
KRŠKO – Občina Krško, mesto Zagreb in romunska, s krško 
pobratena občina Cernavoda bodo sodelovale pri projektu 
»Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče«, 
ki je bil izbran na razpisu Generalnega direktorata za hu-
manitarno pomoč in civilno zaščito pri Evropski komisiji. 

„V tem projektu smo se združili 
s ciljem, da naše sisteme zašči-
te in reševanja povežemo med 
sabo in jih uskladimo, skozi ta 
projekt pa mogoče tudi kaj no-
vega odkrijemo oziroma doda-
mo v smislu večje obveščenosti 
prebivalstva in večje operativ-
nosti v primeru, da do takšne 
nesreče pride,“ je po podpisu 
dejala krška podžupanja z za-
časnimi županskimi pooblastili 
Ana Somrak, ki je skupaj z žu-
panom mesta Zagreb Milanom 
Bandićem in županjo obči-
ne Cernavoda Mariano Mircea 
podpisala sporazum o partner-
stvu pri projektu. Podpisa se je 
udeležil tudi nekdanji krški župan, ki je septembra lani podpi-
sal prijavo na projekt, zdaj pa minister za kmetijstvo in okolje 
Franc Bogovič. „Mislim, da je to prava priložnost, da nadgra-
dimo dosedanje ukrepe, predpisane s strani države, regije in 
občine,“ je dejal Bogovič, ki je sicer prepričan, da smo v obči-
ni Krško že sicer dobro pripravljeni za primer jedrske nesreče.

Pri pripravi dobrega pol milijona evrov vrednega dvoletnega 
projekta, ki ga bo do 75 % sofinanciral Finančni instrument 
civilne zaščite, koordiniral pa Vitja Gričar, bodo sodelovali 
domači in tuji strokovnjaki s področja jedrskih nesreč, ko-
municiranja in kriznega upravljanja, vsi organi in službe, ki 
delujejo na področju zaščite in reševanja, ter predstavniki 
občin z jedrskimi objekti. Projektne naloge bodo potekale v 
obliki raziskav o dojemanju in izvajanju zaščitnih ukrepov, 
delavnic, seminarjev in scenarijev, pa tudi vaj manjšega ob-
sega in zaključne vaje evakuacije. Več o projektu pa na stra-
ni 13.� P.�Pavlovič

Nadomestnih županskih voli-
tev se je v občini Radeče ude-
ležilo 45,6 % od 3.868 volilnih 
upravičencev. Pri tem so He-
leni Bregar Šramel, kandidat-
ki stranke SDS, namenili 370 
oz. 21 odstotkov glasov, Rafa-
eli Pintarič, kandidatki Zve-
ze za napredek Radeč in rade-
škega območja ter stranke SD, 
pa 1.381 glasov oz. 78 odstot-
kov (slab odstotek je bilo ne-
veljavnih glasovnic). Kot nam 
je povedala Pintaričeva, ki se 
volivcem zahvaljuje za izkaza-
no visoko zaupanje, je rezul-
tata iskreno vesela: „Dela se 
bomo lotili zavzeto kot do se-
daj ter nadaljevali s projekti, 
ki jih je zastavil prejšnji župan 
Matjaž Han. Vsekakor pa - Ra-
deče, gremo naprej!“

V občini Krško je največ gla-
sov v prvem krogu prejel kan-
didat SLS Miran Stanko (3305 
glasov oz. 46,38 %), sledijo 
mu kandidat SDS Cvetko Sr-

šen (2165 glasov oz. 30,38 %), 
kandidat Pozitivne Sloveni-
je Robert Planinc (1002 gla-
sova oz. 14,06 %) in kandidat 
SD Silvo Krošelj (654 glasov 
oz. 9,08 %). Volilna udelež-
ba je bila zgolj 32,96-odsto-
tna, saj je od 21.764 volilnih 
upravičencev svoj glas odda-
lo le 7.173, od tega je bilo 47 
glasovnic neveljavnih (0,66 %).

Zmagovalec prvega kroga Mi-
ran Stanko je rezultat ocenil 
za pričakovanega. „Bil bi pre-
senečen, če bi zmagal že v pr-
vem krogu, čeprav je sprva ka-

zalo na to, a kljub temu sem 
zelo zadovoljen z rezultatom. 
Na drugi krog volitev sem raču-
nal in se nanj že pripravljam, 
v njem pa pričakujem izvolitev 
za župana, saj sem že zdaj ob 
treh protikandidatih zbral bli-
zu 50 % glasov,“ je dejal. Nje-
gov protikandidat v drugem 
krogu Cvetko Sršen je rezultat 
prav tako ocenil kot dokaj pri-
čakovanega: „Uspel sem priti 
v drugi krog, tam pa je še vse 
odprto. Še vedno imam visoka 
pričakovanja.“ Drugi krog bo v 
nedeljo, 25. marca.
� P.�Pavlovič,�B.�Mavsar
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Nedelja, 18.3.2012:
• pobiranje vzorcev vina  

(2 litra vina) od 13.00-17.00 ure 
Cena po vzorcu je 10 €

Sreda, 21.3.2012:
• strokovno ocenjevanje vzorcev

Petek, 30.3.2012: 
 pričetek ob 18.00 uri

• vodena degustacija najbolje 
ocenjenih vin

• podelitev priznanj in diplom 
• skupščina društva vinogradni-

kov Sremič
• pogostitev vinogradnikov

Vse aktivnosti se bodo dogajale na 
turistični kmetiji Glas, Sremič 62.
Informacije: 041 679 189

Društvo vinogradnikov Sremič vabi na tradicionalno prireditev 
Praznik vina, 

ob bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti. 
Razpored aktivnosti po dnevih:

Skupaj do (še) boljše 
pripravljenosti 

Zagrebški�župan�Milan�Bandić,�krška�podžupanja�Ana�So-
mrak�in�županja�Cernavode�Mariana�Mircea�so�s�stiskom�
rok�potrdili�podpis�sporazuma�o�partnerstvu�pri�projektu�
»Pripravljenost�na�evakuacijo�v�primeru�jedrske�nesreče«.

Sporazum med Krškim, Zagrebom in Cernavodo

SEVNICA - S krajšo slovesno-
stjo, ki so jo z glasbenim na-
stopom popestrili učenci 
Glasbene šole Sevnica, so 2. 
marca v sevniški kulturni dvo-
rani obeležili svetovni dan ci-
vilne zaščite.

Po uvodnem nagovoru župana 
občine Sevnica Srečka Ocvir-
ka se je poveljnik štaba Ci-
vilne zaščite za Posavje Jo-
žef Kos dotaknil dogodkov 
preteklega leta ter pohvalil 
delo članic in članov. Pouda-
ril je kvalitetno sodelovanje z 
občinami v regiji, z društvi, z 
vojsko, s policisti, z gasilci … 
Usposabljanje, delo in pove-
zovanje civilne zaščite s širšim 
okoljem je bilo odlično prika-
zano v kratkem dokumentar-
nem filmu Bojana Kostevca. 
V avli sevniške kulturne dvo-
rane si je bilo mogoče ogle-
dati še razstavo likovnih iz-
delkov predšolskih otrok in 
osnovnošolk ter osnovnošol-
cev na temo Naravne in druge 
nesreče v moji okolici. 

Bronasti znak Civilne zaščite 
kot priznanje za požrtvovalno 
in uspešno opravljanje nalog 
zaščite, reševanja in pomoči 
so prejeli: Danijel Pavlin, Ob-
močno združenje Rdečega kri-

Podelili priznanja ob dnevu CZ

ža Sevnica, Aleksander Den-
žič, Gasilska zveza Brežice, 
Stanko Tomše, Občina Breži-
ce, Območno združenje Rde-
čega križa Brežice, Jože Kra-
njec in Jasna Rabzelj. Srebrni 
znak Civilne zaščite kot prizna-
nje za posebne zasluge in izje-
men prispevek pri razvijanju in 
krepitvi varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami sta pre-
jeli dr. Gabrijela Pleško Go-
renc in Zdenka Močnik. Zlati 
znak Civilne zaščite kot pri-
znanje za dolgoletno uspešno 
delo pri razvijanju in krepitvi 
organiziranosti in usposablja-
nju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč sta prejela Milan Kajič 
in Prostovoljno gasilsko društvo 
Leskovec, ki letos praznuje 
120-letnico delovanja. Plake-

to Civilne zaščite kot prizna-
nje za življenjsko delo, poseb-
ne zasluge in izjemne uspehe 
pri zaščiti in reševanju ljudi, ži-
vali, premoženja, kulturne de-
diščine ter varovanju okolja ob 
naravnih in drugih nesrečah je 
prejelo Prostovoljno gasilsko 
društvo Brežice, ki letos obe-
ležuje 130-letnico delovanja. 
Na državni prireditvi ob dne-
vu civilne zaščite na Brdu pri 
Kranju pa sta v 1. marca pre-
jela bronasti znak Civilne za-
ščite Pavel Cvitko in dr. Nada 
Jensterle. V imenu prejemnic 
in prejemnikov priznanj se je 
zahvalila dr. Gabrijela Pleško 
Gorenc. »Priznanje je obveza 
za naprej in še lahko računa-
te na nas!« je dejala.
� S.�Radi

Prejemnice�in�prejemniki�priznanj�Civilne�zaščite

Koordinator�projekta�Vitja�
Gričar

Pintaričeva nova županja, 
Stanko in Sršen v drugi krog
KRŠKO, RADEČE – Nova županja občine Radeče je Rafaela Pintarič, na končno 
odločitev o novem županu občine Krško pa bo potrebno, po pričakovanjih, 
počakati na drugi krog, v katerem se bosta pomerila zmagovalec prvega kro-
ga Miran Stanko in Cvetko Sršen.

Rafaela�Pintarič Miran�Stanko Cvetko�Sršen

Kmetijska trgovina Cerjak

vabi 24.3.2012, 
od 10.-14.ure

Prikaz varnega dela 
z motornimi žagami STIHL
Predstavitev strojev SIP
JOHN DEER - traktorji in 

ostala mehanizacija
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UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Marija Kalčič, Rok Retelj, 
Smilja Radi

Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Suzana 
Vahtarić, Ljubo Motore, Kristina 
Klemenčič, Luka Šebek, Simon Uršič

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Nathalie Letullier

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

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

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

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

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

Naslednja številka (7/2012) bo izšla v 
četrtek, 29. marca 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
22. marec.

V primerjavi s prvotnim pre-
dlogom je sprejet proračun 
višji za 1,9 milijona evrov, 
na osnutek pa je pisne pri-
pombe podalo 12 subjektov, 
od tega 8 krajevnih skupno-
sti, največ iz KS Spodnji Stari 
Grad - Spodnja Libna. V ko-
likor bi vse pripombe upo-
števali, je dejala direktori-
ca občinske uprave Melita 
Čopar, pa bi bilo potrebno 
v proračunu zagotoviti do-
datnih 6 milijonov evrov. Na 
oddelku za finance so pred-
videli, da naj bi primanjkljaj 
konec leta znašal 360.000 
evrov, novih zadolževanj pa 
ne načrtujejo. Spomnimo, 
da je Občina Krško v prete-
klosti najela posojilo, s ka-
terim si je zagotovila uspe-
šno kandidaturo na mnogih 
evropskih razpisih, kjer je 
mogoče sredstva pridobiti 
le z zagotovitvijo lastne ude-
ležbe denarja. V nasprotnem 
primeru bi se morali evrop-
skim sredstvom odpovedati. 

Večjih razprav in pripomb 
ob sprejemanju proračuna 
ni bilo, večina podanih pa se 
jih je nanašala na znatno niž-
ja sredstva na področju kul-
ture in športa. Tako se je de-
nimo postavka za delovanje 
športnih društev v zadnjih 
dveh letih znižala za 100.000 
evrov, v končni fazi pa, kot je 
dejal svetnik Jože Slivšek, 
najbolj na škodo otrok, ki 
se udejstvujejo v množičnih 
športih. Kar zajeten delež 
sredstev - 89.000 evrov - pa 
je v proračunu, s predpostav-
ko, da bodo volivci odšli na 
volišče dvakrat, rezerviranih 
za izvedbo nadomestnih vo-
litev v občini Krško.

Krški proračun „pod streho“
KRŠKO - Na seji krškega občinskega sveta, 14. v tem mandatu, ki je bila sklicana na 1. marec, so krški 
svetniki potrdili predlog letošnjega proračuna, ki na prihodkovni strani znaša 44.165 milijonov evrov, 
na odhodkovni pa 44.525 milijonov evrov. S tem so dani pogoji, da občina nadaljuje z rednim poslova-
njem in investicijami, katerih realizacija je bila v obdobju začasnega financiranja otežena. 

Del Polšce urejen do 
naslednje pomladi

Med skupno 17 obravnavani-
mi točkami so sprejeli sve-
ženj dokumentov, ki se nana-
šajo na izgradnjo komunalne in 
cestne infrastrukture na obmo-
čju zazidalnega načrta Videm - 
Polšca. Zazidalno območje je 
razdeljeno na tri ureditvena 

območja, A, B, in C, kot prvo 
pa bo v letošnjem letu ste-
kla komunalna infrastrukturna 
ureditev območja A, ki se raz-
prostira na 4,18 ha površine in 
katerega ureditev naj bi bila 
zaključena spomladi 2013. Na 
tem območju je predvidenih 
22 parcel za stanovanjsko po-
zidavo. Ureditev območja, ki 
se nahaja zahodno od ulice Str-
ma pot in ga omejuje ulica Pot 
na Polšco, predvideva tri nove 
ceste, podaljšek Strme poti, 
izgradnjo peš poti, ekološke-
ga otoka, vodovodnega in ele-
ktričnega omrežja, javne raz-
svetljave ipd. Skupna vrednost 
investicije znaša okoli 920.000 
evrov, od tega bo v letošnjem 

letu za ta namen zagotovljenih 
dobrih 331.000 evrov.

Svetniki so potrdili tudi do-
polnitev zazidalnega načrta 
Grič II, ki se nanaša na ure-
ditev dveh stanovanjskih enot 
v obstoječem objektu varova-
nih stanovanj na Spodnjem 
Griču. Dve stanovanjski eno-
ti bodo pridobili s preureditvi-
jo dveh prostorov za druženje 

stanovalcev, za katera se je iz-
kazalo, da ga stanovalci ne ko-
ristijo. 

Premalo sredstev za 
vzdrževanje cest
Nekaj polemik in pripomb 
je bilo slišati tudi pri planu 
vzdrževanja občinskih cest 
za obdobje 2012-2015, pred-
vsem, da je za to postavko 
namenjenih v proračunu pre-
malo sredstev, saj se na ce-
stiščih posledično povzroča 
samo še dodatna škoda. V le-
tošnjem proračunu je za re-
dno vzdrževanje cest pred-
videnih 800.000 evrov, za 

investicijsko 50.000 evrov, 
okoli 250.000 evrov pa za 
ostale investicije v cestno 
infrastrukturo. Občina Kr-
ško ima sicer 234,5 km lo-
kalnih cest, 38,3 km krajev-
nih, 14,7 km zbirnih cest in 
548,7 km javnih poti. Sku-
paj ima torej kategorizira-
nih 836,1 km cest, ki jih se-
stavlja 1.025 odsekov, in se 
uvršča med občine z najdalj-
šim cestnim omrežjem.

Zazidljiva zemljišča 
lastnikom v breme
Svetniki so potrdili tudi pre-
dlagane spremembe in do-
polnitve odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Krško. Kot 
je pojasnil vodja oddelka za 
gospodarske dejavnosti Jan-
ko Avsec, je občina lani do-
polnila bazo zavezancev tudi 
z lastniki nepozidanih stavb-
nih zemljišč. Do sedaj so na-
mreč nadomestilo iz tega 
naslova plačevali zavezan-
ci samo na določenih obmo-
čjih, po novem pa bodo bolj 
obremenjena vsa nepozida-
na stavbna zemljišča, kjer 
je možna pozidava in je za-
njo možno pridobiti gradbe-
no dovoljenje. V ta namen 
so svetniki tudi potrdili zni-
žanje nadomestila za nepozi-
dana zemljišča iz dosedanjih 
100 na 30 odstotkov, na obči-
ni pa pričakujejo, da se bodo 
ljudje na podlagi novega od-
loka v večjem številu odloča-
li za prodajo ali pozidavo, saj 
primanjkuje prostih zemljišč 
za gradnjo v naseljih. 

� Bojana�Mavsar�

Pri�posameznih�točkah�so�med�drugim�podali�obrazloži-
tve�(od�leve)�Janko�Avsec,�Rafael�Jurečič�in�Niko�Somrak.

O novi KS na referendumu
SEVNICA - Na sevniški občinski seji, ki je potekala 29. fe-
bruarja v konferenčni dvorani sevniškega gradu, so med 
drugim sprejeli sklep o razpisu referenduma za ustanovi-
tev Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo in odobrili 30 tiso-
čakov enkratne pomoči TV Vaš kanal Novo mesto.

Svetnice in svetniki so med prvimi točkami dnevnega reda 
sprejeli predlog odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regi-
je Posavje ter predlog sprememb statuta JP Komunala d.o.o. 
Sevnica in predlog poslovnega načrta omenjenega podjetja 
ter se seznanili z aktom o organizaciji JP Komunala Sevnica. 
Potrdili so možnost manjše dozidave poslovno-trgovskega in 
družabnega centra Bowling DeLuxe v središču Sevnice s pri-
bližno 400 m2 velikim prostorom nad manjšim parkiriščem ob 
objektu na severni strani. Sprejeli so sklep o začetku gra-
dnje novega poslovnega in stanovanjskega kompleksa v na-
selju Artu, ki sodi v KS Studenec. V nadaljevanju so obravna-
vali in potrdili predlagana stališča do pripomb in predlogov 
z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnut-
ka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za most čez 
reko Savo pri naselju Log in za izven nivojsko križanje ceste 
z železnico na Gobavcih. 

Po jedrnati predstavitvi direktorice novomeške televizije TV 
Vaš kanal z željo po enkratni denarni pomoči v višini 30.000 
evrov so svetnice in svetniki po krajši razpravi sprejeli sklep, 
da se predlagani znesek izplača v dveh letih v sorazmernem 
deležu povečanja novic iz sevniške občine. Občinski svet je 

potrdil tudi predlog cen za izvajanje pokopališke in pogreb-
ne dejavnosti v krajevnih skupnostih Boštanj, Krmelj, Stude-
nec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje. Med zadnjimi točkami 
dnevnega reda je bil sprejet sklep o razpisu referenduma za 
ustanovitev Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo, ki bo pote-
kal sočasno z letošnjimi rednimi volitvami predsednika Re-
publike Slovenije. � Smilja�Radi

Prebivalke in prebivalci Dolnjega Brezovega so v lanski je-
seni zbrali 82 podpisov za vložitev zahtevka o izločitvi na-
selja Dolnje Brezovo iz Krajevne skupnosti Blanca in o usta-
novitvi lastne krajevne skupnosti. V obrazložitvi so navedli, 
da so že vrsto let nezadovoljni z delovanjem KS Blanca; 
da krajanke in krajani nimajo možnosti dialoga in da se v 
svetu krajevne skupnosti ne upoštevajo predlogi predstav-
nic in predstavnikov Dolnjega Brezovega. Navedli so še te-
žave v delovanju sveta v preteklem mandatu, v katerem 
naj bi članice in člani pretežno vršili obračunavanja med 
seboj; na zadnjih predčasnih volitvah v Svet KS Blanca pa 
nihče z Dolnjega Brezovega ni želel pristati na kandidatu-
ro zaradi slabih odnosov med prejšnjimi člani sveta ter za-
radi nezmožnosti korektnega predstavljanja kraja. Nova 
krajevna skupnost bo lahko začela s samostojnim delova-
njem leta 2014, ko ji poteče mandat v dosedanji krajev-
ni skupnosti, če bo takšna volja večine volivk in volivcev 
na referendumu.

SKUPAJ
GREMO NAPREJ

Hvala za zaupanje

GREMO NAPREJ
1www.miranstanko.si
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Kljub mladosti imate že rela-
tivno dolgo politično kilome-
trino. Kako to, da ste se tako 
mladi podali v politiko?
Ker sem zelo družaben, akti-
ven v številnih lokalnih zdru-
ženjih in vedno pripravljen 
povedati svoje mnenje, so me 
ljudje spodbujali, da se zač-
nem tudi politično udejstvo-
vati. Politično dogajanje sem 
začel aktivno spremljati z za-
četkom študija na FDV, v letu 
2001 pa so me v Slovensko de-
mokratsko stranko povabili vi-
dni lokalni predstavniki stran-
ke. Če si priznamo ali ne, 
politika oziroma delovanje dr-
žave močno vpliva na vsakda-
nje življenje vsakega državlja-
na. In mladi ne smejo biti le 
spremljevalci dogajanja, am-
pak morajo izražati svoje mne-
nje in postati pomemben fak-
tor v politiki. 

Kako ste sami sprejeli izvoli-
tev za poslanca in kako so se 
nato odzvali doma in v vaši 
okolici?
Kljub trdemu delu v volil-
ni kampanji sem bil presene-
čen nad več kot 3000 prejeti-
mi glasovi, kar je pomenilo, da 
je vsak tretji volivec v Sevnici 
izrazil podporo meni oziroma 
stranki SDS. To me je navdalo 
s ponosom, predvsem pa zave-
danjem, da je napočil čas, da 
kot izvoljeni poslanec začnem 
vračati zaupanje z aktivnim 
delom tako v DZ kot na tere-
nu. Vsi so bili veseli moje iz-
volitve, predvsem pa moji naj-
bližji. Kljub temu, da državni 
zbor nima velikega ugleda med 
državljani, sem prejemal šte-
vilne čestitke. Zavedam se, da 
90 ljudi pomembno oblikuje 
življenje državljanov in našo 
skupno prihodnost, kar prine-
se pri pritisku na gumb dolo-
čen občutek odgovornosti. In 
ta odgovornost mi je v spod-
budo. Ne razumem tistih po-
slancev, ki pravijo, da je to le 
igra, da niso vedeli, v kaj se 
spuščajo in podobno. To oma-
lovažuje glasove ljudi, ki so za-
nje glasovali.

Delo v Državnem zboru naj-
brž že dobro poznate, saj ste 
bili prej zaposleni kot stro-
kovni sodelavec poslanske 
skupine SDS. Kako vam to pri-
de prav pri poslanskem delu 
in kako se razlikujeta ti dve 
„perspektivi“?
To je prednost, saj poznam sis-
tem oziroma procedure v za-
konodajnem postopku, poleg 
tega pa tudi korelacijo pred-
vsem do izvršilne veje oblasti. 
Poleg tega sem že kot strokov-
ni sodelavec pozorno poslu-
šal starejše kolege, tudi mno-
ge župane v poslanskih klopeh, 
ki so mi dali marsikateri pame-
ten nasvet, kako je potrebno 
delovati, da uspešno zastopaš 
stranko, svoje volivce, nena-
zadnje pa tudi sebe. Primarna 
naloga poslancev je resda spre-
jemanje (ljudem prijazne) za-
konodaje, a tu je še ogromno 
drugih priložnosti za uspešno 
delo. Novim kolegom, ki izgu-

bljeno iščejo posamezne pro-
store v Državnem zboru, lahko 
pokažem, kam in kako (smeh), 
hkrati pa jim lahko svetujem 
glede različnih postopkov ob 
sprejemanju zakonodaje. 

V zadnjem času se kot kandi-
dati za občinske svetnike in 
za Državni zbor, pa tudi na 
odgovornih funkcijah poja-
vljajo zelo mladi in povsem 
neizkušeni ljudje. Ali res za 
takšne funkcije ni treba niti 
življenjske kilometrine, s po-
močjo katere boš razumel te-
žave ljudi in delal za njih?
Podpiram, da se v različnih 
sferah, od politike, gospodar-
stva itd., pojavljajo novi obra-
zi. Mlajša generacija razmišlja 
malo drugače, predvsem pa 
bolj razume težave in izzive 
sedanjega časa. Tudi v politi-
ki je prav, da se da priložnost 
mladim. Je pa tudi res, da po-
samezne vidne in vodilne vloge 
»od nikoder« prevzamejo lju-
dje, ki nimajo nobenih refe-
renc. Ne razumem, kaj takšne 
ljudi, razen lastnih interesov, 
vodi v zelo odgovorne funkcije. 
Ko pride v javnost informacija 
o kakšnem novem direktorju, 
ki je predstavljen kot strokov-
njak, splet pa ga »ne zazna«, 
to ni najboljša popotnica, še 
posebej, če o posameznem po-
dročju ne vedo skoraj nič. Ne-
znanje na delovnem mestu ne 
vodi k razvoju oziroma dobrim 
odločitvam. Tu starost ne igra 
nobene vloge.

V prejšnjem mandatu smo v 
Posavju tožili, da vlada nima 
posluha za našo regijo. Zdaj 
imamo dva ministra in štiri 
poslance, že so se začeli vr-
stiti obiski ministrov. Bo to 
obrodilo tudi konkretne sa-
dove?
Prepričan sem v to. Oba mini-
stra poznata svoje delovno po-
dročje, hkrati pa sta že mno-
go let vpeta v lokalno politiko 
in poznata, ne samo proble-
me, ampak tudi rešitve za Po-
savje. Tudi vsi štirje poslanci 
smo že kar nekaj časa, sicer 
na različnih področjih, vpeti v 
lokalno dogajanje. Verjamem, 
da bomo pri svojem delovanju 
tako na področju zakonodajne 
in izvršilne veje oblasti kot tudi 
na konkretnih primerih v veli-
ko pomoč pri odpravljanju pro-
blemov in težav v Posavju.

Kandidirali ste tudi že za žu-
pana občine Sevnica. Imate 
še ambicije na lokalnem po-
litičnem prizorišču?
Še vedno sem z veseljem ob-
činski svetnik in svetnik v svetu 
KS Boštanj. Svojega delovanja 
ne delim po ključu državni-lo-
kalni nivo. Glede na dosedanje 
delo menim, da je zelo dobra 
kombinacija biti poslanec in 
občinski svetnik, saj se kot ob-
činski svetnik seznaniš z vsemi 
področji – predvsem problemi 
(promet, komunala, šolstvo, 
zdravstvo, sociala …), kar ti 
pomaga, ko iščeš odgovore in 
rešitve na državni, sistemski 

ravni kot poslanec. Volivci so 
odločili, da v tem trenutku lah-
ko bolje delujem kot poslanec.

Kot občinski svetnik ste sicer 
precej kritični do dela občin-
ske uprave in župana, čeprav 
izhajata iz sorodnih „pomla-
dnih“ političnih strank. Kje 
vidite največje pomanjkljivo-
sti vodenja občine, kaj lahko 
pohvalite?
V SDS Sevnica menimo, da je 
potrebno pri iskanju novih idej 
sodelovati s čim širšim krogom 
ljudi, kjer politična pripadnost 
sploh ni pomembna. Če so ide-
je prave, nas ne zanima stran-
karska pripadnost. Posebno 
na ravni občine je po mojem 
mnenju slabo, če se pri druž-
beno-političnem življenju de-
limo po strankah. To prinaša 
le negativno energijo in zato 
napredka ni. Na žalost tudi v 
Sevnici mnogi še gledajo sko-
zi tako prizmo. Občina nima 
strategije razvoja, podprte z 
analizami. Veliko se dela od 
danes na jutri, tudi glede na 
pritiske posameznikov in dolo-
čenih krogov. Če bi imeli nek 
strateški načrt, Sevnica do 
leta 2015, 2020, 2030, podpr-
tega z občinskim prostorskim 
načrtom, bi imeli pred sabo ci-
lje na vseh področjih. Z župa-
nom zelo korektno sodelujeva, 
včasih mu le sugeriram, da se 
mora kot župan bolj ukvarjati s 
strateškimi odločitvami, ne pa 
z vsako vejico v dopisih. Od-
zivnost občinske uprave mora 
biti hitrejša in bolj strokovna. 
Ko smo pred petimi leti neka-
teri govorili, da je hiter inter-
net prihodnost, so nas nekate-
ri gledali postrani, sedaj, ko 
je širokopasovni internet pri-
hodnost občine, pa je treba 
pohvaliti vodstvo občine, da 
je pripeljalo projekt v občino.

Zgodba o ustanovitvi pokrajin 
je povsem izginila iz politike, 
tudi iz predvolilnih progra-
mov strank, ki so se zavzema-
le zanjo (npr. SDS in SLS). Kaj 
to pomeni za Posavje?
S pokrajinsko zakonodajo ali 
brez bo Posavje obstalo. Veže-
jo nas skupni interesi. Imamo 
Razvojni svet regije Posavje, 
Regionalno razvojno agencijo 
… Koalicijska pogodba pokrajin 
res eksplicitno ne omenja, ker 
to v tem času ni prioriteta. Je 
pa na vseh področjih v koalicij-
ski pogodbi velik poudarek na 
zmanjševanju regijskih razvoj-
nih razlik. Težavo vidim, ker so 
mediji pokrajinsko zakonodajo 
predstavljali le kot boje za po-
samezna mesta, ne pa kot mo-
žnost bolj učinkovitega reševa-
nja problemov, iskanja skupnih 
ciljev in projektov ter povezo-
vanja lokalnih oziroma pokra-
jinskih institucij. 

Sevnica je nekako razpeta 
med Novim mestom in Ce-
ljem, velik del mladine se od-
loči za šolanje izven naše re-
gije, saj ni poskrbljeno ne za 
primerne izobraževalne pro-
grame ne za prevoze iz bolj 
odročnih krajev. Je ideja o 

Tomaž Lisec, letnik 1978, je po končani osnovni šoli v Bošta-
nju nadaljeval šolanje na Gimnaziji Brežice. Leta 2004 je di-
plomiral na Fakulteti za družbene vede, smer politologija, 
zdaj pa nadaljuje podiplomski študij na Fakulteti za držav-
ne in evropske študije v Kranju. Bil je med ustanovitelji in 
nekdanji predsednik ŠKD Mladi Boštanj, sodeloval pri usta-
novitvi Mladinskega sveta Občine Sevnica, nekaj časa tudi pri 
Študentskem klubu Sevnica, pa pri projektu Mladinski Ceh in 
pri projektu SMEH Slovenske Karitas. Leta 2002 je prvič kan-
didiral na listi SDS za občinski svet, zdaj je že drugi mandat 
član tako občinskega sveta občine Sevnica kot sveta KS Bo-
štanj. Na zadnjih lokalnih volitvah 2010 je kandidiral za žu-
pana občine Sevnica. Od leta 2005 je bil zaposlen kot stro-
kovni sodelavec v poslanski skupini SDS v DZ, v letu 2010 pa 
je opravljal tudi funkcijo programskega tajnika SDS. Decem-
bra lani je bil izvoljen za poslanca na listi SDS. Z ženo Nata-
šo in sinom Davidom živi v Sevnici.

Antonija Mirt, Blanca: 
Slovenijo doživljam kot prija-
zno državo do starejših. V teh 
»kriznih časih« starejši ogro-
mno pomagamo mlajšim, tako 
pri varstvu otrok kot pri raznih 
opravilih. Opažam, da mladi radi 
sledijo nasvetom staršev oz. sta-
rejših oseb, na primer pri zdravi 
pridelavi hrane in pri nabiranju 
zdravilnih zelišč. Medgeneracij-
sko sodelovanje je vidno tudi na 
različnih prireditvah.

Darko Dvornik, Drenovec pri 
Leskovcu: Sicer že po štiride-
setih ne zmoreš več toliko, kot 
bi želel. Moja mati je letnica 
1934, ampak je zelo vitalna, 
ves čas nekaj dela. Mislim, da 
je za starostnike v naši družbi 
poskrbljeno, saj se lahko vsak, 
ki želi biti aktiven, vključi v ka-
kšno društvo. Spodbudno se mi 
zdi, da se starostna meja zvi-
šuje. Čeprav je življenje bolj 
stresno, vendar je lažje živeti. 

Ljubica Robek, Krško: 
Za Slovenijo lahko rečemo, da je 
in hkrati tudi ni "letom prijazna" 
država. Da za starejše ni dobro 
poskrbljeno, ali pa vedno manj, 
da nimajo dobre vloge in statu-
sa v naši družbi, kot so ga imeli v 
preteklosti. Da je imela starejša 
generacija v primerjavi z dana-
šnjimi generacijami v mladih le-
tih boljše možnosti za zaslužek, 
samo medgeneracijsko sodelo-
vanje pa ocenjujem kot dobro.

Dušan Erhovnic, Cerklje ob 
Krki: Slovenija je in ni „letom 
prijazna“ država. Zanašati se 
samo na državo ni dovolj. Pri 
starejših gre za skrb za preži-
vetje. Prihajajo do spoznanja, 
da si moraš pomagati sam. Z 
njimi imam zaradi včlanjeno-
sti v zvezo borcev veliko stikov. 
Opažam, da se med njimi poja-
vlja določen strah, ker ne vidi-
jo prihodnosti in ne vedo, kako 
bodo preživeli jesen svojega ži-
vljenja.

Pred kratkim se je v Sloveniji uradno začelo evropsko 
leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. 
Je po vašem mnenju Slovenija „letom prijazna“ država? 
Kako ocenjujete vlogo starejših v naši družbi? 

Slovenija „letom prijazna“?

anketa
Pogovor s Tomažem Liscem, poslancem v Državnem zboru

Posavje bo obstalo s pokrajinsko 
zakonodajo ali brez nje
SEVNICA – Sevničan Tomaž Lisec, po rodu sicer iz Boštanja, je z nekoliko presenetljivo decembrsko iz-
volitvijo za poslanca v Državnem zboru dokončno postal del posavske politične nomenklature. V politi-
ko je tako na lokalni kot na državni ravni kljub mladosti vključen že celo desetletje, tako da bi mu tež-
ko očitali neizkušenost. Kot pravi, se mladi rod politikov, ki se čedalje bolj uveljavlja v parlamentarnih 
klopeh, od starejših kolegov razlikuje predvsem v manjši obremenjenosti z ideološkimi in drugimi usta-
ljenimi delitvami. Zagotavlja, da mu izvolitev za poslanca ni stopila v glavo, v službo v prestolnico pa 
se, tako kot prej, vsakodnevno vozi z vlakom.

uvedbi gimnazije v Sevnici 
pravi odgovor na ta izziv?
Splošna gimnazija verjetno ni 
rešitev za razvoj srednjega šol-
stva v Sevnici. Sam se nagibam 
k nadgradnji sedanjih poklicnih 
programov v Sevnici z novimi 
strokovnimi programi, morda 
tudi tehnično gimnazijo s po-
udarkom oziroma povezova-
njem s sedanjimi programi. Pri 
nas sta razvita kmetijstvo in le-
sna industrija in iz tega bi mo-
rali izhajati. Zakaj pa po drugi 
strani ne bi razmišljali širše - 
da bi poleg mladih Sevničanov 
k nam na izobraževanje priha-
jali iz drugih krajev? Prvi pogo-
vori v tej smeri so že bili opra-
vljeni.

Imate tudi vi občutek, da je 
Sevnica v posavskem meri-
lu ves čas nekako na tretjem 
mestu, za Brežicami in Kr-
škim? Kaj manjka Sevnici, da 
bi se bolj enakovredno posta-
vila ob bok ostalima posavski-
ma središčema?
Eni bodo rekli, da je tako za-
radi zgodovinskih dejstev ali 
števila prebivalstva, verje-
tno pa gre za preplet zgodo-
vinskih »dejstev«, predvsem v 
povezavi s prometno-prostor-
skim in posledično gospodar-
skim deficitom. Predvsem tu 

Sevnica zaostaja. Sanjamo o 
cestnih povezavah in razvoju 
gospodarstva, a prav tu nam 
Krško in Brežice bežita. Spre-
jetje OPN, dokončanje projek-
ta širokopasovnega interneta, 
hitrejša cestna povezava … Tu 
moramo biti bolj aktivni. Mla-
di mi rečejo: vsi imajo bolj raz-
vit (srednje)šolski sistem, oko-
li nas imajo ob šolah stadione, 
Sevnica pa o tem le sanja.

