogajanja, in – upam – se 
tudi dogovoriti o novem so-
cialnem sporazumu. To je 
ključno, če ne želimo ime-
ti vsak mesec referenduma. 
Ne bo lahko doseči dogovo-
ra tudi s sindikati, mislim pa, 
da je spoznanje v tej državi, 
da tako več ne gre naprej, 
dozorelo in da bomo vsi sku-
paj s strpnim dialogom iska-
li rešitve.

Posavje ima z vami in z g. 
Bogovičem kar dva mini-
stra. Kaj to pomeni za re-
gijo?
Tudi za regijo to pomeni ve-
liko priložnost, upam, da jo 
bomo upravičili. Razvojni 
projekti za Posavje so znani: 
čimprejšnje dokončanje hi-
droelektrarn na spodnji Savi, 
dokončna odločitev o drugem 
bloku NEK, nekaj pomembne 
prometne infrastrukture, de-
nimo Vrbinska cesta, odlaga-
lišče jedrskih odpadkov, go-
spodarsko logistično središče 
Feniks.
 P. Pavlovič

Jasmina Spahalić, Brežice: 
Njuna izvolitev Posavju vsekakor 
ne more škoditi, oba pa sta že 
vajena vodstvenih funkcij. Bolj 
kot Vizjakovo mi je sicer pozna-
no Bogovičevo dosedanje delo, 
za oba pa upam, ker delam na 
področju kulture, da si bosta ne 
glede na to, da bosta pokriva-
la druge resorje, prizadevala 
tudi na tem področju. Vsekakor 
pa glede na recesijo ne čaka ne 
enega ne drugega lahko delo.

Matjaž Špiler, Črešnjice: 
Prepričan sem, da bosta kos svo-
jima funkcijama. Bogovič je 
prava oseba, saj ima izkušnje v 
kmetijstvu. Vizjak ima tudi že 
ministrske izkušnje, zato lahko 
od obeh pričakujemo dobre re-
zultate. Sta tudi lokal patriota, 
zato bosta zagotovo poskrbela, 
da bo Posavje bolj zaživelo. Sta 
del vladne ekipe, ki bo zdržala 
cel mandat in dobro opravila svo-
je naloge, v to sem prepričan.

Marija Verstovšek, Gornji Le-
nart: Vizjak in Bogovič sta res 
energična in bosta veliko nare-
dila za naše kraje. To dogajanje 
spremljam in sem vesela, da se 
je tako razpletlo. Upam pa, da 
se bo Janša držal vseh dogo-
vorov, ki so jih sklenili, potem 
se nam piše boljše. Nekaj let 
so nas rinili v ozadje, zdaj pa 
smo najmočnejša politična re-
gija in bo vsekakor boljše, ker 
bodo naši poskrbeli tudi za nas. 

Irena Pinoza, Sevnica: 
Franc Bogovič in Andrej Vizjak 
sta iz Posavja, zato upam, da 
bosta kot ministra uspela za-
gotoviti kvalitetnejši standard 
življenja tudi nam, Posavkam 
in Posavcem, z zmanjšanjem 
števila brezposelnih, z zviša-
njem plač in s cestno poveza-
vo, ki bo omogočala hitrejši in 
varnejši dostop do prestolnice. 
Upam, da bo tokrat več dejanj 
kot obljub in lepih besed. 

Posavje ima v novi vladi kar dva ministra, Franca Bo-
goviča in Andreja Vizjaka. Kaj menite o njiju, bosta 
kos svojima funkcijama in nalogam, ki ju čakajo, pred-
vsem pa, kaj lahko pričakujemo od njunega ministro-
vanja v Posavju?

Dva „naša“ ministra

anketa

Mag. Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve: 

„To bo povsem drugačen mandat kot prvi“

Mag. Andrej Vizjak, ro-
jen 6. avgusta 1964, je po 
končani gimnaziji v Bre-
žicah zaključil tudi podi-
plomski študij na Fakul-
teti za elektrotehniko in 
računalništvo v Ljubljani. 
Prvo zaposlitev je našel 
v tovarni Litostroj v Lju-
bljani. Kot mladi razisko-
valec je nato delal na In-
stitutu Jožef Stefan. Leta 
1994 se je kot inšpektor za 
delo zaposlil na Inšpekto-

ratu RS za delo v enoti Krško. V letu 2000 je bil držav-
ni sekretar za področje zaposlovanja na Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve. Na volitvah v državni 
zbor leta 2000 je bil izvoljen za poslanca in postal vodja 
poslanske skupine SDS. Leta 2002 je bil na lokalnih voli-
tvah izvoljen za župana občine Brežice, a je položaj za-
pustil že dve leti kasneje, ko je bil 3. decembra 2004 
imenovan za ministra za gospodarstvo. Na volitvah leta 
2008 je bil ponovno izvoljen za poslanca ter v mandatu 
2008 - 2011 predsedoval komisiji za nadzor javnih financ 
in bil član parlamentarnega odbora za finance in mone-
tarno politiko ter član odbora za gospodarstvo. Ponovno 
je bil izvoljen za poslanca na predčasnih parlamentar-
nih volitvah decembra lani, 10. februarja pa imenovan 
za ministra za delo, družino in socialne zadeve. Z ženo 
in tremi otroki v Brežicah.

Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje:

„Na okolju bo težje kot na kmetijstvu“
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11. marca bodo potekale nadomestne volitve za žu-
pana občine Krško, ki so bile razpisane 9. januar-
ja. Takrat so se tudi začela izvajati zakonsko do-
ločena volilna opravila, za katera so predvideni 
skrajni roki. Naj omenimo samo nekatere izmed njih. 

• Dan pred izidom številke Posavskega obzornika, ki jo prav-
kar berete, je bil zadnji dan, ko je bilo treba pri občinski 
volilni komisiji vložiti kandidature za župane, ne glede na 
način kandidiranja (politične stranke, volivci).

• 22. februarja bo občinska volilna komisija z žrebom vrstne-
ga reda določila seznam vseh oddanih kandidatur.

• Potrjene kandidature bodo javno objavljene 25. februar-
ja. Predstavniki kandidatov lahko v 48 urah po dnevu obja-

ve kandidatur vložijo ugovor zoper potrjeno kandidaturo, 
ki je potrjena v nasprotju z Zakonom o lokalnih volitvah. 

• Do 1. marca morajo volivci, ki lahko glasujejo po pošti, vlo-
žiti zahtevo za glasovanje po pošti. 

• 6., 7. in 8. marca bo potekalo predčasno glasovanje, ki bo 
izvedeno na sedežu Občine Krško, in sicer v sredo, 7. mar-
ca, med 9.00 in 17.00 ter v torek, 6. marca, in četrtek, 8. 
marca, med 9.00 in 15.00.

• Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, 
morajo najkasneje 8. marca vložiti zahtevo, da želijo gla-
sovati na svojem domu. Ta datum velja tudi za volivce, ki 
želijo glasovati na posebnem volišču, ki je dostopno invali-
dom, in ne na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik.

• Dan pred volitvami začne veljati volilni molk, ki traja vse 
do zaprtja volišč na dan volitev (do 19. ure).

• Volilni odbori morajo takoj po zaprtju volišč predati volilno 
gradivo občinski volilni komisiji, ki bo dan po volitvah tudi 
preštevala glasove po pošti.

• Občinska volilna komisija bo do 17. marca sestavila poročilo 
o izidu glasovanja ter ga poslala podžupanji, Državni volilni 
komisiji in predstavnikom kandidatur kandidatov. 

• Če v prvem krogu glasovanja za nadomestnega župana nih-
če izmed kandidatov ne bo prejel vsaj 50 % vseh glasov, bo 
po odločitvi občinske volilne komisije razpisan drugi krog 
glasovanja, predvidoma v nedeljo, 25. marca. 

Kdo ste, Robert Planinc?
Sem ponosen Krčan, oče in mož. Marsikje sem bil, a nikoli nisem 
želel živeti drugje. Pred nekaj leti smo si tu z družino zgradili svoj 
dom. Sem magister strojništva, zaposlen v NEK, kjer se ukvarjam s 
projekti posodobitve opreme za zagotavljanje varnega in stabilne-
ga obratovanja naše elektrarne. Z delom na fakulteti ohranjam stik z 
mladimi. Prosti čas posvečam družini, športu in vinogradništvu. Tako 
tudi sam vidim, kako slabo je cenjeno delo kmeta.

Kaj vas je pritegnilo v politiko?
Politika pomembno kroji življenje vsakega od nas in odločil sem se, 
da aktivno posežem v družbeno dogajanje. Po kandidaturi za DZ 
so me mnogi spodbujali, da se kot predstavnik nove generacije in 
miselnosti podam na občinske volitve. V vodenju občine vidim izziv 
in priložnost, da skupaj obrnemo nov list v življenju naših občanov 
vseh generacij. V politiko prihajam v vseh pogledih neobremenjen. 
Verjamem, da je za uresničitev ciljev potrebno trdo delati. Z izku-
šnjami iz gospodarstva bom vodil občino strokovno in gospodarno.

Prihajate iz Pozitivne Slovenije, podpira pa vas še DESUS ter 
nekaj neodvisnih list. Ali mislite, da boste lahko uspešen žu-
pan, če ne boste deležni vladne podpore.
Kot župan si bom nedvomno prizadeval, da bosta projekte, pomemb-
ne za Krško in Posavje, podprli tako koalicija kot opozicija. Opozi-
cija z Zoranom Jankovičem na čelu bo zelo močna, znotraj koalici-
je pa si obetam uspešno sodelovanje s Francijem Bogovičem, ki je 
dokazal, da je širok človek in velik lokal patriot. Prepričan sem, da 
bova na teh temeljih prav dobro sodelovala. Sicer pa se je potreb-
no znati pogovarjati z vsemi.

Bo občina lahko pomagala gospodarstvu? Do zdaj so podjetni-
ki dobili precej obljub, manj pa konkretne pomoči.
Glavni izziv za novega župana je ustvarjanje pogojev za nova de-
lovna mesta. Občina ima mrtev kapital v deloma neposeljenih po-
slovnih conah na Drnovem, v Vrbini in Senovem.

Kot župan bom prevzel aktivno vlogo, da privabimo investitorje. Če 
so zemljišča predraga, se bomo pogajali o ceni. Raziskali bomo tudi 
druge možnosti za sodelovanje. Pobuda novemu kmetijskemu mi-
nistru bo UKINITEV NADOMESTILA ZA IZRABO KMETIJSKEGA 
ZEMLJIŠČA. Tudi v kmetijstvu imamo velike rezerve (predvsem v 
pridelavi zelenjave in lokalni samooskrbi), kjer se s prihodom Bogo-
viča za ministra odpirajo nove možnosti. Ravno tako moramo več 
pozornosti nameniti turizmu. 

Krško oz. Posavje je zelo pomemben energetski bazen, tudi 
sami prihajate iz tega področja. Kako vidite razvoj na tem po-
dročju?
Energetika daje v naši občini kruh tretjini vseh gospodinjstev. Pre-
težni delež je na račun jedrske elektrarne. Del prihodkov od proda-
ne energije gre neposredno v proračun občine Krško za socialne in 
razvojne programe. Umestitev novega jedrskega objekta bi dolgo-
ročno zagotavljala zaposlitev v energetiki in podpornih panogah. S 
pravo mero strokovnosti so lahko energetski objekti ekološko spre-
jemljivi brez bistvenih posegov v okolje ali v kvaliteto življenja. Pov-
sem brez vpliva pa seveda ne gre, zato je s tistimi, ki občutijo posle-
dice umestitev teh objektov, potrebno sesti za skupno mizo. 

Kako pa ocenjujete današnje stanje v občini Krško?
Zahvaljujoč zgrajenim infrastrukturnim objektom imamo dokaj pri-
merne pogoje za bivanje v vaseh in mestu. Namen imam nadalje-
vati razvojno načrtovano politiko, uravnoteženo po celotni občini. Še 
več, prepričan sem, da moramo okrepiti pozicijo krajevnih skupno-
sti. Krajani morajo prevzeto pobudo in odgovornost pri krajevno po-
membnih projektih, saj ti lahko najbolje ocenijo prioritete.

Kaj pa Krško, velikokrat je bilo slišati, da se Krško kot mesto 
premalo razvija, tudi zaradi tega, ker župan ni bil Krčan.
Župan je župan vseh občanov, ne glede na kraj bivanja. Krško 
je središče občine in kot tako dom vseh občanov. Zato si zaslu-
ži posebno pozornost, a ne smemo pozabiti na ostale kraje, kjer 
imajo tudi zaostale projekte. V naslednjem obdobju je na vrsti kar 
nekaj investicij v Krškem: izgradnja prometne obvoznice, obnova 
vodovodnih cevi, obnova pokopališča …, za te projekte so sred-
stva že predvidena. Vsekakor pa Krško potrebuje dolgoročno vi-
zijo razvoja mesta.

Še posebno je za Krčane občutljiv plavalni bazen, ki nikakor ne 
najde mesta v proračunu občine Krško …
Krčanom obljubljen pokriti bazen, ki je sicer precejšen proračunski 
zalogaj, je realnost, vendar pa je potrebno pristopiti strokovno. Ali bo 
25 ali 50 metrski, bo odločala stroka, zainteresirana javnost in nena-
zadnje tudi finančne možnosti. Zelo pomembni so stroški vzdrževa-
nja. Skratka bazen DA, vendar premišljeno, da nas občane ne bo 
kasneje bolela glava.

Kako se v krški občini počutijo mladi?
Žal vse več mladih zapušča ta prostor, ker enostavno ni dovolj de-
lovnih mest in možnosti za njihov strokovni in osebni razvoj. Zato bi 

še enkrat poudaril, da moramo storiti vse za odpiranje (visoko stro-
kovnih) delovnih mest.

Kako pa starejši, invalidi, pa tudi tisti, ki jih je ta neusmiljeni
čas potisnil na rob preživetja?
Tu moramo biti še posebno pozorni na socialno najbolj šibke staro-
stnike in najti načine za primerno podporo, tako v domovih upoko-
jencev, kakor tudi skozi druge oblike. Druga naloga pa je vključeva-
nje upokojencev v aktivno družbeno dogajanje, rekreacijo, univerze 
za tretje življenjsko obdobje in kulturo. Mnogi starejši imajo veliko 
energije in ambicij, ki pa jih ne morejo udejanjiti.
Poskrbeti pa moramo tudi za ostale socialno ogrožene občane. Gre 
za dela nezmožne in invalide, za katere potrebujemo potrebno infra-
strukturo, da jih lahko vključimo v družbo

Kako ocenjujete delo svojega predhodnika?
Pošteno je priznati Franciju Bogoviču in občinski upravi dobro delo 
v preteklem obdobju. Novemu županu, pa kdorkoli že bo, ne bo lah-
ko doseči takšen razvojni uspeh. Toliko bolj, ker vstopamo v čas po-
globljene krize. Pa vendar je zame to velik izziv in motiv. Kjer je vo-
lja in pozitivna energije, tudi uspeh ne izostane.

Kaj pa občinski svet. Stranka iz katere prihajate nima nobene-
ga svetnika. Se bo dalo delati?
Pri kandidaturi me podpirajo stranke pa tudi neodvisne liste z ob-
činskimi svetniki. Prepričan sem, da bodo vsi, tako kot doslej, gla-
sovali za dobre predloge. V povračilo ponujam podporo vsem do-
bro strokovno utemeljenim pobudam, ne glede na izvor. Seveda, 
če dobim priložnost.

Robert Planinc:

PRIPRAVLJEN ZA ŽUPANA
PRIPRAVLJEN ZA 

ŽUPANA
ROBERT PLANINC

www.pozitvno-krsko.si

Nadomestne županske volitve - 
roki za volilna opravila 

Drage volivke in volivci!

Pred nami so težki časi, vendar lahko skupaj dosežemo, da bo naša prihodnost lepša.  
Prizadeval si bom, da bo več možnosti za zaposlovanje, da bodo ljudje za svoje delo 
prejeli pošteno plačilo, da bodo lahko dostojno živeli in da si bodo lahko vzeli prosti 
čas za kulturo in športne aktivnosti. Še posebej si bom prizadeval za skladen razvoj 
občine Krško s poudarkom  na realizaciji vseh projektov predvidenih v mestu Krško. 
V tem stresnem času je ohranjanje zdravja zelo pomembno za dostojno uživanje sadov našega dela tudi 
v tretjem življenjskem obdobju.  

Le zadovoljni in zdravi ljudje lahko namreč pripomoremo k razvoju družbe in boljšim odnosom. 

za župana 
občine Krško
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Zakaj ste se odločili za kandidaturo?
»Kot domačina me seveda zanima kak-
šna bo občina Krško v bližnji prihodnos-
ti in tudi čez deset in več let. Moram 
priznati, da je občina v času 13-letnega 
županovanja Francija Bogoviča dosegla 
precejšen napredek, ostale so zastavl-
jene usmeritve in cilji za naprej. To delo 
je trenutno »sredi koraka« zastalo, po-
trebno ga je nadaljevati in projekte do-
končati. Pred dogodki v lanskem letu, ko 
je bil na predčasnih volitvah dosedan-
ji župan izvoljen za poslanca in prejšnji 
teden tudi za ministra, o županski fun-
kciji kot dolgoletni podjetnik nisem raz-
mišljal, čeprav lokalno politiko zelo dob-
ro poznam, saj sem bil 12 let oziroma 
tri mandate občinski svetnik, trenutno 
pa opravljam funkcijo člana nadzorne-
ga odbora občine. Vzpodbuda za kandi-
daturo je prišla s strani nekdanjega žu-
pana, ki mi je s tem tudi izkazal osebno 
zaupanje. Po tehtnem premisleku in šte-
vilnih pogovorih z občani, ki so mi izrekli 
tiho ali javno podporo, somišljeniki 
iz gospodarskih in političnih krogov, 
prijatelji in znanci ter nenazadnje s pod-
poro družine in dosedanjih sodelavcev, 
sem se odločil, da kandidiram za župa-
na na letošnjih nadomestnih volitvah.«

Kako ocenjujete dosedanji razvoj obči-
ne Krško?
»V zadnjih letih se je občina Krško 
razvijala decentralizirano, kar je tudi 
pravilno in s tem je potrebno nadaljevati, 
vendar pa je bilo v določenem trenutku 
moč začutiti, da se samo mesto Krško ne 
razvija dovolj, predvsem z vidika vsebin, 
ki bi jih v tem delu pričakovali. Želim si 
več življenja v starem mestnem jedru, 
ki je v zadnjih letih počasi zamiralo. 
Oživljanje tega dela mesta se je počasi 
začelo z obnovo mestnega parka in 
dvorane v parku, nadaljevalo z obnovo 
stavbe, v kateri je sedaj Fakulteta za 
energetiko, ter obnovo Valvasorjevega 
kompleksa, Mencingerjeve hiše in 
Hočevarjevim trgom. Mislim pa, da je 
čas, da se tudi mestu povrne »duša«, 
še posebej ob načrtovani prometni raz-
bremenitvi. Krško se je namreč v zadn-
jem desetletju začelo dušiti v prometu, 
predvsem zaradi regionalnih prometnih 
tokov in povečanega tovornega prome-
ta na relaciji sever – jug. Prepričan sem, 
da bodo tako ureditev cestne infrastruk-
ture z načrtovano mestno obvoznico in 
novima mostovoma, kakor tudi revitali-
zacija prostora nekdanje celuloze, ki po-
membno vpliva na veduto mesta Krško, 
prispevali k boljši podobi urejenega in 
prijaznega mesta. Pogoj za to pa je aktiv-
no sodelovanje občine pri zagotavljanju 
prostorskih in komunalnih pogojev ter 
razmeroma visoka finančna soudeležba 
na projektih.«

Kaj pa razvoj ostalih delov občine?
»Stanje komunalne in gospodarske in-
frastrukture v občini lahko po mojem vi-
denju na samem terenu ob obiskih kra-
jevnih skupnosti ocenimo s povprečno 
oceno. Izziv predstavljajo predvsem ob-
nove vodovodnih omrežij izven mest-
nega središča, predvsem z vidika redne 
dobave in kakovosti pitne vode. Tudi na 
področju cest je odprtih še precej odse-
kov, ki so že zelo potrebni obnovitvenih 
in vzdrževalnih del. Krška občina je s svo-
jimi 850 km cest na drugem mestu med 
občinami, takoj za Ljubljano. To pa pred-
stavlja velik izziv za občinski proračun.«

Glede občinskega proračuna mnogi na-
migujejo, da je zadolženost občine Kr-
ško velik problem?
»Občina se je res zadolžila, vendar 
je potrebno zavrniti govorice o slabi 

finančni kondiciji proračuna oziroma 
stanju občine. To je v času volitev seveda 
prvovrstna politična poslastica, ki pa 
absolutno ne drži. Zadolžitve obstajajo, 
a niso problematične, saj so v okviru za-
konskih omejitev v višini osmih odstot-
kov lastnih izvirnih prihodkov na letni 
ravni. Glede na lastne vire smo anuitete 
do 2 milijona evrov na leto sposobni vra-
čati in jih tudi redno servisiramo. Pouda-
riti pa velja, da je do zadolžitev prihajalo 
predvsem zaradi sodelovanja občine pri 
več projektih, ki so se financirali tudi s 
pomočjo nepovratnih sredstev oziroma 
s sofinanciranjem EU v skupni višini blizu 
100 milijonov evrov. Občina se je inten-
zivno zadolževala prav v letih od 2009 
do 2011, kar časovno sovpada z izved-
bo pomembnih investicij, med katerimi 
velja omeniti predvsem izgradnjo kana-
lizacijskega omrežja na Krškem polju in 
širokopasovnega optičnega omrežja, ob-
novo OŠ Raka in OŠ Leskovec, izgradnjo 
nove telovadnice in igrišča pri OŠ Jurija 
Dalmatina ter obnovo vrtcev v Krškem. 
Da so ti projekti potrebni, pa verjetno 
ni nobenega dvoma, saj so bili soglasno 
sprejeti v občinskem svetu. 

Občina Krško se je po mojem mnenju 
pogumno in preudarno odločila in za-
dolžila za prave projekte, ki jih bomo 
tudi uspešno dokončali. Kot gradbe-
nik, ekonomist in podjetnik gledam 
na trenutno zadolženost občine kot na 
dobro naložbo ali investicijo za priho-
dnost, zavedam pa se, da bo odplače-
vanje posojil v določeni meri vplivalo 

na investicijsko sposobnost v nasle-
dnjih letih.« 

Kaj bodo prioritetne naloge bodočega 
župana?
»V dobrih dveh letih županskega 
mandata do leta 2014 je prioritetna 
naloga vodstva občine in občinske 
uprave zagotovo nadaljevanje že začetih 
projektov in s tem tudi dokončanje 
projektov, povezanih z razvojno 
perspektivo EU za obdobje 2007 – 2013, 
hkrati pa bo potrebno zastaviti tudi novo 
razvojno perspektivo občine. Posebej 
pomembni sta področji gospodarske-
ga razvoja občine, ki je tesno povezano 
z razvojem energetike. Krško je trenut-
no sredi gradbišča, ki se prične pri novi 
hidroelektrarni in konča pri NEK. Priori-
tetni nalogi sta dokončanje mestne ob-
voznice in izgradnja tretjega mostu čez 
reko Savo, kar je sicer državna investicija 
s sodelovanjem občine. Gre namreč za 
zahteven projekt, ki močno posega v naš 
prostor in ga tudi preoblikuje. Pomem-
bnost tega projekta ni samo v urejanju 
prometa, temveč tudi v reševanju po-
plavne varnosti ter zagotovitvi pogojev 
za nadaljnjo prenovo samega mestnega 
jedra in širšega mesta. Obvoznica bo na-
mreč pomenila odvod prometa iz same-
ga mesta in sprostitev centralne mestne 
povezave na Cesti krških žrtev od Sotel-
skega do Žadovinka. S tem pa si bomo 
odprli možnost urejanja starega mest-
nega jedra. 

Naslednji pomemben projekt je zagoto-
vo realizacija protokolov z državo, ki so 
bili potrjeni ob umeščanju odlagališča 
nizko in srednje radioaktivnih odpad-
kov, ter sama izgradnja odlagališča v bli-

žini NEK. Občina Krško se aktivno vklju-
čuje tudi v projekt izgradnje HE Brežice, 
predvsem ob pripravi državnega pro-
storskega načrta, ki naj bi med drugim 
zagotavljal pogoje za ureditev poplavne 
zaščite na območju Žadovinka in Krškega 
polja pri Mrtvicah ter novo cestno pove-
zavo Krško – Brežice. S tem bi uredili dol-
gotrajno prometno težavo krajanov Lib-
ne, Spodnjega Starega Gradu in Dolenje 
vasi, ki so kljub poostrenim varnostnim 
ukrepom zaradi prehitrega prometa do-
kaj ogroženi. Želja po t.i. Vrbinski cesti je 
želja tako Krčanov kot tudi Brežičanov že 
vrsto let, saj bi se čas vožnje med mesto-
ma skrajšal na približno pet minut var-
ne vožnje.«

V kriznih časih občane, predvsem mla-
de, zanimajo možnosti novih zaposli-
tev. Kaj načrtujete na tem področju?
»Velik poudarek bomo namenjali zago-
tavljanju pogojev za nove investitorje v 
poslovnih conah. Moj cilj je zapolnitev 
prostora z investicijami, ki bodo zago-
tavljale »dobra« delovna mesta tako z 
vidika plačil zaposlenim kot skrbi za či-
sto okolje. Do sedaj smo uspeli realizi-
rati dogovor o prihodu novomeške Krke 
na poslovne površine ob podjetju Vipap, 
kjer naj bi se že v letošnjem letu pričela 
gradnja tovarne, ki bo prinesla tudi ve-
čje število novih delovnih mest. Prosto-
ra za podobna podjetja je v conah še ve-
liko, zato si bom prizadeval ta potencial 
čim bolj uresničiti.«

Kateri pa bodo ključni projekti nasle-
dnjih let na ostalih področjih?
»Na področju kulture in športa bodo v 
naslednjih dveh letih glavni projekti do-
končanje obnove Gradu Rajhenburg, 
zaključek izgradnje športno - rekreacij-
skega centra Dovško, izgradnja nove kn-
jižnice in bazena v Krškem ter kolesar-
skih poti za rekreativno kolesarjenje po 
širšem območju občine. Vsekakor pa 
bo potrebno večjo pozornost namenja-
ti tudi vzdrževanju obstoječih kulturnih 
in športnih objektov z vidika energet-
ske učinkovitosti. Aktivnosti na področ-
ju kmetijstva bodo usmerjene v nadal-
jevanje komasacije na Krškem polju ter 
ureditve namakalnih sistemov iz novih 
zajezitev na reki Savi. Na področju turiz-
ma bo potrebno nadaljevali s pospeše-
vanjem razvoja in promocije naše boga-
te ponudbe, tako preko sodelovanja v 
različnih projektih kakor tudi s povezo-
vanjem turističnih ponudnikov v občini, 
ki bi s skupnim nastopom zagotovo pri-
vabili večje število turistov.«

Kako vidite vlogo župana občine Krško, 
za katero kandidirate?
»Brez povezovanja ni razvoja. Dvanaj-
stletno delo v občinskem svetu me je 
utrdilo v prepričanju, da je možno re-
zultate za skupno dobro doseči edino z 
vzajemnim spoštovanjem in sodelovan-
jem vseh, ki lahko vplivajo na prihodnost 
naše občine. Osrednji cilj je po mojem 
prepričanju ustvariti pogoje za prijet-
no občino, ki bo nudila kakovostno živl-
jenje prebivalcem in še bolj prijetno bi-
vanje v tem prostoru. Moja želja je tudi 
vsebinsko bogata in prijazna občina, ki 
bi tako postala atraktivna tudi za mlade. 
Ne smemo zanemariti tudi naše ugodne 
geografske lege, ki nam daje urejeno in 
zdravo okolje. Zavedati se moramo, da je 
občina Krško do začetka devetdestih let 
sodila v sam slovenski vrh. Po osamos-
vojitvi je sledil velik padec in danes smo 
priča ponovnemu vzponu. Zadnji kazalci 
celo kažejo, da trenutno zasedamo de-
veto mesto med občinami, po višini in-
vesticij na prebivalca pa smo v samem 
vrhu. Kot župan se bom zavzemal, da 
bo občina spodbujevalec razvoja celot-
ne občine, sam pa bom deloval v združe-
valni funkciji prostora, vsebin, ljudi, nji-
hovih potreb in interesov.«  

mag. Miran Stanko, kandidat za župana občine Krško:

»Moj cilj je prijazna in učinkovita občina za vsakogar«
Miran Stanko je rojen Krčan, ki se rad vrača tudi na Rako in Vihre, kamor ga vežejo lepi spomini na stare starše. Družina mu veliko pomeni, z ženo sta ponosna starša dveh od-
raslih otrok. Oba nadaljujeta podobno poklicno pot, saj hčerka Staša že dela v tem poklicu, sin Nejc pa končuje šolanje za informatika. Posebno veselje mu predstavljata vnu-
ka Lovro in Zoja, ki vedno znova prinašata veselje v domačo hišo. Po poklicu je inženir gradbeništva in diplomirani ekonomist z magisterijem iz poslovanja in informatike ter 
specializacijo iz javnih financ in davčnega svetovanja. V gradbeni operativi je bil zaposlen 14 let, leta 1990 pa je v Krškem ustanovil lastno podjetje Hermes, ki še danes uspe-
šno posluje na področju poslovne informatike in razvoja IT tehnologij ter poslovnega svetovanja. Prosti čas namenja rekreativnemu plesu, športnemu letalstvu ter strelstvu.

Franc Bogovič, 
minister za kmetijstvo in okolje 

ter dolgoletni župan: 
»Miran Stanko je uspešen podjetnik, ki je 
s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem 
sooblikoval razvoj občine Krško že v času 
mojega županovanja. Bil je občinski svet-
nik v treh mandatih, sodeloval je v številnih 
odborih in projektih, zato sem vesel njego-
ve odločitve, da kandidira za župana obči-
ne Krško. Pred občino so številni razvojni 
izzivi, ki potrebujejo preudarne odločitve 
in pravo vizijo. Prepričan sem, da bomo z 
njim dobili župana, ki bo znal dosedanje 
delo nadaljevati in nadgraditi v dobro skup-
nosti in vseh občanov.«

Jože Slivšek, 
svetnik v Državnem svetu 

in občinski svetnik:
»Z Miranom sva kot občinska svetnika so-
delovala v svetniški skupini SLS. Podpiram 
njegovo odločitev, da kandidira za župana 
občine Krško. Že kot občinski svetnik je de-
loval povezovalno, tako znotraj svetniške 
skupine, kakor tudi pri sodelovanju s sve-
tniki ostalih svetniških skupin. Za razvoj in 
uspeh občine je zelo pomembno, kako zna 
župan sodelovati z vsemi svetniki. Miran 
Stanko deluje povezovalno, kar se mi zdi 
skoraj najpomembnejša vrlina bodočega 
župana. Če bomo znali medsebojno sode-
lovati in ne bomo gledali na politično pri-
padnost, bomo lahko naredili veliko dobre-
ga za celotno občino.« 

Jože Habinc, dolgoletni 
predsednik KS Krško:

»Brez velikega razmišljanja podpiram 
kandidaturo Mirana Stanka za župana ob-
čine Krško iz več razlogov, predvsem pa 
zaradi njegovih bogatih izkušenj iz grad-
beništva, kateremu je sledilo dodatno stro-
kovno izpopolnjevanje ekonomije, vse do 
samostojne podjetniške poti. V težkih ča-
sih je namreč ustanovil lastno podjetje, ki 
danes uspešno posluje na področju visokih 
tehnologij. Verjamem, da bo kot župan kl-
jub kriznim časom znal obvladovati razme-
re ter vzpodbujati rast podobnih podjetij z 
namenom zadržati mlade kadre v doma-
či občini. Zavedam se, da je sposoben naj-
ti pot razvoja mesta, brez katerega ne mo-
remo pričakovati razvoja celotne občine. 
Miran Stanko je brez dvoma človek sedan-
josti, z izdelano vizijo in posluhom do ljudi 
tudi človek prihodnosti. Zato gre tudi moja 
podpora kandidaturi.«

Vlado Grahovac, 
predsednik KS Senovo: 

»Kandidatura Mirana Stanka je prava izbira 
in vredna podpore. Je človek, ki bo občino 
popeljal naprej po začrtani poti. Njegove 
strokovne reference, gospodarske izkušnje 
in poznavanje občinske politike so zagoto-
vilo, da bomo na čelu občine imeli tudi v 
prihodnje zaupanja vrednega župana.«

prof. Drago Gradišek, 
ravnatelj Glasbene šole Krško:

»Mirana Stanka osebno poznam že vrsto 
let na poslovnem področju in iz neformal-
nih srečanj, predvsem ob kulturnih dogod-
kih. Ni potrebno posebej poudarjati nje-
gove sposobnosti v podjetništvu, saj to 
dokazuje že njegovo uspešno in dolgole-
tno vodenje lastnega podjetja, s katerim že 
vrsto let tudi sodelujemo. Seveda me kot 
šolnika in kulturnika zanimajo tudi druge 
kvalitete, ki jih primanjkuje mnogim go-
spodarstvenikom, in zaradi katerih smo 
predvsem padli v globoko gospodarsko in 
družbeno kriza. Mnogi se ne zavedajo, da 
je predvsem od vzgoje in izobraževanja na 
vseh nivojih od vrtca dalje odvisno naše go-
spodarstvo in da je predvsem od tega se-
gmenta odvisna prihodnost naše družbe 
na vseh področjih človeške biti. Tako sem iz 
zgoraj omenjenih neformalnih srečanj lah-
ko ugotovil, da ima te kvalitete tudi gospod 
Miran. Verjamem in predvsem upam, da se 
nisem zmotil in mu želim veliko uspešnih 
projektov na njegovi novi planirani poti.«

Miran Stanko je bil od leta 1998 do leta 2010 tri mandate občinski svetnik na 
listi SLS, v tem mandatu pa je član nadzornega odbora občine Krško. V obdo-
bju 1998 – 2002 je bil član upravnega odbora NEK, v letih 2006 – 2009 pa član 
nadzornega sveta družbe GEN energija. Dva mandata je bil tudi član nadzor-
nega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioak-
tivnih odpadkov iz NEK.

www.miranstanko.si
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Odgovor na pismo 
Manipulacija z upokojenci,
Posavski obzornik, št. 2, 19.1.2012

Spoštovani!

Bralce iz lokalnega okolja zanimajo ljudje in njihove 
zgodbe, pri tem pa so še posebej zanimivi odzivi, ki so 
ponavadi negativni in so vpeti v družbeno dogajanje, 
kjer pa je težko zagotoviti nepristranskost tistega, ki 
je osebno prizadet. Ravno to je bilo mogoče zaznati v 
članku iz rubrike Prejeli smo z naslovom Manipulacija 
z upokojenci v Posavskem obzorniku, ki je izšel v četr-
tek, 02. 02. 2012. 
 
V tem prispevku je zavoljo našega podjetja Ansat d.o.o. 
nekaj slabe volje, zato želimo dodati točna, resnična in 
nepristranska dejstva.

Na razpisan in objavljen brezplačni računalniški tečaj za 
upokojence smo prejeli več kot 50 prijav, pri čemer mo-
ramo poudariti, da je za uporabnike res brezplačen, saj 
vse stroške izobraževanja prevzame organizator. 

Uvodoma moramo poudariti, da je družba Ansat d.o.o. 
telekomunikacijsko podjetje, ki se ukvarja s trženjem 
televizije, telefonije ter internetnih storitev. Pri svo-
jem delu smo z našimi strankami vsakodnevno v nepo-
srednem stiku, zato si še posebej prizadevamo, da jim 
prisluhnemo in ustrežemo po močeh in možnostih. Seve-
da prihaja pri našem delu tudi do nerazumevanja, trenj 
ali pa nesporazumov, iz katerih nastajajo pritiski, pri če-
mer pa majhnost lokalnega okolja deluje kot katalizator. 

V zadnjem času smo prejeli kar nekaj pobud za izvedbo 
izobraževalne delavnice na temo osnov računalništva in 
uporabe interneta za starejše. K predlogu smo pristopili 
resno in začeli z iskanjem partnerjev za izvedbo. Po po-
govoru s predstavniki Mladinskega centra v Krškem smo 
ugotovili, da je ideja tudi njim blizu in so zato pripra-
vljeni pristopiti k soorganizaciji. 

