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IMAMO SPLOH ŠE 
KAJ ZASEBNOSTI NA 
DELOVNEM MESTU? 

NAS LAHKO NADZIRAJO 
NA SLEHERNEM KORAKU?

Na ta in druga vprašanja 
bomo dobili odgovore iz prve 
roke. Nanje bo odgovarjala 
informacijska pooblaščanka 
Nataša Pirc Musar.
Odzvala se je na prošnjo po-
savskih seniorjev in tudi za 
širšo strokovno javnost pri-
pravlja prispevek z naslo-
vom Zasebnost na delov-
nem mestu.
Informacijska pooblaščen-
ka Nataša Pirc Musar bo 
o zasebnosti na delovnem 
mestu predavala v 
petek, 2. marca, ob 17. uri 
v klubskih prostorih Kultur-
nega doma Krško in odgo-
varjala tudi na vaša vpra-
šanja.

Prijazno vabljeni!

KRŠKO - Danes popoldne so bodo članice in člani krškega 
občinskega sveta sestali na 14. redni seji, na kateri bodo 
obravnavali 18 točk dnevnega reda. Med pomembnejšimi je 
obravnava in predvidoma tudi sprejem predloga odloka o le-
tošnjem občinskem proračunu, predlog sklepa o prerazpore-
ditvi proračunskih sredstev, potrditev dokumentov za projekt 
Izgradnja komunalne in cestne infrastrukture na območju ZN 
Videm - Polšca, predlog o spremembi in dopolnitvi odloka o 
zazidalnem načrtu Spodnji Grič II in o ureditvenem načrtu 
za asfaltno bazo Drnovo.   B. M.

SEVNICA – Na včerajšnji sevniški občinski seji so svetnice in sve-
tniki med 23 točkami dnevnega reda obravnavali tudi pobudo 
krajank in krajanov naselja Dolnje Brezovo o ustanovitvi samo-
stojne krajevne skupnosti. Pobudo so v pisni obliki oddali na 
Občino Sevnica v lanskem novembru, ko so zbrali dovolj pod-
pisov za vložitev zahtevka o izločitvi naselja Dolnje Brezovo iz 
Krajevne skupnosti Blanca in o ustanovitvi lastne krajevne sku-
pnosti, o kateri naj bi odločali na referendumu. Pri sprejetju 
oz. zavrnitvi zahteve po razpisu referenduma (stroški zanj bi 
znašali okoli 5000 evrov) so odločale zemljepisne, zgodovinske, 
gospodarske, upravne, kulturne in ostale značilnosti območja. 
Med ostalimi točkami včerajšnje seje omenimo še obravna-
vo stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne 
obravnave dopolnjenega osnutka OPPN za most čez reko Savo 
pri naselju Log, informacijo o projektu gradnje odprtega ši-
rokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini ter 
delovanje TV Vaš kanal Novo mesto. O razpletu seje pa v na-
slednji številki časopisa. S. R.

Danes bodo zasedali Krčani

Referendum o ustanovitvi 
KS Dolnje Brezovo? 

SEVNICA - V posavskem Štabu Civilne zaščite bodo v so-
delovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje jutri na 
regijski prireditvi v počastitev svetovnega dneva civilne 
zaščite v Sevnici podelili posameznikom, društvom, go-
spodarskim družbam in drugim organizacijam, ki so se z 
delovanjem še posebej izkazali na področju zaščite in re-
ševanja - priznanja Civilne zaščite. Enajst prejemnikov 
bo za prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, iz-
vajanje zaščite, reševanja in za pomoč pri odpravljanju 
posledic naravnih in drugih nesreč prejelo bronasti znak 
CZ, ob plaketi CZ pa bosta podeljena še dva srebrna ter 
dva zlata znaka CZ. B. M. 

16 prejemnikov priznanj CZV Krškem se bodo za nasled-
stvo Franca Bogoviča, ki je 
eno večjih slovenskih ob-
čin vodil kar 13 let, med-
tem pa iz poslanske funkcije 
„napredoval“ v ministra za 
kmetijstvo in okolje, spopa-
dli štirje kandidati: številko 
1 na glasovnici bo imel 55-le-
tni Krčan mag. Miran Stanko 
(predlagateljica SLS), števil-
ko 2 45-letni Cvetko Sršen 
(SDS s podporo NSi) iz Volov-
nika, številko 3 37-letni Silvo 
Krošelj (SD) z Rake, števil-
ko 4 pa 42-letni mag. Robert 
Planinc (Pozitivna Slovenija 
s podporo DeSUS) s Kreme-
na. Ker skorajda ni priča-

kovati, da bi bil novi župan 
izvoljen že v prvem krogu, 
bo najbrž potreben še drugi 
krog volitev, za katerega je 
predviden datum 25. marec, 
ko bo potekal tudi referen-
dum o družinskem zakoniku. 

Zagotovo pa bodo novo žu-
panjo 11. marca dobili v ob-
čini Radeče, saj se za župan-
ski stolček potegujeta le dve 
kandidatki. Poleg 51-letne 
Rafaele Pintarič iz Radeč, 
kandidatke Zveze za napre-
dek Radeč in radeškega ob-
močja ter stranke SD, ki po 
odhodu Matjaža Hana kot 
podžupanja izvaja župan-

ska pooblastila, še 53-letna 
Helena Bregar Šramel, ka-
tere predlagateljica je SDS, 
doma iz Jagnjenice. Slednja 
bo kot županska kandidatka 
nadomestila mag. Damjano 
Petavar Dobovšek, ki se je 
do sedaj na volitvah že dva-
krat na listi SDS potegova-
la za županjo Radeč. Peta-
var Dobovškova je prevzela 
funkcijo poslanke v Držav-
nem zboru RS, kjer je nado-
mestila mag. Andreja Viz-
jaka, ki je bil imenovan za 
ministra za delo družino in 
socialne zadeve. 

 P. P., B. M.

Še deset dni do volitev

V Krškem spopad četverice, 
v Radečah bo županja ženska
KRŠKO, RADEČE – Še deset dni nas loči do nadomestnih županskih volitev 
v občinah Krško in Radeče, ki sta jih „zakrivila“ zdaj že nekdanja župana 
Franc Bogovič in Matjaž Han z uspešnima kandidaturama za poslanca v Dr-
žavnem zboru, zaradi nezdružljivosti županske in poslanske funkcije pa sta 
se nato morala odpovedati županovanju.

POSAVJE - V ponedeljek, 5. marca, bo minister za infra-
strukturo in prostor Zvonko Černač med svojim prvimi 
obiski regij na povabilo brežiškega župana Ivana Molana 
obiskal Posavje. Glavni namen obiska je seznanitev mi-
nistra s potekom projekta izgradnje HE na spodnji Savi 
in iskanje rešitev za hitrejšo realizacijo dokončanja ve-
rige HE na spodnji Savi – izgradnjo HE Brežice in HE Mo-
krice. Minister Černač bo s sodelavci obiskal podjetje 
HESS, kjer se bo udeležil delovnega srečanja s predse-
dnikom Odbora za gradnjo HE na spodnji Savi Nikom Ga-
lešo, direktorjem HESS Bogdanom Barbičem, direktor-
jem INFRE mag. Vojkom Sotoškom in  županom Ivanom 
Molanom. Minister si bo ogledal tudi HE Krško, po zaklju-
čenem delovnem srečanju pa bo v prostorih Kulturnega 
doma Krško sodeloval na Klubu županov in podžupanov 
SDS, ki mu predseduje brežiški župan Molan.  P. P.

V Posavje prihaja minister za 
infrastrukturo in prostor Černač

IZJEMNO ODKRITJE - Natančne stavbne in arheološke raziskave v okviru obnove t. i. 
Mencingerjeve hiše v Krškem, ki se je pričela lansko poletje, so pripeljale do številnih 
novih odkritij, med katerimi predstavljajo največje presenečenje nedavno odkrite po-
slikave iz 16. stoletja v prvem nadstropju hiše. »Upodobljeni portreti v značilnih re-
nesančnih oblačilih nedvoumno kažejo na čas nastanka poslikav, z naslikanimi grbi pa 
bo v prihodnje morda razrešena uganka, kdo je na portretih upodobljen,« pravi pri-
stojna konzervatorka Alenka Železnik z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je – OE Ljubljana, pomen odkritja pa ocenjuje z besedami: »Odkrita poslikava s svo-
jo tematiko, časom, v katerem je nastala, in ohranjenostjo je izjemnega pomena in 
predstavlja neprecenljivo vrednost za mesto Krško in za celoten slovenski prostor.«  
 P. P., foto: N. Sotelšek, Mestni muzej Krško
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Z obnovo in dozidavo vrt-
ca bodo v Kostanjevici reše-
vali prostorsko stisko, saj je 
v obstoječem vrtcu, ki ga v 
tem šolskem letu obiskujeta 
102 otroka, 12 pa so jih mo-
rali celo zavrniti, prostora le 
za tri oddelke, še trije pa go-
stujejo v šolskih prostorih, ki 
niso primerno opremljeni. Kot 
je povedala Anita Krajnc, viš-
ja svetovalka za družbene in 
gospodarske dejavnosti v ob-
činski upravi, se na podlagi po-
datkov o nataliteti, priliv pre-
bivalstva pa pričakujejo še po 

Malčkom vrtec, turistom stražni stolp
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnji občinski svet je 16. februarja na prvi letošnji redni seji potrdil in-
vesticijska projekta za rekonstrukcijo in prizidek k obstoječemu vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa ter za ob-
novo stražnega stolpa v Črneči vasi. Slednjo, manj zahtevno investicijo naj bi izvedli še letos, vrata ob-
novljenega vrtca pa se bodo odprla jeseni 2014.

sprejemu občinskega prostor-
skega načrta, kaže potreba po 
sedmih oddelkih. Najprej bodo 
zgradili dvonadstropni prizidek 
za štiri oddelke, nato pa ob-
novili še obstoječi vrtec, tako 
da bo v vrtcu prostora za 138 
otrok. Za 1,2 milijona evrov 
vredno investicijo imajo zago-
tovljenih slabih 674 tisoč evrov 
iz evropskega sklada za regi-
onalni razvoj, 284 tisočakov 
bo prispevala SVLR na podla-
gi 21. člena zakona o financi-
ranju občin, 274 tisočakov pa 
bodo zagotovili iz občinskega proračuna. „Trenutno imamo 

na upravni enoti vlogo za iz-
dajo gradbenega dovoljenja, 
kjer pa je bilo ugotovljeno, 
da za del prizidka potrebuje-
mo spremembo namembnosti 
zemljišča, zato bomo naredili 
še parcelacijo, da bomo plača-
li čim manj odškodnine,“ je še 
povedal Krajnčeva. Gradbeno 
dovoljenje pričakujejo v roku 
dveh mesecev, v drugi polovici 
leta pa bodo izvedli javni raz-
pis za oddajo del in izbiro iz-
vajalca. Dela se bodo predvi-
doma začela julija 2013 in se 
zaključila do začetka šolskega 
leta 2014/2015.

Obnovo bo končno dočakal 
tudi nekdanji obmejni stražni 
stolp z zvonom iz časa turških 
vpadov v Črneči vasi, ki po-
staja čedalje bolj obiskana 
turistična točka. Za 47 tisoč 
evrov vredno obnovo se na ob-
čini nadejajo 33 tisočakov iz 

razpisa kmetijskega ministr-
stva, razliko pa bodo prispe-
vali sami. V kolikor bodo na 
razpisu uspešni, naj bi obno-
vo izvedli še letos.

Občinski svetniki so potrdi-
li tudi letni program gospo-
darskih javnih služb, ki po za-
gotovilih občinske uprave ne 
predvideva novih podražitev 
za občane, dopušča le mo-
žnost že sprejete, a s strani 
države zamrznjene podraži-
tve odvoza odpadkov, kar bi 
za povprečno gospodinjstvo 
pomenilo za dober evro viš-
jo položnico. Za 2 % so povi-
šali vrednost točke za obračun 
občinskih taks za letošnje leto 
(ta zdaj znaša 0,0529 evra), 
sprejeli odlok o ustanovitvi 
Razvojnega sveta regije Po-
savje ter se seznanili s poro-
čilom Nadzornega odbora o 
opravljenem nadzoru v letu 
2011. Peter Pavlovič

MALKOVEC - V prostorih Vinskega dvora Deu na Malkovcu v 
KS Tržišče je 17. februarja potekal volilni občni zbor sevni-
škega občinskega odbora Slovenske ljudske stranke, kjer je 
okoli 150 prisotnih za predsednika ponovno izvolilo Srečka 
Ocvirka in tri podpredsednike - Jureta Špitalarja, Andre-
jo Kobal in Romana Žvegliča ter 19-članski izvršilni odbor. 
V svojem nagovoru je predsednik OO SLS Sevnica in župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk poudaril strankarsko zavzema-
nje za realno načrtovanje enakomernega razvoja celotnega 
območja glede na pestrost potreb, za medsebojno sodelova-
nje in za strpno usklajevanje odločitev za prave projekte - v 
dobro občine in občanov. »Stranka bo delovala povezovalno, 
od vlade pa pričakuje uravnoteženo in razvojno usmerjeno 
politiko, ki bo deležna posluha za lažjo uresničitev zastavlje-
nih ciljev,« je med drugim še povedal Ocvirk. 
Zbranim se je predstavil tudi Roman Žveglič, poslanec v Dr-
žavnem zboru na listi Slovenske ljudske stranke. Žveglič je 
v svojem nagovoru poudaril, da bo kot poslanec glasoval po 
svoji vesti, pri čemer ne bo pozabil ljudi in krajev, ki so ga 
izvolili. Na njegovo pomoč pri uveljavljanju širših interesov 
občine računa tudi sevniški del Slovenske ljudske stranke.
 S. R.

Ocvirk ostaja na čelu sevniške SLS 

BISTRICA OB SOTLI - Tamkajšnji občinski svet je sredi fe-
bruarja gladko sprejel proračun za tekoče leto, ki je bil v 
postopku deležen le nekaj pripomb.  Sprejeli so tudi odlok 
o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje.

Od prve obravnave se predlog proračuna ni veliko spreme-
nil, saj so vanj uvrstili le pomoč pri izgradnji vodovoda v 
Dekmanci ter zmanjšali sredstva za zaposlitev preko javnih 
del, ker so dobili le dve javni deli, je dejala občinska finanč-
nica Lidija Centrih. Na prihodkovni ravni je ovrednoten na 
2.388.236 evrov, na odhodkovni ravni pa na 2.651.801 evrov. 
Proračun je najvišji v zadnjih treh letih, vendar je njegova 
realizacija, kot je poudaril župan Franjo Debelak, v veli-
ki meri odvisna od ravnanja nove vlade. Del zajetih investi-
cij se nadaljuje iz preteklega leta, letošnje nove pa obse-
gajo ureditev Bratuševe domačije, ki so jo na seji razglasili 
za kulturni spomenik lokalnega pomena, obnovo vinske kleti 
pri gradu Bizeljsko, gospodarskega poslopja Gabronka, Če-
pinove hiše, mrliške vežice ter priprave na izgradnjo dveh 
rastlinskih čistilnih naprav, manjše na Trebčah in obsežne za 
območje Bistrice ob Sotli. 

Na seji so sprejeli še sveženj pravilnikov, ki bodo osnova za 
dodeljevanje občinskih sredstev. Seznanili so se s ponudbo 
za gradnjo sončnih elektrarn in prisluhnili predstavitvi pre-
dloga ogrevanja na lesno biomaso. Tomaž Zver, zunanji par-
tner Skupnosti občin, je predstavil variante toplovoda v sre-
dišču naselja od šole do kulturnega doma in vejo, če bi se 
za tovrstno ogrevanje odločil večji del prebivalcev središč-
nega naselja, prav tako pa je svetnike seznanil z možnostmi 
črpanja evropskih sredstev za njegovo postavitev.
 Suzana Vahtarić

Proračun gladko sprejeli

„Prihajam kot nov obraz po-
pulacije občanov, ki želi v 
občini Krško po eni strani 
nadaljevati začrtano pot, 
ki jo je vnesel prejšnji žu-
pan Franc Bogovič, po drugi 
strani pa tudi vnesti določe-
ne spremembe,“ je povedal 
Robert Planinc. Glavni po-
udarek njegovega progra-
ma je ustvarjanje pogojev 
za nova delovna mesta. „V 
krški občini imamo 120 hek-
tarjev poslovnih con. Večino-
ma so nezasedene in to pred-
stavlja velik potencial, v tem 
trenutku pa mrtev kapital, ki 

ga je treba oživeti, ponudi-
ti podjetnikom po ugodnih 
pogojih,“ je menil in dodal, 
da je potrebno tudi okrepiti 
subvencije v malo gospodar-
stvo ter se lotiti energetskih 
projektov, ki prinašajo nova 
delovna mesta in nov zagon 
gospodarstva v regiji.

Če bo izvoljen, napovedu-
je racionalizacijo porabe. 
„Projekte je potrebno teme-
ljito premisliti in strokovno 
pripraviti ter poiskati opti-
malne rešitve. Iskati je po-
trebno sinergijske učinke, 
tudi možnosti v javno-za-
sebnem partnerstvu,“ pra-
vi. Občina Krško po njego-
vem mnenju potrebuje tudi 
dolgoletno vizijo razvoja, ki 
mora imeti temelje v okvi-
ru finančnih zmožnosti in ki 
bi postala obveznost in mo-
tiv za bodočega župana. „Če 
bomo imeli nova delovna me-
sta in mlade, ki bodo zapo-
sleni, potem ni strahu, da ne 
bi mogli vzdrževati znosne-
ga socialnega programa in 
se šli nadstandard,“ je pre-
pričan. Poleg nove knjižnice, 
bazena in obvoznice poudar-

ja tudi pomen zdrave pitne 
vode ter se zavzema za ve-
čjo veljavo doma pridelane 
hrane, ki naj najde mesto v 
šolah, vrtcih in drugih jav-
nih ustanovah. Občina Krško 
ima po Planinčevem mnenju 
znosen proračun, okrepljen 
z nadomestilom za omejeno 
rabo prostora, za katerega 
ne bi ustanavljal posebnega 
sklada, ne bi pa z njim od-
plačeval dolgov občine. Vna-
prejšnjih zamenjav v občin-
ski upravi in javnih zavodov 
v primeru izvolitve ne napo-
veduje.

Planinčevo kandidaturo so na 
novinarski konferenci podprli 
tudi predsednik in podpred-
sednik Pozitivne Slovenije 
Zoran Janković in Robert 
Golob ter vodja stranki-
ne poslanske skupine Jani 
Möderndorfer, v imenu ob-
činskega odbora stranke De-
SUS pa Vlado Bezjak. Jan-
ković je dejal, da pričakuje 
uvrstitev njihovega kandi-
data v drugi krog volitev ter 
nato zmago. 

 Peter Pavlovič

Na področju infrastrukture je 
po njegovem potrebno vzpo-
staviti prometno infrastruk-
turo in obnoviti javni potni-
ški promet v občini, nameniti 
več sredstev za vzdrževanje 
občinskih cest in hitrejšo gra-
dnjo komunalne infrastruktu-
re, predvsem je pomembna 
gospodarnejša poraba teh 
sredstev. Zaključek projekta 
dokončanja izgradnje obvoz-
nice in drugega mostu v Kr-
škem je zanj v tem letu pri-
oriteten. Na področju okolja 
je potrebno načrtovati traj-
nostno okoljsko politiko ter 

Planinc: Prihajam kot nov obraz
KRŠKO - Kandidaturo za župana občine Krško na marčevskih nadomestnih vo-
litvah je 24. februarja predstavil tudi kandidat Pozitivne Slovenije s podporo 
DeSUS-a mag. Robert Planinc, 42-letni magister strojništva, zaposlen v Nu-
klearni elektrarni Krško in asistent na Fakulteti za logistiko. 

Robert Planinc

Krošelj: Za občanom prijazno občino
KRŠKO – Pred bližnjimi nadomestnimi volitvami za župana občine Krško se je 
24. februarja v Mestnem muzeju Krško predstavil kandidat stranke Socialni 
demokrati (SD) Silvo Krošelj. Svoj volilni program pod geslom „Župan za lju-
di!“ je razdelil v pet sklopov.

Silvo Krošelj

gospodarno ravnanje z na-
ravo in prostorom. Po Kro-
šljevih besedah mora Krško 
postati urejena in občanom 
prijazna občina z umestitvijo 
kolesarskih poti in zelenega 
otoka s sprehajališči za sta-
rejše in invalide ter otroškimi 
igrišči v središču mesta. 

Na področju gospodarstva in 
energetike se bo zavzemal 
za umestitev okoljsko spre-
jemljivih tehnologij v pro-
stor, kar pomeni zaključek 
izgradnje HE na spodnji Savi 
in pričetek izgradnje druge-
ga bloka NEK, ter za pomoč 
gospodarskim družbam pri 
razvoju v krški občini, ki po-
trebuje več posluha za razvoj 
malih in srednje velikih pod-
jetij. Kot pravi, je za pomoč 
mladim podjetnikom potreb-
no ustanoviti podjetniški in-
kubator, s pomočjo katerega 
bodo nastajala nova podje-
tja, katerih poudarek bi bil 
na zeleni tehnologiji in ino-
vaciji. Pri družbenih dejav-
nostih v svojem programu 
navaja izgradnjo športne in-
frastrukture, pospešitev pro-
jekta izgradnje bazena v ze-

leni oazi sredi mesta ter 
nadaljevanje in zaključek 
projekta izgradnje knjižni-
ce. Ob tem je dejal, da daje 
prednost knjižnici pred baze-
nom. Za kmetijstvo v občini 
pravi, da je potrebno zašči-
titi kvalitetna kmetijska ze-
mljišča, povečati finanč-
ne vzpodbude za namakalne 
sisteme in zaščito pred točo, 
poenostaviti postopke za pri-
dobivanje dokumentacije pri 
subvencijah ter poostriti nad-
zor pri nenadzorovani sečnji 
gozda. Zavzemal se bo tudi 
za dvig samooskrbe s kmetij-
stvom na vsaj 60 %.

37-letni Silvo Krošelj, doma 
z Rake, je predsednik občin-
skega odbora in območne or-
ganizacije SD Krško, predse-
dnik KS Raka, občinski svetnik 
v Krškem, direktor družinske-
ga podjetja in poslovnež. Ob 
koncu predstavitve je še do-
dal, da se bo kot župan za-
vzemal za vrnitev krške ob-
čine med najbolj razvite v 
Sloveniji in da pričakuje uvr-
stitev v drugi krog nadome-
stnih županskih volitev.
 Rok Retelj

Bistriški svetniki na proračunski seji Občinski svet je dal zeleno luč za dve investiciji.
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Matjaž Prevejšek, Gorenja 
Lepa vas: Oblačila bi rade vo-
lje prodal po simbolni ceni ali 
podaril, predvsem otroška. Tudi 
v trgovino z rabljenimi oblačili, 
če bi bi bila pri nas. Menim, da 
bi bil za posredovanje oblačil, 
denimo v predšolskem obdobju, 
najboljši koordinator vrtec. Še 
vedno pa je mnogim, predvsem 
mladim, nerodno vzeti oblačilo 
od drugega ali nositi za drugim. 
Jaz  nimam predsodkov do tega.

Simon Gregl, Sevnica:
Pozdravljam zamisel o trgovini z 
rabljenimi oblačili, saj mislim, 
da bi ljudje vanjo zahajali, po-
sebej sedaj, ko je recesija. Če 
bi bilo v trgovini kaj zanimive-
ga, bi tudi sam poiskal kaj zase, 
kakšno jakno ali podobno. Svo-
ja oblačila bi v takšno trgovino 
tudi sam oddal, vendar se svo-
jih stvari sploh ne naveličam. 
Moj stil oblačenja je old school 
rock, zaščitni znak pa ruta.

Martina Zorič, Župeča vas:
Kot sodelavka Karitas poiščem 
ljudi, ki resnično potrebujejo 
oblačila in jim vse, kar ne na-
meravam več nositi, podarim. 
V trgovino z rabljenimi oblačili 
svojih ne bi dala, ker se vedno 
najde nekdo, ki potrebuje obla-
čila. V takšnih trgovinah tudi ne 
bi kupovala. Vem pa, da ljudje 
zelo radi hodijo vanje, veliko pa 
je takšnih, ki jim je vsak evro 
pomemben in to izkoriščajo.

Magda Sigmund, Budna vas pri 
Šentjanžu: 
Stara oblačila navadno hranim 
še za naslednjo sezono, a če bi 
obstajala v naši okolici trgovi-
na z rabljenimi oblačili, bi bila 
pripravljena oblačila podariti 
ali pa prodati po simbolni ceni. 
Tudi kupila bi kakšno lepo ohra-
njeno oblačilo, saj na njem ne 
bi pisalo, čigavo je bilo. Uredi-
tev takšne trgovine, če se bo 
morda kdo odločil zanjo, poz-
dravljam. 

Bliža se konec zime, ko bomo znova pospravljali garde-
robe. Kaj storite s starimi oblačili, ki so lepo ohranje-
na? Bi jih bili pripravljeni podariti ali prodati po simbol-
ni ceni trgovini z rabljenimi oblačili? Bi tudi sami kupili 
rabljeno oblačilo v takšni trgovini? 

Kam z rabljenimi oblačili?

anketa

Februar je mesec kulture, 
marec »ženski« mesec. Ka-
teri je bolj »tvoj« oz. kate-
remu bolj pripadaš, glede na 
ta dva pomena?
Oba sta moja; februarja se 
udeležim številnih proslav, po-
gledam, kdo so Prešernovi na-
grajenci, več razmišljam tudi 
o pomenu kulture na vseh rav-
neh ter sem vesela, da lahko 
delam na tem področju. Marec 
pa je mesec, ko se življenje 
ponovno splete med vsakda-
njim in prazničnim. 5. marca 
leta 1477 je Krško prejelo me-
stne pravice in ena izmed naših 
nalog je, da na to opozorimo, 
predvsem z dediščino. 8. ma-
rec je pomemben zaradi uve-
ljavitve pravic žensk, volim ve-
dno ter skrbno. 25. marec pa 
praznujem s hvaležnostjo, da 
sem tudi mati, ob tem pa še 
treh zdravih otrok, kar je pose-
ben dar, ki ni dan vsaki ženski. 
Na koncu pa je še 30. marec, 
ko je bil leta 2010 slovesno 
odprt obnovljen Valvasorjev 
kompleks in odprt Mestni mu-
zej Krško, s tem pa uresničena 
dolgoletna želja, da tudi Krško 
dobi muzej. Torej sta oba me-
seca pomembna, se ju vese-
lim, delam in praznujem.

Izhajaš iz znane ljubitelj-
sko-kulturniške družine. V 
kolikšni meri te je to »uso-
dno« zaznamovalo pri odlo-
čitvi za šolanje oz. pri izbiri 
poklicne poti? 
Pri nas doma v Podbočju smo 
bili vedno povezani z društvi, 
ne samo s kulturnimi - predani 
gasilci, predani pevci, ob tem 
pa še rokodelci. Če bi s sestro 
živeli npr. v 19. stoletju, bi bila 
ona glavna domača kuharica in 
slaščičarka, jaz pa šivilja. Na-
jin stari oče je bil odličen klju-
čavničar, z izjemnimi rokodel-
skimi veščinami oblikovanja 
kovin – predvsem lepo in ume-
tniško izdelanih ograj, klju-
čavnic in ključev, kar je med 
drugimi talenti podedoval tudi 
oče. Po srednji oblikovni šoli 
je bila nekako logična pot na-
prej povezana z umetnostjo, 
ustvarjanjem in kulturo, pred-
vsem pa z raziskovanjem in 
predstavljanjem dediščine. 
Študij, predvsem etnologije in 
kulturne antropologije, je bil 
prava izbira, čeprav sem se že 
takrat zavedala, da bo težko 
najti službo. In res je bilo tako, 
vendar pa sem se ob tem, ko 
sem se preživljala z različnimi 
stvarmi, veliko naučila. Nikoli 
mi ni bilo žal, da nisem izbrala 
»varnega« ali pa »donosnega« 
študija, ampak natančno tisto, 
kar sem želela in kar bom lah-
ko delala do konca življenja.

Pri svojem delu si v zadnjih 
letih iz pozabe ali pa z obro-
bja (kolektivnega) spomina 
potegnila kar nekaj v prete-
klosti znamenitih osebnosti, 
od krških protestantov in Val-
vasorja do zakoncev Hočevar 
in Janeza Mencingerja, Ivana 
Lapajneta, Dragotina Ripšla, 
Anastazija Grüna, bratov Ka-
plan … Zakaj je spomin na te 

osebnosti pomemben za da-
našnji čas in za prihodnost?
Predstavljanje življenja in 
dela omenjenih izjemnih lju-
di je privilegij, to delam z veli-
kim veseljem in spoštovanjem. 
Prav neverjetno je, v kakšnih 
razmerah je svoje delo opra-
vljal Jurij Dalmatin, kaj vse je 
zbral Valvasor in kakšno je bilo 
življenje v različnih stoletjih. 
Njihove zgodbe, njihove sledi 
so omogočile številne stvari, 
ki jih imamo danes za samo-
umevne. Ne vemo sicer, ali bi 
še vedno govorili slovensko, če 
ne bi bilo Dalmatina in Boho-
riča, a vendar bi najbrž težko 
obstali, če ne bi bilo teh pred-
nikov in če se ne bi zavedali, 
da je naša neodložljiva nalo-
ga, da spoštujemo dediščino in 
jo ohranjamo za naprej. Ravno 
to nas naredi nekaj posebnega, 
izjemnega, nas loči od drugih 
in nas v tej majhnosti neločlji-
vo poveže.

Kolikor vem, ti je od naštetih 
»najljubša« Josipina Hoče-
var, ki si jo uspela predstavi-
ti celo v prestolnici (v okviru 
razstave Ženske v dobi mo-
derne v Muzeju novejše zgo-
dovine) …
Josipina Hočevar je ena izmed 
izjemnih, a dolgo pozabljenih 
žensk, najbrž tudi zato, ker ji 
ni bilo dano biti mati. Ni bilo 
nikogar, ki bi ohranjal spomin 
nanjo. Njena zgodba, ki sem 
jo odkrila ob raziskovanju po-
mena meščanske šole za naše 
območje, je bila pot po življe-

nju ženske 19. stoletja, ki je 
zase menila, da je samo do-
bro gospodinjila, a je s svojim 
odličnim gospodarjenjem omo-
gočila danes prav neobičajne 
stvari. Izšolala je zaenkrat zna-
nih več kot 100 mladeničev, 
omogočila je delovanje ročno-
delske šole za deklice, izšola-
la je kiparja Ivana Zajca, ki je 
ustvaril najpomembnejši spo-
menik v Sloveniji – Prešernov 
spomenik v Ljubljani, dajala je 
denar za kosila, obleko in če-
vlje revnim učencem, podpira-
la je številne socialne in šolske 
ustanove na takratnem Kranj-
skem in še in še … Kdo danes 
dela kaj podobnega?
Ko sem bila na pobudo kolegice 
Tite Porente iz Mestnega mu-
zeja Radovljica vabljena, da 
sodelujem pri pripravi razsta-
ve v Muzeju novejše zgodovi-
ne, sem se pripravila, da bom 
morala z dejstvi utemeljevati 
vključitev Josipine v razstavo, 
pa ni bilo treba. Zgodba o nje-
nem razvejanem delovanju je 
že dosegla kolege in njeno ži-
vljenje je že cenjeno.

Nenehno poudarjaš pomen 
poznavanja in spoštovanja 
naše dediščine. Kako se do 
nje obnašamo v Posavju, jo 
znamo na primeren način 
predstaviti in nenazadnje 
tudi prodati? 
Zagotovo lahko trdim, da je 
bilo v zadnjih letih na podro-
čju ohranjanja, obnove in 
predstavljanja dediščine na-
rejenega veliko. Občuduje-

jo nas tudi od drugod, saj je 
npr. Občina Krško veliko vloži-
la in vlaga v celovite prenove 
nepremične dediščine. Obno-
va Valvasorjevega kompleksa, 
ustanovitev Mestnega muzeja 
Krško, obnova gradu Rajhen-
burg in obnova Mencingerjeve 
hiše so veliki projekti, ki nam 
vsem omogočajo dobre pogoje 
za delo in so pomemben del ra-
zvoja občine in regije. 
Tudi v drugih občinah, npr. v 
Brežicah, so naredili veliko, 
obnovljena je glavna ulica, 
obnovljen del gradu, še po-
sebej sem vesela, da smo na 
pobudo Občine Brežice z Dru-
štvom za oživitev mesta Breži-
ce v obnovljeni stavbi na CPB 
36 postavili razstavo Kolnarji, 
obrtniki, trgovci, ki ima dober 
obisk, s tem pa je bilo omogo-
čeno tudi, da naše delo, v tem 
primeru predvsem delo kolegi-
ce dr. Ivanke Počkar, predsta-
vimo ob knjigah tudi z razsta-
vo in dokumentarnim filmom.
Še vedno pa nas je premalo, 
raziskovalcev namreč, čeprav 
smo povezani, si pomagamo in 
lahko pokažemo rezultate na-
šega skupnega dela. Trudimo 
se, da bi dediščino tudi čim 
bolj vključevali v turizem ozi-
roma, da bi bila dediščina re-
snično temelj predstavljanja 
območja doma in navzven. Tu-
kaj smo še premalo poveza-
ni, so še možnosti, smo pa že 
marsikaj naredili. Med najpo-
membnejšimi rezultati projek-
ta Bogastvo podeželja v skupni 
turistični ponudbi je tudi pove-
zovanje rokodelcev z inštituci-
jami in končno tudi v kratkem 
vzpostavljena rokodelska trgo-
vina v Mestnem muzeju Krško 
in na gradu Rajhenburg, pa za-
gotovo še kje drugje. 

Živiš v Brežicah, delaš v Kr-
škem, z nekaterimi projekti 
pa se pojavljaš tudi v širšem 
posavskem prostoru. Kako 
pomembna se ti zdi ideja o 
posavski pokrajini, kot se je 
oblikovala v zadnjih letih?
Kot etnologinja bi lahko Po-
savje in posavsko istovetnost 
označila kot izumljeno tradi-
cijo. Pa bi pri tem spet preveč 
posploševala in zanikala, da se 
to Posavje počasi vzpostavlja 
kot ena izmed naših istove-
tnosti, predvsem takrat, ko se 
predstavljamo drugim in pove-
zujemo znotraj tega območja. 
Tudi ideja ni tako nova, saj je 
med letoma 1906 in 1907 v Kr-
škem izhajal časopis Posavska 
straža, ki jo je urejal Brežičan 
skupaj s Krčani, leta 1939 so 
v Krškem ustanovili Muzejsko 
društvo za politična okraja Kr-
ško in Brežice. Povezanost ni 
nova, škoda pa je, da nismo 
izbrali drugega imena, saj je 
reka Sava dolga, na Hrvaškem 
imajo Posavino, statistična re-
gija ima ime Spodnjeposavska, 
posavec pa je tudi konj … 

Bliža se 8. marec, dan žena. 
V kolikšni meri je »žensko 
vprašanje« danes še aktual-
no oz. koliko so ga zasenčili 
drugi antagonizmi?

Pogovor z Alenko Černelič Krošelj, kustosinjo v Mestnem muzeju Krško

Dediščina, etnologija in ustvarjanje
so moj način življenja
Najbrž ni kolikor toliko pozornega opazovalca kulturnega življenja v Posavju, ki ne bi poznal Alenke 
Černelič Krošelj, po izobrazbi profesorice umetnostne zgodovine in univerzitetne diplomirane etnologi-
nje in kulturne antropologinje, zaposlene kot kustosinja Mestnega muzeja Krško in Galerije Krško, eno-
tah Kulturnega doma Krško, pa tudi sodelavke v številnih drugih organizacijah in društvih (MePZ Viva, 
Društvo za oživitev mesta Brežice, Slovensko protestantsko društvo – podružnica Posavje, Slovensko 
etnološko društvo, Društvo 1824, OI JSKD Krško in Brežice …) ter v različnih projektih. Ker naju druži 
tako sorodstvo kot prijateljstvo, se bova v pogovoru tikala.