Pred kratkim ste v Sevnici 
odprli poslansko pisarno. S 
kakšnimi vprašanji se ljudje 
obračajo na vas?
V teh časih so ljudje v čedalje 
večjih stiskah, problemi se ko-
pičijo. Ljudje pričakujejo po-
moč. Včasih je dovolj beseda, 
napotilo na pravi naslov, včasih 
pomoč pri kakšnem dopisu. Ne-
katera vprašanja in problemi 
so zelo konkretni. Všeč mi je, 
da ljudje prihajajo tudi s pobu-
dami in predlogi, zanimivo pa 
je, da se nekateri izogibajo po-
slanske pisarne in jo primerja-
jo s spovednico, odvetniško pi-
sarno ali zdravniško ordinacijo 
(smeh) in predlagajo srečanje 
ob kavi. Mnogo je tudi e-mail 
sporočil, sms-ov in klicev, vse-
bine pogovorov pa se dotikajo 
vseh sfer življenja.
� Peter�Pavlovič
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Kot je dejal predsednik GZ Kr-
ško Avgust Mlakar, so ne gle-
de na vsesplošno krizo, stal-
no naraščanje cen je namreč 
oklestilo tudi nekaj načrto-
vanih programov in naložb v 
gasilstvo, uspeli obnoviti kar 
dve tretjini voznega parka in 
ohranjali intenzivno delova-
nje vseh struktur gasilskega 
članstva. Ob članih, ki so ope-
rativno najbolj usposobljeni, 
je bila posebna pozornost po-
svečena delu z mladimi, kar 
se je odražalo tudi preko do-
seženih rezultatov na občin-
skih in pokalnih tekmovanjih, 
veliko truda, dela in izobra-
ževanja pa so skozi leto vlo-
žile tudi žene gasilke. Z zado-
voljstvom tudi ugotavljajo, da 
je večina gasilskih domov že 
obnovljenih in da ti niso zgolj 
prostor za delovanje in sre-
čevanje gasilcev, temveč da 
obenem služijo raznim sreča-
njem krajanov in prireditvam, 
s čimer društva pridobijo tudi 
nekaj sredstev za vzdrževa-
nje objektov. Potem ko sta 
bila lani v zadnjem četrtle-
tju leta predana namenu no-
vozgrajen gasilski dom na Ve-
likem Kamnu in dograjen na 

Poudarek usposabljanju, 
izobraževanju in tekmovanjem
KRŠKO -  2. marca so se na 57. letni skupščini sestali predstavniki 26 gasilskih društev občin Krško ter 
Kostanjevica na Krki, ki tvorijo Gasilsko zvezo Krško (GZ). Ti so v imenu okoli 3.000 članic in članov po-
trdili poročila o delovanju zveze za minulo leto in si zadali obsežen plan dela tudi za letošnje leto.

Rožnem, bosta kmalu preda-
na namenu gasilska domova 
na Velikem Trnu in Smedniku, 
na dograditev garaže h gasil-
skemu domu se pripravlja-
jo v PGD Stranje, prav tako 
pa bodo z novogradnjo gasil-
skega doma, saj je obstoječa 
lokacija neustrezna, pričeli v 
PGD Brege.

Na operativnem področju, kot 
je poudaril poveljnik GZ Bo-
rut Arh, so uspeli v minulem 
letu izvesti vse zadane nalo-

ge. Društva so izvedla osnov-
ne tečaje za gasilca, ki jih je 
obiskovalo 82 članov, 56 čla-
nov pa je obiskovalo nada-
ljevalne tečaje za gasilca, 
ki so bili organizirani na ni-
voju GZ. Uspešni so bili tudi 
na področju pridobivanja či-
nov in specialnosti, 34 članov 
se je udeležilo tečaja za vod-
jo skupine, trije za vodjo eno-
te, okoli 40 članov je opravi-
lo razne tečaje, od reševalca 
na vodi do uporabnika radij-
skih postaj ipd., v minulem 
letu pa so pod okriljem zveze 
ustanovili tudi Enoto prve po-
moči. Zveza je v minulem letu 
v sodelovanju s prostovoljni-
mi društvi kupila 200 zašči-
tnih oblek za posredovanje v 
primeru poplav, ob tem pa so 
uspeli kupiti nekaj osebne za-
ščitne opreme, delovne oble-
ke, gasilnike, akumulatorje za 
ročne radijske postaje in aku-
mulatorje za ročne svetilke. 
Kot je še povedal poveljnik, 
so v minulem letu enote pro-
stovoljnih gasilskih društev in 
Poklicne gasilske enote na ob-
močju občine Krško posredo-
vale pri 21 požarih na objek-
tih, sedemkrat pri požarih na 

prostem in enkrat pri nesreči 
z nevarnimi snovmi. V teh in-
tervencijah je sodelovalo 296 
operativnih gasilcev. Na ob-
močju občine Kostanjevica na 
Krki je 50 operativnih gasilcev 
PGD Kostanjevica na Krki in 
PGD Prekopa posredovalo po 
dvakrat pri gašenju požarov 
na objektih in v naravi.

Še pred uradnim zaključkom 
skupščine, kateri je sledilo 
družabno srečanje, so zbrani 
soglasno potrdili nov Statut, 
Pravilnik o organizaciji poslo-
vanja in finančno material-
nem poslovanju ter plan dela 
za letošnje leto. Tako vodstvo 
kot ostali udeleženci pa so se 
strinjali tudi z apelom Iva 
Umeka iz PGD Mali Kamen, 
da mora GZ redno zagota-
vljati dotacije društvom, saj 
bodo le tako lahko ohranjali in 
povečevali članstvo, njihova 
usposabljanja in udeležbo na 
tekmovanjih. Sicer pa je GZ 
Krško v minulem letu ustva-
rila dobrih 291.000 evrov pri-
hodkov in v tej višini tudi od-
hodkov.

� Bojana�Mavsar�

KRŠKO – Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in stro-
kovnjakov je 2. marca v Krško povabilo informacijsko po-
oblaščenko Natašo Pirc Musar, ki je zbranim pripravila pre-
davanje o osebnih podatkih, zasebnosti, sporazumu ACTA,  
nevarnostih pri uporabi interneta ter pri posredovanju po-
datkov raznim institucijam. 

Informacijska pooblaščenka 
Nataša Pirc Musar je v zani-
mivem predavanju, ki ga je 
podkrepila s primeri iz pra-
kse, zbranim v prostorih Kul-
turnega doma Krško najprej 
spregovorila o osebnih podat-
kih. EMŠO je najbolj občutljiv 
osebni podatek, saj je iz nje-
ga mogoče razbrati rojstne po-
datke, spol in nacionalnost. „V 
Sloveniji obstaja 27 oseb, ki so 
spremenile spol, vendar se pri 
evidentiranju z EMŠO ve, ka-
kšnega spola so bile ob roj-

stvu,“ je dejala in dodala, da med sekundarne osebne po-
datke spadajo izobrazba, stan, otroci ali služba. S terciarnimi 
podatki pa nas prepoznajo po prstnih odtisih, enake prstne 
odtise imata le enojajčna dvojčka, DNK-jem, šarenico ali 
celo s pritiskom hoje.

V nadaljevanju je pojasnjevala o zasebnosti in osebah, ki so 
bolj ali manj izpostavljene javnosti. „Tako poznamo absolu-
tne javne osebe, kot so pevci, politiki ali tudi visoki državni 
funkcionarji, pri katerih obstaja manj pravic do zasebnosti. 
Povečan interes javnosti sprožijo tudi t. i. relativne javne 
osebe, to so npr. serijski morilci ali dobitniki na lotu,“ je de-
jala Pirc Musarjeva. Pojasnila je še, da v družbeni sferi ob-
staja informacijska zasebnost, kamor spadajo osebni podat-
ki, komunikacijska zasebnost, kamor umeščamo telefonska 
ali elektronska sporočila, ter lokacijska zasebnost. „Komu-
nikacijska zasebnost je steber komunikacijske svobode, če 
nam ta pade, potem je konec s svobodo. Če bomo dobili ob-
čutek, da se nas posluša ali nadzira na vsakem koraku, kar 
je danes možno, potem se nam slabo piše,“ je poudarila in 
povedala še, kako operater mobilnega telefona ob vkloplje-
nem aparatu natančno ve, kje se nahajamo. Dotaknila se je 
tudi zasebnosti na delovnem mestu ter odnosa med deloda-
jalcem in zaposlenim, kjer je potrebno biti zelo pazljiv, ko 
se rešuje morebitne nesporazume. 

Pirc Musarjeva je opozorila tudi na pasti, ki nas spremljajo 
preko interneta ali pri dajanju osebnih podatkov raznim in-
stitucijam, ki nam zanje ponujajo določene ugodnosti, kot 
so npr. kartice, ki omogočajo, da bo postalo reklamiranje 
ciljno. „Pri uporabi interneta previdnost ni odveč, saj več 
podatkov, ko damo nanj, več je možnosti za morebitno kra-
jo identitete, kar sploh ni tako redko. Na internetu pušča-
mo elektronske sledi, saj vse, kar nanj vnesemo, na njem za 
vedno ostane. Potrebno je ozavestiti otroke, ne jim prepo-
vedati uporabo interneta, pač pa jih podučiti, kako ravna-
ti z njim. Internet je vsekakor svetovna zakladnica znanja,“ 
je poudarila predavateljica, ki je nekaj besed namenila še 
ACTI. „Ta trgovinski sporazum je eden prvih, ki poskuša nad-
zirati tudi internet, in tu se mi zdi zadeva sporna. Nikakor 
ne zagovarjam piratov, vendar je internet poligon, kjer se 
ustvarja pravica do svobodnega izražanja. ACTO se da brati 
tako, da omogoča državam nadzor uporabe interneta pri po-
nudnikih interneta. V prihodnje bi bilo sicer potrebno nare-
diti nek globalni zakon in z njim regulirati internet,“ je de-
jala ter opozorila še na možnost anonimnih komentarjev pri 
raznih člankih na spletu, kjer se vedno bolj odražata nestr-
pnost in nekultura dialoga.  

Za zaključek je Pirc Musarjeva odgovarjala tudi na vpraša-
nja zbranih, ki so se nanašala na konkretne primere v vsak-
danjem življenju ali na delovnem mestu, ter zbrane pova-
bila, naj se ob zaznanih nepravilnostih obračajo na službo 
informacijskega pooblaščenca. 
� Marija�Kalčič

Predavanje informacijske pooblaščenke
Previdnost na internetu ni odveč

Največ otrok v občini Krško je 
bilo rojenih na območju kra-
jevne skupnosti Krško, kjer je 
bilo rojenih 82 otrok (v letu 
2010 - 69), znatno večje šte-
vilo rojstev, kar 32, so ime-
li tudi v KS Leskovec pri Kr-
škem, 12 več kot leto pred 
tem, večje število v primer-
javi z letom 2010 pa so zabe-
ležili tudi za območje KS Veli-
ki Podlog, in sicer 19 rojstev 
(2010 - 12), KS Dolenja vas 13 
rojstev (2010 - 7), KS Kopriv-
nica 11 rojstev (2010 - 9), KS 
Senuše 9 rojstev (2010 - 7) in 
prav toliko rojstev - 9 - v KS 
Zdole (2010 - 8). Po vseh pre-
ostalih krajevnih skupnostih 
po občini Krško se je v lan-

skem letu  rodilo manj otrok 
kot v letu 2010, največji upad 
števila rojstev pa je zabele-
žen v KS Brestanica, kjer se 
je rodilo 12 otrok, leto pred 
tem pa so imeli kar 33 no-
vorojencev. Po nižjem števi-
lu rojstev KS Brestanica sledi 
sosednja KS Senovo, kjer se 
je lani rodilo 33 otrok (2010 
- 45), za 16 rojenih otrok so 
bili v letu 2011 bogatejši v KS 
Podbočje (2010 - 17), za 11 

v KS Krško polje (2010 - 12), 
za 8 v KS Veliki Trn (2010 - 
10), za 5 v KS Rožno-Presladol 
(2010 - 6), medtem ko je bilo 
v KS Gora in Raka v primer-
javi z letom pred tem rojeno 
enako število otrok, na Gori 4 
in na Raki 28. Vsekakor pa je 
večje število rojstev spodbu-
dno za otoško občino, saj so 
lani imeli osem novorojencev 
več kot leta 2010, in sicer 31 
(2010 - 23).

Na območju obeh občin so 
matičarji sklenili skupno 110 
zakonskih zvez, 13 manj kot 
leta 2010. 43 mladoporočen-
cev je „skočilo v zakonski ja-
rem“ v krški Dvorani v par-
ku, 63 parov v Kostanjevici na 
Krki, štiri poročne obrede so 
sklenili izven uradnih prosto-
rov, izvedli pa tudi tri obrede 
ob praznovanju jubilejnih po-
rok. Na podlagi prejetih sodb 
sodišč so upravni delavci vpi-
sali v matičen register 32 raz-
vez zakonskih zvez, kar je do-
mala enkrat manj kot v letu 
2010, ko se je uradno razšlo 
kar 60 zakonskih zvez.

� Bojana�Mavsar

Manj porok in razvez, več otrok
KRŠKO - Po podatkih Upravne enote Krško so v letu 2011 v register prebivalstva vpisali 323 rojenih 
oseb na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki, pet rojstev več kot leto pred tem, od tega 292 v 
krški in 31 v kostanjeviški občini. V minulem letu pa se je število razvez zakonskih skupnosti v primer-
javi z letom 2010 prepolovilo.

Ob vsakoletnem spremljanju natalitete pa ne moremo več 
poročati o letni mortaliteti na območju občin in njihovih kra-
jevnih enotah, saj se po novem umrle osebe vpisujejo v regi-
ster po upravnih enotah po kraju smrti, kar pomeni, da uprav-
ne enote na tem področju nimajo več krajevnih pristojnosti.

Borut�Arh

BREŽICE - Na Centru za podjetništvo in turizem Brežice so 
organizirali natečaj za najboljšo podjetniško idejo v občini 
Brežice, na katerem so lahko sodelovali posamezniki, sku-
pine ali pravne osebe. Do podaljšanega roka, 23. februar-
ja, so prejeli 12 zanimivih in inovativnih podjetniških idej. 
Strokovna komisija v sestavi predstavnikov gospodarstva – 
Tomo Jurman (Kenex), Marija Verbančič (Nevtrom), intere-
snih združenj - Slavica Kostevc (Območno obrtna zbornica 
Brežice), podjetniškega podpornega okolja – Karmen Levak 
(Podjetniški center Krško) ter predstavnikov organizatorja 
natečaja - Mateja Gerjevič in Karl Vertovšek je preučila 
prejete ideje in na podlagi uresničljivosti poslovne ideje, 
inovativnosti in kreativnosti ideje ter ekonomske učinkovi-
tosti ideje izbrala šest finalistov natečaja. Komisija je tako 
izbrala naslednje podjetniške ideje: Naselje pesakrompir, 
Eko mulčki, Primilum, Čateževe skrivnosti, Lesena električ-
na lončarska vretena, Inženiring – načrtovanje krajinske ar-
hitekture za vrtnarije, javne zavode in fizične osebe. 

Pred zaključno prireditvijo in v času trajanja natečaja bo 
za finaliste natečaja in ostale prijavitelje organiziranih več 
večdnevnih brezplačnih delavnic, ki bodo prijavljenim olaj-
šale pripravo poslovnega načrta.
� Vir:�CPT�Brežice

Natečaj za najboljše podjetniške 
ideje v občini Brežice KRŠKO - Upravna enota Krško je za komasacijsko območje Vi-

hre 22. februarja izdala odločbe o novi razdelitvi zemljišč iz ko-
masacijskega sklada. Po izdaji odločb upravna enota po uradni 
dolžnosti iz registra izbriše grafične enote rabe kmetijskega go-
spodarstva (GERK) na območju komasacije. Zato pozivajo koma-
sacijske udeležence oziroma nosilce kmetijskih gospodarstev, ki 
so imeli vrisane GERK na območju komasacije Vihre, na vpis no-
vih GERK v skladu z elaboratom o novi razdelitvi zemljišč. Ker 
bo zaradi postopkov v zvezi z uveljavljanjem ukrepov kmetijske 
politike za leto 2012 (t. i. subvencijska kampanja), ki bo trajala 
od 27. 2. do 7. 5. 2012, že povečano število nosilcev kmetijskih 
gospodarstev, ki bodo na upravni enoti urejali GERK in druge po-
datke v registru, prosijo, da se po 5. 3. 2012 na Upravni enoti Kr-
ško dogovorite za termin sestanka za vpis GERK na telefonski šte-
vilki 07 49 81 444 v času uradnih ur (v ponedeljek in torek od 8. 
do 15. ure, v sredo od 8. do 18. ure in v petek od 8. do 13. ure).

Pozivajo k vpisu novih GERK

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

Nataša�Pirc�Musar

BREŽICE - 1. marca je Drago Pirman v Knjižnici Brežice po-
peljal zbrano občinstvo skozi zanimiv večer na temo prese-
ljevanja in priseljevanja žensk in njihovih družin v Sloveni-
jo. Na sliki z Urško Sterle, eno izmed avtoric zbornika »Na 
poti do lastne sobe«,v katerem je o svojih izkušnjah, spre-
jetosti v okolje pa tudi nestrpnosti spregovorilo tudi nekaj 
žensk iz Posavja, predstavitev zbornika in obravnava zanimi-
ve tematike pa naj bi sledila tudi v drugih posavskih mestih. 

Kako so prišle do lastne sobe
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

PROIZVODNJA – FEBRUAR 2012 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – FEBRUAR 2012

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB�1 KOEL - - 292 400 47 100 0 2

PB�2 ZP - - 236 300 10 100 - -

PB�2 KOEL - - 352 400 33 100 2 2

PB�3 ZP - - 229 300 19 100 - -

PB�3 KOEL - - 360 400 22 100 2 2

PB�4 ZP 8 - 105 300 4 100 - -

PB�4 KOEL 9 - 120 400 5 100 0 2

PB�5 KOEL 7,5 - 96 400 2 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

1.550.970 26 11

www.peugeot.si

PEUGEOT 207 ŽE
OD

8.990 €

PODAJTE SE NOVIM 
DOŽIVETJEM NAPROTI!

Poraba (kombiniran način vožnje, l/100 km): od 3,8 - 7,4. Izpuh CO2 (g/km): 98 - 170.
Vse nadaljnje informacije o specifi čni porabi goriva in specifi čnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva in 
emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

PEUGEOT 207

Izberite estetiko, temperament in tehnologijo. Izberite izjemno ugodno Peugeot fi nanciranje in se podajte novim 
doživetjem naproti - z novim peugeotom 207. Novi peugeot 207 vam je na voljo že od 8.990 €*.

www.peugeot.si

*Ponudba velja pri nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja (produkt povezani). Oglaševana cena velja za peugeot 207 Active 1,4 (75) s 3 vrati.

AVTO VELKAVRH d.o.o.
Prečna 91 - 8000 Novo mesto
Tel. 07 334 85 10
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Kot je povedala predsedni-
ca Milica Jeler, je za njimi 
pestro in delovno leto, v le-

Izobraževanje prednostna naloga
KRŠKO - 10. marca se je na letnem občnem zboru v krškem hotelu sestalo 
okoli 120 članic od skupno 325-članskega Društva kmetic Krško, pod okriljem 
katerega žene kmetice delujejo v sedmih krajevnih aktivih kmečkih žena. 
Ob tej priložnosti so prisluhnile tudi predavanju doc. dr. Janka Božiča na 
temo Čebelji pridelek, njihov izvor in lastnosti.

tošnjem pa bodo še več po-
zornosti ženske namenile iz-
obraževanju in osveščanju 
na zdravstvenem področju, 
med drugim pa se bodo tudi 
dodatno računalniško usposa-
bljale. Krepile bodo meddru-
štveno sodelovanje, tudi s po-
bratenimi društvi, kot denimo 
z Društvom kmetic Križevci - 
Veržej, s katerimi se bodo 
letos članice Aktiva kmeč-
kih žena Krško polje in Sre-
mič srečale že tretje leto za-
pored, s stanovskimi društvi 
iz sosednjih občin, s katerimi 

se bodo tako kot že vrsto let 
konec meseca avgusta sestale 
na posavskem srečanju kme-
tic, slednje bo letos potekalo 
v občini Brežice, pred tem pa 
se bodo v mesecu juniju z do-
mačimi dobrotami, izdelki in 
razstavo tradicionalno pred-
stavile tudi na osrednji pri-
reditvi v počastitev krškega 
občinskega praznika. Uspe-
šno leto je zbranim članicam 
zaželela na občnem zboru v 
imenu občine Krško podžupa-
nja z županskimi pooblastili 
Ana Somrak.  B.�Mavsar

Milica�Jeler

V Sončku Posavje, ki že od leta 
1995 združuje osebe s cere-
bralno paralizo in z drugimi 
vrstami invalidnosti ter nji-
hove svojce ter ostale zuna-
nje člane, pod njegovim okri-
ljem pa delujeta tako Društvo 
Sonček kot enota Varstveno 
delovnega centra Sonček, se 
soočajo predvsem z dvema 
perečima problemoma - ne-
financiranjem najemnine in 
že dve leti nepodeljene kon-
cesije za izvajanje dejavno-
sti VDC.

Potem ko so bili v minulem 
letu zaradi odpovedi naje-
mne pogodbe za uporabo pro-
stora s strani lastnika na Val-
vasorjevem nabrežju v Krškem 
primorani iskati novo lokaci-
jo za delovanje, in ustrezne 

prostore našli na ulici Mladin-
skih delovnih brigad v Leskov-
cu pri Krškem, ki so jih pre-
težno z donatorskimi sredstvi 
v višini 100.000 evrov obnovili 
in se vanje preselili konec me-
seca oktobra, jim je pristojno 
ministrstvo zaradi nerazumlji-
vih razlogov ukinilo financira-
nje najemnine. Na Direktora-
tu za socialne zadeve naj bi 
bili namreč mnenja, da so bili 
nekdanji prostori ustrezni za 
izvajanje dejavnosti, a niso 
upoštevali dejstva, da so pro-
store morali izprazniti. Drugi 
problem pa je, da v naspro-
tju z javnimi Varstveno delov-
nimi centri v VDC Sonček že 
dve leti čakajo na razpis in po-

delitev koncesije, na podlagi 
katere bi lahko pridobili več 
mest za uporabnike. Trenutno 
imajo v Krškem koncesijo na-
mreč le za šest uporabnikov, 
v čakalni vrsti evidentirano 
eno osebo, v bodoče pa se bo 
potreba na podlagi že znane-
ga števila invalidnih oseb na 
območju posavskih občin za 
vključitev v VDC Sonček po-
večala na 20 ali več oseb. 

Predstavniki Sončka so ob tem 
ministra mag. Andreja Vizja-
ka seznanili še z ostalo pro-
blematiko, pretežno vezano 
na pripravo Zakona o družbe-
nem varstvu odraslih duševno 
in telesno prizadetih oseb, pri 
čemer so predlagali tudi nekaj 
rešitev, kot je med drugim ta, 
da bi zaposleni pod posebnimi 
pogoji, ki so vključeni v var-
stveno delovne centre, pre-
jemali subvencije v višini 90 
odstotkov minimalne plače. 
V tem primeru bi jim država 
plačevala prispevke za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarova-
nje, po določeni delovni dobi 
pa bi se te osebe lahko inva-
lidsko upokojile in prejemale 
pokojnino. 

Kot je ob slišanem iskreno po-
vedal minister, je mesec dni 
od prevzema vodenja ministr-
stva premalo, da bi se lahko 
že detajlno seznanil z vsemi 
področji delovanja ministrstva 
in pripadajočo zakonodajo, 
vsekakor pa se namerava za-

Minister Vizjak obiskal krški Sonček
KRŠKO - Društvo za cerebralno paralizo Posavje in Center Sonček Krško je 8. marca obiskal minister za 
delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak, ki se je ob tej priložnosti seznanil s problematiko 
delovanja tako posavskega centra kot tudi ostalih Sončkovih centrov po Sloveniji. Z njo sta ministra po-
leg domačih predstavnikov društva seznanila predsednik in direktor Zveze društev za cerebralno parali-
zo Slovenije Iztok Suhadolnik in Jože Primožič. 

Od�leve:�podpredsednik�Društva�Sonček�Posavje�Anton�
Hruševar,�minister�Andrej�Vizjak,�predsednik�Zveze�Son-
ček�Iztok�Suhadolnik,�tajnica�posavskega�društva�Nataša�
Solomun,�vodja�centra�Sonček�Tanja�Kavčič,�Marjan�Dor-
nik,�predstavnik�staršev�in�skrbnikov�uporabnikov�dru-
štva,�zadaj�direktor�Zveze�Sonček�Jože�Primožič

Kosilnic, motornih žag, lakseric,... 

   -menjava olja na motorni kosilnici 3 €

-brušenje verig motornih žag 2 € 

6
mesecev

-brušenje verig motornih žag 2 € 
-brušenje verig motornih žag 2 € 
-brušenje verig motornih žag 2 € 
-brušenje verig motornih žag 2 € 

BOŠTANJ – V februarju so se v boštanjskem TVD Partizanu na 
redni letni konferenci zbrali člani in članice OO SDS Sevnica. 
Predsednik odbora Tomaž Lisec je podal poročilo o delovanju 
za leto 2011 in se ob tej priložnosti tudi zahvalil članicam in 
članom izvršilnega odbora, volilnemu štabu ter vsem prijate-
ljem, ki so aktivno sodelovali pri lanskoletnih predčasnih par-
lamentarnih volitvah, na katerih je prejel 33,64 odstotka gla-
sov oziroma 3079 glasov. 
V razpravi so se prisotni dotaknili za sevniško občino perečih 
tem: finančno stanje občine oziroma njena zadolženost, proble-
matika OPN, zamujanje s projekti, slabo gospodarsko in socialno 
stanje v občini, problematika znižanja sredstev za krajevne sku-
pnosti in pri občinskih razpisih. Članice in člani so nato sprejeli 
okvirni plan dela za leto 2012, ki zajema aktivno delo svetnikov 
v občinskem svetu, v krajevnih skupnostih in v odborih ter delo-
vanje članic in članov stranke v društvih in v organizacijah. Or-
ganizirali bodo tudi okrogle mize na posamezne aktualne teme, 
se udeležili zimskih športnih iger SDS, skušali povečati članstvo 
v stranki, se udeležili izleta v Lepeno, pohoda na Triglav, pripra-
vili piknik za članice in člane ter prijateljice in prijatelje SDS in 
obiskali evropski parlament. V letošnjem marcu je v Sevnici za-
čela delovati tudi poslanska pisarna.� K.�Š./S.�R.

Letna konferenca sevniške SDS

BISTRICA OB SOTLI - Mladinski center Bistrica ob Sotli je mi-
nulo soboto družine povabil v živalski vrt na svojevrsten izlet 
in delavnico izkustvenega spoznavanja z živalmi, predvsem z 
ogroženimi vrstami. V sklopu projekta Ekolet (Program Mla-

di v akciji) so organizirali voden ogled za otroke. Približali so 
jim predvsem avtohtone slovenske vrste, kot so ris, medved 
in volk, ter opozorili na problem izgube življenjskega prosto-
ra ter posledično postopnega izumiranja nekaterih vrst. Za-
bavni zaključek projekta bo 17. marca s koncertom lokalne 
skupine The Ghen. V okviru omenjenega projekta bodo tudi 
letos v sodelovanju s Kozjanskim parkom brezplačno delili  sa-
dike starih sort visokodebelnih jablan, in sicer v nedeljo, 25. 
marca, po nedeljski maši.  S.�V.�

Zaključujejo projekt Ekolet 

Odziv�je�bil�zelo�velik.�(Foto:�MC�Bistrica�ob�Sotli)

vzeti za hitrejše razreševanje 
predstavljene problematike, 
za poenostavitev postopkov, 
da bodo ti bolj življenjski in 
jasneje opredeljeni za določe-
ne ciljne skupine tako v praksi 
kot zakonodaji. Ob zaključku 
obiska si je minister ogledal še 
izdelavo izdelkov uporabnikov 
VDC Sonček.
� Bojana�Mavsar��

Obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

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

N
ar

oč
ni

k:
 C

er
ja

k 
Po

lo
na

 s
.p

., 
Bu

ko
še

k 
69

, B
re

ži
ce



Posavski obzornik - leto XVI, številka 6, četrtek, 15. 3. 20126 IZ NAŠIH KRAJEV

ŠENTJANŽ - V športni dvorani OŠ Milana Majcna v Šentjan-
žu je 3. marca potekala družabna prireditev z razglasitvijo 
Županovega vina 2012, ki je namenjeno promociji občine 
in ima status protokolarnega vina za različne priložnosti. 

Zmagovalno vino med 12 vzorci vin modre frankinje je posta-
lo vino, letnik 2008, družine Kozinc z Dedne Gore. Matija Seni-
čar, Jože Romih, Franc Možič, družina Simeonov, Stanko Ja-
mnik, Stane Erman, Silvo Janc, Matija Mlakar in Peter Pešec, 
ki so tudi oddali vzorce  za izbor županovega vina, pa so na pri-
reditvi prejeli priznanja.
Pred uradno razglasitvijo je ambasador cvička, član Društva vi-
nogradnikov Šentjanž, vitez vina, pokuševalec vina in somelje 
Stane Erman povedal: »Vinogradnik, ki se je s svojim vzorcem 
prijavil na izbor županovega vina, je moral imeti vsaj 400 litrov 
modre frankinje, vinograd vpisan v register v sevniški občini in 
opravljeno prijavo pridelka. Strokovna komisija je imela resnič-
no težko delo, saj so bila vina kvalitetna, za kar gre pohvala vsa-
kemu vinogradniku posebej, ki je sodeloval na ocenjevanju vin.« 
Letošnji že sedmi izbor županovega vina so s kulturnim progra-
mom obogatili pevci Društva vinogradnikov Šentjanž, septet For-
tuna iz Šentjanža, solist Metod Pečar in trio Adijo iz Radeč. Zbra-
ne so nagovorili: predsednica šentjanškega društva vinogradnikov 
Ivica Strnad, v imenu odsotnega predsednika KS Šentjanž Marko 
Repše, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Jože 
Žura, sevniški župan Srečko Ocvirk in letošnja cvičkova prince-
sa Jasmina Podlesnik. Kratko predstavitev o povezovanju jedi z 
vinom je predstavil somelje Gregor Repovž, za prijeten zaklju-
ček z degustacijo jedi ob vinu Društva vinogradnikov Šentjanž pa 
je pripravilo Gostišče Repovž iz Šentjanža. Prireditev je povezo-
vala Vesna Perko, cvičkova princesa leta 2009.
� S.�Radi

Kozinčevo vino postalo županovo

Župan�Srečko�Ocvirk,�letošnja�cvičkova�princesa�Jasmi-
na�Podlesnik,�vinogradnik�Drago�Kozinc,�ki�je�pridelal�le-
tošnje�protokolarno�vino�sevniške�občine,�in�ambasador�
cvička�Stane�Erman.

SEVNICA - Prvo soboto v letošnjem marcu je imela v prosto-
rih sevniškega hotela Ajdovec redni letni občni zbor Krajev-
na organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica. 
Na zboru so predstavili delo v preteklem letu ter predstavili 
program dela za letos. Vanj so uvrstili tudi pobudo za obno-
vo spomenika NOB pri sevniški železniški postaji. »Na našem 
območju je spomenik NOB, ki ga je dodobra načel zob časa. 
Glede na to, da je Občina Sevnica lastnik tega spominske-
ga obeležja, apeliramo, da se čim prej pristopi k restavrira-
nju spomenika in k ureditvi njegove okolice,« je dejal pred-
sednik Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote 
NOB Sevnica Ivan Biderman.� S.�R.

Za obnovo spomenika NOB 

SEVNICA - Po tradiciji je tudi letos na dan 40 mučenikov v 
starem delu Sevnice potekala salamijada, prireditev Društva 
salamarjev Sevnica, ki je bila letos že enainpetdeseta po vr-
sti, odkar so jo v stari trški gostilni Vrtovšek prvič pripravili. 
Zmagovalec letošnje »mučeniške« salamijade (ženske nanjo 
nimajo vstopa, razen če plačajo štefan vina za vsako omizje) 
je postal Milan Daničič s Kompolja pri Boštanju, ki je dobil 
tudi veliki leseni pokal v trajno last, saj je zmagal že tretjič.
� S.�R.,�foto:�P.�P.

Daničič zmagovalec salamijade

Milan�Daničič�s�Kompolja�(prvi�z�desne)�je�tretjič�postal�
zmagovalec�na�tradicionalni�sevniški�salamijadi.

Krajevna skupnost Vrhovo (KS Vrhovo) in Center Radeče 
d.d. sta v mesecu marcu letošnjega leta sklenila sodno 
poravnavo v pravdni zadevi glede ugotovitve in vknjižbe 
lastninske pravice na delu stavbe v poslovno – stanovanj-
skem objektu »Market Vrhovo«.

Savske elektrarne Ljubljana (SEL) in pravni prednik družbe 
Center Radeče d.d. sta zgradila poslovno-stanovanjski objekt 
»Market Vrhovo«, in sicer najprej za potrebe organizacije 
gradbišča, ki pa se je po končani izgradnji HE Vrhovo adap-
tiral v trgovino in za druge dejavnosti za potrebe kraja Vrho-
vo. S sklenitvijo Pogodbe o ugotovitvi deležev in medseboj-
nih obveznosti na objektu »Market Vrhovo« v letu 1995 sta si 
omenjeni družbi razdelili lastništvo posameznih delov objek-
ta in se izrecno dogovorili, da bo SEL od svojih površin za po-
trebe KS Vrhovo odstopil del površin v kletni etaži. K cit. po-
godbi sta bila leto oz. tri leta zatem sklenjena še aneks št. 1 
in aneks št. 2, h katerima je kot pogodbena stranka in pod-
pisnica pristopila tudi KS Vrhovo. Z aneksom št. 1 je Center 

Radeče d.d. KS Vrhovo za njene potrebe brezplačno odstopil 
v last in posest dva prostora v kletni etaži objekta (pisarno 
in arhiv). Leta 1998 je bilo z aneksom št. 2 zaradi bolj funk-
cionalne razporeditve prostorov v kletni etaži dogovorjeno, 
da je KS Vrhovo namesto dotedanjega arhiva postala lastni-
ca dela pritlične etaže v podaljšku pisarne in s tem lastni-
ca celotnega zahodnega dela pritlične etaže v tem objektu.
 
Po vzpostavitvi etažne lastnine na predmetnem poslovno-sta-
novanjskem objektu leta 2005 se je kot formalnopravni la-
stnik poslovnega prostora KS Vrhovo vknjižil Center d.d. in to 
kljub temu, da je dejanski lastnik in posestnik omenjenega 
poslovnega prostora na podlagi prej omenjenih listin vse od 
njegove izročitve dalje KS Vrhovo. Ker KS Vrhovo kot dobro-
verni lastniški posestnik ta poslovni prostor nemoteno upora-
blja za potrebe svojega delovanja in potrebe svojih krajanov 
vse od njegove izročitve dalje oz. od leta 1995, je namreč 
lastninsko pravico na tem poslovnem prostoru dejansko tudi 
že priposestvovala. 

KS Vrhovo se je glede ureditve zemljiškoknjižnega stanja 
predmetnega poslovnega prostora oz. vknjižbe lastninske 
pravice na tem prostoru v svojo korist z družbo Center Ra-
deče d.d. dogovarjala vrsto let, vendar je bila zaradi nepri-
pravljenosti omenjene družbe k izvensodni rešitvi situacije 
pri tem neuspešna. Zato je KS Vrhovo v letu 2011 zoper Cen-
ter Radeče d.d. vložila tožbo, s katero je uspela. Z naspro-
tno stranko je namreč sklenila sodno poravnavo, s katero ji 
je Center Radeče d.d. priznal lastninsko pravico na predme-
tnem poslovnem prostoru v poslovno-stanovanjskem objektu 
»Market Vrhovo«. KS Vrhovo bo z vknjižbo lastninske pravi-
ce tako končno postala tudi formalnopravni lastnik omenje-
nega poslovnega prostora.

KS Vrhovo in Center Radeče d.d. 
sklenila sodno poravnavo

Prostori�KS�Vrhovo

BIZELJSKO - Družina Karničnik z Vinarske ceste je v pro-
storih Društva ljubiteljev bizeljčana postavila na ogled roč-
na dela in 12 osebnih zbirk, ki so nastajale od leta 1971.