Njihova računalniška učilnica premore 12 mest z raču-
nalniki, tako da smo bili primorani omejiti število udele-
žencev le na 12. Ker ne gre za nagradno igro ali kakršno-
koli drugo igro na srečo, temveč za delavnico podjetja 
Ansat d.o.o. in Mladinskega centra Krško, smo v ogla-
se, namenjene zainteresirani javnosti, jasno napisali, 
naj pohitijo s prijavami, saj je število mest omejeno. 

Dejstvo je, da so bili gigant plakati z omenjenim ogla-
som ob prometnicah vidni že dva tedna pred objavo v 
Posavskem obzorniku, tako da so bila mesta ob objavi 
v časopisu dejansko že zasedena. Ker nismo pričakova-
li tako velikega odziva upokojencev, smo se odločili ce-
lotno zadevo prilagoditi in akcijo naknadno razširiti na 
več terminov. Ravno zaradi te naknadne prilagoditve 
je prišlo do nesporazuma med prizadeto gospo in mla-
dim kolegom v Mladinskem centru. Do objave se je na-
mreč na tečaj prijavilo več kot 50 upokojencev, česar 
smo bili izjemno veseli. Prva delavnica že poteka in od-
zivi so več kot pozitivni, spoštovane bralke in bralce pa 
bomo o poteku te delavnice tudi pisno in slikovno obve-
stili v lokalnih medijih.

Po objavi pisma bralke v časopisu smo nemudoma pre-
verili vso komunikacijo in ugotovili, da je žal res prišlo 
do nesporazuma med gospo in zaposlenim v mladinskem 
centru, za kar se ji seveda iskreno opravičujemo v ime-
nu obeh soorganizatorjev delavnic. Z obzirom na nada-
ljevanje akcije v prihodnjih mesecih, kjer bodo vsaj še 
štiri takšne delavnice, pričakujemo, da bodo lahko so-
delovali vsi prijavljeni v januarju 2012. Gospo prosimo, 
da se obrne na podjete Ansat in potrdi udeležbo na na-
slednjo delavnico.

Zavedamo se, kako pomembno je splesti tesne in prija-
teljske odnose z ljudmi v lokalnem okolju, zato bomo 
pri našem delu vztrajali in vsa opozorila in pripombe o 
našem delu skrbno preučili in poskrbeli za resno ter od-
govorno obravnavo. Pri tem se zavedamo tudi moči me-
dijev in dejstva, da se glede vsake zgodbe pripovedujejo 
različne verzije, pri čemer pa ne smemo dovoliti mani-
pulacije, temveč resno komunikacijo, saj je le-ta lahko 
preizkus neodvisnosti in profesionalnosti. 

Prepričani smo, da bosta uspešna izvedba nadaljnjih de-
lavnic ter zadovoljni uporabniki internetnih storitev do-
kaz naše resnosti in strokovnosti. To pa bo potrditev, da 
je dosežen cilj tudi pri obeležitvi evropskega leta aktiv-
nega staranja in medgeneracijske solidarnosti, saj gre za 
ustvarjanje vizije družbe vseh starosti, kjer ima vsakdo 
možnost, da odigra pozitivno vlogo. 

 Tomi Horvat
 Direktor Ansat d.o.o. 

V slikoviti Mirnski dolini leži 
Krajevna skupnost Tržišče, 
ki je del sevniške občine 
od leta 1962, ko so ukinili 
okraje in Tržišče pripojili k 
občini Sevnica (pred tem je 
bila vse od 16. stoletja pod 
mokronoškim okrajem). To 
območje ima pomemben 
geografski položaj, ki je še 
posebej izstopal v času na-
seljevanja teh krajev. Boga-
te arheološke najdbe pri-
čajo o gosti poselitvi že v 
prazgodovinski, rimski in 
zgodnji slovanski dobi. Da-
nes KS Tržišče z regionalno 
cesto in z železniško progo 
Sevnica – Trebnje povezuje 
Posavje z Dolenjsko. 

V manjših naseljih Drušče, 
Jeperjek, Kaplja vas, Krsinji 
Vrh, Malkovec, Otavnik, Pa-
vla vas, Pijavice, Polje pri Tr-
žišču, Skrovnik, Slančji Vrh, 
Spodnje Mladetiče, Spodnje 
Vodale, Škovec, Telče, Telči-
ce, Tržišče, Trščina, Vrhek, 

Krajevna skupnost Tržišče

Vez med Posavjem in Dolenjsko
Zgornje Mladetiče in Zgornje 
Vodale živi okoli 1600 prebi-
valk in prebivalcev. Ti so po-
nosni na vas Pijavice, ki je v 
okviru projekta »Moja deže-
la - lepa in gostoljubna« leta 
2006 osvojila drugo mesto v 
kategoriji najlepše slovenske 
vasi, štiri leta kasneje pa vas 
Škovec v okviru istega pro-
jekta tretje mesto med naj-
lepšimi izletniškimi kraji v 
Sloveniji.

Središče krajevne skupnosti 
je vas Tržišče, ki je prepo-
znavna v širšem slovenskem 
prostoru po že več kot dese-
tletje zelo dobro organizirani 
gorsko-hitrostni dirki za sta-
rodobne motocikle društva 
Hrast. Zelo aktivnih je tudi 
ostalih 17 društev v krajevni 
skupnosti. Za prepoznavnost 
in promocijo zelo uspešno 
skrbi turistično društvo, po-
vezano v Turistično zvezo ob-
čine Sevnica; na skoraj vseh 
prireditvah pa so s svojimi 
dobrotami prisotne članice 
Aktiva kmečkih žena Tržišče 
in člani Društva vinogradni-
kov Malkovec, ki se lahko po-
hvalijo tudi z dvema kralje-
ma cvička – leta 2006 je ta 
naslov osvojil Marjan Pirc in 
nato leta 2009 Andrej Tra-
tar. 

Vodenje KS Tržišče je po lan-
skoletnem imenovanju Ja-
neza Kukca za sevniškega 
podžupana prevzel 44-letni 
Janez Virant iz Pijavic, ki 

je bil pred tem že en man-
dat podpredsednik. Sprosti-
tev najde v ribolovu, v ježi 
konj in v igranju košarke; 
spomladi pa se začnejo zanj 
še opravila na kmetiji in v vi-
nogradu. Zaposlen je v Treb-
njem in tretja razvojna os, ki 
naj bi tekla skozi Mirnsko do-
lino, bi mu prihranila kar ne-
kaj časa na poti v in iz služ-
be.

Pri pregledu minulega dela 
v krajevni skupnosti je ome-
nil nekatere pomembnejše 
projekte, med katere sodi 
dokončna celostna uredi-
tev Kaplje vasi, asfaltacija 
športnega igrišča v vasi Tel-
če, obnova spomenika NOB 
na Malkovcu in uspešna sa-
nacija plazov na Telčah in na 
Jeperjeku. »Eden pomemb-
nejših projektov je celostna 

ureditev Tržišča, ki se je za-
čela v letu 2010 in se bo na-
daljevala v letošnjem letu z 
načrtovano izgradnjo pločni-
ka od bencinskega servisa v 
Tržišču do gostišča Ulčnik,« 
je pojasnjeval Janez Virant 
in dodal, da je ta projekt 
popolnoma občinski. V so-
delovanju z Občino Sevnica 
je tudi načrtovana izgradnja 
nove Osnovne šole Tržišče – 
zanjo naj bi bila v letošnjem 
letu narejena projektna do-
kumentacija, sama izgradnja 
pa je odvisna od sredstev mi-
nistrstva za šolstvo in šport. 
»Potem so tukaj še tekoče 
zadeve, ki so nepredvidljive 
in jih je potrebno sprotno re-
ševati,« je še povedal ter do-
dal, da se bo letos spomladi 
začela sanacija cestnega od-
seka v Pavli vasi.
 Smilja Radi

Janez Virant

Središče Krajevne skupnosti Tržišče s športnim parkom

posavske krajevne skupnostiprejeli smo

Kljub snežnim razmeram se 
je v muzejskih prostorih zbra-
lo kar lepo število tistih, ki so 
prisluhnili pogledom na Ana-
stazija Grüna – pesnika in 
prevajalca, kakor ga je pred-
stavila profesorica dr. Mira 
Miladinović Zalaznik. Po nje-
nih besedah se je Anton Ale-
ksander grof Auersperg rodil 
leta 1806, umrl pa leta 1876. 
Odraščal je na leskovškem 
gradu, ki ga poznamo pod 
imenom Šrajbarski turn. Sam 
se je poimenoval s pesniškim 
psevdonimom Anastazij Grün, 
že v svoji rosni mladosti se je 
družil tako s slovenskimi kot 
nemškimi pesniki. Celo Fran-
ce Prešeren je bil njegov pri-
jatelj in tudi učitelj, tako je 
Auersperg poznan po pesni-
škem poklonu našemu najve-
čjemu pesniku. Kranjsko je 
dojemal kot svojo ožjo do-
movino, po drugi strani pa je 
bil zavezan ideji enotne nem-
ške države. 

„Najbolj me je pritegnilo, da 
sem med raziskovanjem na-
šla stvari, ki enostavno niso 
spadale skupaj,“ je za naš ča-
sopis še izpostavila predava-
teljica Miladinović Zalazniko-
va, „nekdo je rekel, da  je 
bil slab pesnik, nekateri po-
datki pa kažejo, da je bil do-
ber pesnik. Fasciniralo me je 

tudi to, da je grof Auersperg 
pri 25-tih letih napisal zbir-
ko revolucionarnih pesmi in 
se lotil podiranja takratnega 
fevdalnega režima. Njemu to 
prav gotovo ni bilo potrebno, 
saj je imel kot predstavnik 
plemstva privilegije in mo-
žnost dobrega preživetja, a 
je očitno, da je za svojo de-
želo Kranjsko in Avstro-Ogr-
sko želel boljših razmer.“ 
Predavateljica je še dejala, 
da je grof sicer zagotovo za-
stopal nemške interese, bi pa 
zastopal tudi kranjske, saj se 
je aprila 1848 zavzel za zašči-
to vseh avstrijskih Slovanov. 
„Treba mu je priznati tako to, 
kar je naredil dobrega, kakor 
tudi upoštevati tisto, kar je 
slabega, ampak na vsak način 
ga ne smemo pozabiti,“ je še 
povedala za Posavski obzornik 

in dodala, da je eden večjih 
pesnikov svojega časa, ki ga 
je brala vsa Evropa, dodobra 
pa je pustil pečat v naši zgo-
dovini in naših krajih. „Pode-
doval je Šrajbarski turn, ki je 
bil že tri generacije pred njim 
v dolgovih. Nakupil je kopico 

agrarnih knjig in preštudiral 
načine, kako bi prenovil grad 
in ugotovil, kaj bi v teh krajih 
najbolj raslo,“ je dejala so-
govornica in dopolnila, da mu 
je gospodarska oživitev Šraj-
barskega turna takrat uspela. 

O njegovem družinskem ži-
vljenju po njenih besedah ni 
veliko znanega: „A gotovo je, 
ko je dobil v skrbništvo devet 
otrok in je skrbel še za svo-
jega sina, takrat je imel 53 
let, da je bil zaupanja vre-
dna osebnost, ki je skrbno iz-
polnjevala obveznosti. Je pa 
vsekakor za tisti čas nenava-
dno, da sta oba z ženo dovo-
lila sinu, da ju je tikal, če-
prav je bilo takrat običajno še 
onikanje. Tudi drugače naj bi 
mu dovolila precej svobode.“ 
Po izsledkih Miladinović Zala-
znikove je bil Auersperg na 
drugih področjih precej kon-
zervativen, saj je zelo nerad 
javno govoril, a očitno je bil 
zelo topel človek. Prebrala je 
tudi okoli 60 pisem različnih 
ljudi, ki so se nanj obračali in 
ga prosili za pomoč ter jo do-
bili tudi v denarni obliki. Za-
dnji dom je našel v družinski 
grobnici nad leskovškim Šraj-
barskim turnom, kjer je po-
kopan s svojo ženo Marijo, ki 
je bila iz rodbine Attems. 
 Marija Kalčič

Anastazij Grün, pesnik in 
revolucionar iz Šrajbarskega turna
KRŠKO – 6. februarja je v organizaciji KUD Liber in Mestnega muzeja Krško v počastitev slovenskega kultur-
nega praznika potekal kolokvij z naslovom Anton Aleksander grof Auersperg – Anastazij Zelenec. O njem je 
svoja proučevanja dodobra razgrnila profesorica dr. Mira Miladinović Zalaznik. Nekaj uvodnih besed sta zbra-
nim spregovorili predstavnici organizatorjev, kustosinja muzeja Alenka Černelič Krošelj in Stanka Hrastelj. 

Predavateljica dr. Mira Miladinović Zalaznik

Anton Aleksander grof Auer-
sperg – Anastazij Zelenec
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Kot je izrazil prepričanje v 
nagovoru zbranim krajanom 
predsednik sveta KS Seno-
vo Vlado Grahovac, so pred-
stavniki številnih generacij v 
zadnjih desetletjih ustvari-
li takšno podobo domačega 
kraja in dosegli bivalni stan-
dard, na katerega so lah-
ko danes krajanke in krajani 
upravičeno ponosni: „V mi-
slih imam ponos, ki motivira, 
mobilizira in sproža občutke 
zadovoljstva, zato si prizade-
vajmo doseženo dograjevati 
in nadgrajevati, v vsakodnev-
nem življenju pa sprejmimo 
tudi našo medsebojno različ-
nost, zaupajmo si in se spo-
štujmo.“

Na ljubezen do domovine se 
je navezal tudi letošnji slav-
nostni govornik Franc Bran-
ko Margon, ki je poudaril, da 
je prav velika navezanost na 
domačo zemljo, govorico in 
lepo slovensko pesem ohra-
nila narod tudi v težkih in 
usodnih zgodovinskih trenut-
kih. In sedaj smo, kot je de-
jal Margon, navezujoč se na 
sedanjo težko gospodarsko in 
finančno situacijo svetovnih 
razsežnosti, ponovno na pre-
izkušnji sposobnosti težkega 

Breznikarju naziv častnega krajana
SENOVO - Krajanke in krajani Senovega so 8. februarja v spomin na pohod 14. divizije v noči na 10. februar 
leta 1944, ko je ta napadla tamkajšnjo nemško postojanko in uničila premogovniške naprave, s proslavo obe-
ležili krajevni praznik, tega pa tradicionalno združili tudi s počastitvijo slovenskega kulturnega praznika.

preživetja: „Najbolj je pri-
zadeta prav generacija, ki je 
zrasla v najbolj brezskrbnih 
časih in je doslej najmanj ob-
čutila pomanjkanje in ni va-
jena trdih preizkušenj. Prav 
nanje utegne pasti težko bre-
me ponovnega vzpona gospo-
darstva in življenjske ravni. 
Kot po nekem nepisanem pra-
vilu se dogaja, da mora vsa-
ko pokolenje preživeti tudi 
trde in neusmiljene čase, da 
bi znalo bolj ceniti tisto, kar 
si mora izboriti z lastnim tru-
dom in močmi.“ V zaključku 

je še poudaril, da je mogoče 
le s skupnim delom in napo-
ri zagotoviti obstoj in napre-
dek, predvsem pa se zave-
dati, „da je bodočnost pred 
nami, za nami je preteklost, 
zapisana spominu, spravi in 
pozabi.“  

V družbi krške podžupanje z 
županskimi pooblastili Ane 
Somrak, ki je zbranim če-
stitala ob prazniku in dosež-
kih, je predsednik Grahovac 
podelil tri krajevna prizna-
nja KS Senovo, prav toliko 

priznanj z znakom KS Seno-
vo in naziv častnega krajana 
KS Senovo. Slednjega je pre-
jel Ernest Breznikar za okoli 
40 uprizorjenih vlog na odr-
skih deskah, za velik dopri-
nos na poklicnem področju, 
predvsem v obdobju osa-
mosvajanja Slovenije, ko se 
je kot eden izmed štirinaj-
stih poveljnikov Teritorialne 
obrambe uprl ukazu o odda-
ji orožja, ter za aktivnost v 
Lovski družini Senovo, Ribiški 
družini Brestanica-Krško ter v 
Krajevnem odboru Zveze bor-
cev za vrednote NOB, ki ga 
tudi vodi kot predsednik. Pri-
znanja KS Senovo so prejeli 
Maks Čepin, Franc Plahuta 
in Franc Slivšek, priznanje z 
znakom KS Senovo pa Janko 
Mlakar, Darko Prah in Ferdi-
nand Uršič.

Proslavo, ki jo je moderirala 
Tatjana Uduč, pripravila pa 
Aleksandra Macur, so s kul-
turnim programom popestri-
li Pihalni orkester Senovo, 
učenke in učenci senovske 
šole z recitatorskimi in glas-
benimi točkami, mlada pev-
ka Klara Moškon in Folklorna 
skupina DKD Svoboda Senovo.
 Bojana Mavsar 

Senovski nagrajenci z Vladom Grahovcem in Ano Somrak: 
Ernest Breznikar, Maks Čepin, Franc Plahuta, Franc Sliv-
šek, Janko Mlakar, Darko Prah in Ferdinand Uršič

KRŠKO - Na enajsti redni seji se je 6. februarja sestal svet 
Krajevne skupnosti mesta Krško, ki se je med drugim se-
znanil z načrtovano obnovo videmske tržnice. Projekt je 
sicer v fazi predloga projekta za izvedbeni  načrt, v kate-
rega se bodo pod okriljem regionalnega razvojnega pro-
grama Regionalne razvojne agencije Posavje skupno vklju-
čile vse posavske občine za pridobitev evropskih sredstev 
za projekt "Posavska špajza".  

Vrednost projekta, ki se bo izvajal v več fazah, znaša 302.000 
evrov, od tega naj bi za sanacijo v letošnjem letu nameni-
li 80.000 evrov, preostali del sredstev pa v izvedena dela v 
letu 2013. Kot je dejala na predstavitvi direktorica občinske 
uprave Melita Čopar, želijo občine s projektom prvenstveno 
spodbuditi pridelavo in v nadaljevanju neposredno prodajo 
kakovostnih kmetijskih živilskih pridelkov v lokalnem okolju, 
hkrati pa je obstoječi objekt tržnice zaradi dotrajanosti po-
treben temeljite obnove. Po besedah izdelovalca idejne za-
snove Fedorja Špacapana iz družbe Elite Arhitekti, je naj-
bolj kritična obstoječa ravna pohodna terasa, ki že vrsto let 
zaradi slabega odvodnjavanja propada, voda, ki jo streha na 
več mestih prepušča, pa je že načela konstrukcijo. Zato bi 
se v prvi fazi obnove tržnice prednostno osredotočili na ru-
šenje povezovalnega stopnišča med spodnjo in zgornjo etažo 
ter v izgradnjo stopnišča in mednivojske povezovalne klan-
čine iz smeri Mercatorjeve trgovine, ki bo omogočila dostop 
tudi gibalno oviranim osebam ter v sanacijo in nadkritje te-
rase ravne strehe. S tem bo na tržnici v dveh etažah prido-
bljenih skupno preko 800 m2 prodajnih površin, s preselitvi-
jo dosedanjih ponudnikov, predvsem s tekstilnimi izdelki, ki 
sedaj ob sobotah zasedajo parkirne in dostopne poti do tr-
žnice, pa bo vzpostavljen tudi nov tržni red.

Na omenjeni seji so krajevni svetniki obravnavali in sprejeli še 
zaključni račun KS mesta Krško za leto 2011 ter poročilo popi-
sne komisije o opravljeni inventuri za minulo leto, v svoji sre-
di pa prisluhnili tudi predstavitvama kandidatov za župana na 
marčevskih nadomestnih volitvah, mag. Miranu Stanku iz stran-
ke SLS ter mag. Robertu Planincu iz stranke Pozitivna Slovenija.

  Bojana Mavsar    

Obnova krške tržnice del 
"Posavske špajze" 

Župan iz dolgčasa?
Ker smo mag. Roberta Planinca tokrat sploh prvič lahko 
slišali kot kandidata za župana občne Krško na nadome-
stnih volitvah, smo mu z zanimanjem prisluhnili. Vendar pa 
tega, kaj konkretnega in kako namerava kot župan narediti 
v občini Krško, ob tej priložnosti nismo slišali. Kar pa niti 
ni čudno, saj se je kandidat, kot je sam dejal, poleg dobre 
službe v NEK vse do lani ukvarjal predvsem z gradnjo hiše, 
potem pa si je dejal, da ne sme držati križem rok in samo 
kritizirati tako kot večina. Zato se je odločil za vstop v po-
litiko in je najprej kandidiral za poslanca, zdaj pa poskuša 
že za župana ene največjih slovenskih občin. Pri tem niti 
ne skriva, da nima političnih izkušenj, saj se je, na primer, 
na svetnike med drugim obrnil z besedami: »Prišel sem, da 
se mogoče pri vas naučim teh opravil, ki jih bom v bodoče 
moral kar precej opravljat … «. 

BOŠTANJ - Star lesen most v Dolenjem Boštanju, pri nekda-
nji Jakilovi žagi na Mirni, so v lanskem decembru podrli, ker 
ni več zagotavljal varnega prometa. V letošnjem letu ga bo 
nadomestil nov. Izgradnja prvega temelja prvega nosilca no-
vega betonskega mostu v Dolenjem Boštanju se je začela v 
letošnjem januarju. S. R., foto: L. M.

Nov most bo betonski

V Dolenjem Boštanju se je začela izgradnja betonskega mo-
stu, ki bo nadomestil nekdanjega lesenega čez reko Mirno.

www.renault.si
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Renault priporoča

Akcija traja do 29. februarja 2012
* Ponudba velja za izbrano količino vozil na zalogi. Več na www.renault.si

UGODIMO VAM Z UGODNO PONUDBO
PODARIMO VAM
PAKET GT LINE

KOVINSKO BARVO
RENAULT MEGANE BERLINE S
PRIHRANKOM DO 4.100 EUR*

 PREDNJI SEDEŽI RS

 PLATIŠČA IZ LAHKE LITINE 17”

 POMOČ PRI PARKIRANJU ZADAJ

 DODATKI GT LINE

 ELEKTRIČNI POKLOPLJIVI ZUNANJI OGLEDALI

UGODIMO VAM Z UGODNO PONUDBO
PODARIMO VAM
PAKET GT LINE

KOVINSKO BARVO
RENAULT MEGANE BERLINE S
PRIHRANKOM DO 4.100 EUR

 PREDNJI SEDEŽI RS

 PLATIŠČA IZ LAHKE LITINE 17

 POMOČ PRI PARKIRANJU ZADAJ

 DODATKI GT LINE

 ELEKTRIČNI POKLOPLJIVI ZUNANJI OGLEDALI

www.tpv-avto.si

LJUBLJANA – Na sejmu Turizem in prosti čas so se pod okri-
ljem Občinske turistične zveze Brežice predstavila turistič-
na društva iz Bizeljskega, Pišec, Sromelj, Kapel in Dobove. 
Kot je zapisala Jožica Obradovič, je bizeljsko društvo pred-

stavljajo svoje pešpoti in danosti, ajdov kolač, sladke dobro-
te in domačo kapljico. Andrej Kovačič je predstavljal svojo 
turistično kmetijo, ponujal sok, sadje in suho sadje. Podob-
no so se predstavila tudi ostala društva. Predstavnike dru-
štev je vodila Milena Vranetič, članice Turističnega društva 
Kapele so tudi zaplesale. Za dobro voljo je skrbel sromeljski 
harmonikar.  S. V., foto: J. O. 

Na sejmu Alpe Adria 

Jožica Obradovič in Marija Haler sta predstavili Bizeljsko.

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782Fax.: 07 49 05 781

SENOVO – 11. februarja se je kljub slabim vremenskim raz-
meram v organizaciji Draga Žvegliča 25 pohodnikov po-
dalo proti Bohorju (na fotografiji, foto: D. Kurnik) na že 
tradicionalni, tokrat deveti Valentinov pohod. Pohodni-
ki so krenili iz zaselka Jablance proti Bohorju, nadalje-
vali pot do partizanske bolnišnice in prispeli do lovskega 
bivaka, kjer so se okrepčali z golažem, čajem in kuhanim 
vinom. V senovskem gasilskem domu so jim organizatorji 
po končanem pohodu pripravili še prijetno druženje. M. K. 



Posavski obzornik - leto XVI, številka 4, četrtek, 16. 2. 20128 IZ NAŠIH KRAJEV

RADEČE - Leta 1998 so v Radečah začeli z oživljanjem spla-
varske tradicije, ki ima zelo dolgo in pestro zgodovino, sega 
pa v antični čas, ko so imele Radeče pomembno vlogo pri-
staniškega mesta in so bile nato pomemben člen v trgovini 
z lesom mnoga stoletja. Del teh zgodb so oživili 3. februar-
ja na splavarskem večeru v Caffe galeriji v organizaciji Ob-
čine Radeče, KTRC Radeče in Zavoda za gozdove Slovenije . 

»Splavarji: Maks, Mirko, Dejan, Brane, Drago in drugi so sku-
paj z gozdarji zgradili na star način narejen splav. Tako se je 
začelo. Gradili smo nove splave in jih prilagajali za vožnje 
turistov. Pridobili smo vsa potrebna dovoljenja in zagotovili 
varno vožnjo po Savi. Današnji splav je bil zgrajen leta 2004 
in je do sedaj prepeljal več kot deset tisoč gostov, ki so ime 
Radeč ponesli po vsej Sloveniji, nekateri pa tudi širom sve-
ta. Na njem smo gostili pomembne goste, odvila so se zani-
miva srečanja in druženja, tudi poroke,« je opisala del rade-
ške splavarske preteklosti direktorica KTRC-ja Marija Imperl 
in dodala, da bo v letošnji novi splavarski sezoni lesenega or-
jaka nadomestil nov, sodobnejši in še varnejši splav; zače-
li pa bodo še s pisanjem kronike splavarjenja na Savi, da bo 
ostala »sled za tistimi, ki dihajo skupaj s Savo in s splavarji«.
V krajšem kulturnem programu so na radeškem splavarskem 
večeru sodelovali Ljudski pevci s Svibnega, kitarist Iztok Gra-
hek in umetnik Bojan Sumrak. Prijetnemu druženju je nato 
sledila še otvoritev fotografske razstave, povezane s splavar-
jenjem. S. Radi, foto: L. M.

Splavarski večer v Radečah

Radeški splavarji ohranjajo tradicijo splavarjenja na Savi.

BREŽICE – Člani in članice Planinskega društva Brežice so 
se 10. februarja v prostorih OŠ Brežice srečali na rednem 
letnem občnem zboru. 

Zbrane je najprej nagovoril 
predsednik PD Brežice Tone 
Jesenko. Nato je Tone Hribar, 
vodja lanskega družinskega pla-
ninskega tabora na Pokljuki, s 
pomočjo fotografij predstavil 
pestro sedemdnevno dogaja-
nje. V glavnem delu srečanja 
je potekal občni zbor društva, 
ki ga je vodila Monika Volk, si-
cer tajnica društva, ob pomo-
či Sare Gregl in Ivka Godlerja. 
Jesenko je v nadaljevanju mal-
ce obširneje predstavil dejav-
nosti in uspehe PD v letu 2011. 
Izvedenih je bilo 42 planiranih 
izletov, ki se jih je udeležilo 
1076 planincev. Tradicionalno 
so organizirali 5. pohod Po poti 
slovenskega tolarja, 27. pohod 
Po brežiški planinski poti, 35. 
pohod Po poteh Brežiške čete, 

29. Martinov pohod in martinovanje ter nočni pohod na Veli-
ki Cirnik. Zelo dejavni so bili tudi »Torkarji«, planinska skupi-
na upokojencev, ki je bila razen v času počitnic vsak torek na 
pohodu. Prvič so izvedli dva planinska filmska večera. V juniju 
so v sklopu mednarodnega srečanja planincev gostili ljubitelje 
pohodništva iz Slovenije, Hrvaške in BiH. Zatem so sledila po-
ročila različnih upravnih organov brežiških planincev, predse-
dnik društva pa je predstavil program dela za leto 2012. Dobi-
tniki priznanj PD Brežice za leto 2011 so Francka Pečnik, Jože 
Dobnik, Olga Kržan, Darko Bukovinski, Mihael Škrlec in Jan-
ko Meglič iz PD Tržič. Nekaj besed so vsem namenili tudi breži-
ški župan Ivan Molan in predstavniki nekaterih ostalih planin-
skih društev. Zadnji del srečanja planincev je s pogostitvijo in 
druženjem potekal v šolski jedilnici.  R. Retelj

Brežiški planinci zborovali

Marija Veble, častna pred-
sednica PD Brežice, čestita 
Mihaelu Škrlecu, prejemni-
ku pisne pohvale PZS.

BREŽICE - Prostovoljno gasilsko društvo Brežice okolica je 
28. januarja pripravilo 87. redni občni zbor društva. Pred-
sednik društva Rado Berstovšek je podal poročilo minulega 
leta in dejal, da je bilo zelo uspešno. Plan preteklega leta je 
bil v celoti realiziran in celo prekoračen z določenimi prido-
bitvami, ki so za društvo bistvenega pomena. Med letom so 

se udeleževali mnogih prireditev, ki so povezane z gasilskimi 
dejavnostmi. Za letošnje leto pa je navedel, da poleg opera-
tivnih obveznosti, katerih seveda ni malo, želijo nabaviti tudi 
nekaj nujne gasilske opreme, redno vzdrževati gasilska vo-
zila, skrbeti za urejen videz okolice in ostalih objektov, več 
pozornosti pa posvetiti pridobivanju podmladka. Poveljnik 
društva Andrej Kelhar je podal operativno poročilo, v kate-
rem je nanizal udejstvovanja na intervencijah in ostalih ak-
cijah. Na zboru so tudi izvolili nadomestnega člana nadzor-
nega odbora, ki je postal Rado Kržan, ter dva delegata za 
občni zbor GZ Brežice. Podelili so tudi priznanja zaslužnim 
članom za njihovo delovanje v društvu.
 Patricija Kelhar

Občni zbor PGD Brežice okolica

Vodstvo občnega zbora

Po dolgoletnih pogajanjih glede obsega in načina vračila dol-
ga iz naslova preplačanega nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča pod površino akumulacijskega jezera HE Vrhovo 
(NUSZ) je Občina Radeče s koncesionarjem Savskimi elektrar-
nami Ljubljana d.o.o. (SEL) v mesecu februarju 2012 končno 
podpisala sporazum oz. Dogovor o načinu poplačila obvezno-
sti, s katerim se je s SEL dogovorila o delnem odpustu obresti 
in o načinu vračila omenjenega dolga.

Razlog, da je zgoraj omenjeni dolg sploh nastal, je v letu 1994 
sprejeti Uredbi o koncesiji za izkoriščanje energetskega poten-
ciala spodnje Save, ki je določala, da se koncesnina za izkorišča-
nje vodnega energetskega potenciala, ki znaša najmanj 7 % od 
tržne vrednosti proizvedene električne energije, med konceden-
tom (RS) in lokalno skupnostjo razdeli v razmerju 60:40 v korist 
lokalne skupnosti. Zaradi neizvajanja Uredbe je namreč Občina 
Radeče utrpela velik izpad zgoraj omenjenih sredstev, kar je po-
skušala nadomestiti z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavb-
nih zemljišč v Občini Radeče in z Razlago k cit. Odloku. V skla-
du z veljavnimi predpisi je DURS izdajal SEL kvartalne odločbe o 
plačilu NUSZ, zoper katere se je SEL pritoževal, vendar je plači-
la vseskozi izvrševal. Na pobudo SEL je Ustavno sodišče RS prej 
omenjena predpisa lokalne skupnosti v delu, ki se nanašata na 
plačilo NUSZ za površino zemljišča pod akumulacijskim jezerom 
HE Vrhovo, razveljavilo. Obenem je Ustavno sodišče RS v obra-

zložitvi cit. odločbe tudi navedlo, da ima občina ob tem, ko bo 
morala vrniti neutemeljeno zaračunane zneske NUSZ pod povr-
šino akumulacijskega jezera, pravico do ustreznega dela konce-
snine za obravnavano časovno obdobje, kar pa vse doslej ni bilo 
urejeno z ustreznim predpisom. Občina Radeče nastalega dol-
ga oz. neutemeljeno prejetih sredstev iz naslova NUSZ ni bila 
sposobna vrniti, saj bi s tem lahko bilo ogroženo njeno finanč-
no stanje in celo obstoj občine. Na podlagi uveljavitve novele 
Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega poten-
ciala spodnje Save (ZPKEPS – A) iz leta 2002, je Občina Radeče 
zaradi neučinkovitosti države in koncesionarja pri sprejetju po-
trebnih aktov koncesnino pričela dobivati 19 mesecev kasneje, 
kot je določal omenjeni zakon, posledično pa je pri Občini Ra-
deče ponovno prišlo do znatnega izpada bistvenega dela teko-
čega prihodka – koncesnine. Po večletnih neuspešnih prizadeva-
njih za rešitev zadeve je Občina Radeče leta 2003 proti SEL in 
RS sprožila gospodarski spor, ob tem pa je dolg Občine Radeče 
zaradi teka zakonskih zamudnih obresti konstantno naraščal. Z 
namenom rešitve problematike so vseskozi potekala intenzivna 
pogajanja Občine Radeče z vsemi pristojnimi institucijami, ka-
terih rezultat je bilo le povečanje koncesijske dajatve iz 7 % na 
10 %, medtem ko drugi dogovori niso bili nikoli realizirani. Zdi 
se, da Občina Radeče v preteklih letih za rešitev nastale situa-
cije ni imela pravega sogovornika. Občina Radeče si je vseskozi 
prizadevala za sklenitev poravnave SEL, in sicer na način, da bi 
se neutemeljeno zaračunan oz. prejet dohodek iz naslova NUSZ 
poračunal z neplačano koncesnino, za katero je bila Občina Ra-
deče prikrajšana po uveljavitvi ZPKEPS – A.

Po 16 letih prizadevanj in pogajanj z vsemi pristojnimi je Obči-
na Radeče z velikimi napori meseca februarja letošnjega leta s 
SEL končno sklenila Dogovor o načinu poplačila obveznosti iz na-
slova preplačila NUSZ, s katerim je SEL Občini Radeče odpustil 
del dolga v obliki odpisa dela obresti in omogočil odplačevanje 
preostalega dolga v daljšem časovnem obdobju (20 let). Predlog 
Dogovora o načinu poplačila obveznosti je pred podpisom obrav-
naval tudi Občinski svet Občine Radeče na 3. izredni seji dne 
30.1.2012 in ga kljub burni razpravi soglasno potrdil. Sklenitev 
omenjenega dogovora ima za Občino Radeče velik pomen, saj 
bi v nasprotnem primeru dolg Občine Radeče še naraščal, Obči-
na Radeče pa bi bila prisiljena SEL v krajšem časovnem obdobju 
poravnati celotno obveznost iz naslova neutemeljeno prejetega 
NUSZ, kar bi za Občino Radeče pomenilo hudo okrnitev financi-
ranja njenih osnovnih nalog in kompletno zaustavitev vseh inve-
sticij, posledično pa bi bil brez znatne finančne pomoči države 
ogrožen tudi njen obstoj.

Občina Radeče s SEL d.o.o. 
sklenila dogovor o načinu 
poplačila obveznosti

HE Vrhovo (foto: JZ KTRC Radeče)

BIZELJSKO - Člani PGD Bizeljsko 11. februarja še dobro 
niso začeli občnega zbora, ko so že morali na intervenci-
jo. Šlo je za dimniški požar v središču kraja. 