Ko se kolegice pogovarjamo, 
smo kritične do posameznih 
delov emancipacije, ki nam 
je sicer dala enake možno-
sti, pa vendar ohranila tradi-
cionalne naloge. Seveda so se 
ob tem spremenili tudi mo-
ški. Pomembnejše kot ločeva-
nje po spolih je vprašanje ka-
kovosti in tempa življenja ter 
tehnične prevlade človeka nad 
naravo. Stoletje neverjetnega 
tehničnega napredka nam si-
cer omogoča globalno pove-
zanost, hkrati pa smo marsi-
kaj tudi izgubili. Kljub temu, 
da to vsi govorimo, pa se še ni-
smo resnično vrnili k bolj lokal-
nemu življenju.

Vem, da nisi ravno stereoti-
pna žena/mati/gospodinja, pa 
vendar, mnogi se sprašujejo, 
kako delo na tolikih frontah 
usklajuješ z družinskim ži-
vljenjem?
(Smeh) Kakorkoli se sliši »kiča-
sto«, je družina najpomemb-
nejša, čeprav ji večkrat ne po-
svečam dovolj časa. Težko bi 
delala vse, če ne bi imela do-
brih staršev, tašče, tasta, se-
stre z družino in potrpežljive-
ga moža. Mojemu možu, ki je 
bolj športnik kot kulturnik, ni 
vedno lahko z mano, saj tež-
ko ločim službo ali pa društva 

od doma. Ob tem svojo celo-
tno širšo družino vpletam tudi 
v različne aktivnosti in jih po-
grešam, če ne uspejo priti na 
prireditve. Otroci seveda niso 
vedno veseli, vendar pa na 
koncu priznajo, da je vedno 
»fajn«. 
Dediščina, etnologija in ustvar-
janje so moj način življenja. To 
je nemogoče ločiti. Ob tem se 
v vseh društvih, v katerih de-
lujem, tudi veliko naučim za 
delo na profesionalnem nivo-
ju – to priporočam vsem mlaj-
šim, društva, kjer resnično de-
lamo prostovoljno, so odlična 
priložnost za povezovanje in 
znanje.
Domača opravila torej največ-
krat počakajo, za družinska 
praznovanja ne pečem - ve-
dno me hecajo, kje so moji pi-
škoti, jaz pa pravim, da so bili 
tako dobri, da so jih takoj po-
jedli -, se pa trudim, da neka-
ko vse skupaj gre. In sem vese-
la, da imam družino in da lahko 
delam, še posebej zadnja leta, 
ko sooblikujem velike projekte 
in se v Mestnem muzeju Krško 
srečujem z radovednimi obi-
skovalci, ki znajo pohvaliti in 
potrdijo, da delamo dobro in 
da je skrb za dediščino nujna.
 Peter Pavlovič,
 foto: Boštjan Colarič

Alenka Černelič Krošelj se je po osnovni šoli v rodnem Pod-
bočju odločila za šolanje na Srednji šoli za oblikovanje in 
fotografijo v Ljubljani, nato pa za študij umetnostne zgo-
dovine ter etnologije in kulturne antropologije na Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani, ki ga je končala leta 2000. Med 
leti 2003 in 2006 je bila kot raziskovalka zaposlena na Val-
vasorjevem raziskovalnem centru Krško, od leta 2006 do 
2010 je opravljala naloge višje svetovalke za kulturo, teh-
nično kulturo in delo z mladimi na Občini Krško. Njeno stro-
kovno delo zajema področje raziskovanja in projektov na 
področju družboslovja in humanistike, organizacijo in iz-
vedbo likovnih razstav. Letos je bila prejemnica srebrnega 
odličja ZKD Brežice, dobila pa je tudi že priznanje KS Kr-
ško in Župnije Videm. Z možem Francem ter tremi otroki, 
Ledo, Vitom Anom in Jazonom, živi v Brežicah.
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Je čas, ko je potrebno sprejemati pomembne odločitve za 
spremembe na bolje; hitro in pogumno, preudarno ter pošteno. 
Imam bogate izkušnje, močno voljo in dobro ekipo, s katero 
zmoremo občino spremeniti v lepšo, še prijaznejšo in uspešnejšo. 

Poznam pot: verjamem v naložbe v izobraževanje, v razvoj  
in v nove službe!

Stojim za jasnimi cilji in zavezami, ki jo s svojo ekipo želim 
udejanjiti. Želimo spremembo na boljše in smo za to pripravljeni 
tudi pridno poprijeti za delo.  

Zato vas vljudno vabim: 

pridite na volitve, obkrožite številko 2 in namenite svoj glas 
spremembam na bolje.  

Za krepko Krško!  

Vaš kandidat za župana Cvetko Sršen

VABILO

CVETKO SRŠEN
kandidat za župana, vabi na zaključno prireditev

IZKORISTI DAN
z nami bodo

NAVIHANKE in RADO MULEJ
v sredo, 7. 3. 2012, ob 19. uri v Kulturni dom Krško

Vstopnice lahko prevzamete na blagajni Kulturnega doma Krško, vsak delovni dan 
od 10. do 12. in od 15. do 17. ure in eno uro pred prireditvijo. Cena vstopnice je 1 
€, izkupiček bo doniran Varstveno delovnemu centru Leskovec pri Krškem.

Na prireditvi bo županski kandidat Cvetko Sršen Varstveno delovnemu 
centru Leskovec pri Krškem podaril vrednostni bon za nakup vozila za prevoz 
varovancev.

 www.facebook.com/cvetko sršen SDS www.cvetkosrsen.si

2

V sklopu predvolilnih aktivnosti se je županski kan-
didat Miran Stanko v zadnjih dneh srečal s številni-
mi predstavniki prostovoljnih društev, zvez in drugih 
organizacij, ki so zaradi svoje dejavnosti pomemben 
spodbujevalec dobrih odnosov v lokalnem okolju. 
Povsod tam, kjer so aktivna prostovoljna društva 
(kulturna, športna, gasilska, aktivi kmečkih žena ...), 
je življenje živahno in kraji notranje cvetijo. »Zaradi 
te družbene vloge smatram, da so društva pomemb-
na za delovanje občine kot celote in jih je potrebno 
podpirati v njihovi dejavnosti,« poudarja županski 
kandidat Miran Stanko.

Pomemben dejavnik v lokalnih okoljih je zagoto-
vo prostovoljno gasilstvo, ki je odlično organizira-
na sila, pripravljena in sposobna za takojšnje aktivi-

ranje v primeru naravnih nesreč, požarov in drugih 
dogodkov, ki potrebujejo strokoven in hkrati mno-
žičen odziv na podlagi stalnega usposabljanja. V vr-
ste gasilcev se vključujejo mladi od najbolj rosnih 
let naprej in jim ostajajo zvesti do pozne starosti. 
Prav tako gasilstvo deluje povezovalno v krajih, kjer 
delujejo ta društva. Predvsem se prebivalci druži-
jo, povezujejo in ustvarjajo pogoje za druge aktiv-
nosti, ki prinašajo kraju skupne koristi. 

»Zato sem mnenja, da je tako prostovoljno ga-
silstvo kot ostala prostovoljna društva potrebno 
spodbujati in zaradi njihove družbene vloge, ki po-
membno vpliva na delovanje občine kot celote, 
tudi finančno podpirati v njihovi dejavnosti,« še 
dodaja županski kandidat Miran Stanko.

»Miran Stanko je s svojimi bogatimi izkušnjami in 
znanjem pomembno sooblikoval razvoj občine Kr-
ško že v času mojega županovanja. Bil je občinski 
svetnik v treh mandatih, sodeloval je v številnih od-
borih in projektih. Podpiram njegovo odločitev, da 
kandidira za župana občine Krško, saj bo kot odli-
čen poznavalec delovanja in potreb celotne občine 
znal uresničiti številne zastavljene načrte. Prepričan 
sem, da bomo z njim dobili župana, ki bo doseda-
nje delo nadaljeval in nadgradil v dobro skupnosti 
in vseh občanov, pri tem pa mu bom po svojih mo-
čeh in skladno s pristojnostmi z veseljem poma-
gal,« pravi minister Bogovič. 

Kandidaturo Mirana Stanka podpira tudi Ana 
Somrak, ki v času do izvolitve novega župana 
vodi občino Krško. »Z Miranom sva vedno zelo 
dobro sodelovala in cenim njegovo strokovnost. 
Z veseljem sem podprla njegovo odločitev, da 
kandidira za župana občine Krško, saj sama že-
lim kot podžupanja nadaljevati delo, ki sem ga 
zastavila že v času dosedanjih mandatov. Z njim 
bomo dobili župana, ki nas bo znal povezati za 
nove izzive. Ima tiste vrednote, ki so v teh časih 
še posebej pomembne,« zaključuje Somrakova, 
ki bo ob izvolitvi Mirana Stanka ostala podžupa-
nja občine Krško.

Kandidat Miran Stanko za spodbujanje 
prostovoljstva in finančno 

podporo delovanju društev

Minister Franci Bogovič 
in podžupanja Somrakova 

podpirata kandidaturo Mirana Stanka

Kandidat Miran Stanko s predstavniki družbenega življenja v Koprivnici
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Naročnik objave: SDS OO KRŠKO, Trstenjakova 8, 1000 LJUBLJANA
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Sivo Krošelj je svoje otroštvo preživel 
na Raki, kjer je obiskoval tudi osnovno 
šolo. Srednjo poklicno šolo je končal 
v Krškem. Zaposlil se je v družinskem 
podjetju, katerega je tudi kasneje pre-
vzel ter ga danes kljub velikim gospo-
darskim težavam v državi še vedno vodi. 
V podjetju se je zaposlila tudi življenjska 
sopotnica Tatjana, v veliko veselje jima 
je tudi triletni sin Dominik. Na Raki, kjer 
ima sedež tudi njihovo družinsko pod-
jetje, je začel s svojim družbenim in ka-
sneje političnim angažiranjem, v zadnjih 
dveh mandatih je predsednik Krajevne 
skupnosti Raka, v dveh mandatih pa 
tudi občinski svetnik Občine Krško. V 
trenutkih prostega časa rad kolesari.

 � Kaj vas je vodilo k odločitvi, da kan-
didirate za župana?
»Ta odločitev je posledica mojih nastopov 
na državnozborskih volitvah v preteklem 
mandatu, ko sem dobil veliko zaupanje 
volivcev z drugim mestom v našem volil-
nem okraju ter tretjim mestom na zadnjih 
lokalnih volitvah leta 2010. Seveda pa je 
vplivala tudi želja, da v občini Krško nasto-
pim kot kandidat Socialnih demokratov in 
po svojih močeh prenesem osnovne cilje 
in sodelovanje z vsemi, katerih cilj je do-
brobit in socialna varnost vseh občanov 
naše občine. Seveda pa je zelo bistven 
pogled naprej, ker nas čaka težko obdobje 
tako na gospodarskem kot družbenem 
področju. Po rezultatih teh časov se bo 
ocenjevalo uspešnost vodenja naše ob-
čine«.

 � Katera bodo najpomembnejša po-
dročja vašega dela pri vodenju občine?

»Narediti bom poskušal vse, da se obči-
na Krško približa položaju, katerega je v 
preteklosti že imela. Bili smo četrta naj-
bolj gospodarsko razvita občina po druž-
benem prihodku na prebivalca, imeli 
smo visoko zaposlenost ter visoko social-
no varnost. Zavedam se, da je ta cilj zelo 
težaven in v teh razmerah daleč, gotovo 
pa ni dosegljiv v času tega skrajšanega 
mandata.
Kot najpomembnejša naloga pa je vseka-
kor nadaljnje uspešno umeščanje gospo-
darskih družb z novimi delovnimi mesti s 
čim večjo dodano vrednostjo . V ta krog 
sodijo še posebej nove energetske in 
farmacevtske investicije, ki so v občini v 
polnem teku ali pa načrtovane. Tako ver-
jetno ni več daleč zagon Hidroelektrarne 
Krško, malo dlje bo verjetno trajalo, da 
začnemo graditi trajno odlagališče za 
NSRAO. S tema energetskima projekto-
ma so povezani tudi vsi spremljajoči in-
frastrukturni projekti, ki so postali pred-
met »protokolov«, s katerimi je država in 
takratna vlada potrdila nadomestilo za 
umestitev teh projektov v prostor naše 
občine«.

 � V tem vprašanju verjetno mislite na 
obvoznico v Krškem.
»Ne samo na obvoznico, katero mesto 
Krško nujno potrebuje, temveč tudi ob-
novo infrastrukture kot najbolj nujnih 
življenjsko potrebnih zadev.
Z izgradnjo cest, vodovodov, širokopa-
sovnih povezav, posodobitve električnih 
napeljav in kanalizacije v vseh naseljih v 
širšem območju Jedrske elektrarne je v 
veliki meri že narejeno, vendar sredstva, 
katera bi morala participirati država, ni 

bilo. Občina se je zato morala kar pre-
cej zadolžiti, da je te projekte zaključila, 
sedaj pa njena kreditna sposobnost ni v 
najboljšem stanju«. 

 � To je že res, vendar pa občina Krško 
iz naslova omejene rabe prostora (NEK 
in NSRAO) pridobi letno čez 7 milijonov 
evrov.
»Ta vir sredstev je v občini precej viden. 
Vendar pa ne smemo pozabiti tudi na 
20 % porabo tega celotnega zneska, pri 
katerem imamo socialni demokrati kaj 
povedati. Predlagali smo razdelitev dela 
teh sredstev od povečanega prispevka 
za novorojence, sofinanciranja stroškov v 
otroških vrtcih, sofinanciranja otrok v po-
letnih in zimskih šolah do sofinanciranja 
starostnikov pri oskrbi na domu. Seveda 
je te predloge sprejel tudi Občinski svet«.

 � Pa vendar je verjetno kar nekaj sred-
stev iz naslova nadomestila za omejeno 
rabo prostora v proračunu občine raz-
drobljenih.
»S tem se popolnoma strinjam, naša sve-
tniška skupina že vrsto let vztraja pri pre-
dlogih proračunov, da se prikaže poraba 
teh sredstev ločeno. Zavzemal se bom, 
da bo glavnina sredstev iz tega naslova 
namenjena skupnim projektom v občini, 
za katera bodo potrebna večja investicij-
ska sredstva, ki se bodo ob soudeležbi iz 
evropskih in državnih skladov dodatno 
oplemenitila (multiplicirala). Dela sred-
stev pa naj bodo deležne vse strukture 
prebivalstva preko socialnih, izobraževal-
nih, kulturnih in zdravstvenih transferjev 
kot tudi individualnih infrastrukturnih 
projektih (male čistilne naprave).«
 

 � Kaj menite o umestivi drugega bloka 
NEK v občino?
»V izhodišču podpiram pridobivanje in 
izgradnjo objektov za proizvodnjo iz ob-
novljivih virov energije. Do dokončnega 
prehoda na obnovljive vire pa zagovar-
jam izgradnjo neogljične proizvodnje 

električne energije, kar pa lahko zagotovi 
samo nova jedrska kapaciteta na obsto-
ječi lokaciji ob NEK v Vrbini.«

 � V krški občini je veliko kvalitetnih 
kmetijskih površin. Kako gledate na ra-
zvoj kmetijstva?
»Občina Krško je v veliki meri kmetijsko 
pridelovalno področje. V statističnih 
podatkih je višina samooskrbe občine 
le okrog 40 %. Vsekakor bo naš cilj do-
seči višjo stopnjo samooskrbe, saj je 
po oceni strokovnjakov lahko tudi nad 
60 %. Potrebno je tudi povečati finančne 
vzpodbude za namakanje površin in pro-
titočno zaščito. Poenostaviti je potrebno 
pridobivanje dovoljenj za namakanje, saj 
je po uspešnih komasacijah povečanje 
namakalni sistemov nujno in potrebno. 
Vzpodbuditi bo potrebno tudi nove obli-
ke kmetijskega zavarovanja (skladi in vza-
jemno zavarovanje).« 
 

 � Kaj menite o vseh tegobah mladih 
od izobraževanja do zaposlitve in nove-
ga stanovanja?

V prvi vrsti smo jim dolžni zagotoviti 
možnost in priložnost, da uresničijo svo-
je ideje, talente in znanja. Zato se bom 
zavzemal za nadaljnji razvoj mladinske 
infrastrukture in programov, s pomočjo 
katerih si mladi pridobivajo dragocena 
znanja in izkušnje za nadaljnje življenje.

 � Vaš komentar ob referendumu za 
potrditev družinskega zakona.
Podpiram zakon, ker nikomur nič ne je-
mlje. Menim pa, da je referendum za ta 
namen v teh kriznih časih neodgovorna 
in predraga odločitev.

 � Zaključna misel!
Za zaključek naj še poudarim, da se bom 
kot župan občine Krško zavzemal za vr-
nitev občine med najbolj razvite v Slo-
veniji. Ne želim se postaviti le na stran 
ene same družbene skupine in ne želim 
postati zagovornik samo določenih inte-
resov, temveč zagovarjati politiko dialoga 
in konsenza s ciljem usklajevanja različ-
nih interesov občank in občanov občine 
Krško.  

SilVO KROšElj

Župan za ljudi

Vabljeni na zaključno prireditev, 
8. marec 2012, ob 19. uri, Kulturni dom Krško

Nastopajoči: Toni Sotošek s harmonikarji,
MePZ Koprivnica, D'Palinka, Nuša Derenda 
in drugi

www.miranstanko.si 1

PO_OGLAS_pol_strani_MIRAN_STANKO_2012.pdf   1   27. 02. 12   23:00
N

ar
oč

ni
k 

ob
ja

ve
: 

SL
S 

O
O

 K
RŠ

KO
, 

CK
Ž 

30
, 

82
70

 K
RŠ

KO

N
ar

oč
ni

k 
ob

ja
ve

: S
O

CI
AL

N
I D

EM
O

KR
AT

I O
O

 K
RŠ

KO
, L

ev
sti

ko
va

 1
5,

 1
00

0 
LJ

U
BL

JA
N

A 



Posavski obzornik - leto XVI, številka 5, četrtek, 1. 3. 20126 IZ NAŠIH KRAJEV

ZDOLE – Sredi februarja so članice in člani Turističnega 
hortikulturnega društva Zdole z občnim zborom začeli z 
aktivnostmi v letošnjem letu.

Tokratni zbor je bil tudi volilni, vendar v organih društva ni 
prišlo do večjih sprememb, saj so člani enoglasno odločili, 
naj jih tudi v bodoče vodi dosedanji predsednik Marjan Gri-
čar. V upravnem odboru pa so morali nadomestiti lani umr-
lega člana in predsednika KS Zdole Jožeta Dularja, katere-
ga spomin so počastili z minuto molka. Tudi za letošnje leto so 
si v društvu zastavili izvedbo številnih, zdaj že tradicionalnih 
prireditev, kot so pustovanje, proslava ob materinskem dne-
vu, srečanje starostnikov, gozdarske igre, pa tudi razna pre-
davanja in čistilne akcije itd. Kot smo slišali na zboru, jim 
je v lanskem letu zelo uspela osrednja prireditev Jurjevanje 
na Zdolah, ki jo bodo pripravili tudi letos, in sicer 22. aprila. 
V razmeroma skromni razpravi po poročilih je bivši dolgoletni 
predsednik društva Danijel Novak nanizal nekaj pozitivnih iz-
kušenj, zlasti z udeležbe na sejmu Turizem in prosti čas ter po-
udaril pomemben prispevek posameznikov, predvsem pa neka-
terih članic, ki s prostovoljnim delom veliko pomagajo, da je 
dober glas o lepoti Zdol in gostoljubnosti Zdolanov segel že da-
leč preko regijskih meja, do Ljubljane in tudi v tujino.

Zbor je pozdravil tudi predsednik KS Zdole in državni svetnik 
Jože Slivšek, ki je ponovno poudaril pomembno vlogo društva v 
življenju kraja. Društvu je obljubil nadaljnjo podporo, izrazil pa 
je tudi željo, da bi v kraju prišli do kulturnega društva, saj so bile 
Zdole v preteklosti znane tudi po tej dejavnosti, zdaj pa za veliko 
večino dogajanja poskrbi prav THD. Ob koncu so po običaju po-
delili priznanja najbolj urejenim kmetijam, zidanicam ali drugim 
objektom, ki so jih prejeli Kristina in Vojko Ban iz Šapol, Jelka 
in Tone Planinc iz Anovca, Meta in Marjan Markl iz Kostanjka, 
Andreja in Željko Černelič z Lok ter Milka Umek iz Kostanjka.

Že naslednji dan so člani THD poskrbeli za izvedbo 
tradicionalnega srečanja starostnikov, ko se je v prostorih 
nekdanje osnovne šole zbralo preko trideset krajanov, ki so 
napolnili 70 let, med njimi pa je bila s 85 leti najstarejša 
udeleženka Pavla Pleterski.   S. Mavsar

VELIKA DOLINA – Brežiška 
občina premore številne 
znamenitosti, med katerimi 
je tudi prava kraška jama. 
Ta sicer ni v celoti razi-
skana in je zaprta za širšo 
javnost, kljub temu pa so 
nanjo najbolj ponosni pre-
bivalci Krajevne skupnosti 
Velika Dolina.

Približno 1150 krajanov živi v 
naseljih Velika Dolina, Mala 
Dolina, Rajec, Perišče, Brez-
je, Ponikve, Laze, Koritno, 
Cirnik, Gaj, v delu Ribnice od 
hišne številke 23 do 42 ter v 
zaselkih Piščenjak in Bugovo 
selo. Kot pravi predsednik KS 
Marijan Žibert, bi bilo brez 
domačih društev težko orga-
nizirati kakršno koli priredi-
tev. Za pestro krajevno doga-
janje poskrbijo KUD Slavček 
z dramsko sekcijo in pevskim 
zborom, Društvo vinogradni-
kov Dolina-Jesenice, Društvo 
prijateljev podeželja (letos 
obeležuje 10-letnico delo-
vanja), Prostovoljno gasilsko 
društvo Velika Dolina (najsta-
rejše društvo v KS, ima veli-

Krajevna skupnost Velika Dolina

Največja znamenitost je kraška jama
ko mladih članov) in Društvo 
izgnancev, ki mu predseduje 
Žibert. Na območju KS delu-
jejo tudi konjeniško društvo, 
Lovska družina Mokrice, kra-
jevni odbor Rdečega križa in 
društvo prijateljev mladi-
ne. Po njegovem mnenju bi 
bilo lepo, če bi obudili do-
mače turistično društvo, ki 
že vrsto let ne deluje. Pra-
znik KS, ki je povezan z iz-
gnanstvom, obeležujejo med 
10. in 20. junijem, prvič so 
ga praznovali že leta 1986. 
Tako bodo letos v okviru kra-
jevnega praznika petič orga-
nizirali pohod po okupacijski 
meji s pogostitvijo in druže-
njem pohodnikov.

Svet KS poleg predsednika Ži-
berta (Gaj-Ribnica), za kate-
rega je to tretji zaporedni, 
skupno pa četrti mandat, 
sestavljajo Jože Barkovič 
(Brezje), Andrej Prišel (Po-
nikve), Ivan Zevnik (Laze), 
Martin Prah (Koritno), Franc 
Gajski ml. (Cirnik), Martin 
Munič (Rajec), Srečko Črpič 
(Mala Dolina), Ivan Šval in 
Martin Šeberle ml. (oba Ve-
lika Dolina). Krajevni svetnik 
je bil tudi nedavno preminu-
li Franjo Šinko (Perišče). Kot 
poudarja Žibert, bi lahko Ob-
čina namenila več sredstev 
za investicije v KS. »Naša KS 
se v primerjavi z nekaterimi 
drugimi premalokrat znajde 
v letnem občinskem planu. 
Moram povedati, da prosve-
tni dom na Veliki Dolini ob-
navljamo z drugimi sredstvi, 
ne občinskimi.« Dozdajšnje 
investicije so bile predvsem 

v ureditev cest in kanaliza-
cije. Še vedno poteka tudi 
sanacija ceste in plazu Cir-
nik. V letošnjem letu imajo 
prednost vodooskrba in neka-
teri cestni odseki, zaključili 
se bosta sanacija plazu in ob-
nova prosvetnega doma. Pri 
osnovni šoli na Veliki Dolini 
so lani slovesno odprli nov 
kozolec, pod katerim si čas 
krajšajo tako mlajši kot sta-
rejši. Vendar nova pridobitev 
ni mogla skriti velikega pro-
blema, ki je že dolgo priso-
ten. »Naša šola je verjetno 
edina šola v občini, ob kate-
ri ne stoji pločnik, kar je se-
veda zelo nevarno za otroke. 
Kot občinski svetnik to pere-
čo zadevo vsako leto izposta-
vim, vendar do zdaj še ni bilo 
posluha,« je opomnil 71-le-
tni Žibert, ki prihaja iz Gaja, 
po izobrazbi je strojni teh-
nik, pred upokojitvijo pa je 
bil najdlje zaposlen v vojski. 

Na Veliki Dolini stoji župnij-
ska cerkev, posvečena Mariji-
nemu vnebovzetju. V župni-
ji, v katero spadata sicer dve 
KS (poleg Velike Doline še Je-
senice na Dolenjskem), sto-
jijo še tri podružnične cer-
kve s pokopališči – sv. Marija 
Magdalena na Jesenicah, sv. 
Jakob na Ponikvah in sv. Križ 
na Cirniku. Tu stoji tudi Baj-
sova kapelica, ena najstarej-
ših kapelic daleč naokoli, saj 
jo opisujejo že mokriški gro-
fje, potrebna pa je temeljite 
obnove, saj jo je že močno 
načel zob časa. Kot kaže, je 
vse v KS v znamenju »štirice« 
– imajo štiri vaške vodovode, 
prav toliko ribnikov, iz te KS 
izhajajo tudi štirje župniki. 
Veliko krajanov si kruh služi 
v brežiškem podjetju Kovis, 
ki je včasih imelo na Veliki 
Dolini sedež in je tudi danes 
še zmeraj pomembno za ta 
kraj. Rok Retelj

Marijan Žibert

V središču Velike Doline stoji spomenik izgnancem, na 
katerem je napisanih 68 imen pokojnih krajanov, žrtev 
v izgnanstvu. V ozadju župnijska cerkev Marijinega vne-
bovzetja.

posavske krajevne skupnosti

Prva se je zgodila leta 1954, ko 
so gradili novo avtocesto. Ta-
krat so brezvestno uničili ve-
liko arheološko dragocenost, 
Čateški grič, nekdanjo rimsko 
utrdbo, s katero je bilo mo-
goče nadzorovati nadvse po-
membno rimsko cesto. O njej 
je pisal l. 1788 Anton Linhart, 
ki ga ima za najbolj imeni-
ten antični prostor na Dolenj-
skem, ker ločuje panonski svet 
od predalpskega. Linhart pri-
poveduje, kako se na tem kra-
ju najdejo rimski novci, žare, 
stebri, napisi, veliki rezani ka-
mni z napisi, obokani zidovi. 
Podobno govori o veliki kva-
dratasti utrdbi arheolog Simon 
Pečnik. Danes te arheološke 
znamenitosti ni več. Brezob-
zirno je bilo vse razdejano ob 
namestitvi terase nove avtoce-
ste. Šoferji, ki so tukaj dela-
li, so govorili, kako pomembne 
arheološke spomenike so vozili 
na deponijo. Bili so to pač re-
volucionarni in barbarski časi, 
ko se je moralo umikati vse ti-
sto, kar je spominjalo na pre-
teklost. Zgodile so se reči, ki 
jih ni mogoče opravičiti.

Zaradi vsega tega so prebival-
ci Čateža žalostni, da se doga-
ja danes nekaj podobnega. Po-
rušen je Čateški dvorec, edina 
preostala zgodovinska stavba, 
lepa po svoji arhitekturi in bo-
gata po svoji zgodovini. Čateški 
dvorec so dali zgraditi mokriški 
grofje kot svoj letni dvorec. V 

Zakaj je moral biti porušen Čateški dvorec?
ČATEŽ OB SAVI - Prebivalci vasi Čatež ob Savi so bili nemalo presenečeni, ko so videli, da se ruši staro-
davni Čateški dvorec. Tako je izginila še zadnja priča nekdanjih časov. Mnogi se sprašujejo, zakaj se je 
to moralo zgoditi in kdo je to lahko dovolil. Tako se je naredila velika kulturna škoda, žal ne prva.

svoji knjigi Slava vojvodine 
Kranjske ga leta 1689 omenja 
Valvasor. Knjiga faranov iz leta 
1790 ga imenuje Hof Tschate-
sch – Dominii Mokritziensis. 
Leta 1845 je v njem stanoval 
mokriški oskrbnik Johan Svo-
boda, ki je prišel iz Češke. Po-
zneje je dvorec menjaval la-

stnike, zanimivo pa je, da ga je 
leta 1938 kupil Adolf Ausperg iz 
znamenite rodbine Auspergov, 
ki so živeli na Turjaku. Po voj-
ni je bil skupaj s ženo Bianco 
s strani nove oblasti umorjen, 
čeprav sta oba veljala za do-
bra človeka, dvorec je bil za-
plenjen in je postal družbena 

lastnina. V njem je bil tudi se-
dež čateške občine.

Že teh nekaj podatkov je do-
volj zgovornih, da gre za zgo-
dovinski objekt, ki bi se mo-
ral zaščititi s strani Zavoda za 
ohranjevanje kulturne dedišči-
ne in brežiške občine, ne pa ga 
tako brezobzirno porušiti. Z 
malo dobre volje bi se ga dalo 
obnoviti in v njem dobiti pro-
stor za kakšno kulturno usta-
novo. V njem je bil ohranjen 
lep lesen strop, velika podze-
mna klet in svojevrstno ostreš-
je. Zdaj vsega tega seveda ni 
več, kot ne bo več stavbe, ki 
je bila nekakšen zaščitni znak 
starodavnega čateškega nase-
lja. Prebivalci Čateža smo ob 
vsem tem prizadeti in bi radi 
dobili odgovore od pristojnih 
organov, zakaj se je to moralo 
zgoditi. Jože Pacek

Dejaven začetek leta
v THD Zdole

RAKA - Društvo vinogradnikov Raka je zadnjo febru-
arsko soboto izkoristilo za tradicionalno ocenjeva-
nje vin v domačem cvičkovem hramu, v ambasadi 
cvička, kot so ga poimenovali. Dve strokovni komi-
siji sta med 170 prejetimi vzorci najvišjo oceno po-
delili Martinu Žibertu, ki je v kategoriji cvička pre-
jel 16,23 točk, kar 30 vzorcev cvička pa je prejelo 
16 točk in več. Drugo mesto sta si prislužila Boško 
Kidžin, tretje pa Alojz Salmič z oceno 16,17. Po 
mnenju strokovnih komisij se kvaliteta vin na Raki 
vsako leto izboljšuje, saj je bilo izločenih vzorcev 
zelo malo.   (I. V.)

Ocenjevanje vina v ambasadi cvička 

Z letošnjega ocenjevanja vin

Na pustni torek, skoraj točno opoldne, je z namišljenega 
perona na Lopatah na vožnjo po Zdolah in okoliških va-
seh krenila vlakovna kompozicija, s katero so njeni po-
tniki in osebje ob spremstvu nepogrešljive harmonike že-
leli opozoriti na obupne vozne razmere, ki že (pre)dolgo 
vladajo na cesti Zdole – Videm. Domiselni Zdolani so že-
leli s svojo namero, da bodo namesto take ceste do svo-
jega glavnega mesta napeljali kar železniški tir, seznani-
ti tudi občinsko upravo. Vendar za kaj takega niso dobili 
dovoljenja policije, zato zdaj sumijo, da je šlo za posre-
dovanje z vladnega nivoja ...

Naslednji dan so najbolj prizadevne članice in člani THD 
pripravili že tradicionalno srečanje svojim sokrajanom, 
ki so se rodili leta 1941 in prej.

Občni zbor članov THD Zdole
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SEVNICA, KRMELJ - Tudi Občina Sevnica se je vključila v ak-
cijo Odprta vrata, ki jo je ob 20. obletnici delovanja 14. fe-
bruarja organizirala Skupnost občin Slovenije (SOS), usta-
novljena pod imenom Stalna konferenca lokalnih skupnosti 
Slovenije. Namen akcije je bil občanom prikazati pomemb-
ne aktualne projekte na območju posameznih sodelujočih 

občin, članic SOS. Občina Sevnica je v akcijo vključila ogled 
vrtca Krmelj v izgradnji, ki je največja aktualna investicija 
s področja vzgoje in izobraževanja. Ob tem so v Osnovni šoli 
Krmelj, v okviru katere deluje vrtec, pripravili obsežno foto-
grafsko predstavitev poteka gradnje in lepo sprejeli obisko-
valce, ki so se udeležili dogodka. Nov vrtec s šestimi oddel-
ki, tremi za prvo in tremi za drugo starostno obdobje, bo za 
kraj in celotno Mirnsko dolino velika pridobitev. Po pogodbi 
z izvajalcem, podjetjem GPI Tehnika iz Novega mesta, mo-
rajo biti dela v sklopu projekta zaključena v letošnjem ju-
niju, ko je predvideno tudi uradno odprtje novih prostorov.

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

Predstavili gradnjo vrtca

V Osnovni šoli Krmelj potek gradnje vrtca skrbno doku-
mentirajo. (Foto: Občina Sevnica)

ARTIČE - Folkloristke in folkloristi KUD Oton Župančič Arti-
če so drugo februarsko soboto v artiškem prosvetnem domu 
pripravili prireditev Slofolk se predstavi. Nastopili so organi-
zatorji tradicionalne prireditve Slofolk: domači otroška in od-
rasla folklorna skupina ter folklorne skupine KD Kres iz Nove-
ga mesta, Javorje iz Šmartnega pri Litiji in Vidovo iz Šentvida 
pri Stični. Čeprav je organizatorjem zagodlo vreme, pa so 

bili tisti, ki so si plese ogledali, več kot navdušeni, saj je na-
stop potekal v okviru 8. mednarodnega folklornega festivala, 
ki v naše kraje letos prihaja konec aprila. Na njem bodo so-
delovale tudi folklorne skupine Vizbuline iz Latvije, Filigrani 
iz Makedonije, KUD Abraševič iz Srbije in FS Svetlovan s Če-
ške. OFS KUD Oton Župančič Artiče je pod mentorstvom Ve-
sne Bogovič zaplesala ples Micka pometa, FS Vidovo iz Šent-
vida pri Stični se je predstavila z mentorico Natašo Hribar in 
dolenjskimi plesi. FS Kres Novo mesto je s postavitvijo plesov 
iz Prlekije in s štajerskimi plesi „Fantovska družba“ odplesa-
la pod vodstvom mentorice Branke Moškon, FS KUD Oton Žu-
pančič Artiče pa je z mentorjem Zdravkom Dušičem izvedla 
prekmurske plese - Giri Benko. FS Javorje Šmartno pri Litiji 
je gostovala z mentorico Dunjo Gorišek Simončič in dolenj-
skimi plesi „Gor pa dol ga je gledala“.  M. Kalčič

Slofolk se predstavi  

Folklorni plesni utrinek s prireditve Slofolk se predstavi 
(Foto: M. Kramžer)

BIZELJSKO – Na občnem 
zboru Turističnega društva 
Bizeljsko, na katerem se je 
zbralo preko 40 članov in 
gostov, je predsednica dru-
štva Vesna Kunej dejala, da 
so v preteklem letu izpol-
nili načrtovane aktivnosti, 
le vodnik po Bizeljskem jih 
še ‚žuli‘. S slednjim v Koz-
janskem parku nekoliko za-
mujajo, je pojasnila Lucija 
Zorenč, predvsem zaradi 
okrnjenih sredstev in tudi 
številnih dogodkov, ki so jih 
izvedli ob 30-letnici parka. 
So pa izdali novo brošuro o 
ptiču čebelarju, ki gnezdi v 
peskokopu na Bizeljskem, 
lani so tudi predstavili opa-
zovalnico ob gnezdilni ste-
ni. 