Po besedah Marice Karničnik so bile prve nalepke iz vžiga-
lic, teh je 825, pa obeski za ključe, ki se jih je v letih na-
bralo 265, znamk je 994, značk 1140, papirnatih prtičkov 
528, razglednic 1121 in manjših stekleničk 152, pa sličice 
‚Životinjsko carstvo‘, dekorativnih sveč je 177, v zbirki so še 
igračke iz kinder jajčkov in priponke. Najobsežnejša je zbir-
ka gumbov, lično razstavljena v svojevrstne umetnine, vseh 
je 1745. Avtorica je na ogled postavila tudi številna ročna 
dela, za uporabo v gospodinjstvu in za okras, kot so veze-
ne kuhinjske krpe in prtički, kvačkani in vezeni prti, kvačka-
ni okraski in jaslice, punčke, oblečeni pirhi, volneni copati, 
nogavice, oblačila, preproge ter 22 gobelinov, nekaj jih je 
naredila tudi hči. Zadnjih pet let, odkar je upokojena, zbir-
ke vsako zimo pregleda, preloži in prešteje. Kot pravi, zbira 
še naprej, vendar v manjšem obsegu. Nastaja že 13. zbirka 
nabožnih podobic, na razstavi jih je bilo preko 30, med nji-
mi tudi ena z letnico 1937. Mož Viki rad dela z lesom, njihov 
dom krasi med ostalim gobja družina in palčki, na razstavi 
pa je pokazal še leseno puško, nekaj klopotcev in opleten 
balon oz. ‚pletenko‘.  � S.�Vahtarić�

Družinska razstava Karničnikovih

Družina�Karničnik�med�delom�zbirk�in�izdelkov

BOŠTANJ – V TVD Partizanu Boštanj je Društvo vinogradnikov 
Sevnica – Boštanj 9. marca slovesno obeležilo 40-letnico de-
lovanja. Na srečanju so tudi razglasili rezultate 30. društve-
nega ocenjevanja vin, podelili potrdila udeležencem drugega 
tečaja senzorike vin in izdali zbornik z naslovom Zgodovina 

Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj. Župan občine Sev-
nica Srečko Ocvirk je društvu podelil priznanje za odlično 
delo, dolgoletni predsednik društva Rado Umek (društvo je 
vodil od 1986 do 2000) pa je postal častni član. Dogodek so 
z nastopom popestrili učenci in učenke OŠ Boštanj ter mo-
ška vokalna skupina "Un s Trboul".� T.�Ž./S.�R.

40 let DV Sevnica - Boštanj

Predsednik�Društva�vinogradnikov�Sevnica�-�Boštanj�Franc�
Košak�podeljuje�naziv�"častni�član"�Radu�Umeku�iz�Boštanja.

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

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

Poslovalnica SENOVO
Tel.: 07/49 79 121

velika izbira sadilnih in glinenih loncev
semenski krompir
seme zelenjave
okrasne čebulnice

sadike 
sadnega drevja

AKCIJA
brill zemlja 70 L
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Miran Stanko, kandidat za župana občine Krško

Skupaj gremo naprej

Veliko podporo je bilo čuti-
ti že na zaključni prireditvi 
kampanje, ki je 8. marca po-
tekala v Kulturnem domu v 
Krškem. »Tako velik odziv 
na naše vabilo in vaš obisk 
sta priznanje za delo, ki ga 
opravljamo, zame osebno 
pa je to velika obveza za 
nadaljnje obdobje,« je Miran 
Stanko poudaril v uvodu 
svojega nagovora pred pol-
no veliko dvorano kulturnega 
doma. V bogatem programu, 
polnem glasbe, plesa in sme-
ha, je Miran Stanko številnim 
obiskovalcem predstavil ključ-
ne točke svojega programa. Podporo mu je na prireditvi izrekel 
tudi minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, sicer dose-
danji župan občine Krško.

Miran Stanko je na zaključni prireditvi volilne kampanje sprego-
voril o svojih izkušnjah in vlogi župana pri razvoju občine. »Krogu 

ljudi, ki si prizadevajo za boljši jutri v krški občini, sem se pridružil 
leta 1998 in skupaj z njimi sodeloval v občinskih klopeh tri man-
date kot občinski svetnik. To obdobje je bilo zame čas spozna-
vanja in pridobivanja številnih izkušenj. Spoznal sem veliko dob-
rih in ustvarjalnih ljudi v našem okolju. Ti ljudje v gospodarstvu, 
kulturi, športu, šolstvu in društvih prinašajo napredek in živah-

nost v našo skupnost. To je naš bistven potencial in za župana je 
zelo pomembno, da zna prisluhniti tem ljudem, da jim zna po-
magati in jih zna vzpodbujati. Zato je zelo pomembna vloga žu-
pana, da je združevalen in da ne gleda na strankarsko pripad-
nost ali kaj podobnega, ampak da spodbuja njihove talente, če 
so ti talenti v dobro vseh v naši občini.«

V programu prireditve so nastopili Toni Sotošek s svojimi učen-
kami, mešani pevski zbor Koprivnica, pevska skupina Lavrencij z 
Rake, plesna skupina Unique, učenci Glasbene šole Krško, Ernest 
Breznikar v vlogi Krjavlja in Nuša Derenda. Program so na za-
baven in izviren način povezovali Tanja Grebenc, Klavdija Mirt, 
Boštjan Arh, Zdenko Perec in Mirjana Marinčič, ki je igrane pri-
zore tudi režirala. Po prireditvi se je veselo razpoloženje preseli-
lo v avlo kulturnega doma, kjer je beseda lažje stekla ob dobro-
tah aktiva kmečkih žena in dobri letini domačih vinogradnikov.

Miran Stanko je kandidat, ki ima znanje in izkušnje za vodenje 
občine. »Vabim vas, da se udeležite volitev in mi zaupate man-
dat župana občine Krško. Pred nami je veliko nalog in izzivov.« 
S temi besedami je zaključil svoj nastop v kulturnem domu, ki 
mu dodaja vabilo tudi za drugi krog volitev, ki bo potekal pri-
hodnjo nedeljo, 25. marca.

Turistično društvo Bistrica ob Sotli in 
Gostilna Šempeter organizirata

JOŽEFOV
SEJEM

“JOŽEKI
KUHAJO GOLAŽ”

NEDELJA,
18.03.2012

OD 8.00 URE DALJE
Nastopili bodo:

Imitator “Teta Tončka” z gosti,
Mariachi (Slovenija ima talent), Pihalna godba,
Tamburaši zelenjak,
Mladi pevki Nika in Urša, Folklorna skupina,
Glasbena šola,
Vrtec Pikapolonica.

Pod pokroviteljstvom:

 in tekmovanje
v kuhanju golaža

Nasvidenje v Bistrici ob Sotli!
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»Zelo sem vesel podpore na nedeljskih volitvah, ki me navdaja z optimizmom in je dodatna vzpodbuda za 
izzive, ki so pred nami. Zahvaljujem se za zaupanje in vse vabim, da se udeležite tudi drugega kroga volitev 
prihodnjo nedeljo. Skupaj gremo naprej,« pravi Miran Stanko, ki je v prvem krogu nadomestnih volitev za 
župana občine Krško prejel več kot 46 % glasov.

»Tako velik odziv na naše vabilo in vaš obisk sta priznanje za 
delo, ki ga opravljamo, zame osebno pa je to velika obveza 
za nadaljnje obdobje,« je v nagovoru poudaril Miran Stanko.

Program so na zabaven in izviren način povezovali Tanja Grebenc, Klavdija Mirt, Boštjan Arh, Zdenko Perec in Mirjana Marinčič, 
ki je igrane prizore tudi režirala.

Veliko podporo je bilo čutiti že na zaključni prireditvi kampanje, ki je 8. marca potekala v veliki 
dvorani Kulturnega doma v Krškem.

Sprejem Zakona o skladnem regionalnem razvoju (Uradni list RS, št. 20/11) 
marca lanskega leta je, med drugim, prinesel spremembo na področju izva-
janja regionalnih politik. Bistvena sprememba je organiziranost najvišjega 
organa v regiji – Razvojni svet regije, ki poleg predstavnikov lokalnih sku-
pnosti in gospodarstva obvezno vključuje tudi predstavnike nevladnega 
sektorja (društva, zasebni zavodi, ustanove).

Akt o ustanovitvi omenjenega organa je že v razpravi na občinskih svetih še-
stih posavskih občin. Naloga nevladnikov pa je, da se med sabo uskladimo 
in v svet predlagamo najbolj primerne kandidate, ki bodo zastopali naše 
interese. V luči priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa v 
novi finančni perspektivi EU za obdobje 2014-2020, kjer si nevladniki obeta-
mo večjih možnosti za naš razvoj, je to še posebej pomembno.

Vabimo vas, da se nam s svojimi razmišljanji pridružite 

v četrtek, 22. 3. 2012, 
ob 17. uri, 

v Mestnem muzeju Krško (Valvasorjevo nabrežje 4).

Prijave sprejemamo na 

   tjasa.penev@prstan.eu   ali na      070 550 395!

LRF POSAVJA
VABILO NA OKROGLO MIZO
VKLJUČEVANJE NEVLADNIKOV 
V RAZVOJNI SVET REGIJE
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V okviru projekta je bil izdelan 60-urni izobraževalni pro-
gram s štirimi moduli:
1. Uvod, prosotvoljstvo, komunikacija in nastop pred jav-

nostjo;
2. Kulturna dediščina območja;
3. Naravna dediščina območja;
4. Informacijsko komunikacijska tehnologija.

Na Ljudski univerzi Krško obiskuje omenjeni izobraževal-
ni program 18 udeležencev, ki so zelo aktivni na različnih 
področjih delovanja (delujejo v različnih društvih in orga-
nizacijah) in prihajajo iz štirih posavskih občin: Krško, Breži-
ce, Sevnica in Kostanjevica na Krki. S prvim izobraževalnim 
modulom smo začeli oktobra 2011. Uvod, prostovoljstvo, 
komunikacijo in nastop pred javnostjo sta udeležencem 
predstavila g. Primož Jamšek in ga. Mateja Petric.

Z veliko mero navdušenja in znanja sta predstavila vlogo 
prostovoljstva v družbi, odnose v komunikaciji, načine ko-
municiranja in elemente javnega nastopanja. 

Drugi izobraževalni modul smo pričeli letos januarja. Skozi 
Kulturno dediščino našega območja nas je mojstrsko po-

peljala ga. Alenka Černelič Krošelj. Udeležence je nav-
dušila s slikovito predstavitvijo kulturne dediščine in z 
odličnim vodenjem na dveh strokovnih ekskurzijah po 
Posavju.
 
Vsi predavatelji projekta so za udeležence izdelali učno 
gradivo, ki je dostopno na skupni spletni strani projekta 
(www.kultpro.si).

V mesecu maju bomo izvedli tretji izobraževalni modul 
Naravna dediščina območja, jeseni pa zadnji modul In-
formacijsko komunikacijska tehnologija. V jesenskih 
mesecih bo izdan večjezični katalog s popisom kulturne 
in naravne dediščine vseh partnerjev. 

Na Ljudski univerzi Krško je vzpostavljena informacijska 
točka, ki se imenuje KULT PRO. Pri nas bodo lahko ljudje 
tudi po koncu projekta dobili informacije o tem, na koga 
se lahko obrnejo za predstavitev naravne in kulturne de-
diščine lokalnega območja.

Oktobra se bomo odpravili v Šentjur, kjer se bomo sreča-
li z ostalimi projektnimi partnerji in skrbniki kulturne in 
naravne dediščine in predstavili naše delo na javni prire-
ditvi v Šentjurju.

Mednarodni projekt Delim znanje - ohranjam dedišči-
no omogoča spoznavanje lepot severo-vzhodnega dela 
naša države in obmejnega dela sosednje Hrvaške. S hrva-
škimi partnerji smo razvili kvalitetno sodelovanje in do-
bre prijateljske odnose. Največjo vrednost pa projektu 
doprinesejo ljudje, ki jim ni vseeno za kulturno in naravno 
dediščino svojega področja, ki poznajo in ljubijo zemljo 
na kateri živijo in so se kljub svojim bogatim življenjskim 
izkušnjam še vedno pripravljeni učiti, spoznavati lepote 
svoje in drugih pokrajin in na ta način ponesti dedišči-
no vseh nas dalje, novim rodovom, novim generacijam.

 Pripravila: Anja Brilej

PRVA DVA MODULA MEDNARODNEGA PROJEKTA 
DELIM ZNANJE – OHRANJAM DEDIŠČINO 

NA LJUDSKI UNIVERZI KRŠKO USPEŠNO ZAKLJUČENA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN 
TEHNOLOGIJO

Ljudska univerza Krško je v okviru Operativnega programa Slovenija−Hrvaška 2007-2013 uspela pridobiti partnerstvo v projektu DELIM ZNAN-
JE-OHRANJAM DEDIŠČINO »KULT PRO«. Skupaj z našimi partnerji (Ljudska univerza Šentjur; vodilni partner in Lokalna turistična organizacija 
Prlekija Ljutomer, Turistićka zajednica općine Štrigova, Turistićka zajednica općine Marija Bistica; projektni partnerji) smo začeli z izvajanjem 
projekta aprila 2011. Osnovni namen projekta je oblikovati model sodelovanja med partnerji, ki temelji na družbeni odgovornosti za narav-
no in kulturno dediščino. Želimo obuditi in dopolniti izkustveno znanje starejših in jih usmeriti v prostovoljno delo. Cilj sodelovanja je prispe-
vati k ohranjanju kulturne in naravne dediščine. 

Predavanje pedagoginje Mateje Petric.

Pogovor udeležencev s predavateljem 
Primožem Jamškom.

Strokovna ekskurzija pod vodstvom Alenke 
Černelič Krošelj (Krško-Leskovec-Kostanjevica 

na Krki-Podbočje-Brežice) (januar 2012).

Vtisi udeležencev projekta 
Delim znanje - ohranjam 

dediščino »KULT PRO«

Osebno sem zelo veliko 
pridobila in lahko trdim, 
da mi bo znanje prišlo 
prav pri krepitvi turistič-
ne kulture, varovanju sta-
re arhitekture, dediščine 
in naravnih vrednot, pri 
poznavanju zgodovin-
skih in turistično zani-
mivih informacij, ki smo 
jih skupaj odkrivali v šir-

ši regiji Posavja. Glede na to, da sem turistična vodni-
ca, bom vse to lahko delila z drugimi in s tem ohranja-
la dediščino.

Zame, ki mi zibel ni tekla 
v teh krajih, je spozna-
vanje s posavsko kultur-
no dediščino še poseb-
no zanimivo, koristno in 
osvežujoče. Vse dobro 
o projektu, profesional-
no vodenje, strokovno 
usposobljeni predavate-
lji, dobri prijatelji … Če 
bom lahko kdaj to zna-
nje še komu posredoval, 

ki ga bo to zanimalo, bo pa sploh odlično.

Na projektu sem pridobi-
la na osebni rasti, na izpo-
polnitvi znanja o kulturni 
dediščini, ki jo potrebu-
jem za rast našega dru-
štva in naših zanam-
cev. Zadeva je enkratna, 
upam, da se bo še nada-
ljevala.

Gospa Cveta Jazbec, Krmelj

Gospod Rudi Mlinar, Brežice 

Gospa Antonija Žener, Krško
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BREŽICE, KRŠKO – Če gre 
verjeti zagotovilom mini-
stra za infrastrukturo in pro-
stor Zvonka Černača, ki se je 
5. marca na povabilo breži-
škega župana Ivana Molana 
mudil na delovnem obisku v 
Posavju, se projektu hidro-
elektrarn na spodnji Savi, ki 
je z izjemo gradnje HE Krško 
obstal na mrtvi točki, konč-
no obetajo boljši časi. Čer-
nač je namreč napovedal po-
spešitev postopkov v zvezi z 
umeščanjem hidroelektrarn 
v prostor in skorajšnji spre-
jem državnega prostorskega 
načrta (DPN) za HE Brežice. 

Minister Zvonko Černač, ki 
pod okriljem t. i. super-mini-
strstva združuje poleg prometa 
tudi energetiko in prostor, se 
je v spremstvu državnega se-
kretarja dr. Igorja Šalamuna 
in v. d. generalnega direktorja 
Direktorata za energetiko Ju-
lijana Fortunata na srečanju s 
predsednikom Odbora za gra-
dnjo HE na spodnji Savi Nikom 
Galešo, direktorjem HESS Bog-
danom Barbičem, direktorjem 
Infre mag. Vojkom Sotoškom 
in županom občine Brežice Iva-
nom Molanom seznanil s pote-
kom projekta gradnje hidroe-
lektrarn na spodnji Savi, nato 
pa si še ogledal gradbišče HE 
Krško. Kot je povedal Galeša, 
so ministra informirali, da se 
postopek priprave DPN za HE 
Brežice vleče že šesto, za HE 
Mokrice pa že peto leto, med-
tem ko je bil DPN za HE Krško 
narejen v letu in pol. „Prepri-
čani smo, da če bi bila volja in 
pripravljenost, bi se to lahko 
že naredilo,“ je dejal Galeša. 
„Na nas je, da te postopke po-

Černač: gradnjo HE bomo pospešili

spešimo. Računam, da bi moral 
biti DPN za HE Brežice v skladu 
z novo dinamiko sprejet nekje 
do sredine letošnjega leta,“ je 
dejal minister Černač. Ker je 
za pripravo DPN za HE Mokri-
ce potrebno najprej doseči do-
govor s hrvaško stranjo, je že 
v kratkem predviden sestanek 
s sosedi na to temo. „Upam, 
da bomo vprašanja, ki so osta-
la iz preteklosti, na ustrezen 
način uredili in v duhu dobre-
ga medsosedskega sodelovanja 
tudi prišli do sprejema DPN,“ 
je bil optimističen minister, 
ki še vedno upa na dokonča-
nje zadnje HE v spodnjesavski 
verigi do zakonsko določenega 
roka, leta 2016. Da bo to do-
seženo, napoveduje tako dru-
gačen način dela z ustrezno 
interpretacijo veljavne zako-
nodaje kot s spremembo za-
konodaje v smeri pospešitve 
postopkov, poenostavitve pri-
dobivanja dovoljenj in soglasij 
ter skrajšanja predolgih rokov, 
pa tudi z uvedbo osebne odgo-
vornosti nosilcev postopkov na 
Direktoratu za prostor.

Pogovore z ministrom sta po-
zitivno ocenila tako Niko Ga-
leša, ki je dejal, da je „štafe-
tna palica v rokah ministrstva 
za prostor“, kot Bogdan Bar-
bič, ki je razgovor z ministrom 
označil za konstruktivnega. 
„Imam občutek, da smo po-
dali dovolj informacij za pra-
vilne odločitve v prihodnosti,“ 
je ocenil pomen obiska. Gle-
de zastavljenih rokov je Bar-
bič dejal, da so zelo optimi-
stični, sam namreč pričakuje, 
da bi v primeru sprejema DPN 
za obe elektrarni še v tem letu 
gradnjo HE Brežice lahko za-
ključili leta 2016, HE Mokrice 
pa leta 2017. „To je realno iz-
vedljivo, dokumentacije ima-
mo dovolj in potrebno je samo 
še delati,“ je menil in zagoto-
vil, da je družba HESS finančno 
pripravljena za izgradnjo ener-
getskega dela projekta, nena-
zadnje tri delujoče elektrarne 
že omogočajo financiranje če-
trte in pete, katerih gradnja bo 
pomenila tudi dodaten zagon 
za (posavsko) gospodarstvo.
� Peter�Pavlovič

Minister�Zvonko�Černač�v�pogovoru�z�Bogdanom�Barbičem�
na�gradbišču�HE�Krško

Izjava za javnost

Hermes zakonito posluje 
z javnim sektorjem

V imenu družbe Hermes d.o.o. ter v zaščito dobrega imena in integritete samega podjetja, blagov-
ne znamke, lastnikov, poslovodstva, zaposlenih, mag. Mirana Stanka osebno in vseh ostalih dele-
žnikov  na podlagi glasnih govoric, sinuacij in podtikanj podajamo naslednje pojasnilo v izogib ne-
potrebnega »lova na čarovnice«, ki se je dogajal v zadnjem tednu pred prvim krogom nadomestnih 
volitev za župana Občine Krško.

Po podatkih spletne aplikacije za spremljanje izdatkov javnih institucij SUPERVIZOR, ki deluje pod 
okriljem Komisije za preprečevanje korupcije, je družba Hermes d.o.o. v obdobju 2003 – 2012 v 
poslovanju s posrednimi ali neposrednimi proračunskimi uporabniki opravila za 947.732,82 € bru-
to prometa, kar v povprečju znaša dobrih 100 tisoč € z vključenim davkom na dodano vrednost le-
tno oziroma 10 % realiziranih prihodkov.
 
Družba Hermes je poslovala z javnim sektorjem predvsem na področju vzdrževanja in nadgra-
denj  programskih rešitev za spremljanje poslovanja ter pri manjših dobavah računalniške opre-
me na podlagi naročil manjših vrednosti. Med številnimi uporabniki so predvsem slovenske os-
novne in glasbene šole,  vrtci, srednješolski centri in fakultete, centri za socialno delo, ljudske 
univerze in knjižnice, lekarne, galerije in drugi kulturni zavodi, ter tudi sodišča, občine in krajev-
ne skupnosti, v veliki večini s sedežem izven občinskih meja. Mnoga med njimi s Hermesom od-
lično sodelujejo tudi že preko 20 let. 

Poslovanje med Občino Krško in podjetjem Hermes je v obdobju devetih let znašalo 107.121,24 
€ ali 11 odstotkov vseh transakcij z javnim sektorjem. Dinamika poslovanja dokazuje, da družba v 
letih od 2006 do 2009 skoraj ne beleži transakcij z občinskim proračunom, pa tudi v zadnjih letih 
ni bilo opravljenih večjih dobav. Med dobavitelji Občine Krško zaseda Hermes 132. mesto po vi-
šini prometa oziroma manj kot desetinko odstotka v strukturi vseh dobav, kar je razvidno tudi iz 
aplikacije SUPERVIZOR.

Ervin Pečnik, dr.med., v.d. direktorja, Zdravstveni dom Slovenj Gradec: »Podjetje Hermes nam 
ves čas sodelovanja zagotavlja z uporabo njihovih produktov nemoteno poslovanje, predvsem 
zaradi hitre odzivnosti in sledenja predpisanim spremembam. Naše posebnosti so za njih hitro 
rešljiv izziv, vedno so pripravljeni prisluhniti in pomagati s prijaznim nastopom.«

Poudariti velja, da je družba Hermes v vseh letih spoštovala  moralna in etična načela ter poslova-
la zakonito tako z javnimi institucijami kot gospodarskimi subjekti, še posebej  pa v času mandata 
Mirana Stanka v občinskih klopeh. To potrjuje tudi uradno pojasnilo  s strani Komisije za prepreče-
vanje korupcije, ki navaja, da tovrstno sodelovanje s šolami in vrtci ni (bilo) sporno. 

Zato naj morebitne naročnike in avtorje tovrstnih zavajajočih informacij ob tej priložnosti povabi-
mo v našo demonstracijsko učilnico na brezplačno predstavitev in pregled rezultatov iskanja po 
aplikaciji SUPERVIZOR, učenje branja in razumevanja podatkov ter sproščen klepet brez politične-
ga napenjanja mišic. Vabljeni tako predstavniki javnega kot gospodarskega sektorja, sedme sile, 
županski kandidati … lahko še pred drugim krogom volitev … 
 (Hermes PR)

Kot je dejal Anton Vetrih, vodja projekta HE Krško, poteka velik 
obseg gradbenih del pri izgradnji ureditev akumulacijskega bazena 
HE Krško. Izgradnja infrastrukturnih ureditev v sklopu akumulacij-
skega bazena HE Krško poteka skladno s podpisanimi terminskimi 
plani in zagotovljenimi finančnimi sredstvi. Gradnja akumulacij-
skega bazena se je pričela februarja 2011. Aktivnosti izgradnje 
vseh infrastrukturnih ureditev bodo potekale v letošnjem letu in v 
letu 2013. Ureja se območje, sprejeto v DPN za HE Krško, od Blan-
ce do obstoječega mostu čez Savo v Krškem. V tem času poteka-
jo aktivnosti pri urejanju brežin reke Save, pri čemer se del brežin 
ureja na sonaravni način, na ostalih odsekih pa se izvaja kamnita 
obloga za varovanje. Poteka nadvišanje kmetijskih zemljišč na Pi-
javškem polju, Guntah in Presladolskem polju. V sklopu ureditev 
se izvajajo ureditve izlivnih odsekov 23 pritokov na levem in de-
snem bregu reke Save. Urejajo se tudi habitati oz. tiha območja ob 
reki Savi, in sicer na desnem bregu reke v spodnjem delu Pijavške-
ga polja ter na desnem bregu reke Save na območju med reko in 
večnamensko vzdrževalno potjo, ki poteka ob akumulacijskem 
bazenu. Na območju urejanja se izvajajo večnamenske vzdrževal-
ne poti, ki se trenutno uporabljajo za gradnjo, v kasnejši fazi pa 

bodo služile za potrebe dostopa 
in vzdrževanja izvedenih ureditev 
v akumulacijskih bazenih. Gradi-
jo se tudi dostopi do vode za po-
trebe zaščite in reševanja. Ob iz-
vajanju infrastukturnih ureditev 
gradnje akumulacijskega baze-
na HE Krško se izvaja spremlja-
nje monitoringa vplivov na oko-
lje, predvsem pa prah, hrup ...

Na območju HE Boštanj in HE 
Blanca pa javno podjetje In-
fra d.o.o. izvaja naloge rednega 
vzdževanja zgrajenih infrastruk-
turnih objektov ter zagotavlja 
spremljanje monitoringa vpli-
vov na okolje tudi v času redne-
ga obratovanja. Tako trenutno 
poteka sanacija brežine – sanirata se brežini ob cesti G1-5 v Bo-
štanju. Prav tako se za izboljšanje poplavne varnosti izvajajo redni 
pregledi in čiščenje zgrajenih prodnih zadrževalnikov. 

Na območju HE Blanca so v mesecu januarju izvedli preglede za-
prtih odvodnikov Drožanjskega, Florjanskega, Zdenskega poto-
ka in Žervinskega potoka, ki so pokazali, da dovod vode po zapr-
tih odvodnikih poteka neovirano. V zaključni fazi je projektiranje 
brvi čez Sevnično, katere izgradnja bo potekala v drugi polovici 
leta 2012. V pomladanskih mesecih se bo na območju HE Blan-

ca izvedel pregled in dodatne hortikulturne ureditve – zatravi-
tve, ureditev večnamenskih poti. Sprotno se izvaja pregled in či-
ščenje zgrajenih prodnih zadrževalnikov. Trenutno pa se urejajo 
še dodatni prodni zadrževalniki na petih pritokih reke Save. Po-
sebna pozornost se posveča sonaravno urejenim brežinam reke 
Save in sonaravne ureditve pritokov. Ravno tako pa se izvaja re-
dni monitoring, skladno z navodili za obratovanje in vzdrževanje 
akumulacijskega bazena HE Blanca.� N.�Č.

Infrastrukturna ureditev v sklopu gradnje 
hidroelektrarn na spodnji Savi Izvajanje investicijske dejavnosti
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Podjetje Infra d.o.o. izvaja aktivnosti v sklopu izgradnje 
infrastrukturnih ureditev akumulacijskega bazena HE Kr-
ško, ki zajema izgradnjo vodne infrastrukture. Na obmo-
čju HE Boštanj in HE Blanca javno podjetje Infra izvaja re-
dno vzdrževanje. 

Anton Vetrih, vodja projekta HE Krško

Nadvišan del Pijavškega polja

Pogled na HE Boštanj

Urejanje�brežine�v�starem�Krškem
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Kako smo pripravljali 
proračuna za l. 2012 in 2013

Predlog proračuna občine za l. 2012 in 2013 so pripravile 
občinske strokovne službe pod vodstvom župana. Pri sesta-
vljanju proračuna je bilo potrebno upoštevati vse zakon-
ske obveznosti Občine ter sredstva za pripravo projektnih 
dokumentacij za načrtovane projekte in izvedbo investi-
cij. Pri pripravi načrtov posameznih dejavnosti za l. 2012 
je bil za samo dejavnost upoštevan obseg porabe na nivo-
ju 82 % oz. na nivoju porabe leta 2011, pri planiranju in-
vesticij pa so bile v plan prednostno uvrščene tiste, ki so 
se pričele v letu 2011 in za katere je predvideno nadalje-
vanje v letu 2012 po načrtu razvojnih programov, tiste, za 
katere je predvideno sofinanciranje s strani države in za 
katere bodo pridobljena evropska sredstva, po krajevnih 
skupnostih pa tudi prednostno tiste, za katere je predvi-
deno sofinanciranje.

V proračunskem obdobju 2012-2013 so sredstva 
prednostno namenjena za:

• dokončanje začetih investicij;
• pripravo dokumentacije za nove investicije in iskanje 

možnosti za dodatna sredstva (razpisi države, EU);
• pospeševanje podjetništva, kmetijstva in turizma;
• socialne transferje občanom;
• številne investicije po krajevnih skupnostih.

Postopek sprejemanja 
proračunov 

Občinski svet je na svoji 12. redni seji dne 12.12.2011 
obravnaval predloga odloka o proračunu občine Brežice za 
leto 2012 in za leto 2013, ki ga je predlagal župan, pripra-
vile pa občinske strokovne službe po predhodnih usklaje-
vanjih s proračunskimi porabniki, kot so KS in javni zavodi. 
Občinski svet je opravil splošno razpravo o obeh predlogih 
odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012 in za 2013 
ter ju posredoval v javno razpravo do 8.1.2012. V času jav-
ne razprave je bilo na predloga odlokov o proračunih po-
dano vrsto pripomb s strani proračunskih uporabnikov in 
zainteresirane javnosti. Veliko predlogov je bilo upošteva-
nih, vseh pa ni bilo mogoče umestiti v plan zaradi omeje-
nih finančnih možnosti. Občinski svet je na svoji 13. redni 
seji 6.2.2012 potrdil sprejem obeh odlokov o proračunu.

PRORAČUN 2012: 
27,5 milijonov EUR, INVESTICIJE: 8,4 milijonov evrov (31 %) 

PRORAČUN 2013: 
29,5 milijonov EUR, INVESTICIJE: 11,1 milijonov evrov (38 %)

Proračun Občine Brežice 2012 po področjih 
(27,5 milijonov evrov)

Lokalna samouprava: 8 %

Neposredna sredstva KS: 4 %

Delovanje organov: 4 %

Sistem za zaščito in reševanje: 1 %

Družbene dejavnosti: 35 %

Javne gospodarske službe in gosp. zadeve: 44 %

Prostorsko načrtovanje in razvoj: 4 %

Gospodarske javne službe in gospodarske zadeve – podro-
čje pokriva prometni infrastrukturo in komunikacijo, pro-
met, varovanje okolja – odpadne vode, odpadki, vodooskrba, 
gospodarstvo, turizem, kmetijstvo, stanovanjska komunalna 
dejavnost, subvencioniranje neprofitnih najemnin …

12.039.329 EUR (44 %) v 2012 
in 12.340.333 EUR (42 %) v 2013

Družbene dejavnosti - področje pokriva izobraževanje 
(vrtci, OŠ, prevozi učencev, fakulteta), šport, kultura (dru-
štva, spomeniki …), socialno varstvo, zdravstveno varstvo, 
delo z mladimi, javna dela …

9.678.628 EUR (35 %) v 2012 
in 11.782.681 EUR (40 %) v 2013

Proračun Občine Brežice 2013 po področjih 
(29,5 milijonov evrov)

Lokalna samouprava: 7 %

Neposredna sredstva KS: 4 %

Delovanje organov: 4 %

Sistem za zaščito in reševanje: 1 %

Družbene dejavnosti: 40 %

Javne gospodarske službe in gosp. zadeve: 42 %

Prostorsko načrtovanje in razvoj: 2 %

Lokalna samouprava – postavka vključuje vse plače zapo-
slenih in odhodke proračuna oddelka za splošne in pravne 
zadeve in oddelka za proračun in finance. 

2.063.298 EUR (7,5 %) v 2012 
in 2.042.298 EUR (6,9 %) v 2013

Prostorsko načrtovanje in razvoj – priprava strokovnih 
podlag in prostorskih aktov.

962.500 EUR (4 %) v 2012 
in 695.000 EUR (2 %) v 2013

Neposredna sredstva KS, s katerimi te prosto razpolagajo 
(brez investicij in projektov).

1.218.623 EUR (4 %) v 2012 
in 1.130.623 EUR (4 %) v 2013

Delovanje organov – proračunski odhodki delovanja župa-
na, občinskega sveta in nadzornega odbora. 

1.131.562 EUR (4 %) v 2012 
in 1.174.563 EUR (4 %) v 2013

Sistem za zaščito, reševanje in pomoč.

370.430 EUR (1 %) v 2012 
in 370.430 EUR (1 %) v 2013

PRORAČUN OBČINE BREŽICE 
2012 IN 2013

Spoštovani občanke in občani,
pred�vami�je�kratka�predstavitev�dvoletnega�proračuna�
Občine�Brežice�za�leti�2012�in�2013.�Proračun�občine�je�
temeljni�dokument,�na�podlagi�katerega�občina�skozi�leto�
uresničuje�naloge�in�projekte.�Dvoletni�proračun�Občini�
omogoča�boljše�načrtovanje,�saj�je�večina�naših�investi-
cij�vsaj�finančno,�če�ne�že�izvedbeno,�vezana�na�obdobje,�
daljše�do�enega�leta,�država�priporoča�sprejetje�dvole-
tnega�proračuna,�saj�naj�bi�v�prihodnje�ta�postal�zakon-
ska�obveza�občin.�

Tako�kot�že�v�l.�2011,�ko�so�zaostrene�razmere�na�podro-
čju�financ�prinesle�spremembe�tudi�v�proračune�občin,�sta�
tudi�proračuna�za�leti�2012�in�2013�še�vedno�pod�vplivom�
teh�razmer.�Pri�pripravi�proračuna�so�nas�vodila�naslednja�
načela�–�zagotovitev�sredstev�za�dokončanje�začetih�inve-

sticij,�sredstva�za�z�zakonodajo�predpisane�obveze�(vrtci,�
šole,�sociala,�zdravstvo�…),�sredstva�za�pripravo�projek-
tnih�dokumentacij�za�načrtovane�nove�projekte�in�različ-
ne�investicije�po�krajevnih�skupnostih.�

V�preteklih�letih,�predvsem�v�obdobju�od�l.�2007�do�2010�
smo�bili�priča�naglo�rastočih�proračunov�in�deležev�inves-
ticij.�To�obdobje�je�bilo�v�marsičem�izjemno,�saj�smo�lahko�
z�evropskimi�sredstvi�plemenitili�proračune�in�ustvarjali�
zelo�intenzivno�investicijsko�obdobje.�Trend�lanskoletnega�
nižanja�investicijskega�dela�proračuna�se�nadaljuje�tudi�v�
letošnjem�letu,�saj�je�proračun�za�l.�2012�v�višini�27,5�mi-
lijonov�evrov�za�20�%�nižji�od�proračuna�za�l.�2011�(33,7�
milijonov�evrov),�kljub�temu�je�za�investicije�letos�namen-
jenih�8,4�milijona�evrov�oz.�31�%�celotnega�proračuna,�v�
letu�2013�pa�znašajo�načrtovana�investicijska�sredstva�11�
milijonov�evrov�oz.�38�%�celotnega�proračuna�–�ta�znaša�
29,5�milijonov�evrov.�Kljub�nižjemu�proračunu�bo�v�2012�
kar�19�%�proračuna�oz.�5,3�milijonov�evrov�sredstev�na-
menjenih�finančnim�pomočem�občanom,�v�l.�2013�se�bo�ta�
znesek�celo�povišal�na�5,4�milijonov�evrov.