Lani so imeli osem izrednih primerov, hitro so se odzvali tudi pri 
julijskem neurju, kjer so opravili več kot 300 delovnih ur pro-
stovoljnega dela. Za požrtvovalno delo v minulem letu je častni 
poveljnik Alojz Antolovič podelil priznanja Andreju Kovačiču, 
Gašperju Mihelinu, Petru Greglu, Antonu Kaplu, Anici Iljaž in 
Igorju Iljažu. Vinko Cvetkovič pa je v imenu Gasilske zveze Bre-
žice podelil napredovanja, v gasilca prve stopnje Andreji Pre-
melč in Evgenu Peru, v gasilca druge stopnje Alešu Balonu, na-
ziv višji gasilec so prejeli Drago Rebernik, Anton Kapel in Jože 
Geršak, v imenu Gasilske zveze Slovenije pa je Cvetkovič za kon-
čano izobraževanje za vodje enot  čin višjega gasilskega častnika 
podelil predsedniku društva Hermanu Premelču. 

PGD Bizeljsko se po besedah predsednik Premelča pripravlja na 
120. obletnico delovanja, ki jo bodo obeležili prihodnje leto, na 

zboru pa so sprejeli nove člane. 
V maju pričakujejo novo gasil-
sko vozilo GVC 16/25 Renault, 
vredno okoli 177.000 evrov, s 
katerim bodo zamenjali 33 let 
staro cisterno. Zanj morajo ga-
silci zagotovili 15 odstotkov in-
vesticije, kar z nabavo opreme 
za vozilo znaša okoli 33 tisoč 
evrov. 

Na občni zbor so se odzvali ga-
silski prijatelji iz Orešja na Bi-
zeljskem in Stare vasi ter iz Pi-
šec, pa tudi s hrvaške strani iz 
Prosinca in Kačkovca. Slednji 
so jih povabili na skupno maj-
sko druženje na mostu v Dra-
šah, predlagali več druženja 
med vsemi generacijami in po-
dali pobudo, da bi tudi gasilski 
zvezi tesneje sodelovali. Nav-
zoče sta pozdravila še predse-
dnik krajevne skupnosti Franci 
Kelher in predstavnica Turistič-
nega društva Jožica Obradovič. 
 S. Vahtarić

Z občnega zbora na intervencijo 

Najbolj prizadevni člani v preteklem letu, levo predse-
dnik Herman Premelč, skrajno desno častni poveljnik 
Alojz Antolovič
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ARTIČE – Vsakega decembra 16 prostovoljk Krajevnega od-
bora Rdečega križa Artiče na domovih s priložnostnimi darili 
obišče krajane v krajevni skupnosti, ki so starejši nad 70 let 
ter jih povabijo na skupno druženje, ki je že tradicionalno 
v januarju v OŠ Artiče. Letos se jih je zbralo 120. Pozdravila 
jih je predsednica KO RK Zofka Godec, ki se je tudi zahvali-

la za nesebično in prostovoljno delo vseh aktivistk in vsem, 
ki so pomagali pri izvedbi tega srečanja. Prisotne so še poz-
dravili predsednica Območnega združenja RK Brežice Fani-
ka Zaniuk, predsednik KS Artiče Anton Gajšek, predsednik 
DI Karel Levak, župnik Matej Užmah in ravnateljica OŠ Ar-
tiče Vesna Bogovič. Artiški učenci in mentorice so pripravili 
prijeten kulturni program, po domače so zapeli Fantje arti-
ški, za dobro voljo pa so skrbeli Trebeški drotarji. Obdarjeni 
so bili najstarejši na srečanju. Iz KS Artiče sta bila to Mari-
ja Omerzo in Jože Voljčanšek, iz KS Sromlje Mimica Kolan 
in Franc Kos, iz KS Pečice – Križe pa Jožefa Sikošek in Dra-
go Švajger. 
 Z. Godec/M. Kalčič 

Artiški starostniki na srečanju

92-letna Marija Omerzo in 89-letni Jože Voljčanšek

Kot je dejala Vilma Zupan-
čič, vodja projekta PRSTaN 
in članica uprave Lokalne 
razvojne fundacije (LRF) 
Posavja, ki je nosilka tega 
projekta, predlog Odloka o 
ustanovitvi Sveta regije Po-
savje predvideva, da so v 
Svetu trije predstavniki ne-
vladnih organizacij. Tako bo 
PRSTaN skupaj z nevladnimi 
organizacijami oblikoval po-
stopek, po katerem bodo ti 
člani imenovani. Njihova dol-
žnost je tudi, da podajo ide-
je, kako vsebinsko umestiti 
projekte na državno raven, 
da bodo lahko te projekte 
prinesli na lokalno področje. 
V preteklih treh letih so se 
seznanili s procesi na tistih 
področjih, ki so bila najbolj 
izpostavljena, poleg tega 

Tri svečke na PRSTaN-ovi torti
BREŽICE – 1. februarja je v novi dvorani Fakultete za turizem Brežice Posavska regionalna stična točka 
za nevladne organizacije (PRSTaN) praznovala 3. rojstni dan. Ob tej priložnosti so predstavili lanske de-
javnosti in se ozrli v prihodnja leta.

svetujejo pri finančno-raču-
novodskih zadevah ter orga-
nizirajo usposabljanja in iz-
obraževanja. Letos želijo 
nadaljevati akcijo „Vsak dan 

novinar, en dan nevladnik“, 
s katero želijo povabiti novi-
narje v nevladne organizaci-
je, da se seznanijo s postop-
ki slednjih, in pri kateri je 

lani uspešno sodeloval tudi 
naš medij. Druga letošnja 
akcija je »Team Building«, 
pri kateri gre za to, da stič-
na točka ponudi nekaj pod-
jetjem (npr. podjetja pripe-
ljejo svojo ekipo na igrišče 
in ga pomagajo urediti, na-
stane kohezija – povežejo se 
kot kolektiv in nastane dolo-
čen učinek iz tega). Kot je 
še povedala Zupančičeva, v 
vsakem primeru potrebujejo 
ljudi in njihove odzive, ker 
drugače zastavljeni cilji ne 
bodo uresničeni.
PRSTaN-ovo praznovanje se-
veda ni minilo brez torte in 
zdravice, z nastopom pa ga 
je popestrila učenka Glasbe-
ne šole Brežice Katja Dornik 
na kitari. 
 R. Retelj

PRSTaN-ova ekipa: Z leve: Tjaša Penev, Vilma Zupančič 
in Mila Levec

Podžupanja občine Krško z 
županskimi pooblastili Ana 
Somrak si je najprej s sode-
lavci občinske uprave ogle-
dala prenovljena stranska 
oltarja sv. Jerneja in sv. Šte-
fana, ki so ju prvotno po be-
sedah župnika Marka Mag-
diča, ki upravlja s senovsko 
župnijo, v sedanjo podru-
žnično cerkev sv. Pavla v 
Brezju pri Dovškem postavi-
li leta 1680. Obnova je sta-
la 29.000 evrov, sredstva pa 
so delno prispevali tudi iz kr-
škega občinskega proračuna. 
V nadaljevanju večera pa so 
že na tradicionalnem pono-
voletnem srečanju spregovo-
rili o minulem delu in priho-
dnjih načrtih. Somrakova je 
dušnim pastirjem predsta-
vila najvidnejše projekte in 
glavne aktivnosti preteklega 
leta, prihodnje načrte pa je 

Ponovoletno srečanje z duhovniki
SENOVO – 1. februarja se je podžupanja občine Krško Ana Somrak z nekaterimi sodelavci iz občinske 
uprave srečala s sestrami z Rese in z duhovniki, ki svoje pastoralno delo opravljajo na območju občine. 
Spregovorili so o načrtih za letošnje leto in o medsebojnem sodelovanju. Pred tem so si ogledali preno-
vljena stranska oltarja v podružnični cerkvi sv. Pavla v Brezju pri Dovškem. 

osredotočila na predstavitev 
prenove gradu Rajhenburg, 
Mencingerjeve hiše, nada-
ljevanje izgradnje obvozni-
ce Krško, pa tudi na obno-
vo krške tržnice in izgradnjo 
sortirnice odpadkov v Spo-
dnjem Starem Gradu. Višja 

svetovalka za kulturo, teh-
nično kulturo in delo z mla-
dimi Bernardka Zorko pa je 
navedla nekaj projektov s 
področja kulturne dedišči-
ne. Dejala je, da so župni-
je v lanskem letu za obno-
vo cerkva prejele nekaj več 

kot 34.000 evrov. Tudi na le-
tošnji razpis s področja kul-
turne dediščine so se prijavi-
le štiri župnije, predvidenih 
sredstev pa je nekaj manj 
kot 38.000 evrov. 

V imenu povabljencev se je 
za sprejem zahvalil bresta-
niški župnik in dekan dekani-
je Videm ob Savi Jože Špes, 
ki je med drugim dejal, da 
revščina vedno bolj trka na 
vrata in težke ekonomske 
razmere potiskajo ljudi v so-
cialno stisko. Za konec pa še 
izpostavil, da je karitativna 
pomoč tako naloga kristja-
nov, župnij, pa tudi oblasti, ki 
naj vedno deluje v duhu pra-
vičnosti in za dobrobit vseh. 
Srečanje so zaključili z željo 
po dobrem nadaljnjem sode-
lovanju tudi v letošnjem letu. 
 Marija Kalčič

Skupna fotografija ob zaključku srečanja 

GLOBOKO - Zavod RS za šolstvo je v začetku februarja pode-
lil priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2011 in Osnovna šola 
Globoko je prejela priznanje za izjemne dosežke pri razvo-
ju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v par-

tnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje 
osnovne šole. „To priznanje je za osnovno šolo izrednega po-
mena, saj delavcem šole sporoča, da so naše smernice pra-
ve in da uspešno premagujemo in se soočamo z izzivi, ki se 
v pedagoškem poklicu nenehno pojavljajo,“ so sporočili iz 
OŠ Globoko.

Priznanje za OŠ Globoko

S podelitve priznanja

Na brežiški gimnaziji imajo 
za prvi letnik razpisanih 112 
mest, za program ekonomske 
gimnazije 28 mest, za maturi-
tetni tečaj pa 30 mest. Infor-
mativne dneve so pripravili v 
dvorani Prosvetnega doma, 
kjer so učencem in njihovim 
staršem program pripravili di-
jaki, nekaj besed pa jim je 

Informativni dnevi lepo obiskani
BREŽICE, KRŠKO - Posavske srednje in visoke šole so minuli petek in soboto pripravile informativne 
dneve za svoje bodoče dijake oz. študente, kjer so si zainteresirani nabirali informacije za morebiten 
vpis. Letos je svoja vrata prvič odprla tudi Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, ki ima sedež v 
Brežicah, obiskalo jo je 80 bodočih študentov. 

spregovoril  ravnatelj Uroš 
Škof, ki je izrazil tudi upa-
nje, da bodo jeseni zapolni-
li vsa razpisana mesta. Rav-
natelj Ekonomske in trgovske 
šole Brežice Martin Šoško je 
zaželel vsem prisotnim, ki 
so se udeležili informativnih 
dni, uspešno dokončanje do-
sedanjega šolanja in dobro 

življenjsko izbiro pri nadalj-
njem izobraževanju. Dijaki 
in profesorji so jim pripravi-
li zanimive predstavitve pro-
gramov ekonomski in logistič-
ni tehnik ter trgovec, Višja 
strokovna šola pa je predsta-
vila program ekonomist. 

Prijetno vzdušje s priložno-
stnim programom so morebi-

tnim bodočim dijakom in nji-
hovim staršem pripravili tudi 
na Šolskem  centru Krško – 
Sevnica. Krški šolski center 
združuje srednjo poklicno in 
strokovno šolo ter gimnazi-
jo in srednjo šolo v Sevnici. 
V Srednji poklicni in strokov-
ni šoli se dijaki izobražuje-
jo na področjih strojništva, 
elektrotehnike ter raču-

Bodoči dijaki so s starši pazljivo poslušali predstavitve 
programov na ŠC Krško-Sevnica ...

... in v Prosvetnem domu Brežice.

Patricija Klaužar, 9. razred 
OŠ Koprivnica

V šolo rada hodim, ker se 
vidim s sošolci, se z nji-
mi pogovarjam in se veli-
ko smejimo. Moja najljubša 
predmeta sta glasbena in li-
kovna vzgoja. Ker rada rišem 
in oblikujem, se še odločam 
med aranžersko šolo in šolo 
za grafičnega tehnika.

Jure Škafar, 9. razred 
OŠ Jurija Dalmatina Krško

Na informativni dan sem šel 
na Šolski center Krško-Sev-
nica, kjer so zelo lepo pred-
stavili vse smeri. Odločil 
sem se za strojništvo, saj 
bi bil rad strojni tehnik in 
bi želel opravljati strojniška 
dela. Srednje šole se zelo 
veselim.

nalništva. V poklicnem izo-
braževanju za elektrikarja, 
oblikovalca kovin – orodjar-
ja in avtoserviserja, Srednja 
šola Sevnica pa ima razpisa-
no izobraževanje iz lesarstva 
in osebnih storitev, poleg mi-
zarja in frizerja je letos od-
prt oddelek za programske-

ga tapetnika. Kot je bilo v 
nagovorih zbranim poudarje-
no, je vedno več zanimanja 
za naravoslovno izobraževa-
nje, saj so zaposlitvene mo-
žnosti večje. Tako so pred-
stavitve poklicev spremljali 
tudi predstavniki gospodar-
stva.  Marija Kalčič
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ARTIČE – V Prosvetnem domu v Artičah so med 31. januar-
jem in 2. februarjem potekali 18. sadjarski dnevi Posavja, 
na katerih so se zbrali številni posavski sadjarji.

Zanje sta organizatorja Kmetijsko gozdarska zbornica Slove-
nije – Zavod Novo mesto in Sadjarsko društvo Artiče, kate-
remu od lani predseduje Mitja Molan, v treh dneh pripravila 
okoli 20 zanimivih in poučnih predavanj na temo sadjarstva.

Uvod v predavanja je vsak dan minil v znamenju ponudb raz-
ličnih podjetij za sadjarje. Tako je prvi dan med drugim po-
nudbo podjetja Evrosad predstavil njegov direktor Boštjan 
Kozole. Sledila je predstavitev sadjarstva v Posavju v letu 
2011 v izvedbi Andreje Brence iz KGZS – Zavod Novo mesto. 
Med drugim je izpostavila, da sadjarstvo ni samo jablana, 
ampak imamo tudi druge kulture, ki jih je treba gojiti. Vsak 
Slovenec letno poje le malo več kot 20 kg jabolk, kar je v 
primerjavi s sosednjo Avstrijo precej manj (30 kg). Problem 
po njenih besedah nastane že v šolah, kjer ponujajo nizko-
kakovostna jabolka, zaradi tega jih učenci ne marajo in raje 
jedo drugo sadje. Med posavskimi sadjarskimi dogodki v lan-
skem letu je omenila dva sadjarska razpisa za posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev ter obisk udeležencev 35. konferen-
ce združenja Prognosfruit v Krškem. Predavanja so se uvodni 
dan zaključila z gostovanjem avstrijske predavateljice, ki je 
govorila o avstrijskih sadjarjih in izkoriščanju priložnosti v 
gospodarski krizi. Sadjarski dnevi so se zaključili s 4. posve-
tom o malinah, na katerem so analizirali sedemletno pride-
lavo malin v Posavju, dotaknili pa so se tudi varstva malin in 
priložnosti pri pridelavi jagodičevja. R. Retelj

18. srečanje posavskih sadjarjev

Posavski sadjarji so z zanimanjem prisluhnili napotkom 
za gojenje sadja.

KRŠKO – Člani upravnih in nadzornih odborov zadrug ter 
zaposleni v zadrugah so se 6. februarja udeležili regij-
skega posveta za zadružnike Posavja, ki je potekal v kr-
škem hotelu City. 

Na posvetu so obravnavali ključ-
ne kmetijske probleme današnjega 
časa ter poslovanje zadrug v širšem 
slovenskem prostoru in konkretno v 
Posavju, predstavniki Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
pa so predstavili, kakšna bo bodoča 
skupna kmetijska politika v obdobju 
2013-2020. Ugotovili so, da ta ohra-
nja svojo pot, ki jo je imela že v pre-
teklem finančnem obdobju, kar je iz-
jemnega pomena tudi za slovensko 
kmetijstvo. 

Kot je dejal Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slove-
nije, proračuna ni bilo lahko ohraniti, kajti Slovenija je gle-
de na prejem subvencij na hektar v samem evropskem vrhu. 
„Subvencije predstavljajo med 60 in 70 % realnega dohod-
ka na naših kmetijah, vsako zmanjševanje bi močno priza-
delo slovenske kmetije in povzročilo tudi propadanje kme-
tij.“ Vrisk upa, da bo nova vlada in s tem kmetijski minister 
razumel problematiko kmetijstva in zadružništva. Na posve-
tu je bilo izpostavljenih tudi nekaj problemov. Udeleženci 
so ugotovili, da je slovenska proizvodnja pod hudim udarom 
cenene hrane, ki prihaja iz tujine. „Menim, da bi lahko sa-
mooskrbo s hrano v Sloveniji povečali, posebej na področju 
zelenjave,“ je še povedal Vrisk. Zadružna zveza Slovenije 
sicer združuje 76 zadrug, ki so v letu 2010 ustvarile skoraj 
634 milijonov evrov prihodka in zaposlovale 2213 delavcev.
 R. Retelj

Posvet posavskih zadružnikov

Peter Vrisk

Zbrane na srečanju je uvo-
doma nagovorila predsedni-
ca sevniškega govedorejske-
ga društva Fanika Simeonov. 
Dejala je: »Govedorejci želi-
mo srečanje izkoristiti za pri-
dobitev čim več informacij, 
ki nam bodo olajšale vztraja-
nje v tej panogi v prihodnje. 
Kmetje želimo biti v naši 
družbi, glede na trud, primer-
ljivi z ostalimi poklici. Želimo 
si, da bi razvoj kmetij lahko 
financirali samo iz lastnih do-
hodkov, ne pa tudi iz zakon-
čeve plače.« V razmislek je 
ponudila še nekaj vprašanj: 
»Zakaj smo podrli sušilnice za 
sadje na kmetijah? Zakaj svo-
jo panogo usmerjamo samo v 
eno dejavnost? Kako spoštuje-
mo lastno proizvodnjo, sploh 
mlekarji, če kupujemo Alpsko 
mleko z rokom trajanja tri-
deset dni?« Predsednica sev-
niškega govedorejskega dru-

Zbor sevniških govedorejcev
SEVNICA – Zadnji petek v letošnjem januarju je Govedorejsko društvo Sevnica, ki aktivno deluje že več 
kot dve desetletji in ima preko sto članic in članov, na občnem zboru predstavilo delo društva v prete-
klem letu in usmeritve za bodočnost.

štva je svoj uvodni pozdravni 
nagovor zaključila optimi-
stično: »Z dobrimi nasveti in 
z našo vztrajnostjo kmetje ne 
bomo odšli v Avstralijo s tre-
buhom za kruhom. Še naprej 
se bomo borili za razvoj naših 
kmetij - tudi zaradi naših na-
slednikov!« 

Po mnenju predsednika Sin-
dikata kmetov Slovenije Ro-
mana Žvegliča, ki je pri-
sotne seznanil s prihodnjo 
kmetijsko politiko, nova fi-
nančna perspektiva ne ponu-
ja ničesar, kar bi si kmetje 
želeli. Iz programa za razvoj 
podeželja v prihodnjih dveh 

letih ne bo nobenega razpi-
sa, ker so sredstva iz tega 
naslova porabljena. »Prvih 
razpisov se lahko nadejamo 
leta 2015,« je še povedal in 
izrazil upanje, da bo nova 
kmetijska politika EU omo-
gočala, da bodo plačila čim 
bolj proizvodno vezana – da 
bo dobil denar tisti, ki dela 
na kmetiji. Prizadevanja naj 
bi šla tudi v smer dodatnega 
plačila za mlade kmete.

Vodja Oddelka za gospodar-
ske dejavnosti na sevniški 
občini Vlasta Kuzmički je 
povedala, da bo Občina Sev-
nica v letošnjem letu name-
nila za nakup kmetijske in 
priklopne mehanizacije, za 
agromelioracijo, za izobra-
ževanja itd. 60.000 evrov, 
kar je precej nižje od leta 
2011.
 Smilja Radi

Sevniško govedorejsko društvo ima okoli sto članic in članov.

SENOVO - Po odločitvi in izboru Nad-
zornega sveta družbe Rudar Senovo 
bo z mesecem marcem vodenje druž-
be prevzel Goran Udovč, ki bo na 
tem mestu zamenjal Viktorijo Av-
belj, ki je kot direktorica vodila Ru-
dar minula štiri leta. Kot nam je po-
vedal 43-letni Udovč, po izobrazbi 
univerzitetni diplomirani pravnik, ki 
je minulih sedem let kot direktor vo-
dil občinsko upravo Občine Dolenjske 
Toplice, se je za zamenjavo službe 
odločil predvsem zaradi dosedanje 

oddaljenosti službe in posledično več ali manj celodnevne 
odsotnosti od doma. Udovč prebiva v Starem Gradu v kra-
jevni skupnosti Dolenja vas pri Krškem, ki jo od lokalnih vo-
litev 2010 tudi vodi kot predsednik. B. M. 

Vajeti Rudarja v Udovčevih rokah

Goran Udovč

SLOVENJ GRADEC - Društvo lastnikov gozdov Mislinjska do-
lina in Zveze lastnikov gozdov Slovenije je v sodelovanju z 
Zavodom za gozdove Slovenije pripravilo v Slovenj Gradcu 
od 23. januarja do 3. februarja letos že šesto licitacijo vre-
dnega lesa. Med udeleženci so bili tudi posavski lastniki goz-
dov, ki so imeli na licitaciji okoli 200 kubičnih metrov lesa. 

»Licitacija, ki je edina tovrstna v Sloveniji, je presegla vsa 
pričakovanja. Skupno je les pripeljalo 410 lastnikov gozdov 
iz vseh koncev Slovenije in nekaj tudi iz Avstrije. Na licitaci-
ji je bilo ponujenih 2482 hlodov oziramo 2165 kubičnih me-
trov. Najvišjo ceno je, tako kot lani, tudi letos dosegel les 
gorskega javorja. Najvišja ponujena cena zanj je bila 9720 
evrov za kubični meter, kar je za 25 odstotkov več kot lani. 
Cena oreha s 6152 evri za kubični meter je bila za 76 odstot-
kov višja kot v lanskem letu. Na licitaciji se ni prodalo oko-
li 10 procentov lesa. Celotna licitacija je bila vredna okoli 
800.00 evrov,« je zapisal v sporočilu Jože Prah z Zavoda za 
gozdove Slovenije, zaposlen na enoti v Radečah.
 S. R., foto: J. P.

Slovenski les ima vrednost

Na letošnji licitaciji lesa v Slovenj Gradcu so bili tudi po-
savski lastniki gozdov.

SENOVO - 11. februarja se je 
na Izletniški kmetiji Franca 
Plahute na Kališevcu zbra-
lo 20 krajevnih prideloval-
cev vinske kapljice, ki so 
ustanovili Društvo malih vi-
nogradnikov Kališevec. Na 
ustanovnem občnem zbo-
ru so za predsednika izvoli-
li Franca Plahuto in za pod-
predsednika Vlada Reparja, 
hkrati pa tudi ostale organe 
društva ter sprejeli program 
dela in finančni načrt. Ura-
dnemu delu je sledilo še dru-
žabno srečanje.
 J. R.

Društvo malih
vinogradnikov 
Kališevec

KRŠKO - Predsedstvo in upravni odbor Posavskega društva se-
niorjev menedžerjev in strokovnjakov že načrtuje svoje le-
tošnje aktivnosti. Na zadnji seji upravnega odbora so dogo-
vorili okvirni delovni program za to leto, ko bosta članom in 
širši strokovni javnosti predavala informacijska pooblaščen-
ka Nataša Pirc Musar in predsednica Sveta za trajnostni ra-
zvoj dr. Lučka Kajfež Bogataj. Marca bo tudi letni občni zbor, 
na katerem bodo predlagali znižanje kolektivne članarine in 
višjo individualno članarino, v svoje vrste sprejeli nove ljudi 
in potrjevali letni delovni program. Nedavna seja upravnega 
odbora je bila v Evrosadu Krško, uspešni gospodarski druž-
bi, ki je tudi kolektivni član posavskega seniorskega društva. 
Ob tem je Ivan Kozole, član društva in prokurist Evrosada, 
spregovoril o podjetju, ki ga je ustanovil. Medtem je Evro-
sad postal evropsko primerljivo podjetje, ki pridela že tretji-
no vsega slovenskega sadja in ga skoraj 75 odstotkov izvozi. 
Zdaj zaposlujejo okrog 200 delavcev, ki se jim pridruži blizu 
500 ‚sezoncev‘, se strokovno izpopolnjujejo in posodabljajo 
površine. Ivan Kozole je posebej poudaril, da bodo z naku-
pom sadjarskih površin v Ormožu poslej lahko še bolj izkori-
stili svoj najsodobnejši pakirno-sortirni center. V. P.

Posavski seniorji zasedali 
v Evrosadu Krško

ČATEŽ OB SAVI - Nemški avtoklub ADAC je v kamping vodni-
ku ADAC Camping Caravaning Führer 2012 med 5.400 kampi 
iz celotne Evrope v ocenjevanje vključil 21 kampov iz Slove-
nije. Priznanje za najbolje ocenjeni slovenski kamp je ADAC 
tudi letos podelil kampu Terme Čatež, ki je od skupno 25 
točk prejel kar 21 točk. V kategorijah urejenost sanitarij in 
kakovost oskrbe v kampu je čateški kamp prejel 4 zvezdi-
ce, v kategorijah prosti čas ter animacija pa vseh 5 zvezdic. 
Za vstop v skupino najboljših naj slovenskemu kampu manj-
ka le še dodatna točka oz. zvezdica v kategoriji urejenosti 
in opremljenosti parcel. V kampu Terme Čatež so kot edi-
ni kamp iz Slovenije prejeli posebno nagrado »ADAC rumena 

Naj slovenski kamp je čateški

PROIZVODNJA – JANUAR 2012 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JANUAR 2012

ZP - zemeljski plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 ZP - - 236 300 10 100 - -

PB 3 ZP - - 229 300 19 100 - -

PB 4 ZP 10 - 125 300 8 100 - -

PB 5 ZP 8 - 120 300 5 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

324.430 7 6

tabla«, ki jo prejmejo samo 
kampi, ki so v zadnjih letih 
zelo izboljšali svojo ponud-
bo in ki jih ADAC še posebno 
priporoča.
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Kot so številnim zbranim po-
jasnili predstavnica vodilne-
ga partnerja (Regionalne ra-
zvojne agencije Posavje) in 
vodja projekta mag. Nata-
ša Šerbec, vodja oddelka za 
družbene dejavnosti na kr-
ški občini Andrej Sluga in 
direktor Regionalne razvoj-
ne agencije Zagrebške žu-
panije Zlatko Herček, pa 
tudi koordinatorka projek-
ta Liljana Omerzu z RRA 
Posavje, je projekt preplet 
vsebin, povezanih z rokodel-
stvom, ponudbo delno pre-
delanih kmetijskih izdelkov 
s kmetij, vanj je vključeno 
oblikovanje novih turističnih 
produktov in kulturnih stori-
tev ter ohranjanje kulturne 
dediščine čezmejnega ob-
močja med Posavjem in Za-
grebško županijo.

Projekt omogoča tudi pove-
zovanje rokodelcev in osta-
lih ponudnikov na tem ob-
močju ter na tak način krepi 
čezmejno sodelovanje. Pod-
prt je bil v vseh posavskih ob-
činah. Podrobneje so naniza-
li potek izvajanja in dodali, 
da je bila v okviru projekta 
izdana tudi promocijska zlo-
ženka, v krškem muzeju je 
opremljen večnamenski mul-
timedijski prostor za predsta-
vitev turistom, prav tako pa 

tudi prostor za predstavlja-
nje ponudbe tradicionalnih 
znanj slovenskih in hrvaških 
rokodelcev. Zainteresiranim 
so na voljo tudi informaci-
je o projektu Bogastvo po-
deželja v skupni turistični 
ponudbi in medenjaku Josi-
pinino srce, ki je nastal kot 
prvi produkt projekta in je 
dobil ime po dobrotnici Josi-
pini Hočevar. Projekt je omo-
gočil postavitev dela razstave 
o Janezu Vajkardu Valvasor-
ju v Mestnem muzeju Krško, 
katere del je tudi medenjak 
Valvasorjeva zvezda, poime-
novan po slavnem polihistor-
ju Valvasorju.

Tako na predstavitvi nista 
manjkala niti Josipina Hoče-
var (Klavdija Mirt) in Janez 

Vajkard Valvasor (Zdenko 
Perec), ki sta večeru dodala 
še kanček umetniškega pridi-
ha, saj sta se sprehodila po 
prehojeni medičarski in lec-
tarski poti, ki so jo gradili so-
delujoči. Nekaj vtisov sta str-
nili rokodelki Milica Švigelj 
in Majda Arh Sevšek, za-
nimivo pa so projekt videli 
tudi na hrvaški strani, saj je 
o njem nastal filmski zapis, 
pod katerega se je podpisal 
Dražen Kopač in so ga priso-
tnim ob zaključku tudi pred-
vajali. Povezovanje je bilo 
zaupano Andreji Kobal, ki 
je imela tudi nalogo, da pri-
sotne povabi na ogled prilo-
žnostne razstave izdelkov ter 
na druženje ob pokušini kuli-
naričnih dobrot. 
 Marija Kalčič

Po besedah Matjaža Pir-
ca, odgovornega za navede-
ni projekt, gre za obnovitve-
na in ureditvena dela med leti 
2012-2014, investicijski za-
logaj pa znaša skupno dobrih 
2,5 milijona evrov, pri čemer 
bodo izvedbo fekalne kanaliza-
cije financirali iz naslova okolj-
skih taks. V letošnjem letu je 
v ta namen v občinskem pro-
računu že zagotovljen dober 
milijon evrov, po projektant-
ski oceni pa naj bi za obno-
vitvena dela v letu 2013 na-
menili 720.000 evrov in v letu 
2014 800.000 evrov. Poleg ure-
ditve fekalne kanalizacije je 
načrtovana še obnova mete-
ornega odvodnjavanja, izgra-
dnja enostranskega pločnika, 
javne razsvetljave, vodovoda 
in telekomunikacijskih vodov. 
Dela bodo potekala fazno, in 
sicer se bodo v letošnjem letu 

Po Kremenu naj bi začeli kopati 
poleti, končali pa leta 2014
KRŠKO - V organizaciji Krajevne skupnosti mesta Krško je 9. februarja na Ob-
čini Krško potekal zbor krajanov Krškega, ki so se ga udeležili predvsem pre-
bivalci naselja Kremen, na območju katerega bo Občina predvidoma že v za-
četku poletja letos začela z investicijo obnove komunalne infrastrukture. 

predvidoma izvajala dela prve 
faze od odcepa družin Kavšek 
- Koritnik do križišča za Ano-
vec, druga faza v letu 2013 od 
odcepa družine Pleterski (Gre-
gor) do Pečnikovih oz. Jožeta 
Špilerja, zadnja, tretja faza, 
ki bo potekala leta 2014, pa v 
obratni smeri proti vznožju hri-
ba, to je od družine Kavšek do 
Zdolske ceste oziroma do ob-
stoječega pločnika. 

Kanalizacija bo v pretežnem 
delu po omenjeni trasi spe-
ljana po cestnem telesu ozi-
roma pod pločniki, pri čemer 
so udeleženci zbora krajanov 
pri tem opozorili na premajhen 
profil že obstoječe kanalizaci-
je. Pripombe s strani krajanov 
so med drugim še bile, da je 
osem hiš, ki spadajo pod ob-
močje Kremena, a je dostop do 
njih iz smeri Potoč, izpuščenih 

iz ureditvenega projekta ter da 
zahtevajo v strnjenem naselju 
ureditev vsaj enega avtobu-
snega postajališča. Slednje je 
bilo v prvotni idejni zasnovi si-
cer načrtovano, a so ga kasne-
je projektanti izvzeli iz načrta. 
K temu naj bi botroval prestrm 
teren ceste, ki znaša tudi po 
trikrat več od dovoljenih štiri 
odstotka naklona za avtobusni 
promet, ostala mesta pa naj bi 
bila neprimerna zaradi izrazito 
ovinkaste trase ceste, za edi-
ni teren, ki naj bi bil primeren 
za ureditev postajališča pa se 
je izkazalo, da je preveč pla-
zovit. Krajani so podali pobu-
do, da se naj ponovno preuči 
možnost umestitve postajali-
šča, in sicer na levi strani ce-
stišča pri družini Anton in Ana 
Koritnik, in uvedbo redne lini-
je mestnega avtobusa.
 Bojana Mavsar

Projekt obnove je zbranim 
predstavil Matjaž Pirc.  

Februarske 
sobotne delavnice

V soboto, 4.2.2012, je kljub snežnim padavinam v Svetu 
energije bilo še posebej živo.

V dopoldanskem času je predavatelj Radko Istenič po vodenem ogledu 
predstavil zgodovinski razvoj in delovanje toplotnih motorjev. Na raz-
ličnih delujočih modelih so se sprehodili skozi modele parnih strojev in 
spoznali fizikalne principe delovanja. Mlajšim obiskovalcem se je ver-
jetno najbolj zanimiv zdel model parnega stroja, ki je ob delovanju vr-
tel generator ter proizvajal elektriko. Starejšim pa Stirlingov motor, ki 
deluje skoraj neslišno.

Popoldanski ogled Sveta energije so zaključili s prav posebno delavni-
co. Profesorica kemije, Mateja Strnad Zorec, iz brežiške gimnazije, je s 
svojimi tremi pomočniki, mlajšima hčerkama Hano in Nežo ter dijakom 
Markom Stručićem uprizorila pravi  eksperimentalni »ognjemet«. Opa-
zovali so burne reakcije ocetne kisline in pecilnega praška ter gorenje 
magnezija ob nastanku izredno močne svetlobe.  Pri poizkusu »Zobna 
pasta za slone«, so bili vsi navdušeni nad tremi barvnimi stebri, ki so se 
dvigali iz treh steklenih čaš. Pokazali so, kako lahko sami sestavimo malo 
baterijo iz limone, bakrene ter cinkove ploščice. Na limonino baterijo so 
priklopili digitalno uro in manjšo žarnico ter opazovali delovanje obeh.

V nadaljevanju so navijali za to, da se »faraonova kača«  dvigne od tal 
pri zgorevanju zmesi glukoze in sode. Zaključni eksperiment »Pet za-
čaranih čaš« je bil res čaroben. Pri prelivanju tekočin iz ene v drugo 
čašo se je vsakič spremenila barva tekočine. Po tej izredni delavnici 
smo tako otroci kot odrasli bili začarani nad zanimivim svetom kemi-
je in elektrokemije , ki nas je spodbudila, da še naprej raziskujemo za-
nimiv svet naravoslovja. 

V Informacijskem 
središču 

GEN gostili 
ekokoordinatorje!

V torek, 14. februarja je v Informacijskem središču GEN po-
tekala nacionalna izobraževalna delavnica na temo Energi-
je. Srečanje je potekalo v okviru projekta Ekošola, programa 
celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Na delavnici je so-
delovalo okoli 50 mentorjev iz celotne Slovenije.  

Mentorji so lahko poslušali zanimivo predavanje dr. Tomaža Žagar-
ja, sodelavca GEN energije in predavatelja na Fakulteti za energe-
tiko. Predaval je o energetski prihodnosti Sloveniji,  jih spodbudil 
k celovitem razmišljanju o energetiki in opomnil na pomembnost 
energetske pismenosti. V nadaljevanju je svoje poglede na global-
ne izzive predstavila tudi dr. Darja Piciga iz Službe Vlade za pod-
nebne spremembe.

Po končanih delavnicah in predstavitvah so si mentorji ogledali in-
teraktivni center Svet energije, kjer se jim je predstavilo, kako na 
sodoben, zanimiv in privlačen način učence seznaniti in spodbu-
diti k razmišljanju o energetiki in z njo poveznih tem. 

Natečaj Mladi 
v svetu energije

Podjetje GEN energija s prenovljenim natečajem za šole Mladi v 
svetu energije že drugo leto sodeluje z Ekošolo. Namen projekta 
je ozaveščanje učencev in dijakov, učiteljev in profesorjev oziro-
ma mentorjev v slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter dijaških 
domovih o trajnostnih virih energije, načinih proizvodnje električ-
ne energije, oskrbi z električno energijo in njeno rabi, o ukrepih za 
učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z električno ener-
gijo v Sloveniji in svetu.  