SROMLJE – Turistično društvo Sromlje je na pustno soboto pri-
pravilo zbor članstva, ki so se ga člani udeležili v maskah. Obe-
nem so obeležili še minuli kulturni praznik, zato se je prepletala 
tako beseda, ki sta jo s priložnostnimi skeči uprizarjali Maja in 
Kaja Pinterič, kakor tudi pesem, saj so nastopili domači pevci 
MoPZ in domači Ljudski pevci. 

Zbrani so pregledali opravljeno delo minulega leta in si zastavi-
li delovne aktivnosti za tekoče leto. S Centrom za podjetništvo 
in turizem Krško so stopili v partnersko sodelovanje v projektu 
Popotnik, ki ga je predstavila vodja projekta Ksenja Kragl. V 
nadaljevanju je nekaj pohvalnih besed podala  Milena Vrane-
tič iz Turistične zveze Brežice, saj se Sromlje kot kraj že več 
let udeležujejo tekmovanja v projektu Moja dežela - lepa in 
gostoljubna ter se na njem uvrščajo v sam vrh tudi na držav-
nem nivoju. Podporo delu in vsem projektom pa je izrekla tudi 
podpredsednica Turistične zveze Brežice Vesna Kunej. Po ura-
dnem delu je sledilo prijetno druženje ob glasbi, obloženih mi-
zah in zanimivih prizorih, ki so jih pripravile maškare.  M. K. 

Letos bodo urejali središče kraja

Zbor društva pripravili v maskah

Sromlje se ponašajo z nasadom narcis, zato so si tudi ne-
katere maškare nadele takšna oblačila. (Foto: A. Preskar)

Martin Najger podaja poročilo  

Predsednica društva Petra 
Majcen je uvodoma pred-
stavila uspešno delo v prete-
klem letu, v katerem je bilo 
organiziranih več kot 15 za-
nimivih in dobro obiskanih 
dogodkov, ter nanizala načr-
te za letošnje leto: v mese-
cu  maju bo organiziran že 9. 
pohod Po Krekovih stezicah, 
v juniju tridnevno srečanje 
slikarjev na prireditvi ArtEko 
Šentjanž, v oktobru Šentjan-
ška tržnica s spremljevalnim 
programom itd.

Živahno razpravo je spodbu-
dila organizacija daleč naoko-
li najbolj prepoznavne prire-
ditve Bučariada, ki naj bi bila 
v letošnji jeseni že šesta po 
vrsti. Enomesečna prireditev 
je doslej privabila v Šentjanž 
okoli 700 obiskovalk in obisko-
valcev vsako leto, vendar pa 
dogodek ni dal želenih rezul-
tatov. Breme organizacije je 
prevzela skupina posamezni-

Šentjanška Bučariada na razpotju
KAMENŠKO PRI KRMELJU - V prijetnem ambientu turistične zidanice Bregar v vinorodnem okolju Ka-
menško pri Krmelju je potekal pretekli petek zvečer občni zbor Turističnega društva Šentjanž. 

kov, ki pa ni čutila širše pod-
pore, kar se je še posebej po-
kazalo v lanskem letu, ko je 
bilo bučnih aranžmajev zaradi 
suše le za vzorec, zato je Pe-
tra Majcen dejala: »Bučariade 
ne bo, če je krajani ne čutijo 
kot svojo prireditev; če pa bo 

k organizaciji pristopilo vsaj 
osem društev v krajevni sku-
pnosti, potem pa bo.« Prisotni 
na zboru so se zavzeli za ohra-
nitev prireditve, zaradi kate-
re je postal kraj prepoznaven 
v širšem slovenskem prostoru 
in turistično bolj atraktiven. 

»Po petih letih Bučariade ne 
bi smeli opustiti. Potrebno je 
narediti smernice in zdrža-
ti. Krekova konjenica, kate-
re član sem, bo pomagala po 
svojih močeh, pa tudi krajev-
na skupnost,« je dejal predse-
dnik KS Šentjanž Boštjan Kr-
melj. 

Na občnem zboru TD Šen-
tjanž je predsednica TZOS 
Sevnica Cvetka Jazbec nato 
podelila še priznanja najza-
služnejšim za delo na podro-
čju promocije turizma v KS 
Šentjanž za leto 2011. Pri-
znanja so prejeli: Jože Puc, 
Petra Majcen, Anica Kori-
tnik, Fanika Rupar, Milan 
Sotlar in Milena Bregar.

Istega dne je v Vinski kle-
ti Deu na Malkovcu poteka-
lo družabno srečanje TD Tr-
žišče ob njegovi 10-letnici 
delovanja.
 Smilja Radi

Predsednica TZOS Sevnica Cvetka Jazbec (desno) je po-
delila priznanja najzaslužnejšim za delo na področju pro-
mocije turizma v KS Šentjanž za leto 2011. Prejela ga je 
tudi predsednica društva Petra Majcen (levo).

V društvu so izvedli  že usta-
ljene pohode po vzpostavlje-
nih pešpoteh k repnicam in 
po Vidovi poti, pot po Oreš-
ju je odpadla zaradi uničenja 

narave v hudi toči, so pa ko-
nec septembra izvedli množi-
čen vzorčni pohod po poti ob 
Sotli in jeseni šli še po Graj-
ski poti. Z Občinsko turistično 

zvezo Brežice so se predstavili 
na sejmu počitnic v Ljubljani, 
predstavnica Milena Vranetič 
pa je vse povabila k vseslo-
venski marčevski akciji čišče-
nja okolja. Septembra bodo 
sodelovali na veliki obeležitvi 
115-letnice razstave grozdja in 
vina v organizaciji Društva za 
promocijo bizeljčana, oktobra 
na Kozjanskem jabolku. Brigita 
Heberle in Nataša Špiler Še-
koranja sta predstavili veliko 
delo, ki so ga opravili krajani 
ob Vidovi poti, Heberletova pa 
čaka še na ureditev okolice pri 
farni cerkvi, kjer bi rada vzpo-
stavila rožni vrt. Letos so se v 
načrtu osredotočili tudi na ure-
ditev središča kraja, zlasti pri 
spomeniku pred zadružnim do-
mom.  S. Vahtarić 

Novice iz Posavja

Cel marec bo pri nas 
prežet z ljubeznijo, za vas 
pa smo pripravili poseben 
marčevski meni.

Vljudno vabljeni, da nas obiščete in si 
polepšate dan, ob praznikih ali povsem 
vsakdanjih dnevih!

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

Sejem Dom od 6. do 11. marca
LJUBLJANA – Na Gospodarskem razstavišču bo v torek, 6. 
marca, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Ra-
dovan Žerjav odprl 51. mednarodni sejem Dom, na kate-
rem se bo predstavilo 628 podjetij iz 26 držav. Organiza-
torji vabijo na sejem poleg tistih, ki gradijo in prenavljajo 
svoje domove, tudi vse ostale, ki bi jim prav zaradi potrebe 
po varčevanju lahko koristila brezplačna svetovanja oziro-
ma delavnice. Podobni tematiki bo namenjena zdaj že tudi 
tradicionalna priloga pod naslovom Urejamo dom v 7. le-
tošnji številki Posavskega obzornika, ki bo izšla 29. marca.

o b č i n e  k r š k o

2011   
almanah

Almanah občine Krško
Cene almanahov: 

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

trda vezava, 208 strani.

naročila: mob. 040 634 783  -  www.neviodunum.si  
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Podatki opravljenih analiz o 
nameri šolanja za spodnjepo-
savsko regijo so pokazali za-
nimivo sliko: v šolskem letu 
2006/2007 je bil odliv 32,30 
%, v letu 2007/2008 je bil 
33,64 %, v letu 2008/2009 je 
bil še višji, in sicer 34,21 %, 
v letu 2009/2010 je bil 32,72 
%, v letu 2010/11 je bil 34,89 
% in v letu 2011/2012 »samo« 
32,56 %. Kaj pomeni ta odliv? 
Kolikšen je odliv v ostalih regi-
jah? Če vzamemo kot primer 
jugovzhodno regijo, v katero 
spada Dolenjska z Belo kraji-
no, hitro opazimo, da odliva ni 
bilo – bilo je ravno obratno – v 
vseh omenjenih šolskih letih se 
kaže priliv srednješolk in sre-
dnješolcev. 

Z namenom opozoriti na visok 
»odliv« šolajoče se mladine iz 
Posavje je potekala 14. febru-
arja v sevniški knjižnici okrogla 
miza. Ta je skušala dati odgo-
vore na pet vprašanj: V ka-
kšnem okolju si želimo žive-
ti? Ali je v našem okolju dovolj 

Zaskrbljujoč »odliv« mladine?
SEVNICA - Informativni dnevi s predstavitvijo izobraževalnih programov na srednjih šolah in na fakulte-
tah so mimo, v marcu sledi vpis na izbrano srednjo šolo oz. na fakulteto. Opravljene analize iz prete-
klih let kažejo, da se večina posavskih devetošolk in devetošolcev odloča za nadaljevanje srednješol-
skega izobraževanja izven domače občine in celo regije.  

priložnosti za mlade? Ali po-
znamo potrebe in želje mla-
dih? Kaj jim lahko ponudimo? 
Kako lahko vplivamo na samo-
podobo našega okolja? Na na-
šteta vprašanja so iskali odgo-
vore: v. d. direktorice Šolskega 
centra Krško – Sevnica Alenka 
Žuraj Balog, ki je okroglo mizo 
tudi vodila, v. d. ravnatelja Gi-
mnazije Krško Ernest Simon-
čič, pomočnik ravnatelja Sre-

dnje poklicne in strokovne šole 
Krško Miran Pungerčič, stro-
kovna sodelavka in profesorica 
na krški tehniški gimnaziji Erna 
Župan, sevniški župan Srečko 
Ocvirk, direktorica sevniške 
območne službe zavoda za za-
poslovanje Irena Pirc in njen 
sodelavec Andrej Mihelin.

Po mnenju Andreja Mihelina je 
zaskrbljujoč podatek, da se je 

v letošnjem šolskem letu 61 % 
učencev z največje osnovne 
šole v sevniški občini, OŠ Sava 
Kladnika, odločilo za nadalje-
vanje šolanja izven Posavja in 
kar 71 % z boštanjske osnov-
ne šole. »Še bolj zaskrbljujoče 
pa je zmanjševanje zanimanja 
za poklicno izobraževanje,« je 
še dodal. V ŠC Krško – Sevni-
ca pa želijo v novem šolskem 
letu 2012/2013 v sodelovanju 
z Nogometno šolo NK Krško in 
RK Krško narediti kvalitetnej-
šo povezavo šolstva s športom 
in omogočiti s prilagojenimi 
športnimi vsebinami perspek-
tivnim športnicam in športni-
kom možnost šolanja in re-
dnega treniranja v domačih 
klubih, v domači regiji. S tem 
so odprte možnosti nadaljnje-
ga izobraževanja, manjša bo 
izguba časa pri potovanjih, 
zmanjšali se bodo stroškov bi-
vanja zaradi oddaljenosti, di-
jakinje in dijaki pa bodo nada-
ljevali z izbrano popoldansko 
športno dejavnostjo.
 Smilja Radi

Posavje se sooča s približno tretjinskim odlivom srednje-
šolcev iz regije. (Foto: arhiv PO)

RADEČE - V organizaciji Rokometnega kluba Radeče je po-
tekala v radeški športni dvorani v času letošnjih zimskih 
počitnic rokometna šola za učenke in učence od 1. do 9. 
razreda. Vodja šole je bil Damjan Rus, treningi pa so pote-
kali od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure v dveh staro-
stnih skupinah pod vodstvom trenerja Sebastjana Zupan-
čiča in še nekaterih članov radeškega rokometnega kluba.
 
Za otroke, ki so prihajali iz okoliških krajev (Svibno, Jagnje-
nica, Zidani Most, Loka, Vrhovo), je bil organiziran brezpla-
čen prevoz s kombijem. »Obisk je bil zelo dober, nad priča-
kovanji. Rokometne šole, ki je bila po nekajletnem premoru 

ponovno organizirana, se je udeležilo 49 otrok različnih sta-
rosti, kar pomeni skoraj eno petino radeških osnovnošolk in 
osnovnošolcev,« je povedal trener mlajših skupin Bojan Mo-
har. Navdušen nad aktivnimi zimski počitnicami je bil tudi 
učenec 8. razreda OŠ Marjana Nemca Radeče Anže Rus, ki 
je povedal, da je član RK Radeče že šest let, nekoč pa bi že-
lel zaigrati tudi v slovenski rokometni reprezentanci. Učenka 
7. razreda radeške osnovne šole Tjaša Knez ni članica roko-
metnega kluba, vendar se je rokometni šoli pridružila zara-
di želje po aktivnem preživljanju prostega časa med leto-
šnjimi zimskimi počitnicami.    

Na petkovem zaključnem srečanju so mlade rokometašice 
in rokometaše obiskali trije člani RK Celje Pivovarna Laško - 
Gašper Marguč, Petar Metličić in Luka Žvižej. »Da je Roko-
metna šola Radeče 2012 delovala, so nam pomagali tudi  do-
natorji, ki bi se jim radi zahvalili. To so: Avtoprevozništvo 
Trupi Miran s.p., bar ‚Pri fiču‘, Izzi d.o.o. in naš šofer, prija-
telj rokometnega kluba, ki se mu močno zahvaljujemo,  Ro-
man Blaj,« je dodal predsednik kluba Damijan Stopar.

 S. Radi

Rokometna šola Radeče 2012 

V času letošnjih zimskih počitnic je v Radečah potekala 
brezplačna rokometna šola, ki je privabila veliko mladih.

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih vo-
litvah (Uradni list RS, št. 94/2007 in 45/2008) v zvezi z do-
ločbami 60. in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor 
(Uradni list RS, št. 109/2006 in 54/2007-odločba US) je Ob-
činska volilna komisija Radeče dne 16. 2. 2012, na podlagi 
potrjenih kandidatur, izvedla žrebanje in določila naslednji 
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SEVNICA - Sevniška cvetličarna Viktorija na današnji dan 
praznuje dvajset pomladi, ki so lastnici Viktoriji Senica pri-
nesle mnogo zvestih in zadovoljnih kupcev. Odprtja majh-
ne cvetličarne na približno 40 m2 v Šmarju se lastnica spo-
minja, kot bi se zgodilo včeraj. Ob obletnici je obiskala 
tudi gospo, ki je bila njena prva stranka.  

Presenečena nad obiskom in nad tolikšno pozornostjo je 85-letna 
Marija Avguštin skušala priklicati v spomin dogodek izpred dvaj-
setih let, ko je prisostvovala otvoritvi nove cvetličarne v Šmar-
ju. Ob pogledu na orumenelo fotografijo je dejala: »Pa to sem 
res jaz, na kolesu!« Kaj je takrat kupila, se ni spomnila, spomni-
la pa se je, da se je tja pripe-
ljala s kolesom, s katerim se je 
vozila vse do svojega 82. leta. 
»Kadarkoli je bilo kaj, vedno 
sem šla v to cvetličarno – po 
rože, po šopek. Še vedno sem 
stalna stranka, čeprav se ne 
vozim več s kolesom, pač pa 
me vozijo moji domači z av-
tom,« je povedala in ponovno 
pogledala fotografijo. »Pred 
dvajsetimi leti je bilo?« je ra-
hlo zamišljeno vprašala in nato 
v prijetnem klepetu v doma-
či kuhinji obudila nekaj spomi-
nov na otroštvo, na mladost in 
družino – na svoje štiri otroke, 
deset vnukov in dvanajst prav-
nukov. »Veste, najbolj bogata 
sem, saj nas je vseh blizu štiri-
deset. Oktobra pa imamo ‚ok-
tobrfest‘, ker kar šest družin-
skih članov v oktobru praznuje 
rojstni dan,« je radostna pri-
povedovala.    

Lastnica cvetličarne, Viktorija 
Sevnica, je svojo prvo stranko 
razveselila še z veliko cvetočo 
lončnico in s povabilom, da si v 
njeni cvetličarni izbere še ka-
kšen spominek, saj cvetličarna 
poleg rezanega cvetja in ločnic 
ponuja tudi darilni program.
 Smilja Radi

Viktorijinih dvajset pomladi

Viktorija Senica (levo) in Marija Avguštin

KRŠKO - Planinsko društvo Videm Krško je 24. februarja v 
mali dvorani KD Krško izvedlo volilni občni zbor društva, ka-
terega se je udeležilo 58 članov društva ter gostje iz raznih 
planinskih društev. Za mandat 2012 - 2016 je bila ponovno 
soglasno izvoljena dosedanja predsednica Irena Lekše, ki so 

ji člani zaupali vodenje društva tudi v naslednjem mandatu. 
Poleg poročil o delu v 2011 in načrta dela za 2012 je predse-
dnica izpostavila problematiko odprtja hrama na Grmadi, a 
ostaja optimistična, da bo hram zaživel že v letošnjem letu. 
Predstavila je tudi nekatere novosti glede članarine in vpis 
članov v centralni register PZS. Zahvalila se je organom in 
članom društva za dosedanje prostovoljno delo ter vsem za-
želela uspešno nadaljnje delo.  T. Božičnik

Predsednica še naprej Lekšetova

Stara - nova predsednica PD Videm Irena Lekše (levo)
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BREŽICE – Roman Zakšek je 16. februarja v restavraciji Šte-
fanič po samoiniciativnem raziskovanju predstavil svoj po-
gled in razmišljanje o prihodu Argonavtov v naš kraj. Z na-
menom, da bi Brežicam dali veljavo in prepoznavnost kot 
turistične in vinogradniške občine ter jo na podlagi legende 
o Argonavtih uvrstili v davnino legend in pripovedk.

S pomočjo arhivskega materiala iz Posavskega muzeja, Do-
lenjskega muzeja Novo mesto, Ljubljanskega muzeja in Knji-
žnice Brežice ter slikarja samouka Željka Ključariča (na fo-
tografiji z Romanom Zakškom) je nastala veduta Brežic, ki 
prikazuje prihod Argonavtov v naš kraj. Slika oziroma prizor 
kaže na predajo sadike vinske trte, ki jo Medeja izroča Bre-
žičanu, kar naj bi bila dajatev za prehod našega ozemlja in 
tudi ponazoritev začetka vinogradništva v občini Brežice in 
v Posavju.
Zakšek je povedal, da so stari Grki leta 1.260 pr. n. št. pred 
Kolhidsko mornarico, ki jih je zasledovala potem, ko so tam 
ukradli zlato runo, pobegnili od Črnega morja preko Donave 
in Save ter tako prispeli do Brežic, preko Hrušice pa nato do 
morja. Glede na to, kot je še razložil, da leži antična Kol-
hida v današnji Gruziji (velja za zibel vinske trte), ozemlje 
občine Brežice pa je bilo že pred prihodom starih Rimljanov 
vinogradniško, je mogoče sklepati, da so nam sadiko vinske 
trte prinesli Argonavti in da imamo v naši občini 3270 let vi-
nogradniško tradicijo. N. J. S.

Prihod Argonavtov v Brežice

Njihovo bivališče je pravza-
prav testni objekt iz že ome-
njenih naravnih materialov, ki 
ga je Sebastjan Gregoršanec 
leta 2009 zgradil na vrtu za 
hišo svojih staršev, s partner-
ko Slobodano Slak pa sta se 
še istega leta odločila za ži-
vljenje v njem, čeprav bi si 
bivališče lahko uredila v hiši. 
Kasneje se jima je pridruži-
la še zdaj 15-mesečna hčer-
kica Teresia. „Tu živimo, ker 
nam je udobno, ne zato, ker 
ne bi imeli denarja za življe-
nje drugje, kot nekateri mi-
slijo,“ pojasnjujeta. Devet 
kvadratnih metrov velikemu 
testnemu objektu, v kate-
rem imajo urejeno spalnico, 
sta kasneje dodala še podob-
no velik kontejner, prav tako 
„oblečen“ v naravne materi-
ale, v katerem ima družinica 
dnevni prostor ter t. i. kom-
postno oz. suho stranišče, ku-
hajo pa si v hiši Sebastjanovih 
staršev. Njihovo nekonvenci-

Življenje z naravo – iz prakse v knjigo
MRTVICE - V današnjih časih je zelo popularno govoriti o življenju v sozvočju z naravo in vsem, kar naj 
bi sodilo zraven, le redki pa so pripravljeni tovrstna načela tudi resnično uvesti v svoj vsakdanjik. Ta-
kšen primer je zagotovo mlada družina Slak-Gregoršanec z Mrtvic pri Drnovem, ki živi v objektu iz lesa, 
slame in ilovice, naravi in sebi prijazno pa se obnašajo tudi na področju prehranjevanja, nege otroka, 
ravnanja z odpadki itd. Svoje izkušnje o takšnem življenju so strnili tudi v knjigo.

onalno bivališče je, kot pra-
vita Slobodana in Sebastjan, 
zgolj začasna rešitev, saj na-
črtujeta gradnjo večje hiše, 
po istem principu, na Bizelj-
skem, kjer že imata kupljeno 
zemljišče.

Mlada družina se načel „so-
naravnosti“ drži tudi pri dru-
gih vidikih življenja. Prehra-
njujejo se v glavnem z doma 
pridelano zelenjavo in eko-
loškimi proizvodi, hrano pri-
pravljajo na vodi namesto na 
olju in s čim manj začimba-
mi, za dojenčico Teresio sta 
uporabljala le pralne plenice 
in ne plastičnih ter se tudi si-
cer trudijo, da „proizvajajo“ 
čim manj odpadkov ipd. „Pre-
več smo vezani na industrijo 
in izdelke, proizvedene s po-
močjo izkoriščanja poceni de-
lovne sile, tudi otrok,“ pravi 
Sebastjan, a takoj dodaja, da 
se vendarle ne gredo „prasku-
pnosti“ in kljub vsemu upo-

rabljajo računalnik, elektriko 
in še kakšno dobrino moderne 
dobe, a poskušajo biti pri tem 
karseda prijazni tako okolju 
oz. ne uporabljati ničesar, kar 
ga obremenjuje, kot svojemu 
zdravju. Kljub temu je njihov 
nekonvencionalen življenjski 
slog, kot nekakšen upor po-
trošniški „porabi-in-odvrzi“ 
družbi, za okolico težko ra-
zumljiv in se nanj le počasi 
privaja, a so odločeni, da se 
mu zaradi pritiska in pričako-
vanj ostalih ne bodo odrekli.

Njihova spoznanja o tovr-
stnem načinu življenja bodo 
v kratkem na voljo tudi v knji-
gi, ki jo pod naslovom „Življe-
nje z naravo“ izdajajo v sa-
mozaložbi. V 140-stranskem 
priročniku boste lahko našli 
koristne napotke o gradnji s 
slamo ilovico in lesom, o me-
todi brez plenic, dojenju in 
hrani, kompostnem strani-
šču in nasvete, kako prihra-

niti v vsakdanjem življenju. 
Knjiga je namenjena vsem, 
ki jih zanima karkoli od na-
štetega, zlasti pa navdušen-
cem nad zdravim in naravnim 
življenjem, ki so pripravljeni 
storiti nekaj za boljši in lep-
ši vsakdan.
 Peter Pavlovič

Nimate svoje strehe nad glavo, želite družino, pa se 
ne prepoznate v sužnjelastniškem potrošniškem 

sistemu kreditov in dolgov? Ne veste, kje začeti? To je 
knjiga za vas. Pa imate pogum biti drugačni? Preberite 

zgodbo o mladem univerzitetnem diplomiranem strojniku in 
magistri znanosti, kako sta si z najmanjšimi možnimi stroški 

in vplivom na okolje »zgradila« naravi in človeku prijazen 
dom, kako sta svojega dojenčka povijala brez plastičnih 

plenic, kaj jedo in kako pripravimo najboljše pirine piškotke 
na svetu, in še veliko več. 

Če pa streho že imate (četudi morda kritina ni najboljša), a bi 
radi svoje življenjske stroške zmanjšali – predvsem pa 
se zavedli svobodne izbire naravnega načina življenja in kaj 

to v praksi je, je knjiga za vas obvezno čtivo. 

                       Ž
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               Sebastjan Gregoršanec, Teresia Gregoršanec in Slobodana Slak
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Testni objekt iz naravnih materialov Družina Slak-Gregoršanec

Naslovnica knjige Življenje 
z naravo

SENOVO - Kljub obilici novozapadlega snega in nizkim tem-
peraturam so 11. februarja v Planinskem društvu Bohor Se-
novo organizirali Valentinov pohod iz Kozjega na Bohor, ki se 
je letos zvrstil že 18. leto zapored. Udeležilo se ga je do-
brih 100 pohodnikov, poleg planincev s širšega območja kr-
ške, brežiške in sevniške občine tudi iz Podčetrtka, Kozjega, 
Lesičnega ter večja skupina planincev iz PD Šempeter v Sa-
vinjski dolini.  B. M.

KRŠKO - 12. februarja je okrogli jubilej, devet desetletij, 
praznoval Jože Germovšek iz Dolenje vasi pri Krškem, ka-
terega so z obiskom in obdaritvijo v Domu starejših občanov 
(DSO) v Krškem, kjer biva zadnji dve leti, še posebej razve-
selili: njegova skrbnika - zakonca Klavdija in Aleš Vodeb, 

predstavnik Občine Krško Janez Krajnc in predsednik krške-
ga društva Sožitje za pomoč osebam z motnjo v duševnem 
razvoju Dane Mižigoj. Kakor je slednji povedal, gre visok ju-
bilej njihovega člana, ki je znatno višji od povprečja življenj-
ske dobe oseb s težjo motnjo v duševnem razvoju, saj ta ne 
glede na to, da se v zadnjih letih zvišuje, še vedno znaša do-
brih 50 let, pripisati tudi ustrezni negi, obravnavi in posebni 
pomoči v obdobju odraslosti, česar je jubilant deležen tako 
s strani skrbnikov Vodeb kot DSO in društva.  B. M.

LESKOVEC - Člani Kulturnega društva Leskovec pri Krškem 
so se 11. februarja zbrali na letnem zboru, na katerem so 
potrdili poslovanje preteklega leta in sprejeli plan dela za 
letošnje leto. V društvu, v katerem so lani obeležili 10-le-
tnico delovanja, z zadovoljstvom ugotavljajo, da se član-
stvo povečuje.

Trenutno je v leskovško Kulturno društvo včlanjenih 85 čla-
nov, v zadnjem letu pa se je njihovo število povečalo pred-
vsem na račun ponovno aktivnega delovanja Sekcije za ohra-
njanje kulturne dediščine, v okviru katere je začela pod 
vodstvom Helene Prevolšek aktivno delovati rokodelska 
skupina. Na letnem zboru so za vodjo Sekcije za ohranja-
nje kulturne dediščine, krajše poimenovane Etno sekcija, 
izvolili Boštjana Arha, vodenje literarne sekcije pa zaupa-
li Darji Hrastelj.
Iz podanih poročil vodij sekcij in predsednice društva Mojce 
Špiler je razvidno, da so v minulem letu izvedli vse načrto-
vane aktivnosti in tradicionalne projekte, med njimi literar-
ni večer ob kulturnem prazniku z naslovom Pomlad prihaja, 
Zaplešimo v počitnice, literarni večer ob prazniku KS Lesko-
vec, poletne Anine glasbene večere, Martinovanje, ki so ga 
izvedli v sodelovanju s Kmečko zadrugo Krško ipd., pod vod-
stvom in v režiji Mirjane Marinčič pa je konec novembra 
mladinska dramska sekcija premierno uprizorili kriminalko 
v dveh dejanjih Mišolovka. Z navedeno igro mladinska gle-
dališka skupina že gostuje po posavskih krajih, prav tako pa 
bo z gostovanji nadaljevala odrasla gledališka sekcija, in si-
cer z delom Zbudi se, Katka, ki so ga na domačem odru pre-
mierno uprizorili konec leta 2010. Sicer pa je bila rdeča nit 
delovanja društva v minulem letu v dobršni meri posveče-
na tudi 10-letnici delovanja, ki so jo obeležili s prireditvijo 
Imam 10 let. V ta namen so izdali tudi zbornik, ponosni pa 
so na priznanje, ki so ga ob jubileju društva prejeli od Obči-
ne Krško. B. M. 

Devet desetletij Jožeta 
Germovška

Za jubilantom Jožetom Germovškom stojijo (od leve) Ja-
nez Krajnc, Klavdija in Aleš Vodeb ter Dane Mižigoj.

18. Valentinov pohod

Več članov, več aktivnosti 
DOBOVA – Kulturno društvo Franc Bogovič Dobova je 3. februarja 
opravilo letni občni zbor, na katerem so po poročanju predsedni-
ka Draga Iljaša ugotovili, da je bilo leto 2011 za društvo uspešno. 
To pomeni, da so zastavljeni plan uresničili, tako Iljaš, v 98 od-
stotkih, upoštevajoč vrednost pogodbe z občino in aneksa k po-
godbi na osnovi realizacije (po pogodbi odobreno 7.930 evrov, 
na osnovi poročil o izvedbi pa pridobljeno 7.766 evrov).  Uresni-
čili so tudi dosti nenačrtovanih aktivnosti pri vsaki sekciji, ne-
kaj načrtov pa je tudi izpadlo; k uspešni realizaciji posameznih 

projektov se zahvaljujejo donatorjem za posluh in upoštevanje.
Po že ustaljeni praksi se je vsaka sekcija (literarna, likovna, 
MePZ, Mariachi La Paloma, ljudski pevci, rogisti, folkloristi) pred-
stavila v domačem kraju, samostojno ali z drugo sekcijo, prav 
tako pa tudi na gostovanjih po Sloveniji. Prireditve so uspešno 
dopolnjevali še v sodelovanju z drugimi društvi v krajevni sku-
pnosti, se odzvali na povabila k sodelovanju drugih društev, go-
stili pa so tudi druga prijateljska društva.
Bogatejši so v članstvu, saj je bilo to ob koncu leta 126-člansko, 
tudi zaradi ustanovitva folklorne sekcije, ki že navdušuje spre-
mljevalce. Ob tem pričakujejo, da bo literarna sekcija Beseda v 
tem letu, glede na uspehe in aktivnosti, »prestopila« iz druge v 
prvo kategorijo. N. J. S.

Uspešni in upravičeno zadovoljni

LESMARC+ d.o.o.
Knezov štradon 94
1000 Ljubljana

tel.: 01 62 09 440
E-mail: info@lesmarc.com
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BREŽICE - Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokov-
njakov združuje okrog 90 članov iz občin Brežice, Krško, Sevni-
ca, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli. Med občin-
skimi odbori je posebej aktiven brežiški, v katerem je neformalno 
povezanih blizu 30 nekdaj vodilnih in vodstvenih ljudi in strokov-
njakov, ki se srečajo nekajkrat na leto. Na zadnjem druženju so 

se posebej posvetili pripravam na gradnjo HE Brežice. Dosedanje 
postopke in strokovne rešitve za okrog 200 milijonov evrov vre-
dno energetsko naložbo so predstavili predstavniki občinske služ-
be za prostorsko načrtovanje ter regijskega odbora za spremljanje 
gradnje verige spodnjesavskih elektrarn. Med njimi bosta zadnji 
na vrsti HE Brežice in HE Mokrice, priprave nanju pa po besedah 
Nika Galeše, predsednika Odbora za HE na spodnji Savi, tečejo 
že nekaj let. Brežiško elektrarno naj bi denimo začeli graditi naj-
kasneje spomladi 2013 in bi lahko bila zaključena do začetka leta 
2017. Hkrati z njo bi bilo urejenih tudi več infrastrukturnih objek-
tov in zaščitena širša območja pred poplavami. Brežice bi denimo 
dobile tudi novi most čez Savo pri Čatežu z novo mestno obvoz-
nico, ki bi se zaključila pri krožišču v Šentlenartu in nadaljevala 
z Vrbinsko cesto. Brežiški seniorji so se nato pomudili še pri svo-
jih organizacijskih vprašanjih; za sprejem v posavsko društvo so 
predlagali svoje tri nove člane, prisluhnili osnutku letošnjega de-
lovnega programa in sprejeli obvezo, da sredi marca v Brežicah 
organizirajo redni letni občni zbor Posavskega društva seniorjev 
menedžerjev in strokovnjakov. V. P.

ČATEŽ OB SAVI - V Termah Čatež d.d. so v letu 2011 zabeležili 
689.866 (2010 - 688.205) prenočitev, kar predstavlja 0,2 % več 
kot leto prej. Z doseženim so v Čatežu zelo zadovoljni, saj je 
bil hotel Terme (150 sob) od 18. januarja do 22. aprila zaradi 
prenove zaprt, kar je povzročilo izpad več kot 15 tisoč preno-
čitev. Domači gosti so zabeležili 382.174, tuji pa 307.692 pre-
nočitev. S selektivnim marketinškim pristopom so uspeli zabe-
ležiti rast povpraševanja na tujem tržišču, kjer prevladujejo 
predvsem Italija, Hrvaška in Srbija. Povečanje prenočitev tuj-
cev znaša v letu 2011 primerjalno z letom poprej 5,4 %. V Ter-
mah Čatež d.d. so v letu 2011 realizirali nekaj manj kot 8 % vseh 
prenočitev v Sloveniji  in 24 % vseh prenočitev v slovenskih na-
ravnih zdraviliščih. »Ocenjujemo, da smo v Termah Čatež d.d. 
v letu 2011 realizirali skupno slabih 35 milijonov evrov poslov-
nih prihodkov, dobiček iz poslovanja v višini 5 milijonov evrov 
in 5 milijonov evrov amortizacije. Poslovni rezultat v letu 2011 
ponovno dokazuje, da so Terme Čatež daleč najuspešnejša tu-
ristična družba v Sloveniji že več kot 10 let zapored,« so v ča-
teški družbi zapisali v sporočilu za javnost. P. P. 

Brežiški seniorji o HE Brežice

Uspešno leto 2011 v Termah Čatež

KRŠKO - 16. februarja sta Benjamin Wakounig, predsednik 
Slovenske gospodarske zveze, in Martin Novšak, predse-
dnik upravnega odbora Območne gospodarske zbornice Po-
savje – Krško, podpisala sporazum o sodelovanju med GZS 
Območno zbornico Posavje in Slovensko gospodarsko zve-
zo iz Celovca v Avstriji.

Podpisan sporazum predvideva dolgoročno povezovanje članov 
obeh gospodarskih organizacij, skupno izvajanje dogodkov in 
izmenjavo informacij. Sicer pa se je celodnevni obisk avstrij-
ske delegacije pričel v Informacijskem središču GEN, kjer je v 
uvodu direktor Območne gospodarske zbornice Posavje – Krško 
Darko Gorišek vsem navzočim predstavil regionalno gospodar-
stvo in regijo Posavje, direktor družbe GEN energija in predse-
dnik UO Območne GZ Posavje – Krško Martin Novšak pa ener-
getiko kot najpomembnejše gospodarsko področje Posavja ter 
delovanje družbe GEN energija, njeno vlogo v regionalnem in 
nacionalnem okolju ter njene trajnostne in dolgoročne načrte. 
V nadaljevanju obiska si je delegacija predstavnikov SGZ, med 
katerimi so bili Feliks Wieser, Franz Mlinar, Marina Einspie-
ler-Siegert, SGZ mladina ter člani iz Koroške in Slovenije, ogle-
dala še interaktivni center o energiji in energetiki Svet energi-
je ter Nuklearno elektrarno Krško. GZS Krško/ B. M.

Sodelovanje med krškim 
in celovškim gospodarstvom

Martin Novšak in Benjamin Wakounig med podpisom spo-
razuma o sodelovanju

Kot je dejal Novšak, je za 
njimi uspešno leto, med dru-
gim so sedež podjetja prese-
lili v Informacijsko središče 
GEN, kjer so poleg izobra-
ževalnega centra o energe-
tiki in klicnega centra GEN-I 
posodobili in nadgradili tudi 
nadzorni center. Poudaril 
je trdno partnerstvo in sode-
lovanje med GEN-I in njenim 
polovičnim lastnikom GEN 
energijo. Sicer pa je skupna 
naloga podjetij, združenih 
v skupini GEN, ki jo Novšak 
vodi že sedmo leto, varna in 
zanesljiva proizvodnja ele-
ktrične energije ter nemo-
tena oskrba z njo. Skupina 
GEN zagotavlja približno 30 
odstotkov potreb električne 
energije v elektroenerget-
skem sistemu RS. 