Proračuna�za�leti�2012�in�2013�sta�uravnotežena,�realna�
in�izvedljiva.�Zadolževanje�Občine�Brežice�je�pod�sloven-
skim�povprečjem,�občina�je�tudi�med�najmanj�zadolženi-
mi�občinami�v�Posavju�in�na�Dolenjskem,�zadolženost�Ob-
čine�Brežice�na�prebivalca�znaša�231�evrov.�Kljub�temu�
smo�se�odločili,�da�bo�Občina�zadolževanje�zmanjšala�za�
polovico�–�kredit�Občine�je�v�l.�2011�znašal�2,5�milijona�
evrov,�v�letu�2012�bo�Občina�za�plačilo�investicijskih�ob-
veznosti�najela�kredit�v�višini�1,3�milijona�evrov,�hkrati�
pa�smo�uvedli�še�dodatne�ukrepe�racionalizacije�–�že�v�l.�
2011�prevzem�tajnikov�KS�pod�okrilje�občinske�uprave,�
ukinitev�javnega�zavoda,�v�l.�2012�10�%�znižanje�prora-
čunskih�postavk,�interventni�ukrepi�na�področju�družbe-
nih�dejavnosti�(šole,�vrtci,�zavodi�…).�

Analize,�ki�smo�jih�naredili,�in�projekcije�napovedu-
jejo�nižanje�proračunskih�sredstev�tudi�v�prihodnje,�
zato�je�še�toliko�bolj�pomembno�skrbno�načrtovanje�
in�spremljanje�porabe�proračunskih�sredstev.�Končuje�
se�obdobje,�ko�je�bilo�moč�pridobiti�zajetna�sredstva�
evropskih�skladov�za�investiranje�v�infrastrukturo,�
začenja�se�obdobje�sofinanciranja�programov�oz.�t.i.�
mehkih�projektov.�Tu�se�odpira�priložnost�ne�le�za�ob-
čine,�temveč�tudi�za�društva,�ki�lahko�s�povezovanjem�
in�v�sodelovanju�kandidirajo�za�programska�sredstva.�
Koordinacija�in�sodelovanje�med�društvi�sta�pomemb-
na,�saj�se�da�z�združenimi�močmi�doseči�še�več.

Zavedamo�se,�da�je�potrebno�spodbujati�lokalno�gos-
podarstvo�in�kmetijstvo,�v�ta�namen�redno�namenja-
mo�sredstva�za�razpise�kot�spodbude�podjetništvu,�
urejamo�obrtne�cone,�sredstva�namenjamo�za�prog-
rame�kmetij�…�Vedno�večji�del�proračuna�namenjamo�
šolstvu,�ki�je�kakovostno�in�ga�v�lanskem�letu�ustanovl-
jena�fakulteta�še�nadgrajuje.�Kljub�vsej�racionalizaci-
ji�in�temeljitem�premisleku�o�stroških�še�vedno�namen-
jamo�pomemben�del�sredstev�za�izvajanje�javnih�del,�
za�delovanje�društev�in�njihove�programe,�saj�se�zave-
damo�pomena�društev�v�naši�občini,�ki�s�prostovoljnim�
delom�združujejo�ljudi,�ki�ste�soustvarjalci�življenja�
v�brežiški�občini.�Naša�vizija�je�občankam�in�obča-
nom�zagotoviti�kakovostno�življenje�v�občini�Brežice.

Verjamem,�da�bomo�skupaj�zmogli�nadaljevati�uspe-
šno�zgodbo�naše�občine.�Kljub�spremembam�in�težjim�
časom�mi�dajete�upanje�prav�vi,�občani,�ki�vsak�po�
svojih�močeh�in�na�svojem�področju�pomagate�gradi-
ti�vaš�kraj�in�našo�občino.�

� Vaš�župan�Ivan�Molan
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Podrobneje�o�proračunih�za�leti�2012�in�2013,�na-
črtih�razvojnih�programov�in�kadrovskih�načrtih�
Občine�Brežice�na�www.brezice.si�v�rubriki�Obči-
na>Proračun.

Pregled investicij po področjih

Oskrba s pitno vodo (vodovodi Križe, Ribnica gaj, Cerklje 
ob Krki, Hidravlične izboljšave …) / 4,5 milijonov EUR)

Ravnanje z odpadno vodo (kanalizacije, male komunalne 
čistilne naprave)/ 1,7 milijonov EUR

Spodbude podjetništvu, turizmu in kmetijstvu (1,6 milijo-
nov EUR)
• Podjetništvo (razpisna sredstva za spodbude podjetništvu, 

urejanje obrtne cone Dobova in komunalne infrastruktu-
ra Brezina, obrtno-kmetijski sejem, obnova tržnice Bre-
žice ipd. ) / 941.489 EUR

• Turizem (programi turističnih društev, oblikovanje turi-
stičnih paketov, projekti turistične infrastrukture ipd.) / 
331.337 EUR

• Kmetijstvo (razvojni programi kmetij, delovanje društev, 
ekološko kmetijstvo ipd.) / 272.307 EUR

Občina Brežice za zmanjšanje brezposelnosti in poveča-
nje zaposljivosti namenja 130.000 evrov za javna dela 
(aktivna politika zaposlovanja).

Investicije na področju izobraževanja (vrtci, osnovne šole) 
/ 3,8 milijona evrov

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (mo-
dernizacije cest, sanacije plazov, gradnja pločnikov, javna 
razsvetljava, parkirišča)/ 5,5 milijona EUR in različne in-
vesticije po KS (obnova cest, javne razsvetljave, gradnja 
večnamenskih domov, vodovodov, kanalizacije …). 

Občina Brežice za plače zaposlenih namenja manj kot 
5 % proračuna.

Finančne pomoči občankam in občanom

Občina Brežice namenja 5.38 milijonov EUR (19,6 % proračuna) v l. 2012 in 5.38 milijonov EUR (18,2 % prora-
čuna) v l. 2013 neposrednih pomoči občankam in občanom. 

Poleg finančnih pomoči bo Občina Brežice zagotovila tudi 
sredstva v višini 80.000 evrov za obnovo stanovanj, za pri-
dobitev katerih teče postopek na Ministrstvu za obrambo RS. 

Sredstva, ki jih Občina Brežice namenja za delovanje in 
programe društev, delujočih v občini Brežice (kulturna, 
športna, mladinska, turistična društva in klubi, huma-
nitarne in veteranske organizacije): 1,6 milijona evrov. 

Projekti, ki se nadaljujejo 
ali zaključujejo v l. 2012

 ¾ Izgradnja večnamenske športne dvorane Brežice (za-
piranje finančne konstrukcije)
1.235.000 EUR v 2012 (celotna vrednost 5.991.541 EUR)

 ¾ Obnova lokalne ceste LC 024140 Čatež - Terme Ča-
tež (zapiranje finančne konstrukcije)
269.014 EUR (celotna vrednost 876.980 EUR)

 ¾ Čezmejni projekt Remedisanus (Operativni program 
IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013)
236.000 EUR v 2012

Projekt evropskega IPA programa - Izboljšanje kvalitete ži-
vljenja prebivalcev in ohranjevanje bioraznovrsnosti, par-
tnerji Zagorska razvojna agencija, grad Zaprešić, občina 
Brežice, občina Sevnica, Inštitut za okolje in prostor. Cilj 
projekta je zaščita okolja čezmejnega območja s ciljem 
krepitve ozaveščenosti lokalnih prebivalcev o zaščiti oko-
lja kot tudi zmanjšanjem obstoječega onesnaženja (sana-
cija in preprečevanje nastajanja novih črnih odlagališč). 

Novi projekti v l. 2012
 ¾ Obnova mestne hiše 

375.000 EUR v 2012 (celotna vrednost 375.000 EUR)

 ¾ Asfaltiranje ceste ob obvoznici Drnovo-Črešnjice 
100.000 EUR v 2012 (celotna vrednost 100.000 EUR)

 ¾ Obnova lokalne ceste Bušeča vas-Brvi-Stojanski vrh  
864.000 EUR v 2012 (celotna vrednost 864.000 EUR)

Projekti v l. 2012 in l. 2013
Večina projektov, ki se začenjajo v l. 2012, se nadaljuje 
tudi v l. 2013, nekatere investicije se nadaljujejo izved-
beno, nekatere pa le finančno.

 ¾ Vrtec Mavrica – priprava projektne dokumentacije v 
2012 in gradnja v 2013
3,06 milijona EUR (celotna vrednost 4.760.684 EUR)

 ¾ OŠ Dobova – ureditev zunanjega igrišča in drugih po-
vršin
385.000 EUR (celotna vrednost  1.490.000 EUR)

 ¾ Pločnik Župelevec 
420.000 EUR (celotna vrednost 4.461.200 EUR)

 ¾ Obnova LC Globoko-Pišece 
1.176.000 EUR (celotna vrednost 1.176.000 EUR)

 ¾ Vodovod Ribnica Gaj 
350.000 EUR (celotna vrednost 447.160 EUR)

 ¾ Hidravlične izboljšave na območju občine Brežice 
3.592.899 EUR 

 ¾ Obnova tržnice Brežice
205.306 EUR 

 ¾ Komunalna infrastruktura Brezina 
100.000 EUR 

Delež sredstev namenjenih za: 2012 2013

Investicije 31 % 38 %

Sredstva za plače zaposlenih 4,8 % 4,4 %

Različne oblike finančnih pomoči za občanke in občane 19,6 % 18,2 %

Vrste finančnih pomoči občanom 2012 2013

Sofinanciranje predšolske vzgoje 3.500.000 € 3.500.000 €

Pomoč v osnovnem šolstvu - prevozi 665.000 € 675.000 €

Oskrbnine v zavodih 390.000 € 400.000 €

Osnovno zdravstveno zavarovanje 230.000 € 236.900 €

Pomoč na domu 110.000 € 120.000 €

Družinski pomočnik 219.000 € 219.000 €

Enkratne denarne pomoči za reševanje socialne stiske 45.000 € 45.000 €

Subvencije neprofitnih najemnin 56.000 € 62.000 €

Denarna pomoč ob rojstvu 43.000 € 43.000 €

Nakup vozila za prevoz šolarjev 42.000 €              /

Štipendije 35.000 € 35.000 €

Posebni programi pomoči v primeru nesreč 18.000 € 18.000 €

Mrliško pregledna služba in pogrebni stroški 25.000 € 25.000 €

Preživninsko varstvo kmetov 4.600 € 4.600 €
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POZIV TURISTIČNIM PONUDNIKOM 
OBČINE BREŽICE

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Bre-
žice pripravlja projekt "Zloženka ugodnosti". K sodelo-
vanju poziva vse turistične ponudnike v občini Brežice, 
ki bi se še želeli vključiti. 

Za podrobnejši opis projekta pokličite na telefonsko šte-
vilko 07 49 36 757 ali pišite na elektronski naslov info@
visitbrezice.si (Katarina).

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Bre-
žice v sodelovanju z Zavodom tovarna pripravlja fo-
tografski natečaj v okviru vseslovenskega projekta 
PictureSlovenia. Glavna cilja natečaja sta povečanje 
prepoznavnosti Občine Brežice in izdaja novih razgle-
dnic. Vse zainteresirane fotografe vabimo, da spremlja-
jo obvestila na spletnih straneh www.zptm.si in www.
pictureslovenia.com, kjer bo natečaj objavljen. Doda-
tne informacije: 07 49 36 757 ali info@visitbrezice.si 
(Katarina).

11. marca je v družbi najdražjih praznoval 90. rojstni dan 
Ludvik Jelinek s Prilip. Ob tej priložnosti mu je voščil obilo 
zdravja in zadovoljstva tudi župan Občine Brežice Ivan Mo-
lan. Jubilanta so obiskale še predstavnice Krajevne organi-
zacije Rdečega križa Čatež ob Savi in predsednica OZRK Bre-
žice Antonija Zaniuk. S čestitko in pesmijo pa so gospoda 
Ludvika presenetile Ljudske pevke iz Žejnega.  

Vitalen in čil gospod Ludvik s traktorjem še vedno obdelu-
je njivo, poskrbi za vrt, kosi in se ob lepem vremenu odpra-
vi peš k sv. maši v farno cerkev sv. Jurija na Čatežu ob Savi. 
Rodil se je 11.3.1922 v družini šestih otrok in rad obiskoval 
šolo, a zaradi pomanjkanja denarja ni mogel v uk za meha-
nika, kar si je srčno želel. Vojna vihra ga je z družino izgna-
la v Nemčijo, kjer se je kar nekajkrat izognil smrti. 
Po vrnitvi v domovino se je Ludvik Jelinek leta 1950 poro-
čil z Ano Pangrčič in dobila sta hčer Marijo, danes pa ga raz-
veseljujeta vnukinja in pravnuk. Gospod Ludvik je že 24 let 
vdovec in živi sam, družina pa ga pogosto obišče in mu po-
maga pri opravilih – družina mora držati skupaj, pravi. V ži-
vljenju se gospod Ludvik drži pravila, da je 6 dni v tednu na-
menjenih delu, 7. dan pa počitku in veselju, saj se še vedno 
rad poveseli in zapleše. Njegov nasvet za dolgo življenje je 
skromnost, poštenost, vera in pripravljenost za pomoč vsem, 
ki jo potrebujejo. 
Zanimivost – praded gospoda Ludvika Jan Jelinek je prišel iz 
Češke in bil logar pri mokriškem grofu, tako kot njegov ded. 
Gospod Ludvik še vedno hrani knjigo Cesta (do Lublaně a do 
Benátek), kjer so opisani tudi njegovi predniki. 

LJUBLJANA, BREŽICE - Župan Občine Brežice Ivan Molan se 
je sestal z ministrom za obrambo Alešem Hojsom in sode-
lavci ter jih seznanil s težavami zaradi neizvajanja dogovo-
ra o sodelovanja med Ministrstvom za Obrambo RS in Obči-
no Brežice. Teme pogovora so zajemale prenos lastništva 
sedmih stanovanj, ki so bila predmet dogovora iz leta 2009, 
letni programi skupnega vlaganja v lokalno infrastruktu-
ro, (ne)sodelovanje vojašnice z lokalno skupnostjo in dru-
štvi ter projekt Zasap, ki je brez terminskih rokov obstal. 

Splošni dogovor med ministrstvom in 
občino
V Dogovoru med Občino Brežice in MORS o medsebojnem so-
delovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega leta-
lišča Cerklje ob Krki iz leta 2007 se je MORS zavezal, da bo 
skupaj z Občino Brežice vsako leto sofinanciral do 600.000 
EUR letne programe potrebnih del in vlaganj v cestno in osta-
lo infrastrukturo. V dogovoru je predvidena tudi možnost do-
datnega prenosa nepremičnin iz lastništva MORS na Občino, 
za vsako leto pa sta se Občina in MORS zavezala, da skleneta 
dogovor o konkretnem letnem programu del in vlaganj v ce-
stno in komunalno infrastrukturo na območju občine Brežice. 

Dogovori o rešitvah za stanovanja, letni 
program vlaganj in Zasap
Občina Brežice že vse od leta 2009, ko je Ministrstvo za 
obrambo (MORS) podpisalo Dogovor o konkretnem letnem 
programu del in vlaganj v cestno in komunalno infrastruk-
turo v letu 2009 na območju občine Brežice, ki zajema tudi 
prenos sedmih desetletja zapuščenih stanovanj na Občino, 
čaka na realizacijo prenosa, za katerega na ministrstvu ni 
bilo ne volje ne pripravljenosti, temveč le večni izgovor, da 
bo Vlada RS ustanovila sklad, ki bo urejal nepremičninske 
zadeve, med temi tudi prenos lastništva teh sedmih stano-
vanj.  Glede na stališče sedanje Vlade RS, da se sklad ne bo 
ustanovil, bo MORS za soglasje zaprosil Ministrstvo za pravo-
sodje in javno upravo za čimprejšnji prenos lastništva sta-
novanj, ki jih Občina Brežice potrebuje za reševanje social-
ne stiske svojih občanov. 
Na sestanku so govorili tudi o letnem programu vlaganj, ka-
terega aktivnosti bo oblikovala skupna komisija v naslednjih 
tednih.  Glede na težave zaradi pomanjkanja proračunskih 
sredstev pa bodo preučili tudi možnost, da se del sredstev 
zagotovi v obliki lastništva nepremičnin, ki so v lasti MORS-a 
in bi ustrezale potrebam Občine Brežice. 
Občina Brežice je ministru Hojsu posredovala tudi ugotovi-
tev o občutnem zmanjšanju sodelovanja med društvi, lokal-
no skupnostjo in vojašnico, minister Hojs je sicer izrazil svo-
jo podporo k boljšemu sodelovanju. 
Posebna točka sestanka je bila namenjena problematiki pro-
jekta Zasap, ki se terminsko upočasnjuje oz. ustavlja zara-
di finančne krize, tako Občina kot prebivalci pa že dlje časa 
niso prejeli informacij o projektu. Na temo reševanja projek-
ta Zasapa je bil sprejet sklep, da bo MORS preveril v kateri 
fazi se projekt nahaja, preučil bo še veljavni terminski plan. 
V tem sklopu bo potrebno urediti tudi  lastništvo zemljišč oz. 
ustrezno menjavo za izgradnjo ceste Črešnjice - Drnovo, kjer 
želi MORS stavbno pravico s strani Občine Brežice. 
Župan Občine Brežice Ivan Molan upa, da bo sestanek prine-
sel izboljšano sodelovanje med MORS in Občino ter pričetek 
izvajanja obvez iz dogovora. Glede na negativne izkušnje iz 
preteklosti, ko so dogovorjene aktivnosti zamujale več let,  
pa bo Občina Brežice pozorno spremljala uresničevanje spre-
jetih dogovorov in terminski načrt.
� www.brezice.si

O B V E S T I L O
Občina Brežice obvešča vse zainteresirane starše, da 
bodo zbirali vloge za vpis v programe vrtca za šolsko leto 
2012/2013 naslednji vrtci: Vrtec Mavrica Brežice, vrtci pri 
osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, Dobo-
va z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Piše-
ce in Velika Dolina.

Prijave za vpis bodo vrtci zbirali v času od 26. marca do 
30. marca 2012, od 8. do 16. ure v prostorih tajništev. 

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost naj-
manj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pra-
vice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti 
z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Uradni list št. 100/05, 
25/08, 36/10) (v nadaljevanju: zakon), zato bodo v od-
delke razporejeni le otroci, ki bodo z začetkom šolskega 
leta izpolnjevali pogoje za vključitev. Za otroke, ki izpol-
njujejo pogoje za vključitev, bo vrtec staršem posredoval 
poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in ob-
veznostih med vrtcem in starši. Če starši ne bodo podpi-
sali pogodbe v 15 dneh od vročitve poziva, se šteje, da so 
umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. S podpisom pogodbe 
se šteje, da je otrok vključen v vrtec (20. člen zakona).
Vloge za otroke, ki še ne izpolnjujejo pogojev za vklju-
čitev, bo vrtec evidentiral. V kolikor bo vrtec razpolagal 
s prostimi mesti, bo staršem posredoval poziv k sklenitvi 
pogodbe najmanj 15 dni in največ 30 dni pred izpolnitvi-
jo pogojev za vključitev otroka v vrtec.
Na podlagi števila prejetih prijav za vpis, izpolnjeva-
nja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev 
bo pripravljena organizacija dela vrtcev za šolsko leto 
2012/2013, zato prosimo vse starše, ki v šolskem letu na-
meravajo vključiti svoje otroke v programe vrtca, da se 
odzovejo na razpis.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, 
bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

župan�Občine�Brežice
Ivan�Molan�l.r.

Z ministrom Hojsom o prenosu 
stanovanj, sofinanciranju 
projektov in Zasapu

90 pomladi Ludvika Jelineka

Akcija Očistimo Slovenijo je pred vrati! V občini Brežice 
akcijo podpirajo Občina Brežice, KOP d.d. Brežice in šte-
vilna društva, organizacije ter neformalne skupine.

Začetek akcije: 24. marec 2012, ob 9. uri zjutraj pridite na 
vaše zbirno mesto oz. po dogovoru z nosilcem akcije v va-
šem kraju.

Vodje zbirnih mest vam bodo na zbirnem mestu dali navo-
dila, evidentirali prisotnost, dali osnovne potrebščine – ro-
kavice, vreče ter vas razporedili v skupine. Pobirali bomo 
razpršene odpadke, jih sortirali in odložili na zbirna mesta. 
Sortirali bomo v skladu z navodilih KOP-a Brežice. Za sodelo-
vanje v akciji potrebujete ustrezno obleko (ki se lahko uma-
že ali raztrga) ter nepremočljive čevlje. Za pomoč v obliki 
avtomobilskih prikolic, traktorjev in drugih prevoznih sred-
stev se predhodno javite in dogovorite s krajevnim nosilcem 
akcije – priložen seznam.

ZBIRNA MESTA ZA UDELEŽENCE V AKCIJI določajo in vodi-
jo nosilci na krajevnem nivoju in sicer:

Akcija Očistimo Slovenijo

Kraj Nosilec Kontakt Gsm

Artiče TD Artiče Aleš Ozvald 041 339 227

Bizeljsko TD Bizeljsko Vesna Kunej 041 970 215

Brežice

Ekološko društvo vo-
dni svet
KS Brežice
Planinsko društvo 
Brežice

Jani Tiller 
Lukež Boštjan
Tone Jesenko

041 653 569
041 437 511
051 323 335

Cerklje ob Krki

TŠK društvo Čer-
šnjice
KS Cerklje ob Krki
Vojašnica Cerklje

Stane Pleteršnik
Marjan Lopatič
Bojan Petrovič

031 508 724
040 870 514
041 439 735

Čatež ob Savi

TD Podgorjanci
KS Čatež
RD Čatež
ŠRK Grič - Krka

Betka Budič
Franc Ošterbenk
Slatner Mohor
Mitja Ošterbenk

041 261 373
051 330 170
041 433 014
041 619 781

Dobova TD Dobova Branka Stergar 040 648 949

Mostec BTD Mostec Andrej Pinterič 041 690 322

Globoko TD Globoko Anica Novoselovič 031 373 871

Jesenice na Dol. TD Jesenice na Dol. Rajka Križanac 031 309 247

Kapele TD Kapele Franc Vranetič 041 270 878

Krška vas TD Krška vas Stane Ilc 051 338 279

Skopice KS Skopice

Mrzlava vas KS Mrzlava vas Tomše Mateja 041 947 836

Velike Malence TD Vel. Malence Anton Gramc 041 204754

Pečice KS Pečice Janez Omerzel 031 319 087

Križe KS Križe Ban Majda 051 315 579

Pišece TD Pišece Anica Butkovič 051 225 549

Sromlje TD Sromlje Anica Kranjčič 041 514 134

Šentlenart-Brežice KS Šentlenart Evgen Volčanjšek 041 722 672

Velika dolina KS Velika Dolina Marijan Žibert 041 319 598

Zakot - Bukošek - 
Trnje TD Bukošek Majda Čarli 031 306 584

Lokacije za zbiranje odpadkov 

Križe - pred večnamenskim domom
Pišece - pri pokopališču na parkirnem prostoru
Sromlje - v naselju pri avtobusni postaji
Pečice - v središču naselja
Kapele - na parkirnem prostoru pri pokopališču
Artiče - na parkirnem prostoru pred prosvetnim domom
Bizeljsko - na parkirnem prostoru pri pokopališču
Globoko - na parkirnem prostoru pred sedežem KS Globoko
Cerklje ob Krki desna 
stran reke Krke - pri gasilskem domu Dolenja Pirošica 
Šentlenart - na železniški postaji pri skladišču železnice 
Dobova - na prostoru pred prosvetnim domom
Zakot – Bukošek - pred gasilskim domom Bukošek
Velika Dolina - na dvorišču stare šole
Jesenice na Dol. - v naselju Jesenice ob reki Savi
Mrzlava vas - zraven stare šole
Brežice mesto - tehnična baza KOP Brežice na Maistrovi ulici 
Boršt - zbirno reciklažni center Boršt 

Z območij krajevnih skupnosti, ki so v neposredni bližini Zbir-
no reciklažnega centra na Borštu, odpadke sami odvažajo v 
zbirni center in jih tam ločeno odložijo.
Te krajevne skupnosti so:
 - Cerklje ob Krki – leva stran reke Krke
 - Krška vas
 - Čatež ob Savi
 - Skopice in
 - Velike Malence

Skupaj nam bo uspelo!

Vse dodatne informacije so na 
spletni strani www.očistimo.si. 
Koordinatorka aktivnosti za 
OBČINO BREŽICE je OBČINSKA 
TURISTIČNA ZVEZA BREŽICE, 
za njo Milena Vranetič, gsm: 
040 335 138 ali e-mail: milena.
otz@gmail.com

Več o akciji na področju 
občine Brežice na www.
brezice.si.

Ludvik�Jelinek�in�župan�Ivan�Molan
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Občina Krško je lani dopol-
nila bazo zavezancev za pla-
čilo nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na osno-
vi prečiščenega registra ne-
premičnin Geodetske upra-
ve RS. Tako dopolnjena baza 
omogoča enako obravnavo 
vseh občanov v občini Krško. 
Zavezanci bodo prve odloč-
be od Davčne uprave RS do-
bili predvidoma v prvi polovi-
ci meseca maja. 

Popolnitev baze se nanaša tudi 
na nepozidana stavbna zemlji-
šča, ki do sedaj v večini niso 
bila vključena v bazo in od-
mero. V povezavi s slednjim 
je Občinski svet občine Krško 
v začetku marca sprejel od-
lok o spremembah in dopol-
nitvah odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemlji-

šča (NUSZ) v občini Krško, s 
katerim je spremenil kriteri-
je odmere nadomestila za ne-
zazidana stavbna zemljišča in 
zavezancem znižal obveznost 
plačevanja za 70 % v primer-
javi s prej veljavnim odlokom. 
Slednji bi namreč še dodatno 
obremenil prebivalce občine in 
poslovne subjekte, zato spre-
jete spremembe tudi za izra-
čun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča uvajajo 
faktor obračuna 0,3, ki bo po-
menil olajšavo. To v praksi po-
meni, da bo zavezanec za 5000 
m2 poslovne površine plačal 
2.375 evrov, brez olajšave pa 
bi ta znesek znašal okoli 7.917 
evrov na leto. 

Zavezanci, preverite podat-
ke o predvideni odmeri NUSZ
Občina Krško se zaveda, da 

so v tako obseženem projek-
tu, kot je bila popolnitev baze 
z več kot 6000 novih zavezan-
cev, možne tudi napake, ki so 
lahko posledica napačno ugo-
tovljenega dejanskega stanja. 
V izogib napačnim odmeram 
in s tem povezanimi pritožba-
mi pozivamo lastnike oz. na-
jemnike stanovanjskih ali po-
slovnih površin v občini Krško, 
da do 30. 3. 2012 podatke o 
predvideni odmeri NUSZ pre-
verijo na sedežu Občine Krško, 
Oddelek za gospodarske dejav-
nosti ali preko telefona 07 49 
81 350, za podatke o odmeri 
lahko zaprosijo tudi po e-pošti: 
suzana.horvaticek@krsko.si. 

Namenska poraba sredstev 
NUSZ
Poraba sredstev je namenska, 
kar pomeni, da se lahko upo-

rabljajo izključno za opremlja-
nje stavbnih zemljišč, urejanje 
javnih površin ter vse ostale po-
sege za dvig nivoja komunalne-
ga standarda vseh prebivalcev 
v občini. NUSZ se plačuje letno 
od zazidanega in nezazidane-
ga stavbnega zemljišča in sicer 
za stanovanjsko in poslovno de-
javnost. Nadomestilo sodi med 
lastne občinske prihodke in 
predstavlja enega najpomemb-
nejših virov lokalne skupnosti. 

Zavezanci za plačilo
Zavezanec za plačilo je ne-
posredni uporabnik zemljišča 
oziroma stavbe ali dela stav-
be (lastnik oziroma najemnik 
poslovno-stanovanjskih prosto-
rov). NUSZ se posameznim za-
vezancem odmeri z odločbo, ki 
jo izda Ministrstvo za finance, 
Davčna uprava RS. 

V projektu sodelujejo me-
sta treh držav: Zagreb, Cer-
navoda ter Krško kot vodilni 
partner. Občini Krško in Cer-
navoda sta pobrateni mesti, 
ki sta svoje sodelovanje pri-
čeli ravno na izhodišču, da 
v obeh mestih delujeta nu-
klearni elektrarni. Projekt 
se bo izvajal preko števil-
nih tematskih delavnic, vaj 
in aktivnosti do konca leta 
2013, sodelovalo pa bo de-
vet različnih uprav, agencij, 
inštitutov, združenj ter pred-
stavnikov občin z nuklearni-
mi objekti. 

Minister za kmetijstvo in oko-
lje Franc Bogovič je v projek-
tu prepoznal pravo priložnost 
za nadgradnjo ukrepov, ki so 
že predpisani na državni, re-

Občina Krško zavezancem za NUSZ 
znižala obveznost plačevanja za 70 % 

Podpisali sporazum o partnerstvu med mesti treh držav

Prevzeli odgovornost za boljšo pripravljenost 
v primeru evakuacije ob jedrski nesreči

gijski in občinski ravni. Dejal 
je, da verjame in upa, da ni-
koli ne bo potrebno v praksi 
preizkusiti teh skupnih pro-
jektov, v katerih se bodo v 
prihodnjih dveh letih združe-
vali vsi tisti, ki so odgovorni 
za evakuacijo. A ker nuklearni 
objekt predstavlja določeno 
stopnjo rizika, je pripravlje-
nost vedno nujna in potrebna. 

Poudaril je, da ta projekt ni 
obveza, temveč samoinicia-
tiva sodelavcev Občine Kr-
ško, v prvi vrsti Branka Pe-
tana, ki skrbi za področje 
zaščite in reševanja in je 
pravočasno prepoznal prilo-
žnost za pridobitev evropskih 
sredstev ter skupaj z glavnim 
koordinatorjem Vitjo Gričar-
jem pripravil projekt za kan-
didaturo zanje. Na dogodku 
je pozdravil tudi prisotnost 
partnerjev iz NEK ter obeh 
direktorjev iz Uprave RS za 
zaščito in reševanje ter iz 
Uprave RS za jedrsko varnost 
ter zaključil z izsledki poro-
čila o nedavno opravljenih 
stresnih testih, ki so poka-
zali, da je za varnost nukle-
arne elektrarne dobro poskr-
bljeno. 

Gostiteljica dogodka Ana 
Somrak, ki začasno opravlja 

funkcijo županje občine Kr-
ško, je poudarila pomemb-
nost sodelovanja vseh, ki so 
vključeni v sistem zaščite in 
reševanja. V tem pogledu bo 
projekt še okrepil sodelova-
nje, ki bo usmerjeno zlasti v 
izmenjavo informacij in do-
brih praks s področja zašči-
te in reševanja.

Županja občine Cernavoda 
Mariana Mircea je prav tako 
delila prepričanje, da je cilj 
ureditve nenehno izboljševa-
nje in prilagajanje na spre-
membe v okolju. „Menim, da 
lahko primerjava načrtov in 
zaščitnih ukrepov s tega po-
dročja veliko doprinese k iz-
boljšanju sistema za primer 
evakuacije v primeru jedrske 
nesreče,“ je dejala in pouda-
rila veliko vrednost informa-
cij in dobrih praks, ki sledijo. 

Mesto Zagreb je bilo v projekt 
vključeno zaradi svoje odda-
ljenosti od nuklearne elek-
trarne Krško. Zagreb je kot 
glavno mesto ekonomsko in 
politično središče in bi bilo 
kot takšno v primeru nesreče 
soočeno s številnimi čezmej-
nimi učinki nesreče, kot npr. 
sprejem evakuiranih oseb ter 
prekinitev cestnih in železni-
ških povezav.

Župan mesta Zagreb Milan 
Bandić je svojo izjavo začel 
z zadovoljstvom nad sodelo-
vanjem v projektu, ki v pri-
meru nesreče kot območje 
zaščitnih ukrepov upošteva 
pomembnost neposredne bli-
žine mesta Zagreb. Pozdravil 
je priložnost za izboljšanje 
organiziranosti sistema civil-
ne zaščite ter varnostnih in 
preventivnih ukrepov, ki po-
sledice v primeru izrednega 

dogodka zmanjšujejo na naj-
manjšo možno mero. 
Kot so na novinarski kon-
ferenci poudarili tudi člani 
upravnega odbora (direkto-
rica občinske uprave Občine 
Krško Melita Čopar, Pavle Ka-
linić, načelnik Urada za upra-
vljanje v nujnih situacijah iz 
mesta Zagreb, Mirela Min-
dru, inšpektorica za zaščito 
in reševanje v občini Cerna-
voda, ter koordinator projek-
ta Vitja Gričar), je glavni cilj 
projekta prednostno usmer-
jen v dvigovanje osveščeno-
sti prebivalstva, nadgradnjo 
sodelovanja vseh občin in re-
gij okoli nuklearnega objek-
ta ter prenos in izmenjavo 
tujih praks ter izkušenj, ki 
so potrebne za dobro pripra-
vljenost v primeru nesreče.  
 
Glavni akterji so izpostavili, 
da je glede na število in zane-
sljivost varnostnih sistemov v 
jedrski elektrarni verjetnost 
nastanka nesreče, ki bi po-
menila nevarnost za prebival-
stvo, izredno majhna, hkrati 
pa so neposredne in posredne 
posledice tovrstne nesreče še 
zlasti v bližini nuklearne elek-
trarne takšne, da zahtevajo 
nenehno izboljševanje pri-
pravljenosti sil zaščite, reše-
vanja in pomoči. Usklajeno 
ukrepanje vseh ravni sil za-
ščite in reševanja ob nesreči 
je nujno, zato je namen pro-
jekta nadgraditi tudi opera-
tivno čezmejno sodelovanje. 
Projekt je bil izbran na raz-
pisu Generalnega direktora-
ta za humanitarno pomoč in 
civilno zaščito pri Evropski 
komisiji. Projekt sofinanci-
ra Finančni instrument civil-
ne zaščite do 75 % stroškov 
projekta. Vrednost projekta 
je 526.000 evrov. 

Občina Krško, Mesto Zagreb in Občina Cernavoda so v Mestnem muzeju Krško podpisali mednarodni 
sporazum o partnerstvu, ki odpira medsebojno sodelovanje pri projektu »Pripravljenost na evakuaci-
jo v primeru jedrske nesreče«. K projektu pristopamo s ciljem izboljšanja pripravljenosti sil zaščite in 
reševanja v primeru evakuacije pri tovrstni nesreči. Sporazum so podpisali župan Mesta Zagreb Milan 
Bandič, županja s Krškim pobratene občine Cernavoda Mariana Mircea in podžupanja z županskimi poo-
blastili Ana Somrak. Dogodka se je udeležil tudi minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič ter pred-
stavniki urada za zaščito in reševanje s hrvaške in slovenske strani.

Očistimo Slovenijo 2012 –
24. marca tudi v Krškem

Čez nekaj dni bomo ponovno zavihali ro-
kave in združili moči v akciji Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu! Želimo si, da bi ta edinstvena 
zgodovinska akcija v naši državi pošteno obogatila ekolo-
ško zavest, da skupaj res zmoremo več in imamo združeni 
tudi moč delati spremembe. 
24. marca vas vabimo, da se v čim večjem številu udele-
žite vseslovenske čistilne akcije, ki naj bo ponovno sku-
pno darilo naši naravi in vzpodbuda za nadaljnje aktivnosti 
na področju trajnostnega reševanja problematike ravna-
nja z odpadki. 
V občini Krško smo pripravljeni na dan ‚Č‘, zato razširite 
glas o akciji in k čiščenju povabite vse svoje znance, da 
se 24. marca  v prijetnem duhu zberemo, uživamo v dru-
ženju in vmes še malo pospravimo po naših poteh, travni-
kih, gozdovih ... 
Po koncu čistilne akcije vas od 13. ure dalje vabimo na za-
ključek pred Mladinski center Krško, kjer vas bomo pogo-
stili z golažem.

KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKE 
DELAVNICE NA GRADU RAJHENBURG 

Ponovno vas vabimo na konservatorsko-restavratorske 
delavnice na gradu Rajhenburg v času prenove gradu, 

ki bodo potekale 
od ponedeljka, 16. aprila, do petka, 20. aprila 2012.