Več:  www.mladi-svet-energije.si

Med zimskimi počitnicami 
skočite v Svet energije!

Svet energije bo s spremenjenim delovnim časom odprt 
tudi med zimskimi počitnicami. Za vse radovedneže in lju-
bitelje tehničnega sveta bo center odprt v:

• torek, 21. februarja, od 10. do 13. ure in v
• četrtek, 23. februarja, od 10. do 13. ure.

Vabljeni vsi, ki želite kreativno preživeti svoj prosti čas in 
se obenem naučiti mnogo novih in pomembnih stvari.

www.svet-energije.si

Del udeležencev zbora krajanov

Zaključek projekta Pot medičarstva 
in lectarstva
KRŠKO - V prostorih Mestnega muzeja Krško so 14. februarja predstavili re-
zultate projekta „Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi“ z akroni-
mom „Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom“, ki je potekal 
v sklopu Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Projekt se 
je začel v septembru 2009 in se zaključuje 1. marca 2012, njegova vrednost 
pa je nekaj več kot 440.000 evrov. 
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Mladi, ki se odločajo za na-
daljnji študij, so kar trikrat 
v dveh dnevih napolnili pri-
tličje sedeža Fakultete za 
turizem v Brežicah, ko so 
se udeležili informativne 
predstavitve študijskih pro-
gramov. Poleg odgovora na 
vprašanje, zakaj študij turiz-
ma (najhitreje rastoča pano-
ga gospodarstva kljub krizi) 
in zakaj študij prav na Fakul-
teti za turizem (diplome jav-
ne institucije priznane v sve-
tu, praktična naravnanost, 
raziskovalna dejavnost), so 
se seznanili še z nekaterimi 
študijskimi predmeti in pre-
davatelji ter študentskim ži-
vljenjem v Brežicah.

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV 
ZA SOFINANCIRANJE

PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
V LETU 2012

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV 
FAŠJENK IN MOTOKROS 

Rok za oddajo prijav: 1.3.2012

2. JAVNI RAZPIS O DODELITVI POMOČI OB 
NEPREDVIDENIH DOGODKIH 

Rok za oddajo prijav: v koledarskem letu, v katerem 
se je nesreča pripetila oziroma so zaznane posledice 
nastale škode.

3. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
VETERANSKIH ORGANIZACIJ 

Rok za oddajo prijav: 15.3.2012

4. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRAZNOVANJ, 
POKROVITELJSTVA IN PROMOCIJ 

Rok za oddajo prijav: 
• za projekte, ki so bili organizirani v mesecu januar-

ju, februarju in projekte, ki se bodo odvijali v mar-
cu ter aprilu, se vloge oddajo do 20.3.2012. 

• do 20. v mesecu za projekte v prihajajočem mesecu 
(zadnji prijavni rok 20.11.2012).

5. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POLETNIH 
PRIREDITEV IZVEN MESTA BREŽICE 

Rok za oddajo prijav: 8.5.2012

Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošiljko po 
pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice. Vsa navodila o načinu pre-
dložitve vloge ter odpiranju in ocenjevanju o vlogah določa 
besedilo Javnega razpisa in Pravilnik posameznega razpisa. 

Razpisi bodo objavljeni na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki »Javni razpisi«, in sicer z dnem 
23. februar 2011. Vsi obrazci se bodo s tem dnem naha-
jali tudi v rubriki »Vloge in obrazci – Kabinet župana«. 

Kontaktna oseba za vse razpise: Vesna Kržan, tel. 07/ 62 
05 503, e-mail: vesna.krzan@brezice.si

Ivan Molan, l. r.
župan občine Brežice

Obvestilo o prekinitvi distribuiranja 
oskrbe pitne vode v starem vodovodnem 

sistemu Izvir - Cerklje levi breg
Občina Brežice obvešča prebivalce KS Cerklje ob Krki - leva 
stran reke Krke (Cerklje ob Krki, Župeča vas, Zasap, Čre-
šnjice pri Cerkljah, Hrastje pri Cerkljah), da bo prekinila di-
stribucijo pitne vode iz starega vaškega vodovodnega siste-
ma, ki se napaja iz vodnega vira Izvir, z dnem 16.03.2012. 

Vljudno naprošamo vse lastnike stanovanjskih in gospodar-
skih objektov, ki so še vedno priključeni na stari vodovodni 
sistem, da si v vmesnem času uredijo priklop na javno vo-
dovodno omrežje, da njihovi objekti ne bi ostali brez oskr-
be s pitno vodo. 

Za informacijo glede ureditve priklopa se obrnite na upra-
vljavca javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Brežice 
(telefonska številka 07 49 92 100).  

 

OBVESTILO – 
v pripravi celovita 

turistična karta občine Brežice 

Občina Brežice je skupaj z Mladinskim centrom Brežice pri-
stopila k pripravi celovite turistične karte občine Brežice. 
Na karti bodo predstavljene brežiške kolesarske poti, peš-
poti, vinske ceste in vsi turistični subjekti v občini Bre-
žice, ki poleg pijače nudite tudi hrano ali ostale dopol-
nilne aktivnosti.

Izdelana bo celovita turistična ponudba tako v tiskani kot 
v elektronski obliki, ki bo na voljo na spletnih straneh.

Vabimo vse, ki ste kakorkoli povezani s turizmom v obči-
ni (hoteli, okrepčevalnice, turistične kmetije ipd.), da nam 
posredujete svoje točne kontaktne podatke na: 

• turizem@mc-brezice.si 
• ali na telefonsko številko 0590 83 793.

Navedba vaših podatkov na karti bo brezplačna!

Dobro obiskana informativna dneva 
na brežiški Fakulteti za turizem 
BREŽICE – Študijska programa Fakultete za turizem vzbudila zanimanje med mladimi predvsem zaradi 
uporabnosti pridobljenih znanj in k praksi naravnanega študija. Bodoče študente turizma sta pozdravila 
župan občine Brežice Ivan Molan in podžupanja Patricia Čular. 

Univerza v Mariboru 
jamči za kakovost 
študija
Diplomanti Fakultete za tu-
rizem Univerze v Mariboru 
bodo končali študij opremlje-
ni z vsem ustreznim znanjem 
za uspešno delo v turizmu - za 
samostojno razvijanje turistič-
nih produktov. Študij veliko po-
zornost namenja prav praksi in 
pridobivanju izkušenj, tako na 
univerzitetni smeri omogoča 
400 ur prakse, na visokošolski 
smeri pa 600 ur prakse. Učni 
proces bo potekal v povezavi 
z gospodarstvom, študente pa 
bodo spodbujali tudi k medna-
rodnim izmenjavam. Študij po-

leg znanja ponuja še dragoce-
ne izkušnje iz turističnih praks 
v obliki spoznavanja turistične 
ponudbe v Sloveniji, Evropi in 
Severni Ameriki. 

Močna podpora 
Občine Brežice
Bodoče študentke in študente 
je pozdravil tudi župan Ivan 
Molan, saj je Občina Brežice 
med glavnimi podporniki in fi-
nancer ustanovitve ter delo-
vanja fakultete. Župan Ivan 
Molan je predstavil prednosti 
občine Brežice glede lege, bli-
žine sosednje prestolnice, na-
ravnih danosti in razvojnega 
potenciala tako Brežic kot Po-

savja. Bodočim študentkam in 
študentom je zaželel dobro od-
ločitev za študij in uspešno pot 
tudi naprej.

Svoj pozdrav je prihodnjim 
študentom namenila tudi pod-
županja občine Brežice Patri-
cia Čular. Izpostavila je mo-
žnosti razvoja turizma v okviru 
projekta Destinacija Posavje in 
pomen povezovanja ponudbe. 
Bodočim študentom iz lokalne-
ga okolja in tujine je zaželela, 
da šolanje nadaljujejo na po-
dročju, ki jih resnično zanima, 
saj je to glavno zagotovilo, da 
bodo pri študiju in na poklicni 
poti tudi uspešni.
Več o fakulteti in pogojih za 
vpis na http://ft.uni-mb.si/.

KAPELE – V decembrskih dneh je svojo 90. obletnico v dru-
žinskem krogu praznovala Antonija Cvetkovič iz Kapel. Ob 
lepem osebnem jubileju ji je mnogo zdravja voščil tudi žu-
pan občine Brežice Ivan Molan. Antonija Cvetkovič se je ro-
dila kot 29.12.1921 v Podvinjah v družini Zupančič. Po poro-
ki z Ivanom Cvetkovičem se je preselila v Kapele, kjer sta si 

s pokojnim možem v 46 letih zakona ustvarila topel dom in 
vzgojila sina Vinka. Med vojno je štiri leta z družino preživela 
v izgnanstvu v Nemčiji, po vrnitvi pa nadaljevala z delom go-
spodinje in kmetice. Danes gospo Antonijo razveseljujejo dve 
vnukinji, dve pravnukinji in en pravnuk. Gospe Antoniji spo-
min odlično služi, pravi, da jo vitalno ohranjajo pravnuki, saj 
v njihovi družbi zelo uživa. Ob njenem rojstnem dnevu so ji 
poleg župana Ivana Molana voščili tudi predstavniki KS Kapele. 

Vitalna 90-letnica Antonija 
Cvetkovič

Z obiska pri jubilantki

Fašjenk Dobova in Občina Brežice 
vas vabita na tradicionalni prevzem oblasti, 

ko bo aktualnega župana Občine Brežice za obdobje 
Fašjenka zamenjal Fašjenkovski župan.

Fašjenk naznaja, da bo s sodelavci prevzel oblast 
v Občini Brežice 

v petek, 17.2.2012, ob 13. uri.

Predaja občinskega ključa bo potekala na ploščadi pred 
občinsko zgradbo (CPB 18), sledi predstavitev priorite-
tnih nalog Fašjenkovskega župana in prevzem poslov.

Ob 17. uri istega dne (17.2.2012) vas vabimo na plo-
ščad pred Občino Brežice, saj nas bodo obiskali koranti 
iz Hajdine, ki bodo s plesom in zvonci skušali pregnati 

zimo in priklicati pomlad.

Vabljeni!

V petek prevzem občinske 
oblasti, popoldne bodo koranti 

odganjali zimo
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V občini Krško poteka pomemben in zahteven projekt koma-
sacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč, ki bo omogočil 
večje in bolj zaokrožene parcele ter s tem cenejšo obdela-
vo le-teh, urejen dostop do parcel ter preprečevanje širje-
nja zaraščenosti kmetijskih površin. Projekt komasacije bo 
zaključen v letu 2012, projekt agromelioracije pa mora biti 
zaključen do leta 2017.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je novem-
bra 2011 Občini Krško odobrilo začetek postopkov za uvedbo 
agromelioracije na komasacijskem območju Vihre. Trenutno 
čakamo odobritev državnih in evropskih sredstev z javnega 
razpisa, ki je namenjen izboljšanju in razvoju infrastruktu-
re, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva - agro-
melioracijo na področju Viher. 

Občina Krško tako v naslednjih mesecih pričakuje uspešno 
udeležbo na omenjenem razpisu, kar je tudi pogoj za zače-
tek vseh načrtovanih agromelioracijskih del. Kot pojasnju-
je višja svetovalka za področje kmetijstva Magdalena Kro-
šelj, bo ob sodelovanju lastnikov zemljišč in ob strokovnem 
nadzoru del izbranega izvajalca delo na terenu prilagojeno 
vegetacijski fazi rastlin in vremenskim razmeram. Tej fazi 
sledi zaključek z izgradnjo novih poljskih poti, sanacija ob-
stoječih poljskih poti in ostalih zemeljskih del.

OSNOVNA ŠOLA  
ADAMA BOHORIČA BRESTANICA
Šolska cesta 29, 8280 Brestanica

Obveščamo vas, da lahko v vr-
tec pri Osnovni šoli Adama Bo-
horiča Brestanica vpišete otroke 
od 1. leta (oziroma, ko so dopol-
nili starost najmanj 11 mesecev) 
do vstopa v šolo, in sicer v dnev-
ni program, ki traja 6–9 ur.

Vzgojno–varstveno delo izvaja-
mo v času od 5.30 do 16.00, od 
ponedeljka do petka. Šolsko leto 
se začne 1. 9. 2012. Ker je tudi 
delo v vrtcu vezano na ta datum 
(priprava programov, organizacija 
dela, zaposlitve, …), želimo, da 
se s tem dnem vključijo v vrtec 
tudi novo vpisani otroci.

Vloge oddajte čim prej oziroma 
najkasneje do srede, 7. 3. 2012. 
Otroke lahko vpišete vsak delov-
ni dan v vrtcu, od 7.00 do 14.00 
ure, oziroma pošljete izpolnjen 
obrazec na zgoraj navedeni na-
slov. V predpisanem roku mora-
te vlogo vložiti tudi vsi starši, ki 
boste vrtec potrebovali kadarkoli 
med šolskim letom 2012/13. Sicer 
pa lahko vložite pisne prijave vse 
leto. Če v vrtcu ni več prostora, 
se prošnje evidentirajo in uvrsti-
jo med vloge za kasnejši sprejem. 
Vpisni obrazci so na voljo v vrt-
cu, v tajništvu šole in na spletni 
strani šole (www.osbrestanica.si) 
in Občine Krško (www.krško.si). 

Način obveščanja: Osnovna šola 
Brestanica, enota vrtec Brestani-
ca, bo starše oz. zakonite zasto-
pnike pisno obvestila o rezultatih 
vpisa. Za dodatna pojasnila lah-
ko pokličete na telefonski števil-
ki 07 49 73 025 (šola) ali 07 620 
24 60 (vrtec).

 Martina Ivačič, ravnateljica

OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA
Koprivnica 2, 8282 Koprivnica

 
Vrtec pri Osnovni šoli Koprivni-
ca vabi k vpisu starše predšolskih 
otrok (1-6 let, oziroma od dopol-
njenega 11. meseca dalje), ki že-
lijo vključiti svoje otroke v dnevni 
program (6 - 9 ur) predšolskih de-
javnosti za šolsko leto 2012/2013.

Vlogo za vpis dobite v vrtcu, v taj-
ništvu šole, na spletni strani šole 
(http://os-koprivnica.si) in na 
spletni strani občine Krško (www.
krsko.si) in jo izpolnjeno oddajte 
vodji vrtca ali v tajništvu šole naj-
kasneje do srede, 7. 3. 2012. Ura-
dne ure tajništva so vsak dan med 
7.30 in 14.00 uro.
Šolsko leto se začne 1. 9. 2012. 
Ker je delo v vrtcu vezano na ta 
datum, želimo, da se s tem dnem 
vključijo v vrtec tudi novo vpisa-
ni otroci. Do zgoraj navedenega 
datuma morate vložiti vloge tudi 
starši, ki boste varstvo potrebova-
li sredi šolskega leta.

Način obveščanja: Osnovna šola 
Koprivnica, enota vrtec Koprivni-
ca, bo starše oz. zakonite zasto-
pnike pisno obvestila o rezultatih 
vpisa. Za dodatne informacije lah-
ko pokličete na telefonsko številko 
07 49 76900.

 Jože Ivačič, ravnatelj 

VRTEC KRŠKO
Prešernova cesta 13, 8270 Krško 

Vpis otrok v Vrtec Krško bo potekal 
od 1. do 14. marca 2012. 
Zelo pomembno je, da oddate 
vloge vsi starši, ki bi želeli svoje-
ga otroka vpisati med 01.09.2012 
in 31.08.2013.
Starši lahko vpišete otroke, sta-
re od 11 mesecev, če ne uvelja-
vljate več pravice do starševskega 

dopusta v obliki polne odsotnosti 
z dela, do vstopa v šolo v dnev-
ni program (6-9 ur) ali poldnev-
ni program (4-6 ur), in sicer v 
enote:

• CICIBAN (centralna enota pri 
OŠ), Prešernova cesta 13, Krško, 
poslovni čas od 5.30 do 17.00

• KEKEC (pri ribniku), Delavska 
10, Krško, poslovni čas od 6.30 
do 16.00

• GRIČ, Gubčeva 6, Krško, poslov-
ni čas od 6.30 do 15.30

• PRAVLJICA (pri Valvasorjevi 
knjižnici), Bohoričeva 1, Krško, 
poslovni čas od 6.15 do 16.30

• Enota na Zdolah, poslovni čas od 
6.00 do 16.00

• Enota Tonček v Dolenji vasi, 
poslovni čas od 6.30 do 16.00

• Enota Sonček v Dolenji vasi, 
okvirni poslovni čas od 6.00 do 
16.00.

Poslovni čas se lahko med letom 
prilagodi možnostim vrtca in po-
trebam staršev. Poldnevni pro-
gram se bo izvajal le, če bo zado-
stno število prijav.

Od 5. do 9. marca bo na vseh eno-
tah vrtca teden odprtih vrat. V 
dopoldanskem času (med 9. in 11. 
uro), si boste lahko skupaj z otro-
kom ogledali vrtec in delo v vrtcu 
ter se pogovorili z vzgojiteljicami.

Vrtec sprejema vloge tudi med 
šolskim letom, vendar pa vključu-
je otroke samo v primeru, če so 
prosta mesta.

Otroke lahko vpišete na upravi vrt-
ca - enota CICIBAN (modri vhod), 
Prešernova cesta 13, vsak dan od 
8.00 do 12.00 ure. Prijavni obra-
zec za vpis vam lahko pošljemo 
tudi po pošti. Prav tako je obra-
zec na voljo na spletni strani ob-
čine Krško www.krsko.si in na 
spletni strani Vrtca Krško www.
vrtec-krsko.si. Za dodatne in-
formacije lahko pokličite na tel. 
07/62-05-400.

 Dušan Tomažin, ravnatelj

OSNOVNA ŠOLA  
LESKOVEC PRI KRŠKEM

Pionirska cesta 4,  
8273 Leskovec pri Krškem

OŠ Leskovec pri Krškem, enota VR-
TEC, izvaja v vseh oddelkih Kuriku-
lum za vrtce po metodologiji Korak 
za korakom. Enota vrtec Leskovec 
bo delovala na štirih lokacijah in 
za šolsko leto 2012 /13 razpisuje 
naslednje programe in starostne 
skupine:

Enota: PIKA NOGAVIČKA pri OŠ Le-
skovec pri Krškem

Dnevni program ( od 6 do 9 ur) za 
otroke prvega starostnega obdobja 
(od 11. mesecev do 3. leta) in za 
otroke drugega starostnega obdo-
bja (od 3. leta do vstopa v šolo):

a) celodnevni program (6 do 9 
ur), od 5.30 do 17.00 ure;

b) izmenski program*, od 5. 30 
do 19.30 ure. 

*Izmenski program bo organizi-
ran, če bo dovolj prijav, čas izme-
ne bo organiziran glede na potre-
be staršev.

Enota: VILA , nova enota, v bivši 
stari šoli Leskovec
Dnevni program od 5.30 do 16.30 
(od 6 do 9 ur) za otroke prvega sta-
rostnega obdobja (od 11. mesecev 
do 3. leta) in za otroke drugega 
starostnega obdobja (od 3. leta do 
vstopa v šolo).

Enota: MALI PRINC v »M« nakupo-
valnem centru
Dnevni program od 6.30 do 
16.00 ( od 6 do 9 ur) za otro-
ke drugega starostnega obdo-

bja (od 3. leta do vstopa v šolo).

Enota: PETER PAN v OŠ Veliki Pod-
log
Dnevni program od 5.30 do 16.00 
(od 6 do 9 ur) za otroke prvega sta-
rostnega obdobja (od 11. mesecev 
do 3. leta) in za otroke drugega 
starostnega obdobja (od 3. leta do 
vstopa v šolo).
Odprta vrata bomo izpeljali za vse 
bodoče novince v mesecu juniju, 
ko bo v vseh enotah vrtca Lesko-
vec potekal po oddelkih uvodni po-
govor s strokovnimi delavkami in si 
boste lahko skupaj z otrokom ogle-
dali vrtec.

Rok in naslov za oddajo prijav: 
upoštevali bomo vse prijave, ki 
bodo osebno (tajništvo šole) ali 
po pošti oddane na novem obraz-
cu do vključno 7.3.2012, na na-
slov OŠ Leskovec pri Krškem, Pi-
onirska cesta 4, 8273 Leskovec 
pri Krškem. Na levi strani ovojni-
ce napišite: Vloga za vpis v vrtec.

Prijava: Starši vpišete svojega 
otroka na enotni obrazec VLOGA 
ZA VPIS OTROKA V VRTEC V OBČI-
NI KRŠKO. Obrazec lahko starši pri-
dobite na OŠ Leskovec pri Krškem, 
v vseh enotah vrtca OŠ Leskovec 
pri Krškem in na spletnih straneh 
Občine Krško (www.krsko.si). Vlo-
go morate oddati vsi, ki bi želeli 
vključiti otroka v vrtec v času od 
1.9.2012 do 31.8.2013. Starši, ki 
že imate vlogo v vrtcu Leskovec, 
pa niste dobili mesta v šolskem 
letu 2011/2012, nam pisno spo-
ročite, da želite, da vašo vlogo 
obravnavamo tudi za šolsko leto 
2012/2013, sicer je ne bomo po-
novno obravnavali.

Organizacija dela: OŠ Leskovec pri 
Krškem bo glede na prispele prija-
ve in prosta mesta pripravila orga-
nizacijo dela v šolskem letu 2012 
/2013, v sodelovanju z občino Kr-
ško, priporočili Ministrstva za šol-
stvo in šport, Pravilnika o nor-
mativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (Ur. l. RS, št. 75 / 2005, 
82/2005) in Pravilnika o sprejemu 
otrok v enote vrtca zavoda OŠ Le-
skovec pri Krškem.

Način obveščanja: OŠ Leskovec pri 
Krškem bo staršem izdajala odloč-
be o sprejemu otroka v vrtec v de-
setih dneh po potrditvi Organizaci-
je in sistemizacije delovnih mest 
na Občinskem svetu občine Krško. 
Za dodatne informacije in pomoč 
pri izpolnjevanju vloge pokliči-
te pomočnico ravnatelja za vrtec 
Majo Koretič na telefonsko števil-
ko 051 / 634 320 ali 040 / 837 106 .

 Anton Bizjak, ravnatelj 

OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE
Podbočje 82, 8312 Podbočje

Vrtec pri OŠ Podbočje bo v šol-
skem letu 2012/13 izvajal dnev-
ni program, ki traja od 6 – 9 ur. 
Dnevni program je namenjen otro-
kom prvega starostnega obdobja 
od 1. leta do 3. leta oziroma, ko 
je otrok dopolnil starost najmanj 
enajst mesecev in za otroke druge-
ga starostnega obdobja od 3. leta 
do vstopa v šolo. Vpis bo potekal 
do vključno 7. 3. 2012. Če boste 
potrebovali varstvo med šolskim 
letom 2012/2013, se ravno tako 
prijavite v navedenem roku. Star-
ši oz. zakoniti zastopniki boste pi-
sno obveščeni o rezultatih vpisa. 

Vlogo za vpis otroka lahko star-
ši oz. zakoniti zastopniki dvigne-
te v prostorih vrtca, v upravi šole 
ali na spletnih straneh OŠ Podbo-
čje ter na spletni strani Občine 
Krško (www.krsko.si). Izpolnjene 
obrazce oddajte v tajništvu šole 
ali v vrtcu. Poslovni čas vrtca je 
od 5.30 do 16.30.

Za dodatne informacije pokliči-
te na telefonsko številko 07/49 
77 030.

 Branko Strgar, ravnatelj

OSNOVNA ŠOLA RAKA
Raka 36, 8274 RAKA

Vrtec pri OŠ Raka bo v šolskem 
letu 2012/2013 izvajal dnevni pro-
gram, ki traja od 6 - 9 ur, in sicer 
za otroke prvega starostnega ob-
dobja od 1. do 3. leta in za otroke 
drugega starostnega obdobja, od 
3. do 6. leta.

Vlogo za sprejem v vrtec oddaj-
te najkasneje do 7. 3. 2012, ne 
glede na to, kdaj v šolskem letu 
2012/2013 želite otroka vključiti 
v vrtec. 

Vlogo starši oz. zakoniti zastopni-
ki dobite v vrtcu, v upravi šole, na 
spletni strani vrtca (www.os-raka.
si) ali na spletnih straneh Občine 
Krško (www.krsko.si). Izpolnjene 
obrazce oddajte v vrtcu ali v taj-
ništvu šole.

Poslovalni čas vrtca je od 5.30 
do 16.00. Starši boste o spreje-
mu otrok pisno obveščeni. Doda-
tne informacije dobite na telefon-
ski številki 07/49 13 546.

 Milvana Bizjan, ravnateljica

OSNOVNA ŠOLA  
XIV. DIVIZIJE SENOVO

Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo

Objavljamo razpis za vpis otrok 
v programe vrtca za šolsko leto 
2012/2013. V vrtcu pri Osnovni šoli 
XIV. divizije Senovo bomo predvi-
doma izvajali dva programa:

1. DNEVNI PROGRAM (6 - 9 ur), 
poslovni čas od 5.30 do 16. 
ure:
a) za prvo starostno obdo-

bje (od 11. meseca do 3. 
leta starosti otrok) in

b) za drugo starostno obdo-
bje (od 3. leta starosti 
otrok do vstopa v šolo).

1. POLDNEVNI PROGRAM (4 - 6 
ur), poslovni čas od 7. ure 
do 13. ure:
a) za prvo starostno obdo-

bje (od 11. meseca do 3. 
leta starosti otrok) in

b) za drugo starostno obdo-
bje (od 3. leta starosti 
otrok do vstopa v šolo).

V primeru, da ne bo dovolj otrok 
vpisanih za oblikovanje oddelka 
POLDNEVNI PROGRAM (4 – 6 ur), 
bomo na željo staršev te otroke 
vključili v dnevne programe.

Vpis: Starši oz. zakoniti zastopni-
ki lahko svojega otroka vpišete 
tako, da izpolnite obrazec VLOGA 
ZA VPIS V VRTEC V OBČINI KRŠKO 
za šolsko leto 2012/2013. Obra-
zec vam je na voljo v VRTCU SE-
NOVO, na spletni strani Osnovne 
šole XIV. divizije Senovo (www.os-
senovo.net) in na spletni strani 
Občine Krško (www.krsko.si). Iz-
polnjen obrazec lahko oddate v 
VRTCU SENOVO ali ga pošljete na 
gornji naslov, vse do vključno sre-
de, 7. marca 2012. Če boste potre-
bovali varstvo za otroka med šol-
skim letom, se ravno tako prijavite 
v navedenem roku. Za dodatne in-
formacije lahko pokličete na tele-
fonski številki: 07 48 81 900 (šola) 
ali 07 48 81 910 (vrtec).
Starši oz. zakoniti zastopniki, ki 
bodo dobili pozitivno rešeno VLO-
GO, bodo z Osnovno šolo XIV. divi-
zije Senovo, enoto vrtca Senovo, 
sklenili pogodbo.

 Vinko Hostar, ravnatelj

Razpis za vpis otrok v vrtce na območju občine Krško 
za šolsko leto 2012/2013

Občina Krško k vpisu vabi starše, ki želite v šolskem letu 2012/2013 vključiti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju občine 
Krško. Namen skupnega razpisa je seznanitev s programi za predšolske otroke, ki jih ponujajo posamezni vrtci. Pomembno je, da vlogo 
za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno (roki za oddajo vloge so navedeni v razpisu posameznega vrtca), ne glede na to, kdaj v šolskem 
letu 2012/2013 (torej v času od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013), boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec. Na podlagi vaših prijav za 
vpis otroka v vrtec, bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto. Da bi bili lahko oddelki čimbolj popolnjeni in vrtci racionalno orga-
nizirani, je pomembno, da prijave oddate čimprej oz. v predpisanih rokih. O sprejemu  otrok novincev  v posamezni vrtec v šolskem letu 
2012/2013 boste starši oz. zakoniti zastopniki s strani vrtcev dokončno obveščeni po seji Občinskega sveta Občine Krško, ki bo predvidoma 
konec junija 2012, na kateri se bo obravnavala organizacija in sistemizacija delovnih mest v vrtcih občine Krško za šolsko leto 2012/2013.

V ljubljanski Mestni hiši so 1. februarja razglasili najbolj 
zelene občine leta 2011. Med finalisti izbora je bila tudi 
Občina Krško, ki se je v svoji kategoriji uvrstila na tretje 
mesto. Priznanje je nagrada za modre odločitve Občine 
Krško v zeleno smer.

Za naslov najbolj zelene občine 2011 se je tokrat potego-
valo 28 slovenskih občin, od tega štiri mestne občine. Poleg 
slednjih je strokovna komisija ocenjevala in najboljše izbi-
rala še v dveh kategorijah, in sicer med občinami, ki ima-
jo manj kot 5000 prebivalcev, in občinami, ki jih imajo več 
kot 5000. Med slednjimi je Občina Krško zasedla tretje me-
sto, na drugo mesto se je uvrstil Vojnik, na prvo pa Vrhnika. 

Na zaključni prireditvi je »zelene rešitve« in načine spodbu-
janja okoljskega ravnanja predstavila direktorica občinske 
uprave Melita Čopar. V lanskem, 41,5 mio evrov vrednem pro-
računu je bilo 18,4 mio namenjenih investicijam, je pojasni-
la, od tega je bilo 14 mio porabljenih za projekte, ki krepi-
jo trajnostni razvoj. Med njimi je izpostavila sofinanciranje 
izgradnje malih čistilnih naprav in hišnih priključkov; ener-
getske obnove stavb; posodobitev kotlovnice v OŠ Podbočje 
s prehodom na lesno biomaso; postavitev sončnih elektrarn 
na devetih javnih zavodih; energetski učinkovitosti pa sledi-
mo tudi na področju javne razsvetljave, kjer poteka projekt 
zamenjave svetilk z varčnejšimi. Na področju ravnanja z od-
padki je direktorica izpostavila izgradnjo sortirnice odpadkov 
v Spodnjem Starem Gradu, s katero želimo bistveno zmanjša-
ti količino odvoza odpadkov na deponijo v Leskovec. Med pri-
hodnjimi načrti lokalno energetskega koncepta je Čoparjeva 
izpostavila: gradnjo kogeneracije za ogrevanje bazena v Bre-
stanici in tamkajšnje osnovne šole, izgradnjo kotlovnice na 
bio maso na gradu Rajhenburg, energetsko sanacijo OŠ Juri-
ja Dalmatina, izgradnjo nizko energetskega vrtca v Brestani-
ci in nadaljevanje izgradnje kolesarskega omrežja. 

Izbor za zeleno občino je drugič zapored organiziralo podje-
tje Fit media v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in pro-
stor, Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slo-
venije.

Občina Krško med najbolj 
zelenimi občinami 2011

Direktorica občinske uprave Melita Čopar

Agromelioracije na 
komasacijskem območju Vihre
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KULTURA

Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kul-
ture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varova-
nja kulturnih dobrin na področju glasbene (vokalne in instrumen-
talne), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, literarne, likovne, 
fotografske, video in filmske dejavnosti. Po merilih pravilnika se 
ocenjuje tudi založništvo in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgo-
raj naštetih področij. Predmet razpisa niso sredstva za investicij-
sko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih pro-
gramov in projektov. Okvirna vrednost razpisa je 27.602 evrov.

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 12. 3. 2012 na na-
slov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Razpisna doku-
mentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih stra-
neh Občine Sevnica in KŠTM Sevnica, ali pa jo zainteresirani lahko 
dobijo na KŠTM Sevnica. 

Dodatne informacije in pojasnila: Alenka Kozorog (telefon: 07 
81 61 072 ali 051 680 288 / e-naslov: alenka.kozorog@kstm.si, v 
času od 8. do 15. ure). 

ŠPORT

Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine: 
športna vzgoja otrok, mladine in študentov; športna rekreacija; 
kakovostni šport; vrhunski šport; šport invalidov; programi razvoj-
nih in strokovnih nalog v športu. Skupni predvideni obseg sred-
stev za sofinanciranje programov je 47.208 evrov.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 12. 3. 2012 na na-
slov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. Razpisna do-
kumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih 
straneh Občine Sevnica in KŠTM Sevnica, ali pa jo zainteresirani 
lahko dobijo na KŠTM Sevnica.

Dodatne informacije in pojasnila: Matjaž Koritnik (telefon 07 81 
61 078 ali 041 516 344 / e-naslov: matjaz.koritnik@kstm.si, v času 
od 8. do 15. ure).

MLADINA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov 
in projektov: neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih 
za mladinsko delo; prostovoljno mladinsko delo; informiranje in 
svetovanje za mlade; participacija, aktivno državljanstvo, človeko-
ve pravice; mednarodno mladinsko delo; mobilnost mladih; raz-
iskovalno delo mladih. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2012 
znaša 13.592 evrov.

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 12. 3. 2012 na na-
slov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Razpisna do-
kumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih 
straneh Občine Sevnica in KŠTM Sevnica, ali pa jo zainteresirani 
lahko dobijo na KŠTM Sevnica.

Dodatne informacije in pojasnila: Mojca Švigelj (telefon: 07 81 
61 072 / e-naslov: mojca.svigelj@kstm.si, vsak delovni dan v času 
od 8. do 11. ure). 

TURIZEM

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe turističnih pri-
reditev v občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obi-

ska oz. promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj posamezne-
ga kraja ter celotne občine. Predmet razpisa so prireditve, ki se 
morajo prijaviti oziroma dobiti dovoljenje s strani pristojne poli-
cijske postaje oziroma pristojne upravne enote. Izpolnjevanje na-
vedenega kriterija je izvzeto pri zavarovanju etnološke dediščine. 
V sklopu prireditve se sofinanciranje ne odobri za razne pogosti-
tve, potne stroške ter koordinacije izvajalcev. Vrednost razpisa 
znaša 11.614 evrov. 

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 10. 3. 2012 na na-
slov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Razpisna do-
kumentacija je vlagateljem na voljo do konca razpisnega roka vsak 
delovni dan med 8. in 14. uro na Občini Sevnica, v pisarni št. 118 
ali 102, ter na spletnih straneh Občine Sevnica in KŠTM Sevnica. 
Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o razpisni doku-
mentaciji: Vlasta Kuzmički (telefon 07 81 61 233 / e-naslov: vla-
sta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Maja Grabrijan (telefon: 07 81 
61 262 / e-naslov: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si)

KMETIJSTVO

Predmet javnega razpisa so naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo, zagotavljanje tehnične podpore kmetijske-
mu sektorju, pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odroč-
nih krajev in podpora za delovanje strokovnih društev. Okvirna vi-
šina sredstev znaša 60.500 evrov.

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 10. 3. 2012 na 
naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Brezplač-
na razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka doseglji-
va na spletni strani Občine Sevnica, ali pa jo zainteresirani lah-
ko dobijo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica.
Dodatne informacije in pojasnila: Vlasta Kuzmički (telefon 07 81 
61 233 / e-naslov: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) ali Maja 
Grabrijan (telefon: 07 81 61 262 / e-naslov: maja.grabrijan@ob-
cina-sevnica.si), vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

Javni razpis izbiranja predlogov za sofinanciranje programov na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva bo predvidoma ob-
javljen 17. februarja 2012. 

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje programov in/ali pro-
jektov s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva. 
Predmet razpisa ne bodo sredstva za investicijsko vzdrževanje in 
investicije v prostore ter nakup opreme izvajalcev programa. Prav 
tako niso predmet razpisa programi in/ali projekti, za katere so 
predlagatelji že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov 
ali proračunskih virov Občine Sevnica. Okvirna višina razpoložlji-
vih sredstev znaša 25.000 evrov.

Rok za posredovanje prijave na javni poziv bo 26. 3. 2012 na na-
slov: Občina Sevnica, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 
19 a, 8290 Sevnica. Razpisna dokumentacija bo od dneva obja-
ve v Uradnem listu do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani Občine Sevnica, v tem roku pa jo zainteresirani lahko 
dvignejo tudi na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica. 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Mojca Sešlar (telefon 07 
81 61 214 / e-naslov: mojca.seslar@obcina-sevnica.si) ali Maja 
Šušterič (telefon 07 81 61 205 / e-naslov: maja.susteric@obci-
na-sevnica.si), vsak delovni dan v času od 8. do 14. ure.