Dr. Golob je dodal, da je sku-
pina GEN-I kljub vse hujši kon-
kurenci in vse slabši plačilni 
sposobnosti prav tako izjemno 
uspešno poslovala. V poslov-
nem letu 2011 je skupina 
GEN-I močno presegla zasta-
vljene cilje, povečala prihod-
ke iz poslovanja glede na leto 
2010 za 55 %, na skupno 1,012 
mio. evrov, prodala na vseh tr-
gih dobrih 17,1 TWh električ-
ne energije, kar je za 25 % več 
kot leta 2010, in leto zaključi-
la s 14 mio. evrov čistega do-

Uspešno lansko leto za skupino GEN
LJUBLJANA – 16. februarja sta predsednik uprave družbe GEN-I dr. Robert Golob in direktor GEN ener-
gije Martin Novšak zbranim novinarjem predstavila poslovanje skupine GEN-I in nekaj glavnih izzivov 
leta 2011 za skupino.

bička, kar je za skoraj 90 % več 
kot leto prej. Skupina GEN-I je 
lani pričela s trgovanjem na 
mejah Turčije, hkrati pa je na 
področju prodaje končnim po-
slovnim odjemalcem zabele-
žila povečanje tržnih deležev 
v Sloveniji in na Hrvaškem ter 
ohranila tržna položaja v Itali-
ji in Avstriji. Edini trg, na ka-
terem izvaja množično proda-
jo gospodinjskim odjemalcem, 
je Slovenija. Sredi leta 2011 so 
v sodelovanju z Zvezo potro-
šnikov Slovenije podali javno 

zavezo, da do 30. junija 2012 
cen ne bodo dvignili. Novšak je 
zato ponosen, da sta blagov-
na znamka Poceni elektrika in 
njihova ekipa sodelavcev že 
tretjič zapored prejeli naslov 
„Do odjemalcev prijazen doba-
vitelj“. Poceni elektrika od 1. 
2. 2012 tako dobavlja več kot 
40.000 gospodinjskim in manj-
šim poslovnim odjemalcem. 

Skupina GEN-I se je po Golobo-
vih besedah v šestih letih pov-
zpela med tri največje med-

narodne trgovce v širši regiji. 
Novšak je zaključil, da je sku-
pina GEN v preteklem letu so-
delovala z več kot 150 strate-
škimi poslovnimi partnerji na 
17 trgih, zlasti na manj likvi-
dnih trgih jugovzhodne Evrope 
pa so zabeležili občutno rast 
tržnih deležev ter utrdili po-
ložaj med zanesljivimi, odgo-
vornimi in uglednimi akterji na 
področju trgovanja z električ-
no energijo v širši regiji.

 Vir: skupina GEN 

Stečajni upravitelj sevniške 
Jutranjke Tomaž Kos je fe-
bruarja 2006 vložil v imenu 
upnikov odškodninsko tož-
bo proti nekdanjemu direk-
torju Mihi Rabiču in obema 
nadzornikoma, Marjanu Ra-
biču in Mirjani Šulek. »Vlo-
žitev pravde proti Rabiču so 
od nas zahtevali delavci,« je 
dejal Tomaž Kos, ki je sprva 
zahteval 2,7 milijona evrov 
odškodnine, a je zahtevek 
pozneje znižal na 726.000 
evrov. V zvezi z domnevno 
škodljivim ravnanjem Mihe 
Rabiča je na Okrožno sodišče 
Novo mesto predložil več iz-
vedenskih mnenj, a je sodi-
šče v letošnjem letu tožbe-
ni zahtevek zavrnilo. Tomaž 

Kos je nad odločitvijo prese-
nečen in razmišlja o pritožbi 
na višje sodišče. 

Industrija otroške konfekcije 
Jutranjka, ki je bila več dese-
tletij eden največjih zaposlo-

valcev v sevniški občini in je 
imela proizvodna obrata v Bre-
žicah ter v Dolu pri Hrastniku, 
je 17. februarja 2005 dočakala 
žalosten konec. Delo v nekdaj 
cenjenem in uspešnem podje-
tju, ustanovljenem leta 1962, 
v katerem je bilo v najboljših 
časih zaposlenih okoli 1500 de-
lavk in delavcev, so pred sed-
mimi leti vsi izgubili (več kot 
250 šivilj iz Brežic in iz Hra-
stnika pa je ostalo brez redne 
službe in odpravnin že pred de-
setletjem). Do sedaj je bila iz 
stečajne mase podjetja popla-
čana le šestina terjatev - de-
nar je prejelo 111 zaposlenih 
na dan stečaja, 269 delavcev 
iz Sevnice pa še vedno upa na 
del terjatev. S. Radi

Neuspešna tožba v zvezi z Jutranjko
SEVNICA – V začetku letošnjega leta je Okrožno sodišče Novo mesto zavrnilo tožbeni zahtevek v zvezi z do-
mnevno škodljivim ravnanjem nekdanjega direktorja sevniškega tekstilnega podjetja Jutranjka Mihe Rabiča.

Nekdanji tariški dvorec z dodatnim novejšim poslopjem, 
ki je bil del uprave nekdaj uspešnega sevniškega podje-
tja Jutranjka, čaka na obnovo.

Kopitarna v 
dokapitalizacijo 
Peka
SEVNICA - Pri dokapitali-
zaciji tržiškega Peka bo 
s stvarnim vložkom oziro-
ma predvsem z znanjem 
sodelovala tudi Kopitar-
na Sevnica, so se odloči-
li njeni nadzorniki. Njihov 
pogoj je, da pri dokapita-
lizaciji sodeluje več par-
tnerjev, zato bodo vla-
di kot najprimernejšega 
strateškega partnerja pre-
dlagali konzorcij podjetij 
(izolski Evro poti ter itali-
janski družbi ALM in Ebe 
Group), v ožji izbor za do-
kapitalizacijo Peka pa sta 
poleg Kopitarne uvrščeni 
še bosanski podjetji Proe-
ksim in Sim Coprom.
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22. januarja je praznova-
la 90. rojstni dan Antoni-
ja Zevnik s Čateža ob Savi. 
Ob tem častitljivem jubileju 
so se njeni najdražji skupaj 
udeležili svete maše v cer-
kvi Svetega Jurija na Čate-
žu ob Savi, gospo Antonijo 
pa je obiskal tudi župan ob-
čine Brežice Ivan Molan in ji 
voščil obilo zdravja ter za-
dovoljstva. 

Gospa Antonija se je rodila v 
Beli krajini in se po poroki z 
možem Francem preselila na 
njegovo domačijo na Čatežu 
ob Savi, kjer sta si ustvarila 
topel dom. V času, ki ni bil 
naklonjen kmetijam in veli-
kim družinam, se jima je ro-
dilo deset otrok. Otroke je 
gospa Antonija vzgaja z zgle-

dom, odločno jih je spodbu-
jala in usmerjala na pot iz-
obrazbe, pri njihovi hiši sta 
bila doma glasba in petje. 

Danes gospo Antonijo, ki na Ča-
težu ob Savi živi z družino naj-
mlajšega sina Toneta,  v jeseni 
življenja razveseljuje 22 vnu-
kov in 15 pravnukov.

Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 
ne pod palcem skrit zaklad. 

Sreča je, ko se delo dobro opravi 
in ko imaš nekoga rad!

Tone Pavček

Spoštovane občanke občine Brežice, 
bralke Posavskega obzornika, 

drage žene in dekleta,
ob 8. marcu – mednarodnem dnevu žena, 

vam iskreno voščim ter želim 
vse lepo in dobro!

Ivan Molan, 
župan občine Brežice s sodelavci 

BREŽICE – V času vladavine 
dobovskega Fašjenka je na 
stavbi Občine Brežice pla-
polala Fašjenkova zastava 
in razglašala, da je občin-
ska oblast v rokah (začasne-
ga) novega župana Doktorja 
Stresa in njegovih karneval-
skih svetovalcev. Zimo so že 
tradicionalno odganjali ko-

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
pripravlja v sodelovanju z Zavodom SloVino 

izobraževanje »SOMMELIER LJUBITELJ«

Predviden začetek predavanj: 7. marec 2012 

Predavanja bodo potekala ob sredah in četrtkih med 16.00 in 20.00 v prosto-
rih ZPTM. V sklopu programa udeleženci pokušajo 86 vzorcev domačih in tujih 
vin. Vključeno je sommeliersko delovno kosilo, sommelierska insignija in po-

trdilo o udeležbi. Prijave do zapolnitve prostih mest. 

Cena po udeležencu za tečaj v obsegu 32 ur je 220 € + ddv.  

Več informacij in predmetnik na:
http://www.sommelier.si/brezice/ ali po telefonu 031 766 000.

Teden dni vladavine Fašjenka, 
pomagali tudi koranti

ranti iz Hajdine, ki v času pu-
sta obiščejo občino Brežice 
in v mestu uprizorijo koran-
tov ples.

Pred občinsko zgradbo so no-
vega župana in njegovo dele-
gacijo ter Fašjenkovsko god-
bo pričakali župan Ivan Molan 
s podžupanjama Vladko Ke-

žman in Katjo Barbič, ki sta 
sodelovali tudi pri uradni pre-
daji ključa občinskih vrat, s 
katerimi je župan Ivan Molan 
predal čast in oblast Fašjen-
kovskemu županu – Doktorju 
Stresu.

Novi župan si je takoj ogledal 
občinske prostore in zaposle-

ne, medijem je predstavil svoj 
program - takojšen rebalans 
proračuna, organizacijo svinj-
skega sejma, takojšnjo izgra-
dnjo hidroelektrarn, sredstva 
za kulturo in kuhano vino, po 
tednu dni pa je rade volje vr-
nil ključ občinskih vrat (in od-
govornost ter dolžnosti) župa-
nu Ivanu Molanu. 

Za 90. rojstni dan svečana sveta maša

Župan Ivan Molan s slavljenko Antonijo Zevnik 
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Spoštovana dekleta in žene,

iskrene čestitke ob 8. marcu, mednarodnem dnevu 
žena. Hvala, da življenju dajete smisel. 

Vse najlepše, na vseh vaših poteh 
in veliko lepih trenutkov v krogu vaših najljubših!

Občina Krško

Komisija za občinska priznanja
ter sodelovanje z občinami 

pri Občinskem svetu Občine Krško

na podlagi 18. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, 
št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 
90/11) ter 4. in 14. člena odloka o priznanjih Občine Kr-
ško (Uradni list RS, št. 7/01 in 57/03) objavlja

R A Z P I S

ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KRŠKO

ZA LETO 2012

1. Občinski svet Občine Krško podeljuje naslednja ob-
činska priznanja:

a) NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO: 
Naziv častni občan občine Krško je najvišje priznanje Ob-
čine Krško in se lahko podeli občanom občine Krško in 
drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi dr-
žavljanom tujih držav, katerih delo in aktivnosti pred-
stavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju 
človekove ustvarjalnosti oziroma osebam, ki so posebno 
zaslužne za razvoj in ugled občine Krško.

b) VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO: 
Veliki znak Občine Krško se podeljuje:
posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe ali 
enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena v občini;
skupinam občanov, društvom, podjetjem ali drugim prav-
nim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi 
povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem 
ali drugih področjih življenja in dela v občini.

c) ZNAK OBČINE KRŠKO:
Znak Občine Krško se podeljuje za izjemne uspehe in dosež-
ke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.

d)  PRIZNANJE OBČINE KRŠKO:
Priznanje Občine Krško se podeljuje za pomembne en-
kratne dosežke v zadnjem obdobju. 

2. Predloge lahko dajo občinski svet, krajevne skupno-
sti, podjetja, društva, zavodi, politične stranke, ob-
čani ter druge organizacije in skupnosti. Predlagatelji 
sami sebe ne morejo predlagati za priznanje.

3. Predlog za občinsko priznanje mora vsebovati: podat-
ke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, po-
datke o predlaganem prejemniku priznanja in obra-
zložitev k predlogu.

4. Pri podelitvi priznanj bodo imeli prednost predlogi, iz 
katerih bo razviden širši pomen in prispevek za druž-
beni in gospodarski razvoj celotne občine in ne zgolj 
enega od njenih delov.

5. V koledarskem letu se lahko podeli največ dva velika 
znaka (eden za področje gospodarstva in eden za po-
dročje negospodarstva), največ trije znaki in največ 
pet priznanj Občine Krško.

6. Predloge je treba poslati na naslov: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, Občinski svet - Komisija za 
občinska priznanja ter sodelovanje z občinami ali 
po elektronski pošti na naslov: tomaz.petan@krsko.
si do vključno 30. marca 2012. 

Komisija za občinska priznanja
ter sodelovanje z občinami

Ivan Urbanč, predsednik, l.r.

Odlična strateška lOkacija
Poslovne cone v Krškem omogočajo odlično prometno dosto-
pnost in s tem nudijo pomembne možnosti vseh vidikov čezmej-
nega sodelovanja. Ležijo ob glavnem cestnem in železniškem 
koridorju do jugovzhodne Evrope, kar je ena izmed najbolj iz-
stopajočih prednosti lokacije.

OpremljenOst pOslOvnih pOvršin
Celotna opremljenost poslovnih površin znotraj nekaterih 
con omogoča hitro izgradnjo želenih objektov bodočih inte-
resentov, saj je ponekod dana možnost takojšnje priključitve 
na električno omrežje, vodovod, plinovod, odvodnjavanje 
meteorne vode, komunalni kanalizacijski vod, telekomuni-
kacijsko omrežje in bližnji železniški tir s povezavo na glav-
no železniško progo Zidani Most - Dobova.

Prostorski pogoji so investitorjem na voljo v conah Vrbina, 
Senovo, Raka-Ravno, MDB, Drnovo-vzhod, Drnovo-zahod. Za-
dnje tri so v neposredni bližini avtoceste Ljubljana – Zagreb.

PC Vrbina

Največ priložnosti je do sedaj ponudila poslovna cona v Vr-
bini. Izgradnja cone je usmerjena v vzpostavitev ekonomske 
infrastrukture z namenom razvoja podjetništva, je regional-
nega pomena in pomeni zlasti zaokroževanje območij namen-
ske rabe prostora za gospodarske dejavnosti.
V poslovni coni že delujejo uspešna in znana slovenska pod-

jetja. Na razpolago zainteresiranim investitorjem v tej coni 
še vedno ostaja približno 47 hektarjev nepozidanih stavbnih 
zemljišč, ki so deloma komunalno že opremljena. Občina Kr-
ško pa skladno s svojimi večletnimi programskimi načrti ra-
zvoja nadaljuje z dograditvijo cestnega omrežja, vodovodne 
in elektro infrastrukture.

»Družba GEN energija se je sredi leta 2011 preselila v 
poslovno cono Vrbina. Novi poslovni objekt - Informacij-
sko središče GEN združuje temeljne poslovne funkcije GEN 
energije, sistem upravljanja in nadzora obratovanja pro-
izvodnih enot v skupini GEN ter interaktivni informativni 
center za energijo in energetiko – Svet energije. Strateška 
lokacija in dobri pogoji za delovanje so za naše podjetje 
izrednega pomena. Pomembno dejstvo je, da smo se pre-
selili v neposredno bližino Jedrske elektrarne Krško, naše-
ga največjega proizvajalca električne energije, pred nami 
je tudi lokacija za nov jedrski blok in odlagališče radioak-
tivnih odpadkov. Z urejeno infrastrukturo in dobrim odno-
som z lokalno skupnostjo nam selitev v Poslovno cono Vrbi-
na daje še dodaten zagon za naš nadaljnji razvoj in dobro 
delovanje.«

 Martin Novšak, direktor družbe GEN energija, d.o.o.

razvOjni center energetike v pc vrbina 
V Vrbini bo predvidoma do konca letošnjega leta zgrajen tudi 
razvojni inštitut z raziskovalnimi laboratoriji. Gre za enega iz-
med pomembnejših podprojektov razvojnega centra ZEL EN 
in pomembno stično točko med fakulteto in gospodarstvom. 
Inštitut bo služil znanstveno pedagoškemu delu zaposlenih na 
Fakulteti za energetiko ter raziskavam in razvoju na področju 
energetike obnovljivih virov, v hidroenergetiki, vetrni energe-
tiki, jedrski energetiki in na področju učinkovite gradnje stavb.

PC Drnovo

Ena najelitnejših lokacij v državi in zato tudi ena tistih, po 
kateri podjetniki najbolj povprašujejo, so poslovne cone na 
lokaciji Drnovo ob avtocesti Ljubljana - Zagreb. Obstoječi 
investitorji so v preteklih letih ustvarili več kot 240 delov-

nih mest; za preostalo prosto površino v poslovni coni pa in-
teres že izkazujejo različni podjetniki. Trenutno tečejo po-
govori o umestitvi poslovne dejavnosti za površino 0,8 ha, v
0,5 ha veliko površino pa se že umešča tudi nova obrtna de-
javnost, ki je v tem času v pridobivanju gradbenega dovo-
ljenja. V tem času svojo poslovno dejavnost na tem obmo-
čju širi tudi transportno podjetje Daka. 

Občina Krško tudi v tej coni nadaljuje z urejanjem komu-
nalne infrastrukture, ki bo omogočila hitro izgradnjo želenih 
objektov bodočih interesentov. Občina Krško nove možnosti 
ves čas ustvarja s prilagajanjem potrebam, ki jih na podro-
čju infrastrukture izražajo potencialni investitorji.

»Z nakupom dodatnega zemljišča v PC Drnovo je Občina 
Krško omogočila našemu podjetju Willy Stadler d.o.o. po-
večanje proizvodne dejavnosti. Odličen strateški položaj, 
dobra lokacija in prometna dostopnost so prednosti PC Dr-
novo, ki nam omogočajo, da rastemo in se razvijamo. S 
povečanim obsegom proizvodnje želimo izkoristiti proste 
kapacitete v smislu prostora, tehnologije in kadrov. Z Ob-
čino Krško in nekdanjim županom Francem Bogovičem ter 
njegovimi sodelavci smo vedno dobro sodelovali - znali so 
prisluhniti našim željam in potrebam. V kratkem pričaku-
jemo še ureditev cestne in komunalne infrastrukture ter 
ureditev odvajanja meteornih vod.« 

 Stanko Ančimer, vodja obrata v podjetju Willy Stadler

Okvirne pOvršine pOslOvnih cOn v Občini krškO 

v cOnah blizu 30 prOizvOdnO-stOritvenih pOdjetij
V posameznih poslovnih conah se nahajajo različna podje-
tja, ki se pretežno ukvarjajo s proizvodno in storitveno de-
javnostjo. K podjetjem, ki v občini Krško vidijo priložnost za 
razvoj, se priključuje tudi eno izmed najvidnejših slovenskih 
podjetij, tovarna zdravil Krka, ki vzhodno od tovarne Vipap 
v tem času nadaljuje s pripravljalnimi deli za gradnjo nove-
ga obrata za proizvodnjo trdnih oralnih farmacevtskih oblik 
Notol2. Proizvodnja bo umeščena na 17 hektarjih površine. 

V PC Vrbina poslujejo: Sop International, Saramati, GEN 
energija d.o.o., svoje poslovne dejavnosti pa bodo umestili 
še TEB d.o.o., Sipro d.o.o. in ZEL-EN, razvojni center ener-
getike d.o.o.
V PC MDB poslujejo: Kim d.o.o, Steklarstvo Resnik, Trgovski 
center LIDL, SL inženiring, Hidex d.o.o, Avto Krka, Tips Pusto-
vrh, B&M Unetič, Lesna embalaža Bogovič, Prevozništvo Jaz-
bec, Veterinarska postaja in kompleks TC Krško.
V PC Drnovo-zahod poslujejo: Willy Stadler d.o.o., DAKA, 
Sava IGM, Begrad, podjetje za izdelavo strešne kritine Kerin, 
Grieshaber, bencinska črpalka.
Poslovne dejavnosti na ostalih poslovnih površinah občine 
Krško: Eurogarden, Trgovina TUŠ, Trgovski center Hofer, Tr-
govski center Spar, IHS d.o.o., Šiviljstvo Jamšek, Spar Seno-
vo, Žito Imperial.

Poslovne cone - gibalo gospodarskega razvoja v občini Krško

Izjemna logistična lega, urejena infrastruktura 
in razvita podporna dejavnost
Občina Krško je ena najatraktivnejših občin za investitorje, ki iščejo prijazno podjetniško okolje. Sodi 
med tiste slovenske občine, ki aktivno širijo poslovna okolja z opremljanjem zemljišč ter ponudbo le-
teh po konkurenčni ceni. Ob tem se položaj poslovnih con v Krškem ponaša tudi z odlično strateško po-
zicijo, ki jo prepoznavajo investitorji, ki lahko za umestitev svoje dejavnosti izbirajo med 83 hektarji 
še nezasedenih površin. Na 82 hektarjih pa so že umeščene poslovne dejavnosti, ki so v občini Krško v 
zadnjih letih omogočile več kot 700 delovnih mest. 

Poslovne cone 
občina Krško

Skupna 
površina 

v ha

Prosta 
površina 

v ha
PC Vrbina 66 47

PC Drnovo-Zahod 44 14

PC Drnovo-Vzhod 22 18,3

PC ob Vipapu
-Kompleks KRKA 
d.d.

19 -

PC Senovo 5 2,5

PC Raka-Ravno 3,5 1

PC MDB 5 -

SKUPAJ 164,5 82,8

Z umestitvijo in razvojem 
industrijsko poslovnih con 
je občina Krško zaživela na 
gospodarskem področju. 
Ustvarila je prostor za nove 
investicije, ki še vedno pora-
jajo nova delovna mesta. V 
zadnjih letih je bilo v ome-
njenih poslovnih območjih 
odprtih več kot 700 novih 
delovnih mest.  Do danes je 
Občina Krško za vzpostavitev 
in opremljanje poslovnih con  
skupaj z nakupi zemljišč na-
menila 6 mio evrov. 
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JAVNA OBJAVA 
POTRJENIH KANDIDATUR 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - ZLV – UPB3 in 45/08 – ZLV-H), v zvezi z določ-
bami 60. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list 
RS št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odločba 
US RS), Občinska volilna komisija v Krškem javno objavlja:

SEZNAM KANDIDATUR 
ZA ŽUPANA OBČINE KRŠKO 

NA NADOMESTNIH VOLITVAH ŽUPANA 
11.3.2012

Za župana občine Krško na nadomestnih volitvah 11.3.2012, 
so bile potrjene naslednje kandidature:

1. Miran Stanko,  roj. 28.3.1956
 naslov: Krško, Stritarjeva ulica 17
 poklic:  magister znanosti 
 delo:  direktor zasebnega podjetja
 predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, 
   OBČINSKI ODBOR KRŠKO

2. Cvetko Sršen,  roj. 22.9.1966
 naslov: Leskovec pri Krškem, Volovnik 4
 poklic:  diplomirani ekonomist 
 delo:  direktor poslovne enote Pošte Novo mesto
 predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3. Silvo Krošelj,  roj. 28.12.1974
 naslov: Raka, Cirje 6
 poklic:  oblikovalec kovin 
 delo:  direktor
 predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI,   
   OBMOČNA ORGANIZACIJA SD

4. Robert Planinc,  roj.  24.1.1970
 naslov: Krško, Kremen 49
 poklic:  magister strojništva 
 delo:  inženir projektive
 predlagatelj:  POZITIVNA SLOVENIJA,  
   OBČINSKI ODBOR KRŠKO

Volilna enota je občina Krško.
Voli se 1 (enega) kandidata.

Predsednik občinske volilne komisije:
Bojan Trampuš, univ.dipl.prav., l.r.

Aktivnosti v zvezi s koordina-
cijo akcije na območju občine 
Krško vodi Mladinski center Kr-
ško. Za vsa vprašanja in pre-
dloge o poteku se lahko občani 
in občanke občine Krško obr-
nete na občinskega koordina-
torja Jureta Zlobka: (041-637-
665; jure.zlobko@mc-krsko.si) 
ali na koordinatorje za posa-
mezne krajevne skupnosti.  V 
akciji se bomo lotili čiščenja 
odpadkov z narave (gozdovi, 
travniki, polja ...) in iz bival-
nega okolja (parki, zelenice, 
pešpoti, okolica šol, vrtcev …), 
kamor nekateri še vedno odla-
gajo velik del odpadkov. Pou-
dariti pa je potrebno, da ak-
cija ni namenjena čiščenju 
bivališč (kleti, podstrešja, de-
lavnice ...). Koordinatorji bodo 
na podlagi vaših prijav lažje or-
ganizirali delo na dan akcije, 
zato je zaželeno, da koordina-
torjem najavite svojo udelež-
bo. Odpadki se bodo zbirali v 
vreče in zbiralnike, za katere 
bo urejen odvoz na ustrezen 

zbirni center in ustrezno de-
ponijo odpadkov.

Seznam koordinatorjev po 
posameznih krajevnih sku-
pnostih:

V vseslovenski prostovoljski 
okoljski akciji bodo prosto-
voljci do pomladi po Slove-
niji iskali in preverjali lo-
kacije divjih odlagališč v 
digitalnem registru, ki so ga 

ustvarili tekom predlanske-
ga projekta Očistimo Slove-
nijo v enem dnevu, spomladi 
2012 pa bodo s čistilno akci-
jo s teh divjih odlagališč od-
stranili komunalne odpadke. 

Projekt se tokrat 
širi na globalno 
raven, in sicer 
v sklop globalne 
pobude World-
Cleanup 2012.  
Slovenski pro-
stovoljci bodo 
del večmilijon-
ske množice, ki 
bo od marca do 
septembra 2012 
v svojih državah 
izvedla enodnev-
ne prostovoljske 
čistilne akcije v 
preko 70 državah 
iz celega sveta. 

Vabljeni, da se 
akcije udeleži-
te! 

Predmet komasacije so kme-
tijska zemljišča in druga ze-
mljišča na komasacijskem 
območju ter naprave na teh 
zemljiščih, kjer se zemlji-
šča na določenem območju 
zložijo in ponovno razdelijo 
med prejšnje lastnike tako, 
da dobi vsak čim bolj zaokro-
žena zemljišča. 
 
Upravni postopek vodi Uprav-
na enota Krško v sodelovanju 
s komasacijsko komisijo in s 
komasacijskim odborom, ki 
je posvetovalni organ, se-
stavljen iz predstavnikov la-
stnikov zemljišč. Geodetska 
dela izvaja Geodetska druž-
ba d.o.o., ki je bila izbrana 
na javnem razpisu, ki ga je 
objavil investitor komasaci-
je – Občina Krško.

Koristi, ki jih lastniki ze-
mljišč in tudi občine vidijo v 
izvedbi komasacijskega po-
stopka, so: večje parcele in 
s tem cenejša obdelava ozi-
roma večja možnost oddaje 
ali prodaje, dostop do parcel 
po javnih poteh, primernih 
za sodobno kmetijsko meha-
nizacijo, urejeno lastniško 
stanje, urejeno stanje v ge-
odetskih evidencah in s tem 
odpravljeni problemi v zvezi 
z določitvami GERKov, meje 
parcel so točno določene in 
jih je v vsakem trenutku mo-
žno ponovno vzpostaviti. Za-
radi povečanja parcel je vse 
manj neobdelane zemlje in s 
tem se preprečuje tudi širje-

Športniki so s svojimi nastopi in športno držo vzor mno-
gim. Ana Somrak, podžupanja v začasnem opravljanju 
funkcije županje, bo sprejela tiste, ki so v letu 2011 
naredili veliko za prepoznavnost občine Krško in drža-
ve Slovenije. 

SPREJEM ŠPORTNIKOV leta 2011 
bo v petek, 9. marca 2012, ob 19. uri, 

v veliki dvorani Kulturnega doma Krško.

Na sprejemu bo sodeloval Ivan Molan,
državni prvak v speedwayu v letih 1970 in 1971. 

     
Program bodo sooblikovali Kulturno društvo Leskovec 

pri Krškem, Mažoretni klub Baton, 
Osnovna šola Podbočje ter glasbena skupina Majolka.

Vljudno vabljeni vsi ljubitelji športa!

Komasacija kmetijskih zemljišč 
na območju vasi Brege in Mrtvice
Občina Krško je kot investitor komasacije kmetijskih zemljišč na območju vasi Brege in Mrtvice uspešno 
kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod naslovom »izbolj-
šanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep komasaci-
je in agromelioracije« in s tem pridobila nepovratna sredstva za izvedbo obeh  komasacij, ki ju v višini 
75 % financira Evropska skupnost, v višini 25 % pa Republika Slovenija. Strošek Občine Krško je davek 
na dodano vrednost, to je 20 % investicije. S sredstvi RS, EU in Občine Krško moramo aktivnosti koma-
sacije kmetijskih zemljišč izvesti do konca leta 2013.

nje gozdov na kmetijska ze-
mljišča.

AKTIVNOSTI, KI SO 
ŽE BILE IZVEDENE 
NA TERENU

V sodelovanju z lastniki ze-
mljišč so pridobljene izja-
ve o uvedbi komasacijskega 
postopka, izdane so bile Od-
ločbe upravne enote o uved-
bi komasacijskega postopka. 
Z lastniki zemljišč so se ure-
dile meje na obodu koma-
sacijskega območja, meje 
znotraj komasacijskega ob-
močja - gozdovi, trajni na-
sadi, ohišnice, ter zamejni-
čili in izmerili vsi objekti, 
ki so pomembni za izved-
bo komasacijskega postop-
ka. V januarju in februarju 
2012 poteka razgrnitev ela-
borata obstoječega stanja 

zemljišč, elaborata idejne 
zasnove ureditve komasacij-
skega območja in elaborata 
vrednotenja zemljišč koma-
sacijskega območja. Na raz-
grnitev so bili vsi lastniki pi-
sno vabljeni, da si elaborate 
ogledajo in podajo morebi-
tne pripombe.

AKTIVNOSTI, KI SE 
BODO IZVAJALE NA 
TERENU V LETU 
2012
Na osnovi izmerjenega sta-
nja na terenu, aktivnega so-
delovanja lastnikov zemljišč 
na terenu in na razgrnitvah 
elaborata obstoječega sta-
nja zemljišč, elaborat vre-
dnotenja zemljišč komasa-
cijskega območja in elaborat 
idejne zasnove ureditve ko-
masacijskega območja bo iz-

vajalec geodetskih del, Geo-
detska družba d.o.o., izdelal 
projekt nove razdelitve ze-
mljišč, kjer bo prikazano 
novo parcelno stanje. Pro-
jekt bo poleti 2012 razgr-
njen za najmanj 15 dni in na 
razgrnitev bodo vsi lastni-
ki pisno vabljeni. K projek-
tu bodo lastniki lahko podali 
morebitne pripombe. 

Po uskladitvi projekta nove 
razdelitve zemljišč s pripom-
bami bo izvajalec geodetskih 
del jeseni 2012 zamejničil 
nove parcele v naravi in z me-
jami parcel seznanil lastnike. 

V celotnem postopku koma-
sacije imajo vsi lastniki mo-
žnost aktivno sodelovati in 
spremljati vsa dogajanja. 

Odločbe o novi razdelitvi ze-
mljišč bodo izdane v letu 
2013. Komasacijski postopek 
je končan, ko na komasacij-
skem območju ni več nobe-
ne pritožbe in postane odloč-
ba o novi razdelitvi zemljišč 
pravnomočna. Tedaj se nove 
parcele vpišejo v uradne evi-
dence pristojne geodetske 
uprave in zemljiške knjige.

Po izvedeni komasaciji bo 
občina pridobila nepovratna 
sredstva za izvedbo potreb-
nih agromelioracij in s tem 
tudi nove potne mreže.

 Geodetska družba d.o.o.
 Občina Krško

Krajevna skupnost Koordinator Telefon Elektronska pošta 

KS BRESTANICA  Vesna Butkovič  040-506-771 vesna.butkovic@gmail.com

KS DOLENJA VAS Goran Udovč  041-282-019 goran.udovc@siol.net

KS GORA Zdenka Žokalj  031-710-712

KS KOPRIVNICA Sonja Bračun  041-573-433 sonja.bracun@gmail.com

KS mesta KRŠKO Dušan Šiško 031-363-235 dusan.sisko@krsko.si

KS KRŠKO POLJE Peter Račič  031-628-932 peter.racic@gmail.com

KS LESKOVEC PRI KRŠKEM Bojan Mežič  041-262-210 univerzaltrans@siol.net

KS PODBOČJE Jani Andolšek 040-570-885 jani.andolsek@gmail.com

KS RAKA Kerin Alojz 041-532-727 kerinalojz@gmail.com

KS SENOVO Anton Petrovič 031-866-831 anton.petrovic@gmail.com

KS SENUŠE Damjan Mežič 041-693-206 damjanmezic@gmail.com

KS VELIKI PODLOG Franc Nečemer 041-688-312

KS VELIKI TRN Mojca Pirc 031-552-706

KS ZDOLE Anton Knez 041-251-551 knez.branka1@gmail.com

Očistimo Slovenijo 2012 

Prispevajmo k lepši občini Krško z akcijo 
»Očistimo Slovenijo v enem dnevu«
V soboto, 24. marca, bomo v skrbi za naše okolje združili moči tudi v občini Kr-
ško. K vseslovenski akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« so pristopile krajev-
ne skupnosti v občini Krško, nekatere šole in ostali prostovoljci. V krajevnih sku-
pnostih bodo organizirana zbirna mesta, kamor bodo lahko krajani odložili zbrane 
odpadke. Trenutno pozivamo k najavi prisotnosti v akciji ter prijavi odlagališč.
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vrtec ciciban sevnica
naselje herOja marOka 22, 8290 sevnica

Vrtec Ciciban Sevnica razpisuje razpis za vpis otrok za šolsko leto 
2012/2013 (od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013). Vlogo za vpis oddate 
vsi, ki nameravate vključiti otroka v vrtec tekom šolskega leta 
2012/2013, ne glede na to, kdaj ga boste dejansko vključili v vr-
tec. Starši lahko vpišete otroke, stare od 11 mesecev, če ne uve-
ljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne od-
sotnosti z dela, do vstopa v šolo v dnevne programe (6–9 ur) ali 
v poldnevne programe (4–6 ur), in sicer v enote:

• Centralni vrtec, Naselje heroja Maroka 22, Sevnica 
Dnevne programe (od 6 do 9 ur) za otroke prvega starostnega ob-
dobja (od 11 mesecev do 3. leta) in za otroke drugega starostne-
ga obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) – poslovni čas od 5.30 do 
16.00 in popoldne od 11.00 do 17.30.

Poldnevne programe* (od 4–6 ur v dopoldanskem času) za otro-
ke prvega starostnega obdobja (od 11 mesecev do 3. leta ) in za 
otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo).

* Poldnevni program bo organiziran, če bo dovolj prijav.

• Kekec, Prešernova ulica 7, Sevnica
Dnevne programe (od 6 do 9 ur) za otroke prvega starostnega 
obdobja (od 11 mesecev do 3. leta) in za otroke drugega staro-
stnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) – poslovni čas od 
5.30 do 16.00.

• Bibarija, Loka pri Zidanem Mostu 72, Loka pri Zidanem Mostu
Dnevne programe (od 6 do 9 ur) za otroke prvega starostnega 
obdobja (od 11 mesecev do 3. leta) in za otroke drugega staro-
stnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) – poslovni čas od 
5.45 do 15.15.

• Boštanj, Boštanj 54a, Boštanj
Dnevne programe (od 6 do 9 ur) za otroke drugega starostnega ob-
dobja od 3. leta do vstopa v šolo – poslovni čas od 5.45 do 15.45.