Vodili jih bodo vrhunski slovenski strokovnjaki, ki vodi-
jo in izvajajo dela tudi na gradu Rajhenburg.  Delavni-
co KAMEN bo vodil Jože Drešar, Mateja Kavčič bo vodi-
la delavnico OMETI, o LESENIH TESANIH KONSTRUKCIJAH 
bo udeležence podučil Anton Bohinc, delavnico STEKLO 
bo vodila Nuška Dolenc Kambič.
Prijavite se še lahko v Mestnem muzeju Krško, Valvasor-
jevo nabrežje 4, Krško, na e-naslovu: alenka.cernelic.
kroselj@mestnimuzejkrsko.si in na tel. številki 051 475 
675. Na isti naslov najavite tudi svoje oglede. Vabljene 
tudi osnovne in srednje šole. Delavnice so brezplačne. 

Ana Somrak, podžupanja v za-
časnem opravljanju funkcije 
županje, je sprejela izjemno 
športnico Tinkaro Zalokar iz 
Leskovca pri Krškem. Tinkara 
je članica novomeškega Atlet-
skega kluba Krka (v Krškem ni 
atletskega kluba), kjer redno 
trenira in tekmuje. Nastopa 
v tekih na kratkih progah in 
mnogoboju na državnem ni-
voju ter se udeležuje mitin-
gov na mednarodni ravni. 
Somrakova je uspešno atleti-
njo povabila na poseben spre-
jem, saj je najnižja starostna 
meja za skupni tradicionalni sprejem športnikov 14 let. Tin-
kara je učenka 8. razreda Osnovne šole Leskovec pri Krškem. 
Tinkaro njeni odlični rezultati uvrščajo med prvih 8 atletov 
v njeni disciplini - teku na 60 metrov za mlajše pionirke U14 
v Sloveniji. Somrakova je mladi atletinji čestitala za dose-
žene rezultate in ji zaželela, da bi bili njeni napori čim več-
krat nagrajeni in ji nikoli ne bi zmanjkalo volje za vztraja-
nje naprej. Na sprejemu se je pridružila tudi višja svetovalka 
za zdravstvo Klavdija Žibert, Tinkara pa je prišla v sprem-
stvu očeta. Rezultati , ki jih je Tinkara Zalokar dosegla v letu 
2011, so številni in objavljeni na www.krsko.si. 

Župan�in�županji�pri�podpisu�sporazuma

Minister�Franc�Bogovič

Sprejem atletinje Tinkare Zalokar

Tinkara�Zalokar�in�Ana�So-
mrak

Vabimo vas na

SPREJEM ŠPORTNIKOV leta 2011, 
v četrtek, 22. marca 2012, ob 19. uri, 
v veliko dvorano Kulturnega doma Krško.
Na sprejemu bo sodeloval Ivan Molan,

državni prvak v speedwayu v letih 1970 in 1971. 

Program bodo sooblikovali Kulturno društvo Le-
skovec pri Krškem, Mažoretni klub Baton, Osnov-
na šola Podbočje ter glasbena skupina Majolka.

Vljudno vabljeni vsi ljubitelji športa!
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Med številnimi aktivnostmi, ki jih je Občina Sevnica v zadnjih 
letih izvajala z namenom celovitega urejanja okolja, je tudi 
izpopolnjevanje sistema odgovornega ravnanja z odpadnimi 
vodami. Za čiščenje odpadnih voda iz osrednjega poselitve-
nega jedra občine s kraji Sevnica, Boštanj, Dolenji Boštanj, 
Radna in Log, ki so tudi najbolj obremenjeni z odpadnimi vo-
dami iz gospodinjstev in industrijskih obratov, skrbi Čistilna 
naprava Sevnica na Logu v upravljanju Javnega podjetja Ko-
munala Sevnica.

Delovanje te osrednje sevniške čistilne naprave, ki je dimenzi-
onirana za 9900 populacijskih enot (eno enoto lahko enačimo z 
enim prebivalcem), kaže dobre in z zakonodajo skladne rezulta-
te. To potrjujejo tudi zbrani podatki o povprečnem učinku čišče-
nja za leto 2011 s strani Sektorja za kakovost voda pri Agenciji 
Republike Slovenije za okolje, ki primerjajo delovanje vseh slo-
venskih čistilnih naprav v velikosti nad 2000 populacijskih enot. 
Sevniška čistilna naprava se med vsemi 93 ocenjenimi po pov-
prečnem učinku čiščenja uvršča v prvo tretjino. Kot ocenjujejo 
v podjetju Komunala Sevnica, je dober učinek čiščenja čistilne 
naprave na Logu posledica odgovornega odnosa občine in upra-
vljavca do novozgrajene infrastrukture, celovitega pristopa k 
odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter zagotovitve ustrezne-
ga upravljanja z infrastrukturo. V sklopu ustreznega upravljanja 
s strani upravljavca čistilne naprave pa je potrebno izpostaviti 
usposobljen kader za vodenje procesa čiščenja odpadnih voda na 
čistilni napravi, aktivnosti na področju šolanja kadrov in preno-
sa izkušenj med upravljavci drugih čistilnih naprav v okolici, po-
vezovanje z izkušenimi strokovnjaki in upravljavci tovrstnih na-
prav, predvsem pa tudi odgovoren odnos do okolja.

Z namenom ohranjanja doseženega učinka čiščenja, skladnim z 
zakonodajo, se bo standard doseženih rezultatov ohranjal tudi 
v bodoče. Mreža kanalizacijskih sistemov v občini se širi z gra-
dnjo kanalizacije in hkrati čistilne naprave na Orehovem, ne-
davno pa je bila podpisana tudi pogodba za izvedbo projekta 
Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju, katerega namen 
je celovita ureditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja v 
obeh omenjenih krajih. 

� Vir:�Komunala�Sevnica

Občina Sevnica je z name-
nom varovanja in negovanja 
čistega okolja na javni raz-
pis za izbor projektov v okvi-
ru »Operativnega programa 
IPA Slovenija-Hrvaška 2007–
2013« skupaj še s petimi par-
tnerji uspešno prijavila pro-
jekt Remedisanus, katerega 
cilj je izboljšanje kakovosti 
življenja prebivalcev in ohra-
njevanje bioraznovrstnosti s 
sanacijo in remediacijo one-
snaženih območij. Projekt, ki 
ga na območju občine Sevni-
ca izvaja Javno podjetje Ko-
munala Sevnica, je v zaključ-
ni fazi. 

V sklopu projekta je bilo oči-
ščenih deset črnih odlagališč: v 
KS Zabukovje odlagališče Pusti 
vrh, v KS Studenec odlagališči 
Ponikve in Perišče, v KS Tržišče 
odlagališči Spodnje Vodale in 
Zgornje Vodale, v KS Šentjanž 

odlagališče Brunk, v KS Sevnica 
odlagališče Lončarjev Dol, v KS 
Primož odlagališče Dolnje Im-
polje, v KS Krmelj odlagališče 
Ribnik in v KS Boštanj odlaga-
lišče ob cesti Radna–Konjsko. 
Na območju občine Sevnica so 
bile poleg sanacije naštetih 
desetih črnih odlagališč po-
stavljene tudi opozorilne ta-

ble s prepovedjo vnovičnega 
onesnaževanja. Na očiščenem 
odlagališču Perišče v krajevni 
skupnosti Studenec je Komuna-
la Sevnica izvedla tako imeno-
vane remediacijske procese, 
ki pomenijo vračanje sanirane-
ga odlagališča v naravno sta-
nje. V sklopu projekta se izva-
jajo tudi delavnice v vrtcih in 

izobraževanja v osnovnih šo-
lah, predvsem na temo pravil-
nega ravnanja z odpadki. Tej 
temi je posvečen tudi priroč-
nik z naslovom »Priročnik za 
pravilno ravnanje z odpad-
ki iz gospodinjstev«, ki ga je 
pripravila Komunala Sevnica in 
razdelila vsem gospodinjstvom 
sevniške občine. V teku pa so 
tudi aktivnosti za naročilo ko-
šev za smeti v obliki živali, 
namenjeni za uporabo v vrt-
cih.  

Po občini Sevnica v času pre-
bujanja narave vsako leto po-
tekajo čistilne akcije, katerih 
namen je organizirano ureja-
nje in čiščenje okolja. Čistil-
ne akcije so tudi letos pove-
zane na nacionalni ravni, in 
sicer v akciji Očistimo Slo-
venijo 2012, ki jo 24. mar-
ca organizira društvo Ekolo-
gi brez meja. Čistilne akcije 
bodo na območju občine Sev-
nica potekale od 23. marca 
do 4. aprila, izvajala pa jih 
bodo številna društva, kra-
jevne skupnosti, javni zavo-
di, druge organizacije in po-
samezniki.
Osrednji koordinator čistil-
nih akcij je Turistična zveza 
občine Sevnica (TZOS) v so-
delovanju z Občino Sevnica, 
ki akcije podpira tudi z naku-
pom rokavic in vreč za smeti, 
ter Komunalo Sevnica, ki bo 

Velika čistilna akcija 2012 tudi 
v občini Sevnica

v času poteka akcij po pred-
hodnem dogovoru z lokalni-
mi koordinatorji poskrbela za 
brezplačen odvoz odpadkov.

Čistilne akcije bodo tudi letos 
potekale po ustaljenem redu. 
TZOS je obvestila vse sodelu-
joče o poteku akcij, seznam 
s kontakti področnih koordi-
natorjev pa je objavljen na 
spletni strani Občine Sev-
nica (www.obcina-sevnica.
si) in bo sproti dopolnjevan. 
Lokalnim koordinatorjem je 
TZOS razdelila vrečke in ro-
kavice za čistilne akcije, pri-
pravljen in na spletni strani 
Občine Sevnica objavljen pa 
je tudi obrazec za popis re-
zultatov čistilnih akcij, ki ga 
izpolnijo lokalni koordinator-
ji po zaključku same čistilne 
akcije. Koordinatorji določe-
nega področja se s Komuna-

lo Sevnica dogovorijo o datu-
mu, času in lokaciji odvoza 
zbranih odpadkov (v času od 
23. marca do 4. aprila). Se-
znam datumov čistilnih akcij 
po posameznih področjih bo 
objavljen naknadno na sple-
tni strani Občine Sevnica.

Vljudno vabljeni, da se či-
stilnih akcij udeležimo v 
čim večjem številu in sku-
paj pripomoremo k urejeni 

podobi našega bivanjskega 
prostora.

Turistična zveza občine Sevnica
Cvetka Jazbec – 031 825 053
Alenka Kozorog – 051 680 288

Občina Sevnica
Bojan Kostevc – 051 348 039

Kontakt za sporočanje datuma, časa in lokacije
pobranih odpadkov Komunali Sevnica

Mojca Jazbinšek – 07 81 64 714 in 031 653 298

V času prvih pomladnih dni z organiziranim čiščenjem oko-
lja in številnimi čistilnimi akcijami izkazujemo svojo hvale-
žnost planetu Zemlja. Temu je namenjen tudi dan Zemlje, ki 
ga obeležujemo 22. aprila, ob tem pa še posebej poudarimo 
pomen odgovornega ravnanja z odpadki in njihovega pravil-
nega ločevanja, varčevanja s pitno vodo in drugimi oblika-
mi energije ter varstvo ozračja, gozdov in narave v najšir-
šem smislu, s katero gospodarimo trajnostno in odgovorno. 

Občina Sevnica ob dnevu Zemlje v sodelovanju z lokalnimi 
institucijami vsako leto pripravi zanimive strokovne vsebine. 
V lanskem letu je tako na pobudo župana Srečka Ocvirka in 
direktorja Javnega podjetja Komunala Sevnica Mitje Udov-
ča, s sodelovanjem sevniške krajevne enote Zavoda za goz-
dove Slovenije, potekala strokovna ekskurzija za učence de-
vetih razredov sevniških osnovnih šol. Učenci so se seznanili 
z delovanjem Čistilne naprave Sevnica, ob tem pa spoznali 
še veliko drugih koristnih informacij o varovanju okolja, rav-
nanju z odpadki, čisti pitni vodi in gozdovih, ki so poleg vira 
čistega okolja po načelu trajnostnega načina gospodarjenja 
tudi vir energije in številnih surovin. 

Občini Sevnica in podjetju Komunala Sevnica se bo z aktiv-
nostmi ob dnevu Zemlje letos pridružilo tudi sevniško podjetje 
Tanin, ki ima dolgoletno tradicijo pri predelavi lesa in prido-
bivanja ekstraktov ter zaposluje 117 ljudi pretežno iz obmo-
čja občine Sevnica. S tovrstnim sodelovanjem želijo občanom 
predstaviti vsebinsko raznolikost in širino svoje proizvodnje, v 
kateri uporabljajo naravne surovine, predvsem pa želijo pred-
staviti pristop k okoljsko sprejemljivim oblikam proizvodnje. 
V ta namen bodo 19. maja pripravili dan odprtih vrat, name-
njen vsem zainteresiranim občanom sevniške občine.

Počastitvi dneva Zemlje se letos 
pridružuje tudi podjetje Tanin

Čistilna naprava Sevnica dosega 
svoj namen

Glavni namen čiščenja odpadnih voda je:

• varovanje našega okolja in zmanjševanje onesnaževanja 
okolja z odpadnimi vodami,

• varovanje zalog pitne vode,
• povečevanje varnosti našega bivalnega prostora,
• zmanjševanje tveganja, ki bo lahko ogrozilo naše zdravje,
•  ohranjanje življenja v površinskih vodah in morjih.

Cilj projekta Sekundarna ka-
nalizacija v Sevnici in Bošta-
nju je celovita ureditev se-
kundarnega kanalizacijskega 
omrežja Sevnice in Boštanja 
tako, da bo ustrezalo vsem 
zahtevam, ki jih za tovrstne 
objekte narekujejo predpi-
si in standardi. Sekundarna 
kanalizacija bo priključena 
na primarni kolektor Čistil-
ne naprave Sevnica. Projekt 
je Občina Sevnica uspešno 
prijavila na Javni poziv za 
predložitev vlog za sofinan-
ciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »regi-
onalni razvojni programi« in 
v letu 2011 pridobila poziti-
ven sklep o sofinanciranju. 
Pogodbena vrednost projekta 
znaša okrog 2.150.000 evrov, 
vrednost sofinanciranja pa je 

Sekundarna kanalizacija v Sevnici 
in Boštanju ter pločniki v Tržišču
Občina Sevnica je z gradbenim podjetjem Rafael d.o.o. iz Sevnice podpisala pogodbo za izvedbo pro-
jekta Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju, s cestnim in gradbenim podjetjem CGP Novo mesto 
pa pogodbo za izvedbo projekta gradnje pločnika v Tržišču. 

okrog 1.492.000 evrov. Podpi-
su pogodbe je sledila uvedba 
v delo, pogodbeni rok za do-
končanje del v sklopu projek-
ta pa je konec avgusta 2012.

Občina Sevnica je s cestnim 
in gradbenim podjetjem CGP 

Novo mesto podpisala pogod-
bo za izvedbo projekta gra-
dnje pločnika v Tržišču, 
in sicer od tržiške bencin-
ske postaje do gostišča Ulč-
nik. Ureditev poleg izgradnje 
pločnika vključuje tudi raz-
širitev prepustov ter mostov 

čez Mirno in Tržiški potok. 
Vključena je izgradnja jav-
ne razsvetljave na celotnem 
odseku ter ureditev preho-
dov za pešce pri odcepu za 
Mostec in križišču za Voda-
le, pa tudi ureditev dveh pa-
rov avtobusnih postajališč na 
lokaciji obstoječih. Celotna 
pogodbena vrednost inve-
sticije znaša 318.000 evrov. 
Občina Sevnica je investici-
jo uspešno prijavila na ukrep 
»Obnova in razvoj vasi« pro-
grama razvoja podeželja Re-
publike Slovenije za obdo-
bje 2007–2013 in pridobila 
pozitiven sklep, s katerim 
je zagotovljeno sofinancira-
nje investicije. Dela se bodo 
pričela in zaključila v leto-
šnjem letu.
� Foto:�Občina�Sevnica

Podpis�pogodbe�za�izvedbo�
projekta�gradnje�pločnika�
v�Tržišču� s� strani� župana�
Srečka�Ocvirka�in�predse-
dnika�uprave�CGP�Novo�me-
sto�Marjana�Pezdirca.

Župan� Srečko�Ocvirk� in� di-
rektor�podjetja�Rafael�d.o.o.�
Rafael�Drstvenšek�podpisuje-
ta�pogodbo�za�izvedbo�pro-
jekta�Sekundarna�kanalizaci-
ja�v�Sevnici�in�Boštanj.

Remedisanus: sanacija črnih odlagališč

Črno�odlagališče�»Perišče«�pred�in�po�sanaciji�z�remediacijo.�Foto:�Občina�Sevnica

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN 
TEHNOLOGIJO
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Polemike današnjega časa so usmerjene v trenu-
tne finančne razmere države, v kateri upokojen-
ce obravnavajo kot finančno breme. Ozko finančno 
gledano to tudi smo. Vendar upokojenec ne nasta-
ne v letu, ko gre v pokoj. Nastane v obdobju 40-le-
tnega dela in plačevanja prispevkov v pokojnin-
sko blagajno. Večine sedanjih upokojencev nihče ni 
vprašal, ali se s tem načinom strinja in ali bi mor-
da sam z razpoložljivimi sredstvi bolje gospodaril. 
Vsi smo zaupali nekdanji in sedanji državi, da se 
naši vplačani zneski zbirajo in se vsako leto še ople-
menitijo z obrestmi. Zelo malo jih je že v prejšnji 
domovini vedelo, da vse več zbranega denarja ko-
pni za »podarjene« pokojnine in druge »socialne« 
transferje, pokrivane iz pokojninske blagajne. Prav 
gotovo so med sedanjimi upokojenci tudi nekateri, 
ki so to vedeli in so celo pripomogli k praznitvi po-
kojninske blagajne. Sedaj smo tam, kjer smo. Na-
mesto, da bi za pokojnine počasi trošili svoj privar-
čevani denar, morajo upravljavci pokojninskega 
sklada čakati na vplačila trenutno aktivnih delav-
cev, ki jih je vse manj in s vse manjšimi plačami. 

Kam torej z upokojenci? Vse bolj se pojavlja prikri-
to razmišljanje, da smo odveč. Ker se nas ne dá od-
straniti, je potrebno znižati prejemke na nivo dr-
žavnih prihodkov in to ne glede na to, da so bila 
naša vplačila realna. Kaj bi se zgodilo, če bi v tre-
nutku izginilo 50 % upokojencev ali če država dra-
stično zniža pokojnine? Nastal bi izredno velik 
gospodarski kolaps. Upokojenci smo pomembni po-
trošniki v gospodarskem sistemu. Ničesar ne od-
nesemo na drugi svet. Ves razpoložljiv denar pora-
bimo doma v isti državi. Pokojnine v veliki meri 
porabimo tudi za sedanjo generacijo, ki ima po nas 
in zaradi naše potrošnje delovna mesta. Poznam 
zelo malo upokojencev, ki ne bi bili še vedno aktiv-
ni, če jim le zdravstveno stanje to dopušča. Veliko 
dela opravijo za mlajšo generacijo skozi varstvo, 
vzgojo, ustvarjanje medgeneracijskega spoštova-
nja, vzdrževalnih del, priprave hrane, vrtičkarstva 
in prostovoljskih aktivnosti. Marsikatera mlajša 
družina stanuje v lastnini upokojencev. Trdim, da 
bi ovrednoteno sedanje delo aktivnega upokojen-
ca pomenilo kar dobro mesečno plačo. Morda bo tre-
nuten preblisk financarja, da bi lahko to obdavčili, 
kot na primer v kmetijstvu, kjer te obdavčijo za vi-
šek pridelka ne glede na to, ali si ga prodal, razdal 
ali je propadel. Zelo malo je tistih upokojencev, ki 
del denarja potrošijo v tujini.

Sedanja država je pred težko nalogo spraviti po-
kojninsko blagajno v tako stanje, da bo vsaka ge-
neracija trošila, ob neki dogovorjeni solidarnosti le 
svoj vplačan in z dobrim gospodarjenjem oplemeni-
ten denar. Ko bo to spet doseženo, ne bo medgenera-
cijskega očitka, da aktivni delavci delajo za upoko-
jence. Gospodarska gibanja morajo biti prilagojena 
generacijski sposobnosti državljanov. Izkušnje iz 
pretirane rasti zaposlovanja od zunaj so boleča 
tema za naše državljane in še bolj boleča tema za 
tiste, ki so verjeli v Slovenijo. Morda je lakomnost 
manjšega števila posameznikov in prilagodljivost 
vladajočih za le štiriletni mandat največja »šiba« 
za slovenskega delavca in upokojenca.

Upokojenci se v večini zavedamo, da smo svojo pri-
ložnost urejanja skupnega življenja že imeli. To 
je sedaj naloga mlajše generacije. Pomagajmo ji 
po svojih močeh in ne dopustimo, da se naše mi-
nulo delo razvrednoti. Če še enkrat retorično vpra-
šam »kam z upokojenci«, je odgovor čvrst in jasen: 
Do smrti nikamor, če je to komu prav ali ne. Tak je 
»zakon« življenja, ki je nad državnimi zakoni.

Starejšim naproti

ZA uPOKOJENCE iN DRuGE STAREJŠE OBčANE, 15. MAREC 2012TEMATSKA PRiLOGA

Kam 
z upokojenci?

Piše: 
Franc Černelič

kolumna

Zato je Evropska unija leto 
2012 proglasila za Evropsko 
leto aktivnega staranja in 
medgeneracijske solidarno-
sti. S tem želijo dati pouda-
rek tako aktivnemu staranju 
kot medgeneracijski solidar-
nosti in ju čim bolj poveza-
ti. Upoštevati je potrebno vse 
generacije, le tako bodo reši-
tve uspešne in vzdržne. Aktiv-
no staranje je vseživljenjski 
proces, ki zajema vse gene-
racije. Cilj letošnjega leta je 
ustvarjanje Evropske unije, 
ki bo starosti prijazna. Tako 
je potrebno poskrbeti za za-
poslitev starejših, ki še niso 
dopolnili upokojitvene staro-
sti in tistih, ki so že upoko-
jeni, a bi želeli še naprej s 
svojim znanjem in izkušnja-
mi prispevati k razvoju druž-
be. Na lokalnem nivoju je 
potrebno poskrbeti za večjo 
socialno vključenost, za več 
prostovoljstva in za organi-

zacijo ustrezne oskrbe. De-
lati je potrebno na promociji 
zdravega staranja ter samo-
stojnega in neodvisnega ži-
vljenja. Spodbuditi je po-
trebno večjo solidarnost med 
generacijami ter priznavati 
vrednost starejših pri ustvar-
janju in razvoju družbe. Po-
iskati bo treba poleg starih 
tudi nove in trajnostne reši-
tve, kakršnih doslej še nismo 
poznali in ki bodo povezovale 
različne generacije ter bodo 
ostale tudi v prihodnosti kot 
dediščina tega leta. Namen 
tega leta je spodbujanje vi-
zije družbe vseh starosti, kjer 
vsak igra aktivno vlogo in uži-
va enake pravice ne glede na 
starost, spol, raso, vero, spol-
no usmerjenost, zdravstveno 
stanje itd. Ključno vlogo pri 
obeleževanju Evropskega leta 
2012 ima Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, ki 
pripravlja celoletni program. 

Imenovali bodo tudi amba-
sadorje evropskega leta. To 
bodo znani posamezniki, ki 
s svojim življenjskim stilom 
in nesebičnostjo predstavlja-
jo zgled aktivnega staranja 
za celotno družbo. Njihova 
vloga pa bo najpomembnej-
ša pri povezovanju med ge-
neracijami.

Med ambasadorji je tudi 
predsednica ZDUS – dr. Mate-
ja Kožuh Novak. V akcijo se 
vključuje tudi Slovenska filan-
tropija, ki organizira »Dan za 
spremembe«. Lani smo v okvi-
ru te akcije imeli kulturno pri-
reditev. Letos jo bomo pono-
vili in sicer 20. aprila ob 16. 
uri v Kulturni dvorani XIV. di-
vizije na Senovem. Akcijo le-
tos imenujemo: Premaguj-
mo osamljenost. Povezali 
smo se z ZPM Krško in skupaj 
z njimi bomo izvedli kultur-
no prireditev. ZPM Krško pa si 

bo prizadevala skupaj s svo-
jimi prostovoljci in z učenci 
osnovnih šol sodelovati z ne-
katerimi starejšimi osamljeni-
mi ljudmi vse leto. Na kultur-
no prireditev bomo poskušali 
z našimi prostovoljci pripelja-
ti tudi več osamljenih, ki sicer 
nimajo možnosti za obisk kul-
turnih prireditev. Zato vabimo 
vse, ki želite podariti svoj čas 
in storiti nekaj koristnega, da 
se nam pridružite ter pomaga-
te starejšim premagovati nji-
hovo osamljenost.

Ne navsezadnje pa bi radi 
spomnili še na pohod posa-
vskih upokojencev, ki bo 23. 
maja in na srečanje posa-
vskih upokojencev, ki bo za-
dnjo soboto v avgustu. Prija-
vite se lahko v vaših matičnih 
društvih upokojencev.

� Predsednica�PZDU
� Olga�Košir

Leto aktivnega staranja 
in medgeneracijske solidarnosti
V pretežnem delu Evrope se soočajo s problemom večjega števila starejših in z manjšim številom mlajših 
generacij. To pomeni, da se prebivalstvo Evrope stara in temu je potrebno prilagoditi tudi nekatera pose-
bej izpostavljena področja (sociala, zdravstvo, pokojninsko zavarovanje, itd). Teh sprememb se morajo še 
posebej zavedati v lokalnih skupnostih, ker bodo imeli pri soočanju s tem problemom pomembnejšo vlogo.

Vsi, ki se zavedamo, da je 
medgeneracijsko sodelova-
nje ključni člen za preživetje 
naše družbe, moramo ukrepa-
ti brez odlašanja. Delovanje 
je potrebno v vseh smereh – 
med starejšimi in med mlaj-
šimi. Povrniti moramo zaupa-
nje v starejšo generacijo in s 
pozitivnimi zgledi razbiti čr-
no-belo sliko, ki jo tudi mediji 
gradijo z grozečimi poročanji 
o »staranju Evrope«. Zvesti 
bralci dobro veste, da se pri 
Posavskem obzorniku iz števil-
ke v številko trudimo povezo-
vati vse generacije, da pa bi 
razmišljanje Posavja popeljali 
preko stereotipov o starejših 
kot bremenu družbe, pripra-
vljamo tudi tematsko prilo-
go »Lepa leta«. Prva številka 
vas je razveselila 8. decem-
bra 2011, nova je ravnokar v 
vaših rokah. Gre za strani, na 
katerih v ospredje postavlja-
mo starejše, ki so vir navdi-
ha svoji okolici, ne izogibamo 
pa se niti težavam, s katerimi 
se srečujejo. Med drugim smo 
obiskali Društvo upokojencev 
Brežice, raziskali, kako v pra-
ksi poteka medgeneracijsko 
sodelovanje posavskih osnov-
nošolcev s starejšimi, pozani-
mali smo se o demenci, obi-
skali nekaj dogodkov, ki jih 
soustvarjajo starejši ipd. Da 
se bo v prihodnjih številkah 
Lepih let slišal tudi vaš glas, 
pa vas seveda vabimo, da 

nam pošiljate svoje prispev-
ke na lepa.leta@posavje.info 
ali pišete na naslov časopisa, s 
pripisom »za lepa leta«.

Kot boste prebrali tudi v na-
daljevanju, se je v februarju 
z razpravo v Državnem svetu 
uradno začelo evropsko leto 
aktivnega staranja in soli-
darnosti med generacijami. 
V času Evropskega leta 2012 
naj bi se na to temo v Slo-
veniji odvilo mnogo dogod-
kov in projektov tako na na-

cionalni kot na regionalni 
ravni, akcija ima tudi svo-
je prepoznavne ambasador-
je. Aktivnost na tem podro-
čju pozdravljamo. Naj bodo 
dejavnosti vseh, ki bodo po-
skušali uresničiti poslanstvo 
letošnjega evropskega leta, 
ki je med drugim namenjeno 
aktivnemu vključevanju sta-
rejših v družbeno dogajanje 
in uvidenju, da imajo starej-
še generacije ogromno neiz-
koriščenih potencialov, kar se 
da uspešne. Upamo, da letos 

ne bodo zaživeli t.im. »pro-
jekti zaradi projektov« in da 
bo vsem dobronamernim lju-
dem uspelo izkoristiti doda-
tno medijsko pozornost, da 
odpremo čim več prijetnih 
in manj prijetnih vprašanj, 
ki pestijo naše starejše. Ti-
stim, ki bodo izkazali iskren 
namen, da pomagajo starej-
šim pri aktivnejšem delova-
nju in povezovanju v Posavju, 
bomo kot vedno prišli naproti 
tudi v našem mediju. 
� M.�Mavsar

Ni skrivnost, da tudi v Sloveniji ob skrbi za materialni razvoj in ekonomsko stabilnost družbe pogosto 
pozabljamo na pomen sožitja generacij, na prepotrebno izmenjavo znanj, izkušenj in vizij. Način dana-
šnjega življenja počasi izolira posamezne življenjske celice, mlade postopoma ločuje od starejših, svo-
je pa je dodal tudi tehnološki razkorak: medtem ko starejši svoje modrosti še vedno v največji meri de-
lijo ustno ali zapišejo na papir, mladi za znanjem brskajo po internetu. 

Dr.�Mateja�Kožuh�Novak,�Vlasta�Nussdorfer,�Mito�Trefalt�in�Rok�Terkaj�so�poleg�Iva�Da-
neua,�Petra�Florjančiča�ter�Neže�Maurer�ambasadorji�Evropskega�leta�2012.

ideja
za

darilo 
        naročila

040 634 783
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Lahko bi rekli, da ljudje pretežno do-
bro vedo za pomen demence. Izvor 
imena pa je? 
Demenca izvira iz latinščine dementia 
(de-mens, mentis-razum), prosto po-
vedano pomeni odsotnost spomina. V 
medicini pomeni slaboumnost, zaradi 
organskih ali funkcionalnih motenj. Je 
kronična napredujoča možganska bo-
lezen, ki prizadene višje možganske 
funkcije, kot so spomin, mišljenje, 
orientacija, razumevanje, računske in 
učne sposobnosti ter sposobnosti go-
vornega izražanja in presoje.

Ali poznamo več vrst demence?
Najpogostejša oblika demence je Alz-
heimerjeva bolezen, imenovana po 
briljantnem nemškem psihiatru Aloi-
su Alzheimerju, ki je preučeval bole-
zenske spremembe možganskega tkiva 
in je že leta 1907 publiciral strokov-
ne ugotovitve, natančen kliničen opis 
bolezni, makro in mikroskopske spre-
membe na možganih neke mlajše pa-
cientke. Tej obliki demence se pripi-
suje več kot polovica odstotkov vseh 
primerov bolezni. Nekoliko manjši de-
lež predstavlja vaskularna (žilna) de-
menca, v prvi vrsti kot posledica mo-
žganske kapi, in je lahko povezana s 
povišanim krvnim tlakom, povišanim 
holesterolom, sladkorno boleznijo, od 
Alzheimerjeve bolezni pa se razliku-
je po hitrem nastopu in nenadnih po-
slabšanjih. Nekatere oblike demence 
se pojavljajo ob Parkinsonovi bolezni 
– poškodbah glave, kroničnem alkoho-
lizmu, nekaterih presnovnih in hor-
monskih boleznih, prehranjevalnem 
pomanjkanju, npr. pomanjkanju vita-
mina B 12. Bolezen se imenuje po an-
gleškem zdravniku Jamesu Parkinsonu, 
ki je prvi opisal to bolezen možganov, 
in se večinoma začne v petem ali še-
stem desetletju življenja, z upognjeno 
držo, s podrsavanjem pri hoji, z zmanj-
šanjem intelektualnih sposobnosti, z 
monotonim govorom, s splošno dušev-
no lenobnostjo, vegetativnimi motnja-
mi, znojenjem ipd.

Če ostaneva pri izgubi spomina, de-
menci, so vzroki za demenco že 
opredeljeni?
Natančnega vzroka za demenco žal za-
enkrat ne poznamo. Poznamo pa šte-
vilne rizične faktorje za mogoč pojav 
bolezni: staranje, dednost, 
debelost, sladkorna bole-
zen, žilni faktorji, povišan 
krvni tlak, povišane krvne 
maščobe.

Ugotovljeno je, da se s sta-
rostjo povečuje verjetnost 
za demenco?
Tako je. Odstotek bolnikov 
z demenco po 65. letu str-
mo narašča, po 90. letu bo-
lezen prizadene kar šestde-
set odstotkov starejših. Ob 
tem, ko se življenjska doba 
podaljšuje, se žal povečuje-
jo tudi bolezni možganov. Je 
resen problem za medicin-
sko stroko in je resen pro-
blem s socialnega in eko-
nomskega vidika.

Kako prepoznamo zgodnje znake de-
mence?
V začetni fazi bolezni je prizadet pred-
vsem kratkoročni spomin, za oddaljene 
dogodke šele v pozni fazi. Pogosto je 
prizadeta bolnikova orientacija, naj-
prej v času in prostoru. Oteženo je be-
sedno izražanje, presoja, učenje novih 
vsebin, mišljenje je osiromašeno. Bol-
niki se osebnostno spremenijo, lahko 
so  paranoični, sumničavi, jezni, agre-
sivni. Z napredovanjem bolezni bolni-
ki tudi telesno opešajo, niso sposobni 
opravljati osnovnih življenjskih aktiv-
nosti.

Ob vsem naštetem: poiskati zdravni-
ško pomoč!?
Tako je. Ob sumu, da gre za demenco 
je pregled v zgodnjem stadiju zelo po-
memben. Vendar vse motnje spomina 
niso demenca, lahko so normalen del 
staranja, lahko so povezane z depresi-
jo in drugimi psihičnimi motnjami, po-
sledica jemanja nekaterih zdravil, po-
mirjeval, na primer. Treba je obiskati 
osebnega zdravnika, ki bo opravil na-
tančen pregled, laboratorijske preiska-
ve in bo bolnika po potrebi napotil k 
ustreznemu specialistu – psihiatru, ne-
vrologu, endokrinologu …

Kaj priporočati dementni osebi?
Čim večjo psihično in telesno aktiv-
nost, uravnoteženo prehrano z zado-

stno količino mineralov in vitaminov, 
izogibanje škodljivim razvadam. Tudi 
pri ugotovljeni demenci je zelo po-
membno, da človek čim dlje ostane 
aktiven in da se v okviru svojih mo-
žnosti ukvarja z dejavnostmi, ki ga za-
nimajo in veselijo. Kajti vse, kar je do-
bro za druge človeške organe, je dobro 
tudi za možgane. Na kratko: trenirati 
telo in um!

Kako lahko pomagajo najbližji – svoj-
ci, prijatelji?
Skrb za dementnega pacienta pome-
ni izjemen čustveni in psihični napor, 
zato tudi svojci potrebujejo veliko ra-
zumevanja. Pri zdravljenju demence 
je pomembna vedenjska terapija, ki 
jo lahko izvajajo svojci. Denimo, de-
javnosti, ki so povezane z glasbo: pe-
tje starih pesmi, izvabljanje različnih 
zvokov, ples, vaje, namenjene vzdrže-
vanju besednega zaklada: čim več be-
sed na neko črko; vaje za vadbo krat-
koročnega in dolgoročnega spomina: 
obrniti razglednico in opisati, kaj je na 
njej, obnoviti prebrano besedilo, po-
slušati radio … Skratka, domače oko-
lje naj bo za dementnega bolnika var-
no, aktivno, kolikor se le da, ne smemo 
pozabiti na pregled vida, sluha, pred-
vsem pa naj bo okolje polno razume-
vanja in podpore.

� Natja�Jenko�Sunčič

pogovor

Vabilo 
k sodelovanju!

Vaša mnenja in predlo-
ge pošljite na naslov:
Posavski obzornik (za 
Lepa leta), Trg Matije 

Gubca 3, 8270 Krško ali 
na e-naslov: 

lepa.leta@posavje.info

Prijetna raška "jesen življenja" 
RAKA - V naše Društvo upokojencev na Raki je vključe-
nih 250 članov. Vsi se trudimo, da bi nam bilo čim lep-
še, da si popestrimo jesen življenja, zato se ukvarja-
mo z več dejavnostmi. Organiziramo razna srečanja, 
predavanja, vesele večere ob kartanju, pikadu in roč-
nih delih, izlete po Sloveniji in tujini ter se večkrat na 
leto odpravimo na pohode. Aktivni smo tudi na špor-
tnem področju, s čimer združimo prijetno s koristnim.