Visoka jubileja sta nedavno praznovali dve občanki sevniške 
občine. Svoj 98. rojstni dan je januarja v Domu upokojencev 
Sevnica najprej praznovala Neža Žnidaršič, ki so jo z obi-
skom in izrečenimi čestitkami poleg svojcev in zaposlenih v 
domu razveselili tudi sevniški župan Srečko Ocvirk, predse-
dnik sveta Krajevne skupnosti Studenec Janoš Janc in pred-
sednica sevniškega območnega združenja Rdečega križa Ivica 
Lindič. Svoj 97. jubilej pa je v začetku februarja v Trubarje-

Objava javnih razpisov za sofinanciranje 
programov in projektov v letu 2012 

z naslednjih področij:

Boštanjčani so 3. februarja s slovesnostjo v dvorani tam-
kajšnjega TVD Partizana obeležili kar dva pomembna do-
godka, slovenski kulturni praznik in praznik krajevne 
skupnost Boštanj. Po tradiciji so bila tudi letos podeljena 
priznanja oziroma plakete krajevne skupnosti, in sicer Ak-
tivu žena Boštanj ter zakoncema Milki in Francu Košak, v 
drugem delu prireditve pa je s kulturnim programom nav-
dušila Osnovna šola Boštanj.

Aktiv žena Boštanj je priznanje prejel za prispevek k ohra-
njanju tradicije starih običajev in uspešno 20–letno delovanje 
v lokalnem okolju. Aktiv, ki velja za enega najbolj aktivnih 
združenj v krajevni skupnosti, s svojim delovanjem prispeva 
h kakovostnejšemu in polnejšemu življenju krajanov Bošta-
nja in širše okolice, s tem pa tudi k ugledu krajevne skupno-
sti na več področjih. Zakonca Franc in Milka Košak pa sta 
dobitnika priznanja za nesebično prostovoljno delo na kul-
turnem, društvenem in turističnem področju. S svojim nese-
bičnim delovanjem prispevata h kakovostnejšemu in polnej-
šemu življenju krajanov Boštanja ter s tem dvigujeta ugled 
krajevne skupnosti na področjih društvenega, kulturnega in 
turističnega življenja.

Priznanji zakoncema Košak in predsednici Aktiva žena Boštanj 
Mariji Gošte sta podelila predsednik sveta Krajevne skupno-
sti Boštanj Jože Udovč in sevniški župan Srečko Ocvirk, ki 
sta ob tej priložnosti nagovorila zbrano občinstvo ter česti-
tala krajanom ob kulturnem in krajevnem prazniku. V boga-
tem kulturnem programu, katerega rdeča nit je bil Prešeren 
v pesmi in besedi, so se predstavili učenci Osnovne šole Bo-
štanj pod mentorstvom učiteljic Zdenke Kozinc in Silvestre 
Kotar, prireditev pa je povezovala Jelka Bec. Pogostitev za 
obiskovalce so pripravili člani in članice Aktiva žena Boštanj 
in Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj. 
 Foto: Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.si          www.kstm.si

V Boštanju praznovali krajevni 
in kulturni praznik

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik sveta 
Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč, predsednica Ak-
tiva žena Boštanj Marija Gošte ter Milka in Franc Košak 

Med cilji tudi povečevanje deleža 
ločeno zbranih odpadkov

98 let Neže Žnidaršič in 97 let Marije Valant
V januarju se je na šesti seji sestal Nadzorni svet Javne-
ga podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, ki je obravnaval in 
potrdil osnutek poslovnega načrta podjetja za leto 2012. 

V poslovnem načrtu je zajeto izvajanje oskrbe s pitno vodo, rav-
nanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogreb-
ne in pokopališke storitve ter javna snaga in urejanje javnih po-
vršin. Komunala poleg navedenega na območju sevniške občine 
izvaja tudi nekatere tržne dejavnosti, med katerimi so izvajanje 
investicij za Občino Sevnica, izvajanje priključkov na javno ko-
munalno infrastrukturo za občane, izvedbe rekonstrukcij in ob-
nov ter vzdrževanje javnih površin. 
Obseg poslovanja podjetja, ki zaposluje 59 oseb, se zaradi šir-
še in celovitejše ponudbe iz leta v leto povečuje, predvsem za-
radi večjega deleža tržnih storitev, povezanih s komunalno de-
javnostjo. Strateške usmeritve Komunale kot javnega podjetja v 
100-odstotni lasti Občine Sevnica so tudi v bodoče nudenje kako-
vostnih in celovitih komunalnih storitev za občane, tržne storitve 
pa izvajajo kot dopolnitev osnovnim dejavnostim. 
Komunala Sevnica v skladu s potrebami in zmožnostmi načrtuje 
širitev vodovodov in komunalnih sistemov, večji poudarek leta 
2012 pa bo na področju urejanja javnih površin in ravnanja z od-
padki s povečevanjem deleža ločeno zbranih odpadkov, ki že da-
nes kaže izjemno dobre rezultate. Gospodarjenje z odpadki bo 
urejeno v okviru samega podjetja, in sicer z dodatnimi ureditva-
mi lokacij za ločeno zbiranje odpadkov. Osnutek poslovnega na-
črta bo v nadaljevanju obravnaval Občinski svet Občine Sevnica. Na obisku pri Mariji Valant (Foto: Občina Sevnica)S praznovanja Neže Žnidaršič (Foto: Občina Sevnica)

vem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu praznova-
la Marija Valant, ki se je prav tako iskreno razveselila obi-
ska sevniškega župana in predsednice sevniškega območnega 
združenja Rdečega križa.
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Privoščite sebi in svojim najdražjim nekaj dni oddiha za telo in dušo
v HOTELU DELFIN IZOLA***

l bazeni z ogrevano morsko vodo

l jutranja in popoldanska telovadba v vodi vsak dan

l jutranja telovadba v telovadnici od ponedeljka 

do petka

l bogat animacijski program

Navedene cene veljajo za osebo dnevno v dvoposteljni sobi ob upoštevanju
vseh popustov, ki jih nudi hotel.
Doplačila: enoposteljna soba / dan = 8,10 E, polni penzion / dan = 4,50 E.
Turistična taksa na osebo dnevno = 1,01 E

Plačilo storitev z gotovino, kreditno kartico ali čeki na tri obroke.

Za podrobnejše informacije o vsebini paketov smo dosegljivi
po tele fonu: 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

Cene polpenziona 
(pri bivanju najmanj 
dve noči)
l v februarju 29,70 E

l v marcu 31,50 E

l v aprilu 33,30 E

En otrok do 12. leta starosti biva brezplačno v sobi z dvema odraslima osebama!

Potekal bo 23. 2. 2012 v Sejni sobi A Občne Krško (CKŽ 14), s pričetkom ob 16h in 
zaključkom ob 20h.
Predavala bo ga. Marija Verbančič (Nevtrom d.o.o).

Namen in cilj seminarja: 
Spoznati in obvladati spremembe  zakonodaje na področju delovanja društev in 
jih upoštevati pri pravilni sestavitvi zaključnih poročil za poslovno leto 2011.

Vsebina:
•	 spremembe in dopolnitve Zakona o društvih Ur.list RS. št. 39/2011,
•	 določitev vrste pridobitnih dejavnosti in  vpliv na določanje šifre klasifikacije 

dejavnosti in spremembo registracije po novem,
•	 inventurni popisi v društvih in njihov pomen,
•	 priprava in izdelava zaključnih poročil,
•	 sestavni deli zaključnega poročila za društva.

Seminar je brezplačen.

Prijave zbiramo na tjasa.penev@prstan.eu ali na 070 770 395!

Seminar Zaključni račun za društva

Zadnji rok za oddajo letnih poročil

www.prstan.eu

Lokalna  razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice

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

Ponovno Vas obveščamo, da je zadnji 
rok za oddajo letnih poročil za leto 2011 
na Ajpes za zasebne zavode in ustanove 

29. 2. 2012, za društva pa 31. 3. 2012.

Ne pozabite!

BREŽICE – 3. februarja je občinstvo športne dvorane v Brežicah dve uri lebdelo v vokalni ekstazi Perpetuum Jazzile, ki so v sklopu svoje vseslovenske turneje 
po Radečah obiskali tudi Brežice. Občinstvo se jih ni moglo dovolj naužiti – zvok, nastop, luči, energija – vse je poskrbelo za skoraj evforično stanje posavske-
ga občinstva. Pod vodstvom umetniškega vodje Pedra Karlssona so nam predstavili znane in manj znane melodije, vse na izviren način, pri čemer so se menja-
li tudi solistični vložki moških in ženskih vokalov. Ob koncu so dvorano spravili na noge še z zvoki Golice, za Posavski obzornik pa so zaupali, da je bilo vzduš-
je fantastično in da v Posavje še pridejo. Foto: Marko Horvat, NEXUS produkcija ter M. M.

Ko polna dvorana pade v vokalno ekstazo
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Info: (07)488 01 94 - blagajna
www.kd-krsko.si, info@kd-krsko.si 

ROBERT JUKIČ & KRAMP 
koncert iz Jazz-etno abonmaja

sobota, 18.2., ob 20.30 uri
Klub KDK

Lutkovno gledališče Maribor: 

SNEGULJČICA 
lutkovna predstava

četrtek, 23.2., ob 18. uri
ZA RUMENI ABONMA IN IZVEN

„100 let po Mencingerje-
vi smrti je mesto drugač-
no, njegova hiša je v obno-
vi, njegovi predmeti bodo 
postali muzejski predme-
ti in bodo predstavljali nje-
govo življenje obiskovalcem 
mesta in meščanom. Naše 
okolje spreminjamo, naše 
znanje je drugačno, imamo 
drugačne možnosti, nekaj pa 
skozi stoletja zagotovo osta-
ja popolnoma enako - šte-
vilni kulturi ne namenjamo 
svoj prosti čas, ampak si čas 
zanjo vzamemo,“ je dejala 
slavnostna govornica Alen-
ka Černelič Krošelj, ume-
tnostna zgodovinarka, ku-
stosinja v Mestnem muzeju 
Krško in tudi letošnja preje-
mnica srebrnega Prešernove-
ga odličja za kulturno udej-
stvovanje v občini Brežice. 
Dejala je še, da je ljubitelj-
sko ustvarjanje tesno pove-
zano z ljubeznijo, hkrati pa 
je kultura ena izmed najbolj 
vsakdanjih in izmuzljivih be-
sed: „Z njo označujemo vse 
ustvarjalne dejavnosti člo-
veka, tiste, ki jih ustvarja 
mimo narave ali pa iz nje. 
Z besedo kultura označuje-
mo sebe in druge, o njej go-
vorimo, ko se predstavljamo 
drugim, z njo ločimo sebe od 
drugih, nas od drugih, in z 
njo ločimo tudi kulturo in ne-
kulturo. Kulture se priučimo, 
tam kamor nas usoda umesti 
oziroma kamor nas pripelje 
na ta svet in kamor nas v kro-
gu od rojstva do smrti vodi.“

Ljubiteljsko ustvarjanje je tesno 
povezano z ljubeznijo
KRŠKO - 7. februarja so s proslavo v krškem kulturnem domu občani občine Krško počastili slovenski 
kulturni praznik. Letos so glavnino prireditve posvetili v Krškem živečemu in pred sto leti preminulemu 
slovenskemu pisatelju, pesniku, prevajalcu, med drugim tudi nekdanjemu županu Krškega in odvetniku 
dr. Janezu Mencingerju (1838 - 1912) ter prejemnikom Prešernovih plaket.

Z vezno besedo med kulturnim 
programom, ki so ga oblikovali 
Dekliška skupina Mavrica, me-
šana pevska zasedba Naša pe-
sem, Ženski pevski zbor Pre-
pelice in Kvartet Spomin, sta 
Mencingerjevo življenjsko pot 
osvetlila mlada moderatorja 
Manca Marinčič in Filip Čer-
nelč, v nadaljevanju pa sta 
predsednica Zveze kulturnih 
društev občine Krško Mirjana 
Marinčič ter direktorica krške 
občinske uprave Melita Čopar 
podelili skupno 16 Prešernovih 
plaket, od tega 14 bronastih, 
priznanje za dosežek leta ter 
zlato Prešernovo plaketo.

Bronasto plaketo so prejeli: 
Boštjan Arh, Klavdija Mirt, 
Zdenko Perec, Tatjana Gre-
benc (člani KD Leskovec pri Kr-
škem), Zdravko Červ (Društvo 
likovnikov OKO Krško), Roma-

na Žnideršič (Pihalni orkester 
Krško), Jerneja Dornik, Mar-
jetka Vrhovšek, Helena Alen-
ka Colner (KD Stane Kerin 
Podbočje), Saša Budna (DKD 
Svoboda Senovo), Boštjan Že-
leznik, Žiga Kump (KD Svobo-
da Brestanica), Sonja Bogovič 
in Antonija Žener (KD Libna). 
Priznanje za dosežek leta 2011 
je prejela Anja Krajnc, člani-
ca KD Svoboda Brestanica, ki 
je kljub svoji mladosti že 15 
let dejavna v plesnih vrstah, 
v zadnjih štirih letih pa zavze-
ta mentorica v plesni sekciji. V 
zaključku minulega leta je pri-
pravila prireditev v počastitev 
25-letnice plesne sekcije KD 
Svoboda Brestanica, oblikova-
la je konceptualno zasnovo in 
scenarij ter prevzela tudi re-

žijo zahtevne dramatizirane 
plesne uprizoritve, v kateri je 
združila ustvarjalce vseh sek-
cij kulturnega društva. Najviš-
je priznanje, zlato Prešerno-
vo plaketo, pa je prejel Anton 
Omerzel, prav tako dolgoletni 
član KD Svoboda Brestanica, 
ki že 48 let prepeva v tamkaj-
šnjem Moškem pevskem zboru 
Svoboda. V dolgoletnem pev-
skem udejstvovanju mu je bila 
pogosto zaupana vloga solista, 
v zboru je vrsto let opravljal 
tajniška, zatem tudi predse-
dniška opravila, šest let pa je 
kot predsednik vodil tudi KD 
Svoboda Brestanica. Prizade-
val si je za družbeno povezova-
nje med pevci tako v domačem 
zboru kot tudi za sodelovanje 
z drugimi pevskimi zasedbami, 
poleg petja pa je svojo kreativ-
nost izražal tudi v različnih vlo-
gah na odrskih deskah in v lite-
rarni skupini.

Ob zaključku slovesnosti je 
zbrane nagovorila tudi predse-
dnica ZKD Krško Mirjana Ma-
rinčič, ki je poudarila pomen 
kulture, ki je ohranjala slo-
venski narod skozi vso njegovo 
zgodovino, ob tem pa se je kri-
tično opredelila do občutnega 
zmanjševanja sredstev za po-
dročje kulture tako na lokal-
nem kot državnem nivoju, pa 
tudi do ukinjanja samostojne-
ga ministrstva za kulturo.
 Bojana Mavsar   

Nagrajenci za kulturno udejstvovanje v društvih občine 
Krško s predsednico ZKD Mirjano Marinčič (levo zadaj) in 
vodjo OI JSKD Krško Sonjo Levičar (desno spredaj) 

BUDNA VAS - V Budni vasi, ki je del KS Šentjanž v sevniški obči-
ni, so 21. januarja na pobudo Ljudskih pevk Solzice, ki z ohranja-
njem in s prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi uspešno deluje-
jo že 14 let, ustanovili Kulturno umetniško društvo Budna vas. V 
KUD Budna vas, ki ga bo vodila Magda Sigmund, bosta poleg ljud-
skih pevk delovali še kulturno umetniška sekcija in likovna sek-
cija. Pester program dela za leto 2012 je na ustanovnem zboru 
predstavila tajnica društva Andreja Tomažin, ki je povedala, da 
bodo v društvu izpeljali računalniško opismenjevanje za drugo in 
tretjo življenjsko obdobje. V marcu bodo pričeli z izvajanjem li-
kovnih delavnic, poletne mesece pa bodo namenili otroškim de-
lavnicam. V juniju se bodo Ljudske pevke Solzice predstavile na 
samostojnem koncertu na Brunku in se tekom leta udeleževale go-
stovanj po Sloveniji in v zamejstvu. V jeseni bodo pričeli z delav-
nicami ročnih spretnosti, zbirali bodo ljudsko kulturno dediščino, 
ob prazničnih dneh izvajali recitatorske večere ter se skupaj od-
peljali na letni ogled dobrih praks. M. S./S. R.

Ustanovili KUD Budna vas

BREŽICE – Glasbena šola Brežice je 10. februarja gostila Godal-
ni kvartet Accademia, ki je v dvorani šole odigral koncert del 
Mozarta, M. Lipovška, D. Šoštakoviča, G. M. Rodrigueza, Wald-
teufla in von L. Bocceherinija. Ravnatelj Draguntin Križanić je 
prisotnim namenil pozdrav in dobrodošlico s poudarkom na slo-

venskem kulturnem prazniku in na pomenu, ki jo kultura ima za 
svet in človeštvo, saj prispeva k lepoti in razkošju soživljenj, 
brez nje pa bi bil svet osiromašen. K lepoti večera so prispeva-
li člani godalnega kvarteta: Mojca Fortin in Beti Bratina - obe 
na violini, Gea Pantner Volfand na violi in Zoran Bičanin na vi-
olončelu. So prejemniki Prešernove nagrade Akademije za glas-
bo Ljubljana. Kvartet je pričel z delom v razredu prof. Tomaža 
Lorenza jeseni 2009, februarja 2010 pa so izvedli prvi celove-
černi koncert in od takrat redno koncertirajo doma in v tujini. 
Sicer pa so njihovi profesorji Dejan Bravničar, Monika Skalar, 
doc. Mile Kosi in Miloš Mlejnik. N. Jenko S. 

DOBOVA - Pod naslovom »Vremena Kranjcem bodo se zjasnile« 
je tudi v Kulturnem domu Dobova potekala proslava ob kultur-
nem prazniku, ki sta jo pred polno dvorano povezovala Jurij in 
Matic Kovačič. V programu so sodelovali učenci Osnovne šole 
Dobova in Podružnične šole Kapele, vrtičkarji vrtca Najdihojca 
in Sonček ter krajevna društva: Gasilski pihalni orkester Loče 
in Mažoretke, DPZ Zvezda, Folklorna skupina KD Franc Bogovič 

in Mariachi La Paloma. Zbrane sta nagovorila predsednik KS Do-
bova Mihael Boranič in ravnateljica OŠ Dobova Ivana Baškovič. 
Luka Geč, učenec 7. razreda OŠ Dobova, pa je za popestritev 
proslave na ogled razstavil svoja likovna dela.  B. K.

Trenutki z Godalnim kvartetom 
Accademia

Godalni kvartet Accademia

Praznik obeležili tudi v Dobovi

Nastopil je tudi šolski pevski zbor. RADEČE - V sozvočju različ-
nih inštrumentov in glasbenih 
sestavov so zazvenele sklad-
be na osrednji slovesnosti 
ob kulturnem prazniku v ra-
deškem domu kulture 8. fe-
bruarja zvečer. Melodičen 
večer, ki ga je spretno pove-
zovala Maja Šturm, so obli-
kovali učitelji in učiteljice 
Glasbene šole Laško-Radeče. 
Slavnostna govornica na pri-
reditvi je bila podžupanja v 
začasnem opravljanju funk-
cije županje občine Radeče Rafaela Pintarič, ki je v svoj go-
vor vpletla misel, da Radečanke in Radečani kulturi tradici-
onalno namenjajo velik pomen, kar potrjuje tudi vsakoletna 
podelitev priznanja Ivana Pešca za posebne dosežke in uspe-
šno delovanje na področju kulture. Letos je priznanje Ivana 
Pešca (človeka s prirojenimi organizacijskimi sposobnostmi, 
ki je znal okolico navdušiti za kulturo in še predvsem za gle-
dališko dejavnost) prejel Franci Gros za večletno ljubitelj-
sko kulturno udejstvovanje v občini Radeče. S. R.

Franci Gros prejel priznanje 
Ivana Pešca

Franci Gros, prejemnik leto-
šnjega priznanja Ivana Pešca

KRMELJ – 11. februarja zvečer, ko je bila Mirnska dolina 
odeta v snežno odejo, je v krmeljskem domu kulture po-
tekala slavnostna akademija v počastitev slovenskega kul-
turnega praznika.

Prijeten in razgiban glasbeni program so oblikovali dekliški 
septet Fortuna iz Šentjanža in učenci Glasbene šole Sevni-
ca – evfonist Matej Štih ob klavirski spremljavi Urške Zele-
novič ter tolkalist Jernej Bregar in kitarist Matija Vidmar. 
Poseben aplavz je bil namenjen recitatorkama – Renati Mli-
narič in Ines Metelko. S fotografsko razstavo Parada klov-
nov je navdušil 30-letni Sebastjan Popelar, sevniški kultur-
ni ambasador za leto 2011- 2012, ki je tudi mojster pisane 
besede in izjemen likovni ustvarjalec. 

Večeru, ki ga je s poetičnimi besedami povezovala ravnate-
ljica OŠ Krmelj Gusta Mirt, pa je s svojim slavnostnim go-
vorom dodal poseben pridih veličine Rado Kostrevc, priza-
devni kulturni delavec iz Krmelja in ravnatelj OŠ Trebnje. V 
svojem govoru je poudaril, da je pomembno, da prepozna-
vamo slovenski kulturni praznik kot praznik naših korenin; 
kot praznik, ki krepi temelje, na katerih stojimo. Prijetne-
mu večeru sta poseben ton dodala z nagovoroma še predse-
dnica KS Krmelj Slavica Mirt in župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk,  S. Radi

Slavnostna akademija v Krmelju

Slavnostni govornik Rado Kostrevc in umetnik Sebastjan 
Popelar sta pustila na krmeljski slavnostni akademiji, po-
svečeni slovenskemu kulturnemu prazniku, poseben pečat. 

SROMLJE – 8. februar so že 18 let zaporedoma s petjem 
po vaseh krajevne skupnosti Sromlje počastili pevci KD 
Moški pevski zbor Sromlje (na fotografiji, foto: A. Pre-
skar). Povsod so jih kljub mrazu toplo sprejeli, jih pogo-
stili z domačimi dobrotami ter kuhanim vinom, zbrane pa 
je priložnostno nagovoril predsednik društva Anton Ban. 
Več na www.posavje.info. M. K. 
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KOPRIVNICA – 29. januarja je Osnovna šola Koprivnica pova-
bila na predstavitev novega knjižnega dela njihove nekdanje 
učenke Jožice Vogrinc, ki je tokrat trem pesniškim zbirkam 
dodala še prozo Sence v srcu. Vsestranska kulturna umetni-
ca se je na predstavitvi besedno sprehodila skozi napisano in 
povedala, da je zajemala tudi iz svojega življenja. Odlomke 
iz knjige je tankočutno prebirala Branka Jenžur. 

V kulturnem utripu je kot solistka z bratom nastopila Anja Rad-
kovič, na citrah sta zbrane razveselili Ema in Anamarija Agnič, 
prepeval je tudi MePZ Koprivnica, za konec pa je sledila glas-
bena poslastica Moj rodni kraj, moj rodni dom instrumentalne-
ga tria Tri generacije, kjer je Vogrinčeva poprijela za harmo-
niko, sin Roman in vnuk Tilen pa za kitaro. Sledilo je prijetno 
druženje ob klepetu, za slasten prigrizek pa so poskrbele ko-
privniške članice Aktiva kmečkih žena.  M. Kalčič

Vogrinčeva s proznim delom

Avtorica Jožica Vogrinc (desno) in povezovalka progra-
ma Branka Jenžur

Na razstavi, ki bo odprta do 
28. februarja, se v Lamuto-
vem likovnem salonu s svoji-
mi deli predstavlja 14 ume-
tnikov: Andreja Potočar, 
Alojz Konec, Janko Orač, 
Jože Kumer, Jasmina Neda-
novski, Jožica Medle, Jože 
Marinč, Hamo Čavrk, Ma-
rija Rus, Martina Koritnik, 
Nataša Mirtič, Robert Lo-
zar, Uroš Weinberger in Ro-
man Makše. 

Kostanjeviški župan Mojmir 
Pustoslemšek je ob kultur-
nem prazniku podelil zlato li-
stino za vrhunske dosežke na 
področju kulture mlademu 
fotografu iz Dolnje Prekope 
Urošu Abramu, ki se je lani 
predstavil domačemu občin-
stvu z odmevno fotografsko 
razstavo »Telo. Made in me« 
v nekdanji samostanski cer-

BREŽICE – Knjižnica Brežice je ob sodelovanju z Gimnazi-
jo Brežice 7. februarja v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika povabila na recital Pavčkovih pesmi, ki so ga izve-
dli dijaki brežiške ob mentorstvu profesoric iz aktiva sloven-
skega jezika. Toneta Pavčka dojemamo kot del naše narodne 

identitete, zato smo nanj ponosni, čustveno navezani, saj 
so njegove pesmi, kot je dejal njegov sin, »ena sama ljube-
zen«. Dijaki Gimnazije Brežice so občuteno približali utrinke 
iz  prepričljivo razkošne poezije lani  umrlega pesnika Toneta 
Pavčka. S tem so želeli vzpodbuditi, da bi segali po njegovi 
globoki, človeško topli poeziji in da bi večkrat obiskali bre-
žiški knjižnični hram miselne in besedne lepote.
 N. Jenko S. 

Zlata listina Urošu Abramu
KOSTANJEVICA NA KRKI - Osrednjo občinsko proslavo ob kulturnem prazniku so v Kostanjevici na Krki 
letos združili z otvoritvijo razstave članov Društva likovnih umetnikov Dolenjske (DLUD), ki mu predse-
duje kostanjeviški slikar Jože Marinč. Slavnostni govornik na prireditvi pa je bil dr. Andrej Smrekar. 

kvi Galerije Božidar Jakac. 
Nagrajenec je v zahvalnem 
govoru spomnil na po njego-
vem mnenju edinstveno kon-
centracijo umetniških del, 
razstavnih in površin in ne-
nazadnje tudi umetnikov na 

prebivalca ne le v Sloveni-
ji in Evropi, ampak verjetno 
celo v svetu, ter zbranim in 
sebi zastavil vprašanje, koli-
ko teh mladih perspektivnih 
umetnikov bo v mestu tudi 
ostalo.

Dr. Andrej Smrekar se je v 
slavnostnem govoru kritično 
odzval na ukinitev samostoj-
nega ministrstva za kultu-
ro. „Čeprav govorimo o sim-
bolnem pomenu tega koraka 
nazaj, zaenkrat nimamo ni-
kjer nikakršnih zagotovil, da 
je samo simbolen in da bo v 
praksi kaj drugače,“ je de-
jal Smrekar, a nato vendarle 
dodal tudi: „Vprašanje samo-
stojnega resorja je povsem 
nepomembno, pomemben 
je naš odnos do kulture.“ In 
še: „Kultura je dediščina, ki 
smo jo dolžni negovati, zato 
mi vsi nosimo odgovornost za 
tisto, kar so nam predhodniki 
predali v izročilo.“
Drugi del proslave je pote-
kal v OŠ Jožeta Gorjupa, kjer 
so program pripravili njeni 
učenci in učenke.
 P. Pavlovič

Župan Mojmir Pustoslemšek je Urošu Abramu podelil zlato 
listino za vrhunske dosežke na področju kulture.

Vse, vse je ena sama ljubezen

Ustvarjalci recitala

BREŽICE – 8. februarja zvečer so v počastitev kulturnega praznika 
v Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice pripravili literarni 
večer, kjer se je s pesniško zbirko Mejaši mojih gmajn predstavil 
literarni ustvarjalec Milenko Strašek. Z avtorjem se je pogovar-
jal pisatelj, publicist in likovnik Drago Medved, ki je predstavil 

tudi ob tej priložnosti postavljeno razstavo risb krajinske arhi-
tektke Vesne Zakonjšek, ki je tudi knjigo z risbami opremila in 
jo oblikovala. Strašek je povedal, da je v zbirki zbranih 115 pe-
smi, ki so nastale v zadnjih nekaj letih, vendar jih je dodobra pi-
lil ter jih zbranim predstavil z besedami, da ima vsaka vrstica v 
pesmi točno določen namen. „Svoje pesmi imenujem moji me-
jaši,“ je še dejal Strašek in s prispodobo o spravilu sena ponazo-
ril, kdaj dozori čas, ko se odloči za izdajo knjige. Pesmi je pre-
birala kustosinja muzeja Petra Štaleker Devčić, glasbeno noto 
so s klarineti dodale učenke Glasbene šole Brežice, nekaj besed 
pa je zbranim namenil tudi direktor muzeja dr. Tomaž Teropšič. 
 M. Kalčič

Straškovi Mejaši mojih gmajn

Milenko Strašek (levo) v pogovoru z Dragom Medvedom.

Dejala je, da je svečanost 
kulturnega dogodka kot po-
sebnega dneva, ki je na-
menjen samo kulturnim de-
javnostim, praznovanje 
ustvarjalnega duha, ki je v 
zgodovini, danes in bo tudi 
v prihodnje določal posa-
meznikovo in družbeno bi-
stvo. Kulturne dejavnosti z 
dogodki je označila kot „an-
tipod površinske instant za-
bave“. Ideologije sodobnega 
sveta so po njenih besedah 
namesto mnogih trajnih vre-
dnot postavile eno samo 
uspešnost. Duhovno boga-
ta kultura z umetnostjo lah-
ko uspeva le, če ni dekla no-
beni ideologiji. „Tistim, ki se 
ukvarjamo s kulturo, na kon-
cu ostaja vprašanje: ali naj 
vztrajamo pri svojem duhov-
no ustvarjalnem delu, ki ima 
kvalitativno vrednost in pri-
speva k oblikovanju človeko-
ve osebnosti, ali naj obliku-
jemo družbo po meri človeka 
– družbo etike ali pa se pri-
lagodimo zgledom drugih 
dejavnosti in naš uspeh do-

„Kultura ne sme biti dekla“
BREŽICE - Zveza kulturnih društev Brežice in Občina Brežice sta 6. februarja v Prosvetnem domu v Bre-
žicah organizirali slavnostno prireditev v počastitev kulturnega praznika. Slavnostna govornica je bila 
Ana Mamilovič, filozofinja in likovna ustvarjalka.

segamo z novodobnimi po-
trošniškimi spektakli, ki 
bodo prinašali površne ob-
čutke zadovoljstva,“ je še 
povedala Mamilovičeva.

Uvod prireditve, ki jo je po-
vezovala Vesna Kržan, je z 
izvedbo Zdravljice pripadel 
članom Mešanega pevskega 
zbora Viva iz Brežic. Sledil 
je pozdravni nagovor župana 
občine Brežice Ivana Mola-
na, ki je poudaril, da so kul-
turniki pomembni za razvoj 
občine, ker soustvarjajo nje-

no podobo. Lučka Černelič, 
predsednica ZKD Brežice, je 
v nadaljevanju podelila Pre-
šernova priznanja in odličja 
za leto 2011. Priznanja so 
prejeli Ludvik Hrandek, Sta-
nislava Pernišek (oba KUD 
Brežice), Jože Sternad, Gre-
gor Tuljak (oba KUD Oton Žu-
pančič Artiče) in Amir Tokić 
(KD MePZ Viva Brežice). Bro-
nasta odličja so prejeli Ve-
sna Kozole (KD Ljudski pev-
ci Sromlje), Ivana Vatovec 
(KD Franc Bogovič Dobova) 
in Otroška folklorna skupi-

na KUD Oton Župančič Arti-
če. Srebrno odličje je preje-
la Alenka Černelič Krošelj 
(KD MePZ Viva Brežice). Zla-
to odličje je letos šlo v roke 
Dragutinu Križaniću (KUD 
Oton Župančič Artiče), ki je 
v imenu nagrajencev simbo-
lično dejal: „Polje amaterske 
kulture je široko in rodovi-
tno. Treba ga je samo seja-
ti, zalivati in imeti rad, po-
tem pride žetev. Bistvo vsega 
je v semenu, ne v plodovih. 
Seme ljubezni, ki ga mi tro-
simo iz dneva v dan na po-
lju naše amaterske kulture, 
rodi plodove in z njimi novo 
seme. In potem žetev je.“

Za zaključek so člani štu-
dentske gledališke skupine 
Žaba gleda & išče, ki delu-
je v okviru Prosvetnega dru-
štva Vrhovo, uprizorili sladko 
kislo komedijo v živih barvah 
„Volilna kampanja ali Nekdo 
te mora imeti rad“, ki nazor-
no pokaže trenutne sloven-
ske družbene razmere.
 Rok Retelj

Nagrajenci ZKD Brežice za leto 2011

Mirko Ratej, Dušan Senica 
in Peter Žuraj so nastopili v 
krajšem recitalu izbranih del 
slovenskih klasikov; z igra-
njem na gonge v zaključnem 
delu prireditve se je predsta-
vil Vladimir Janc, z razstavo 
fotografij v preddverju kul-
turne dvorane pa članica in 
člani Fotosekcije društva Trg 
iz Sevnice. Slavnostna govor-
nica je bila pisateljica, ese-
jistka, prevajalka, pedago-
ginja in kulturna delavka dr. 
Zora Tavčar, ki je v svojem 
slavnostnem govoru pred-
stavila del svojih razmišljanj 
o pesniku Francetu Prešer-
nu: veličino njegovega dela, 
njegovo miselno in jezikovno 
bogastvo, izraženo v mnogih 
različnih pesniških oblikah in 
z mogočno sporočilnostjo, ki 

MePZ Lisca Sevnica zlata plaketa
SEVNICA - Osrednja prireditev občine Sevnica ob letošnjem kulturnem prazniku je potekala 7. februarja 
v sevniški kulturni dvorani. V bogatem glasbenem programu so se predstavili učenci in učenke Glasbene 
šole Sevnica pod vodstvom svojih mentoric in mentorjev ter tercet Vilinke iz Boštanja. 

je aktualna še danes. Spre-
govorila je tudi o sedanjosti, 
v kateri je za kulturo čeda-
lje manj prostora. »Kultura 
se dela tudi brez ministrstev, 

prostor pa mora imeti v časo-
pisu, na radiu in na televizi-
ji,« je podala svoje mnenje. 
V zaključnem delu slovesno-
sti sta predsednik Zveze kul-

turnih društev Sevnica Jože 
Novak in župan občine Sev-
nica Srečko Ocvirk podelila 
Prešernove plakete ZKD Sev-
nica za uspešno, odgovorno 
in dolgoletno delovanje ter 
za posebne uspehe in do-
sežke na področju ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti, ki 
imajo poseben pomen za ra-
zvoj kulture v občini Sevnica. 
Bronasto plaketo sta prejela 
Planinska pevska skupina En-
cijan in Ljudski pevci z Blan-
ce, ki delujejo v okviru KUD 
France Prešeren. Prejemnici 
srebrne plakete sta bili Ana 
Mešiček z Blance in Jelka 
Bec iz Boštanja. Zlato pla-
keto je prejelo KD MePZ Li-
sca Sevnica. 
 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Prejemniki letošnjih Prešernovih plaket skupaj s sevni-
škim županom Srečkom Ocvirkom, vodjo sevniške izpo-
stave JSKD Katjo Pibernik, slavnostno govornico dr. Zoro 
Tavčar in predsednikom ZKD Sevnica Jožetom Novakom 
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slov državne prvakinje pri de-
kletih do 14 leta osvojila Ža-
nin Kužnik. Pri st. mladinkah 
so s Samanto Vegelj v B fina-
lu na 60 m prav tako blizu vrha 
slovenskega ženskega šprinta.
 
V kratkem čakajo atlete še 
zimsko člansko državno prven-
stvo ter prvenstva v metih in 

suvanju krogle, ki bodo izve-
dena v prihodnjih tednih. Na 
njih bodo Brežičani upraviče-
vali vlogo favoritov za uvrsti-
tve na zmagovalni oder z Bar-
baro Špiler (kladivo), Markom 
Špilerjem (suvanje krogle) in 
Tadejem Srpčičem (60 m ovi-
re) na čelu, presenetijo pa 
lahko tudi drugi. 