Vpis bo potekal v pisarni svetovalne službe in v upravi vrtca (Eno-
ta centralni vrtec - NHM 22, 8290 Sevnica), od 5. 3. 2012 do 16. 
3. 2012, v času od 7.30 do 14.30, v pisarni svetovalne službe (pri-
tličje), Urška Kozmus.

V torek, 6. 3. in 13. 3. 2012, bo vpis potekal od 7.00 do 17.00, 
in sicer: od 7.00 do 10.00 v tajništvu vrtca (1. nadstropje) ter 
od 10.00 do 17.00 v pisarni svetovalne službe (pritličje), Urška 
Kozmus.

 ¾Vpis opravite na vlogi, ki jo dobite pri svetovalni delavki, v 
tajništvu vrtca, na naši spletni strani (http://www.v-ciciban.
nm.edus.si), ali pa vam jo pošljemo na dom.
 ¾Za dodatne informacije smo dosegljivi preko telefonskih šte-
vilk (07) 816 16 54 in (07) 816 16 50 ali preko e-naslovov vrtec.
sevnica@siol.net in urska.kozmus@guest.arnes.si.
 ¾Vloge, ki smo jih prejeli do pričetka javnega razpisa za šolsko 
leto 2012/2013, so že zavedene v evidenci vpisanih otrok v vr-
tec in ni potrebno oddajati novih vlog.

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

Občina Sevnica objavlja razpis za vpis otrok (novincev) v vrtce na območju občine Sevnica za šolsko leto 
2012/2013. Starši ste na ta način seznanjeni s programi za predšolske otroke, ki jih ponujajo posamezni vrtci. 

Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno.
Rok za oddajo vloge v vseh vrtcih je od 5. 3. do 16. 3. 2012.

Vlogo oddajte 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. Starši najdete vlogo za vpis na spletni strani izbranega 
vrtca. Na podlagi vaših prijav za vpis otroka v vrtec bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto.

O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 2012/2013 boste 
starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtcev pisno obveščeni.

 Mojca Sešlar Srečko Ocvirk
 vodja Oddelka za družbene dejavnosti župan Občine Sevnica

Na podlagi vpisa otrok v posamezne programe bomo obliko-
vali oddelke za šolsko leto 2012/2013. O sprejemu otroka v 
vrtec boste pisno obveščeni v mesecu maju ali juniju.
 Vlasta Fele, ravnateljica

OsnOvna šOla krmelj
krmelj 104, 8296 krmelj

OŠ Krmelj, Vrtec pri OŠ Krmelj, vabi k javnem vpisu za šol-
sko leto 2012/2013, ki bo potekal od 5. 3. do 16. 3. 2012.

Vrtec bo izvajal dnevne programe (6–9 ur), in sicer:
 ¾za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopol-
njenega 11. meseca do 3 let ) in
 ¾za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vsto-
pa v šolo).

Pisne vloge, ki jih dobite v tajništvu šole in na spletni strani 
OŠ Krmelj (www.oskrmelj.si), lahko oddate po pošti na zgor-
nji naslov ali osebno v tajništvu šole do 16. 3. 2012. 

Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00.
 Gusta Mirt, ravnateljica

Oš milana majcna šentjanŽ
šentjanŽ 58 a, 8297 šentjanŽ

Vrtec pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž vabi k vpisu 
starše predšolskih otrok, ki želijo vključiti svoje otroke v vr-
tec v šolskem letu 2012/2013. Vpis bo potekal od 5. 3. do 
16. 3. 2012. 

Vrtec bo izvajal dnevne programe (6–9 ur), in sicer:
 ¾za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopolnje-
nega 11. meseca do 3 let ) in
 ¾za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vsto-
pa v šolo).

Vlogo za vpis dobite na spletni strani Osnovne šole Milana Majc-
na Šentjanž (http://osmm.sentjanz.si) ali v vrtcu in jo izpol-
njeno oddate v tajništvu šole.

Vlogo morate vložiti tudi starši, ki želite vključiti otroka v vr-
tec med šolskim letom. Če v vrtcu ni več prostora, se prošnje 
evidentirajo in uvrstijo med vloge za kasnejši sprejem. 

Šolsko leto se začne 1. 9. 2012. Delo v vrtcu je vezano na ta 
datum, zato želimo, da se s tem dnem vključijo v vrtec tudi 
novo vpisani otroci.

Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko števil-
ko (07) 81 85 060.
 Marija Brce, ravnateljica

Oš blanca
blanca 13, 8283 blanca

OŠ Blanca objavlja razpis za vpis v vrtec pri OŠ Blanca za šol-
sko leto 2012/2013. 

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo od 5. 3. 2012 do 
16. 3. 2012 potekal vpis otrok za sprejem v vrtec za šolsko 
leto 2012/2013 (vključitev od 1. 9. 2012 dalje).

Vrtec pri Osnovni šoli Blanca bo izvajal dnevne programe 
(6–9 ur) za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta 
do vstopa v šolo).

Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 15.30.

Vpisni list je objavljen na spletni strani OŠ Blanca (http://
www.osblanca.si/). Vpisni list je mogoče oddati po pošti ali 
v tajništvu šole oziroma v svetovalni službi med 8. in 12. uro.

 Ana Mešiček, ravnateljica 

O mostu Log tudi na javni 
obravnavi
V prostorih večnamenskega doma na Logu se je 15. febru-
arja odvijala javna obravnava dopolnjenega osnutka Ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za most 
čez reko Savo pri naselju Log ter izven nivojsko križanje 
ceste z železnico. Obravnava je bila del javne razgrnitve 
osnutka prostorskega načrta, ki je potekala od 20. janu-
arja do 20. februarja 2012.

Prostorski načrt zajema sočasno ureditev več pomembnih pro-
metnih tokov državnega in lokalnega pomena, od premoščanja 
reke Save in povezovanja dveh državnih cest do ukinjanja dveh 
nivojskih križanj ceste z železnico na glavni železniški progi Zida-
ni Most–Dobova. Pristojnost postopka priprave prostorskega akta 
je bila s sklepom Vlade Republike Slovenije prenesena na Obči-
no Sevnica, kljub temu da gre za investicijo državnega pomena, 
katere vrednost po oceni Direkcije RS za ceste znaša okrog 10,7 
milijona evrov. 

Z vsemi naštetimi ureditvami bo zagotovljena izboljšava prome-
tnih povezav na območju Sevnice in naselja Log. Novi most čez 
reko Savo in nova povezovalna cesta bosta imela namreč vlogo 
razbremenitve prometa skozi mesto, izboljšan pa bo tudi nepo-
sreden dostop iz smeri Krškega proti Sevnici. Ukinitev nivojskih 
križanj bo zagotovila večjo varnost in pretočnost prometa. 

Po predstavitvah s strani izdelovalcev projekta (družbi Sava-
projekt d.d. iz Krškega in Dolenjska projektiva d.o.o. iz Nove-
ga mesta) ter nagovoru župana Občine Sevnica Srečka Ocvir-
ka je zbrane nagovoril tudi direktor Direkcije RS za ceste mag. 
Gregor Ficko. Pohvalil je opravljeno delo Občine Sevnica in ka-
kovost pripravljene prostorske umestitve, ki po njegovih bese-
dah ne zaostaja za velikimi državnimi projekti. Kot je povedal, 
je projekt že umeščen v državni proračun. Predstavil je namero 
direkcije, da po sprejemu OPPN prične z izvedbo postopka odku-
pov potrebnih zemljišč in nepremičnin ter izdelavo projektne do-
kumentacije. Po njegovi oceni se gradnja lahko prične v začetku 
leta 2014. V usklajevanju je protokol o ureditvi razmerij med in-
vestitorji ureditev in upravljavci ostalih infrastruktur na obrav-
navnem območju.

Branko Knez je v nadaljevanju predstavil stališče Vaškega odbo-
ra Log, ki se s projektom umestitve mostu in načrtovanih uredi-
tev strinja in hkrati podaja zahtevo po umestitvi obvoznice. Ta bi 
namreč razbremenila gost promet skozi samo naselje Log. Kra-
jani so ob tem v razpravi podali še nekaj predlogov in pripomb, 
zlasti glede ureditve in oblike novega križišča na Logu, s poudar-
kom na izvedbi protihrupnih in protisvetlobnih zaščit, dodatnih 
pločnikov ter vse potrebne prometne signalizacije za zagotovi-
tev varnosti v prometu.

Po zaključku javne razgrnitve je Občina Sevnica skupaj z izdelo-
valcem prostorskega akta do zbranih pripomb in predlogov obli-
kovala stališča. Obravnavi stališč s strani občinskega sveta sledi 
izdelava predloga OPPN in poziv nosilcem urejanja prostora za 
izdajo končnih mnenj. Po prejemu mnenj se izdela usklajen pre-
dlog, sledi obravnava in sprejem odloka s strani občinskega sve-
ta, v veljavo pa bo prostorski načrt dokončno stopil z objavo v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Grafični prikaz projekta iz idejne zasnove. Dolžina mo-
stne konstrukcije je 296 metrov, dolžina prestavljene re-
gionalne ceste pa je okrog 1,1 kilometra. (Vir: Savapro-
jekt d.d., Dolenjska projektiva d.o.o.)

Občino Sevnica je v pustnem času že 12. leto zapored obi-
skala skupina kurentov iz Cvetkovcev v občini Ormož. Poleg 
še nekaterih drugih sevniških institucij so obiskali tudi pro-
store Občine Sevnica na Glavnem trgu, kjer sta jih sprejela 
župan Srečko Ocvirk in direktor občinske uprave Zvone Ko-
šmerl s sodelavci. Skupina kurentov – tudi gasilcev v gasil-
skih društvih Cvetkovci in Zamušani, slednje je pobrateno s 
PGD Sevnica – je z značilnim glasnim zvonjenjem pričarala 
pravo pustno vzdušje.

Obiskali so nas kurenti

Skupinska fotografija pred občinsko stavbo. (Foto: Ob-
čina Sevnica)
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Kdo smo?
Društvo je bilo ustanovljeno leta 2008 in 
danes šteje okoli 40 članov. Predsednik 
društva je Primož Novak, ki je tudi eden 
od ustanoviteljev društva. Zavedamo se, 
da uspešne konjereje ni brez strokovnega 
usposabljanja, zato naši člani spremljajo 
vse novice, izkušnje in se udeležujejo raznih 
sestankov, kjer delijo svoja mnenja in novice 
z ostalimi člani in ostalimi društvi. Aktivno 
se vključujemo v življenje in aktivnosti kraja, 
se udeležujemo raznih prireditev, kot so 
blagoslovi konj v sosednjih društvih, na raznih 
porokah prevažamo svate, organiziramo 
strokovne ekskurzije v Verono ter seveda 
različna terenska jahanja in druženje v naravi...
 

Kaj počnemo, kaj je naš motiv?
Smo mlado društvo,delujemo štiri leta. 
Združuje nas ljubezen do konjev.
 

Naš zadnji podvig?
Naša največja prireditev pa je vsako leto 
na Jernejevo nedeljo na Banovi domačiji v 
Artičah, kjer ponudimo vsem obiskovalcem 
brezplačen golaž. Poskrbimo tudi za pijačo in 
zabavo z glasbo, ne gre pa tudi brez tombole.
 

Naša največja težava?
Naša največja težava je, da Občina nima 
posluha za društvo ter seveda pomanjkanje 
sponzorjev in donatorjev. Društvo se bo v 

prihodnje še bolj potrudilo, da pridobi nove 
člane, predvsem mlajše ljubitelje konj, ki so 
pripravljeni pomagati v različnih akcijah in 
so pripravljeni na nove izkušnje. Vsi skupaj 
pa bomo gojili ljubezen do konj ter še naprej 
tkali to vez med človekom in živaljo, tako kot 
to počnemo že dve tisočletji, vse od ledene 
dobe naprej. Zavedamo se, da je tempo 
življenja precej drugačen, kot je bil včasih, 
zato so člani, ki ne pozabljajo iz kje izhajajo 
vsa živa bitja, ki še vedno znajo poiskati stik z 
naravo in živaljo, še kako dobrodošli.
 

Se nam želite pridružiti?
Pridružite se naši skupini na facebooku: 
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Artiče ali nas 
pokličite na 051 635 727.

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Artiče

Kdo smo?
Mi smo društvo tabornikov imenovano 
ROD SIVI DIM KRŠKO in delujemo v prelepi 
vasi Veliki Podlog. Naš cilj je predvsem 
narediti nekaj bolj poučnega, zabavnega ter 
zanimivega za naša člane, katere sestavljamo 
vodniki ter otroci, ki rad preživljajo prosti čas 
v naravi in stran od svojih računalnikov.
Uradno je taborništvo prostovoljno, 
nepolitično in vzgojno gibanje za mlade, 
odprto vsem, ne glede na poreklo, raso 
ali prepričanje, v skladu z namenom, 
načeli in metodo svetovnega skavtskega 
gibanja. Taborništvo dopolnjuje šolo in 
družino, uresničuje želje in potrebe, ki so 
šoli in družini neznane. Taborništvo razvija 
samospoznavanje, želje po odkrivanju, 
raziskovanju in vedenju.
 

Kaj počnemo, kaj je naš motiv?
Naše društvo sestavljamo otroci starejši od 
6 let do starejših oseb, pri katerih starost ni 
omejena.
Društvo je sestavljeno iz številnih skupin po 
taborniško imenovano vodov, katere sestavlja 
polnoleten vodnik ter do 10 otrok. Otroci 
so po vodih razporejeni po starosti, tako da 
delo posamezne skupine je bolj prilagojeno 
starosti otrok. Vod ima enkrat tedenska 
srečanja pri katerih se uči o taborništvu, 
o družbi in vedenju v njej, spoznavanju 
narave,… Poleg tedenskih aktivnosti imamo 
tudi skozi leto predvidene večje projekte, 
kateri so namenjeni predvsem druženju, 
izvajanju športnih aktivnosti, učenju,… 
Največji in najbolj priljubljeni projekti, ki jih 
izvedemo tradicionalno sta LETNI TABOR ter 
ZIMOVANJE.
Poleg teh dveh pa so tu še druženja kot so 
POHODI V GORE (zelo zaželena udeležba 
tudi za starejše člane- predvsem starše 
otrok), TEKMOVANJA NA DRŽAVNI RAVNI 
(orientacijska tekmovanja-hoja po neznanem 
terenu s pomočjo karte , mnogoboji 
za najmlajše-tekmovanje v znanju iz 
taborništva), …
 

Naš zadnji podvig?
Naša najpomembnejša projekta sta LETNI 
TABOR, ZIMOVANJE ter orientacijsko 
tekmovanje POT
LETNI TABOR:
To je tabor organiziran v mesecu JULIJU in 
sicer se tabori v naravi, po navadi ob reki. 
Tabor je organiziran za sedem dni in se spi v 
šotorih. Na taborjenjih se naučite nžvedno kaj 
novega o taborništvu, kakor je tudi obogaten 
s športnimi aktivnostmi, med katere spada 
plavanje, vožnja s kanuji, lokostrelstvo in 
še kaj. To je kratki opis tabora, več si lahko 
preberete na naši spletni strani, kjer je 
podrobneje opisan tabor, ki je bil izveden v 
letu 2011.( http://rodsividim.webs.com/)
Nalsednji tabor v letu 2012 bo od 9 do 
13.7.2012.
 
ZIMOVANJE:
To je organizirano v mesecu FEBRUARJU, ki je 
po navadi v koči (npr. Cerknica, Postojna,...). 

Zimovanje je organizirano za tri do štiri 
dni v času zimskih počitnic. Namenjeno je 
otrokom, ki želijo preživeti bolj zanimive 
zimske počitnice. Na zimovanjih je zelo 
zanimivo ker se večina aktivnosti dogaja 
na snegu. Več v sliki in opisu na spletni 
strani (http://rodsividim.webs.com/)
Zimovanje je bilo v letu 2012 že izvedeno 
v začetku zimskih šolskih počitnic. 
 

POT (Podloško orientacijsko 
tekmovanje)
Orientacijsko tekmovanje POT je 
tekmovanje, ki je namenjeno za vsakogar 
(od 6leta naprej). Tekmovanje povezuje 
nepozabne dogodivščine, šport, naravo 
in zabavo. Tekmovanje se odvija v okolici 
Krakovskega gozda ter Krškega polja. 
Tekmuje se s pomočjo kartografske karte 
in kompasa. Na tekmovalni progi so 
postavljene kontrolne točke med katerimi 
so tudi točke z zanimivimi nalogami kot 
so preizkus prve pomoči, avanturistične 
proge in dodatna presenečenja. 
Za izboljšanje rezultata ali pridobitev 
osnovnega znanja o orientaciji bo 
organiziran predhodni tečaj orientacije, 
ki se bo izvajal ob sobotah med 16.00 
in 18.00 uro v MC Krško v terminih 17.3, 
24.3, 31.3. ter 14.4. 2012. Zaključek tečaja 
je na samem tekmovanju POT (15.4.2012 
ob 8.00 uri v Velikem Podlogu) kjer se bo 
vsem tečajnikom podelilo tudi priznanje 
o opravljenem tečaju. Tečaj je brezplačen.
Več informacij  o tečaju in tekmovanju 
dobite na spletni strani  (http://rodsividim.
webs.com/).
 

Naša največja težava?
Naša največja težava o pomanjkanju 
otrok v društvu oziroma potreba po 
večjem številu otrok in starejših članov, 
ki bi bili vodniki in bi radi skrbeli manjšo 
skupino otrok.
 

Se nam želite pridružiti?
Za vse bodoče člane, otroke, njihove in 
bodoče vodnike smo dosegljivi preko 
kontaktov:
•	 http://rodsividim.webs.com
•	 Facebook: TABORNIK KRŠKO
•	 Tel: 051-321-731 (Miha Jaklič), 

051-385-466 (Uroš Kodrič)
•	 miha.yaklic@gmail.com (Miha Jaklič), 

uros.kodrich@gmail.com (Uroš 
Kodrič)

•	 Veliki Podlog, pošta: DRUŠTVO 
RSD KRŠKO, ul. 11. novembra 24, 
Leskovec pri Krškem 8273

Društvo tabornikov ROD SIVI DIM KRŠKO
Osebna izkaznica malo drugače

SOCIALNO PODJETNIŠTVO - IZZIV 
IN PRILOŽNOST 

ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vabljeni na delavnico z 
naslovom

Osnovni namen delavnice je spodbuditi udeležence k razmisleku o vlogi 
NVO na gospodarskem področju, v tesni povezavi z možnostjo razvoja 
socialnega podjetništva v NVO. Udeleženci bodo pridobili znanja, 
spretnosti in orodja za izboljšanje možnosti pri kandidiranju na razpise, s 
posebnim poudarkom na obdelavi konkretnega razpisa.
Po uspešno zaključeni delavnici bodo udeleženci sposobni:
•	 razumeti socialno podjetništvo,
•	 razumeti določila zakona o socialnem podjetništvu,
•	 razumeti vlogo NVO v socialnem podjetništvu,
•	 osvojiti razpisno dokumentacijo aktualnega razpisa MDDSZ.
Delavnico bosta izvajala Franci Čeč in Aleš Germovšek iz Inštituta za 
coaching.
Delavnica bo potekala predvidoma 4 ure.
Delavnica je brezplačna.
Prijave sprejemamo na 070 550 395 ali na tjasa.penev@prstan.eu.

v četrtek, 8.3.2012 ob 16h v Mladinskem centru Brežice,
Gubčeva 10a, Brežice (učilnica 2).

www.prstan.eu
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BREŽICE – »Veliko smo igrali, veliko pokazali in tako je prišel 
pustni čas, ko bo naša prihodnost danes pomagala preganjati 
zimo kurentom s ptujskih ravnic,« je bil prisrčen pozdrav rav-
natelja Dragutina Križanića ob pričetku koncerta Naša priho-

dnost. Poslušali smo ga 17. februarja v prenapolnjeni dvorani 
GŠ Brežice. Izzvenelo je triintrideset glasbenih točk, zvrstili 
so se mladi glasbeniki v maskah ter tudi prijateljsko pritrdil-
ni pozdravi ravnatelja z varovanci šole. Z obljubo, da se bo 
tradicija nadaljevala in da nas iz domače šola čaka še vrsta 
lepih glasbenih dogodkov. N. J. S.    

Naša prihodnost

Del nastopajočih v maskah

BLANCA - Pesnik Tone Pavček je v eni izmed svojih pesmi za-
pisal, da je potrebno mnogo preprostih besed, kot so: kruh, 
ljubezen, dobrota, da ne bi »slepi v temi na križpotjih zašli 
s pravega pota«. V pesnikov spomin je OŠ Blanca 16. febru-

arja v kulturnem domu na Blanci pripravila pester program. 
Preplet recitala z glasbo, s plesom in z dramatizacijo Pavč-
kovih najbolj znanih pesniških del so poleg učenk in učen-
cev popestrili še učitelji in učiteljice, ki so  vlogo recitatork 
in recitatorjev izvrstno izpeljali. S. R.

Preproste besede 

Najmlajši z OŠ Blanca so Pavčkove pesmi tudi dramatizirali.  

OTVORITEV RAZSTAVE »MED IN ČIPKE«

• petek, 2. marec, ob 19. uri –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

Na prvi marčevski petek bo v kostanjeviški knjižnici potekala otvo-
ritev razstave klekljanih čipk domačinke Stanke Gorenc, ki jo bomo 
nadaljevali s pogovorom o ustvarjanju in bivanju z avtorico razstave 
in prav tako ustvarjalno in aktivno sokrajanko Milko Kuplenik.

LITERARNI VEČER  
»BOLGARSKA AVANTURA«

• ponedeljek, 5. marec, ob 18. uri –  
Dvorana v parku, Krško 

Srednja poklicna in strokovna šolo Krško v sodelovanju z Val-
vasorjevo knjižnico Krško in Knjižnico Brežice pripravlja bralni 
projekt Bolgarska avantura, ki bo trajal od 5. marca do 4. maja 
2012. Za uvod v to literarno dogodivščino bomo predstavili naj-
pomembnejše bolgarske avtorje ter povezavo med bolgarsko in 
slovensko književnostjo.

TEČAJ KERAMIKE 

• četrtek, 8. marec, ob 18. uri – Knjižnica Senovo
V okviru točke vseživljenjskega učenja za vse ljubitelje ustvarjanja 
pripravljamo 12-urni tečaj keramike s Špelo Čepin. Spoznali bomo 
osnovne tehnike ustvarjanja z glino od ideje do končnega izdelka.

PREDAVANJE 
»SPOMLADI V SADOVNJAKU«

• sreda, 14. marec, ob 19. uri -  
Knjižnica Kostanjevica

Metka Hudina, profesorica na Biotehniški fakulteti, bo ljubite-
ljem sadjarstva na predavanju, ki ga prirejamo v okviru delovanja 
Točke vseživljenjskega učenja, predstavila nekaj ukrepov v sadov-
njaku, ki skupaj vodijo do zdravega in kakovostnega pridelka. 

PREDAVANJE »PRIPRAVA VRTA«

• četrtek, 15. marec, ob 18.00 -  
Dvorana v parku Krško

Marec kliče k prvim pripravam za delo na vrtu, zato smo v goste 
povabili Mišo Pušenjak, specialistko za zelenjadarstvo in okrasne 
rastline, ki nam bo razkrila skrivnosti in namige, da nas bo na do-
mačem vrtu pridelana zelenjava razveseljevala skozi vso sezono.

PREDAVANJE »OBLIKOVANJE VRTA«

• petek, 16. marec, ob 19. uri – Knjižnica Senovo 
Matic Sever je urednik revije Flos in soavtor knjige Trajnice 
za vse letne čase. V okviru delovanja Točke vseživljenjskega 
učenja v senovski knjižnici bo spregovoril o različnih možnostih 
zasaditev v vrtu in še o čem. 

PREDAVANJE »SHUJŠAJMO SKUPAJ«

• četrtek, 22. marec, ob 19. uri – Gostilna Kmečki hram 
V okviru Točke vseživljenjskega učenja bomo na predavanju Vide 
Petrovčič, avtorice praktičnih in iskanih priročnikov o hujšanju, 
gotovo dobili mnogo uporabnih nasvetov za zdravo kuhanje in 
tudi kako izgubiti kakšen kilogram, ki jo ostal iz zimskih zalog.

POSAVCI BEREMO SKUPAJ

Posavske knjižnice tudi letos nadaljujemo z bralnim projektom. 
Izbor leposlovnih del se ponaša z bogato zasedbo domačih in tu-
jih avtorjev ter pestro vsebinsko problematiko. Bralno se boste 
lahko z našimi namigi nagrajevali med 21. marcem in 20. no-
vembrom, vmes pa se bomo družili tudi z literarnimi ustvarjalci.

LITERARNI VEČER S STANKO HRASTELJ 

• petek, 23. marec, ob 19. uri - Dvorana v parku Krško
Literarno nagrado Modra ptica, ki jo je Mladinska knjiga 
letos podarila za najboljši roman za odrasle, je za roma-
neskni prvenec Igranje prejela Stanka Hrastelj, pesnica in 
pisateljica iz Krškega, ki jo bomo brali tudi v letošnji bralni 
sezoni Posavci beremo skupaj. O romanu in njenem delu se 
bo z gostjo pogovarjal Vilko Planinc.

PREDAVANJE »DOBER TEK«

• petek, 30. marec, ob 19.00 – Knjižnica Senovo
Bruno Glaser nam bo za uvod v tekaško sezono v okviru Točke 
vseživljenjskega učenja predstavil različne tehnike teka, načr-
tovanje treningov in izdelavo plana teka.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

• Osrednja knjižnica v Krškem
V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo dediščino in 
tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na ogled bogate baročne 
kapucinske knjižnice in posebne zbirke Speedway v Sloveniji. 
Za voden ogled se lahko vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V MARCU

SEVNICA - Na sevniškem gradu je 22. februarja potekalo od-
prtje razstave likovnih del VII. likovne kolonije Krmelj 2011. 
Na razstavi, ki bo na ogled do 9. aprila, se predstavlja šest-
najst likovnic in likovnikov iz sevniške in ostalih slovenskih 
občin, ki so ustvarjali lanskega 27. in 28. maja v dvodnevni 
likovni koloniji v Krmelju pod vodstvom likovnega pedagoga 
Toneta Zgonca iz Boštanja.

Odprtje razstave so s krajšim kulturnim programom popestri-
li člani moške vokalne skupine Lira iz Krmelja ter recitator-
ki – Renata Mlinarič in Ksenija Vene. Zbrane so nagovorili: 
vsestranski sevniški umetnik Rudi Stopar, podžupan obči-
ne Sevnica Jožef Žnidarič in predsednica KS Krmelj Slavica 
Mirt. Udeleženkam in udeležencem krmeljske likovne kolo-
nije in nastopajočim v kulturnem programu ob otvoritvi raz-
stave se je z rdečim nageljnom zahvalila Ana Hočevar, vod-
ja likovne sekcije pri DKŠD Svoboda Krmelj, ki je bila poleg 
predsednice društva Berte Logar med pobudniki prve krmelj-
ske likovne kolonije. 
 S. Radi, foto: L. Motore

BISTRICA OB SOTLI - Etno skupina Nojek je ob kulturnemu 
prazniku pripravila že peti koncert, na katerem sta zape-
li tudi nekdanji pevki Hermina Kunej in Ksenija Prah, nova 
pevka pa je Rosvita Svenšek. Ob petem jubileju so v goste 
povabili še domači dekliški cerkveni pevski zbor z Metodo 
Denžič, domačo godbo na pihala Orlica, ki jo prav tako vodi 
Franci Černelč, in Ansambel Braneta Klavžarja, ki so mu po-
sodili kontrabasista Vikija, saj je njihov član obtičal na poti. 
Slednji so se predstavili z zahtevnejšim Prekmurskim venč-
kom v priredbi Janka Avsenaka, člana Nojekov. S pridruže-
nim dekliškim zborom pa je Orlica med drugim zaigrala tudi 
ljudsko Od Marije Svetih gor na Černelčevo glasbo. Priredi-
tev je z aktualnimi političnimi domislicami že tretjič pove-
zoval Andrej Čepin.  

Nojeki ohranjajo ljudsko pesem, svojevrsten zven inštrumen-
talne sestave in večglasno petje. Ustanovitelj in umetniški 
vodja Černelč se nima za vodjo in pravi, da z Nojeki živijo 
vsi člani, ter poudarja, da „se lotevajo zahtevnejše glasbe, 
a ne mojstrske, njihova iskrenost pa deluje na publiko“. Ob 
jubileju so izdali bilten, v katerem so se predstavili tudi čla-
ni in njihovi glasbeni prijatelji, radi pa bi ponovili podoben 
koncert že spomladi in ob jubileju izdali zgoščenko. Etno sku-
pina Nojek se je prvič sestala v letu 2007, v današnji sestavi 
pa v njej sodelujejo: sopran - Rosvita Svenšek, alt - Darija 
Hohnjec in Lenka Černelč, violina - Janko Avsenak, flavta - 
Špela Koren, kontrabas - Viki Faller, avtor priredb, harmo-
nika - Franci Černelč. S. Vahtarić 

Krmeljske zgodbe na slikarskih 
platnih

V novi galeriji na sevniškem gradu so na ogled dela s 
sedme krmeljske likovne kolonije, ki je potekala v lan-
skem maju. 

Nojeki ob kulturnem prazniku 

Etno skupina Nojek z nekdanjima pevkama (Foto: Egon 
Horvat)

BREŽICE – Likovno društvo Brežice je 13. januarja pri Spla-
varju pregledalo svoje delo v minulem letu in si začrtalo 
program za tekoče. Z delom preteklega leta so lahko upra-
vičeno zadovoljni, z ustvarjalnim nabojem pa bodo niza-
li dosežke tudi v tekočem letu. Tak je bil sklep prisotne-
ga članstva, tudi s potrditvijo, da po dveh letih vodenja 
društva Ane Mamilovič to nalogo prevzame Kristina Bevc.

Člani so svoje ljubiteljsko slikarsko ustvarjanje dograjevali 
na delavnicah z mentorji Vladom Cedilnikom, Rajkom Ču-
brom, Jožetom Kotarjem, Jožetom Marinčem ter urjenje 
v izdelavi unikatne keramike z Nevenko Ruškovič. Izobraže-
vali so se tudi v okviru JSKD ob mentorstvu Dušana Fišerja, 
Toneta Račkega in Dragice Čadež Lapajne. Udeleževali so 
se likovnih kolonij JSKD, Turističnega društva Bizeljsko, Dru-
štva vinogradnikov Cerklje ob Krki, Arspekte Sevnica in Dru-
štva vinogradnikov Raka kot organizatorjev kolonij.
Iz organizacije prireditev: individualno sta razstavljala Vla-
do Cedilnik in Mihaela Prevejšek, Vladka Sumrek je april 
popestrila s samostojno razstavo na temo Iskanja, sredi po-
letja so postavili razstavo iz tematskega izobraževanja Za-
pis slike, ob občinskem prazniku v prostorih občine, v jese-
ni so priredili razstavo unikatne keramike na gradu Mokrice, 
decembra študijsko razstavo unikatne keramike v UE Breži-
ce, božično novoletne praznike pa so popestrili s premierno 
novoletno slikarsko razstavo v Mestni hiši v Brežicah. Mihae-
la Prevejšek je sodelovala na lanskem ex-temporu v Piranu, 
bila je nagrajena s »kandidatko za nagrado« in »razstavljeno 
sliko« po izboru mednarodne strokovne žirije; po istem izboru 
pa je častni član in mentor društva Jože Kotar na ex-temporu 
Piran 2011 prejel »veliko odkupno nagrado slike«.
Predsednica društva Ana Mamilovič – zasluži si vse prizna-
nje in čestitke za dvoletno ustvarjalno vodenje društva - se 
je ob predaji novemu vodstvu zahvalila upravnemu odboru 
in aktivnim članom za pomoč pri uresničevanju projektov in 
rednega dela, saj so s kvalitetnim delom prispevali k ugledu 
društva, zanj so prejemali čestitke za vse dosežke, zahva-
lila pa se je tudi JSKD – OI Brežice za vso potrebno pomoč.
 N. Jenko S.

Brežiški likovniki ustvarjalno 
naprej tudi v letu 2012

Člani DL Brežice Ana Mamilovič, Tadej Baškovč, Tanja Kr-
žan, Kristina Bevc in Jože Šterk
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SEVNICA - V okviru tridnevnega programa ob slovenskem kul-
turnem prazniku pod skupnim naslovom »Apel podobo na 
ogled postavi …« se je 9. februarja v Mosconovi galeriji na 
sevniškem gradu predstavilo na skupinski razstavi 16 likov-
nikov občine Sevnica skupaj z ambasadorjem kulture Seba-
stjanom Popelarjem, ki se je na prireditvi zahvalil vsake-

mu ustvarjalcu posebej s spominsko sliko in s tem simbolno 
zaključil svoje enoletno »ambasadorstvo«. Novega ambasa-
dorja kulture letos niso imenovali. Krajši kulturni program, 
ki ga je povezoval Ciril Dolinšek, so oblikovalke Vilinke in 
citrarka Anja Drstvenšek.
Na likovni razstavi, ki bo na ogled do 9. marca letos, se 
predstavljajo: Ulrich Rupret, Irena Ameršek, Mojca Musar, 
Nena Bedek, Milena Roštohar, Anton Klakočar, Jerca Šan-
tej, Miha Gračner, Pavla Černigoj, Elena in Franci Sigmund, 
Marko Okorn, Petra Pozderec, Ana Hočevar, Jožica Udovč 
Krhen, Rudi Stopar in Sebastjan Popelar.
 S. Radi, foto: L. M.

Razstava sevniških umetnikov

Sevniški ambasador kulture Sebastijan Popelar se je ob 
zaključku svojega enoletnega kulturnega poslanstva za-
hvalil likovnikom občine Sevnica, ki so svoja dela ustvar-
jali v različnih likovnih kolonijah, s spominsko sliko, ki je 
pričarala nasmehe na obraze. 

Najboljši iz Glasbene šole 
Sevnica, ki so osvojili zla-
to priznanje in prvo mesto v 
svoji kategoriji, so bili: Ana 
Močnik na violini v kategoriji 
I a; Gaja Nepužlan na violi v 
kategoriji I c (mentorica obeh 
uspešnih mladih glasbenic je 
Mateja Ratajc); Tinkara Jene 
na violončelu v kategoriji I a 
(mentorica Tanja Kadivnik); 
Mitja Kurnik na kitari v kate-
goriji I a (mentor Zoran Ko-
šir); Anja Žveglič na citrah v 
kategoriji I a; Anja Drstven-
šek na citrah v kategoriji I c 
(mentorica obeh citrark je 
Tinka Vukič).

Najboljša iz Glasbene šole Kr-
ško, ki sta osvojila zlato pri-
znanje in prvo mesto v svoji 
kategoriji, sta: Špela Vegelj 
na kitari v kategoriji I c (men-
tor Ivan Bakran) in Karmen 
Zorič na citrah v kategoriji I b 
(mentorica Tinka Vukič). Naj-
boljši iz Glasbene šole Krško, 

SEVNICA - V lanskem oktobru je ugasnilo življenje priljublje-
nega slovenskega pesnika, esejista in prevajalca Toneta Pavč-
ka, ki je s svojimi pesniškimi deli močno zaznamoval sodob-
no slovensko književnost. Zvočnost njegovih besed in misli 
ostaja kot neprecenljiva dediščina, ki bogati in neguje izra-
zno moč slovenskega jezika. 

Na valentinovo so se pesniku v spomin poklonili na literarnem 
večeru v sevniški knjižnici dijaki in dijakinje ŠC Krško-Sevni-
ca. Le-ti so pod vodstvom svojih dveh mentoric skozi govor-
jeno besedo, glasbo in ples ustvarili zelo bogat literarni ve-
čer, ki je potrjeval, da je moč zapisane in govorjene besede 
neizmerna. S. R., foto: J. P.