Tako smo v letošnjem mesecu februarju že deveto leto le-
tovali v hotelu Delfin v Izoli. Ne glede na to, da nam vre-
me ni bilo najbolj naklonjeno, saj je v tistih dneh burja 
neusmiljeno bičala po primorskih in notranjskih krajih, 
smo prijetno, družabno preživeli enotedensko druženje, 
med katerim smo obeležili tudi kulturni praznik, in se vrni-
li domov spočiti ter dobro razpoloženi. Še toliko bolj, ker 
smo se nazaj grede tradicionalno ustavili v prijetnem lo-
kalu v Štorovju, kjer so nas za dobrodošlico pričakali naši 
muzikantje Č‘bularji, ob glasbi katerih smo tudi zaplesali. 

Na dan zaljubljencev smo kljub nizkim temperaturam or-
ganizirali Valentinov pohod. Zbrali smo se na trgu na Raki, 
od koder smo pohodniki odšli k cerkvi sv. Valentina na Stra-
ži, kjer smo se udeležili svete maše. Za presenečenja in 
pogostitev med potjo so poskrbele članice Kmečkih žena 
Ardro in Turističnega društva Lovrenc, po vrnitvi pa smo 
rekreativni pohod tradicionalno zaključili z druženjem, 
bogračem in cvičkom. Po raznih aktivnostih in druženjih 
je pester tudi mesec marec, ki poteka tudi v znamenju 
ženskih praznikov. Tako smo dan žena članice društva ob 
kulturnem programu družno praznovale v raški restavra-
ciji Silvester.
� Ivica�P./�B.�M.

Likovna delavnica za starejše
SEVNICA - Vsak torek popoldan poteka v učilnici Srednje 
šole Sevnica ustvarjalna likovna delavnica, ki jo vodi li-
kovni pedagog Tone Zgonec. 

Tone se je rodil leta 1941 na Bregu pri Sevnici, s svojo druži-
no pa živi v Boštanju. Po zaključenem učiteljišču je nadalje-
val študij na Pedagoški akademiji v Mariboru, kjer je diplomi-
ral na likovnem oddelku in nato poučeval na osnovnih šolah. 
Doslej se je s svojimi slikarskimi deli že večkrat predstavil na 
skupinskih in samostojnih razstavah ter prejel tudi nekaj pri-
znanj. Neizčrpen vir navdiha za umetniško ustvarjanje najde 
v naravi. V mladih letih je največ slikal v temperi in v gvašu, 
sedaj pa je že vrsto  let njegova najljubša tehnika oljna. Po-
leg slikarstva se ukvarja še s fotografijo, velik del svoje de-
javnosti pa posveča tudi oblikovanju knjig (sodeloval je pri 
izidu knjige 800 let Boštanja, 500 let Župnije Boštanj, Ukro-
čena lepotica) in oblikovanju plakatov za gledališke pred-
stave (Pod svobodnim soncem, Miklova Zala, Deseti brat …). 

Tone Zgonec kot član sevniškega društva Univerza za tre-
tje življenjsko obdobje že deveto leto vodi likovno de-
lavnico. »Tema letošnje likovne delavnice je človek, zato 
so v ospredju človeški akti,« je pripovedoval ob našem 
obisku in dodal, da bi bil dobrodošel tudi kakšen model. 
Z delom svojih varovank in varovancev je zadovoljen, 
saj je njihov napredek pri likovnem izražanju iz leta v 
leto boljši. Ob zaključku likovne delavnice, ki jo v leto-
šnjem študijskem letu obiskuje 12 slušateljic in slušate-
ljev, bodo pripravili, tako kot vsa leta doslej, še razstavo.                                                                                                                       
 S.�Radi

Pogostitev�s�krofi�med�Valentinovim�pohodom

Tone�Zgonec�(v�sredini�sedi)�s�skupino�U3,�ki�obiskuje�
likovno�delavnico.

Ob tednu možganov o izgubi spomina
Oglasili smo se v Zdravstvenem domu Brežice pri dr. Milanu Matiću, spec. spl. medicine, in ob tednu, 
ki je razglašen za mednarodni teden možganov, poiskali nekaj odgovorov na temo izgube spomina 
oziroma demence. Možgani so eden od najbolj zapletenih človeških organov, v medicinski znanosti 
pa najbolj zapostavljen človeški organ. Skrivnostne ostajajo tudi marsikatere bolezni možganov.

dr.�Milan�Matić

Ljudska univerza Krško v sodelovanju s Knjižnico Brežice in Knjižnico 
Sevnica vabi na brezplačno izobraževalno srečanje na temo:

Kako prihraniti čas in denar 
z uporabo bankomata,

ki bo v
ČETRTEK, 22.3.2012, ob 16.00 v Knjižnici Brežice;  

PETEK, 23. 3. 2012, ob 10.00 na Ljudski univerzi Krško in
PETEK, 23. 3. 2012, ob 13.00 v Knjižnici Sevnica.

Izobraževalna srečanja bo vodila Melita Hrovat iz podjetja Bankart Ljubljana.

Število mest je omejeno. Prijave zbiramo 
na številki: 07/48 81 160 ali info@lukrsko.si do zasedbe prostih mest. 

Vljudno vabljeni k prijavi.
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90 let Anice Urek iz Trebeža
ARTIČE - Aktivistke RK Artiče obiskujemo naše krajane po 
domovih za ostarele med prazniki. Enega takšnih obiskov 
smo opravili na lepo sončno soboto 18. februarja pri Ani-
ci Urek, ki je ta dan praznovala 90 let. Obiskali smo jo 
predsednik KS Anton Gajšek, aktivistki RK Tončka Cizel 
in Marija Rupar ter predsednica RK Artiče Zofka Godec.

 Anica se je rodila v številni družini Krivec v Križah pri Pod-
sredi leta 1922. Že kot mlado dekle se je morala podati 
v svet in tako se je zaposlila v nekdanji gostilni »Pri Slo-
vencu« v Pohanci pri Artičah. Tam jo je že opazoval Ure-
kov Tinče in tako sta se leta 1941 tudi poročila. Rodila sta 
se jima sin Martin in hčerka Zinka. V Trebežu sta si zgra-
dila svojo hišo, v kateri je živela do smrti svojega moža. 
Otroka sta pred tem šla v svet, si ustvarila vsak svojo dru-
žino in tako je po moževi smrti živela nekaj časa pri svo-
jih otrocih. Pred dvema letoma se je preselila v Dom upo-
kojencev Brežice, kjer preživlja jesen svojega življenja. 

Naš obisk jo je prijetno presenetil, v družbi njenih naj-
bližjih - hčerine in sinove družine smo tudi zapeli in kra-
mljali kar nekaj časa ter se poslovili z željo, da se kmalu 
zopet srečamo. Pa srečno, teta Anica!
� Zofka�Godec

99-letna Marija Gregl 
BREŽICE - V Domu starej-
ših občanov Brežice so 16. 
februarja priredili prazno-
vanje za vse oskrbovance, 
ki so v prvih dveh mese-
cih praznovali rojstni dan. 
Med njimi je bila tudi kra-
janka Bizeljskega Mari-
ja Gregl, ki je praznova-
la častitljivih 99 let. Mariji 
je posebej čestital župan 
občine Brežice Ivan Molan 
in ji prinesel šopek rdečih 
vrtnic, enako tudi predse-
dnik KS Bizeljsko Franci 
Kelher in članica sveta KS 
Jožica Obradović z darili. 

Marija Gregl se je rodila 
in živela v Orešju na Bi-
zeljskem. Imela je šest 
otrok. Na praznovanje je 
prišel sin Franc Gregl, ki 
živi v Bistrici ob Sotli. Ve-

liko njenih vnukov in pravnu-
kov pa je z njo praznovalo dan 
kasneje, na njen rojstni dan. 
V domu v Brežicah je že de-
set let in se zelo dobro poču-
ti. Kot je povedala direktorica 
Zdenka Kramer, gospa Marija 
poskrbi sama zase, se udele-
žuje raznih aktivnosti, je ve-
dno lepo urejena, tukaj pri 
njih pa je srečna in zadovolj-
na. Rada moli in poje, zato 
je bila še posebej vesela, ker 
ji je njihov pevski zbor Žarek 
pod vodstvom Bojane Šeko-
ranja odpel nekaj prekrasnih 
pesmi. S kitaro in petjem je 
praznovanje popestrila Adri-
jana Lorber, Marijine sosta-
novalke pa so zrecitirale ne-
kaj lepih recitacij. 

 � S.�Vahtarić,�
� foto:�J.�Obradović�

Privoščite sebi in svojim najdražjim nekaj dni oddiha za telo in dušo
v HOTELU DELFIN IZOLA***

l bazeni z ogrevano morsko vodo

l jutranja in popoldanska telovadba v vodi vsak dan

l jutranja telovadba v telovadnici od ponedeljka 

do petka

l bogat animacijski program

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

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

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

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

l v marcu 31,50 E

l v aprilu 33,30 E

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

Klekljarica Stanka Gorenc ter čebelarka in zeliščarka Milka Kuplenik

KOSTANJEVICA NA KRKI – Gostji tra-
dicionalnega prvega petka v mese-
cu v kostanjeviški enoti Valvasorjeve 
knjižnice Krško, tokrat posvečene-
ga ženskam, sta bili dve zanimivi do-
mačinki: klekljarica Stanka Gorenc iz 
Orehovca ter čebelarka in zeliščar-
ka Milka Kuplenik iz Kostanjevice. Po 
uvodnih besedah vodje kostanjeviške 
knjižnice Alenke Žugič Jakovina se je 
ob razstavi njunih izdelkov z naslo-
vom Med in čipke z njima pogovarja-
la Jana Drašler.

Stanka Gorenc se je umetnosti kleklja-
nja naučila v ranem otroštvu v rodnih 
cerkljanskih hribih, kjer so, kot pravi, 
to spretnost obvladale vse ženske in si 
na ta način priskrbele nekaj dodatne-
ga zaslužka, medtem ko so njihovi mož-
je rudarili v idrijskem rudniku. Sama je 
lep čas delovne dobe preživela v go-
stinstvu, kjer zaradi napornega delov-
nika ni imela veliko časa za klekljanje, 
ko pa sta se z možem preselila v Ore-
hovec – tu mi je bilo všeč takoj, ko sem 
prišla sem, pravi Stanka - pa si je našla 

službo v obratu Iskre, kjer je bil delov-
ni čas bolj prijazen njenemu hobiju. Po 
upokojitvi se je klekljanju posvetila še 
bolj zavzeto in se med drugim vključila 
v Društvo Škrija, ki združuje rokodelce, 
svoje izdelke, ne le prte, ampak tudi 
uhane, prstane, verižice in zapestnice, 
pa prodaja zlasti na stojnicah v bližnjih 
toplicah. Vezi z rodnimi kraji, kjer je 
čipka „doma“, še vedno vzdržuje in se 
vsako leto udeleži idrijskega festivala 
čipke, kjer si nabavi potreben material 
in se seznani z najnovejšimi trendi na 
tem področju. Kot pravi, zahteva kle-

kljanje veliko potrpljenja in koncentra-
cije, saj za kakšen prt potrebuje tudi 
pol leta, a je kljub temu zelo sprošču-
joče. „Pri klekljanju se spočiješ, če si 
še tako slabe volje, ob tem pozabiš na 
skrbi in se počutiš bolje,“ pravi Stanka, 
ki tradicijo klekljanja že več kot dve 
desetletji uspešno „seje“ v Posavju. 

Milka Kuplenik se je s čebelarstvom 
prav tako spoznala že v otroštvu, s svo-
jimi čebelami pa se z užitkom in lju-
beznijo, kot pravi, ukvarja že skoraj 
tri desetletja. „Rojenje čebel je zame 
glasba, ki pomirja, ravno tako tudi nji-
hov vonj,“ pravi Milka. Za razliko od 
nekoč se je potrebno danes v čebelar-
stvu veliko izobraževati, zlasti o bole-
znih čebel in o pesticidih, k sreči pa 
množičnega pogina čebel še ni dožive-
la. Prideluje cvetlični, akacijev, kosta-
njev in tudi smrekov med ter izdelke 
na podlagi medu (npr. medico in gren-
čico), peče izvrstne medenjake in na-
sploh priporoča uporabo medu v kuli-
nariki, pri pripravi mesa, zelenjave ali 
peciva. „Stranski“ proizvod čebelarje-
nja je seveda tudi vosek, iz katerega 
izdeluje sveče. Tako kot Stanka si je 
tudi Milka kruh služila v gostinstvu, po 
upokojitvi pa se je posvetila še zeli-
ščarstvu. Pravi, da je potrebno zelišča 
nabirati tri dni po dežju, sredi dneva, 
po soncu, in jih na hitro posušiti v sen-
ci, shranjevati pa jih je najbolje v ste-
klenih kozarcih ali papirnatih vrečkah. 
Pri nabiranju ne smemo pobrati vse-
ga, kar najdemo, tako da lahko rastli-
ne rastejo dalje. V domači lekarni po 
njenem mnenju ne bi smeli manjkati 
posušena kamilica, rman ter vsestran-
sko uporabna in koristna kopriva. Po-

leg čajev pripravlja tudi tinkture, olja 
in kreme, a ne za prodajo, pač pa le 
zase in za prijatelje. „Uživam z moji-
mi čebelicami, to je del mene in do-
kler bo šlo, bom vztrajala,“ pravi z na-
smeškom na ustih.

Obe sta kar optimistični glede ohranja-
nja tovrstnih tradicij. Za klekljanje si-
cer ni tako množičnega zanimanja, a 
se znanje preko raznih tečajev kljub 
temu prenaša naprej in ohranja, za če-
belarstvo pa je v zadnjem času znova 
več zanimanja mladih. Pravita pa tudi, 
da je tretje življenjsko obdobje tisto, 
ko si človek lahko vzame čas za tisto, 
kar si je vedno želel, a v skrbi za vsak-
danji kruh in družino ni utegnil.

� Peter�Pavlovič

portret

V čipki, čebelah in zeliščih našli 
delo in veselje

jubileji

Od�leve�proti�desni:�sin�Martin�Urek�in�žena�Cvetka,�
Marija�Rupar,�Zofka�Godec,�Tončka�Cizel,�Anton�Gaj-
šek,�soseda�Nuša�Pinterič,�hčerka�Zinka�Šepat,�sla-
vljenka�Anica�Urek

Vedra�in�nasmejana�Marija�
Gregl

Milka�Kuplenik�z�značilnim�čebelar-
ski�klobukom�na�kolenih

Stanka�Gorenc�med�prikazom�kle-
kljarske�spretnosti

Razstava�Stankinih�in�Milkinih�izdelkov�z�naslovom�Med�in�čipke
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Izgnanci: 90-letniki

BREŽICE – KO DIS Brežice je v minulem letu obeležila de-
vetdesetletnice svojih članov. Častitljive obletnice so slavili 
Mimica Avsec, Vinko Stanič in Marija Hrastovšek. Po slove-
snostih v  domačih krogih, je slavljence obiskala predse-
dnica brežiške KO DIS Emilija Držanič s članicami društva, 
vse pa so slavljencem zaželele še naprej prijetnega poču-
tja v krogu domačih, predvsem pa, da bi jim zdravje čim-
bolj služilo ter da bi si nazdravili tudi v letu 2012.
� N.�J.�S.

Osamljenosti ne poznajo
Starejši preživljajo svoja »lepa leta« vse bolj aktivno. 
Mnogi so vključeni v različna društva, hodijo na pohode 
in na izlete, v fitnes in še na mnoge različne načine skr-
bijo za zdravo življenje. Dejavni ljudje ne poznajo osa-
mljenosti, saj je njihov vsakdanjik prepreden z aktivnost-
mi, ki jih veselijo in notranje bogatijo. 
Članice skupine Mravljice, ki se ob sredah dopoldan sre-
čujejo v prostorih sevniškega društva Ozara, z velikim 
veseljem ustvarjajo najrazličnejša ročna dela. V po-
letnem času načrtujejo razstavo izdelkov, dogovarja-

jo pa se tudi z društvi, ki opravljajo podobno dejav-
nost, da bi si izmenjali izkušnje. S skupino »mravljic« 
je zelo zadovoljna tudi vodja sevniške Ozare Darin-
ka Kozole, saj so spretne upokojenke k ročnemu delu 
pritegnile še nekatere članice omenjenega društva.                                                                                                              
 S.�R.

Društvo upokojencev Brežice

Po besedah predsednice Jožice Su-
šin sodi njihovo društvo med najsta-
rejše v Posavju in ima v svojih vrstah 
tudi največ članstva, saj šteje nekaj 
manj kot 1.500 članov. Od tega je sko-
raj 520 moških in nekaj več kot 1.000 
žensk. V lanskem letu so na novo spre-
jeli 100 članov. „Veseli me, da smo do-
bili toliko novih članov, a žal nam ni 
uspelo preprečiti izstopov,“ je v po-
govoru dejala Sušinova, in dodala, da 
izstopajo predvsem zelo stari in one-
mogli, z začudenjem pa ugotavlja, da 
tudi nekateri mlajši upokojenci, ki so 
zelo razočarani nad sedanjim stanjem 
v naši družbi, zato se zaprejo med do-
mače štiri stene, kar pa zanje nikakor 
ni dobro. „Mnogokrat je razlog za iz-
stop tudi članarina in stroški za aktiv-
nosti, ki si jih ne morejo več privoščiti, 
saj poskušajo na vseh ravneh varčeva-
ti,“ je še navedla Sušinova, ki pa je 
nasploh zadovoljna s številnimi aktiv-
nostmi, ki jih uspejo v društvu izvesti. 

Tako je Društvo upokojencev Breži-
ce v Posavju med prvimi pristopilo v 
republiški projekt Starejši za starej-
še za večjo kakovost življenja doma, 
program koordinira Anica Kalin. Pro-
stovoljci so ob tem tudi izvedli anke-
to med 240 člani, ki so starejši od 69 
let. Ob tem so ugotovili, da so bili an-
ketiranci zelo nezaupljivi, pomoč pro-
stovoljcev bi sprejelo le 46 od vpra-
šanih, posredovanja njihovih potreb 
ustreznim službam pa kar 235 oseb ne 
želi. Po drugi strani se 84 oseb poču-
ti osamljeno in 170 jih je zaskrbljenih 
za svoje zdravje. Zelo malo se jih do-
datno izobražuje, le šest, časopise jih 
prebira 175, knjige bere 140, internet 
pa od vprašanih uporabljata dva. Na 
pobudo slovenske Zveze društva upo-
kojencev so se vključili tudi v projekt 
Aktivno državljanstvo s ciljem za pove-
zavo med drugimi civilnimi organizaci-

jami in prebivalstvom v KS in občinah. 
Vodja tega projekta je Ivanka Medve-
šek. Področje stanovanjske problema-
tike pokriva predsednica Ivanka Ger-
jevič, saj ima brežiško upokojensko 
društvo v upravljanju 45 stanovanj. Da 
bi zagotovili nujne potrebe, bi jih po-
trebovali še najmanj pet. Za tajniške 
posle skrbi v društvu Melita Ilovar, bla-
gajno pa vodi Terezija Bogovič. 

Kot je še dejala predsednica Sušinova, 
je v letu 2011 začela delovati plesna 
skupina, ki jo vodi Jožica Povh. Pod 
vodstvom Stanke Pernišek so aktivni 
tudi člani kulturno-umetniške sekci-
je in literarna skupina Jagodni izbor. 
Krožek ročnih del vodi Nada Kranjc. V 
okviru društva pa so aktivne še špor-
tne sekcije, in sicer kegljanje, rusko 
kegljanje, pikado, športni ribolov, kar-
te in šah. Vse te sekcije bodo po na-
povedih predsednice aktivne tudi v 

letošnjem letu, ko vstopajo v 65-le-
tnico delovanja. „Nadaljevali in širi-
li bomo projekt Starejši za starejše – 
za višjo kakovost življenja doma ter 
s problemi, ki jih bodo zaznali na te-
renu, seznanjali ustrezne službe. Tru-
dili se bomo povečati mrežo prosto-
voljcev in prostovoljk ter poskrbeli za 
njihovo izobraževanje, pa tudi za iz-
obraževanje v projektu Mig@m za ra-
čunalnikom. Organizirali bomo tudi 
predavanja iz zdravstvene in socialne 
tematike ter pomagali pri reševanju 
stanovanjske problematike članov,“ je 
še navedla Sušinova. Prav tako bodo še 
naprej skrbeli za vključevanje članov 
v pohodniško skupino pri Planinskem 
društvu Brežice ter se udeleževali po-
hodov. Članom pa je na razpolago za 
pridobitev različnih informacij o dru-
štvu in aktivnostih tudi spletna stran 
posrcumlad.si/brezice.
� Marija�Kalčič

Brežiško upokojensko društvo letos 
obeležuje 65-letnico obstoja 

Pust je v Tržišču družil mlado 
in staro
TRŽIŠČE - Vsako leto se v prostorih Društva upokojencev v 
Tržišču zbere staro in mlado in se našemljeno skupaj pre-
daja pustnemu veselju. Takšno medgeneracijsko sodelova-
nje je tudi letos z roko v roki odganjalo zimo in priklicalo 
pomlad, ki je že pred vrati. Seveda ni manjkalo slastnih 
krofov, ki so jih napekle mame in stare mame. In vsi so 
bili najboljši, da nikjer tako!  In prinesle so tudi marsikaj 
za pod zob, kot je v navadi za ta praznik v teh prijaznih 
krajih, kjer sta veselje in gostoljubnost še kako doma.
� Foto�in�tekst:�MaKru

Pomlad in nega
Pomlad je tu in naše telo ob tem prehodu potrebuje več 
pozornosti. Včasih so skrivnosti tudi v majhnih rečeh. 
Strokovnjakinja Barbara�Novak iz Kozmetičnega centra 
Barbara Novak s.p. je razložila, na kaj naj bomo bolj po-
zorni ob tem prehodu pri sami negi telesa in obraza, še 
posebej, če smo že vstopili v lepa leta.

Kako se počuti naše 
telo ob tem prehodu? 
Je kaj posebnosti? S 
pomladjo je prišlo tudi 
prebujanje, energetsko 
odpiranje, čiščenje te-
lesa, duha in duše. Za 
vse to se potrudimo in 
poskrbimo v našem cen-
tru, nekaj pa vedno lah-
ko postorite tudi sami 
doma. Zavedajmo se, 

da bo postopoma telo zaživelo ob žarkih sonca in da po 
mrzli zimi, vetru in kurjavi naše telo potrebuje primerno 
poživitev. Stare, odmrle celice je treba odluščiti z naše 
kože, temeljito nahraniti, da koži povrnemo prožnost in 
sijaj, temeljito jo je potrebno oprhati (voda je čudovi-
to darilo, predstavljajte si, da je zlate barve), poskrbite 
tudi za preprost piling: žličko soli in olivno olje zmešaj-
te, podrgnite, sperite in vaše telo bo zadihalo, nove celi-
ce pa tako hitro dobijo energijo.

Kakšen odnos naj imamo do svojih gub in gubic? Gube 
nastanejo kot posledica izgube mišične mase in tanjšanja 
kože, upada kolagena, elastina in izgube vlažnosti, dehi-
dracije. Kožo je treba vedno primerno zaščititi in negovati 
- strokovne nasvete dobite pri usposobljenih terapevtih - 
sicer pa zlati recept: zdravo življenje, prehrana, veliko gi-
banja, predvsem pitje tekočine, pa veliko pozitivnih misli 
in nasmehov, saj veste, lepota prihaja tudi znotraj navzven.

Kako zaščitimo zrelo kožo podnevi? Vsaka nega mora vse-
bovati ustrezno čiščenje obraza zjutraj in zvečer, hidratacijo 
kož tudi s toniki, zaščitno kremo z ustreznim UV-faktorjem. 
Zrela koža je podvržena tudi nastankom hiperpigmentacij, 
ki so posledica staranja, poškodb, zdravil ter prekomernega 
sončenja in neustrezne nege. Priporočljivo je, da uživamo 
tudi veliko vitaminov v sadju in zelenjavi, prav tako pa je 
potrebno poseči po kakšni dodatni tabletki vitamina A, E, C. 
Hrana naj bo barvno obarvana na našem krožniku, uživanje 
žitaric in oreščkov pa bo okrepilo tudi naše nohte in lase.

Starejšim je večkrat nelagodno ob pogledu na svoje 
roke, nohte, radi bi kak preprost recept, da jih nahra-
nijo, poživijo. Je kaj takega, kar lahko naredimo sami 
doma? Seveda. Za trde nohte priporočam namakanje noh-
tov v toplem olivnem olju 
parkrat na teden. Roke pa 
recimo namažemo z mastno 
kremo, dodamo žličko medu, 
povijemo v folijo za živila in 
pustimo 5-10 minut učinkova-
ti. Dobro je, da ne pozabimo 
tudi na »naše korenine«, to 
so naše noge, obiščimo pedi-
kerja ali naredimo podobno 
kot pri rokah. Na koncu nege 
pa vedno koristi, da se cele-
mu telesu in sebi zahvalimo 
in se veselimo svojih nasle-
dnjih korakov.  M.�M.

Kozmetični Center 

Barbara Novak s.p., Brežice 
tel.: 07 49 66 620

e-mail: info@alqma.si
www.alqma.si 

BREŽICE – Društvo upokojencev Brežice je bilo ustanovljeno leta 1947 in danes šteje skoraj 1.500 
članov. V okviru društva delujejo sekcije, ki poskrbijo za aktivnosti članstva, tretje leto pa je pred-
sednica Jožica Sušin, ki je tudi podpredsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja.

Jožica�Sušin

Ročnodelska�skupina�Mravljice�je�našla�prijetne�prosto-
re�za�ustvarjanje�ročnih�del�v�prostorih�društva�Ozara.��

Barbara�Novak

naročila
040 634 783

jo že
imate? 
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Ugotovitve kažejo, da je vsaka osnov-
na šola v Posavju do zdaj že na nek 
način sodelovala s starejšimi oz. upo-
kojenci, predvsem s podporo različnih 
društev in organizacij. Številne priredi-
tve, ki jih organizirajo na šolah in pri-
vabijo tudi starejše, so prav tako po-
membna medgeneracijska vez, pa naj 
gre to za nastope osnovnošolcev v okvi-
ru novoletnega praznovanja, dneva 
žena ali ob zaključku kakšnega projek-
ta. Na številnih šolah se letno sreču-
jejo društva upokojencev, izgnancev, 
upokojeni delavci šole in starejši kra-
jani, katerih druženje popestrijo učen-
ci z nastopom. Značilni so tudi obiski 
šolarjev v posavskih domovih za starej-
še občane. Mladih obiskovalcev so se-
veda najbolj veseli varovanci, katerim 
učenci izkažejo pozornost tudi s skro-
mnimi darili ali preprosto s kratkim po-
govorom. Na nekaterih šolah se sode-
lovanje s starejšimi kaže tudi tako, da 
jim dajejo na razpolago prostore za re-
kreacijo in jogo, kuhajo kosila zanje, 
ob dnevu šole prirejajo srečanje treh 
generacij, organizirajo računalniški te-
čaj, učenci tudi pomagajo osamljenim 
in onemoglim krajanom. Starejši šolam 
„vrnejo uslugo“ in se odzovejo vabi-
lu ter kot mentorji sodelujejo na na-
ravoslovnih dnevih in v okviru raznih 
projektov vodijo delavnice, na kate-
rih otrokom prikažejo predvsem roč-

ne spretnosti. Vezi med mladimi in sta-
rejšimi krepijo tudi vrtci, kjer malčki 
s prikupnimi točkami razveselijo svo-
je dedke in babice.

Skupna točka povezovanja 
je prostovoljstvo
Na nekaterih osnovnih šolah so v teku 
ali so že končani projekti na temo med-
generacijskega sodelovanja, vsem pa 
je skupno prostovoljstvo. Večina šol je 
že nekaj let vključenih v projekt Evro-
pa v šoli, ki ga koordinira Zveza pri-
jateljev mladine Krško in v letošnjem 
šolskem letu poteka pod nazivom „Jaz 
tebi radost, ti meni modrost“, pri tem 
mladi skozi likovno, literarno, foto-
grafsko in raziskovalno ustvarjanje 
spoznavajo in doživljajo različne ge-
neracije. Na OŠ Sava Kladnika Sevni-
ca, OŠ Boštanj in OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece potekajo dejavnosti v okviru 
projekta Slovenske filantropije Sade-
ži družbe. To je projekt ustvarjanja in 
krepitve vezi med mladimi in starej-
šimi, projekt vzgoje v strpnost, soli-
darnost in medsebojno razumevanje. 
Temelj projekta je prostovoljno delo 
mladih za starejše, ki živijo doma, in 

starejših za mlade, s povezovanjem 
šol in društev upokojencev. Na piše-
ški šoli so si učenci z mentorji že pred 
leti zastavili cilj, da bi s sponzorskimi 
sredstvi, donacijami in prostovoljnim 
delom obnovili zapuščeno hišo v Piše-
cah in jo preuredili v dnevni center za 
starejše in osamljene krajane, kasne-
je pa v pravi dom. Za ta projekt, ki za-
enkrat še ni uresničen, so prejeli tudi 
nagrado Sveta Evrope. Na OŠ Cerklje 
ob Krki, ki je letos postala tudi šola 
prostovoljstva, učenci zadnje triade v 
sklopu interesne dejavnosti Prostovolj-
stvo že tretje leto zapored obiskuje-
jo otroški oddelek brežiške bolnišnice, 
varovance DSO Brežice in v sodelova-
nju s tamkajšnjim župnikom pomagajo 
starejšim krajanom. V brežiškem domu 
starejših občanov bodo 21. aprila, ko 
Slovenska filantropija obeležuje Dan 
za spremembe, v ta namen pripravili 
kulturni program. OŠ Velika Dolina je 
s še tremi posavskimi šolami vključe-
na v mednarodni projekt Interreg IIIA, 
v okviru katerega so lani slovesno od-
prli nov kozolec. V dneh pred otvori-
tvijo in na dan le-te so na šoli in v kra-
ju potekale številne dejavnosti, med 
drugim so učenci obiskali starejše in 
jih anketirali, le-ti pa so v delavnicah 
mlade učili starodavnih opravil. OŠ Bi-

strica ob Sotli je sodelovala v že kon-
čanem projektu Bistrica kot biser, ki je 
temeljil na spoznavanju kulturne dedi-
ščine. Otroci so bili udeleženi v različ-
nih delavnicah, v katerih so s starejši-
mi mentorji spoznavali stare običaje, 
pesmi, pozabljene igre in tipične jedi 
domačega kraja. Zagotovo pa smo iz-
pustili še kakšno šolo, na kateri se tru-
dijo ohraniti dober odnos med gene-
racijami.

Pogumno po začrtani poti 
naprej 
Na zgoraj omenjenih šolah in še neka-
terih drugih se kaže zavzetost, da bi 
njihovi otroci veliko in predvsem kori-
stno sodelovali in se povezovali s sta-
rejšimi ter s tem pripomogli k dvigu 
kakovosti medgeneracijskega sodelo-
vanja v naši državi. Za tiste šole, na 
katerih povezovanje med različnimi 
generacijami ni toliko poudarjeno in  
trenutno niso vključene v noben pro-
jekt v zvezi s to tematiko, velja vzpod-
buda, da se v letošnjem letu, ko je 
veliko govora o starejših in njihovem 
povezovanju z mladimi, aktivno vklju-
čijo v tovrstno sodelovanje. Tako bodo 
imeli starejši zagotovo manj pomisle-
kov in predsodkov o mladih, slednji pa 
bodo vzpostavili bolj spoštljiv in strpen 
odnos do starejše generacije.
� Rok�Retelj

Kako vez med mladimi in starejšimi 
krepijo osnovne šole

Otroci in starejši – sodelovanje preko šol

POSAVJE – Letošnje leto je posvečeno Evropskemu letu aktivnega staranja in medgeneracijske soli-
darnosti. Da se vez med generacijami ne pretrga, skrbijo različne ustanove. Pod drobnogled smo vze-
li posavske osnovne šole in skušali ugotoviti, na kakšen način sodelujejo s starejšimi, ter poiskati pri-
mere dobrih praks.

OŠ�Sava�Kladnika�Sevnica�so�novembra�lani�obiskale�članice�dnevnega�cen-
tra�za�starejše�občane�Sevnica,�ki�so�skupaj�z�otroki�iz�različnih�drevesnih�
listov�izdelovale�rožice.�(Foto:�arhiv�šole)

Februarski� nastop� Pleteršnikovih�
ljudskih�pevcev�in�šolarjev�iz�Pišec�
na�otvoritvi�Evropskega�leta�aktivne-
ga�staranja�in�medgeneracijske�soli-
darnosti�v�ljubljanskem�Maximarke-
tu.�V�šoli�so�ponosni,�da�pevci�že�dve�
leti�sodelujejo�tudi�z�vrtcem�in�malč-
kom�prenašajo�starodavno�izročilo.�
(Foto:�arhiv�šole)

Na�OŠ�Velika�Dolina�so�v�sklopu�pro-
jekta�Interreg�IIIA�izvedli�tudi�de-
lavnice,�na�katerih�so�se�otroci�učili�
ročnih�spretnosti.�(Foto:�arhiv�šole)

Leto prostovoljstva je,
zato zberimo moči
in pomagajmo si.

V dom za ostarele bom odšla
in se malo s starejšimi pogovarjala.
Skupaj popoldne bomo preživeli
in se super imeli.
Nato domov bom odhitela
in še stari gospe
vrečke prijela,
ji cesto prečkat pomagala
in se široko nasmejala.

Naslednji dan bom
v šoli pripovedovala
in sošolcem predlog dala,
da dobro delo naredijo
in nekomu v srcu
srečo in ljubezen vzbudijo.

(pesem bivše učenke OŠ Sava Kla-
dnika Sevnica Manje Renko se je na 
lanskem 11. festivalu za tretje ži-
vljenjsko obdobje uvrstila med de-
vet najboljših literarnih prispevkov 
v Sloveniji na temo prostovoljstva)

Nasmejane na računalniškem 
opismenjevanju
ŠENTJANŽ - V  lanskem novembru ustanovljeno KUD Budna 
vas pri Šentjanžu v sevniški občini je v času letošnjih zim-
skih počitnic v računalniški učilnici OŠ Milana Majcna Šen-
tjanž organiziralo tridnevno računalniško opismenjevanje 
za starejše nad 50 let. Udeleženke so pod vodstvom izku-

šene predavateljice Andreje Tomažin in ob pomoči osnov-
nošolk  ter osnovnošolcev višjih razredov spoznale zgradbo 
in delovanje računalnika ter možnosti uporabe v vsakda-
njem življenju. »Smo se kar pomladile,« je dejala ena iz-
med udeleženk, osnovnošolka pa je dodala: »Ponavadi se 
mlajši učimo od starejših, sedaj pa mladi učimo starej-
še. Fino je!« Tridnevna izkušnja je postala nepozabna za 
vse, zato so bili obrazi nasmejani in zadovoljni. Pridoblje-
no računalniško znanje bo 14 tečajnic s pridom upora-
bljalo za pisanje, za prebiranje spletnih strani, za iska-
nje podatkov in koristnih nasvetov, za plačilo položnic itd.                                                                                                                           
 S.�R.

Z miško v svet
»Podrobnosti si oglejte na trikrat dvojni v …« Stavek, ki ga vsi 
dobro poznamo. Oglas je pritegnil našo pozornost in že pri-
dno tipkamo www. Enostavno. A ne vsem. Marsikdo ne ve, kaj 
www pomeni, še manj, kam naj ga odtipkajo. In mnogim bi 
bilo življenje lepše, če bi se www lahko izognili. Toda v času 
ipodov, ipadov, interneta … so računalniki postali del vsakda-
na. Ne morem se izogniti občutku, da se naše življenje odvija 
tudi na internetu. Medmrežje kot vzporedni svet, ki terja del-
ček vsakega posameznika tudi zase. Ne glede na naše želje.