Za Atletski klub iz Brežic, letos 
najuspešnejši slovenski atlet-
ski klub, ki se ponaša z kar 13 
medaljami z dvoranskih pr-
venstev, pa se pomembno tek-
movanje odvija tudi na »bo-
jiščih« druge vrste. Nedavno 
sprejeti proračun občine Bre-
žice jim ne daje veliko upa-
nja na izgradnjo prepotrebne-
ga specializiranega atletskega 
objekta za zimsko vadbo. Novi 
dvorani navkljub jim le-ta ne 
bo zagotovila pogojev za vad-
bo v pokritem prostoru. Tako 
bodo prisiljeni še naprej iska-
ti zasilne začasne lokacije in 
gostovati v stari brežiški bla-
govnici ter atletskih objektih 
od Slovenske Bistrice do Za-
greba. Zgodbi sedanjih (tudi 
bodočih?) olimpijcev, nosilcev 
kolajn iz evropskih in svetov-
nih prvenstev ter olimpijskih 
iger in pogojih, v katerih tre-
nirajo, pa bomo namenili pro-
stor v eni izmed prihodnjih se-
stavkov.
 Luka Šebek

ligaški semafor

Pred kratkim odprta nova 
dvorana v Brežicah bo s tem 
po državnih rokometnih pr-
vakinjah ponovno gostila pri-
vlačen športni dogodek. Ob 
tradicionalnem pokalnem 
turnirju bo tokrat premierno 
odigrana tudi njegova razli-
čica za košarkarje do 14 let 
z mini pokalom, ki bo pote-
kal v soboto in nedeljo. Želja 
Občine Brežice je, da bo več-
namenska dvorana tudi v bo-
doče nudila svoj prostor raz-
ličnim športom, predvsem 
jo želijo razviti kot vrhun-
ski vadbeni center za roko-
metne in košarkarske ekipe. 
Zaradi svoje akustičnosti je 
lahko tudi kraj, kjer bodo go-
stje uživali ob glasbenih in 
kulturnih dogodkih. Izvedba 
državnega pokalnega tek-
movanja bi lahko imela po-
memben promocijski učinek 
za povečanje njene uspešne 
prireditvene poti in s tem ve-
čje možnosti trženja dvora-
ne. 

Košarkarska zveza Slovenije 
je zelo odprta do tovrstnih 
gostovanj pomembnega tek-
movanja tudi v košarkarsko 
manj razvitih okoljih, saj so 
le-ta dobra promocija za šir-
jenje Slovencem priljublje-

Košarkarski spektakel v Brežicah 
BREŽICE - Potem ko smo sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja imeli možnost prisostvovati finalu dr-
žavnega košarkarskega prvenstva med krškim Interierjem in ljubljansko Olimpijo, bomo Posavci v priho-
dnjih dnevih v Brežicah lahko spremljali vrhunski košarkarski spektakel. V novi športni dvorani se bodo 
od četrtka, 16., do nedelje, 19. februarja, vrstile tekme zaključnega turnirja za košarkarski pokal Spar.

ne igre. V pokalu Spar tokrat 
sicer ne bo domačega pred-
stavnika, saj posavska košar-
karska scena kljub zelo aktiv-
nim košarkarskim delavcem, 
ob treh članskih ekipah, (še) 
ne premore kvalitete za tovr-
stne zaključne boje. Pokalno 
tekmovanje ima vedno po-
seben naboj, saj favoriti ne-
redko zapustijo tekmovanje 
že pred sklepnimi boji. Tudi 
tokrat se je žreb poigral z 
najboljšimi slovenskimi eki-
pami, saj se bosta že v pet-
kovem četrtfinalu med se-
boj pomerila dva izmed treh 
glavnih kandidatov za na-

slov, ljubljanska Olimpija in 
domžalski Helios. Novomeška 
Krka bo svoj četrtfinale odi-
grala že v četrtek proti ekipi 
iz Šentjurja. Prav Krka je ob 
četrtfinalnem dvoboju med 
Heliosom in Olimpijo ter fi-
nalom tisti magnet, ki bi v 
brežiško dvorano ob bližini 
njenega domovanja in vlo-
gi favorita uspela pritegni-
ti največ zvestih navijačev, 
gledalcev in drugih domačih 
»firbcev«. V Brežicah realno 
ocenjujejo, da se bo v dvo-
rani v štirih dneh zvrstilo več 
kot 2.000 obiskovalcev.

Za organizacijo takšnega do-
godka pa je morala Občina 
Brežice zadovoljiti določe-
ne organizacijske zahteve. 
Ob dvorani in ostali potreb-
ni infrastrukturi in opremi je 
potrebno zagotoviti bivanje 
in prehrano za okoli 100 so-
delujočih, kar so zagotovili z 
vključevanjem bližnjih term 
v projekt. Ocena stroškov je 
skupaj z najemom dvorane 
okoli 30.000 evrov. Ob upo-
rabi športne dvorane Občina 
Brežice zagotavlja sredstva 
v višini 10.000 evrov (brez 
DDV). Ta sredstva so name-
njena za pokrivanje stroškov 
promocije, sodnikov in del 
organizacije poteka dogod-
kov. Ob tem so tu še stroški 
varovanja, nagrad in name-
stitve, pri katerih sodeluje-
jo tudi sponzorji, dobršen 
del pa pričakujejo tudi iz iz-
kupička prodanih kart.

Z dogodkom, kot je finale ko-
šarkarskega pokala, želijo v 
Brežicah izkoristiti šport kot 
izjemen dejavnik promocije 
in prepoznavnosti, saj verja-
mejo, da bodo učinki final-
nih tekem najboljših sloven-
skih košarkarskih ekip vidni 
na dolgi rok.
 Luka Šebek

Mladi brežiški košarkarji na januarski otvoritvi nove 
športne dvorane (foto: R. R.)

Do sredine februarja so atle-
ti oddelali prvenstva od naj-
mlajših do mladinskih kate-
gorij na prizoriščih v Celju, 
Ljubljani in Slovenski Bistrici. 
Ob tem je zaradi neobstoječih 
krožnih atletskih stez v Slove-
niji na Dunaju potekalo tudi 
DP v krožnih tekih za kategori-
jo mladincev in članov. Tam se 
je izkazal bivši Brežičan, da-
nes član Štajerskega atletske-
ga kluba Vid Zevnik, z zmago 
v teku na 3000 m.  

Med mladimi brežiškimi atleti 
ob že tradicionalno uspešnih 
disciplinah, skoku s palico in 
metu kladiva, v zadnjem ob-
dobju »odkrivajo« tudi skok v 
višino. V njem z rezultati in 
rekordi v svoji starostni kate-
goriji prednjači Lara Omer-
zu, zimska državna prvakinja 
do 16 let in nosilka bronaste-
ga odličja pri mlajših mladin-
kah. Ob njej so se s srebrnimi 
kolajnami ovenčali še Ma-
tic Kovačič (do 16 let), Nika 
Plankar (do 14 let) in Leja 
Glojnarič (do 12 let). Tradici-
onalno uspešna brežiška disci-
plina, skok s palico, kjer kra-
ljujejo že vrsto let, jim  je 
ponovno prinesla največ ve-
selja. Pri mlajših in starejših 
mladinkah je 1. mesto odne-
sla Karmen Pirc, pri 16-le-
tnikih pa Karin Urek, kjer je 
bila bronasta še Leda Krošelj. 
Fantje so bili prav tako uspe-
šni, saj je med ml. mladinci 
zmago odnesel Ambrož Tičar, 
srebrn tudi pri st. mladincih, 
Simon Budič pa je uspel osvo-
jiti drugo mesto med 16-letni-
ki in tretje med ml. mladinci. 
Brežičani iščejo poti do uspe-
šnih rezultatov tudi v šprinter-
skih disciplinah. V Ljubljani je 
v teku na 60 m z ovirami na-

ROKOMET 
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Krško : Ormož 24:20, 
Šmartno : Krško 27:27
Lestvica – 1. Gorenje 31, 5. Krško 15

ČLANI 1.B DRL
Rezultati - Sevnica : Grosuplje 29:26, 
Škofljica : Dobova 31:31
Lestvica – 1. Sevnica 23, 8. Dobova 10

ČLANI 2. SRL
Rezultati – Brežice : Mokerc Ig 29:25
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 25, 5. 
Radeče 18, 6. Brežice 16

MLADINCI 1. DRL
Rezultati – Loka : Krško 28:23, Krško 
: Aleš Praznik 41:37 
Lestvica – 1. Loka 29, 2. Krško 26

KADETI, PF skupina B
Rezultati – Krško : Krka 38:33
Lestvica – 1. Celje 10, 2. Krško 8  

STAREJŠI DEČKI A, PF skupina B
Rezultati – Krško : Brežice 36:18, Bre-
žice : Ormož 25:26 
Lestvica - 1. Krško 8, 6. Brežice 2

STAREJŠI DEČKI A, skupina 2
Rezultati – Sevnica : Radeče 29:22

STAREJŠI DEČKI B, skupina B
Rezultati – Krško : Dol 30:25
Lestvica – 1. Celje 8, 2. Krško 4 

STAREJŠI DEČKI B, skupina 
Rezultati - Sevnica : Rudar 30:26, 
Drava Ptuj : Sevnica 34:27

MLAJŠI DEČKI A, skupina JUG
Rezultati – Radeče : Dobova 14:21, 
Šmartno : Radeče 22:16
Lestvica – 1. Šmartno 14, 2. Krško 14, 
3. Dobova 8, 5. Radeče 0

MLAJŠI DEČKI B, skupina JUG
Rezultati – Šmartno : Radeče 21:12, 
Krško : Rudar 15:21
Lestvica – 1. Rudar 20, 2. Krško 16, 
4. Radeče 7, 6. Sevnica -1

ČLANICE, 2. državna liga – VZHOD
Rezultati – Žalec : Brežice 34:24
Lestvica - 1. Žalec 23, 3. Brežice 13
Skupna lestvica 1B lige za prvaka – 1. 
Žalec 12, 5. Brežice 5

KADETINJE, skupina VZHOD
Rezultati – Zagorje : Brežice 23:20,  
Brežice : Celje 14:38
Lestvica – 1. Celje 20, 5. Brežice 8

STAREJŠE DEKLICE, skupina VZHOD
Rezultati – Brežice : Celje 28:24
Lestvica - 1. Ptuj 27, 4. Brežice 18

MLAJŠE DEKLICE A, skupina VZHOD
Rezultati – Brežice : Ormož 13:15
Lestvica - 1. Alen Mihalj 12, 6. Bre-
žice 0

MLAJŠE DEKLICE B, skupina VZHOD
Rezultati – Brežice : Ormož 2:42
Lestvica - 1. Žalec 20, 10. Brežice 0

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL
Rezultati – Posavje Krško : Kamnik 
93:87 
Lestvica - 1. Domžale 27, 2. Posav-
je Krško 19

ČLANI – 4. SKL – skupina VZHOD
Rezultati - Posavje Podbočje : Šen-
tjur 20:0 b.b., Posavje Sevnica : Ptuj 
61:69, Celjski Vitez : Posavje Podbo-
čje 74:50, Šentjur : Posavje Sevnica 
0:20 b.b.,
Lestvica – 1. Celjski Vitez 26, 2. Posav-
je Podbočje 22, 8. Posavje Sevnica 14

MLADINCI 2. SKL – skupina B2 ZA-
HOD
Rezultati – Posavje Krško : Kranj 
78:55 
Lestvica - 1. Stražišče Kranj 20, 3. 
Posavje Krško 18

KADETI 2. SKL – skupina B1 VZHOD 2
Rezultati – Posavje Krško A : Celjski 
Vitez 96:48
Lestvica – 1. Zasavje 26, 2. Posav-
je Krško A 23

KADETI 2. SKL – skupina B2 ZA-
HOD 1
Rezultati – Posavje Krško B : Šenčur 
49:50
Lestvica – 1. Ježica 21, 4. Posavje Kr-
ško B 16

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Sevnica : Velenje 4:4 (Ko-
privnjak, Popovič, Krajnčevič, Pešec)
Lestvica - 1. Vuko 37, 3. Sevnica 23

ODBOJKA - ŽENSKE
2. DOL 
Rezultati – Slovenj Gradec : Kostak 
Elmont 3:1 (25:22, 15:25, 25:16, 
25:16), Kostak Elmont : Murska So-
bota 3:2 (25:15, 12:25, 22:25, 25:23, 
15:9)
Lestvica – 1. Branik II 39, 11. Ko-
stak-Elmont 12

KADETINJE – A liga – ZAHOD 1
Rezultati - Kostak-Elmont : Grosu-
plje 2:1 (25:21, 23:25, 25:9), Ko-
stak-Elmont : Nova Gorica 0:2 (14:25, 
18:25)
Lestvica – 1. Koper 12, 4. Kostak-El-
mont 4

STAREJŠE DEKLICE – A liga – ZA-
HOD 2
Rezultati - Kostak-Elmont : Grosuplje 
2:0 (25:12, 27:25), Kostak-Elmont : 
Mladi Jesenice 0:2 (23:25, 12:25)
Lestvica – 1. Jesenice 8, 4. Kostak 
Elmont 2

MINI ODBOJKA – repesaž 2. krog
POK Krško : Grosuplje II 0:3, POK Kr-
ško : Domžale II 1:2

STAREJŠI DEČKI
Kostanjevica : Go Volley 0:2 (23:25, 
19:25), Kostanjevica : Salonit Anho-
vo 0:2 (15:25, 21:25)
Rezultati - 1. Salonit Anhovo 8, 5. Ko-
stanjevica 0

ATLETIKA
DP v krožnih tekih – Dunaj 
21.1.2012
3000 m – člani
1. Zevnik Vid 8:34.10
800 m – mladinci
10. Lendaro Klemen 2:13.80

St. mladinci & mladinke – Celje 
11.2.2012
Skok s palico
2. Tičar Ambrož 4,20m, 4. Budič Si-
mon 3,60m; 1. Pirc Karmen 3,21m, 
4. Vašcer Erban Llorela 2,90m, 8. 
Krošelj Leda 2,70m, 10. Urek Karin 
2,70m 
60 m: 9. Vegelj Samanta 7.96

Ml. mladinci & mladinke – Celje 
4.2.2012
Skok s palico
1. Pirc Karmen 3,26m, 4. Vašcer Er-
ban Llorela 2,90m; 1. Tičar Ambrož 
4,26m, 3. Budič Simon 3,60m, 6. Jan-
kovič Tomi 2,60m
Skok v višino
3. Omerzu Lara 1,60m
Skok v daljino
12. Rožman Lea 4,72m
60 m: 20. Kos Jakob 7.66

U16 – Ljubljana, 29.1.2012
Skok v višino
1. Omerzu Lara 1,66m
2. Kovačič Matic 1,72m
Skok s palico
1. Urek Karin 2,80m, 3. Krošelj Leda 
2,75m
2. Budič Simon 3,40m, 4. Doberšek 
Rok 1,70m
Skok v daljino 
10. Rožman Lea 4,94m

U14 – Ljubljana, 21.1.2012
60m: 10. Glojnarič Nika (Bre) 8.66
60m ovire
1. Kužnik Žanin 9.98
Skok v daljino
16. Plankar Nika 4,34m
Skok v višino 
2. Plankar Nika 1,36m, 7. Drvenkar 
Iva Krolina 1,15, 8. Netahly Neja 
1,10m

U12 – Slovenska Bistrica, 22.1.2012
60m: 26. Sagernik Klara 10.13
17. Kranjec Radkovič Jure 9.43
Skok v daljino
12. Glojnarič Leja 3,79m, 15. Sager-
nik Klara 3,66m, 20. Glogovšek Maja 
3,44m
Skok v višino
2. Glojnarič Leja 1,19m, 4. Herako-
vič Nika 1,13, 6. Pinterič Gaja 1,05, 
7. Glogovšek Maja 1,00

Mladi atleti uspešni na zimskih DP
BREŽICE - Brežiški atleti nas z rezultati navdušujejo že več kot dve desetletji tudi v zimskem času. Za-
četni meseci vsakega leta so namreč rezervirani za izvedbo zimskih atletskih prvenstev, ki so razpore-
jena na več terminov in lokacij širom Slovenije ter sosednje Avstrije. 

Mladi atleti s trenerjem Juretom Rovanom

SEVNICA – Člana sevniške-
ga strelskega društva Marok 
Anuša Kovačič in Klemen 
Juvan se v teh dneh udeležu-
jeta EP v zračnem orožju, ki 
poteka v finskem Vierumäki-
ju. V slovenski reprezentanci 
gojijo sicer največja pričako-
vanja v zračni puški pri čla-
nih in članicah z Živo Dvor-
šak in Željkom Moičevičem 
in ostalimi, ki še lovijo kva-
lifikacijske norme za nastop 
za letošnje OI v Londonu. 
Glede na ocene iz Strelske 
zveze Slovenije so tudi osta-
li reprezentanti, med kate-

rimi prednjačijo mladinci in 
mladinke, v dobri formi in 
pričakujejo visoke uvrstitve 
v finale ali vsaj blizu finala 
najboljše osmerice. Za šeste-
rico slovenskih strelcev bo to 
šele krstni nastop na tako ve-
likem tekmovanju. Med njiju 
spadata tudi sevniška strel-
ca z zračno pištolo Anuša Ko-
vačič in Klemen Juvan. Oba 
sta v dosedanjem delu strel-
ske sezone med mladinci do-
kazala, da si zaslužita pot v 
Skandinavijo. V reprezentan-
ci so Klemna izbrali tudi za 
tekmovanje v novem forma-

tu discipline Air50, v katerem 
bo z reprezentančno kolegi-
co Katjo Vodeb nastopil v 
paru. Reprezentanca bo na-
stopila na Finskem pod vod-
stvom Alojza Mikoliča, mla-
dincem pa bo pomagala še 
trenerka pomočnica Andre-
ja Vlah.
Nastop na tekmovanju, kot 
je EP, bo tako sevniškim kot 
ostalim posavskim strelcem 
velika vzpodbuda za priho-
dnje delo, saj si s tem izbolj-
šujejo svojo prepoznavnost v 
lokalnem okolju.
  L. Šebek

Sevničana na strelskem EP
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Najbrž bi v Posavju težko našli športno panogo, ki je 
tako močno zasidrana in široko razvejana med rekre-
ativci, kot je mali nogomet. Številna mestna in zlas-
ti vaška nogometna igrišča, pozimi pa telovadnice, so 
tako med tednom kot ob vikendih redno zasedena z re-
kreativci, ki se podijo za žogo v tej priljubljeni igri, 
nastali kot „pomanjšani nogomet“, sprva na travna-
ti, v zadnjem času pa predvsem asfaltni površini, bolj 
„sofisticirane“ verzije tega športa, ki se igra v pokritih 
športnih dvoranah, pa se je (bolj ali manj uspešno) pri-
jelo ime futsal. Ravno pred kratkim smo lahko spreml-
jali evropsko prvenstvo v tem športu, na katerem je 
sodelovala tudi slovenska reprezentanca s posavskim 
predstavnikom, Sevničanom Sebastjanom Drobnetom.

Nekoč bolj ali manj neorganizirana malonogomet-
na posavska scena se v zadnjih letih vsaj enkrat let-
no združi pod eno streho – na zaključnem turnirju za 
prvaka Posavja, na katerega se uvrstita po dve naj-
boljši ekipi iz šestih malonogometnih lig: medobčinske 
malonogometne lige Brežice – Krško, prve občinske sev-
niške futsal lige, občinske letne lige malega nogometa 
Brežice, občinske futsal lige Krško – Senovo, kostanje-
viške lige in zdolske lige. V naštetih ligah – nekatere 
med njimi se ponašajo ne le z večletno, ampak večde-
setletno tradicijo – je denimo v lanskem letu sodelovalo 
skupno kar 63 ekip, v katerih je sodelovalo (če vzame-
mo povprečje 15 članov na ekipo) blizu 1000 rekreativ-
cev, kar je vsekakor zavidljiva številka. V zadnjih letih 
se vse bolj uveljavljajo tudi zimske lige, v katerih pred-
vsem zaradi višjih prijavnin, seveda povezanih z na-
jemnino dvoran, igra nekoliko manj ekip.

Že omenjeni turnir za prvaka Posavja (na tej strani 
lahko preberete poročilo z zadnjega, osmega po vrsti) 
sega v leto 2004, ko je pobudo zanj dal Robi Vidmar, 
prisluhnili pa so mu v podjetju AFP iz Dobove, ki je 
bilo generalni pokrovitelj in organizator prvih petih 
turnirjev (do leta 2008), potem pa se je umaknilo iz te 
zgodbe. Da turnir, ki je komajda začel pridobivati vel-
javo in tradicijo, le ne bi šel v pozabo, so se v društvu 
TVD Partizan Artiče na čelu s predsednikom Janezom 
Omerzojem odločili, da prevzamejo njegovo organiza-
cijo in pred kratkim so pod koordinatorsko taktirko 
Gorana Mohorka spravili pod streho tretji turnir za-
povrstjo. Kot pravijo v društvu, so na žalost naleteli 
ravno na "recesijsko" obdobje, zaradi česar vsako leto 
s težavo pridobijo sponzorje, brez katerih ne gre, a so 
jim šle na roko tudi ekipe oziroma vodstva lig, tako 
da se turnir igra za pokale, kakšno praktično nagra-
do in predvsem – prestiž. Turnir naj bi vsako leto po-
tekal v drugi občini, ker pa v zadnjih letih to ni več 
možno, ga pripravijo tam, kjer dobijo najugodnejše 
pogoje za najem dvorane, letos je bilo to v Leskovcu 
pri Krškem. Vsekakor hvalevredna tradicija, za kate-
ro velja organizatorjem čestitati in jim zanjo nameni-
ti ustrezno podporo.

Mali nogomet 
v Posavju

pogled s klopi

Piše: Peter Pavlovič

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V dvorani OŠ Leskovec pri Krškem je 4. 
februarja v organizaciji TVD Partizan Artiče potekal turnir za pr-
vaka Posavja v malem nogometu za leto 2011. Zmage se je vese-
lila ekipa Yumbo Boštanj (na fotografiji), ki je v finalu s 3:0 pre-
magala ekipo Odpisani Brežice. Končno tretje mesto je z zmago 

po kazenskih strelih nad ekipo Cantry pub Kalce-Naklo osvojila 
Pizzeria Italia. Najboljši igralec in strelec turnirja je postal ma-
lonogometni reprezentant Sebastjan Drobne (Yumbo Boštanj), 
za najboljšega vratarja pa so razglasili Dejana Pšeničnika - Pe-
pija (Odpisani). Na turnirju je sicer nastopilo 12 prvo- in drugo-
uvrščenih ekip pretekle sezone v šestih posavskih malonogome-
tnih ligah. R. R. 

Dosedanji prvaki Posavja:
2004 – Dobova: Olimp Odpisani
2005 – Senovo: Pizzeria Italia
2006 – Sevnica: Bar M Dobova
2007 – Krško: Iteo Raka
2008 – Brežice: Club Tinca
2009 - Leskovec pri Krškem: Okipp d.o.o.
2010 – Sevnica: Bubka bar Orlica Pišece
2011 - Leskovec pri Krškem: Yumbo Boštanj

Boštanjska ekipa prvak Posavja 

Najboljši športnik je postal 
29-letni kapetan slovenske 
odbojkarske reprezentan-
ce Andrej Flajs iz Sevnice. 
Naziv najboljše športnice je 
osvojila 18-letna Kristina Er-
man iz Tržišča, ki je članica 
državne ženske nogometne 
reprezentance, trenira pa v 
novomeškem ženskem nogo-
metnem klubu Krka. Najbolj-
ša športna ekipa je postala 
sevniška občinska atletska 
reprezentanca v krosu, ki 
je na lanskoletnem jesen-
skem krosu s 36 tekmovalka-
mi in tekmovalci v Murski So-
boti prvič osvojila vseekipni 
zmagovalni pokal. Atletinje 
in atleti, zaslužni za zgodo-
vinski uspeh sevniške atleti-
ke, so: Alenka Radej, Brigi-
ta Karlovšek, Miha Povšič, 
Robert Lendaro, Nina Kra-
njec, Darja Požun, Anja Ju-
dež, Boštjan Sladič, David 
Vidmajer, Erik Gardadolnik, 
Maja Medved, Urška Pun-
gerčar, Katja Stanonik, Ma-
tija Zorčič, Klemen Lenda-
ro, Jan Samide, Eva Mavrič, 
Sara Karlovšek, David Dvor-
šak, Alen Ivačič, Bor Garda-
dolnik, Jerneja Prah, Kata-
rina Gorenc, David Lužar, 
Aljaž Tuhtar, Jaka Kožar, 
Karin Ferlin, Hana Kranjec, 
Nejc Gorišek, Rok Habinc, 
Mia Zemljak, Karin Gošek, 
Klara Zakšek, Klemen Sla-
dič, Rok Krošelj in Nik Ran-
tah.

Franci Kranjec sevniška športna 
osebnost leta 
SEVNICA – Pretekli petek zvečer so na športni prireditvi v dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gradu že 
11. leto zapored razglasili športnika, športnico, športno ekipo in športno osebnost leta 2011 v občini Sevnica. 

Športna osebnost leta 2011 
je postal učitelj športne 
vzgoje na Osnovni šoli Blan-
ca, uspešen trener košarke in 
atletike Franci Kranjec s Po-
kleka nad Blanco. Ob njego-
vem imenovanju je bilo med 
navzočimi v dvorani Alberta 
Felicijana slišati same po-
hvale za njegov vložen trud 
in prosti čas, ki ga že vrsto 
let kot prostovoljec podar-
ja mladim in perspektivnim 
športnicam ter športnikom in 
jih celo s svojim avtom vozi 
ob sobotah oz. nedeljah na 
tekmovanja, mnoge pa tudi 
priporoči trenerju ali klubu.

Uspehe sevniških športnic in 
športnikov je pohvalil župan 
Srečko Ocvirk ter dodal, da 
so vse obveznosti do špor-
tnih klubov po pogodbi za 

lansko leto izpolnjene, kma-
lu pa naj bi izšel tudi razpis 
za letošnje leto. Obljubil je 
tudi več vlaganj v športno in-
frastrukturo ter začetek gra-

dnje nogometnega stadiona 
in atletske steze. Predsednik 
Športne zveze Sevnica Alojz 
Povšič je dejal, da prave-
ga šampiona naredi njego-
va volja, marljivost in vera 
v uspeh. »Za zvezdo ni po-
razov, so le novi začetki!« je 
zaključil svoje misli Povšič. 

Prireditev, ki jo je na hu-
domušen način povezoval 
profesor športne vzgoje na 
Osnovni šoli Sava Kladnika 
Sevnica Aleš Tuhtar, je po-
pestril tudi nastop učencev 
krmeljske osnovne šole. Po-
seben pomen in vrednost pa 
je prireditvi dodala še častna 
gostja – nekdanja slovenska 
odlična atletinja v skoku v vi-
šino Britta Bilač.
 Smilja Radi 

Športna zveza Sevnica je 10. februarja na sevniškem gra-
du podelila priznanja najboljšim v športu za leto 2011 v 
sevniški občini.

MEŽICA, LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM – Na državnem prven-
stvu JKA zveze Slovenije v 
tradicionalnem karateju, ki 
se je odvijalo 12. februarja v 
Mežici na Koroškem, so člani 
Kluba borilnih veščin Dren iz 
Leskovca Nina Kerin, Jakob 
Račič, Leon Arh, Laura Pirc, 
Nastja Kerin in Miha Žarn 
osvojili šest naslovov držav-
nih prvakov. 
Nastopili so tudi člani KBV 
Sevnica, in sicer se je trem 
uspelo prebiti na zmago-
valni oder – Gaber Vandur 
je osvojil drugo mesto, Tia 
Šantej in Andraž Strajnar pa 
sta na podelitvi stala na naj-
nižji stopnički.
 R. R.

Odlični nastopi tajskih boksarjev

ZAGORJE, KRŠKO, BREŽICE 
– 11. februarja je v Zagorju 
potekalo državno prvenstvo 
v kickboksu. Člani Kluba taj-
skega boksa Krško so se do-
mov vrnili s šestimi odličji. 
Med člani do 67 kg so prva 
tri mesta zasedli Sebastian 
Bogolin (že deveti naslov dr-
žavnega prvaka), Tilen Var-
lec in Grega Mežič. V ka-
tegoriji članov do 91 kg je 
Robert Planinc osvojil tre-
tje mesto, svoja prva naslo-
va pa sta si priborila Mojca 
Padaršič (članice do 56 kg) 
in Almedin Ismić (mladinci 
do 91 kg). Tekmovanja so se 
udeležili tudi člani brežiške-
ga Thai boksing kluba. Zma-
gala sta Tanja Brulc (do 48 
kg) in Blaž Kožar, ki je s tem 
postal državni prvak v mla-
dinski kategoriji do 67 kg, 
Edo Krašovec (do 75 kg) pa 
je osvojil tretje mesto.
 R. R.

Najboljši med člani do 67 kg: (z leve) Varlec, Bogolin in Mežič

Člani KBV Dren 
6-krat prvaki
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Festival so posvetili bližnje-
mu kulturnemu dnevu in v go-
ste povabili rojaka, dramske-
ga igralca Jožeta Logarja, ki 
je občinstvo prevzel s Prešer-
novo Urško in opozoril na po-
men ohranjanja slovenske pe-
smi. Zaplesala je tudi plesna 
skupina najmlajših iz prve tri-
ade na temo Sreča na vrvici 

BLANCA - 27. januarja je v 
vrtcu na Blanci potekala pre-
daja Zelenega nahrbtnika, ki 
potuje z Zmajčkom Jurčkom 
in domuje v vrtcih na obmo-
čju občin Krško, Kostanjevi-
ca in Sevnica. Zeleni nahrb-
tnik je pripotoval z otroci in 
spremljevalkami iz vrtca Pod-
bočje. Koordinatorka in vzgo-
jiteljica iz podboškega vrt-
ca Helena Banič je z nastopi 
otrok udeležencem priredi-
tve v vrtcu na Blanci pred-
stavila izvedene naloge, ki so 
jih podboškim otrokom dolo-
čili otroci iz Rake, ki so pred 
njimi z Zmajčkom Jurčkom 

KRŠKO - V tem šolskem letu je vrtec Krško vključen v natečaj 
„Planetu Zemlja prijazen vrtec“, katerega nosilec je Društvo 
Planet Zemlja. Glavni namen natečaja je doseči odgovoren 
odnos do planeta in vseh živih bitij na njem. Ta naj bi po-
stal tudi način življenja. V vrtcu smo zato še bolj pogloblje-

no pristopili k ozaveščanju otrok: skrbimo za okolico, v po-
sebnih koših ločujemo odpadke, zbiramo odpadni material, 
iz katerega so že nastali zanimivi izdelki, skulpture, risbice, 
igre in igrače. V okviru tega natečaja smo pripravili razstavo 
ekoizdelkov, ki so od 6. februarja do 6. marca razstavljeni v 
mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško. Vabljeni 
vsi, ki si želite ogledati, kaj so izdelale majhne roke otrok, 
saj je razstava prava paša za majhne in velike oči.
 Urška Bogolin

BISTRICA OB SOTLI – V tamkajšnjem kulturnem domu so 
učenci pevskega oddelka Glasbene in baletne šole A. M. 
Slomška pod vodstvom Simone Raffanelli Krajnc premier-
no predstavili Humperdinckovo pravljično opero Janko in 

Metka. Tako najmlajše občinstvo kot njihove starše in celo 
stare starše so na odru pritegnili Saša Fidler kot Janko, Ka-
tarina Kraner kot Metka, Matej Strašek kot oče, Marija Pe-
ganc kot mama, Eva Germ kot čarovnica ter Klavdija Pir-
nat Brezik kot palčka Zaspanček in Rosnik. Sicer triurna 
opera je prirejena v zabavno in poučno enourno predstavo 
za otroke. Ob klavirski spremljavi Mirjane Kostić najmlajši 
spoznajo Grimmovo pravljico tudi v glasbeno-odrski izvedbi.
  S. V. 

21. zimski glasbeni festival  
BIZELJSKO - Že 21. zimski glasbeni festival kaže, da je tradicija petja med mladimi v kraju, ki jo je za-
čel  glasbeni pedagog Vilko Urek, pohvale vredna. Tokrat je nastopilo 28 mladih pevcev s 26 skladbami, 
tudi najmlajši v netekmovalnem delu. 

Dr. Stanka Preskar je Aidi Perko izročila posebno nagra-
do v netekmovalnem delu. 

Na razredni stopnji sta si prvo mesto delila Nejc Križan-
čič in Rebeka Kobe.

pod mentorstvom Tadee Vah-
čič.  Po preštetih glasovih ob-
činstva sta si na razredni sto-
pnji prvo mesto delila Rebeka 
Kobe (Daleč je srce) in Nejc 
Križančič (Moja), tretja je 
bila Tjaša Antolovič (Hvala 
za vijolice). Na predmetni sto-
pnji leto za letom blesti Denis 
Plevel (Roža moja), ki ga je 

na harmoniki spremljal Alan 
Omerzo, drugo mesto sta v 
duetu osvojila Klara Koren in 
Marko Zagmajster (Lepo je v 
dvoje), tretje mesto pa La-
ura Omerzo (Čakam te). Vsi 
nastopajoči so v spomin pre-
jeli steklene snežinke, ki sta 
jih podelili ravnateljica Met-
ka Kržan in vodja novomeške 

enote Zavoda RS za šolstvo dr. 
Stanka Preskar, najboljši pa 
še kristalne spominke. V ne-
tekmovalnem delu si je po-
sebno pohvalo zaslužila Aida 
Perko, saj je večini občinstva 
privabila solze v oči. S prosto-
voljnimi prispevki so zbrali ne-
kaj več kot 900 evrov za šolski 
sklad.  S. Vahtarić  BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 26. januarja 

v sejni sobi UE Brežice pripravila otvoritev območne otro-
ške razstave fotografij. Prijavilo se je 25 avtorjev s 102 fo-
tografijama, za razstavo je komisija v sestavi Matej Kram-
žer, Gregor Podvinski in Ivan Tomše izbrala 44 fotografskih 
del. Priznanja so prejeli vsi sodelujoči, Lučka Černelič in 
Simona Rožman Strnad pa sta na osnovi odločitve komisi-
je pripravili posameznikom še potrdila ter podelili tri nagra-
de in tri pohvale.

Razstavljajo učenci osnovnih šol: Artiče – Mojca Ban, Janja 
in Sebastjan Geršak, Anže Gmajnič, Janja Kerič, Jasmina 
Matjašič, Tim Medved, Katarina Molan, Kaja Omerzo, Kar-
men Sikošek, Sara Šoštarič, Nina Šulc, Klara Umek, mentor 
Vlado Cizl; Bizeljsko – Barbara Brkovič, Tea Čižmek, Anja 
Kastner, mentorica Tanja Plevnik; Dobova - Janja Bobna-
rič, Klavdija Kelher, Petra Kovačič, Lucija Lubšina, mentor 
Mitja Mladkovič; Pišece – Eva Bračun, Teja Černelič, men-
torica Tanja Plevnik; razstavljajo še Jure Kranjec Radko-
vič, Žan Mladkovič ter Domen Sikošek Pelko.
Pod mentorstvom Mateje Bogovič Fifnja in Darinke Feren-
čak Agrež so s priložnostnim programom dogodek dopolni-
li mladi literati brežiške osnovne šole – Filip, Kaja, Klavdija 
in Valentina. N. Jenko. S.