Uspešni posavski glasbeniki 
SEVNICA – V Glasbeni šoli Sevnica je 15. in 16. februarja potekalo 15. regijsko tekmovanje mladih glas-
benikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Tekmovalo je 48 solistov in pet komornih skupin s pihali 
(skupno 68 tekmovalk in tekmovalcev). Zlato priznanje je osvojilo 31 mladih in perspektivnih glasbenic 
ter glasbenikov. 

ki so osvojili zlato priznanje, 
pa so bili: Ana Pirc na violi-
ni v kategoriji I a (mentorica 
Barbara Smolej Fritz) in Maja 

Budna v isti kategoriji (men-
tor Andrej Kastrevc); Nuša 
Planinc na violončelu v ka-
tegoriji I a (mentorica Maja 
Virant); Rija Bračun na ki-
tari v kategoriji I a (mento-
rica Branka Žičkar); Zala Ja-
khel na citrah v kategoriji I a 
(mentorica Tinka Vukič). Zlato 
priznanje v kategoriji komor-
ne skupine s pihali je osvojil 
kvartet klarinetov v sestavu: 

Mihael Mirt, Jakob Ban, Ma-
tic Sotošek, Nikolaj Mavrek 
(mentor Robert Pirc). V isti 
kategoriji je zlato priznanje 
osvojil tudi pihalni kvintet v 
sestavu Katarina Rihter, Tina 
Živič, Tit Voglar, Jernej Ci-
gler, Eva Fritz (mentor Dejan 
Učakar). 

Najboljši iz Glasbene šole 
Brežice, ki so osvojili zlato 
priznanje, so: Nika Čižmek na 
citrah v kategoriji I a (mento-
rica Anita Veršec). Zlato pri-
znanje v kategoriji komorne 
skupine s pihali je osvojil trio 
klarinetov v sestavu: Igor Po-
tar, Ksenija Krtan, Tjaša Vu-
grek, Evelina Keber (mentor 
Igor Požar).

Med letošnjimi tekmovalnimi 
disciplinami so bile tudi orgle 
in harfa; a zaradi premajhne-
ga števila sta bili prijavljeni 
kandidatki priključeni k drugi-
ma regijama. V mesecu mar-
cu vse »zlatonagrajenke in 
nagrajence« čaka še državno 
tekmovanje, nato pa se bodo 
prvonagrajenke in prvonagra-
jenci v posameznih glasbenih 
kategorijah ob koncu meseca 
predstavili še na zaključnem 
koncertu. Smilja Radi

Na letošnjem 15. regijskem tekmovanju je bila zelo uspe-
šna Tinkara Jene iz GŠ Sevnica, ki je osvojila zlato pri-
znanje za nastop na violončelu in na harfi. Z igranjem na 
oba inštrumenta se je po tekmovanju predstavila še na 
zaključnem koncertu v dvorani GŠ Sevnica 16. februarja.

Moč besede je neizmerna

Spomin na pesnika Toneta Pavčka so v sevniški knjižnici 
oživeli dijakinje in dijaki ŠC Krško-Sevnica skupaj s svo-
jima prof. slovenščine. 

BRESTANICA - Dramska sekcija Kulturnega društva Svoboda 
Brestanica je 17. februarja na domačem odru uprizorila 
novo odrsko delo, satirično komedijo Pacienti v čakalnici. 
A posamezne situacije in dialoge iz nje bi lahko zasledili v 
marsikateri čakalnici zdravstvene ustanove ...

Gre za satirično delo koprskega pisca, nekdanjega igralca in re-
žiserja Andreja Jelačina, ki so ga po mesecu dni priprav pod 
režisersko taktirko Margarete Marjetič prezrcalili na oder Ma-
tjaž Krajnc kot pacient Franci, Helena Krajnc kot gospa Rozi, 
Marinka Špiler, ki je odigrala čistilko Zehiro, Karmen Kerle v 
vlogi gospe Magdalene in ostali pacienti: Danica Mirt, Andrej 
Resnik in Tomaž Breznikar. Skozi igro tematsko rdečo nit ne 
spleta le ena izmed čakajočih pacientk, ki s pletenjem dolgega 
zimskega šala ponazori vsakodnevno čakalno vrsto pred ordina-
cijo, temveč se ta na duhovit način ovija in razpleta tudi skozi 
dialog pacientov o zdravstvenih težavah, pravicah, prednostih 
in obravnavi pacienta samoplačnika v primerjavi s tistim, ki 
ima zgolj osnovno ali socialno zavarovanje. Nenazadnje pa se 
v čakalnici lahko vrši tudi takšna ali drugačna prodaja, v kon-
kretni s klobasami, ki jih prinese mesar, saj se da čas čakanja 
skrajšati tudi s tem, da z njimi podkupiš zdravstveno osebje. 
A po uri in pol, ko se vrata v ordinacijo še vedno ne odprejo 
in skušajo pacienti pritegniti zdravnikovo pozornost tudi s pe-
tjem puntarske pesmi, ti zagledajo z vrat padlo obvestilo, da 
zdravstveno osebje stavka ... B. Mavsar

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

Janez Božič: 

UVOD V PERMAKULTURO 
predavanje

četrtek, 1.3., ob 19. uri
Klub KDK, vstop prost 

PROTI SEVERNEMU VETRU 
romantična drama

Igrata: Vesna Pernarčič in Rok Vihar k.g.
petek, 2.3., ob 19.30 uri
ZA MODRI ABONMA IN IZVEN

Brestaniški »pacienti« 

S poldrugo uro trajajočo igro so brestaniški amaterski 
igralci nasmejali in navdušili občinstvo.

PRIREDITVE 
V MESECU MARCU   

 
Literarno-glasbeni večer literarne skupine 

Večerna zarja Društva upokojencev Sevnica
• v torek, 6. marca 2012, ob 18. uri

Otvoritev LIKOVNE RAZSTAVE  
učencev OŠ Sava Kladnika Sevnica
• v ponedeljek, 12. marca 2012, ob 18. uri 

Razstava bo na ogled do 10. aprila 2012.

KAMBODŽA (potopisno predavanje)
• v četrtek, 15. marca 2012, ob 18. uri

Kambodža, nekoč razvita francoska kolonija z dobrimi šolami in 
plantažami kavčuka, dandanes žal slovi po samih žalostnih rekordih: je ena 
najrevnejših dežel sveta, tretja na svetu po onesnaženosti z neeksplodiranimi 
eksplozivnimi sredstvi, ima izredno visoko stopnjo okuženosti z virusom HIV 
… Dežela je v to izjemno krizo vrednot in gospodarstva zapadla predvsem 
zaradi državljanske vojne in morilskega režima Pola Pota in njegovih Rdečih 
Kmerov. A kljub težkemu življenju so ljudje prijazni, nasmejani in topli. In 
ker je med njimi živela in delala, je imela tokratna gostja, svetovna popotnica 
Andreja Rustja, možnost spoznavati tudi turistom skrite običaje kmerske 
kulture in poteze kmerskega človeka.

PRAVLJIČNE URICE
• v sredo, 14. marca 2012, in  

v sredo, 28. marca 2012, ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

• v torek, 27. marca 2012, ob 17. uri  
v Izposojevališču Krmelj

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! Vljudno vabljeni!

BEOGRAD, BREŽICE – Na 9. mednarodnem tekmovanju 
mladih pianistov, ki je potekalo prejšnji teden v Beogra-
du, sta izvrstno nastopila učenca Glasbene šole Brežice 
Tea Jeličič in Jan Predrag (na fotografiji skupaj s profe-
sorico Karolino Vegelj Stopar). V disciplini klavirski duo, 
kategorija B, sta osvojila prvo nagrado in postala laure-
ata v svoji kategoriji. Gre za velik pedagoški in umetni-
ški uspeh, saj je bila mednarodna konkurenca zelo šte-
vilna. R. S.

PODBOČJE - V tamkajšnjem kulturnem domu je minulo 
nedeljo gostoval Mešani pevski zbor Antona Aškerca iz 
Koprivnice pod taktirko Anje Radkovič ter s koncertom 
„Zapojmo po Avsenikovo“ navdušil kar lepo število poslu-
šalcev. Koprivniški zbor, ki ima po devetih letih delova-
nja že kar nekaj „kilometrine“, je v prvem delu koncer-
ta predstavil nekaj ljudskih pesmi, v drugem pa priredbe 
skladb ansambla bratov Avsenik. P. P.
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Krško : Koper 29:26, 
Gorenje : Krško 29:23
Lestvica – 1. Gorenje 35, 5. 
Krško 17

ČLANI 1.B DRL
Rezultati – Sviš : Sevnica 27:25, 
Slovan : Dobova 28:24, Sevnica 
: Dol 23:26, Dobova : Celje B 
28:33
Lestvica – 2. Sevnica 23, 9. 
Dobova 10

ČLANI 2. SRL
Rezultati – Nova Gorica : 
Radeče 21:25, Col : Radeče 
26:25
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 
27, 4. Radeče 20, 7. Brežice 16

MLADINCI 2.DRL – PF skupina 
B
Rezultat – Velika Nedelja : 
Dobova 28:22

KADETI, PF skupina B
Rezultati – Krško : Črnomelj 
39:23
Lestvica – 1. Celje 10, 2. Krško 8  

STAREJŠI DEČKI A, PF skupina 
B
Rezultati – Krško : Rudar 31:25, 
Lestvica - 1. Krško 10, 6. 
Brežice 2

STAREJŠI DEČKI A, skupina 2
Rezultati – Velika Nedelja 
: Sevnica 38:43, Radeče : 
Slovenj Gradec 21:28
Lestvica – 1. Sevnica 4, 5. 
Radeče 0

ČLANICE, 2. državna liga – 
VZHOD – 1.-8. mesto
Rezultati – Jadran : Brežice 
33:25
Lestvica - 1. Žalec 14, 6. 
Brežice 5

STAREJŠE DEKLICE, skupina 
VZHOD
Rezultati – Branik : Brežice 
24:21
Lestvica - 1. Ptuj 27, 5. 
Brežice 18

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL
Rezultati – Posavje Krško : 
Bistrica 70:73
Lestvica - 1. Domžale 31, 8. 
Posavje Krško 20

ČLANI – 4. SKL – skupina 
VZHOD
Rezultati - Posavje Podbočje : 
Slovenj Gradec 66:79, Posavje 
Sevnica : Prevalje 83:80
Lestvica – 1. Celjski Vitez 28, 
2. Posavje Podbočje 23, 7. 
Posavje Sevnica 16

KADETI 2. SKL – skupina B1 
VZHOD 2
Rezultati – Posavje Krško A : 
Zasavje 65:75
Lestvica – 1. Zasavje 30, 2. 
Posavje Krško A 24

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Slovenske Gorice 
: Sevnica 10:4 (Krajnčevič, 
Drame, Pešec, Joldič), Sevnica 
: Vuko 1:6 (Koprivnjak)
Lestvica - 1. Vuko 43, 5. 
Sevnica 23

ODBOJKA - ŽENSKE
2. DOL 
Rezultati – Triglav Kranj : 
Kostak-Elmont 3:1 (23:25, 
25:21, 25:19, 25:16), 
Kostak-Elmont : Branik II 2:3 
(19:25,21:25,25:15,25:16,9:15)
Lestvica – 1. Branik II 44, 11. 
Kostak-Elmont 13

KADETINJE – A liga – ZAHOD 1
Rezultati - Kostak-Elmont : 
Ankaran 2:0 (26:24, 25:22), 
Kostak-Elmont : Neptun Kanal 
0:2 (25:27, 18:25)
Lestvica – 1. Koper 12, 4. 
Kostak-Elmont 6

MALA ODBOJKA – skupina M9
Rezultati - POK Krško : Bled 
II 2:1 (26:24; 13:25; 25:23), 
Škofja Loka : Kostak-Elmont 
1:2 (25:18; 11:25; 22:25), 
POK Krsko : Kostak-Elmont 1:2 
(4:25; 25:21; 19:25, POK Krsko 
: Bled II 2:1 (12:25; 25:16; 
25:19)

ODBOJKA - MOŠKI
MALA ODBOJKA – repesaž 3. 
krog
Kostanjevica : Logatec 2:0 
b.b., Žirovnica : Kostanjevica 
2:1 (25:21, 18:25, 25:21), 
Kostanjevica : GO Volley 2:0 
(25:18, 25:18)

ATLETIKA 
DP v dvorani
U12 – Slovenska Bistrica, 
22.1.2012
Skok v višino
1. Kranjec Radkovič Jure 1.25

Člani – Celje 25.2.2012
60 m
29. Mežič Boris 7.63
9. Vegelj Samanta 8.08
60 m ovire
6. Srpčič Tadej 8.87
Palica
6. Tičar Ambrož 4,20 m
5. Pirc Karmen 3,20 m, 9. 
Vašcer Erban Lorella 2.80 m

DP v dvorani - suvanje krogle 
– Slovenska Bistrica 26.2.2012
Pionirji
7. Bratanič Nejc 9,07 m
Člani
1. Špiler Marko 18,00 m

Zimsko DP v metih – Domžale 
25.2.2012
Kladivo
Mlajši mladinci
1. Lokar Jan 57,17 m, 2. 
Pustavrh Jan 50,70 m
Mlajše mladinke
5. Urbanč Nina 37,13 m
Članice
1. Špiler Barbara 66,70 m

STRELSTVO
ZRAČNA PIŠTOLA – 2. LIGA – 
ČLANI – Brežice 26.2.2012
Posamično – 1. Kolman Matej 
(Mse2) 371, 2. Zevnik Miha 
(Bre2) 370, 3. Kovačič Anuša 
(Mse2) 367
Lestvica posamično – 1. Zevnik 
(Bre2) 110, 2. Kolman (Mse2) 
104, 3. Kovačič (Mse2) 93, 4. 
Kolman Mojca (Mse2) 93, 4. 
Sečen (Bre2) 92
Ekipno – 1. Brežice II 1059, 2. 
Leskovec 966, 3. Marok Sevnica 
B 738, 
Lestvica ekipno : 1. Marok 
Sevnica II 46, 2. Brežice II 42, 
3. Leskovec 26

ZRAČNA PUŠKA – 2. LIGA – 
JUGOVZHOD
Ekipno – 1. Krka 1128, 2. 
Leskovec 1124, 5. Marok 
Sevnica 1057, 7. Brežice 974
Lestvica ekipno – 1. Krka 50, 2. 
Leskovec 40, 5. Marok Sevnica 
16, 7. Brežice 6 
Posamično - 2. Pavlin Andrej 
(Les) 383, 5. Pirc Matic (Les) 
374, 8. Freeland Jakob (Les) 
367, 9. Mirtelj Alen (Mse) 367, 
10. Jakopič Kristjan (Mse) 364, 
14. Zidarič Kristjan (Bre) 359
Lestvica posamično - 3. Pavlin 
Andrej (Les) 102, 9. Freeland 
Jakob (Les) 73, 11. Pirc Matic 
(Les) 57, 12. Arh Matija (Les) 
56, 13. Jakopič Kristjan (Mse) 
52, 15. Mirtelj Alen (Mse) 47

Šport v Posavju

Na tekmi smo prepoznali šte-
vilne obraze iz športnega, go-
spodarskega in političnega ži-
vljenja Brežic in Posavja, ki so 
se odločili pokloniti svoje sim-
patije eni ali drugi ekipi. Glede 
na reakcije lahko ocenimo, da 
so navijali predvsem za spek-
takularne poteze in dobro ko-
šarko. S številnimi preobrati je 
bila to tekma, ki bo v srcih Po-
savcev pustila pozitiven pogled 
na ta šport. Tribune so skozi 
tekmo poskakovale v tempu 
organiziranih navijačev Krke, 
še posebej ob za njih ugodnih 
preobratih. Ljubljanski »Gre-
en Dragonsi« so se posamično 
porazgubili med številno breži-
ško publiko.

Uvodni del spektakla finala 
je pripadel posavski divi Nuši 
Derenda. Ob njeni Zdravlji-
ci in prodornem glasu so pri-
sotnim v dvorani srca zabila 
hitreje in celo pred dvorano 
je bilo čutiti vibracije ob iz-
vedbi našega nacionalnega 
simbola. Ob Nuši so se prej-
šnje dni predstavili tudi dru-
gi mlajši posavski izvajalci. Z 
energijo napolnjeni »Akroba-
tik breakersi« so uspeli pred-

O tekmi je bilo napisano in 
je znano vse, odšla bo v le-
gendo. Krčani so že v za-
četku pokazali avtoriteto z 
obrambo, ki jih letos kra-
si skozi uspešno odigrane 
tekme. Knez in Ferkulj sta 
v napadu vzpostavila svojo 
privatno „kneževino“ in po-
birala davek utrujeni koprski 
obrambi. »Mali knez« Tomaž 
Miklavčič je spretno bral na-
padalne ideje gostov in jim 
preprečeval šablonsko igro. 
Trdnost domače obrambe 
so okusili tudi Koprčani, po 
mnenju katerih so bili prete-
peni in v nekaterih sodniških 
odločitvah tudi oškodovani. 
Dejstvo je, da so v tekmo 
vstopili utrujeni in psihično 
izpraznjeni z mislijo na tek-
mo lige prvakov v Hamburgu. 
Krško je malo manjše meste-
ce, kot je Hamburg, a doka-
zano z večjim srcem tako na 
igrišču kot na tribunah.

Posavci so imeli tokrat vlogo 
na obeh straneh. V dresu Ko-
pra sta nastopila stara znan-
ca domače športne scene. 
Medtem ko Sevničan Matjaž 
Mlakar na tekmi zaradi po-
škodbe ni imel večje vloge, 
je kmalu v vrata stopila le-
genda posavskega rokometa 
Gorazd Škof. Njegovega pre-
pričevanja sodnikov med in 
po tekmi mu ne gre zameriti, 
saj je le kazalo na to, kako si 
Gorazd tokrat pred »svojimi« 
navijači želi uspeha. 

»Leteča dvorana« je tokrat 
prvič, Krčani pa so že dru-
gič v zgodovini krškega ro-

Ljubljančanom pokalni naslov, 
Posavcem športni užitek
BREŽICE - Olimpiji se je v Brežicah »zgodil« že osemnajsti naslov pokalnih košarkarskih prvakov v zgo-
dovini Slovenije, Krki po desetletju odsotnosti finale in ponovno razočaranje, Posavcem pa spekta-
kel, ki so si ga glede na obisk finala močno želeli. Do sedaj so Ljubljančani v pokalu drugim prepustili le 
tri zmage, a je bilo ob težavah, ki jih imajo »zmaji« v tej sezoni, finale izjemno pričakovan dogodek s 
strani košarkarskih fanov.

staviti svojo dejavnost s pri-
kupnim plesno-akrobatskim 
nastopom. Žal nam je lahko, 
da niso dobili svoje priložno-
sti tudi v finalu pred številč-
nejšo domačo publiko. V fi-
nalu nastopajoče (pre)mlade 
ritmično vihrajoče, legendar-
ne »Zmajčice« tokrat ne bi 
bile resnejša konkurenca nji-
hovim vragolijam. Ob njih se 
je predstavila tudi plesna sku-
pina Čebelice iz OŠ Brežice, ki 
je nastopala v prvih dneh pri-

reditve pod vodstvom mento-
rice Marjance Pečar.

Komunikaciji in sodelovanju z 
organizatorji iz domačih vrst 
je v pripravah in med izved-
bo samega projekta Košarkar-
ska zveza Slovenije namenila 
le prestižne besede. Zaposle-
ni v brežiškem Zavodu za šport 
in mladi košarkarji s trenerji 
KK Posavje iz Krškega in Bre-
žic so ob že utečenih košar-
karskih delavcih pod zastavo 

KZS poskrbeli, da je štiridnev-
na prireditev s tehničnega vi-
dika potekala nemoteno. Ob-
čina Brežice in z njo Posavci 
(p)ostajamo tako prepoznav-
nejši tudi po kakovostni izved-
bi tovrstnih spektaklov. Priso-
tnost dogodka na TV ekranih in 
večkratna omemba mesta Bre-
žice v športnih medijih bo po-
večala prepoznavnost mesta 
z željo po ustreznem trženju 
nove dvorane. Luka Šebek, 
 foto: M. Mavsar

Krška rokometna pravljica
KRŠKO – Polna dvorana šolskega centra v Krškem je v novejši zgodovini videla privlačne, razburljive in 
zmagovite predstave na eni strani, pa tudi razočaranja na drugi. V tej sezoni »leteči« Krčani še naprej 
delijo svoje pravljične trenutke s svojimi zvestimi podporniki, ki so navkljub hkratni izvedbi finala ko-
šarkarskega pokala v bližnjih Brežicah dodobra napolnili hram krškega rokometa. 

kometa videli padec aktual-
nih državnih prvakov. Glavni 
akterji zgodovinske tekme iz 
sredine »zlatih« devetdesetih 
let (športna dvorana OŠ Le-
skovec, 18.10.1997) s tedanjo 
ekipo Celja Pivovarne Laško 
so bili Dušan Urbanč, Bruno 
Glaser in mladi vratar Med-
ved. Tokrat zaradi poškod-
be odsotni Kukavica še edi-
ni vztraja v domači ekipi iz 

tedanjih časov. Puc, Pungar-
tnik in Vugrinec so velikani 
svetovnega rokometa, ki so 
tedaj položili orožje pred kr-
ško ekipo. 

Krčani so si kljub porazu v 
gosteh proti ekipi iz Velenja 
ob neuspehu Izolanov zago-
tovili nastop v končnici med 
najboljšimi šestimi ekipami 
v Sloveniji. Do konca redne-

ga dela prvenstva jim priha-
ja v goste v zadnjem času nič 
kaj »deroča« Krka iz Novega 
mesta. Za Krčane bo to »ka-
rakterna« tekma, ki jim bo 
lahko pomagala do odlične-
ga izhodišča tudi pred začet-
kom zadnjih desetih tekem 
sklepnega dela prvenstva. V 
njem pa bo še kako zabavno.

 Luka Šebek  
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V Brežicah smo imeli v minulem času priložnost 
spremljati spektakel v športu, ki ima v miselnosti Slo-
vencev pomembno mesto. Zanimivo finale košarkar-
skega pokala, polno preobratov, smo imeli v živo mož-
nost uživati tudi Posavci. Pred finalom se je na veselje 
domačih organizatorjev na prodajnem prostoru sve-
til napis »razprodano«. Lepo.

Cena projekta je znana, »zapitek« bodo pokrili Obči-
na Brežice, sponzorji in izkupiček od prodanih vstop-
nic. Nevidni vplivi se bodo pokazali skozi čas v pove-
čani prepoznavnosti Brežic oz. njene športne dvorane 
kot možnosti za izvedbo prireditev vseh vrst. Ob to-
kratnem »subvencioniranju« pokala s strani mesta je 
izvedba tovrstnega spektakla izvedljiva. Kako pa bo v 
bodoče? Za uspešno trženje bo(do) skrbel(i) zaposleni 
na Zavodu za šport Brežice. Dosedanji sistem priklo-
pa na »umetna pljuča« lokalnega proračuna ne sme 
zadovoljiti ne občinskih struktur ne športnih društev, 
delujočih v občini. 

Lokalna košarkarska scena že več let ne premore član-
sko konkurenčnega kluba, ki bi se lahko potegoval za 
mesto na tovrstnih zaključnih prireditvah. Zagrizeni 
košarkarski delavci s svojim nesebičnim vložkom last-
nega dela, časa in denarja postopno ustvarjajo pogo-
je za nov preboj košarke v Posavju. Vpliv organizaci-
je finala pokala za bodoči razvoj košarkarske scene se 
bo pokazal skozi čas. Vendar kje se jim bo ustavilo? Iz 
prakse je znano, da so športna društva sposobna »iz 
nič« ustvariti nekaj, naprej pa ne uspejo zadovoljiti 
ambicij najbolj motiviranih posameznikov športni-
kov oz. športnih delavcev. Znani so odhodi posavskih 
nogometašev, košarkarjev, rokometašev in rokometa-
šic ter odbojkarjev v Novo mesto, Ljubljano in Celje. V 
prihodnje bo potrebno ob zagotavljanju in vzdrževan-
ju osnovne infrastrukture nameniti več sredstev tudi 
za programe športa, saj vse preveč mladih športnikov 
preneha s športno potjo še preden preidejo v najbolj-
ša športna leta. Izjave udeležencev olimpijskih iger, 
da bi se kdo lahko spomnil na njih že pred največji-
mi uspehi, so v javnosti vse pogostejše in prav je tako.

Na finalu pokala je bila ob hitrem preletu prisotna 
po večini domača, brežiška publika. Krčani so v času 
omenjene tekme obiskali drug športni spektakel, v ka-
terem je rokometna ekipa z realno zastavljenim pro-
računom premagala državne prvake. V Krškem letos 
gledajo redne ligaške spektakle pred številom gledal-
cev, ki dosega polovico tistih na finalu košarkarskega 
pokala. Kakšna je cena za te spektakle, razporejene 
skozi celotno sezono, z domačimi igralci in trenerjem v 
glavnih vlogah? Eden izmed glavnih kreatorjev omen-
jene rokometne pravljice se ob vse pogostejših infor-
macijah iz »gostilne« očitno postopoma poslavlja z 
mesta predsednika. Ali lahko ob skrbi za lastno pod-
jetje iz njegove izjave iz preteklosti, da se bo »okol-
je moralo odločiti, ali si želi imeti prvoligaša«, raz-
beremo, da se tako kot športniki pred najplodnejšim 
obdobjem poslavljajo tudi tisti, ki so za razvoj špor-
ta postavili na kocko svoja podjetja, življenja. Ne-
razumljeni, nepodprti, razočarani? Bomo spremlja-
li tovrstne spektakle ob odhodu takšnih poslovnežev 
tudi jutri?

O državnih 
in posavskih 
spektaklih

pogled s klopi

Iz prakse je znano, da so športna 
društva sposobna »iz nič« 

ustvariti nekaj, naprej pa ne 
uspejo zadovoljiti ambicij najbolj 

motiviranih posameznikov 
športnikov oz. športnih delavcev.

VABILO NA PRIREDITEV

ŠPORTNIK LETA 2011
ZAKAJ – Podelitev priznanj športnikom in špor-
tnim delavcem občine Brežice, ki so s svojimi 

dosežki in delom zaznamovali leto 2011

KDAJ – 9. marca 2012 ob 18.00 uri

KJE – Mladinski center Brežice

Prireditev bo vodil BOJAN EMERŠIČ

Nastopajo: PETER DIRNBEK & VOX POPULI

Vljudno vabljeni vsi, ki čutite s športom.

NAJ ŠPORTNICA / ŠPORTNIK / 
EKIPA OBČINE BREŽICE 

V LETU 2011 
PO IZBORU OBČANOV

GLASOVNICA
Članice Športne zveze Brežice so v skladu s pravilnikom 
zveze in doseženimi rezultati v letu 2011 občanom v gla-
sovanje predložile 10 predlogov za športnico / športni-
ka / ekipo leta 2011. 

1. ČLANSKA, MLADINSKA IN KADETSKA EKIPA SK BRE-
ŽICE, športno strelstvo – zračna pištola, 2. mesto Po-
kal Slovenije (vse kategorije), trener Ernest Sečen – 
Strelski klub Brežice

2. ČLANSKA EKIPA MRD DOBOVA, rokomet – moški, 3. 
mesto v 2. Državni ligi in napredovanje v 1.B držav-
no ligo, trener Roman Zarabec, Moško rokometno 
društvo Dobova

3. ŽAN OBRADOVIČ in JURE ŽABJEK, ju-jitsu duo pari, 
2. mesto Svetovno mladinsko prvenstvo Gent, tre-
nerji DBV Katana – Društvo borilnih veščin Katana 
Globoko

4. BARBARA ŠPILER, atletika - met kladiva, 1. me-
sto Evropsko mladinsko prvenstvo Tallinn (mladinci), 
trener Vladimir Kevo – Atletski klub Brežice

5. ROMAN PREDANIČ in MATIC DERENDA, ju-jitsu duo 
pari, 5. mesto Svetovno prvenstvo Cali (člani), tre-
ner Gorazd Kostevc – DBV Katana Globoko

6. SREČKO VIDMAR, športno strelstvo – zračna pištola, 
8. mesto Mednarodni turnir München (člani), trener 
Ernest Sečen – Strelski klub Brežice

7. MATIJA MLINARIČ, športno strelstvo – trap, 2. mesto 
Pokal Strelske zveze Slovenije Kunšperk (člani), tre-
ner Franc Kolarič – Strelsko društvo Rudar Globoko 

8. PRIMOŽ KOZMUS, atletika - met kladiva, 3. me-
sto Svetovno prvenstvo Daegu (član), trener Marjan 
Ogorevc – Atletski klub Brežice

9. MAJA SUŠIN, badminton, 2. mesto Turnir za Sloven-
sko jakostno lestvico Medvode (posamezno do 19 
let), trener Tadej Škof – Badminton klub Pišece

10. MARKO ŠPILER, atletika - met kladiva, 13. mesto 
Evropsko prvenstvo Ostrava (U 23), trener Vladimir 
Kevo – Atletski klub Brežice

Glasovnico, na kateri obkrožite številko pred imenom 
vašega kandidata, pošljite na naslov: ŠPORTNA ZVEZA 
BREŽICE, MILAVČEVA 18, 8250 BREŽICE. Pri dokončnem 
izboru bodo upoštevane vse glasovnice, ki bodo prispe-
le do vključno 7. marca 2012 in na katerih bo obkrože-
na največ ENA številka pred imenom kandidata. Nagra-
da občanov in druge strokovne nagrade bodo podeljene 
na svečani prireditvi 9. marca 2012 ob 18.00 v Mladin-
skem centru Brežice.

 POKROVITELJ MEDIJSKI POKROVITELJ

ŠPORTNIK LETA 2012

 že od 15. decembra 1997

KRŠKO - 24. februarja so se člani Rekreativno kolesarskega 
kluba Krško zbrali na letnem občnem zboru v prostorih resta-
vracije Pagat v Krškem. Predsednik kluba Branko Sikošek je 
poudaril pomen kolesarstva, ki je iz leta v leto bolj spošto-
vano in blizu vsakomur, ki se želi tako ali drugače ukvarja-
ti s športom. Povedal je, da ponuja prav naša regija odlično 

priložnost za kolesarjenje, saj se v krogu desetih kilometrov 
najdejo tako ravninske, rahlo valovite in tudi ekstremno hri-
bovite ceste. Velik poudarek je dal pridobivanju novih čla-
nov, kajti vse več je na cesti družin, ki neumorno nabirajo 
kolesarske kilometre in bi bilo v klubu moč najti prostor tudi 
zanje, tudi tiste, ki vrtijo pedala gorskih in treking koles. V 
letu 2011 se lahko RKD Krško pohvali z uspešno organizirano 
prireditvijo Maraton po deželi cvička, ki bo letos že desetič 
zapovrstjo, in sicer 19. avgusta. Kolesarji pa so se v lanskem 
letu podali tudi na več kot 200-kilometrsko preizkušnjo od 
Krškega do Šmartinskega jezera in nazaj. 
Na občnem zboru so podelili pokale najhitrejšim na spomla-
danskem in gorskem kronometru ter pohvalo najstarejšemu 
članu Danilu Pečniku iz Brežic, ki se je v letu 2011 udeležil 
kar 16 kolesarskih maratonskih prireditev. Sikošek je sprego-
voril tudi o jubileju, 20-letnici kluba. 
RKD Krško vabi v svoje vrste nove člane, ljubitelje kolesar-
stva, več o samem klubu pa si lahko preberete na njihovi 
spletni strani www.rkdk.si ali pišete na naslov info@rkdk.si
 Anita Pavlovič

DEBELI RTIČ, KRŠKO – Na Debelem rtiču se je od 18. do 24. 
februarja odvijalo 19. državno posamično šahovsko prven-
stvo mladih do 8, 10, 12, 14, 16 in 18 let. Državno prvenstvo 
je bilo obenem tudi prvi predpogoj za nastop na svetovnem 
prvenstvu mladih, ki bo jeseni v Mariboru. Na državnem pr-
venstvu je nastopalo 14 mladih šahistov iz ŠK Triglav Krško. 
Žal so rezultati delno pod pričakovanji, saj so njihovi glavni 
aduti zboleli. Alja Baškovec je zapustila turnir zaradi pre-
visoke vročine, poleg nje je še polovica krških šahistov in 
šahistk obiskala zdravnika. Kljub temu je Pia Marie Ružič 
osvojila izjemno 2. mesto v konkurenci deklic do 8 let in bo 
predstavljala Slovenijo na evropskem prvenstvu, ki bo sep-
tembra na Češkem. Lana Radej je dosegla 3. mesto v konku-
renci deklet do 10 let. Dobre rezultate sta dosegla še Peter 
Kržan z 9. in Klemen Zupančič z 10. mestom. 25. februarja 
je na aktivnem prvenstvu mladih največji uspeh dosegel Ale-
ksander Bajc, ki je osvojil 4. mesto, Peter Kržan pa 5. mesto.

Piše: Luka Šebek

RKD Krško praznuje 20-letnico

Člani RKD Krško na občnem zboru

Uspeh mladih krških šahistk

BREŽICE – V preteklem vikendu so po mlajših kategorijah 
zimska prvenstva opravili tudi člani. Ob njih so bila izve-
dena še DP v metih, kjer so brežiški atleti pokazali svojo 
tradicionalno premoč.

V Celju so na članskem dvo-
ranskem državnem prven-
stvu atleti zabeležili šest na-
stopov, kjer sicer niso prejeli 
nobene medalje, a so kljub 
temu dosegli nekaj omem-
be vrednih rezultatov. Tadej 
Srpčič je v teku na 60 m ovi-
re zasedel 6. mesto, v ma-
lem finalu teka na 60 m pa 
se je 9. mesta razveselila Sa-
manta Vegelj. V skoku s pali-
co sta Karmen Pirc in Lorel-
la Vašcer Erban zasedli 6. in 
10. mesto, v moški konkuren-

ci pa je Ambrož Tičar zasedel 6. mesto.
Še bolj razveseljive novice prihajajo iz tabora Vladimirja Keva, 
ki je s svojimi atleti osvojil kar tri prva in eno drugo mesto na 
državnem prvenstvu v metih. V tradicionalno uspešnemu metu 
kladiva sta se z naslovom prvakov okitila Barbara Špiler v član-
ski in Jan Lokar v konkurenci mlajših mladincev. V isti konkuren-
ci je drugo mesto osvojil še Jan Pustavrh. Barbara lahko ob re-
zultatu 66,70 m do 8. julija še vedno upa na B normo za odhod 
na olimpijske igre v London, ki je pri 69,00 m. Tudi Jan je kandi-
dat za nastop na SP za mlajše mladince naslednje leto v Ukrajini.
Brežiški ‚hrust‘ Marko Špiler je na dvoranskem DP v metih kon-
čal desetletno prevlado ‚jetija‘ Mirana Vodovnika v suvanju kro-
gle. Z rezultatom 18,00 m je izboljšal svoj dvoranski rekord in v 
zadnjih dveh sunkih uspel preobrniti potek zanimivega dvoboja, 
v katerem je zmagal s petimi centimetri naskoka.  L. Šebek

Brat in sestra Špiler ter Lokar 
zimski prvaki  

Marko Špiler na najvišji sto-
pnički zmagovalnega odra

POKLJUKA, KRŠKO - 16. Pokljuškega maratona so se udeležili 
tudi učenci in učenke OŠ Jurija Dalmatina in prejeli priznanje 
za najštevilnejšo udeležbo na maratonu (68 udeležencev). 
Večina učencev je kljub nizkim temperaturam z zadovolj-
stvom zapuščala Pokljuko, saj so se po teku na smučeh lah-
ko ogreli s toplim čajem, posladkali s čokolado, vsak uče-
nec je dobil tudi sendvič in spominsko medaljo za udeležbo.
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Kam v Posavju?

Kakšna iskrivost je v očeh mladih podjetnikov, ko prvič 
stopajo na novo poslovno pot! Ste bili kdaj pozorni na to? 
Pa ne le v očeh, žar je v besedah, kretnjah, misli so hitre, 
predvsem pa, kar mi je izjemno všeč, neposredne in pogu-
mne. 