Računalnik je postal osnova za uspešno in lažje življenje. 
Z njim smo se prisiljeni soočiti vsi, kar pa zlasti starejše 
prebivalstvo nemalokrat postavlja v nemočen položaj. Z 
željo, da bi starejšemu prebivalstvu pomagali samostoj-
no in samozavestno zakorakati v svet računalnika in in-
terneta, v Valvasorjevi knjižnici Krško izvajamo projekt 
Z miško v svet. Vsak četrtek organiziramo računalniška 
izobraževanja, ki potekajo individualno. Tovrstna oblika 
izobraževanja nam omogoča, da se vsakemu posamezni-
ku povsem posvetimo in učno uro prilagodimo njegovemu 
predznanju in interesom. Pripravili smo štiri sklope izo-
braževanj: Odkrivam skrivnosti računalnika, Pišem in ure-
jam besedila v Wordu, Računalnik – moje okno v svet ter 
Samostojno iščem gradivo v COBiSS/OPAC-u. Posameznik 
si izbere sklop izobraževanj, ki mu ustreza.

Izobraževanja potekajo v sproščenem vzdušju, brez priti-
skov in strahu, da bi pritisnili napačno tipko. Tudi tesno-
ba pred preverjanjem znanja je odveč. Izobraževanje je 
namenjeno starejšim, naša želja je, da pridobijo čim več 
praktičnega znanja, ki jim bo olajšalo življenje. 

Za udeležbo na izobraževanju so potrebni le volja in inte-
res posameznika ter predhodna rezervacija termina. Te-
čaji so brezplačni, tudi članstvo v knjižnici ni pogoj. Zve-
ni preveč altruistično? Nikakor. Plačilo je zadovoljstvo ob 
posredovanem znanju, ob pogledu na napredek, veselje 
in samostojnost posameznika v računalniškem svetu; v ko-
likor je želja po znanju tako velika, da tečajniki poišče-
jo še knjižne police z računalniško literaturo, pa je cilj 
že presežen. Veseli smo, ko mnogi nadaljujejo izobraže-
vanje na skupinskih tečajih pri sosednjih ustanovah, saj 
po že osvojenih osnovah lažje sledijo delu v skupini. Tudi 
tako vemo, da je bilo naše delo dobro opravljeno. Podali 
smo osnove in vzbudili željo po poglabljanju znanja. Bili 
smo prvi, ki smo jim pojasnili, kaj pomeni www.
� Urška�Šoštar

Zadovoljne�udeleženke�tridnevne�računalniške�delav-
nice�v�Šentjanžu.

	 TemaTska	priloga	
posavskega	obzornika	

za	upokojence	
in	druge	sTarejše	občane
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Mojmir Pustoslemšek, upokojenec-župan

KOSTANJEVICA NA KRKI – Ko se je 
Mojmir Pustoslemšek s 1. januarjem 
2006 upokojil z delovnega mesta 
gozdarskega inšpektorja, se mu niti 
sanjalo ni, kako hitro se bo končalo 
njegovo brezskrbno upokojensko ži-
vljenje v domačem Griču. Zdaj je že 
šesto leto na čelu najmlajše posavske 
občine kot nepoklicni župan, tako da 
je formalno še vedno upokojenec, a s 
precej nenavadnim „hobijem“.

Začetek leta 2006 je bil ravno čas „osa-
mosvojitvenega“ vrenja v takratni kra-
jevni skupnosti Kostanjevica na Krki in 
po referendumski odločitvi za samo-
stojno občino so bile jeseni že na vrsti 
volitve župana in občinskih svetnikov. 
Kot se zdaj spominja Mojmir Pusto-
slemšek, se je za kandidaturo odločil 
na prigovarjanje prijateljev in kljub 
nasprotovanju žene Marinke, zbral 
dvakrat toliko podpisov za kandidatu-
ro, kot je bilo potrebno, in na presene-
čenje mnogih zmagal v drugem krogu. 
„Čeprav sem imel iz delovne dobe izku-
šnje z delovanjem javne uprave, pa de-
lovanja lokalne skupnosti niti nisem kaj 
veliko poznal in sem se kar sproti učil,“ 
pravi danes in priznava, da je župansko 
funkcijo, ki jo ves čas opravlja nepo-
klicno, nastopil včasih kar malo naivno, 
a se počasi le znašel v njej.

Prvi mandat je bil sicer zelo naporen, 
saj je moral praktično iz nič skupaj s 
tajnico Marjano Krhin in občinskimi 
svetniki, s katerimi sicer niso vzposta-
vili najboljšega sodelovanja, postavi-
ti občino na noge, oblikovati občinsko 
upravo in sprejeti potrebne akte za de-
lovanje občine. Začele so se tudi ve-
like, večmilijonske investicije, kot je 
bila gradnja dolgo pričakovane obvo-
znice, kjer je bilo potrebno veliko se-
stankovanja z državnimi ustanovami. 
„Mislil sem, da bo županovanje bolj 
‚postranska‘ zadeva, a se je izkazalo, 
da zahteva kar celega človeka. Ob kon-

cu mandata sem izračunal, da sem de-
lal povprečno kar enajst ur na dan,“ 
pravi. Zato ni čudno, da mu kateri od 
vrstnikov, ki uživa mirno upokojensko 
življenje, včasih pravi, kaj mu je tega 
treba, pa tudi sam se včasih vpraša 
enako … Čeprav je ob prvi izvolitvi za-
trjeval, da ne bo ponovno kandidiral, 
se je kljub temu odločil za še eno kan-
didaturo, a se je nanjo bolje pripra-
vil in s kandidati za občinske svetnike 
sklenil koalicijo, ki mu danes omogo-
ča boljše sodelovanje z občinskim sve-
tom. Zanimiv je tudi podatek, da je za 
volilno kampanjo oz. za letake v go-
spodinjstva porabil pičlih 137 evrov, iz-
voljen pa je bil že v prvem krogu. 

Župansko delo mu ne pušča veliko časa 
za njegovo veliko ljubezen – gozd, tudi 
na lov več ne hodi in je zgolj še „pod-
porni član“ lovske družine, tako da 
prosti čas namenja le še kar velikemu 
ženinemu vinogradu v Bajn vrhu nad 
slinovško cerkvijo. Še vedno čuti po-

sledice hude borelioze, za katero je 
pri gozdarskem delu zbolel že davne-
ga leta 1988, daje ga tudi revmatizem, 
a kot pravi, ima manj težav z zdrav-
jem, če intenzivno dela, zato se mu 
zdi pomembno, da si človek tudi v zre-
lih letih najde nekaj, kar ga zaposluje. 
Meni, da je v kostanjeviški občini kar 
dobro poskrbljeno za aktivno življenje 
starejših, tako v društvu upokojencev, 
ki organizira izlete in praznovanja, kot 
v knjižnici, kjer redno potekajo razni 
tečaji in krožki.

Ko ga povprašamo, do kdaj ima še na-
men vztrajati na političnem prizorišču, 
odločno zatrdi, da le še do konca tega 
mandata, se pravi še dve leti in pol. 
„Nenazadnje bom letos dopolnil 69 let 
in čas bo, da se umaknem,“ pravi. Tako 
bo lahko več časa namenil ženi, ki se je 
medtem pač morala sprijazniti, da je 
mož kljub upokojitvi polno zaposlen, 
otrokoma ter vnukinji.
� Peter�Pavlovič

„Če intenzivno delam, imam manj 
težav z zdravjem“

portret

Kostanjeviški�župan�Mojmir�Pustoslemšek�v�družinskem�vinogradu�nad�zna-
menito�slinovško�cerkvijo

DIS Krško: naj naši spomini 
služijo kot opomin 
KRŠKO - V prvem mesecu letošnjega leta se je na razšir-
jeni seji Krajevne organizacije Društva izgnancev Slo-
venije - Krško (KO DIS) sestal upravni odbor, ki je po-
zitivno ocenil realizirane aktivnosti društva v minulem 
letu, v katerem so obeležili 20-letno delovanje krške 
KO DIS, ob tem pa tudi 20 let samostojnosti, 70-letnico 
vstaje ter spomin na 70. obletnico izgnanstva.

Po besedah predsednika KO DIS Krško Jožeta Habinca, so 
v društvu tako finančno kot organizacijsko in s prostovolj-
nim delom članov sodelovali pri pripravah državne prosla-
ve Društva izgnancev v nekdanjem zbirnem taborišču pri 
gradu Rajhenburg. Prav tako so se, saj je praznik posve-
čen spominu na vrnitev izgnancev po drugi svetovni voj-
ni na svoje domove, aktivno vključili v organizacijo slav-
nostne akademiji ob prazniku občine Krško, v sklopu tega 
pa so obnovili večino spominskih obeležij ter poskrbeli za 
hortikulturno ureditev okolice spomenikov. 

Ob prazniku Krajevne skupnosti mesta Krško je KO DIS or-
ganizirala tradicionalno srečanje izgnancev v mestnem 
parku v starem jedru Krškega, kjer je bil leta 1957 posta-
vljen spomenik NOB in izgnancem. Gre za prvi spomenik 
na Slovenskem nasploh, posvečen izgnanstvu, ki ga je na 
podlagi zasnove arhitekta Stanka Kerna izdelal kipar Sta-
ne Keršič. Spomenik sestavljata iz kamnitih kvadrov gra-
jen obelisk z vklesanim verzom Antona Sovreta in v nepo-
sredni bližini prostostoječ relief s prikazom osvobodilne 
vojne na eni in s prikazom trpljenja izgnancev na drugi 
strani. V KO DIS Krško so 70-letnico izgnanstva obeleži-
li v sodelovanju z Mestnim muzejem Krško, v katerem so 
pripravili kolokvij z naslovno temo Kdor ne bo ponemčen, 
bo izgnan, z Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško, katere 
učenci so pripravili na to temo likovno razstavo in pester 
kulturni program ter v sodelovanju z Glasbeno šolo Krško, 
katere orkester je izvedel priložnostni slavnostni koncert.

Tudi letošnji načrt dela, ki so ga sprejeli člani upravne-
ga odbora na navedeni seji, vključuje tradicionalno sre-
čanje izgnancev v mesecu juniju, pri čemer predsednik 
društva Habinc naslavlja poziv na člane društva in ostale 
občane, ki hranijo pisni, fotografski material ali predme-
te iz obdobja 2. svetovne vojne, da le-te donirajo za po-
trebe ureditve spominskih razstav v Muzeju novejše zgo-
dovine na gradu Rajhenburg. Te bodo služile v spomin in 
opomin tudi prihodnjim rodovom, še poudarja Habinc, saj 
je število živečih izgnancev iz leta v leto nižje. V KO DIS 
Krško je sicer včlanjenih 260 članov, njihova povprečna 
starost pa znaša 79 let.
� Bojana�Mavsar

Obiskali najstarejše članice
SENOVO - Januarja in fe-
bruarja smo prestavni-
ki DU Senovo obiskovali 
naše najstarejše člani-
ce. Obiskali smo kar ne-
kaj takih, ki so dopolnili 
90 ali več let, kar so vse-
kakor lepa leta. Vsi obi-
skani si ne želijo publici-
tete, zato nameravamo v 
tem prispevku izpostaviti 
predvsem dve naši člani-
ci. To sta dve Frančiški: 
prva je Ferlinova iz Ko-
privnice in druga Kune-
jeva iz Gorjan.

Gospa Ferlinova je že ne-
kaj časa priklenjena na 
posteljo. Za njo vzorno in z veliko predanostjo skrbi 
njena hčerka. Gospa se razveseli vsakega obiska in se s 
hvaležnim pogledom zahvali za vsak obisk in vsako po-
zornost.  Druga je Frančiška Kunej, ki je od prve starej-
ša tri leta in preživlja svoja leta na Gorjanah pri druži-
ni svojega sina Romana. Gospa je še dokaj samostojna, 
še vedno igrivega duha, dobrega spomina, volje do ži-
vljenja. Ob obisku rada kaj pove iz svojega otroštva, 
spominja se medvodjnih let v izgnanstvu in pomodru-
je o težkih povojnih letih. Zelo se razveseli stalnih obi-
skov svojih otrok, ki so ji hvaležni za vso skrb in ji zdaj 
to tudi vračajo. Nekoč je rada igrala na harmoniko in 
pela. Na harmoniko bi še dandanes rada zaigrala, ven-
dar je le-ta pretežka zanjo.
� Zinka�Ambrožič,�DU�Senovo

Vitalen in poln optimizma
KRMELJ - Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sev-
nica je pripravilo 6. marca v sevniški kulturni dvorani v so-
delovanju s članicami DKŠD Svoboda Krmelj in z OŠ Krmelj 
predstavitev svojega slušatelja, strojnega inženirja Milana 
Levsteka iz Krmelja, ki bo letos julija dopolnil 80 let. Z njim 
se je pogovarjala Berta Logar in skupaj sta obudila neštete 
spomine na delo in na življenje v nekdaj rudarskem Krmelju. 

Milan Levstek je mnogo 
let opravljal odgovorna 
dela v rudniku v Krme-
lju in pozneje v Metal-
ni. 15 let je bil predse-
dnik KS Krmelj in 16 let 
predsednik DU Krmelj. 
Več mandatov je bil ob-
činski odbornik, odbor-
nik Okraja Novo mesto 
in več mandatov poro-

tnik okrajnega in okrožnega sodišča. Še vedno je član uprav-
nega odbora društva posavskih seniorjev.

Predstavitvi krajana, ki je pustil nepozabno sled v Krmelju, 
so poseben čar dodali še: nagajivi Knapec – jamski škrat, ki je 
maskota OŠ Krmelj, glasbena skupina »Knap‘n‘bend« in žen-
ska pevska skupina Lokvanj. Stane Slapšak je pripravil kratek 
film z naslovom Krmeljski bajer, Andraž Zupančič in Klemen 
Jerič pa sta pripravila za predvajanje izbor starih fotografij.

Ob zaključku zanimive predstavitve so se župan Srečko Ocvirk 
in prijatelji iz KS Krmelj ter različnih društev zahvalili Milanu 
Levsteku za njegovo delo, dobro sodelovanje, mu čestitali in 
zaželeli še mnogo let. Predsednica društva Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica Marija Jazbec, ki je iskrivo pove-
zovala celotno prireditev, se je zahvalila slavljencu in vsem na-
stopajočim.� S.�Radi,�foto:�L.�Motore

60-letnica DU Krško
KRŠKO - Poudarek zbora članov DU Krško, ki so se 10. 
marca sestali v krškem kulturnem domu, ni temeljil 
zgolj na sprejemanju poročil o aktivnostih v minulem 
letu in potrditvi letošnjega plana dela, pač pa so ob tej 
priložnosti s pestrim kulturnim programom krški upoko-
jenci obeležili tudi 60-letnico delovanja društva. 

Okrogli jubilej dru-
štva, ki šteje 1300 
članov, so uradno 
sicer dopolnili že v 
drugi polovici mi-
nulega leta, a so 
sklenili, kot je de-
jala predsednica 
Ana Pajić, da ga 
bodo z vidika ra-
cionalnega raz-
polaganja z dru-
štvenimi sredstvi 

obeležili ob tej priložnosti, ko se na letnem zboru član-
stva praviloma zbere večje število članov. Ti se množično 
udeležuje tako kulturnih, športnih dogodkov, kot tudi izo-
braževanj, izletov, različnih druženj in letovanj, v pestro 
paleto dela s članstvom v društvu pa je aktivno vključe-
nih deset prostovoljk, sedem poverjenikov in devet članic 
in članov upravnega odbora društva. Zbrane sta pozdra-
vili in nagovorili tudi podžupanja z županskimi pooblasti-
li Ana Somrak ter predsednica Zveze društev upokojen-
cev Slovenije dr. Mateja Kožuh Novak, sicer pa so bogat 
kulturni priložnostni program za udeležence izvedli Raj-
henburški oktet, harmonikar Adi Moškon s pevkama, pi-
anistka Lenka Zupančič in violinistka Ana Pirc iz Glas-
bene šole Krško, humoristka Štefka Vidrih v vlogi Stare 
mame z Blance, program pa je povezovala Vidka Kuselj. 
� B.�Mavsar�

Milan�Levstek�in�Berta�Logar

Frančiška�Kunej�se�je�razve-
selila�našega�obiska

Ana�Somrak,�Ana�Pajić�in�dr.�Mateja�
Kožuh�Novak

prilogo uredila: Maruša Mavsar
kontakt: 040 634 783, 
lepa.leta@posavje.info

izdajatelj priloge: 
Zavod Neviodunum Krško

Krško, 15. marec 2012

	 TemaTska	priloga
posavskega	obzornika	

za	upokojence	
in	druge	sTarejše	občane
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SEVNICA - V Albert Felicijanovi dvorani in v jugozahodnem 
grajskem stolpu, ki je del dvorane na sevniškem gradu, je 1. 
marca potekal glasbeno-literarni in slikarski večer, ki je bil 
mednarodno obarvan, saj je bila pesem „Ženska in moški“ 
iz pesniške zbirke Zarjavela od vsakdanjosti posavske bese-
dne umetnice Marije Kalčič odrecitirana v več jezikih: v slo-
venščini jo je recitirala kar avtorica sama, v slovaščini Smi-
lja Radi, v hrvaščini Ivan Žganec, v nemščini Anita Jazbec, 

v španščini in v francoščini Axel Gourdon, v angleščini Moj-
ca Metelko in v ruščini Elena Sigmund. Izbrane pesmi žal že 
pokojne ljudske pisateljice in pesnice Justi Gnedič Kozinc z 
Mrtovca nad Boštanjem, katere zbirka proze in poezije je iz-
šla dve leti po njeni smrti, leta 2007 pod naslovom Spomin 
na sanje, so recitirali Miha Gračner in Tanja Žibert, Uroš 
Brezovšek, Ana Mešiček in Smilja Radi.
Besedno bogat večer je popestril in ga naredil še privlač-
nejšega pevski zbor zaposlenih na OŠ Blanca z zborovodki-
njo Jelko Gregorčič Pintar, pevki Bernarda Kunej in Gaja 
ter kitarist Axel Gourdon iz Francije (prostovljec projekta 
Evropska prostovoljna služba). Umetniški navdih je doda-
la prireditvi, ki je bila za obiskovalke in obiskovalce mnogo 
prekratka zaradi razgibanega dogajanja, še slikarska razsta-
va Toneta Zgonca iz Boštanja.� S.�R.,�foto:�P.�P.

Poklon umetnosti in ljubezni

Snovalci�glasbeno-literarnega�večera�v�grajskem�stolpu�
sevniškega�gradu,�v�katerem�je�bila�postavljena�še�sli-
karska�razstava

KOSTANJEVICA NA KRKI – Društvo podeželskih žena Pod Gor-
janci letos praznuje 15-letnico svojega delovanja. V ta na-
men so 3. marca v OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki 
pripravile koncert z naslovom »Oj, jutri bo en svetel dan«. 

Pred 15 leti se je odvil prvi koncert z naslovom »Nocoj je pa en 
lep večer« v organizaciji »podgorjanskih« žena, kar je bil ura-
den začetek društva, ki uspešno deluje in ustvarja še danes. 
Povezovalka večera Melita Skušek je izpostavila, da gre največ 
zaslug za ustanovitev društva Janezu Abramu in njegovi žal že 
pokojni ženi Nuški. Janez je bil pobudnik ustanovitve društva, 
Nuška pa je bila ustanoviteljica pevk iz Društva podeželskih 
žena Pod Gorjanci. Slednje so ob jubileju na koncert povabile 
tri gostujoče skupine – Kostanjeviške pevce, Folklorno skupino 
DKD Svoboda Senovo in Trebeške drotarje. V eni izmed točk je 
skupaj s pevkami nastopila tudi mlada Eva Molek. V 15 letih so 
članice zbora pele pod vodstvom treh zborovodkinj –  sedanje 
Mojce Jevšnik, ki je pevke vodila tudi že na začetku delova-
nja zbora, Katarine Štefanič Rožanec, s katero so pevke za-
pele pesem Pevke pod Gorjanci, ki je nastala ravno v času nje-
nega vodenja, in Jožice Čelesnik, ki je pevke med pesmijo V 
dolini Krke pospremila na harmoniki. 
Sonja Levičar, predstavnica Območne izpostave JSKD Krško, 
je nekaterim izmed članic podelila Gallusove značke za večle-
tno delovanje v društvu. Bronasto značko je prejela Marjana 
Lipoglavšek, srebrne značke pa so dobile Slavica Kuhar, Cvet-
ka Dvornik, Danica Molek, Sonja Vrhovšek in Pavla Vretič. 
Prav tako pa je podelila posebno priznanje JSKD OI Krško ce-
lotnemu Društvu podeželskih žena Pod Gorjanci. Ob koncu je 
zbrane nagovorila nova predsednica društva Anica Žugič, ki je 
pred mikrofon stopila tudi na prvem koncertu pred 15 leti. Po 
zaključku koncerta so se lahko številni obiskovalci posladkali z 
domačimi dobrotami članic društva.� R.�Retelj

SEVNICA/BEOGRAD - Letošnjega 9. mednarodnega tekmova-
nja »Davorin Jenko« v Beogradu, ki je za trobilne inštrumen-
te potekalo od 2. do 4. marca, sta se udeležila tudi učenca 
Glasbene šole Sevnica - hornistka Lea Ivandič in Matej Štih 

na evfoniju. Lea je v disciplini rog, kategorija A, prejela II. 
nagrado, Matej pa je v disciplini tuba, kategorija A, osvojil 
I. nagrado in postal laureat v svoji skupini. Oba nadarjena 
mlada glasbenika sta iz razreda Franca Lipovška, njuna ko-
repetitorka je bila Saša Božič.� K.�K./S.�R.

BRESTANICA – Prvi petek in so-
boto v marcu so si v Osnovni 
šoli Adama Bohoriča Bresta-
nica v organizaciji Kulturne-
ga društva Svoboda Brestanica 
ljubitelji odrske umetnosti lah-
ko ogledali monodramo Zim-
ske urice, ki jo je odigral Žiga 
Kump. Delo je nastalo po za-
misli Helene Cestnik, v režiji 
Alenke Šet ter v sodelovanju s 
šepetalko Leo Starc, avtorico 
glasbe Martino Prevejšek, po 
zasnovi kostuma Ine Čebular 
ter izdelovalk kostuma Mar-
lenke Rakar in Irene Kožuh. 

Za zvok je poskrbel Anže Kump, za razsvetljavo Drago But-
kovič, avtor diaprojekcije pa je bil Rajko Čuber. Dogajanje 
je postavljeno v Bohoričevo rojstno hišo ter v zimski večer 
oz. v noč s 27. na 28. januar 1585, ko Bohorič skozi avtoričin 
pogled razmišlja o svojem življenju ter o večnih ugankah bi-
vanja. Zbrane pa je po končani predstavi k nadaljnjemu dru-
ženju ob pogostitvi in na prijeten medsebojni klepet povabi-
la predsednica društva Margareta Marjetič.  M.�K. 

Sevniška glasbenika uspešna 
na mednarodnem tekmovanju 

Evfonist�Matej�Štih�in�hornistka�Lea�Ivandič

15-letni jubilej DPŽ Pod Gorjanci

Pevke�iz�Društva�podeželskih�žena�Pod�Gorjanci�so�moči�
združile�tudi�s�Kostanjeviškimi�pevci.

Monodrama Zimske urice 

Adama�Bohoriča�je�upodo-
bil�Žiga�Kump.

SEVNICA - Literarna skupina Večerna zarja, ki deluje pod okri-
ljem Društva upokojencev Sevnica, je pripravila 6. marca v 
večnamenskem prostoru sevniške knjižnice literarno glasbe-
ni večer z naslovom Pomlad prihaja. Večer so s toplo in z is-
kreno poetično besedo obogatile besedne umetnice: Zdravka 

Brečko, Jelka Kolar, Vida Križnik, Anica Perme in Štefka Vi-
drih. Na sintisajzer je zaigrala Slavka Grilc, mladostno razi-
granost pa so prireditvi dodali nadarjeni učenci 5. razreda OŠ 
Sava Kladnika Sevnica s svojim avtorskimi pesmimi.� S.�R.

Literarno glasbeni večer

Mlajši�so�na�recitalu�članicam�literarne�skupine�Večer-
na�zarja�ob�bližajočem�sem�dnevu�žena�podarili�cveto-
če�primule.

Lutkovno gledališče Ljubljana:

SAPRAMIŠKA
četrtek, 15.3., ob 18. uri

za rumeni abonma in izven
 

ZJACA & ZANCHINI QUARTET
koncert iz Jazz-etno cikla

Zasedba: Ratko Zjaca – kitara, Simone Zanchini – akordeon, 
Martin Gjakonovski – kontrabas, Ratko Divjak - bobni.

sobota, 17.3., ob 20.30 uri

Dokumentarni film meseca:

OČI IN UŠESA BOGA: 
VIDEONADZOR V SUDANU

GOST VEČERA: Tomo Križnar
torek, 20.3., ob 18. uri

Ponovitev projekcije: ponedeljek, 26.3., ob 19. uri

KURSADŽIJE
komedija po Pink TV seriji

sobota, 24.3., ob 19.30 uri
za izven

www.kd-krsko.si, 
e: info@kd-krsko.si, T: (07) 4880194

Obvestilo
Za dne 22. marca 2012 napovedano predavanje Vide Pe-
trovčič "Shujšajmo skupaj"v okviru Točke vseživljenjske-
ga učenja enote Valvasorjeve knjižnice v Kostanjevici na 
Krki odpade zaradi neodložljivih obveznosti predavateljice.

Z besedami Ervina Hladnika Milharčiča, izposojenimi iz njegovega po-
topisnega dela Pot na Orient, bralce ponovno vabimo, da se pridružijo 
projektu Posavci beremo skupaj, ki ga bomo v knjižnicah Posavja letos 
izvajali že drugič. Tudi tokrat vam v leposlovnem izboru predstavljamo 
bogato zasedbo domačih in tujih avtorjev s pestro vsebinsko tematiko. 
A naj bo branje tudi družabni dogodek, pridružite se nam v pogovoru z 
izbranimi avtorji o njihovem delu:

Goran Vojnović: JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA
torek, 20. marec, ob 18. uri v Knjižnici Brežice

Stanka Hrastelj: IGRANJE
petek, 23. marec, ob 18. uri v Dvorani v parku Krško

Feri Lainšček: JADRNICA
ponedeljek, 16. april, ob 18. uri v Knjižnici Sevnica

Skupaj bomo brali med 21. marcem in 20. novembrom. Sodelovanje 
v projektu boste bralci potrdili z oddajo izpolnjenih kazalk, ki jih boste 
našli v knjigah, in za prebranih pet knjig, ki jih boste izbrali s seznama 
letošnjih bralnih predlogov, ob zaključku v novembru prejeli knjižno na-
grado. Veseli bomo tudi vaših predlogov, pohval ali kritik, ki jih boste 
delili z nami osebno ali zapisane na kazalkah. Torej: po zgodbe tudi v 
knjižnico. 

Če greš okoli in iščeš zgodbe, te zgodbe najdejo.

Bralni projekt 
posavskih knjižnic v letu 2012

RAZPAD, Chinua Achebe. POLOVICA RUMENEGA SONCA, Chim-
amanda Ngozi Adichie. SKRITO SPOROČILO, Sebastian Barry. ALA-
MUT, Vladimir Bartol. V PRIČAKOVANJU BARBAROV, J. M. Coet-
zee. DŽEHENEM, Dušan Čater. ZMAGOSLAVJE PODGAN, Milan 
Dekleva. NARAVNI ROMAN, Georgi Gospodinov. IGRANJE, Stanka 
Hrastelj. ANGELI VESOLJA, Einar Mar Gudmundsson. HVALNICA 
REŠNJEMU TELESU, Alojz Ihan. PESMI DIVJIH PTIC, Enes Karić. 
BOJEVNICA, Maxine Hong Kingston. TRILOGIJA, Agota Kristof. 
JADRNICA, Feri Lainšček. PORNOGRAF, John McGahern. POT NA 
ORIENT, Ervin Hladnik Milharčič. NIHČE VEČ NE PIŠE PISEM, 
Vinko Möderndorfer. TRTE UMIRAJO STOJE, Bogdan Novak. ZA-
KONI, Connie Palmen. ČETVEROREČJE, Alojz Rebula. LJUBEZEN 
IN IZGNANSTVO, Isaac Bashevis Singer. PAČ MULCA, Pattie 
Smith. KOLIMSKE ZGODBE, Varlan Šalamov. BILJARD V DOBR-
AYU, Dušan Šarotar. VČASIH JE JANUAR SREDI POLETJA, Aleš 
Šteger. ŠE EN KROG NA VRTILJAKU, Tiziano Terzani. ANGELI 
VSAKDANJEGA DNE, Michal Viewegh. JUGOSLAVIJA, MOJA 
DEŽELA, Goran Vojnović. PRED OGRAJO, Andreja Zelinka.  KOT 
DAR, Primož Čučnik. DREVO IN ZVEZDA, Tomaž Pengov. NAPOL 
DOKONČANA NEBESA, Tomas Tranströmer. FANFARE 2. VSAKA 
LJUBEZEN JE PESEM.

 Na branje!
Medijski sponzor projekta je Zavod Neviodunum.

KRŠKO, BREŽICE - Od 12. do 22. marca v Krškem, Novem me-
stu, Brežicah, Črnomlju, Ljubljani in Mariboru poteka že 41. 
tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije. Kot vsa-
ko leto tekmovanje prireja Zveza slovenskih glasbenih šol v 
sodelovanju z glasbenimi šolami, med njimi tudi Glasbeno 
šolo Brežice in Glasbeno šolo Krško. Tekmovanje se bo za-
ključilo konec marca z zaključnimi koncerti prvonagrajencev 
- 27. marca v Slovenski filharmoniji v Ljubljani,  28. marca v 
Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu in 29. mar-
ca v Konservatoriju Maribor. 

Tekmovanje mladih glasbenikov
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ligaški semafor

NOVO MESTO, KRŠKO – 8. marca je v športni dvorani Leona 
Štuklja potekalo finale  državnega tekmovanja v rokometu za 
dijake. V finale so se uvrstili: Gimnazija Ptuj, 1. Gimnazija 
v Celju, ŠC Novo mesto in ŠC Krško – Sevnica. V prvem pol-

finalu je ekipa ŠC Krško – Sevnica premagala ekipo 1. gim-
nazije v Celju z rezulatom 21:18. V finalu so se krški fantje 
pomerili z ekipo ŠC Novo mesto in izgubili z rezultatom 13:21. 
V najboljšo sedmerko turnirja sta bila izbrana krožni napa-
dalec Dejan Vovk ter levo krilo Tadej Dular, medtem ko je 
bil Matej Kučič s 15 zadetki proglašen za najboljšega strelca 
finalnega turnirja. Tako so dijaki pod vodstvom prof. Bojana 
Božiča lanskoletnemu naslovu državnih prvakov ponovno do-
dali imeniten uspeh, to je 2. mesto na državnem tekmovan-
ju srednjih šol v rokometu za šolsko leto 2011/12.  B.�B.