Fotografske igrarije

Razstava ekoizdelkov krških 
malčkov

Zmajček Jurček tudi na Blanci

Pravljična opera Janko in Metka 

Igralci premierno na šempetrskem odru

LJUBLJANA, KRŠKO – Zveza prijateljev mladine Krško je organizirala sprejem mladih 
parlamentarcev in njihovih mentorjev iz občin Krško in Kostanjevica na Krki v Držav-
nem zboru RS. Osnovnošolce je sprejel in nagovoril predsednik DZ Gregor Virant. Mla-
di so si v nadaljevanju ogledali parlamentarne prostore ter se nekaj časa zadržali v 
glavni dvorani, kjer potekajo seje DZ. Vsak učenec je ob koncu prejel ustavo RS. Po 
obisku DZ so si mladi ogledali še Centralno skladišče za radioaktivne odpadke v Bri-
nju. Sicer pa bo 8. marca v Krškem potekal že 22. občinski otroški parlament, tokrat 
na temo „Junaki našega časa – kdo so in zakaj?“. V. B./R. R.

opravljali  naravovarstvene 
aktivnosti. Otroci iz Podbočja 
so pobirali smeti okrog vrtca, 
pogovorili so se o odpadkih, 
se poučili, kako jih je potreb-
no ločevati, izdelali so pla-
kat Razvrščanje v zabojnike, 
spoznali različne materiale, iz 
katerih so odpadki, pogovorili 
so se ob knjigi z naslovom Ze-
leni otroci, zbirali so odpadno 
embalažo in iz nje naredili mi-
ške, robota, brenkalca, roži-
ce, zajčke, igro Človek ne jezi 
se in še marsikaj. S plasten-
kami so telovadili in se nauči-
li Zmajčkovo himno. Podboški 
otroci so vrstnikom na Blan-
ci zapeli tudi himno Zmajčka 
Jurčka, nakar je sledilo prija-

zno druženje otrok, vzgojite-
ljev in organizatorjev ob po-
gostitvi, na kateri so se otroci 
sladkali s svežim sadjem vseh 
vrst.
Z Blance je Zmajček Jurček 
14. februarja pripotoval na-
zaj v občino Krško, in sicer 
v vrtec Senovo, kjer bo ostal 
do 23. marca, ko bo odpoto-
val v vrtec Kostanjevica. V gi-
banje je letos vključenih več 
kot 500 otrok in 60 vzgojite-
ljic mentoric prostovoljk. Pro-
jekt je pripravila in koordinira 
Zveza prijateljev mladine Kr-
ško. Zaključne aktivnosti so-
delujočih v projektu načrtu-
jejo 20. aprila oziroma za Dan 
zemlje. V. B.

Na spominski fotografiji so sodelujoči otroci iz vrtca Pod-
bočje in vrtca Blanca s svojimi vzgojiteljicami  ob preda-
ji 27. januarja na Blanci.

BISTRICA OB SOTLI – Tamkajšnji 
mladinski center je minuli ko-
nec tedna najmlajše  povabil 
na ustvarjalno delavnico, kjer 
so si lahko izdelali maske. De-

lavnico je vodila Mirela Kunst, 
ki je povedala, da je sneg pre-
strašil morebitne udeležence, 
zato se jih je zbralo nekoliko 
manj kot običajno, a kljub vse-
mu je okoli deset udeležencev 
domov odšlo našemljenih. 
 S. V., foto: M. Kunst 

Že v maskah 

Tudi najmlajši so navduše-
no izdelovali maske. 

KNJIGE IZ POSAVJA LAHKO KUPITE TUDI V:
• NEVIODUNUM , (Hotel City) Trg Matije Gubca 3, KRŠKO 
• Prodajna galerija AMBIENTA, CKŽ 44, KRŠKO
• DARILA DON, Cesta prvih borcev 16, BREŽICE
• Lekarna pod Svetim Rokom, Drožanjska 68, SEVNICA
• Papirnica in knjigarna, Trg Svobode 1, SEVNICA

NAROČILA:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info
www.neviodunum.si

VELIKI PODLOG - Podružnična 
šola Veliki Podlog v tem šolskem 
letu praznuje 110-letnico delo-
vanja, kar obeležujemo s prire-
ditvami skozi vse leto. 25. janu-
arja je potekal dan odprtih vrat 
s slikarsko-lončarskimi delavni-
cami, ki smo jih izvedli v sode-
lovanju z Društvom likovnikov 
OKO in Lončarstvom Kržan iz 
Zalok. Medse smo povabili Jo-
žico Pavlin (slikarska delavni-
ca), Jožico Petrišič (nizki relief 
iz gline) in predsednico društva 
Branko Pirc (lončarska delav-
nica). Predšolski otroci so pod 
mentorstvom Lojzeta Kržana 
oblikovali živali iz gline. Izdelki 
bodo razstavljeni v času osre-
dnje prireditve.  T. L.

Jubilejno leto
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Le še nekaj dni in bo tu! Pust! Otroci so že polni 
mravljincev veselja - morda za odtenek manj kot 
prejšnja leta, saj bo pustni torek ravno med poči-
tnicami – mladostniki in odrasli pa smo do pusta 
žal dokaj ravnodušni, če je soditi po manjšem števi-
lu našemljenih odraslih. 

Morda smo utrujeni od silnih mask in trikov polnih 
ljudi, ki jih videvamo okoli sebe vse leto? Morda 
nam presedajo ponavljajoče se cirkusantske točke v 
medijih in ljudje, ki naj bi zastopali naše interese, 
pa smo ugotovili, da nam spretno kažejo množico 
obrazov, saj veste, po potrebi: izvolite zdaj en obraz, 
zdaj drugega, čez mesec tretjega. Krasno, maske za 
vsako priložnost! Konec koncev pa gotovo skrivamo 
v omari tudi sami kakšno masko, izdelano po meri, 
ki si jo moramo od časa do časa nadeti, da smo laž-
je in bolje sprejeti. Med sodelavci, sošolci, znanci, 
sosedi …

In kaj vse ljudje ne počnemo, da bi nas sprejeli, da 
bi ugajali! Nekateri leta in leta gradijo svojo poseb-
no podobo – tisto za zunaj, za druge, ki je vsesko-
zi srečna, preskrbljena, izpopolnjena. Včasih se od 
srca nasmejim objavam na spletnih omrežjih, face-
booku, presenečena, da si ljudje vzamejo čas, prav-
zaprav veliko časa, da dokumentirajo vsak svoj 
gib, da pokažejo, kakšni so ‚v resnici‘. Zanimivo je, 
da več mojih mlajših znancev poslika vsak kotiček 
vsake zabave, občudovanja vredno se trudijo, da 
ujamejo v objektiv sleherni trenutek, ko je bil užitek 
na vrhuncu in ga najkasneje jutro po zabavi prile-
pijo na svoj ‚spletni vulkan‘ z izjavami, kako je bilo 
»noro, nepozabno«, zraven pa vabi pogled še zgo-
vorna fotogalerija vseh nočnih dosežkov. Večkrat 
gre za dokumentiranje čustveno nabitega, dionizič-
nega veselja, ki je pravzaprav povsem značilno za 
maškarado in pustno rajanje! Kakorkoli obrnemo, 
očitno je nastopanje za ciljna občinstva skrajno po-
membno, pa četudi so občinstvo ‚le‘ spletni prijate-
lji. Razumljivo je, ko takšne maske nadenejo mladi 
– podobe tistega, kar si želijo biti. V obdobjih spre-
memb in iskanj so maske lahko resnične zavezni-
ce. Težava pa je, ko se maska trdovratno prilepi na 
obraz. In mehka sredica pozabi, kdo je.

Ah, četudi so omenjene oblike maškarade vsako-
dnevna stvar, pa res ne smemo pustiti, da to zasenči 
prihajajoči pust! Nadenimo si barve na obraz, na-
vlecimo najbolj nemogoče kombinacije starih obla-
čil, prikličimo otroško veselje na ustnice, zarajajmo 
in se od srca nasmejmo - samim sebi. Morda nam bo 
uspelo izpolniti naše poslanstvo: pregnati zimo! Če 
pa vam maske res ne dišijo, si privoščite vsaj pre-
povedani sadež zime: krof. 

Piše: Maruša Mavsar

O, te 
maškarade!

podčrtanoKam v Posavju?
Četrtek, 16. 2.

• od 9.00 do 15.00 v Glasbe-
ni šoli Sevnica. 15. regijsko 
tekmovanje mladih glasbe-
nikov Dolenjske, ob 18.00: 
koncert najuspešnejših tek-
movalcev

• ob 10.00 v gostilni Žolnir v 
Kostanjevici na Krki: posvet 
o gozdnih sadežih in drugih 
nelesnih gozdnih proizvodih

• ob 18.00 v klubu KD Krško: 
predavanje mag. Marka 
Čenčurja „Razlogi o uživa-
nju mesa (in zakaj ne drži-
jo)“

• ob 18.00 v restavraciji Šte-
fanič v Brežicah: predstavi-
tev slike „Prihod argonavtov 
v Brežice“

• ob 18.00 v sejni sobi Uprav-
ne enote v Brežicah: planin-
ski večer – predavanje Mira 
Četrtiča o romarski poti Ca-
mino 

Petek, 17. 2.

• ob 13.00 na Občini Brežice: 
Fašjenk Dobova - prevzem 
oblasti, ustoličenje novega 
fašjenkovega župana in izo-
bešanje fašjenkove zastave

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
ustvarjalnica

• ob 15.30 v knjižnici v Bi-
strici ob Sotli: pravljično 
popoldne za najmlajše s 
pravljico „Ne moreš zaspa-
ti, Mali Medo?“, sledil bo 
prijeten klepet in otroško 
likovno ustvarjanje.

• ob 17.00 pred Občino Bre-
žice in ob 18.00 na Moste-
cu: koranti iz Hajdine

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: igre s kartami

• ob 18.00 v MT Raka: Minu-
ta do zmage

• ob 18.00 v dvorani Glas-
bene šole Brežice: koncert 
„Naša prihodnost“

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: predstavitev knji-
ge Slava vojvodine Kranjske

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: pogovor s pisateljem, 
pesnikom, dramatikom, 
esejistom in režiserjem Vin-
kom Möderndorferjem

• ob 19.00 v Domu Svobode 
Brestanica: premiera kome-
dije „Pacienti v čakalnici“ 
avtorja Andreja Jelačina v 
izvedbi gledališke skupine 
Svoboda Brestanica

• ob 19.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: koncert skupi-
ne Prifarski muzikanti

• ob 19.00 v MC Krško: foto-
grafska razstava »Krško is 
not what it seems«, avto-
rica: Ramune Širvyte, EVS 
prostovoljka

• ob 19.30 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: abonmajska ko-
medija „Sezona naročenih 
umorov“

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: DŠB Fest 2012 - WTF!? 
in Breathed Upon in Sidd-
harta

Sobota, 18. 2. 

• ob 6.00 s parkirišča pri Re-
stavraciji Štefanič v Breži-
cah: odhod na dvodnevno 
izpopolnjevanje v snežnih 
razmerah na Pokljuki

• ob 10.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: pustni nastop Glas-
bene šole Sevnica

• ob 10.00 v MT Raka: pohod
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: 

dan strateškega razmišlja-
nja

• od 14.00 do 17.00 v hotelu 
City Krško: 13. tradicional-
no otroško pustno rajanje v 
spremstvu staršev

• ob 15.00 v Domu PORP Ra-
deče: otroška maškarada

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmonija

• ob 19.00 v Domu Svobode 
Brestanica: ponovitev ko-
medije „Pacienti v čakalni-
ci“ avtorja Andreja Jelačina 
v izvedbi gledališke skupine 
Svoboda Brestanica

• ob 19.00 v klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: pustna po-
vorka, ob 22.00: pustova-
nje z Ano Pupedan

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
v Dobovi: Fašjenk Dobova - 
pustovanje z ansamblom 
„Popotniki“, predstavitve in 
nastopi pustnih mask, tro-
bilna sekcija „Trobsi“

• ob 20.30 v klubu KD Krško: 
koncert Roberta Jukiča in 
zasedbe Kramp, za jazz-
etno abonma in izven

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: disco maškare

• ob 21.00 v MC Krško: me-
tal koncert

Nedelja, 19. 2.

• ob 6.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija 2012 – pu-
stna budnica

• ob 10.30 pri sv. Joštu pod 
Lisco: 15. licitacija krač in 
salam

• ob 14.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija 2012 – oklic 
Kurenta in velika pustna po-
vorka

• ob 15.00 v športni dvorani 
Sevnica: pustovanje za naj-
mlajše

• ob 16.00 v dvorani gasilske-
ga doma na Studencu: otro-
ško pustno rajanje

Ponedeljek, 20. 2.

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: počitniške 
aktivnosti

• ob 11.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: ustvarjalne zim-
ske počitnice

• ob 18.00: Fašjenk Dobova 
- oznanjevanje pusta na la-
stno odgovornost, obhod po 
vseh vaseh – postaja v Ga-
berju

• ob 18.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija 2012 – ba-
klada, ob 19.00 v OŠ Kosta-
njevica na Krki: občni zbor 
Prforcenhausa, ob 21.00 v 
gostilni Žolnir: ples v maskah

Torek, 21. 2.

• ob 6.30 v Ločah: Fašjenk 
Dobova - tradicionalni ko-

sci, orači in svatba, ob 9.00 
v Dobovi: otroška povorka, 
ob 10.00: ples v maskah za 
otroke, ob 15.00 na Veli-
kem Obrežu: tradicionalni 
obrški prutarji, ob 16.00 v 
Kulturnem domu v Dobovi: 
otroško rajanje, animacij-
ski program z Majo Kokolj

• ob 8.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija 2012 – go-
njenje medveda, ob 15.00: 
oranje in sejanje, ob 
19.00: promenadni koncert

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje o oseb-
nih financah

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: počitniške 
aktivnosti

• ob 10.00 v Bivaku Senovo: 
risanje na temo pomladi

• ob 16.00 na ulicah Brežic 
in v dvorani MC Brežice: pu-
stna povorka in rajanje

• ob 16.00 na Skopicah: tra-
dicionalna pustna povorka

• ob 20.00 v MC Krško: pust 
party

Sreda 22. 2.

• ob 8.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija 2012 – izde-
lava Kurenta, ob 15.00: po-
greb Kurenta, ob 17.00: ve-
sela sedmina

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: počitniške 
aktivnosti

• od 9.00 do 11.00 in od 
11.00 do 13.00 v OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž: de-
lavnica računalniškega opi-
smenjevanja starejših (še 
23. in 24. 2.)

• ob 10.00 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica

• ob 11.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: ustvarjalne zim-
ske počitnice

• od 14.00 dalje na Glavnem 
trgu v Sevnici: pokop pusta

• ob 18.00 v novi galeriji na 
gradu Sevnica: odprtje raz-
stave likovnih del VII. likov-
ne kolonije Krmelj 2011

• ob 19.30 v Prosvetnem 
domu Brežice: gledališka 
predstava „Štorklje umira-
jo“, za abonma in izven

 

Četrtek, 23. 2.

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: počitniške ak-
tivnosti

• ob 10.00 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
potopisno predavanje Mate-
je Mazgan o Fidžiju in Novi 
Zelandiji

• ob 18.00 v KD Krško: lut-
kovna predstava (3+) Sne-
guljčica, za rumeni abonma 
in izven

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: potopisno preda-
vanje Mateja Koširja o Čilu, 
Boliviji in Argentini

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predavanje strokovnjaka 
Kluba Gaia Davorja Špehar-
ja z naslovom „Obrezovanje 
in cepljenje sadnega drevja“

• ob 19.00 v Gabrju pri Dobo-
vi: Fašjenk Dobova - porav-
nanje pokojnega fašjenka 
komunalka, veselo žalova-
nje s „Family band in luksuz 
bando“, ob 20.00: upepe-
litev komunalka, zabava ob 
zvokih glasbe

Petek, 24. 2.

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: počitniške 
aktivnosti

• ob 10.00 v Bivaku Senovo: 
počitniško ustvarjanje

• ob 10.00 v MC Krško: MC 
ustvarjalnica - ptičja kr-
milnica in pravljična urica

• ob 11.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: ustvarjalne zim-
ske počitnice

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: ustvarjalne delavnice

• ob 18.00 v MT Raka: filmski 
večer + družabne igre

• ob 18.00 v MC Sevnica: pre-
davanje Žive Pogačnik „Pre-
hrana po načelih tradicio-
nalne kitajske medicine“

• ob 18.00 v večnamenski 
dvorani Brežice: veliki kon-
cert narodnozabavne glasbe

• v MC Brežice: vikend stand-
up komedije

• ob 20.00 v Ločah: Fašjenk 
Dobova - zadnje slovo od 
komunalka, prihod žare v 
Loče, nastop ločke žlah-
te, gasilski pihalni orkester 
Loče, mažoretke, zabava z 
duom Kalifornija

Sobota, 25. 2.

• ob 10.00 v MT Raka: slika-
nje v naravi

• ob 10.00 v Bivaku Senovo: 
dan za balinanje

• ob 14.00 v Ločah: Fašjenk 
Dobova - formiranje povor-
ke 14. mednarodnega kar-
nevala, ob 15.00: prihod 
povorke v Dobovo, preda-
ja občinskega ključa, pred-
stavitev posameznih sku-
pin, ob 17.00 v Kulturnem 
domu v Dobovi: vesela sed-
mina v dvorani kulturnega 
doma, z ansamblom „Zad-
ja šansa“

• v MC Brežice: vikend stand-
up komedije

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: večer družabnih iger

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: gledališka pred-
stava Hrup za odrom (Pro-
svetno društvo Vrhovo)

• ob 21.00 v MC Krško: relizz 
party - Gero-Trojka

Nedelja, 26. 2.

• ob 18.00 v klubu MC Bre-
žice: celovečerni prvenec 
Maje Prettner z naslovom 
„Nikoli za vedno“

Ponedeljek, 27. 2.

• ob 19.00 v sejni sobi PD Bo-
hor Senovo: planinski večer 
– predavanje Mira Četrtič o 
Namibiji 

Torek, 28. 2.

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

Sreda, 29. 2.

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: druženje 
mamic z otroki

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predavanje Ma-
rije Hrovat, dipl. ing. hor-
tikulture

• ob 18.00 v gostilni Kmeč-
ki hram v Kostanjevici na 
Krki: predavanje Sanje Lon-
čar „Ščepec rešitve“

• ob 18.00 v restavraciji Sil-
vester na Raki: predstavitev 
nove knjige – pesniške zbir-
ke Tee Oršanič z naslovom 
„Prešite Besede“

vab
ilo

V programu bodo sodelovali:

Maruša Mavsar, recitatorka
Boštjan Brešar, avtor spremne besede
Marko Grobler, glasbenik/ kantavtor

Silvester Mavsar, urednik
Bojana Kunej, voditeljica programa

 Pridite in doživite čarobno moč pesničine besede 
v glasbeni spremljavi našega gosta iz Maribora ter 

preživite večer, kakršen se bo lahko ponovil šele 
čez štiri leta …

Založba Neviodunum Krško 
vas lepo vabi

v sredo, 29. februarja 2012, 
ob 18. uri 

v restavracijo Silvester na Raki, 
kjer bomo predstavili novo knjigo – pesniško zbirko

Tea Oršanič
PREŠITE BESEDE

www.neviodunum.si
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Na muhi ...

Je rekel Ernest Enč Breznikar (levo) ob prejemu naziva 
častni krajan KS Senovo, da ga je to imenovanje čisto do-
tolklo, da se počuti izpostavljenega kot še nikoli in da 
ga muči silna trema, saj se je v vseh dosedanjih nasto-
pih (teh je bilo preko 40, najpogosteje pa je uprizoril va-
škega Jurčičevega posebneža Krjavlja) v različnih vlogah 
"lahko vselej za nekom skril". Tokrat pa je moral po pri-
znanje kar v svoji vlogi, za nameček, kot je dodal, pa je 
še v poročni obleki! Enč in njegova soproga Ana (poleg) 
sta namreč nedolgo tega dopolnila poročnega Abrahama. 
V njuni družbi na desni dolgoletni senovski kulturni dela-
vec Franc Branko Margon. (B. M.)

Le kaj bi na to prisrčno gesto, ki smo jo ujeli v objektiv v 
osrednji dvorani krškega kulturnega doma, porekli v Ci-
vilni iniciativi za družino?! A takole, nekoliko v pozira-
nju, predvsem pa iz  radosti, se pravi iz srca, je leskovški 
režiser Rastislav Florjančič (levo) čestital društvenemu 
amaterskemu igralcu Boštjanu Arhu za prejeto bronasto 
Prešernovo plaketo. (B. M.)

KRŠKO - Živeti dolgo življenje je gotovo želja vsakega, seve-
da, če mu ob tem služi tudi zdravje. Na svečnico, 2. febru-
arja, je svojih 97 let praznovala Marija Pirc, ki je zgodnjo 
mladost preživela na Dunaju pri Čretežu, po poroki pa sta z 

možem živela na Vihrah. Danes živi na Cesti 4. julija, kjer 
jo je za rojstni dan presenetila tudi podžupanja občine Kr-
ško z županskimi pooblastili Ana Somrak in ji zaželela, da bi 
ji zdravje tudi v bodoče tako trdno služilo. Marija je namreč 
kljub težkemu in dolgemu življenju še vedno zelo čila ženi-
ca. V njenih spominih je zapisana vojna vihra, mnogo trde-
ga dela na polju, pa tudi čiščenje in pospravljanje v letovi-
šču Materada v Poreču. Marija je mati devetih otrok, danes 
pa jih živi še sedem. Rojstni dan so seveda praznovali skupaj 
z njo in jo nagovorili, da upihne tudi svečko na torti s pro-
šnjo, naj si tokrat zaželi nekaj zase. 

Voščilo za 97. rojstni dan

Sremičanka Tamara Vonta je dokaz, da se zarečenega 
kruha največ poje, saj se je kljub zaklinjanju, da se poli-
tike ne bi nikoli šla, podala ravno v – politiko. In to uspe-
šno, saj je bila na listi Jankovićeve Pozitivne Slovenije v 
enem izmed ljubljanskih volilnih okrajev prepričljivo iz-
voljena za poslanko in tako majavi stolček urednice na 
Pop TV zamenjala za čvrst sedež v državnem zboru. Ker 
je vajena nastopanja pred kamero, ji dajanje izjav za 
medije ne dela težav, prej nasprotno, pri tem se, kot pri-
ča tudi fotografija iz preddverja Državnega zbora, oči-
tno počuti kot riba v vodi … (P. P.)

V sevniškem glasbenem prostoru se vse bolj uveljavlja 
tercet Vilinke (Maja Repovž, Mateja Repovž Lisec in Ta-
nja Žibert), ki so prejele pohvale tudi za skupen nastop 
s citrarko Anjo Drstvenšek ob otvoritvi slikarske razsta-
ve sevniških likovnih ustvarjalcev na gradu Sevnica v le-
tošnjem mesecu kulture. (S. R., foto: L. M.)

Kdo je višji? Uspešna slo-
venska atletinja Britta 
Bilač ali sevniški špor-
tni pedagog Aleš Tuhtar, 
ki je nastopil na febru-
arski prireditvi izbo-
ra najboljših sevniških 
športnikov kot modera-
tor? Meter je razkril, da 
je visokorasla Britta za 
nekaj centimetrov višja. 
V tolažbo je Alešu pre-
dlagala, da prihodnje le-
to prinese s seboj pručko 
in potem ne bo več dile-
me, kdo je višji in kdo 
nižji. (S. R.)

SEVNICA - 21. januarja sta v Vinski kleti Dev na Malkovcu 
zlati poročni jubilej v družbi najbližjih svojcev in prijate-
ljev obeležila Ida in Jožef Repše iz Sevnice.

Oba, tako Ida kot Jožef, sta odraščala v devetčlanskih kmeč-
kih družinah, ona v Tržišču, on v bližnji vasi Škovec. Idi je prvi 
zaslužek pomenilo varstvo otrok tržiških učiteljev in čiščenje 
krajevnega urada, medtem ko se je Jožef izučil za mizarja v 
Mokronogu, nakar sta se oba nekaj let pred poroko zaposlila 
v sevniški Kopitarni. Poročila sta v mrzli in s snegom radodar-
ni zimi 20. januarja 1962 v Tržišču. Pol leta po poroki sta se iz 
Tržišča preselila v Sevnico, kjer je Jožef dobil službo hišnika v 
novoustanovljenem TVD Partizan, hkrati pa za prebivanje tudi 
manjšo hišo v neposredni bližini telovadnice in rokometnega 
igrišča. Medtem ko je Ida po rojstvu otrok, sinov Mirana in Jo-
žefa ter hčerke Darje, ostala doma in predano skrbela za druži-
no, si je Jožef kot skrben hišnik pridobil zaupanje številnih or-
ganizatorjev športnih dogodkov in drugih prireditev, hkrati pa 
opravljal tudi popoldansko mizarsko obrt. Ko so pred leti ste-
kle aktivnosti v zvezi z izgradnjo novega trgovskega centra Spar 
ter športnega doma na novi lokaciji, so kupili hišo in se preseli-
li na Ribnike, kjer danes živita s hčerkino družino. Poleg otrok 
ter petih vnukinj in vnukov jima danes hobi in veselje predsta-
vlja obdelovanje vinograda na Malkovcu, delo na vrtu in gobar-
jenje, v zimskih dneh pa tudi kartanje.  B. M.

Zlati jubilej zakoncev Repše

Zlatoporočenca Repše iz Sevnice

V gostilni Kmečki hram v Kostanjevici na Krki so 3. fe-
bruarja v organizaciji tamkajšnjega turističnega društva, 
sekcije za enološko in galerijsko dejavnost, odprli pre-
mično razstavo fotografij Mateja Jordana z naslovom 
»Jest pa moj glažek v štirih letnih časih«. Osrednji lik na 
50 razstavljenih fotografijah je eden najbolj prepoznav-
nih Kostanjevičanov Matjaž Krhin – Hini, ki ga je, skupaj 
z ‚glažkom‘, na številnih prireditvah v objektiv svojega 
fotoaparata ujel ‚dežurni‘ kostanjeviški fotograf Matej 
Jordan. Seveda sta Matej in Matjaž nazdravila tudi na 
otvoritvi razstave, ki jo je v sebi lastnem slogu ‚začinil‘ 
slavnostni govornik in kustos razstave Milan Herakovič, 
povezovala pa Lea Marija Colarič Jakše. (P. P.)

Kombinirana poraba goriva: 4,5—8,2 l/100 km. Emisije CO2: 119—194 g/km.
IzraËun je narejen na dan 23. 1. 2012 za Qashqai 1,6 16v Visia z nekovinsko barvo. Maloprodajna cena, ki že vkljuËuje popust in DDV, znaša 16.490 EUR. Informativni izraËun za skupni znesek kredita v višini 16.490 EUR je narejen za dobo odplaËila 96 mesecev in upošteva spremenljivo 
obrestno mero 6-meseËni Euribor (1,640 %) + 2,65 % in polog 0 EUR. EOM = 5,54 % in se lahko spremeni, Ëe se spremeni katerikoli element v izraËunu. Skupni znesek, ki ga mora odplaËati kreditojemalec, znaša 20.209,51 EUR, od tega znaša zavarovalna premija/strošek kupca  
698,47 EUR. Kreditojemalec vrne kredit v 96 meseËnih obrokih v višini 203,24 EUR. Ponudba velja za omejeno število vozil na zalogi. Slika je simbolna. PooblašËeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana.

Nissan Koncesionar, VzorËna ulica 123, 1234 Pošta, Tel: 01 234 56 78, www.nissan-koncesionar.si

S svojo izjemno zmogljivostjo, neverjetno moËjo in 
vrhunsko kakovostjo premaga prav vsako mestno oviro. 
Pri tem mu pomagajo sistem START/STOP, najboljši 
motor v razredu, 1.6 dCi, ter sistem AVM s štirimi 
kamerami za pogled okrog vozila ter prikazom na zaslonu.

Kombinirana poraba goriva: 4,5—8,2 l/100 km. Emisije CO2: 119—194 g/km.
IzraËun je narejen na dan 23. 1. 2012 za Qashqai 1,6 16v Visia z nekovinsko barvo. Maloprodajna cena, ki že vkljuËuje popust in DDV, znaša 16.490 EUR. Informativni izraËun za skupni znesek kredita v višini 16.490 EUR je narejen za dobo odplaËila 96 mesecev in upošteva spremenljivo 
obrestno mero 6-meseËni Euribor (1,640 %) + 2,65 % in polog 0 EUR. EOM = 5,54 % in se lahko spremeni, Ëe se spremeni katerikoli element v izraËunu. Skupni znesek, ki ga mora odplaËati kreditojemalec, znaša 20.209,51 EUR, od tega znaša zavarovalna premija/strošek kupca  
698,47 EUR. Kreditojemalec vrne kredit v 96 meseËnih obrokih v višini 203,24 EUR. Ponudba velja za omejeno število vozil na zalogi. Slika je simbolna. PooblašËeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana.

Nissan Koncesionar, VzorËna ulica 123, 1234 Pošta, Tel: 01 234 56 78, www.nissan-koncesionar.si

S svojo izjemno zmogljivostjo, neverjetno moËjo in 
vrhunsko kakovostjo premaga prav vsako mestno oviro. 
Pri tem mu pomagajo sistem START/STOP, najboljši 
motor v razredu, 1.6 dCi, ter sistem AVM s štirimi 
kamerami za pogled okrog vozila ter prikazom na zaslonu.

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

www.tpv-avto.si
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Anica Jazbinšek, 

Zabukovje nad Sevnico – 
dečka,

• Tina Šegš, Sevnica – 
deklico,

• Maja Prah, Stolovnik - 
deklico,

• Sabina Simončič, Gorjane 
– dečka,

• Suzana Šumej, Razbor – 
dečka,

• Katja Jovanović, Brežice – 
deklico,

• Sevdije Saramati, Krško – 
deklico,

• Mateja Colarič Bajc, 
Leskovec pri Krškem – 
deklico,

• Maja Zofič, Jesenice na 
Dolenjskem – deklico,

• Tinkara Brili, Brezje pri 
Dovškem – deklico,

• Zlatka Jurkovič, Krško – 
deklico,

• Martina Ferenčak, Brežice 
– dečka,

• Maja Lazanski, Brežice – 
deklico,

• Katja Ploj, Brežice – 
dečka,

• Bojana Četina, Spodnje 
Grušovlje – deklico,

• Melita Turk, Dvorce – 
dečka,

• Alberina Dobruna Islamaj, 
Krško – deklico,

• Nada Škoda, Gornja 
Prekopa – deklico,

• Jožica Žibert, Kalce – 
deklico,

• Marjana Pirc, Ravni – 
dečka,

• Mirjana Lipej, Brezovica 
na Bizeljskem – deklico,

• Karmen Borošak, 
Župelevec – deklico,

• Mateja Lavrinšek, 
Leskovec pri Krškem – 
deklico,

• Jasna Hren, Podvinje – 
deklico,

• Tina Žveglič, Krška vas – 
deklico,

• Maja Zupančič, Radna – 
deklico. 

ČESTITAMO

• Robert Janez Glogušek, 
Mihalovec in Rita Orlova, 
Moldavija, 

• Matej Gramc, Ljubljana in 
Martina Kovačič, Gorica 
pri Raztezu,

• Matjaž Kežman in Nataša 
Štipula, oba iz Krškega.

ČESTITAMO

rojstva

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

Bela, kakopak. Z lopatanjem, pometanjem snežink 
okoli vogalov, natančnim merjenjem korakov, sploh 
pa ne blagodejnim poslušanjem prižiganja peči  iz 
kurilnice. Ko radiatorji niso niti najmanjši  pribli-
žek toploti, ki jo daje peč na drva. Iz mojih dobrih 
starih časov. Ne vem, zakaj so stari časi tako do-
bri, ko je bilo toliko manj udobja. Ampak, ja, so bili 
ti dobri stari časi tam pod gradom. V najbolj topli 
hiši, z najbolj toplimi ljudmi na tem svetu. In sem 
njihov del, njihov podaljšek, iz Židanovega korena. 
Kar si kar nekako štejem v čast. Tam je bilo za siro-
make vedno kos kruha, mleka, juhe in varno preno-
čišče; tam so kraljevali ljudje in živali. Tam, k njim 
je prišel moj očka. In ostal. Saj se ptice istega perja 
vedno najdejo. Dopolnjujejo in skupaj orjejo dalje. 
Kar dobesedno in velikokrat, ko je bila sila. To je ta 
romantika, ki daje pospeške. Tudi kadar volja ni 
pri volji. Kar se zgodi. Čeprav ti sploh ni težko biti 
komunalec. Bog se usmili, komunalka vendar. Lju-
bljena slovenščina! 

Ampak, danes me zebe. Od znotraj navzven in od 
navzven v noter. Dete zime, ki mu je presedla vsa 
zima. Ne ravno bela romantika, ki jo občasno po-
gledujem izza računalnika. Ne lopata in  metla, ki 
me čakata, da izživim z njima, kar me tlači v duši. 
Pravkar smo zlopatali dan zaljubljenih oziroma ti-
stih, ki se imajo radi. Radost je malo manj roman-
tična. Se mi zazdi v hipu. Pa nisem ravno prepri-
čana v svoj prav. Kajti, dosti blizu sta si radost in 
zaljubljenost. Z rahlimi presežki in tudi rahlimi 
podtoni. Razmišljati in pisati o ljubezni in radosti 
pa je neprešteto delo. Ki ga še noben modrijan na 
tem svetu ni dodelal. In ga ne bo. Torej. Zlopatali 
smo, lahko tudi pometli, srčkaste bombne napade. V 
prvem trenutku me srčkasti napadi vedno nekoliko 
zmotijo. Ob mislih malo naprej, pa bolj globoko, se 
zavem, da je zaradi srčkastih napadov nekdo zaslu-
žil svojo težko zasluženo mezdo.

Tema, o kateri bi se dalo razpisati. Na ušesa in po 
elektronski pošti  prihajajo ponižujoče teme iz firm, 
ki »harajo« po tej najlepši deželici na svetu. Delu-
jejo in izčrpavajo naše ljudi. Do zadnjega atoma. 
Za mezdo. Do končnega stresa, ko ne zmorejo več. 
Obležijo in so izčrpani nezaželeni. Nikomur potreb-
ni, odpadni material. Dobesedno. Če si samo enkrat 
doživel/a en sam odtenek poniževanj, krivico za ne-
krivdo, veš za posledice in osebna travmatološka 
stanja. Tu ni nič srčnosti, ne bele in ne zelene ro-
mantike. Pa lahko proizvedeš  in prodaš na vagone 
srčkov in čokoladic. Iščeš srčnost po ambulantah. 
Za začetek, da se za silo pokrpaš. Spet spoznaš, da 
imajo prijatelji čuteče srce ter da je družina varen 
in zanesljiv pristan. S katerimi si lahko spleteš zno-
snost situacije in malo romantike. Kar je ušlo kdo 
ve kam, ko so te gonili »do daske«. In seveda mislil, 
mislila, da tako je, in da tako mora biti.

Vem, nekje v tej beli romantiki (vsaj zame) so se mi 
zataknili mladi. Se še žarečih oči in rdečih lic san-
kajo po belih pobočjih? Tako, tesno objeti na saneh? 
Ki jih, sanke, držeč se za roke, vlečejo navkreber? 
Ko ob bitju src ne čutijo mraza, poljubov ne moti-
jo snežinke? Je še tako, da s klopce odrinejo debelo 
plast snega in objeta lica nastavijo srebrnini zvez-
dic, ki prosto padajo na ljubezen? Na en sam nji-
hov – njun – svet. Saj za srčno zaljubljene drug svet 
sploh ne obstaja. Se takšne romance še dogajajo? Še 
živijo?    

Iz kupov belih biserov, mladih zelenih trav, iz pla-
stov dišečega sena, toplih poletnih vetrov,  iz šele-
stečega žarečega listja, se me dotika romantika svi-
lenih src prednikov. In mladosti. Vedno.      

Piše: Natja Jenko Sunčič

Romantika.

Ostali mediji:
•	 VHS-C
•	 super	in		
digital	8

•	 mini	DV

PRESNEMAVANJE
z VhS NA dVd

Info: 070/878781

V Hotelu City Krško
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Tokrat v rubriki „Bralci 
kuhajo“ gostimo Zden-
ko Kodrič iz Poštene 
vasi, ki nam je posla-
la recept slastnih bre-
skvic. „Jaz sem jih spe-
kla že veliko. Poskusite 
še vi in uspelo vam bo! 
Pa veliko sreče,“ je za-
pisala.

BRESKVE

Testo:
• 20 dag olja
• 24 dag sladkorja
• 1 pecilni prašek
• 1 vanilin sladkor
• 4 jajca
• 30 dag ostre moke
• 30 dag mehke moke

Jajca in sladkor stepaj, 
dodaj olje in nato še 
moko ter vmesi in pusti 
počivati pol ure. Oblikuj 
v kroglice in peci na peki 
papirju pri 180 °C, do-
kler ne zarumeni. Nato 
izdolbi s konico noža ter 
napolni z nadevom.