Ne glede na to, ali me nadobudni snovalci in snovalke 
za rokav potegnejo zasebno ali poiščejo poslovno, njiho-
va pozitivna energija godi in je nalezljiva – ko jih nekaj 
minut poslušam in opazujem njihove evforične gibe, se 
mi zdi mogoče prav vse! Mladi, ki samozavestno prileze-
jo iz teoretičnih gnezd, mi orisujejo pravo pravljico, kjer 
vse deluje kot namazano, kjer vse želi rasti, se razvijati, se 
vzpenjati! Oh, te lepe, lepe bele pravljice, kjer dober izde-
lek drži pravo ceno, kjer so sposobnosti in znanje cenjene, 
kjer država ni ekstremno toga in mačehovska s svojimi 
neskončnimi administrativnimi ovirami, davki, počasni-
mi postopki, kjer posamezniki ne izkoriščajo potreb po ra-
zvoju podjetništva za lastne žepe, kjer slovenski trg dejan-
sko funkcionira, kljub svoji majhnosti, in kjer ustvarjanje 
ni omejeno na kurnike in zlobirane peteline. 

In sem vedno v veliki dilemi, koliko skeptičnosti, če sploh, 
pokazati? Ne do njihovih idej – ideje so dobre, zanimive, 
ampak do kakšne mere naj pokažem, da dvomim, da bodo 
prenesli vse, kar jih bo zasulo takoj za ovinkom, da me 
skrbi, ali jih bo goreč zagon ponesel preko globokih razo
čaranj, ki jih čakajo. »Maruša, kaj menite? Nameravam 
se prijaviti na ta razpis in takole razmišljam: nudim do-
bre storitve po res dobri ceni. Komaj čakam, to bo moj prvi 
pravi posel!« nekako v tem stilu podjetniki začetniki hi-
tijo in navdušeno krilijo z rokami. Pa smo spet tam, ko se 
vprašam, ali jim nihče na šoli ali kje drugje še ni povedal, 
da je praksa povsem drugačna? Da bodo oddali prijavo 
na razpis in bo njihova ponudba dejansko cenejša, a kaj, 
ko bo nekdo pred zaključkom razpisa pogledal v kuverte 
in svojemu drugemu, vnaprej izbranemu podporniku spo-
ročil, kakšno ceno naj napiše, da bo dobil posel? 

Kurniki, petelini in oči zatiskajoče si kokoši  vsi v isti 
zgodbi. In ničkolikokrat v sorodstvu, prijateljskih vezeh. 
Vem, da mislite enako: fuj in fej, ampak, koliko tega že 
vnaprej pojasniti mlademu podjetniškemu Odiseju? Da 
bo moral sprejeti, da so poštene metode vedno bolj ‚sizifo-
vstvo‘? Naj rečem takole: »Dragi kolega, preden porabiš 
enormno energije, sredstev za to idejo  tega posla najbrž 
ne moreš dobiti, ker je oni tistemu drugemu še iz prejšnje-
ga dogovora dolžan eno uslugo in bosta zelo gotovo pre-
ko javnega denarja malo oprala zadeve.« Kar takole, di-
rekt? Ali naj mu priznam, da se mi obrača želodec, ko 
slišim, da se vedno bolj uveljavlja predrzno pravilo, da se 
danes mora dati kaj pod mizo, za to, da se sploh kaj dobi? 
Kako naj tako grobo zatrem to radovedno, nežno podjetni-
ško bilko? 

Podjetništvo v Sloveniji v sedanji klimi ne more uspeva-
ti. V tako prepletenem in preobteženem okolju še dolgo ne 
bo zadihalo, kot bi bilo za naše gospodarstvo nujno potreb-
no. Seveda, niso vsi mladi poslovneži naivni kljukci in 
niso vsi taki, ki ne bi vedeli, kako se karte vržejo na mizo. 
V Posavju imamo tudi take, ki znajo unovčiti svojo ‚mla-
dost‘ in ‚vpliv na mlade‘ za politične točke, osebno korist, 
pranje denarja in še in še. Tema, ki čaka svojo luč. Skrat-
ka, dragi mladi podjetniki, boj je surov in nič kaj pošten, 
a ne dajte se! Če pa vam res ne bo uspelo odpreti kril pri 
nas, poletite drugam! Brez strahu, doma vas bodo po tem 
znatno bolj cenili. 

Piše: Maruša Mavsar

Mladi 
podjetniki 
na gnoju

podčrtano

Četrtek, 1. 3.

• ob 18.00 v Albert Felicija-
novi dvorani na gradu Sevni-
ca: kulturna prireditev »Po-
klon umetnosti in ljubezni« 
- recital pesmi Marije Kal-
čič in Justi Gnedič Kozinc, 
glasbeni program: učiteljski 
pevski zbor OŠ Blanca, kita-
rist Axel Gourdon iz Franci-
je in pevki Bernarda Kunej 
ter Gaja Prestor, slikarska 
razstava: Tone Zgonec

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predstavitev zbornika ži-
vljenjskih zgodb priseljenk 
v Slovenijo z naslovom „Na 
poti do lastne sobe“

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predavanje „Uvod v perma-
kulturo“

Petek, 2. 3.

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica

• ob 17.00 v klubu KD Krško: 
predavanje informacijske 
pooblaščenke Nataše Pirc 
Musar

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

• ob 18.00 v MT Raka: večer 
družabnih iger

• ob 19.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: Med in 
čipke - otvoritev razstave 
in pogovor

• ob 19.00 v dvorani OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica: 
monodrama „Zimske uri-
ce“ o Adamu Bohoriču. Igra 
je avtorsko delo Helene Ce-
stnik, režirala jo je Alenka 
Šet, Bohoriča pa pooseblja 
Žiga Kump.

• ob 19.30 v KD Krško: ro-
mantična drama „Proti se-
vernemu vetru“, za modri 
abonma in izven

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: potopis „Skrivnostna 
dežela prijaznih ljudi - Fi-
lipini“

Sobota, 3. 3.

• ob 10.00 v Informacijskem 
središču GEN v Vrbini: sobo-
tne delavnice – ob 10.00 in 
13.00: voden ogled po Sve-
tu energije, ob 11.00: de-
lavnica Radioaktivnost v do-
movih, ob 11.30 in 15.00: 
delavnica Verižni eksperi-
ment, ob 15.30: delavnica 
o magnetizmu 

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

• ob 10.00 v MT Raka: izde-
lovanje darilc za 8. marec

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
naredi klobuček za mami ob 
prihajajočem dnevu žena

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

• ob 18.00 v dvorani na Sko-
picah: turnir v namiznem 
tenisu

• ob 19.00 v telovadnici OŠ 
Šentjanž: družabna priredi-
tev z razglasitvijo župano-
vega vina 2012

• ob 19.00 v dvorani OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica: 
monodrama „Zimske uri-
ce“ o Adamu Bohoriču. Igra 
je avtorsko delo Helene Ce-

stnik, režirala jo je Alenka 
Šet, Bohoriča pa pooseblja 
Žiga Kump.

• ob 19.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
koncert pevk Društva pode-
želskih žena Pod Gorjanci 
„Oj, jutri bo en svetel dan“

• ob 20.30 v razstavni avli 
MC Brežice: Deževni dnevi 
in nedelje – angleški večer 
s Sarah Bailey

Ponedeljek, 5. 3.

• ob 16.00 v atriju Mestnega 
muzeja Krško: voden spre-
hod po mestnem jedru me-
sta Krško ob 535. obletnici 
pridobitve mestnih pravic; 
pogledali bomo v obno-
vo Mencingerjeve hiše, se 
sprehodili do domovanja 
Josipine Hočevar, se ustavi-
li »pri Engelsbergerjevih« in 
se mimo hiše medičarjev in 
lectarjev Stary vrnili v Ka-
planovo hišo – Mestni muzej 
Krško. Tu si bomo ogledali 
novo preobleko razstave 
Kaplanova hiša in Kaplano-
vi fantje ter sprehod konča-
li v kavarni.

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: literarni večer »Bol-
garska avantura«

Torek, 6. 3.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarno-glasbeni večer 
literarne skupine Večerna 
zarja Društva upokojencev 
Sevnica

Sreda, 7. 3.

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica – igraj-
mo se gledališče

• ob 16.00 v sejni sobi MC 
Brežice: izobraževanje 
„Sommelier ljubitelj“ - uvo-
dno predavanje

• ob 17.00 v igralnici MC Bre-
žice: učenje branja

Četrtek, 8. 3.

• ob 9.00 in 11.00 v Domu 
kulture Radeče: Bici-kleta, 
otroški gledališki abonma

• ob 17.00 v telovadnici OŠ 
Adama Bohoriča Bresta-
nica: dobrodelna priredi-
tev za sodobno šolo Zame 
- zate - za nas (nastopajo 
učenci OŠ, D‘Palinka, Kla-
pa Parangal, Mariachi, an-
sambla Labirint in Od oka, 
Etno skupina Nojek, Peter 
Vode, Peter Dirnbek, Bo-
štjan Povše)

• ob 17.00 v dvorani MC 
Brežice: otroška gledališka 
predstava „Pogumni jelen“

• ob 18.00 v knjižnici na Se-
novem: tečaj keramike s 
Špelo Čepin

• ob 18.00 v MC Brežice: 
osnovni tečaj ruščine – uvo-
dni sestanek

Petek, 9. 3.

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmonija

• ob 18.00 v MT Raka: zabava 
z igrami Minuta do zmage

• ob 18.00 v MC Sevnica: pre-
davanje zeliščarja Jože-
ta Majesa o zdravilnih ra-
stlinah

• ob 19.00 v KD Krško: spre-
jem najboljših športnikov 
občine Krško v letu 2011

• ob 19.00 v gostilni Repovž 
v Šentjanžu: 22. kulinarični 
večer z Markom Pavčnikom 

ter vinogradnikoma Lojze-
tom Kerinom in Davidom 
Kozincem

• ob 19.00 v MC Krško: otvo-
ritev fotografske razstave 
„Pesem objektiva“

Sobota, 10. 3.

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

• ob 10.00 v MT Raka: sne-
žne norčije

• ob 10.00 v MT Veliki Ka-
men: igre s kartami

• ob 10.00 v KD Krško: redni 
letni zbor članov Društva 
upokojencev Krško

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
pletenje zapestnic prija-
teljstva

• ob 17.00 v MC Krško: ve-
ganska delavnica, ob 
20.00: veganska večerjica

• ob 18.00 v KD Krško: ob-
močna revija plesnih sku-
pin „Plesni mozaik 2012“

• ob 19.00 v športni dvorani 
na Senovem: planinski ples 
z ansamblom Slovenski zvo-
ki in srečelovom

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: irski večer z zasedbo 
Belfast food

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Butnhrupn

skozi vaš objektiv

Bralka iz Sevnice je ob priloženi fotografiji parkirišča pri 
sevniški železniški postaji zapisala: »Ob izgradnji sema-
foriziranega križišča v centru mesta bi človek pričakoval 
tudi ureditev parkirišča in lokalne ceste pri železniški po-
staji. Žal se to do danes ni zgodilo. Luknjasta cesta in del-
no makadamsko parkirišče mečeta zelo slabo luč na ure-
jenost mesta, ki si želi z velikimi turističnimi tablami ob 
avtocesti privabiti v kraj čim več turistov.«  

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

Nedelja, 11. 3.

• ob 10.00 v dvorani Gimna-
zije Brežice: finalni turnir 
- masters mednarodne lige 
2011/2012 v badmintonu za 
člane in rekreativne igralce

• ob 18.00 v športni dvora-
ni Brežice: dobrodelni kon-
cert „Zgradimo novo hišo“ 
za družino Pirc, nastopili 
bodo: April, Nuša Derenda, 
Alfi Nipič, Leeloojamais, 
Don Mentony Band, Peter 
Vode, Ansambel Pogum, Re-
beka Dremelj, Flirt, Brigita 
Šuler, Peter Dirnbek, Marko 
Petar Orešković, Momento, 
Mariachi Fiesta en Jalisco, 
D Band, Broken Arrow, PK 
Lukec in PopPetje

• ob 19.00 v dvorani gasil-
skega doma v Cerkljah ob 
Krki: 16. prireditev Kora-
jža velja

Ponedeljek, 12. 3.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: otvoritev likovne razsta-
ve učencev OŠ Sava Kladni-
ka Sevnica

• ob 19.00 v sejni sobi PD Bo-
hor Senovo: planinski večer 
- predavanje Danice Fux o 
Armeniji in Gruziji

Torek, 13. 3.

• ob 9.00 in 11.00 v Domu 
kulture Radeče: „Skuli-
ri se“, mladinski gledališki 
abonma

• ob 20.00 v KD Krško: gleda-
liška predstava Špas teatra 
„39 stopnic“, za izven

Sreda, 14. 3.

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica – igraj-
mo se gledališče

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: Josipinin večer - 
izdelovanje replike kvačka-
ne odeje Josipine Hočevar z 
rokodelko Marijo Molan

• ob 19.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: predava-
nje Metke Hudina »Spomla-
di v sadovnjaku«

BISTRICA OB SOTLI - V klubskih prostorih kmečkih žena Ajda 
v Bistrici ob Sotli je bilo 15. februarja zelo živahno. Jožica 
Stadler, ki vodi šempetrske kmečke žene v okviru Društva 
Ajda, je povedala, da so s članicami želele obnoviti običaj 
‚skubleja‘ perja, kar je bilo zimsko opravilo včasih, ko je 
bilo treba posteljnino pripravljati doma. »V starih časih so 
ženske ‚skuble‘ perje, moški pa so karte ‚špilali‘, tako smo 
tudi njih povabile na naš večer druženja,« je dejala predse-

dnica. V novi kuhinji je prijetno dišalo, saj so hkrati pekle 
tudi za pogostitev na druženju. Pridružil se jim je še župan 
Franjo Debelak z občinskimi svetniki in skupaj so prisluhnili  
predstavitvi knjige „Meja na reki Sotli 1991-2011“, avtorja 
Janeza Žana Ileka.  V zimskem času, ko imajo kmečke žen-
ske nekoliko več časa, so se izobraževale, pekle pletenice in 
sončnice, saj med društvi izmenjujejo izkušnje. Zdaj imajo 
tečaj ročnih del in pripravljajo nove predpasnike za skupin-
ske nastope. V zadnjem času so imele kar nekaj raznih teča-
jev, zato predsednica pravi, da bi morda poleti pripravile le 
še kuharski tečaj vkuhavanja ozimnice in obnovile to znanje. 
 S. V.

Šempetrske kmetice skubile perje

Tako, kot je bilo ob dolgih zimskih večerih.
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Na muhi ...

Po zaključenem februarskem regijskem tekmovanju mla-
dih glasbenic in glasbenikov Dolenjske, Bele krajine in Po-
savja, ki je prvič potekalo na sevniški glasbeni šoli, sta 
se v pogovor zapletla ravnateljica Glasbene šole Sevni-
ca Katja Krnc in župan Srečko Ocvirk. Sta morda rekla 
kakšno tudi o obnovi glasbene šole, ki deluje v precej te-
snih prostorih? Na srečo delovni pogoji ne vplivajo na 
samo kvaliteto zaposlenih pri delu  z mladimi, ki so ves 
čas vpeti v bogato kulturno dogajanje v občini, na raz-
ličnih tekmovanjih pa  dosegajo odlične rezultate. (S. R.)

Neutrudna snovalka 
živahnejšega utripa 
svojega rodnega me-
sta Jerca Šantej (de-
sno) je s skupino pri-
jateljic in prijateljev 
ter somišljenic in so-
mišljenikov organizi-
rala na parkirišču v 
Šmarju v Sevnici (pri 

rondoju) v sončnem pustnem sobotnem popoldnevu prvi 
slovenski pustni tabor z imenom St. Marain. Obiskovalci 
in obiskovalke so se ob tem veselo muzali in se spraševa-
li, zakaj bo v Sevnici »veliki« pustni karneval šele maja, 
čeprav je bil v preteklosti vedno v zimskem pustnem ča-
su in je vedno privabil množico ljudi. (S. R., foto: L. M.)

Tudi mrzli zimski dne-
vi niso kostanjeviške-
ga balonarja Marjana 
Jereleta (levo) priko-
vali na tla, saj smo ga 
lahko večkrat opazi-
li jadrati tam zgoraj. 
A kot je razvidno, sta 
si s pomočnikom Iva-
nom Muhičem (poleg) 
privoščila adrena-
linsko doživetje tudi 
spodaj, pa ne povsem 

spodaj, pač pa sredi zaledenele Krke, na kateri sta po-
srebala kavo. (B. M., foto: Boštjan Colarič)

Brežiškega župana Ivana Molana sta na predaji oblasti 
Fašjenkovemu županu spremljali tudi obe podžupanji – 
na pol zamaskirana Vladka Kežman in »Indijanka« Katja 
Barbič. Za prvo je župan dejal, da »je že malo od prej«, 
za drugo pa, da »je še zelo ‚frišna‘ in se še uvaja«. Že po 
nekaj dneh »podžupanovanja« ji je zaupal tudi predajo 
občinskega ključa. Ob tem je še izrazil upanje, da ne bo 
tudi pri ostalih zadevah, predvsem financah, tako hitro 
popustila in stvari predala v roke komu drugemu. (R. R.)

ALENKA KERIN 
iz Vrtnega centra 

in cvetličarne Kerin

Nasmejan Alenkin obraz težko zgrešite. Lepoto cvetja je rada 
opazovala že kot dekle, posebej rada je imela lepo cvetje na 
oknih, na balkonu, cvetje pa je prevzelo njen vsakdanjik pribli-
žno pred 17-imi leti, ko je spoznala sedanjega moža.

Kaj vam osebno pomeni cvet? Se kdaj naveličate cvetja?
Šopek cvetja je resnično nekaj posebnega, še lepše pa je cve-
tje, ki raste v naravi ali cvet, ki ga vzgojiš s svojimi žulji in s svojo 
ljubeznijo. Pogleda na cvetje se človek ne more naveličati, saj je 
vsak dan drugačen, vsak dan je cvet nekaj posebnega. 

Kaj vam pomeni prihajajoči praznik, dan žena?
Praznik, ki je pred nam, mi pomeni kot ženski veliko, saj danes 
ženska uživa drugačen ugled tako v družini kot v družbi, saj si je 
ženska skozi vsa ta leta izborila določene pravice.

Zakaj menite, da se ljudje odločijo podariti pozornost ob 
tem prazniku, kdo so vaše stranke, ki se za to odločijo?
Šopek ali cvet, ki ga podarimo ob tem prazniku, mora biti izbran 
previdno in preudarno, saj z njim predajamo osebi določeno 
sporočilo, da ga imamo radi ali da ga neskončno spoštujemo. V 
tem času so naše stranke tako moški, ženske in otroci - vsi pre-
dajamo isto sporočilo.

Zakaj je danes lepo biti ženska?
Lepo je biti ženska, če te obdajajo ljudje, ki te spoštujejo, saj 
smo danes ženske prave borke pri vsem, česar se lotimo, nare-
dimo celo več kot mislimo, da zmoremo. Žensko telo je sesta-
vljeno iz mnogih skrivnosti, ki nas delajo privlačne, zanimive, 
skrivnostne ... Ob tem prazniku želim vsem ženskam obilo moči, 
obilo upanja - saj nam bo uspelo. Lepo praznujte!

MARIJA ŽIČKAR, 
Cvetličarna 

in pogrebne storitve Žičkar

Marija s svojo vestnostjo in posluhom za stranke nikoli ne razo-
čara. Z delom s cvetjem se je začela ukvarjati pred 17 leti, ko so 
odprli cvetličarno kot dopolnitev ponudbe v pogrebnem pod-
jetju , katerega je vodil Marijin mož že od leta 1992. Sama s tem 
delom takrat še ni imela veliko izkušenj, zato so takrat zaposli-
li dve cvetličarki. 

Kaj vam osebno pomeni cvet? Se kdaj naveličate cvetja?
Cvet mi pomeni nekaj živega, lepega, kar naredi narava. Čeprav 
je sedaj že vse skoraj bolj umetno gojeno, je to še vedo nekaj 
zelo lepega. Cvetja se res nikoli na naveličam, vedno najdem ka-
kšen poseben primerek, da te vzpodbudi za delo in življenje na-
sploh. Lepo je delati s cvetjem, čeprav je delo cvetličarjev in vr-
tnarjev nekako vedno manj cenjeno. Vrednost dela cvetličarjev 
je zadnje čase precej razvrednotena, saj se cvetje po eni strani 
lahko kupi že vsepovsod v trgovinskih centrih, kjer pa cvetje žal 
ni cenjeno kot živa stvar, saj mu tam na policah in stojalih nihče 
ne posveča pozornosti in velikokrat žalostno propada.

Kdo so vaše stranke, ki se odločijo podariti pozornost ob tem 
prazniku in kako ga doživljate vi?
Na ta dan smo mogoče ženske deležne malo več pozornosti s 
strani moške populacije. Včasih je bil to kar pravi praznik z ve-
liko pompa in zabav. Nekaj let po osamosvojitvi pa je bilo ok-
rog  tega praznika bolj tiho. Zadnja leta pa zopet prihaja v velja-
vo, le da je sedaj to še veliko bolj skomercializirano. Ljudje pač 
vsak po svoje izkazujejo pozornost. Že od nekdaj se je večina 
odločala, da se je za ta praznik ženskam podarjalo cvetje ali pa 
kakšno drugo malenkost. Stranke so ob 8. marcu različne, pre-
vladujejo pa res moški, pa naj bodo starejši ali mlajši, je pa tudi 
dosti žensk, ki obdarijo druge v znak pozornosti. 

Zakaj je danes lepo biti ženska?
Ne vem, če je danes ravno lepo in enostavno biti ženska. Vse je 
odvisno od okolja, v katerem živiš in delaš, predvsem pa od tega, 
kako se organiziraš v življenju. 

MELITA RAMOVŠ, 
VCT Fric & Ramovš

Melita se je z delom s cvetjem srečala že v otroštvu, ko se je 
pred 40-imi leti njena mama odločila prevzeti vrtnarijo od ta-
kratne kmetijske zadruge, čez čas pa je odprla tudi cvetličarno 
v Sevnici. Tako se je pot Melite in njene sestre že zgodaj usme-
rila v pot cvetja, obe s sestro sta se ob izbiri poklica odločili za 
cvetličarski oz. vrtnarski poklic. Melita to delo še danes opra-
vlja s toplino in zavzetostjo.

Kaj vam osebno pomeni cvet? 
Cvet mi pomeni spoštovanje, ljubezen, čar narave, ki se ga ni-
koli ne naveličaš.

Kaj vam pomeni prihajajoči praznik, dan žena? 
Dan žena je praznik za vse žene, mame in babice. S cvetjem 
povemo več kot z besedami, pa naj bo to dan žena ali pa či-
sto navaden dan.

Zakaj menite, da se ljudje odločijo podariti pozornost ob 
tem prazniku, kdo so vaše stranke, ki se za to odločijo?
Tako smo bili vzgojeni in tradicija gre naprej. Naše stranke so 
moški, ženske in otroci, ki se odločijo obdariti mamo, ženo, 
babico, teto.

Zakaj je danes lepo biti ženska?
Biti ženska … moja sreča, biti ženstvena … moja prednost, biti 
sestra … moja ljubezen, biti mama …

Tri ženske, ki skrbijo, da je dan žena vsak dan
V sredo, 8.marca, bomo v približno 100 državah sveta praznovali dan žena. Marsikdo se ob tem mednarodnem prazniku žensk z drobno pozornostjo spo-
mni žensk v svojem življenju, pa naj si bodo to življenjske sopotnice, mame, sestre, prijateljice, sodelavke. Največkrat je znak pozornosti in ljubezni ra-
znovrstno cvetje. Ljubezen do cvetja in do vsega, kar sporočamo z njim, živijo tudi tri ženske, tri cvetličarke, ki smo jih obiskali pred omenjenim prazni-
kom. Vse tri imajo pretanjen občutek za sočloveka, prebirajo misli svojih strank že ko te vstopajo v njihove poslovne prostore, vse tri so močne in nežne 
hkrati, ženske z mnogo vrlinami. Poslovno vse tri s svojimi podjetji soustvarjajo naš časopis že skoraj desetletje. 

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Milica Černoga, Dobova – 

dečka,
• Stanka Sovinc, Studenec – 

deklico,
• Jana Krmpotič, Loče – 

deklico,
• Anita Žičkar, Gržeča vas – 

deklico,
• Martina Ulčnik, Zagaj – 

deklico,
• Barbara Godler, Pečice – 

dečka,
• Milanka Hojnik, Senovo – 

dečka,
• Klavdija Putrih, Brezovica 

na Bizeljskem – dečka, 
• Tjaša Kozole, Senovo – 

dečka,
• Vjollce Morina Krasniqi, 

Brežice – dečka,
• Fatmire Morina, Brežice – 

dečka,
• Mateja Zofič, Cirnik – 

dečka,
• Natalija Tršelič Šantelj, 

Vihre – dečka.

ČESTITAMO

• Jani Dornik, Bušeča vas 
in Bahreta Mahmutagić, 
Bosna in Hercegovina,

• Jožef in Ana Dernač, 
Ribniki – obred zlate 
poroke. 

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).

Tamara Češljar iz Brežic in Janez Jelčič iz Arnovega sela, 
10. julij 2010, park grada Mokrice. (Foto: Foto Asja)

moja poroka

Me, ki smo dočakale današnji 1. sušec. Natančno 
tako. Sušec. Me, one, ona, oni – dve, tudi. 

In smo prebrodile še kaj drugega. Bolj ali manj za-
znavno svetovni dan maternih jezikov. Je bil 21. fe-
bruarja. 21. svečana. Letos smo ga »praznovali« 
trinajstič. »Praznovale« me, nekatere. Z burjo v tre-
buhih, ker doslej še nismo zabeležile kakšnih vzpod-
budnih učinkov tega obeležja. No, praznovanja. 
Česa že? Vrinjenosti tujih izrazov? Ko smo, me, po-
vabljene na »happy hour« v bližnji lokal. Tako se 
nam je že zvrtelo, da se doktorati pišejo v angle-
škem jeziku, pred maternim. Tako rinemo glave ne-
kam, da se nam zdi do neba pomembno najmlajše 
učiti dveh tujih jezikov! Je sploh smiselno povedati, 
da se je treba najprej naučiti slovenskega, materne-
ga jezika? In da šele potem pride nadgradnja. Kar 
znanje je. Vendar je treba najprej spoznati vse raz-
sežnosti lepote in raziskovanja jezika v katerega, in 
iz katerega si se rodil. Zato, da se lahko sporazume-
vamo. Da se v maternem jeziku naučimo čustvova-
nja. Mi, »sorry«, tudi me, pa smo tako robati v ma-
terinščini in čustvovanju! 

Od nekod sem si zapisala misel hudomušneža: »Ne-
kateri tako goreče obožujejo vse tuje, da bi častili še 
tujca na svoji ženi.« »Jezik je slovenstvo, in dokler 
bo, bomo tudi mi (in me, one, ona, onidve!), potem 
pa bomo najbrž kaj drugega ali pa nas ne bo,« mi je 
nekoč dejal Jože Hudeček, pokojni slovenski pisa-
telj in novinar, ki je bil kritičen, zelo žalosten, nad 
uporabo slovenščine kolegov novinarjev.

»Ful« suša za materinščino, pravimo me. V sušcu 
sledi še mednarodni, socialistično preživeli dan 
žena. Pa potem še materinski dan. Me smo prepri-
čane, da sta oba že zdavnaj izgubila svojo pravo 
vrednost. Pomen. Posrkala ju je popolna suša. Sta 
žejna nove svežine, čistejših tekočin. Me, čisto pov-
prečne in še dokaj pri zdravi pameti, tu, pod Tri-
glavom, ne hlepimo po zidarskohildnih suženjsko 
posestnih presežkih. Ki so družinam odtujili pra-
vice in dostojanstvo. Želimo si vsaj toliko resnic in 
pravic, da bi bilo to in tukajšnje življenje vzdržno. 
Da bi me, one, ona, oni – dve, oni lahko še verje-
li v živahnost rahle pravice. Za pokrpano zadošče-
nje. Me, ki še z zadnjimi močmi gledamo svetov-
ne grozote, vemo, da je potuhnjenost okamenelosti 
prestopila pragove že na vse strani pod Triglavom. 
»Championse«, te bog'ce male, ki klepljejo politič-
no prijateljske scenografije, kot da jih nihče ne ob-
vlada. Kaj je že to, ukrepati v razumljivem mater-
nem jeziku? 

Se skobacati iz nerazumljenja neživljenjskosti črk 
zakona? Iz ujetosti vseh medsebojnih neodnosov. 
Me, ki smo kot kraška burja, bi hotele delati red. In 
nas je sram, da še iz dokajšnje urejenosti izkorišča-
mo gledanje v premikajoče se slike krivic in grozot. 
Prav zato, me, ki znamo biti tudi mirne kot olje Si-
monovega zaliva, drezamo v misijo sporazumeva-
nja. S taljenjem ledenih zmed brezkrajnih svetov. 

Z maternim jezikom, z dušo matere, s skrbno vzgo-
jenim cvetom z materinega vrta. Za vzor brezkraj-
nemu svetu. Brezdušnemu. Ma, oštja, me smo spet 
noter v kraški burji … Me, ki smo prijateljice, daje-
mo na znanje, da se veselimo bingljajočega zvonč-
ka. Tudi kaktusa, za vzdržljivost …  

Piše: Natja Jenko Sunčič

Me.

kolumna

„Tudi jaz sem se konč-
no odločila, da Vam po-
šljem meni ljubi recept, 
ki mi ga je dala moja 
sestra. Če ste ljubitelji 
dobrih domačih kremnih 
rezin, vam priporočam, 
da ga tudi vi poizkusi-
te,“ je zapisala Marija 
Brodnik s Senuš, ki nam 
je poslala recept za kre-
mne rezine. „Najbolj-
še bodo, če uporabite 
domača jajca, priporo-
čam pa, da ste pri teh-
tanju sestavin natančni. 
Kar lahko zmanjšate, je 
količina sladkorja - jaz 
ga dam 35 dag, pa je za 
naš okus še vedno dovolj 
sladko.“

KREMNE REZINE

Sestavine in postopek:

• 10 rumenjakov
• 40 dag sladkorja
• 4 vanilin sladkorji

To dobro zmešaj z elek-
tričnim mešalnikom, da 
močno naraste.

• 7,5 dcl hladne vode in
• 7,5 dcl hladnega mleka
• zmešaš skupaj in od 

tega odvzameš 2 dcl.

Naredi mešanico: 11 dag 
gustina + 11 dag ostre 
moke.

V jajčno kremo postopo-
ma dodajaj 2 dcl odvze-
te tekočine ter mešani-
co moke in gustina. Zavri 
preostalo mešanico mle-
ka in vode in počasi do-
dajaj jajčno zmes, med-
tem pa ves čas mešaj ter 
kuhaj 9 min.

Stepi sneg 10-ih beljakov 
in ga zamešaj v kuhano 
kremo. Speci dva obla-
ta listnatega testa. Jaz 
uporabim smetano "Hu-
lala", v katero vlijem 
malo mleka.

DOBER TEK!

bralci 
kuhajo

Nataša Štipula iz Brežic in Matjaž Kežman iz Krške-
ga, 11. februar 2012, park Krško (Foto: Robert Ko-
kol, Asja)
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TLIČARNA ŽIČKAR

Nudimo:
 lončnice, 
 aranžiranje daril,
 rezano cvetje,
 suho in svileno cvetje,
 razna darila,
 keramiko, 
 žalno floristiko

CVETLIČNI ARANŽMAJI

POGREBNE STORITVE

Černelčeva 9, 8250 BREŽICE, 
Tel.: 49 61 090, 49 93 240, 049 69 134, GSM: 041/619 455, 041 628 420

Delovni čas: 
vsak dan od 7 - 19 
sobota od 8 - 13  

nedelja, prazniki zaprto

Dobrodelni 
koncert za 

družino Pirc
Konec januarja so ognje-
ni zublji popolnoma opu-
stošili hišo 9-članske 
družine Pirc iz Sel pri Do-
bovi. Ob zaključku akci-
je zbiranja materialne in 
finančne pomoči bo v ne-
deljo, 11. marca, ob 18. 
uri v novi športni dvora-
ni Brežice še dobrodelni 
koncert »Zgradimo novo 
hišo« za družino Pirc, ka-
terega izkupiček od vsto-
pnic bodo namenili pri-
zadeti družini. 

Nastopili bodo: April, 
Nuša Derenda, Alfi Nipič, 
Leeloojamais, Don Men-
tony Band, Peter Vode, 
Ansambel Pogum, Rebe-
ka Dremelj, Flirt, Brigi-
ta Šuler, Peter Dirnbek, 
Marko Petar Orešković, 
Momento, Mariachi Fie-
sta en Jalisco, D Band, 
Broken Arrow, PK Lukec 
in PopPetje. Prireditev 
bo povezoval Tin Vodo-
pivec.

Vstopnice za koncert 
lahko kupite na nasle-
dnjih prodajnih mestih: 
Klub MC Brežice, TIC Ča-
tež, BIT Brežice, Bubka 
bar, MC Krško. Cena vsto-
pnice: 10 evrov.

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

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

velika izbira semen

gomoljnic (paket ali rinfuza)

semenski krompir

RASTLINA MESECA MARCA: 
PRIMULA ACAULIS

AKCIJA!!
v mesecu marcu 

ponujamo vsa mineralna 
gnojila in gnojila 

z dolgotrajnim delovanjem 
za 4, 6 in 9 mesecev
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EMA 2012, valentinovo, mednarodni uspehi in še kaj. 
V tokratnih glasbenih novičkah:

glasovi gledalcev so odločili in zmagovalka tekmova-
nja EMA 2012 je komaj šestnajstletna Eva Boto s pe-
smijo Verjamem. Zmagovalka bo Slovenijo zastopala 
na Evroviziji v Bakuju. V velikem finalu je premagala 
tudi domnevno nesporni favoritki za zmago, dvojčici 
Evo in Niko Prusnik in njuno pesem Konichiwa. Sicer 
si bomo oddajo Misija Evrovizija oziroma pot na EMO 
zapomnili tudi po simpatični Sevničanki Sarah Senica, 
ki se je uvrstila v drugi krog tekmovanja. Smo pa Po-
savci le imeli svoj delež v velikem finalu, saj se je med 
nastopajočimi znašla tudi Nuša Derenda, ki si z Dar-
jo Švajger še vedno deli najvišjo slovensko uvrstitev 
na Eurosongu - 7. mesto. Čestitke zmagovalki pošilja-
mo tudi iz Posavja!

Vsak dan je valentinovo! S tem 
sloganom sta mladi pevki Anja 
Kramar in Tjaša Štrasner (na 
fotografiji) 25. februarja pri-
redili koncert v Krškem, kjer 
sta s pomočjo glasbenih pri-
jateljev zapeli nežne melo-
dije Omarja Naberja, Tinka-
re Kovač, Dan D, Tabu, Šank 
Rocka ... In zakaj narediti va-
lentinov koncert po prazniku 
zaljubljencev? »Gre predvsem zato, da se mladim ta-
lentiranim posavskim pevkam omogoči pomoč pri za-
četku glasbene kariere,« nam je zaupala organizator-
ka omenjene prireditve Darja Dobršek. 

V tujih medijih smo zasledi-
li pozitivne kritike novinar-
jev glede vokalistke Katje 
Šulc (na fotografiji). Katja, 
ki sicer prihaja iz Krškega, je 
konec lanskega leta v Španiji 
predstavljala uglasbeno poe-
zijo Mile Kačič in drugih slo-
venskih pesnikov. Njeni na-
stopi so bili izredno obiskani, 

poleg tega pa je bila na festivalu Villamajazz v provin-
ci Leon tudi prva mednarodna gostja. Pri nas so kritiki 
zapisali, da z magičnostjo njenega glasu Milina proza 
dobesedno leti po zraku. Sicer pa je pevka v letu 2011 
prejela nagrado za najboljši slovenski šanson z naslo-
vom Na poti domov. Zato ne gre dvomiti, da tudi v le-
tošnjem letu ne bi navduševala tako doma kot po svetu.