Nadev in priprava:
20 dag mletih orehov, 
tri žlice sladkorja, malo 
ruma ter 1 žličko kaka-
va ali čokolade v prahu 
zmešaj, dodaj testo od 
izdolbljenih breskev ter 
vroče mleko. Zmešaj vse 
skupaj in nadevaj polo-

vice, nato jih sestavi 
po dve skupaj, da dobiš 
cele breskvice. Te po-
moči v ekstrakt jagode 
in hruške, nato pa še v 
kristalni sladkor. Po želji 
dodaj za okras pušpan.

DOBER TEK!

Pošljite nam tudi vi svoj 
najljubši recept, navedite 
potrebne sestavine in opi-
šite, kako jed ali pecivo 
pripravite. Lahko nave-
dete tudi, kdo vas je pri-
prave naučil ali kje ste ga 
prebrali. Priložite še svoj 
portret (fotografijo) in po 
možnosti fotografijo jedi 
ali peciva. Dodajte svoje 
ime in priimek ter naslov 
(samo za našo rabo pa 
bo dobrodošla tudi šte-
vilka telefona). Svoj re-
cept nam pošljite na na-
slov uredništva: Posavski 
obzornik, Trg Matije Gub-
ca 3, 8270 Krško (za Bral-
ci kuhajo) ali na e-pošto: 
redakcija@posavje.info. 
Kuharje oz. avtorje ob-
javljenih receptov bomo 
nagradili s knjigo Franci-
ja Planinca – KRUH IN PE-
CIVO PO DOMAČE!

bralci 
kuhajo

Tadeja Domonkoš iz Celja in Aleš Dvornik iz Sobenje 
vasi, 11. junij 2011, celjski park. (Foto: Gregor Molan)

Polona Kovač iz Krmelja in Rado Anzelj s Trebelne-
ga s sinovoma, 27. avgust 2011, Krmelj. (Foto: Jože)

28. januarja sta proslavljala svoj biserni jubilej, 60-le-
tnico poroke, Janez in Anica Zupančič iz Lok pri Zdolah. 
Ob njima so se v krogu družine zbrali otroci, vnuki in 
pravnuki in prijetno preživeli sobotno popoldne. „Želimo 
vama, da bi ostala še trdnega zdravja in si bila še naprej 
naklonjena. Po vajinem zgledu otroci utrjujemo tudi na-
še medsebojne vezi in vajino popotnico, kot so ljubezen, 
poštenost in spoštovanje, prenašamo v naslednje rodo-
ve. Hvala vama za vso toplino življenja,“ jima je v ime-
nu prisotnih zaželela hči Milenka.

Naročite jo preko telefona 
na 040 634 783 

ali preko el. pošte na 
zalozba@posavje.info

Cena: 25 evrov, 
trda vezava, 118 strani.

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo!
Obiščite nas in presenečeni boste nad ponudbo.

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

Poslovalnica SENOVO
Tel.: 07/49 79 121

 semen zelenjave in gomoljev

 semenskega krompirja

 zemeljskega substrata za setev in presajanje

  vseh vrst gnojil za pomladansko sajenje



Posavski obzornik - leto XVI, številka 4, četrtek, 16. 2. 201224 POSAVSKA PANORAMA

Posavje sta zajela polarni mraz in bela oddeja, in kaj 
počnejo glasbeniki?

Narodno zabav-
ni ansambel Po-
savskih 5 (na fo-
tografiji) ima 
no vega. Govori-
mo o njihovem vi-
deospotu Gradovi 
v oblakih ali kla-
sični ljubezen-
ski zgodbi, kjer 
se fant trudi osvo-
jiti lepo dekle na 
grajski način. Več 
pa vam ne izda-

mo, zato si raje oglejte njihov nov video izdelek in pri-
sluhnite pristnim domačim melodijam.

Je ljubezen res le strast, ki bo morda izginila? Omenje-
no se sprašuje Miran Rudan v svoji novi pesmi z naslo-
vom Strast in ljubezen. Le-ta je namenjena vsem, ki 
ne pozabijo na valentinovo razveseliti svojih najdraž-
jih in seveda tudi sebe: »Naj vas strast in ljubezen po-
peljeta v dan poln ljubezni in naj vas pesem spremlja 
tudi vse ostale dni v letu, kadar boste željni ljubezni, 
pa je ne boste imeli, kakor tudi takrat, ko boste v ob-
jemu ljubezni in boste to začinili s pesmijo,« sporoča 
priljubljeni pevec, ki sicer prihaja iz Krškega. 

Vsak dan je valenti-
novo! S tem sloga-
nom vas mladi pev-
ki Anja Kramar (na 
fotografiji) in Tjaša 
Štrasner 25. febru-
arja vabita na kon-
cert v Krškem, kjer 
bosta s pomočjo pri-
jateljev zapeli ne-
žne melodije znanih  
pevcev. Njun bend 
sestavljajo: Nina 
Berger (spremljeval-
ni vokal), Ingrid Ko-
zole (violina), Manca 
Marinčič (violina), 
Ivana Krhin Podle-
snik (viola), Primož Levičar (kitara), Sebastjan Pod-
lesnik (bas kitara), Tine Bec (klavir), Gašper Vodeb 
(tolkala) in Jakob Avsenak (tolkala). Koncert za vse 
romantične duše.

Pred zimskimi počitnicami se v Brežicah obeta glasbe-
na poslastica. Društvo študentov Brežice namreč 17. 
februarja pripravlja DŠB Fest. » Letos nas bosta naj-
prej ogreli lokalni glasbeni skupini WTF!? in Breathed 
Upon, zatem pa na posavski oder po dolgem času pri-
haja ena in edina Siddharta,« so v sporočilu zapisali 
brežiški študentje. Križem rok pa ne stoji niti Klub po-
savskih študentov. 7. marca se v enem izmed ljubljan-
skih lokalov obeta tradicionalna Kifl fešta, obljubljajo 
posavsko skupino D‘band in DJ-ja. 

Whitney Houston, ena največjih glasbenic vseh časov 
in nesporna pop kraljica druge polovice 80. in 90. let, 
je preminula. Glasbeni divi so se poklonili tudi nekate-
ri posavski glasbeniki. »Moj glasbeni idol,«  je na face-
booku zapisala Brežičanka Ayla Lidija Kožar ter obe-
nem priznala, da na nastopih najraje zapoje uspešnico 
I Will always Love You.

V soboto, 25. fe-
bruarja, bomo 
končno doča-
kali še en glas-
beni vrhunec - 
Goran Gerjevič 
Gero bo po iz-
dani plošči Troj-
ka pripravil t.im. 
RELIZZ party, na 
katerem bo prvič 
v živo predstavil 
novi album in, 
kot pravi, ima 
pr iprav l jen ih 
kar nekaj prese-

nečenj glede gostov in samega repertoarja. Kar se tiče 
albuma, nam je zaupal, da je bil zelo vesel odziva po 
Sloveniji, prijetno pa so ga s pozitivno kritiko preko te-
lefona in spleta presenetili »znani ustvarjalci« kot je 
npr. Ali En, dobro besedo mu je namenil tudi voditelj 
Matjaž Ambrožič. Se vidimo na koncertu!

 Pripravlja: Simon Uršič

glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke
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1. nagrada: bon v vrednosti 20 eur  
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 eur
3. nagrada:  bon v vrednosti 5 eur

Geslo križanke pošljite do četrtka, 23.2.2012, 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

CVETLIČARNA VIKTORIJA, 
PLANINSKA CESTA 3, 8290 SEVNICA

Geslo 3/2012 številke: 

ŽE ZBIRAŠ BONUSE PIZZERIE 
FONTANA

Nagrade, ki jih podarja Pizzeria Fontana, Krško prejmejo:

1. nagrada:  3 x domača velika pizza: Branko Kink, Sromlje   
2. nagrada:  2 x domača velika pizza: Martin Frankovič,  

 Leskovec
3. nagrada:  3 x hamburger: Dejan Kalšek, Radeče

www.neviodunum.si

o b č i n e  k r š k o

2011   
almanah

Almanah občine Krško

Knjige naročite preko telefona 
na 040 634 783, 

preko el. pošte na zalozba@posavje.info
ali s pomočijo spleta neviodunum.si

•	 knjiga,	ki	je	že	mnogim	začetnikom	pomagala	do	
okusnega	domačega	kruha,

•	 knjiga,	ki	se	je	razveselijo	tudi	izkušeni	peki,
•	 knjiga,	ki	vsebuje	pregledne	slike	postopkov	in	
vas	vodi	od	osnov	do	zahtevnejših	receptur,

•	 knjiga,	ki	je	lepo	in	koristno	darilo!
Cena:	25 €,	

trda	vezava,	118	strani.

Cene almanahov: 
izdaja 2011: 11,00 € 
starejše izdaje: 5,00 € 

trda vezava, 208 strani.

Knjige, ob katerih je prosti čas v veselje!
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SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 18. februarja, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Albertu Šantlu, Brezno 44, 2363 
Podvelka. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 

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

Lestvica tega tedna:  
 1.  (3.) FANTJE TREH DOLIN - Spominska knjiga  
 2.  (1.) ČUKI in MODRIJANI - Daj mi poljub  
 3.  (10.) Ans. ROKA ŽLINDRE- Lupčka mi je dala mala 
 4.  (4.) BRATJE IZ OPLOTNICE - Tvoje oči
 5.  (8.) Ans. STANKA PETRIČA - Muzika ali jaz 
 6.  (2.) Ans. SAŠA AVSENIKA in SLOVENSKI OKTET - Zvez-

de na nebu žare 
 7.  (7.) Ans. SLOVENSKIH 6 - Smučar Blaž  
 8.  (9.)  NAVIHANKE - Je pač tako 
 9.  (5.)  Ans. PETKA - Ljubezen iskal sem 
 10.  (-)  KLOBASEKOV PEPI - Čist sn znucan 

Predlog tega tedna za glasovanje:  
 Vera in Originali - Za prave Slovence

Kupon št. 89
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

Prodaja vstopnic: PETROL, POŠTA, kioski DELO, BING BANG, KOMPAS, INTEGRAL BREBUS, 
MC BREŽICE, PUNKT, BIT, TIC Brežice, www.eventim.si in ostala prodajna mesta Eventim.

IN MEMORIAM 

Leopold 
Rovan 

(1944 - 2012)

V ponedeljek, 6. februarja, smo se številni, ki smo 
ga poznali, na brežiškem pokopališču, še prej pa 
na žalni seji v prostorih Posavskega muzeja Bre-
žice, poslovili od Leopolda Rovana, dolgoletne-
ga športnega delavca in pedagoga, ustanovitelja 
Atletskega kluba Brežice in prejemnika številnih 
priznanj, med drugim oktobrske nagrade Občine 
Brežice in Bloudkove plakete. 

Poldetovo življenje je bilo že od otroštva v ro-
dnem Zakotu prežeto s športom. V osnovnošolskih 
letih je treniral rokomet in že kot trinajstletnik 
branil rokometna vrata brežiškega prvoligaša, 
uspehe pa je nizal tudi v atletiki. Šolanje je na-
daljeval na srednji fizkulturni šoli v Beogradu, 
potem na Pedagoški akademiji v Mariboru in na-
zadnje še na Visoki šoli za telesno kulturo v Lju-
bljani. Službena leta je preživel v osnovni šoli in 
na gimnaziji v Brežicah, kjer je leta 2004 doča-
kal upokojitev. S svojim strokovnim znanjem in 
lastnim pozitivnim zgledom je neštetim genera-
cijam vcepljal zdrav način življenja s poudarkom 
na telesni aktivnosti. 

V Brežicah je bil sprva rokometni trener, v breži-
ško zgodovino pa se je zapisal zlasti kot ustano-
vitelj Atletskega kluba Brežice v letu 1978, ki se 
je razvil v enega najmočnejših atletskih klubov v 
širšem okolju, Polde pa je postal prepoznaven in 
uveljavljen kot trener in mednarodni atletski so-
dnik. Iz brežiškega kluba so izšli številni atleti in 
atletinje, ki so dosegali izjemne uspehe na tek-
movanjih, med njimi tudi zlati olimpijec Primož 
Kozmus in Poldetov sin Jure Rovan, prav tako ude-
leženec olimpijskih iger. „Nam, atletom, je do-
kazoval, da ni dovolj nadarjenost, da je za vsak 
uspeh, dosežek potrebno tudi trdo delo, garanje. 
Atleti smo mu verjeli in zaupali. Zaupali smo mu 
tudi tedaj, ko nam je obljubljal  boljše pogoje za 
vadbo in nov atletski stadion, ko je prevzemal or-
ganizacijo manjših in velikih atletskih tekmovanj. 

S svojo energijo športnika, delavnostjo, voljo in 
doslednostjo je vplival na vse nas, da smo verje-
li v zastavljene cilje in jih ob njegovi pomoči in 
vodenju tudi dosegali,“ je v žalnem govoru med 
drugim povedal predsednik brežiškega atletske-
ga kluba Vladimir Kevo. „V vsem, s čimer se da-
nes ponaša brežiška atletika, stoji Poldetovo ime. 
Zato se danes, ko ga več ni, še bolj zavedamo, 
kaj nam je dajal in s čim nas je opremil za življe-
nje. Člani Atletskega kluba Brežice bomo njegovo 
ime vedno izgovarjali s ponosom. Našemu vzorni-
ku Poldetu Rovanu smo hvaležni za bogato športno 
dediščino, za vse, s čimer je obogatil naš športni 
prostor,“ je zaključil.

„Njegovo delo so visoko cenili tako športni sode-
lavci kot strokovnjaki na občinski in državni rav-
ni, o čemer pričajo številne nagrade in priznanja. 
Leta 1988 je za zasluge pri razvoju atletike v bre-
žiški občini in izjemen prispevek pri vzgoji mladih 
generacij atletov prejel tudi oktobrsko nagrado 
– najvišje priznanje Občine Brežice. Še pomemb-
nejša pa so priznanja njegovih nekdanjih varo-
vancev in dijakov, ki ga enoglasno opisujejo kot 
prijaznega, neutrudnega mentorja, vedno pripra-
vljenega na pogovor, vzornika, ki je imel za vsa-
kega pripravljen nasvet in besede spodbude,“ je 
o pokojniku na žalni seji med drugim dejal župan 
občine Brežice Ivan Molan. Poleg omenjene okto-
brske nagrade je Rovan za svoje delovanje na po-
dročju športa prejel tudi številna druga priznanja 
- Bloudkovo plaketo, medaljo dela, zlato značko 
mentorja šolskih športnih društev, priznanje Zve-
ze društev športnih pedagogov Slovenije. 

Polde Rovan je svojo predanost športu uspešno 
združeval z družino in v atletiko pritegnil tudi si-
nova Aljošo in Jureta, ki gre tudi po očetovih tre-
nerskih stopinjah. Po upokojitvi se je skupaj z 
ženo Elico ter družinama svojih sinov najraje za-
drževal pri svojem vikendu v Gazicah, a je nje-
govo življenjsko pot mnogo prezgodaj preseka-
la kruta bolezen. Kot je na žalni seji dejal župan 
Molan, njegovo slovo prav gotovo najbolj obču-
ti njegova družina, velika praznina pa bo osta-
la tudi v življenjih vseh, ki smo ga poznali in z 
njim sodelovali.
 P. P. 

(delno povzeto po žalnih govorih Ivana Mola-
na in Vladimirja Keva)

S Posavskim obzornikom 
na koncert Stavrosa in Zečića!

V tokratni nagradni igri si lahko s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje in malo 
sreče ogledate nastop Jasmina Stavrosa in Dražena Zečića, ki bo 24. februarja ob 20. uri 

v Športni dvorani Marof Novo mesto. Nagradno vprašanje se glasi:  

Iz katere države prihajata nastopajoča glasbenika?

Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za lažje obveščanje lahko tudi telefonsko 
številko) nam do torka, 21. februarja, pošljite na naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro«
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Odgovor pa nam lahko pošljete tudi preko elektronske pošte na naslov: 
nagradna.igra@posavje.info

Pet nagrajencev bomo o prejeti nagradi obvestili na posredovane kontakte.

Sodelujte in si polepšajte petkov večer z balkanskimi melodijami.

BREŽICE – Na vrtu družine Rueh v jedru Brežic se je konec janu-
arja že vse popolnoma pripravljalo na pomlad. Da so bile tem-
perature ekstremno visoke, je dokazovalo tudi bujno cvetenje 
rumenega in dišečega kitajskega nepozebnika, t.im. hamameli-
sa, ki je navadno srednje visok do visok grm, ki za dobro rast po-
trebuje rahlo kisla tla na sončni ali pol senčni legi. Cvetovi ima-
jo značilen sladek vonj in so svetlo ali žvepleno rumene barve, 
s katero mimoidočim vdahnejo takojšnje veselje.  M. M.

KRŠKO - Na pobudo Skupnosti 
občin Slovenije (SOS) je Obči-
na Krško 14. februarja v po-
poldanskih urah organizira-
la za občanke in občane dan 
odprtih vrat s predstavitvijo 
delovanja občinske uprave, 
oddelkov ter preteklih in na-
črtovanih večjih projektov. S 
tem je hkrati obeležila 20-le-
tnico sprejema nove ustave 
ob osamosvojitvi Slovenije 
leta 1991, na podlagi katere 
je bil opuščen dotedanji sis-
tem organiziranosti Skupšči-

ne občin in na novo uvedena 
lokalna samouprava. 

S tem obdobjem sovpada tudi 
ustanovitev združenja lokal-
nih skupnosti pod imenom Sku-
pnost občin Slovenije, v katero 
je danes vključenih 173 občin, 
med njimi, razen občine Kosta-
njevica na Krki, tudi vse posa-
vske občine. S tem SOS kot 
reprezentativno združenje lo-
kalnih skupnosti pokriva več 
kot 90 odstotkov vseh prebival-
cev R Slovenije, sicer pa je bilo 

ustanovljeno z namenom, da  
zastopa skupne interese občin 
v razmerju do državnih orga-
nov in mednarodnih institucij, 
pripravlja stališča in predloge 
občin do zakonskih predlogov, 
ki se navezujejo na občine, za-
stopa lokalne skupnosti v po-
stopkih sklepanja kolektivnih 
pogodb za zaposlene v občin-
skih upravah in javnih službah, 
organizira razprave o aktualnih 
vprašanjih, izobraževanja za 
potrebe občin članic ipd. 
 B. M. 

Dan odprtih vrat Občine Krško 

KRŠKO - Valvasorjeva knjižni-
ca Krško že nekaj časa vabi 
lokalna društva k sodelova-
nju pri njeni razstavni de-
javnosti. Kar nekaj društev 
se je vabilu že odzvalo in v 
prostorih knjižnice predsta-
vilo svoje delovanje. Tokrat 
so razstavne vitrine in pano-
je napolnila štiri društva, ki 
s knjižnico sodelujejo v pro-
jektu Živim in se veselim s 
knjižnico. Društvo gluhih in 
naglušnih Posavja, Varstveno 
delovni center Krško-Lesko-
vec, OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja Krško in Društvo Sonček 
vas skupaj z Valvasorjevo 
knjižnico Krško vabijo, da si 
ogledate razstavo, podrob-
neje spoznate delovanje dru-
štev in si ogledate njihove iz-
delke. Razstava, ki se nahaja 
v avli knjižnice, v časopisni 
čitalnici in v prvem nadstro-
pju, bo na ogled v mesecu 
februarju in marcu. 
 U. Š.

Razstava v 
krški knjižnici

Pomlad pred zimo v Brežicah

PIJANA GORA - Prijazna in ve-
dno dobre volje nas je 2. fe-
bruarja sprejela Marija Le-
kše oziroma Slavčetova teta 
iz Pijane Gore, kot jo kliče-

mo sovaščani, ki je 31. janu-
arja praznovala 88. rojstni 
dan. Njena mladost se je 
končala zgodaj, saj je bila 
med drugo svetovno vojno 
izseljena v Nemčijo. Večkrat 
se spomni na čas med voj-
no in po njej, ko je bilo po-
trebno veliko poguma in vo-
lje, da si se prebil skozi vsak 
dan. Pozneje si je z možem 
Slavčetom ustvarila prijeten 
dom, kamor še zdaj radi za-
idemo. Vaščani jo poznamo 
kot veselo in nasmejano go-
spo, ki je vedno pripravlje-
na pomagati, če le lahko. Po 
urici sproščenega klepeta in 
smeha smo odšli z upanjem, 
da bo naši sosedi še naprej 
služilo zdravje in se bomo 
lahko tudi v prihodnje sku-
paj z njo nasmejali in kakšno 
rekli.  B. L. 

88 let Marije 
Lekše 

Slavčetova teta

KRŠKO - 11. februarja so iz Krškega silen mraz odganjali 
ptujski koranti. Najprej so se ustavili pri Mestnem muze-
ju, zatem obiskali tržnico, obisk pa zaključili z rajanjem 
na trgu v Leskovcu pri Krškem in že s tradicionalnim obi-
skom Senuš. (M. Žokalj)
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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.

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.

v spomin

Ob boleči izgubi našega moža, očeta, brata, dedka in strica - se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom, gospodu župniku, pevcem, trobentaču, pogrebni službi 
Kostak in gospe Ireni Gmajner za čudovit govor, ki ste v težkih 
trenutkih slovesa sočustvovali z nami, darovali cvetje in sveče, nam 
izrekali sožalje na zadnji poti.

Žalujoča žena Tinčka, hčerki Rezika in Jožica z družinama 
in vsi ostali.

VIKTOR ŠKOBERNE

ZAHVALA

roj. 31.7.1925 - 29.1.2012

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

»Solze, žalost, bolečina, 
te zbudila ni,

ostala je praznina,
ki hudo boli.«

FRANC MOLAN
iz Arnovega sela.

V SPOMIN
9. februarja je minilo žalostno leto, odkar 

si odšel od nas dragi

Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi, 

nikoli ti zares od nas ne boš odšel, 
v naših srcih večno boš živel.

Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu. Še posebej hvala 
vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem preranem grobu, 
mu prižigate sveče in prinašate cvetje.

Vsi njegovi.

Si ljubil življenje, ustvarjal, sodeloval, se 
žrtvoval, prevozil vse ceste in potke, našel 

prijatelje brez vsake navigacije. Ko utrujen 
si postal, si mir v zavetju doma poiskal. 

Korakov tvojih več ne slišim, zdaj nam veter 
solze briše, ker tebe ni do naše hiše. Zato 

želimo ti mi vsi, mirno spi in sladko sanjaj.

JOŽETA URBANČA 
iz Jelš 24

ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubljenega moža, atija, starega 
ata, tasta, svaka, bratranca, soseda, prijatelja 

se zahvaljujemo bolnišnici Brežice Interni 2, posebno dr. Mileni Strašek, 
medicinskemu osebju, ki so mu lajšali bolečine v zadnjem mesecu življe-
nja. Hvala g. Milanu Kšeli za zadnjo popotnico. Hvala vsem sestričnam in 
bratrancem, ki so ga obiskovali v času bolezni. Hvala pogrebni službi Žičkar 
za vso pomoč, organizacijo pogreba, pevcem iz Cerkelj in izvajalcu žalo-
stinke. Zahvala prijateljem gasilcem za zadnjo častno stražo in g. Tomažu 
Koretiču za besede slovesa. Posebna zahvala vinogradnikom in KZ Krško, 
g. Janezu Živiču za sočutne besede, hvala Konjeniškemu klubu Posavje, 
ZRHK in Haflingerjev Slovenije, vsem prijateljem rejcem konj ter govor-
niku g. Vranetiču, hvala društvu KO DIS Leskovec, PD Videm, sodelavcem 
Elektra Krško in Gastromiksa Krško. Hvala prijateljem in vaščanom, vsem 
družinam Pacek, Urbanč in Renati za vso pomoč, iskrena hvala vsem, ki 
ste počastili spomin na našega Jožeta, darovali cvetje, sveče, za orgle, sv. 
maše, a vas nismo posebej imenovali. Posebna zahvala g. Ludviku Žagarju 
in g. župniku ter sestram z Rese za vse molitve. 
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

Polno življenje med enakimi ...
Bolezen, trpljenje. Petek zvečer. 

Vzdih in zadnji izdih. Turoben zimski dan. 
Sreda. Zadnje potovanje k mami in očetu. 

Tam, med rojstnimi vinskimi goricami na 
Bizeljskem počiva ljubljeni mož, ati in dedi 

JOŽE ILJAŽ
iz Brežic

ZAHVALA

Zdravljenje. Pomoč. Stisk rok. Nem pogled. Žalostinke. Zvok 
trobente. Korak. Misel. Sveta beseda. Solze. Zvonik. Mir. Tišina. 

Sorodniki. Prijatelji. Sosedje. Sodelavci. Znanci. Duhovnik.
Bili ste z Jožetom in z nami.

Vsem hvala za vse. 

V globoki žalosti:
žena Elza in hčeri Mateja ter Nataša z družino

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate lep spomin bo ostal.

MIRKO VODOPIVEC
rojen v Ospu.

V SPOMIN

10. februarja je minilo eno leto, odkar si 
za vedno odšel.

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

Žena Pepca in Stoparjevi.

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

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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Jumbo plakati
Vizitke, flajerji in transparenti

Grafično in spletno oblikovanje
              Izdelava spletnih strani

Ostali promo materiali

      Izstopamo
iz množice!

CELOSTNO OGLAŠEVANJE v Posavju na enem mestu 

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

obzornikova oglasna mreža
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p.MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

Prirejamo telovadne večere
ki potekajo ob torkih in četrtkih ob 20. uri 

v FITNESS CENTRU 
ARENA KEMO 
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                                       Informacije na tel: 041 / 791 799 

VABLJENE 
NA KLASIČNO TELOVADBO,

PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!

TU JE 
LAHKO VAŠ 

OGLAS!

tel: 07 49 05 780,
marketing@posavje.info
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Prodam odojke, težke od 28 
- 40 kg; okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136 

Prodam odojke do 25 kg, kri-
žane, krško-poljske pasme, 3 
kom. in obračalnik pajek, ši-
rine 4,2 m; ugodno. 
Tel.: 041 243 343

Prodam prašiča, težkega 190 
kg. Tel.: 031 563 503

Prodam prašiča, 200 kg, do-
mača hrana, in koruzo iz ko-
ruznjaka. Tel.: 07 49 67 135

Prodamo 3 pujske 35-40 kg; 
okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam 2 prašiča, težka 160 
in 200 kg, hranjena z doma-
čo hrano, možen zakol. 
Tel.: 041 813 069

Prodam 4 prašiče, težke 
okoli 100 kg, cena po dogo-
voru. Tel.: 030 670 736

Prodam prašiče, težke oko-
li 100 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 597 011, 041 205 133

Prodam prašiče, téže od 30-
50 kg. Tel.: 031 539 710

Izdelava boksov za praši-
čerejo in kovinskih rešetk 
za govedorejo. 
Tel.: 040 825 721, 
Rajko Zakšek s.p., Metni 
Vrh 14, Sevnica

Zajčnik, nov, za dve, tri, štiri 
ali šest samic z mladiči. Mo-
žna dostava, različne veliko-
sti. Tel.: 040 229 459

Prodam nove AŽ satarje, tudi 
trietažne. Tel.: 031 501 801

RAZNO

Prodam pocinkano garažo 
5x3 m in štedilnik plin ter 
elektrika. Tel.: 070 743 084

Prodam snežno frezo MTD-
3,5 KS, širina 56 cm in mo-
torni prekopalnik Marko-5 
KS (vrtna freza). Oboje sko-
raj novo. Tel.: 030 694 956

Ugodno prodam pas AB Tro-
nic, delujoč, malo rabljen, 
odlično ohranjen. Cena po 
dogovoru. Tel.: 051 760 954

Prodam Husquarna 6,5x55, 
Zeiss 2.5-10x52, Zeiss 
2.5-10x48, Anschutz 22 
WMR, kombinirko Fanzoj 
6.5x57R/12. Tel.: 041 731 295

Ugodno prodam rabljeno peč 
za ogrevanje na olje. 
Tel.: 040 851 630

Prodam starejšo zamrzoval-
no skrinjo LTH 380 in malo 
rabljeno zamrzovalno omaro 
Candy. Tel.: 031 528 437

Iščem zanesljivo osebo za ob-
časno varstvo 4-letne punčke 
v Brežicah. Tel.: 051 312 572

Prodam 90-litrski hladilnik; 
možna dostava. 
Tel.: 051 630 530

Odkup barvnih kovin: baker, 
medenina, inoks, aluminij, 
železo ipd. Odpeljem - pla-
čam. Tel.: 051 621 223; Za-
kovšek Janko s.p., Vranje 22 
a, Sevnica

Prodam dva gobelina, Mari-
ja z Jezusom, race na vodi, 
40x50 cm. Tel.: 031 722 709

Prodam nov zimski kostim 
št. 46, vinske barve, masažni 
aparat za noge, kitaro in hi-
šni prenosni telefon. Cena po 
dogovoru. Tel.: 07 81 42 567

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-

NAROČILO MALEGA OGLASA

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:

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.

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



mali oglasi

Kaj ogreje srce močneje kot posebna pozornost naših najbliž-
jih in voščilo tistih, ki morda ne živijo z nami, pa nam v bese-
di in sliki pošiljajo dobre želje? Voščilo ob visokih življenjskih 
jubilejih, kot so zlata in biserna poroka, obletnica poroke, 
abraham ali drug osebni praznik, čestitke ob posebnih delov-
nih uspehih in dosežkih v tekmovanjih, bo zagotovo videlo naj-
več ljudi, če bo objavljeno v Posavskem obzorniku. Kako na-
ročite voščilo? Pokličite nas na 07 49 05 780 ali 040 634 783.

voščila in pozdravi

NEPREMIČNINE

Krška vas, prodamo opre-
mljeno hišo, 11x8 m, 4. leto 
vseljena, funkcionalna, kva-
litetna, izredna prilika. 
Tel.: 041 640 328

Prodam manjši vinograd z zi-
danico, lepa mirna lokacija - 
Vinska gora Vrhe. 
Tel.: 031 268 130

Njivo I. kategorije na rav-
nem terenu v bližini Sevni-
ce, k.o. Kompolje, 1,14 ha, 
prodam. Cena 2,5 €/m2. 
Tel.: 031 628 996

Oddam 3-sobno etažno sta-
novanje v Krškem (Videm). 
Tel.: 040 415 082

Oddam sobo v starem delu 
mesta Krško. Tel.: 040 221 015

Oddam v najem opremljen 
trgovski lokal v Kapelah, 
obratovanje možno takoj. 
Tel.: 041 378 261

AVTOMOBILIZEM

Prodam osebni avto Kia Pri-
de, odlično ohranjen, brezhi-
ben. Tel.: 041 378 261

Prodam vlečno kljuko tip "še-
ško" in alu platišča z gumami 
za Audi A4, 205/55/R1 - 91H, 
4 kom. Tel.: 041 724 078

KMETIJSTVO

Prodam kosilnico Gaspardo 
FB940, 190 cm širine, lepo 
ohranjena, 1. lastnik. 
Tel.: 041 624 612

Prodam malo rabljen drobi-
lec za veje. Tel.: 051 859 467

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžina 2 m, cena 1 €. 
Tel.: 031 757 220 

Prodam mlin za žito SIP Kle-
pec 51 in dvoredno sejalnico 
koruze, kot nova; možna me-
njava za drug kmetijski stroj 
ali živino. Tel.: 070 618 239

Prodam: kole za vinograd, 
kalane, žagane, stebriči za 
pašnik, seno v kockah, pra-
šiča 180 kg. Tel.: 031 397 434 

Prodamo kalano kostanjevo 
kolje za vinograd ali sadov-
njak, dolžine 2 m. Cena 1 €. 
Tel.: 031 439 645

Prodam bukova drva, cena 50 
€ za meter. Tel.: 041 695 452

Po 48 €/m prodam suha aka-
cijeva drva, razžagana na 25-
33 cm, primerna za štedilnik 
in centralno peč. 
Tel.: 070 321 426

Prodam opaž od 4,4 € dalje 
in brune od 5,7 € dalje. Cene 
s prevozom na dom. 
Tel.: 040 624 123

Prodam suha gabrova drva, 
smrekove deske, suh jesen 
50 mm ter tepkovo žganje. 
Tel.: 031 324 180

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

Prodam samohodni mulčar, 
širina 60 cm, bukova drva, 
kostanjevo kolje za vino-
grad, vino cviček in modro 
frankinjo. Tel.: 040 319 448

Prodam seno - otava, slama 
kocke, jedilni krompir, ko-
ruzo, mešana metrska suha 
drva; možna dostava. 
Tel.: 040 796 830

Prodam kvalitetno suho seno 
v okroglih balah; okolica Sev-
nice. Tel.: 031 438 120

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

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Pri podiranju vinograda po-
darim okoli 80 kom. beton-
skih vinogradniških stebrov v 
zameno za njihovo izruvanje 
z žico vred. Tel.: 041 827 994

Vino rdeče in belo, bizelj-
sko-sremiški vinorodni okoliš, 
kvalitetno, letnik 2011, cena 
1,00 €/l. Tel.: 041 643 972

Prodam bizeljsko belo in 
rdeče vino, cena 1,00 €/l. 
Tel.: 041 813 074

Prodam frankinjo, žametno 
črnino in kravo za zakol. 
Tel.: 051 870 909

Prodam 100 l žganja, cena 4 
€, vino cviček; okolica Mal-
kovca. Tel.: 041 381 476

ŽIVALI

Prodam telico limusin, pa-
šna, breja v 8. mesecu, tež-
ka cca. 600 kg. Tel.: 041 523 
708; 07 47 78 214 

Prodam dve telički, limusin 
in simentalko, težki po 150 
kg. Tel.: 041 380 075 

Ovca, stara 4 leta, težka 80-90 
kg, za zakol. Tel.: 041 377 860

Prodam odojke; okolica 
Rake. Tel.: 07 49 75 447

Prodam 2 prašiča, 100-120 
kg, cena 1,60 €/kg ter koru-
zo v zrnju z brezplačno do-
stavo. Tel.: 051 499 355 

Bremena usode te niso zlomila,
pod zadnjim bremenom pa si omahnil.

Bolezen iz tebe vso moč je izpila ...,
za tabo ostala je le praznina.

KRAMŽAR IVANA
iz Radeč

ZAHVALA
Ob prerani in boleči izgubi dragega moža, 

očeta, dedka in brata 

se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, darovali cvetje, sveče in nam izrekli sožalje. Hvala pevcem 
Steklarne Hrastnik za zapete pesmi in odigrano Tišino.

Žalujoči: vsi njegovi.

graverstvo
èevljarstvo

          kljuèi 
(navadni, specialni)

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

Naročila sprejemamo 
na 

07 49 73 190 in
031 676 724.

 bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev, 

rjavih ter grahastih jarkic               
2. marca

na Kajuhovi 3, Senovo ter
3. marca 

pri Mirt Alojzu 
Gmajna 28, Raka

s Senovega sporoča, da 

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

da bo prodaja 

belih kilogramskih 
piščancev in rjavih jarkic 

za nadaljnjo rejo 
v soboto, 18. februarja.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol. 

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

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev ter 
mladih rjavih in grahastih jarkic

v soboto, 18. februarja. 

za vse osamljene ljudi, vseh staro-
sti, od vsepovsod, ki si želijo življe-
nja v dvoje. Imamo preko 2000 
oglasov, reklam, več zaposlenih, 
tradicijo in ogromno ponudb z 
vseh območij, ki so za mlade žen-
ske zastonj, ostale plačajo 14 € za 
neomejeno ponudb 2 leti, ugo-
dno za moške.

Ženitna posredovalnica 

ZAUPANJE

031 836 378, 031 505 495 
090 6286 1,99 €/min.

Leopold Orešnik s.p., Dolenja vas 85 
p.p. 40, 3312 Prebold

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi.

Zdaj živijo le spomini
na tiste skupne srečne dni.

SLAVKO KUNEJ
iz Krškega.

V SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite pri njegovem grobu, prižigate svečke in 
obujate lepe spomine o letih njegovega življenja. Pogrešamo te 
vsi, ki smo te imeli neizmerno radi.

Vsi njegovi.

16. februarja se spominjamo na prvo 
obletnico, ko smo te pospremili na 

zadnjo pot k večnemu počitku, naš dragi
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Prijatelje
Mladine Krško - levi breg