V mestecu Trebnje se je na soparen poletni večer v letu 
2003 trojica kolegov našla s kitaro v roki in pesmari-
co ob pravem času na pravem mestu. Skozi leta se je 
omenjeni skupinici pridružilo še več isto mislečih mla-
deničev in nastali so D‘Neeb (na fotografiji). In potem 

kratek skok v sedanjost, kjer zasedba sedmih D‘Nee-
bovcev danes definira svoj slog kot ska punk disco fun-
ky rock, najbolj poznani pa so po hitih Mala, Avantu-
raholiki in Švic. Sicer pa ima dolenjska zasedba tudi 
posavski pridih, saj v skupini delujeta Senovčan Simon 
Šoln na saksofonu in Krčan Anže Podgornik na kitari. 
Sicer pa so bili fantje ves konec meseca februarja za-
prti v studio, saj so snemali kar tri nove avtorske ko-
made. Jih že nestrpno pričakujemo. 

Na koncu še povabilo na premiero. Spoznajte zgodbo 
Roka Kurenta, v kateri si ljudstvo zaželi glavnega pro-
tagonista za predsednika. Medtem bi osrednji kandidat, 
dr. Strel, želel umetnost prodajati za politiko, njego-
va hčerka Vlada pa je zaljubljena. Ne ustrašite se, saj 
nismo pristali sredi političnih spletk, ampak sredi no-
vega glasbeno-scenskega dela Simfoničnega orkestra 
Glasbene šole Krško. Avtor glasbe, ki je kolaž različ-
nih stilov, je profesor fagota Dejan Učakar, libreto pa 
je po motivih novele Ivana Cankarja napisal Matjaž Pi-
kalo. Sicer omenjeno delo na odrske deske prihaja šele 
aprila, a vendar glasbeniki že pospešeno vadijo za nov 
izziv, v katerem se bosta prepletala elektronika in sim-
fonična glasba. 

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

 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: žensko barvanje in striženje  
2. nagrada:  žensko striženje
3. nagrada:  moško striženje

Geslo križanke pošljite do četrtka, 8.3.2012, 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

FRIZERSKI STUDIO DEJAN, 
CESTA 4. JULIJA 157, 8270 KRŠKO

Geslo 4/2012 številke: 

CVETLIČARNA VIKTORIJA 
PRAZNUJE DVAJSETO POMLAD

Nagrade, ki jih podarja Cvetličarna Viktorija, Sevnica, 
prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 20 €, Maša Gracar, Blanca  
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 €, Ana Rimc, Sevnica
3. nagrada:  bon v vrednosti 5 €, Vida Gole, Brestanica

SEVNICA - V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice (v pr-
vem nadstropju) lahko vsak ponedeljek med 15.30 in 16.30 
obiskovalke in obiskovalci obiščejo »info točko« Posavskega 
obzornika. V urejenem kotičku je mogoče prelistati zadnjo 
izdajo časopisa, oddati naročilo za mali oglas, reklamno spo-
ročilo, zahvalo … Mogoče se je pogovoriti o temah, ki bi bile 
zanimive za bralke in bralce Posavskega obzornika, izraziti 

mnenje o objavljenih vsebinah. Skratka, dobrodošli ste vsak 
ponedeljek med 15.30 in 17.30 v večnamenskem prostoru 
sevniške knjižice v posebnem kotičku »info točke« Posavske-
ga obzornika. S. R.

Posavski obzornik bliže svojim 
bralkam in bralcem

V »info točki« Posavskega obzornika v sevniški knjižnici je 
vsakdo dobrodošel vsak ponedeljek med 15.30 in 17.30.

KULTURNI DOM KRŠKO, Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško
www.kd-krsko.si, e: info@kd-krsko.si, T: (07) 4880190

Vabljeni na Hitchcock–ov 
klasični vohunski triler v produkciji 

ŠPAS TEATRA: 39 STOPNIC

4 igralci, 139 vlog v 100 minutah!
Režija: Jaša Jamnik, 

Igrajo: Nataša Tič Ralijan, Gojimir Lešnjak 
Gojc, Uroš Smolej in Primož Ekart.

 

torek, 13.3., ob 20. uri
ZA IZVEN, Vstopnina: 20 € (1. do 17. vrsta), 

18 € (18. do 20. vrsta)

www.kd-krsko.si

041 504 601
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SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 3. marca, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Mimici Kolan, Sromlje 27, 
8256 Sromlje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 

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

Lestvica tega tedna:  
 1.  (5.) ČUKI in MODRIJANI - Daj mi poljub  
 2.  (1.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Lupčka mi je dala mala  
 3.  (8.) BRATJE IZ OPLOTNICE - Tvoje oči 
 4.  (3.) Ans. STANKA PETRIČA - Muzika ali jaz
 5.  (2.)  FANTJE TREH DOLIN - Spominska knjiga
 6.  (-.)  Ans. TONETA RUSA - Čas bi zavrtel nazaj 
 7.  (10.)  VERA in ORIGINALI - Za prave Slovence 
 8.  (9.)  KLOBASEKOV PEPI - Čist sn znucan
 9.  (4.)  Ans. PETKA - Ljubezen iskal sem  
 10.  (6.)  Ans. SAŠA AVSENIKA in SLOVENSKI OKTET -  
   Zvezde na nebu žare 

Predlog tega tedna za glasovanje:  
  Ans. Poet - Vrni se domov  

Kupon št. 91
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

eroika Veliki simfonični orkester, 
dirigent P. Greblo

Brežice, 23. 3. 2012 
žAMeTNi KONcerT OB 
MATeriNSKeM DNeVU
Športna dvorana 
ob 20. uri

JUMBO 400 x 300.indd   2 9.2.2012   10:35:25

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.

Na podlagi 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 
49/06-ZMetD,  66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) Ministrstvo za 

okolje in prostor, Agencija RS za okolje

O B J A V L J A

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja 
naloge s področja varstva okolja, je v soglasju z Občino Krško dne 17.02.2012 stranki Nuklearna 
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško izdala dovoljenje št. 35436-2/2012-6 za začasno 
čezmerno obremenitev okolja z emisijo toplote v vode. Stranki je od dokončnosti citiranega 
dovoljenja do 15.04.2012 dovoljeno začasno preseganje mejnega emisijskega deleža oddane 
toplote, pod pogojem, da se voda v vodotoku Sava, na mestu iztoka hladilne odpadne vode iz 
Nuklearne elektrarne Krško, popolnoma premešana z odpadno vodo, v dnevnem povprečju ne 
segreje za več kot 3,5 K nad svojo naravno temperaturo, izmerjeno pred odvzemnim mestom za 
hladilno vodo za potrebe Nuklearne elektrarne Krško. Dovoljenje je postalo dokončno 21.02.2012.

Številka:   35436-2/2012-10            
Datum:     21.02.2012                           
 mag. Inga Turk
 Direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
T: 01 478 40 00, F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si, www.arso.gov.si

IN MEMORIAM

Jože 
Urbanč 

V sredo, 8. februarja, smo se številni prijate-
lji na leskovškem pokopališču poslovili od JO-
ŽETA URBANČA z Jelš 24 pri Leskovcu. Jože je v 
70. letu življenja omagal v boju z boleznijo in v 
dneh, ko mineva 20 let od ustanovitve Posavske-
ga konjerejskega društva, katerega je kot rejec 
in velik ljubitelj konj dolga leta vodil, zadnja tri 
leta pa je bil njegov častni predsednik.
Jože je ljubezen do konj gojil že od otroštva. Po 
letu 1991, ob osamosvojitvi Republike Sloveni-
je, je začutil, da je potrebno na mnogih podro-
čjih v kmetijstvu začeti znova. Zavedajoč se, da 
je področje konjereje zelo šibko, je organiziral 
in vodil prvo društvo, preko katerega je nave-
zoval stike z raznimi ustanovami, lokalnimi sku-
pnostmi, Živinorejskim zavodom Celje, selekcij-
sko službo - Veterinarsko fakulteto, Ministrstvom 
za kmetijstvo, ustanovami iz Hrvaške in Avstri-
je, največ z g. Lahom in g. Čikom iz Velikovca. 

Z njegovim aktivnim delom in organizacijo šte-
vilnih strokovnih ekskurzij je število konj in rej-
cev naraščalo, strokovno razvijalo ter postalo 
pomemben segment v kmetijstvu Posavja. Z 
njegovim soustvarjanjem, požrtvovalnostjo in 
predanostjo konjereji je leta 1993 na hipodro-
mu Brege potekala regijska razstava hladnokrv-
nih konj, kateri je leta 1995 sledil projekt tr-
ženja konjskega mesa. Leta 1996 je bil urejen 

prostor s privezi za konje in sklenjena pogod-
ba o uporabi hipodroma Brege in izvedena prva 
državna razstava hladnokrvnih, posavskih in no-
riških pasem konj. Leta 1997 je bil razvit pra-
por društva. Postal je prvi predsednik Združe-
nja rejcev hladnokrvne, posavske in haflingerske 
pasme konj na slovenskem nivoju. Leta 2000 je 
bil prvič izveden dan posavske konjereje z raz-
stavo konj in izmenjave gostovanj konjerejcev 
z Avstrijo in Hrvaško ter sodelovanje na njihovih 
razstavah konj. Sledil je novi rejski zakonodaji, 
ki je narekovala organizacijo ločenih združenj 
rejcev posameznih pasem konj, bil predsednik 
Nadzornega odbora Združenja rejcev slovenske 
hladnokrvne pasme in aktiven član odbora za ži-
vinorejo in konjerejo pri KGZS. Stkal je mnoga 
poznanstva in vezi s ciljem razvoja konjereje 
in s tem postal nerazdržuljiv z g. Jožetom Šku-
ljem iz Iške vasi, ki je vodil Konjerejsko društvo 
Krim, zaradi sodelovanja pa je sledilo pobrate-
nje z njihovim društvom. 

V vse omenjene projekte in organiziranje sre-
čanj ter razstav je vlagal svojo življenjsko ener-
gijo, za kar smo mu hvaležnost izrekli v imenu 
društva in vseh združenj rejcev ter pobratene-
ga društva Krim ob zadnjem slovesu. Prav tako 
za napredek konjereje v Posavju in na podro-
čju Slovenije. Izrekli zahvalo vsem, ki so mu 
bili opora pri ustvarjalnem delu, predvsem ra-
zumevajoči družini ter njegovemu podjetju Ga-
stromiks.

Ob odprtem grobu smo se ob besedah slovesa 
konjarji s tišino poslovili in boleče začutili, da 
je iz naše sredine odšla osebnost, ki je dala ve-
lik pečat konjereji Posavja in Slovenije. V srcih 
konjerejcev in vseh ljubiteljev konj bo ob veliki 
praznini ostal spomin na našega Jožeta.
 Franc Vranetič

S Posavskim obzornikom na Eroiko!
S pravilnim odgovorom na tokratno nagradno vprašanje si lahko popestrite marčevski večer: v pe-
tek, 23. marca, bodo v Brežicah nastopili vokalisti zasedbe Eroika, v spremljavi 60-članskega sim-
foničnega orkestra! Tokratni večer bo poklonjen predvsem mamam, ki jim bo trio Eroika namenil 
venček žametnih skladb, stare uspešnice in pesmi iz novega albuma z naslovom Življenje. 60-član-
ski orkester, ki bo poskrbel za izjemno vzdušje, bo vodil Patrik Greblo. S pravilnim odgovorom na 
našo nagradno igro in malo sreče se lahko pridružite občinstvu te glasbene poslastice. Tokratno 
nagradno vprašanje pa je:

Naštejte imena treh pevcev zasedbe Eroika!

Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za lažje obveščanje lahko tudi telefonsko številko)
nam do 10.3.2012 pošljite na naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro«
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško 

Odgovor in svoje kontaktne podatke pa nam lahko pošljete tudi preko elektronske pošte na na-
slov: nagradna.igra@posavje.info.

Pet nagrajencev bomo o prejeti nagradi obvestili do 12. februarja na posredovane kontakte.
Sodelujte in si polepšajte marec s pravim glasbenim doživetjem.

 že od 15. decembra 1997

Da se je ta koncert sploh zgo-
dil, gre zahvala skupini Trta, 
ki deluje v okviru KUD Anton 
Kreč Čatež ob Savi in zdru-
žuje pojoče vinogradnike 
s Čateža, iz Globočic in še 
nekaj okoliških krajev. Po-
leg organizatorjev koncerta 
je nastopil t. i. cvet sloven-
ske narodnozabavne glasbe 
– Modrijani, Ansambel Saša 
Avsenika, Gadi, Novi spomi-
ni in Pogum. Med nastopajo-
čimi je bil tudi Tamburaški 
orkester KUD Oton Župančič 
Artiče pod vodstvom Dragu-
tina Križanića in s solistko 
Elizabeto Križanić. Več kot 
1700-glavo množico je pred-

Koncert več kot navdušil
BREŽICE – 24. februarja je brežiška večnamenska dvorana spet pokala po ši-
vih. Na velikem koncertu narodnozabavne glasbe so nastopili ansambli, ki so 
jih ljubitelji omenjene glasbene zvrsti že zdavnaj vzeli za svoje.

vsem prevzela točka, v ka-
teri sta z dalmatinskima pe-
smima združeno nastopila 
skupina Trta in tamburaški 
orkester. Glasbene nasto-

pe so s šalami in zanimivi-
mi prigodami popestrili kar 
izvajalci sami. Obiskovalci 
so z bučnim aplavzom poz-
dravili tudi domačina Toma-
ža Zevnika, klarinetista pri 
Ansamblu Saša Avsenika. V 
imenu organizatorjev se je 
Radovan Ivanšek zahvalil 
vsem nastopajočim, pove-
zovalki večera Barbari Pirh 
in Francu Zevniku, idejne-
mu vodji koncerta. Za konec 
sta Avsenikovi Na Golici in Na 
Roblek ljudi dokončno spra-
vili na noge, prostor pod od-
rom pa je postal veliko ple-
sišče. R. Retelj

Med koncertom je poteka-
lo tudi žrebanje vstopnic. 
Ker dva nagrajenca še ni-
sta dvignila nagrad, obja-
vljamo izžrebani števil-
ki vstopnic. To sta 88385 
in 5591749. Za več infor-
macij, kdaj in kje dvigniti 
nagrade, pokličite 041 638 
884 (Radovan Ivanšek).

Skupina Trta s kontrabasistom Novih spominov

Naročite jo preko telefona 
na 040 634 783 

ali preko el. pošte na 
zalozba@posavje.info

Cena: 25 evrov, 
trda vezava, 118 strani.

„Kruh 
pečem že od 

malega, naučila me je 
moja mama. Ampak ta knjiga 
je dober primer, da se človek 
mora celo življenje učiti in da 

nikoli ni prepozno, da znate 
speči dober kruh.“ 
Renata iz okolice 

Tržišča 

„Včasih pač res ne 
veš, kaj bi bilo pravo darilo... Tole knjigo lahko recimo podarim tistim, ki so mi blizu in tudi tistim, s katerimi se redkeje vidimo 
– vsi so je veseli!“
Berta iz Krškega 

BREŽICE – Društvo študentov Bre-
žice je 17. februarja v MC Brežice 
pripravilo DŠB fest. Led je prebila 
mlada posavska skupina WTF !?, za 
njimi so dvorano ogreli še Breathed 
Upon, nato pa je sledil vrhunec ve-
čera, saj je na brežiški oder po dol-
gem času stopila legendarna sloven-
ska rock skupina Siddharta. 
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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.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi, 
povsod te čutimo mi vsi,

med nami si.

Toplo se zahvaljujemo vsem, ki ste nam lajšali bolečino, nam 
stisnili roko, izrekli ali napisali besede sožalja, namenili tihe misli 
in molitve, podarili sveče, cvetje, svete maše, darovali v njegov 
spomin za izgradnjo cerkve na Kovačevem hribu ali nam kakorkoli 
drugače pomagali.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri njegovem zadnjem 
slovesu.

Vsi njegovi.

MARJAN VIDMAR
Gabrje 15, Tržišče. 

ZAHVALA

Tišina v noči, šepet v sobi,
zvezde bleščijo, a oči solzijo.

Sliši se sova in jek bolečine krik,
zadnje besede - 

pogrešamo te znova in znova!

se zahvaljujemo kolektivu in upokojencem OŠ Raka, sosedom in 
družini Pilipović, ki nam je v težkih trenutkih stala ob strani.

Užaloščena družina.

VLADA ROKVIĆA
(27.7.1950-8.1.2012) z Rake

ZAHVALA
Ob prerani, boleči izgubi dragega moža, 

očeta in dedka

V 72. letu je po dolgi bolezni odšel k 
večnemu počitku naš dragi mož in oče 

Veter je utrgal list z drevesa,
med številnimi je izbral le enega.
Ta list je bil del našega življenja.
Sedaj manjka. Vedno bo manjkal.

Ni te več na vrtu in ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.

Če lučko na grobu bo upihnil vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar. Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, 

prižigate sveče in se ga spominjate.

Žalujoči: vsi njegovi.

Ob tem spominu se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in 
znancem, ki molite zanjo, ji prinašate cvetje, prižigate sveče 
ter postojite ob njenem preranem grobu.

Vsi, ki jo imamo radi.

IVAN ANTONČIČ ml.

IVKA MUNIČ

iz Gabrja pri Dobovi.

iz Rajca pri Veliki Dolini.

V SPOMIN

V SPOMIN

9. marca bo minilo eno leto, 
odkar si za vedno odšel

Minilo je leto dni, odkar je odšla 
v večnost naša draga mama

Prirejamo telovadne večere
ki potekajo ob torkih ob 20. uri in četrtkih ob 19. uri 

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

VABLJENE 
NA KLASIČNO TELOVADBO,

PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!

- 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

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

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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TU JE 
LAHKO VAŠ 

OGLAS!

tel: 07 49 05 780,
marketing@posavje.info

obzornikova oglasna mreža

www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

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

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

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

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

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

Lepa leta - 15. marec!
Lansko leto, natančneje 8. decembra, je kot del časo-
pisa Posavski obzornik izšla prva tematska priloga Lepa 
leta, namenjena upokojencem in drugim starejšim 
občanom. Glede na odzive so bili bralci navdušeni nad 
novo prilogo, ki vsebuje koristne in zanimive informacije 
za starejše v šestih posavskih občinah. 

V uredništvu Posavskega obzornika že pripravljamo novo 
številko priloge Lepa leta, ki bo izšla v četrtek, 15. 
marca 2012.

Ob tej priložnosti vabimo k sodelovanju vse, ki ste ak-
tivni na področjih, ki zadevajo sodelovanje s starejšimi 
in bi s svojo informacijo radi dosegli vsak posavski dom. 
Za več informacij glede možnosti sodelovanja v Lepih 
letih nam prosimo pišite na lepa.leta@posavje.info ali 
nas pokličite na telefonsko številko 040 634 783. 

Pozivamo tudi naše spoštovane bralce, upokojence in 
ostale starejše občane, da nam pišete, če imate kakšno 
vprašanje, za katerega bi želeli, da novinarji nanj poi-
ščemo odgovore, ali nam priporočate temo, o kateri naj 
pišemo v prihajajočih številkah Lepih let. Vaša vpraša-
nja, mnenja, priporočila nam lahko pošljete tudi preko 
navadne pošte na naslov:

»za Lepa leta«
Posavski obzornik
Trg Matije Gubca 3 

8270 Krško

Skupaj lahko v Posavju naredimo še več dobrega za 
naše starejše občane!
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Prodam 3 prašiče, težke 120-
150 kg, hranjeni z domačo 
hrano. Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča, težkega 170 
kg. Tel.: 07 49 59 532

Prodam 3 odojke, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 590 523

Prodam 6 odojkov, težkih od 
25 do 30 kg. Tel.: 030 332 649

Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 50 kg, in 5 odojkov. Hranje-
ni z domačo hrano. 
Tel.: 040 774 468

Prodam 4 prašiče, težke 40-
50 kg, hranjeni z domačo 
hrano. Tel.: 07 49 75 301

Prodam prašiče, težke 50-60 
kg. Tel.: 07 49 71 844

3 teličke, stare 10 dni, si-
vo-rjave, prodam. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 369 250 

Kupim mlado kravo, dobro 
molznico, ali visoko brejo te-
lico. Tel.: 031 312 613

Prodam bele piščance in do-
mače kokoši. Tel.: 031 693 355

Prodam burske koze z mladi-
či. Tel.: 041 760 827

Prodam mlade breje ovce, 
zajce, živinsko prikolico ter 
motor skuter 125 Aprilia. 
Tel.: 041 598 873

Podarim psička mešanca 
manjše rasti, starega 3 me-
sece. Tel.: 051 759 709

raznO

Prodam hladilnik z zamrzo-
valnikom Gorenje, še v ga-
ranciji. Tel.: 031 784 433 
Prodam masivno hrastovo 
mizo 2,5 m ter klopi z naslo-
nom in traktorsko prikolico 
2,7 m, ni kiper. 
Tel.: 041 250 744

V okolici Brežic in Krškega 
nudim pomoč na domu, pred-

vsem starejšim ali invalidnim 
osebam, ki potrebujejo oskr-
bo ali nego. Tel.: 051 361 945; 
Pomoč na domu, Urek Viktori-
ja s.p., Kapele 10 a, Kapele
Prodam koše in košare. 
Tel.: 041 772 283

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

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

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

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

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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

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

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

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

mali oglasi

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 

Brez posredništva nujno za-
menjam dvostanovanjsko 
hišo v Sevnici za manjše sta-
novanje v Posavju, Ljubljani 
ali na obali. Tel.: 031 269 673

V centru Brežic oddam ali 
prodam trgovske lokale 25-
100 m2. Tel.: 041 726 094 

V Sevnici kupim stanovanje, 
lahko v privatni hiši ali dvojč-
ku. Tel.: 041 621 285

Oddamo v najem frizerski 
salon. Opremljen, na do-
bri lokaciji. 
Tel.: 041 753 204

S 1.3.2012 oddam na Čolnar-
ski poti v Brežicah enosobno 
opremljeno stanovanje. 
Tel.: 07 49 62 476 

Kranj - Stražišče, dvosobno 
stanovanje VP/1, lastna CK, 
vsa infrastruktura, opremlje-
no. Cena 88.000 €. 
Tel.: 040 821 967 (po 17. uri)

avtOmObilizem

Prodamo VW Touran 2.0, l. 
2004, prevoženih 210.000 
km, vsa oprema, črne bar-
ve, odlično ohranjen. 
Tel.: 040 600 556

Prodam osebni avto Opel 
Astra karavan 1.6, bencin, 
letnik 1994, brezhiben. 
Tel.: 041 873 359

Prodam Renault Clio 1.2 16V, 
l. 2007, dobro ohranjen, z vso 
opremo, klima, registriran 
celo leto. Tel.: 070 401 057

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

Prodam prednji odbijač Opel 
Astra, svetlo modre barve, l. 
2006, in plinski bojler (14 l). 
Tel.: 031 568 974, 07 49 86 330

kmetijstvO

Prodam traktor Tomo Vin-
ković 730 in motokultivator 
Gorenje Maestral s koso 130 
cm. Tel.: 030 694 956

Prodam kostanjevo kolje, 
seno, otavo in vino PTP cvi-
ček. Tel.: 041 832 189

Prodam traktorsko turbino 
za škropljenje sadja Agrome-
hanika, kupim pa škorpilne 
palice, 8 m dolžine; možna 
menjava turbine za palice. 
Tel.: 041 560 136 

Prodam traktor Deutz torpedo 
4506, letnik 1986, v zelo do-
brem stanju. Tel.: 031 531 760

Prodam vrtavkasti obračal-
nik, širine 5,20 m, nemški 
proizvajalec, dobro ohra-
njen. Tel.: 041 243 343

Prodam dve delovni mizi s 
predali (panka) in traktorski 
kurnik za prevoz živali. 
Tel.: 041 931 473

Prodam orehove hlode ter 
prašiča za zakol, hranjen z 
domačo hrano, možna tudi 
polovica. Tel.: 031 768 569

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

Prodam kostanjevo kalano 
kolje, dolžina 2 m, po 0,90 
€ in vino cviček. 
Tel.: 07 49 57 286

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

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

Tomo Vinković 730, odlično 
ohranjen, kvalitetno rdeče 
vino in frankinjo, dva soda 
450 in 550 l. Tel.: 031 312 627

Prodam suha mešana metr-
ska drva, cena 45 €/m; okoli-
ca Sevnice. Tel.: 041 867 814

Prodam bukova drva, raz-
žagana, razcepljena. Možna 
dostava na dom. 
Tel.: 040 738 059

Prodam krmo v kockah, 100 
kom., cena po dogovoru. 
Tel.: 031 683 708

Prodam seno v kockah. 
Tel.: 041 594 443

Prodam 140 kock sena, par-
celo 0,66 ha (gozd in njiva v 
Senožetah pri Krškem), cena 
1 €/m2. Tel.: 041 937 867

Prodam 120 komadov sena 
v kockah. Tel.: 041 288 316

Prodam koruzo v storžih in 
suha, malo mešana bukova 
drva. Tel.: 07 81 89 265

Prodam koruzo iz koruznja-
ka. Tel.: 07 49 67 135

Prodam koruzo, oves, je-
čmen in orehove sadike. 
Tel.: 07 49 69 474

Prodam semenski krompir 
desiree, domačo ajdovo, ko-
ruzno moko in ješprenj, mol-
zni stroj. Tel.: 031 845 064

Prodam koruzo po 0,25 €, 
frankinjo po 1,50 € in race 
japonke. Tel.: 031 834 173

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

Prodam ječmen in prašiča, 
težkega 120 kg. 
Tel.: 07 49 74 073

Prodamo 1000 kg ovsa in 500 
kg ječmena. 
Tel.: 031 761 266

vinOgradništvO, 
Živila

Prodam kvalitetno belo vino 
z bizeljsko-sremiškega okoli-
ša ali menjam za prašiča do 
100 kg. Tel.: 041 202 408

Prodam vino modra franki-
nja. Tel.: 041 983 525

Prodam žganje sadjevec, 
tropinovec in zimske gume 
175/70/14, rabljene eno se-
zono. Tel.: 031 219 614

Živali

Prodam odojke, težke 20-30 
kg, in dva po 60 kg. 
Tel.: 040 774 468

Prodam prašiča, težkega cca. 
170 kg, in jedilni krompir. 
Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam kunce, pasme orjak, 
v beli, črni, sivi ali železni 
barvi, posamezno ali mate-
re z mladiči. 
Tel.: 051 358 306 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško,
Tel.: 07 49 05 780, 
Fax: 07 49 05 781

Staro mestno jedro Krškega, 
CKŽ 44, 8270 Krško,
Tel.: 07 492 55 70

Cesta prvih borcev 16, 
8250 Brežice

Tel.: 07 496 12 69

Trg Svobode 1, 8290 Sevnica,
Tel.: 07 814 43 10, 

Mob.: 030 918 717, 
email: cvetka.lindic@gmail.com

Naročila in vaša vprašanja tudi na:
040 634 783 in zalozba@posavje.info

Drožanjska cesta 68, 8290 Sevnica,
Tel.: 07 816 31 70, 
Fax: 07 816 31 84, 
Mob.: 041 642 15, 

email: info@lekos.si

kako do knjig 
iz posavja?

Zavod Neviodunum, City Hotel

Prodajna galerija Ambienta

Trgovina in prodajna Galerija Darila Don

Knjigarna in Papirnica Lindič Cvetka s.p.

Lekarna pod Sv. Rokom

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

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev 

v soboto, 31. marca.
Mlade rjave in grahaste jarkice si 

lahko priskrbite vsak delovnik 
ob 18. uri. 

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

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


NAROČILO MALEGA OGLASA

PERUTNINARSTVO 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 

10 €samo

Pokličite: 070/878781

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

FOTOGRAFIRAnje 
zA dOkumenTe v Hotelu City Krško

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

dRužInskI 
pOpusTI!*

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

nOVO! FOTOGRAFIRAmO TudI nA dOmu!
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naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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SEVNICA - Če ne bi bilo vztrajnih članic in članov KD Godba 
Blanški vinogradniki, bi Sevnica ne imela tradicionalnega po-
kopa Pusta na pepelnično sredo, s katerim se za letos zaklju-
čuje norčavi pustni čas. Žal je bil čas pustnega sprevoda, ki 
se je po tradiciji ustavil v starem sevniškem mestnem jedru 
v zgodnjem sredinem popoldnevu, prezgoden za tiste, ki bi 
si želeli duhovit in sproščen pustni dogodek ogledati. Malo-
številni obiskovalci so bili kljub temu zadovoljni. »Vsaj ne-
kaj se je v Sevnici ohranilo iz nekdanjih veselih pustnih dni. 
Karnevala že nekaj let ni; tisti, ki bo maja, pa ne more pri-
čarati zimskega pustnega vzdušja,« je dejala krajanka po 
ogledu razposajenih Blančanov, ki so s svojim pustnim spre-
vodom odganjali zimo. S. R.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Osrednja in najbolje obiskana pri-
reditev tradicionalnega pustnega karnevala Šelmarija je bila 
znova nedeljska pustna povorka, ki je, tudi zavoljo prijetne-
ga vremena, privabila nepregledno množico ljudi od blizu in 
daleč. Nedvomno so imeli kaj videti, saj so se v povorki zvr-
stile številne pustne skupine z domačim Prforcenhausom, za-
igrala sta domači in šentjernejski pihalni orkester, zaplesale 
mažoretke in kurenti, veliko je bilo tudi šaljivih uprizoritev 
najbolj odmevnih, tako kostanjeviških kot slovenskih, dogod-
kov in tem minulega leta. Skratka, pustni navdušenci so zno-
va dokazali, da njihova domišljija nima meja.
Na pustni predvečer pa so na občnem zboru Prforcenhausa 
za novega predsednika „demokratično“ izvolili Janija Polo-
viča.  P. P.

KRŠKO - V organizaciji ZPM Krško je 18. februarja v krškem hote-
lu potekalo že 13. pustno rajanje, ki se ga je udeležilo okoli 200 
našemljenih otroških maškar. Zanje so zabavni glasbeno-plesni 
program pripravile prostovoljke ZPM Krško. Tri dni kasneje, na 
najbolj norčavi torek v letu, pa je povorko in otroško pustno ra-
janje na ploščadi Kulturnega doma Krško pripravil Vrtec Krško. 
Slednje je bilo ekološko obarvano, saj je prireditev povezoval 
Ekozmajček pod okriljem t.i. podjetja Smetopuc, zbranim ma-
škaram pa so glasbeni zabavni in okoljevarstveni program pripra-
vili vse vrste odpadki, rajanju pa so se z nastopi pridružile tudi 
mažorete Mažoretnega kluba Baton in krški godbeniki.   B. M.

BISTRICA OB SOTLI - Društvo prijateljev mladine Bistri-
ca ob Sotli je v pustnem popoldnevu pripravilo tradicio-
nalno rajanje za otroke. Člani so se našemili v Pike No-
gavičke in na to temo pripravili kratko igrico. V dvorani 
tamkajšnjega kulturnega doma so se zabavali tako mla-
di kot njihovi starši, saj so z veseljem zaplesali družab-
ne plese, za vse so pripravili slastne palačinke in bon-
bončke, piščalke in balončke.   S. V. 

PUST V POSAVJU
Šelmarija spet navdušila

Domači pihalni orkester na čelu pustne povorke

Obiskovalce je zabaval tudi šentjernejski ‚petjeln‘.

Otroško pustno rajanje v Krškem

Z otroškega rajanja v krškem hotelu

Zbranim velikim in malim maškaram je bilo na pustni to-
rek naklonjeno tudi vreme.

Zaključen norčavi pustni čas

Pokop Pusta na pepelnično sredo so v Sevnici spremljali 
blanški godbeniki in godbenice.

Fašjenkova vlada dr. Stresa

Tradicionalna prireditev Faš-
jenk Dobova je obeležila že 
14 let delovanja. Kar 13 let 
mu je županoval župan Pepi, 
ki pa se je letos upokojil ter 
župansko mesto prepustil 
mlademu dr. Stresu. Ta je iz 
rok nove brežiške podžupanje 
Katje Barbič prejel ključ ob-
činskih vrat, zbranemu občin-
stvu pa izpostavil prioritetne 
naloge, ki naj bi jih izpolnil 
v osmih dneh Fašjenka. Med 
drugim je dejal, da se bo za-
vzemal za svinjski sejem, saj 
je po njegovem »svinj čedalje 
več«, cerkljansko letališče pa 
bo prestavil v Mihalovec. Žu-
pan Ivan Molan je ob preda-
ji oblasti dejal, da si bo konč-
no lahko malo oddahnil, kajti 
zadnje mesece je bilo precej 
burno, med drugim je izgubil 
tudi podžupanjo, ki je odšla 
v Ljubljano. Glede predsta-
vljenega programa dr. Stresa 
je menil, da je sicer kar do-
ber, vendar iz izkušenj ve, da 
je ponavadi na koncu od tega 
bolj malo realiziranega. Za 
konec je novemu županu in 
njegovemu spremstvu razka-
zal občinske prostore. 

25. februarja pa se je iz Loč 
proti Dobovi vila pisana paleta 

najrazličnejših pustnih mask, 
saj dobovski Fašjenk organi-
zator Turistično društvo Dobo-

va zaključi s pustno povorko. 
Ob prizorišču se je trlo gledal-
cev, ki so z zanimanjem spre-

mljali sprevod 50 pustnih sku-
pin, ki so s kostumi odražale 
poleg tradicionalnih mask, kot 
so kurenti ali domača maska 
Obrški prutarji, tudi aktualne 
politične razmere. Dogajanje 
je budno spremljal Fašjenkov 
župan dr. Stres, ki pa je svo-
jo vladavino zaključil in vrnil 
ključ občinskih vrat ponovno 
brežiškemu županu Molanu, ki 
se je za ta slavnostni trenutek 
odel v posebej izbrana pustna 
oblačila. Za zaključek se je v 
dobovski dvorani odvijala še 
vesela sedmina, na kateri je 
poskočne viže igrala glasbena 
skupina Zadja šansa. Vodjem 
pustnih skupin so se zahvali-
li za sodelovanje predsednica 
društva Branka Stergar, pred-
sednik Fašjenka Ivan Kovačič, 
ki je tudi podpredsednik kar-
nevalskega združenja, in dr. 
Stres, ki je ob tej priložnosti 
pripravil Fašjenkovo župano-
vo vino. Odrezale pa so se še 
domače članice Aktiva kmeč-
kih žena s Fašjenkovo sonč-
nico in ostalim pecivom. Ob 
veselem rajanju ni manjka-
lo pohvalnih besed, nekaj hu-
domušnih misli je spregovo-
ril tudi upokojeni župan Pepi.

  R. Retelj/M. Kalčič

RADEČE – Društvo prijateljev mladine je v dvorani PORP-a 
v Radečah tradicionalno pripravilo otroško maškarado. 
Za dobro razpoloženje je poskrbel „Veseli kuhar“, ki je 
pel poskočne viže, za pesmice pa maškaram skuhal bon-
bone. Na fotografiji „roj čebel“, pod katerim se skrivajo 
radeške mažoretke, ki so se zabavale na parkirišču pred 
dvorano. R. R.

BREŽICE – 17. februarja je Fašjenkova oblast pred brežiško občinsko zgradbo z novim županom dr. Stre-
som prevzela vajeti v svoje roke in jo trdno držala vse do dobovskega karnevala 25. februarja, ko je 
ključ občinskih vrat ponovno dobil v roke župan Ivan Molan. Tradicionalne pustne povorke se je udele-
žilo kar 50 skupin, tudi s sosednje Hrvaške.

Dr. Stres je županu Molanu ponovno predal ključ od ob-
činskih vrat.

Pustne maske so preplavile Dobovo in navduševale šte-
vilne zbrane.