Dijaki ŠC Krško-Sevnica državni 
podprvaki v rokometuV obeh dneh je organiza-

torjem služilo izjemno po-
mladansko vreme in jim 
pripomoglo k organizaci-
ji  nogometnega druženja v 
čast Matiji Gubcu, nosilcu 
imena današnjega stadion-
skega kompleksa v Krškem. 
Tekmovanje je bilo prvi dan 
nekoliko okrnjeno, saj so v 
istem času po Sloveniji pote-
kali polfinalni turnirji v siste-
mu tekmovanja „Rad igram 
nogomet“ za selekcije U10. 
V tem tekmovanju so bili to-
krat uspešni tudi Krčani, ki so 
se v neke vrste »zimski ligi« 
uvrstili v finale tekmovanja, 
ki bo potekalo v soboto 24. 
marca v Podčetrtku.
Kljub odsotnosti nekate-
rih najboljših so mladi Krča-
ni uspeli z zmago v tekmi za 
tretje mesto osvojiti »bro-
nasti« pokal. V velikem fina-
lu turnirja so fantje iz Bele 
krajine prevladovali na igri-
šču, a je Bistričanom uspelo 
izvesti protinapad za končno 
zmago z 1:0. Domačin Gre-
gor Glas je po petih zadetkih 
na turnirju uspel v dodatnem 

Anuša Kovačič in Klemen 
Juvan sta bila v mladinsko 
reprezentanco Slovenije iz-
brana na podlagi rezultatov, 
ki sta jih v streljanju z zrač-
no pištolo dosegala skozi se-
zono ter odprte in pozivne 
reprezentančne kontrolne 
tekme. Na prvenstvo sta se 
začela izdatneje pripravlja-
ti že v domačem klubu pod 
vodstvom njunega trener-
ja Mirka Ognjenoviča, sicer 
tudi predsednika strelskega 
društva Marok Sevnica. Za 
pripravo na tekmovanje sta 
oba izdatno povečala število 
treningov, ki so potekali tudi 
trikrat na dan in bila prisi-
ljena zaradi tega zanemari-
ti svoje šolske obveznosti. 
Končne priprave sta izvedla 
v sklopu tedenskega trenin-
ga skupaj s celotno repre-
zentanco.
Strelci so imeli na prizorišču 
na voljo kar tri dni treningov 
za prilagajanje na tekmova-
lišče. Strelišče je omogočalo 
povprečno zelo visoke rezul-
tate, še posebej v konkurenci 
deklet. Oba posavska strelca 
je na tekmovanju spremljal 
reprezentančni trener s svo-
jima pomočnikoma. Njunega 
trenerja, ki ju najbolj pozna, 

ni bilo na Finskem, kar se je 
izkazalo za usodno. Anuša je 
o svojem nastopu in 22. me-
stu dejala: »Po prvi seriji in 
sijajnem rezultatu sem vide-
la svoje ime na prvem me-
stu. To me je poneslo in sto-
rila sem začetniško napako, 
ko se po tem nisem usedla, 
kot to vedno storim. Takrat 

sem razmi-
šljala, da 
bom lahko 
nadaljevala 
z uspešnim 
streljanjem, 
a se je to 
izkazalo za 
napačno. Če 
bi imela ob 
sebi trener-
ja, bi se raz-
pletlo druga-
če, saj bi me 
le ta prisilil, 
da se use-
dem in umi-
rim. Še po-
sebej mi je 
žal, ker sem 
za dva kroga 
zgrešila me-
sto, ki bi mi 
prineslo viš-
jo kategori-
zacijo. Ker 

streljam v tej konkurenci še 
dve leti, imam v prihodnje še 
visoke ambicije in ciljam na 
finale.«
Klemen je dosegel zanj sla-
bih 556 krogov, saj je skozi 
celotno leto redno in z lah-
koto presegal število 570, 
kar je bil tudi njegov cilj 
pred tekmovanjem. Za fina-

le najboljše osmerice je bilo 
potrebno zadeti 571 krogov. 
»S svojim streljanjem nisem 
bil zadovoljen, očitno me je 
strla trema, s katero do se-
daj nisem imel težav. Zara-
di tega sem od začetka stre-
ljal na silo, polotila se me 
je jeza, kar se je še pose-
bej odrazilo v moji predza-
dnji seriji, ko sem zadel le 
87 krogov,« je povedal Kle-
men, katerega cilji v priho-
dnje segajo tudi do olimpij-
skih iger.
Trener Mirko Ognjenovič je 
o nastopu svojih varovancev 
dejal: »Oba imata med svo-
jim streljanjem nekaj kriznih 
situacij, katere takoj prepo-
znam. Za Klemna se je izka-
zalo, da ima še eno več, ki 
jo do sedaj še nismo pozna-
li. Vse sem opisal reprezen-
tančnemu trenerju, vendar-
le pa je le-ta imel ob istem 
času v ognju več tekmoval-
cev in se v trenutku krize ni 
mogel posvetiti našima tek-
movalcema. V tem je tudi 
razlika napram večjim re-
prezentancam. Oba sta ime-
la lepo možnost doseči več, 
bosta pa imela v svoji karie-
ri še več priložnosti.«
� Luka�Šebek�

ROKOMET 
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Krško : Koper 29:26
Lestvica – 1. Gorenje 39, 6. 
Krško 17

ČLANI 1B DRL
Rezultati – Železniki : Sevnica 
24:22
Lestvica – 2. Sevnica 23, 10. 
Dobova 10

ČLANI 2. SRL
Rezultati – Brežice  : Slovenj 
Gradec 17:23, Radeče : Drava Ptuj 
21:22, Črnomelj : Brežice 31:25, 
Mokerc Ig : Radeče 26:25
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 31, 5. 
Radeče 20, 7. Brežice 16

MLADINCI 1.DRL
Rezultati – Trebnje : Krško 30:32, 
Krško : Koper 38:29
Lestvica – 1. Loka 31, 2. Krško 30

MLADINCI 2.DRL – PF skupina B
Rezultat – Brežice : Branik Maribor 
37:27, Dobova : Branik Maribor 
20:32, Brežice : Velika Nedelja 
34:24
Lestvica – 1. Brežice 6, 4. 
Dobova 0

KADETI, PF skupina B
Rezultati – Celje : Krško 29:26
Lestvica – 1. Celje 16, 2. Krško 10  

KADETI, skupina 3
Rezultati – Sevnica : Liebenau 
25:30, Sevnica : Gorenje 33:41 
Lestvica – 1. Gorenje 6, 5. 
Sevnica 0  

STAREJŠI DEČKI A, PF skupina B
Rezultati – Brežice : Celje 18:34, 
Drava Ptuj : Krško 22:31, Brežice : 
Gorenje 23:27, Celje : Krško 20:29 
Lestvica - 1. Krško 14, 7. Brežice 2

STAREJŠI DEČKI A, skupina 2
Rezultati – Dol : Radeče 29:32, 
Sevnica : Slovenj Gradec 29:29
Lestvica – 1. Sevnica 5, 3. 
Radeče 2

STAREJŠI DEČKI B, PF skupina B
Rezultati – Ormož : Krško 31:24
Lestvica – 1. Celje 14, 5. Krško 4

STAREJŠI DEČKI B, skupina 2
Rezultati – Dobova : Rudar 17:26, 
Sevnica : Slovenj Gradec 32:26, 
Drava Ptuj : Dobova 51:4
Lestvica – 1. Drava Ptuj 6, 3. 
Sevnica 4, 5. Dobova -1

MLAJŠI DEČKI A, D skupina
Rezultati – Celje : Dobova 26:8 

MLAJŠI DEČKI A, D skupina
Rezultati – Krka : Krško 27:18, 
Krško : Drava Ptuj 24:14  

MLAJŠI DEČKI B, C skupina
Rezultati – Slovenj Gradec : Krško 
19:16, Krško : Sviš 12:22

ČLANICE, 2. državna liga – VZHOD 
– 1.-8. mesto
Rezultati – Logatec : Brežice 
33:30, Koper : Brežice 20:23
Lestvica - 1. Žalec 16, 6. Brežice 7

KADETINJE, skupina VZHOD
Rezultati – Ptuj : Brežice 24:24, 
Velenje : Brežice 31:26
Lestvica - 1. Celje 23, 5. Brežice 9

STAREJŠE DEKLICE, skupina 
VZHOD
Rezultati – Ptuj : Brežice 24:18, 
Velenje : Brežice 0:10
Lestvica - 1. Ptuj 31, 5. Brežice 20

MLAJŠE DEKLICE B, skupina 
VZHOD
Rezultati – Branik : Brežice 26:13
Lestvica - 1. Ptuj 20, 5. Brežice 0

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL – skupina VZHOD
Rezultati – Krka mladi : Posavje 
Krško 70:72, Posavje Krško : 
Olimpija mladi 89:68
Lestvica - 1. Domžale 33, 8. 
Posavje Krško 24

ČLANI – 4. SKL – skupina VZHOD
Rezultati – Ptuj : Posavje 
Podbočje 48:58, Posavje 
Sevnica : Ruše 82:93

Lestvica – 1. Celjski Vitez 28, 2. 
Posavje Podbočje 25, 7. Posavje 
Sevnica 17

KADETI 2. SKL – skupina B1 
VZHOD 2
Rezultati – Lastovka : Posavje 
Krško A 47:84
Lestvica – 1. Zasavje 30, 2. 
Posavje Krško A 26

KADETI 2.SKL – skupina B2 
ZAHOD 1
Rezultati – Jesenice : Posavje 
Krško 53:43, Radovljica : Krško 
Posavje B 62:53
Lestvica – 1. Ježica 24, 4. 
Posavje Krško B 18

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati - Krško 0:0, Krško : 
Interblock 1:0 (Špiler)
Lestvica - 1. Aluminij 39, 3. 
Krško 24

1. SKL/1. SML
Rezultati SKL – Krško : Domžale 
0:1, Interblock : Krško 5:2 
(Rožman, Markl)
Rezultati SML – Krško : Domžale 
1:1 (Bublica), Interblock : Krško 
2:2 (Bučar, Babnik)
Lestvica SKL – 1. Koper 54, 15. 
Krško 15
Lestvica SML – 1. Domžale 44, 
16. Krško 8

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Benedikt : Sevnica 
3:7 (Krajnčevič, Koprivnjak 2, 
Pešec 2, Isić 2)
Lestvica - 1. Vuko 46, 4. Sevnica 26

ODBOJKA - ŽENSKE
2. DOL 
Rezultati – Kostak-Elmont : 
Ankaran 0:3 (18:25,23:25,20:25)
Lestvica – 1. Branik II 47, 11. 
Kostak-Elmont 13

STAREJŠE DEKLICE – A liga – 
ZAHOD 1
Rezultati - Kostak-Elmont : 
Olimp Ljubljana 0:2 (25:14, 
25:19), Kostak-Elmont : 
Domžale 2:1 (20:25, 25:10, 
15:10)
Lestvica – 1. Mlade Jesenice 8, 
5. Kostak-Elmont 4

MINI ODBOJKA
Rezultati – Kostak-Elmont : 
Kamnik 0:3 (10:25, 13:25, 
20:25), Kostak-Elmont : 
Grosuplje 0:3 (15:25, 17:25, 
15:25), Kostak-Elmont : Vital 
1:2 (14:25, 25:13, 13:25)

ODBOJKA - MOŠKI
STAREJŠI DEČKI
Rezultati - Kostanjevica : 
Črnuče 2:0 (25:23, 25:23), 
Kostanjevica : Kamnik 1:2 
(18:25, 27:25, 10:15)
Lestvica – 1. Salonit Anhovo 12, 
4. Kostanjevica 2 

MALA ODBOJKA
Rezultati - Kostanjevica : Krka 
0:2, Kostanjevica : Žirovnica 
2:1, Kostanjevica : Triglav 1:2

MINI ODBOJKA
Rezultati - Kostanjevica : 
Žužemberk 3:0, Kostanjevica 
: Jesenice 1:2, Kostanjevica : 
Prvačina 3:0 b.b.

STRELSTVO
ZRAČNA PIŠTOLA – 1. LIGA – 
ČLANI – Ljubljana 3.3.2012
Posamično – 1. Brunšek (DPR), 
4. Kunšek (MSE), 6. Juvan 
(MSE), 16. Krajnčič (BRE)
Lestvica posamično – 1. 
Simončič (MIK) 121, 9. Vidmar 
(BRE) 86, 11. Juvan (MSE) 79, 
14. Kunšek (MSE) 70
Ekipno – 1. Marok Sevnica 1124, 
5. Brežice 1102 
Lestvica ekipno - 1. Dušan 
Poženel Rečica 59, 2. Marok 
Sevnica 55, 3. Brežice 51

Sevničana uspešno zastopala 
Slovenijo na mladinskem EP
SEVNICA, VIERUMӒKI - Konec februarja sta se strelca sevniškega Maroka udeležila mladinskega EP v 
streljanju z zračnim orožjem, ki je potekalo na Finskem. Vierumӓki je znan po svojem športnem insti-
tutu, kjer se izobražujejo finski športni delavci. Tekmovanje, ki je trajalo sedem dni, sta oba zaključila 
z rezervami v svojem streljanju.

Klemen�Juvan�in�Anuša�Kovačič

Zmagi v Slovensko Bistrico in Krško
KRŠKO - V preteklem vikendu je na igrišču z umetno travo v kompleksu stadiona v Krškem potekal že četr-
ti tradicionalni nogometni turnir »Matija Gubec« za mlajše selekcije. Ob uvodu v spomladanski del sezone 
so se na sobotnem turnirju pomerile ekipe do 10 let, že naslednji dan pa so prišle na vrsto ekipe do 12 let.

izvajanju kazenskih strelov 
premagati svojega nogome-
tnega prijatelja iz Sloven-
ske Bistrice in s tem osvoji-
ti naslov najboljšega strelca. 
Pokal za najboljšega vratar-
ja na turnirju je romal k Do-
mnu Grilu iz Bistrice, po iz-
vrstnih preigravanjih pa je 
bil za naj igralca na turnir-
ju proglašen Michael Pavlo-
vič iz NK Kolpa.
Turnir starejših nogometašev 
do 12 let je sledil v nedeljo, 
ko so ob dveh močnih doma-
čih zasedbah v Krškem go-
stovale tudi renomirane eki-
pe, kot sta Maribor in Rudar 
iz Velenja. Turnir je postre-
gel s kvalitetnimi tekmami, 
saj so Krčani in Mariborčani 
trenutno v vrhu slovenskega 
nogometa. Prav krška B eki-
pa pod vodstvom domačega 
stratega Iva Zanchija in ma-
riborska A ekipa s trenerjem 
Muamerjem Vugdaličem sta 
se pomerili tudi v finalu, v 
katerem je po izenačenem 
rezultatu 1:1 sledilo izvaja-
nje kazenskih strelov. S si-
jajno parado in ubranjeno 

najstrožjo kaznijo je zma-
go domačim prinesel vratar 
Jan Ašič, ki si je s tem pri-
služil naslov najboljšega vra-
tarja na turnirju. V tekmi za 
tretje mesto je krška ekipa 
A premagala Tolmin z rezul-
tatom 2:0. Naslov naj strelca 
je šel v roke Esterju Sokler-
ju iz krške A ekipe, naziv naj 
igralca pa Mariborčanu Janu 
Kotniku.

Ob tem pa velja pohvaliti še 
domačo ekipo do deset let, 
ki je ob izostanku s prvega 
turnirja dobila priložnost v 
konkurenci dve leti starej-
ših. Po zmagi nad ekipo ve-
lenjskega Rudarja je osvojila 
celo prvo mesto v skupini in 
se uvrstila v četrtfinale, kjer 
pa je zaradi utrujenosti klo-
nila proti kasnejšim zmago-
valcem.� Luka�Šebek�

Domači�nogometni�upi
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Največji med njimi bo vseka-
kor obisk vrhovnega mojstra 
Meitatsuja Yagija, 10. DAN 
iz Okinawe, ki bo v organi-
zaciji društva za rekreacijo 
in borilne veščine Dren vo-
dil osrednji slovenski semi-
nar za ljubitelje vseh stilov 
te še vedno nekoliko skrivno-
stne borilne večine. Mojster 
Yagi bo Slovenijo obiskal tre-
tjič, v Krškem pa bo drugič, 
saj ga je na zasebno povabi-
lo Staneta Iskre obiskal lani, 
si ogledal mesto in okolico 
ter tedaj obljubil, da znova 
pride ob prvi priliki. Ob pro-
slavi 45-obletnice nastanke 
prvega slovenskega karate 
kluba pa bo obljubo držal in 
se vabilu odzval.

Seminar v Krškem 
in Samoboru
Seminar okinawskega GO-
JU-RYU karateja, ki ga bo 
vodil mojster Yagi, bo od-
prt za mojstre in tekmoval-
ce vseh stilov. V petek, 8. in 
soboto, 9. junija, bo pote-
kal v Krškem, potem pa se 
bodo mnogi udeleženci pre-
selili v Samobor, kjer bo v 
nedeljo, 10. junija, pote-
kal drugi del tega mednaro-
dnega srečanja. "Skoraj vse 
življenje sem posvetil pre-
učevanju borilnih veščin in 
športno-pedagoškem delu, v 
veliko veselje mi je, da sem 
lahko to znanje prenesel na 
številne in raznovrstne ge-
neracije vadečih, najsi bo to 
na področju karateja ali re-
kreacije, pogosto in uspešno 
pa sem to celo povezoval in 
združeval," pravi Stane Iskra, 
ki bo mesec dni pred prosla-
vo praznoval svojih 75 let, ob 
tem pa je še vedno med naj-
bolj aktivnimi upokojenci v 
Posavju, če ne celo Sloveni-
ji, saj še vedno vodi trenin-
ge petkrat tedensko.

Pri organizaciji seminarja, 
turneje mojstra Yagija po 
Sloveniji in Hrvaškem ter 
proslave 45. obletnice, pa 
kot desna roka Staneta Is-
kre sodeluje tudi Veljko Ju-
kič, ki med poznavalci slovi 
kot dolgoletni trener, učitelj 
in raziskovalec karate vešči-
ne in športa. Po treh dese-
tletjih dela v KK Brežice se 
je (tudi po osvojenem naslo-
vu viceprvaka v bojih na sve-
tovnem prvenstvu veteranov 
v Kobeju 2009 ter drugih do-
sežkih) lani odločil upokojiti 
z vseh vodstvenih in trener-
skih funkcij v KK Brežice ter 
posvetiti publicistiki - na po-
dročju F1 in seveda tudi ka-
rateja. 

Učitelj in učenec 
spet skupaj
Stane Iskra je takoj izkoristil 
priložnost in ga povabil k so-
delovanju pri preporodu ka-
rateja v Krškem, podobno pa 
je storil tudi mojster Yagi, ki 
mu je poveril širjenje in po-
učevanje originalnega okina-

Junija v Krškem proslava 45-obletnice nastanka prvega karate kluba v Sloveniji:

Vrhovni karate mojster Yagi 
iz Okinawe junija v Krškem!
KRŠKO / OKINAWA - Vsako športna panoga ima svojega junaka, zmagovalca, vzornika in tudi starosto: na 
področju karateja je to v Sloveniji vsekakor Stane Iskra, ki je bil tudi ustanovitelji prvega karate kluba 
v zgodovini Slovenije: leta 1967 v Krškem. V počastitev 45-obletnice delovanja tega velikega trenutka 
v delu dobesedno neumornega športnega delavca, učitelja in trenerja, predvsem pa vrhunskega in srč-
nega karate mojstra 6. DAN (črnega pasu 6. stopnje) iz naših krajev, bomo v juniju v Krškem v sklopu 
proslav občinskega praznika videli kar nekaj vrhunskih dogodkov s področja karateja.

wskega Goju-Ryu karateja 
pri nas. Jukič sodi med nek-
danje prve učence Staneta 
Iskre, saj se je mnogih skriv-
nosti naučil v času obiskova-
nja srednje šole v Krškem in 
treningov in tekmovanj v KK 
Krško, a tudi na seminarjih 
v Materadi pri Poreču. Velj-
ko, ki ga mnogi bolj pozna-
jo kot reporterja z dirk – od 
speedwaya in motokrosa do 
formule 1, se je hitro posve-
til karate športu in kot zelo 
mlad trener prevzel vode-
nje KK Brežice, Iskra pa se 
je posvetil razvoju svojega 
poznavanja borilnih veščin 
in športa ter na osnovi izku-
šenj in tradicij iz KK Krško 
in svojega dela ustvaril šolo 
zdravega življenja Dren, ki 
sodi med najbolj popularne 
rekreativne dejavnosti v Po-
savju. 

Karate gala show 
Po treh desetletjih pa sta se 
nekdanji učitelj in učenec 
srečala in združila znanje 
vsak s svojega področja. Ob 
seminarju okinawskega ka-
rateja bomo v Krškem v so-
boto, 9. junija, ob 18. uri v 
kulturnem domu Krško lahko 
videli tudi Karate gala show, 
kjer bodo nastopili s svoji-
mi prikazi veščine najboljši 
slovenski, hrvaški in japon-
ski mojstri borilnih veščin. 
Za popularizacijo in promo-
cijo obeh prireditev pa bomo 
lahko videli še dva dodatna 
dogodka: v sredo, 6. junija, 
bo pred kulturnim domom ob 
18.30 potekala karate ekshi-
bicija, katere vrhunec bo v 
čast 45-obletnice Iskratove-
ga karate dela in Yagijevega 
obiska pridal Jukič z demon-
stracijo moči združenega 
slovenskega in okinawskega 
karateja: povozil ga bo avto!
 
"To točko sem prvič pokazal 
pred natančno 25 leti, ko 
sem hotel dokazati, kaj zmo-
re zdržati trenirano telo mla-
dega karateista. Sedaj je pri-
ložnost, da dokažem, da moč 

in zdržljivost ostaneta na vi-
soki ravni ob rednem trenin-
gu tudi v zrelem življenskem 
obdobju," pravi Veljko. Takoj 
po karate ekshibiciji v čast 
obeh starost slovenskega in 
okinawskega karateja - Iskre 
in Yagija - pa si bomo ob 19. 
uri v kulturnem domu lahko 
ogledatli tudi F1 show - pro-
jekcijo fotografij in pred-
stavitev zgodb in anekdot iz 
sveta dirk formule 1, ki jo 
po vseh svetovnih dirkališčih 
od Avstralije do Monaka, Abu 
Dabija in Japonske že 33 let 
spremlja F1 reporter Veljko, 
nekdanji dijak tehniške šole 
Krško. 

Mojster Yagi dva 
tedna v Sloveniji
Te dni je Jukič na Japon-
skem (preden odrine v Av-
stralijo na prvo dirko F1), 
kjer sodeluje na svetovnem 
srečanju v čast rojstva usta-
novitelja Goju Ryu šole Mei-
bukan Meitokuja Yagija. Gre 
za učitelja in očeta Meitatsu-
ja Yagija, naslednika velike-
ga mojstra, ki bo junija kar 
dva tedna gostoval v Slove-
niji. "Zelo me veseli, da je 
veliki mojster Yagi sprejel in 
potrdil vse naše predloge in 
načrte, poudaril pa je, da je 
mojstru Iskri lani dal besedo 
- to pa na Okinawi med stari-
mi mojstri edino velja," pra-
vi Jukič, ki je na svetovnem 
simpoziju, ki je sledil prosla-
vi, predstavil Krško, 45-letno 
zgodovino karateja mojstra 
Iskre, a tudi celotno alp-
sko-jadransko turnejo. Moj-
ster Yagi bo, razen v Krškem, 
poučeval originalni okinawski 
karate tudi po Sloveniji in na 
Hrvaškem: najprej bo obiskal 
Selnico ob Dravi, Maribor in 
Trbovlje, se nato za teden 
dni preselil v Krško in Samo-
bor, preden bo za teden dni 

odšel poučevat skrivnosti sa-
moobrambe na Češko. 

Za zaključek bo na pobudo 
Staneta Iskre obiskal tudi po-
brateni klub z Malega Loši-
nja ter za zaključek še iz-
peljal mednarodni seminar 
v Novigradu, povsod pa lah-
ko pričakujemo tudi udelež-
bo Yagijevih inštruktorjev iz 
Italije, Anglije, Slovaške in 
Češke. 

"V Sloveniji imate zelo do-
bro razvit karate, s tem se 
ukvarjate z zelo veliko nav-
dušenja," je na osnovi prej-
šnjih izkušenj dejal Yagi: "Ži-
vljenjski pomen karateja pa 
ni toliko v športnem udej-
stvovanju, pač pa predvsem 
v tem, da mlade in stare na-
učimo osnov samoobrambe, 
nato pa da jim damo mo-
žnost vseživljenjskega ra-
zvoja skozi vadbo karateja. 
Na začetku vadimo, ker nas 
je strah nasilja, a se z vad-
bo borilne veščine predvsem 
bojujemo proti zasedenosti: 
v službi in doma, v avtu, 
pred računalnikom ali TV - to 
je največja nevarnost sodob-
ne civilizacije," pravi živah-
ni in gibčni 67-letni mojster 
iz Nahe, prestolnice Okina-
we in karateja. 

V sklopu krškega občinske-
ga praznika nas torej čaka 
nekaj atraktivnih dogodkov: 
od karate ekshibicije, do F1 
predavanja, karate gala sho-
wa in mednarodnega semi-
narja mojstra Yagija. Krško 
je bilo pred 45 leti po zaslu-
gi Staneta Iskre zibelka slo-
venskega karateja, za teden 
dni, a morda tudi v bodo-
če, pa bo tako znova po-
stalo vseslovensko središče 
mnogih ljubiteljev karateja 
pri nas.

 Tekst�in�foto:�Željko�Jeličič
 

Vrhovni�mojster�okinawskega�Goju-Ryu�karateja�Meitastu�Yagi,�10.�DAN�(na�sredi),�ob�
veteranu�in�pionirju�slovenskega�karateja�Stanetu�Iskri,�6.�DAN�(desno)�ter�veteranu�
brežiškega�karateja�Veljku�Jukiču,�5.DAN�(sicer�tudi�svetovnem�viceprvaku�v�bojih�med�
veterani):�ta�trojica�bo�združila�moči�in�junija�v�Krškem,�a�tudi�v�širni�Sloveniji�in�na�
Hrvaškem�predstavila�skrivnosti�okinawske�samoobrambne�veščine.

Šport v Posavju

Tattoo zborovanje v Krškem
KRŠKO - V hotelu City v Krškem bo konec meseca (od 30. 
marca do 1. aprila) potekalo zborovanje tattoo mojstrov, 
t. i. TATTOO CONVENTION, iz Slovenije, Hrvaške, Madžar-
ske, Srbije, Bolgarije, Italije in celo iz Singapurja. Poleg 
pestre ponudbe tattoojev in tattooverjev bodo pripravili 
tudi pester spremljevalni program z živo glasbo, airbrush 
in body paintingom, stojnicami z dodatki, predstavili pa 
bodo tudi nekaj predelanih Harley Davidson motorjev in 
ameriških avtomobilov.

BREŽICE – Športna zveza Brežice je 9. marca v Mladinskem 
centru Brežice šestič organizirala prireditev Športnik leta 
2011, na kateri so podelili nagrade najboljšim športnikom 
v občini Brežice v minulem letu. 

Športnik leta 2011 je že petič postal atletski šampion v metu 
kladiva Primož Kozmus, ki je lani osvojil bronasto kolajno na 
SP v južnokorejskem Daeguju. Naziv Športnica leta 2011 je 
pripadel Barbari Špiler, ki je lani v estonskem Talinu osvoji-
la naslov mladinske evropske prvakinje v metu kladiva, hkra-
ti pa je postavila tudi državni rekord in rekord mladinskih 
evropskih prvenstev. Društva, včlanjena v brežiško športno 
zvezo, so za ekipo leta 2011 izglasovala člansko ekipo Mo-
škega rokometnega društva Dobova, ki se je lani prebila v 

1.B državno rokometno ligo. Podelili so tudi nagrado obča-
nov, ki so preko glasovnic iz Posavskega obzornika in spletne 
ankete na prvo mesto postavili članico Badminton kluba Pi-
šece Majo Sušin, ki je preteklo sezono končala na 3. mestu 
Slovenske jakostne lestvice v kategoriji do 19 let. 

Športni znak za leto 2011 so prejeli člani Strelskega kluba 
Brežice, Žan Obradovič in Jure Žabjek iz Društva borilnih 
veščin Katana Globoko, Marko Špiler iz Atletskega kluba Bre-
žice ter Roman Predanič in Matic Derenda iz DBV Katana 
Globoko. Diplome za športne uspehe v letu 2011 je prejelo 
65 članic in članov AK Brežice, BK Pišece, DBV Katana Glo-
boko, Karate kluba Brežice, Orientacijskega kluba Brežice, 
Strelskega društva Rudar Globoko, Nogometnega kluba Bre-
žice, SK Brežice, ŠD Razlag Čatež ob Savi, Thai boksing klu-
ba Brežice ter Ženskega rokometnega kluba Brežice. Pode-
lili so tudi plaketi dvema posameznicama, ki sta vse svoje 
življenje predani društvu, in sicer 87-letni Mariji Veble (Pla-
ninsko društvo Brežice) in 90-letni Mimici Avsec (Telovadno 
društvo Sokol Brežice).

Nagrade so podelili predsednik Športne zveze Brežice Stane 
Tomše, ki se je v nagovoru spomnil tudi nedavno preminule-
ga Leopolda Rovana, predsednik Športne strelske zveze Slo-
venije Igor Rakuša, brežiška podžupanja Katja Barbič in se-
lektor slovenske rokometne reprezentance Boris Denič. Za 
dobro voljo obiskovalcev je poskrbel voditelj prireditve Bo-
jan Emeršič. Glasbeni pridih je dodal kantavtor Peter Dirn-
bek s spremljevalno skupino Vox Populi. Vmes so predvaja-
li tudi videoposnetke iz brežiške nove športne dvorane, kjer 
je Vesna Kržan obiskala športna društva, ki po novem treni-
rajo v dvorani.� Rok�Retelj

Športnik leta 2011 v Brežicah

Zmagovalci Kozmus, 
Špilerjeva in MRD Dobova

Kozmusu�sta�nagrado�podelila�predsednik�brežiške�špor-
tne�zveze�Stane�Tomše�in�podžupanja�Katja�Barbič.

Prejemnici�plakete�–�še�vedno�zelo�vitalni�Marija�Veble�(le-
vo)�in�Mimica�Avsec
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Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki

Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki

e: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si
www.osgorjup.si

v skladu
z Zakonom o vrtcih (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB2, 

25/2008-ZVrt-E in 36/2010-ZVrt-E)
 

objavlja

RAZPIS
za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2012/2013

(od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013)

Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v trajanju 
od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otrokom od 
prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca 
je od 5.30 do 16.00 ure.

Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1. do 3. leta) 
in drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v 
šolo) ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. Posa-
mezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih zado-
stno število otrok.

Vpis bo potekal od 12. 03. 2012 do vključno 13. 04. 2012. 

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali 
šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, 
kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija 
za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za spre-
jem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na pre-
dlog sveta vrtca. 
Starši oziroma zakoniti zastopniki boste pisno obveščeni 
o rezultatih vpisa predvidoma do 30. junija 2012.

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopni-
ki dvignete v svetovalni službi v šoli, v vrtcu ali na sple-
tnih straneh Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki (http://www.osgorjup.si/v2/ pod Vrtec – obraz-
ci za vrtec) in Občine Kostanjevica na Krki.  

� Ravnateljica:�
� Melita�Skušek,�prof.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZU-
PUDPP in 106/10-popr.) in 43. členom Zakona o varstvu oko-
lja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD , 
66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 70/08 in 108/09-ZVO-1C) žu-
pan Občine Kostanjevica na Krki objavlja 

JAVNO NAZNANILO 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
Občinskega prostorskega načrta (OPN) 

Občine Kostanjevica na Krki in okoljskega 
poročila z dodatkom za varovana območja.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljske-
ga poročila z dodatkom za varovana območja bo poteka-
la v času od četrtka, 22. marca 2012, do vključno torka, 
23. aprila 2012, v prostorih občine, Ljubljanska cesta 7, 
Kostanjevica na Krki, v času uradnih ur občinske uprave.

V času javne razgrnitve bo organizirana JAVNA OBRAVNA-
VA, in sicer v četrtek, 12. aprila 2012, ob 16. uri v prosto-
rih Gostilne Žolnir, Krška cesta 4, Kostanjevica na Krki.

Na javni obravnavi bodo podane obrazložitve in dodatna 
pojasnila k razgrnjenemu gradivu.

V času javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pri-
pombe in predloge na dopolnjen osnutek OPN in okolj-
sko poročilo z dodatkom za varovana območja. 

Pripombe in predlogi na dopolnjen osnutek OPN in okoljsko 
poročilo z dodatkom za varovana območja se lahko do vkl-
jučno 23. aprila 2012 podajo pisno na mestu javne razgr-
nitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se po-
šljejo na naslov Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska 
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki ali posredujejo preko 
elektronske pošte na naslov: obcina@kostanjevica.si, pri 
čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede " OPN 
Občine Kostanjevica na Krki«. Ustno se lahko pripombe in 
predlogi podajo le na javni obravnavi. 

Občina Kostanjevica na Krki bo preučila pripombe in pre-
dloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo obja-
vila na krajevno običajen način.

Župan Občine Kostanjevica na Krki:
Mojmir Pustoslemšek l.r.

Svet zavoda 
ŠOLSKEGA CENTRA KRŠKO–SEVNICA

Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO

Razpisuje prosto delovno mesto
Ravnatelja/ravnateljice OE GIMNAZIJE KRŠKO z možno-
stjo imenovanja na mesto direktorja/direktorice jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Kr-
ško-Sevnica

Kandidat/-ka mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje 
in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer:
• imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnje-

vati pogoje za  učitelja ali svetovalnega delavca v sre-
dnji šoli v skladu z veljavno zakonodajo,

• imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet 
let naziv mentor,

• imeti najmanj pet let izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
• imeti opravljen ravnateljski  izpit oziroma si ga pridobi-

ti v enem letu po začetku mandata.

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole kot 
organizacijske enote in Šolskega centra.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2012.

Izbrani/-a kandidat /-ka bo imenovan/-a za dobo pet let.

Kandidat/-ka mora k vlogi priložiti program vodenja in vi-
zijo šole kot organizacijske enote.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev - izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski iz-
pit, dosedanje delovne izkušnje in življenjepis, potrdilo 
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o ne-
kaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno ne-
dotakljivost pošljite, program vodenja in vizijo šole – po-
šljite v zaprti ovojnici v 15 (petnajstih) dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Šolskega centra Krško–Sev-
nica, Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO, s pripisom ZA 
RAZPIS RAVNATELJA/RAVNATELJICE OE GIMNAZIJA KRŠKO.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s pri-
poročeno pošiljko oddana na pošto.

O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni /-e v zakonitem 
roku.

Svet zavoda 
ŠOLSKEGA CENTRA KRŠKO–SEVNICA

Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO

Razpisuje delovno mesto
Ravnatelja/ravnateljice OE SREDNJE ŠOLE SEVNICA z 
možnostjo imenovanja na mesto direktorja/direktori-
ce javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski cen-
ter Krško-Sevnica

Kandidat/-ka mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja, in sicer:
• imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjeva-

ti pogoje za  učitelja ali svetovalnega delavca v srednji šoli 
v skladu z veljavno zakonodajo,

• imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let 
naziv mentor,

• imeti najmanj pet let izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
• imeti opravljen ravnateljski  izpit oziroma si ga pridobiti v 

enem letu po začetku mandata.

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole kot organi-
zacijske enote in Šolskega centra.

Predviden začetek dela je 18. 7. 2012.

Izbrani/-a kandidat /-ka bo imenovan/-a za dobo pet let.

Kandidat/-ka mora k vlogi priložiti program vodenja in vizi-
jo šole kot organizacijske enote.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev - izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski izpit, 
dosedanje delovne izkušnje in življenjepis, potrdilo o ne-
kaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapo-
ra v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekazno-
vanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotaklji-
vost pošljite, program vodenja in vizijo šole – pošljite v 
zaprti ovojnici v 15 (petnajstih) dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Šolskega centra Krško–Sevnica, Cesta 
krških žrtev 131, 8270 KRŠKO, s pripisom ZA RAZPIS RAVNA-
TELJA/RAVNATELJICE OE SREDNJA ŠOLA SEVNICA.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s pri-
poročeno pošiljko oddana na pošto.

O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni /-e v zakonitem 
roku.

JAVNA OBJAVA 
ZA DRUGI KROG VOLITEV

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - ZLV – UPB3 in 45/08 – ZLV-H), v zvezi z do-
ločbami 60. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Ura-
dni list RS št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 
- odločba US RS), Občinska volilna komisija v Krškem jav-
no objavlja:

DRUGI KROG NADOMESTNIH VOLITEV 
ŽUPANA OBČINE KRŠKO 

dne 25.3.2012
Na nadomestnih volitvah za župana Občine Krško dne 
25.3.2012 se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, 
ki sta dobila največ glasov:

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

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

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

Dijake 4. letnikov vabimo na

SKUPINSKO PRIPRAVO 
NA MATURO

iz matematike in slovenščine.

Število mest je omejeno. 
Prijave zbiramo na številki: 07/48 81 160 

ali info@lukrsko.si do zasedbe prostih mest. 

Vljudno vabljeni k prijavi.

BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 7. marca v dvo-
rani Prosvetnega doma pripravila 9. območno revijo plesnih 
skupin, ki so že devetič zapored  »V plesnem vrtincu« pokaza-
le osvojene plesne spretnosti. K temu so jih popeljale mento-
rice in mentor, tokrat Špela Premelč, Nada Bogovič, Jerne-
ja Rožman, Katja Terglav, Marjanca Pečar, Anja Baškovč in 

Dominik Černelič, ki so se največkrat podpisali tudi pod kore-
ografijo. V trinajstih točkah so se predstavile plesne skupine 
iz Plesnega društva Imani, iz Osnovne šole Dobova in Osnovne 
šole Brežice ter KD Akrobatik. Revijo je strokovno spremljala 
Andreja Kopač, se pogovorila z mentorji ter odločila, katera 
skupina se bo udeležila regionalne revije. Dogodek sta izpelja-
li Lučka Černelič in Simona Rožman Strnad, tudi s povezova-
njem živahnega plesnega dogodka.� N.�J.�S.

V plesnem vrtincu

Brežiški�oder�je�bil�v�znamenju�„plesnega�vrtinca“.

mailto:obcina@kostanjevica.si
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Kam v Posavju?

S štirinajstletnico sediva pred televizijo, ko se začnejo 
poročila. Gledava, kramljava, jaz vmes odjadram z mi-
slimi nekam drugam, ko me dekle nežno dregne s komol-
cem: »Kako je potem s tem, Maruša?«. »S čim?« hitro 
odgovorim, malo v zadregi, da nisem opazila, kaj jo je 
vznemirilo na poročilih. »Ja, to, ali je tale gospod na TV 
naredil srednjo šolo ali ne?« me pobara z najstniško ne-
učakanim tonom. »Še ne vemo natančno, menda pa da 
ne,« ji odvrnem. 

»Zakaj pa potem jaz moram v srednjo šolo?« me zadane 
logično vprašanje. In poskusim razložiti, kaj vse naj bi 
šola dala mlademu človeku, kako ga oblikuje v zrelo, od-
govorno osebo, kakšne poti ti odpre in za hip, no, samo 
za hip, sem bila prav zadovoljna s svojim odgovorom. 
Moja razpredanja pričakovano niso obrodila sadov. »A 
ti veš, kje se kupi potrdilo o narejeni srednji šoli? Mi 
lahko babi kupi ta papir za rojstni dan?« nadaljuje z 
nepopustljivim pogledom.

Do takšnih situacij, ko moraš otroku pojasnjevati, za-
kaj se kdorkoli lahko dela norca iz državljanov, se smeji 
v brk še ostankom družbenih vrednot, izigrava poštenost 
in odgovornost ter hkrati suvereno ponižuje naš šolski 
sistem, ne bi smelo prihajati. Pa pač prihaja. In mi se 
malo skremžimo, morda v pogovoru s kom zalajamo v 
luno in stvar gre mimo. 

Mislim, da je moje mnenje o tem povsem enako večin-
skemu: ljudje, ki vlečejo niti, si dovoljujejo preveč. Ob-
čutno preveč. A glej ga zlomka: v kvazi demokraciji naj 
bi bili za to odgovorni mi, mi smo tisti, ki volimo pra-
ve ljudi: odgovorne, poštene, nesebične in seveda kom-
petentne, izobražene, razgledane. Kakopak, mi ne izbi-
ramo ljudi, ki ponarejajo, nas osmešujejo, nam lažejo 
ne da bi jim trznilo oko, sedijo v občinskih svetih brez 
razmišljanja s svojo glavo in usklajeno dvigujejo roke 
na ukaz, kupčkajo v parlamentu po direktivah tega ali 
onega, prodajajo naše glasove za osebno korist … Mi že 
ne. To delajo tisti drugi. 

Najstnici sem kljub temu, da bo že jutri nov takšen ali 
podoben primer in da jih je bilo mnogo že včeraj, po-
skusila pojasniti, da si moraš stvari v življenju zasluži-
ti, da je trda in poučna pot do uspehov pomembna in da 
tako osvojeni cilj pridobi povsem novo vrednost. »A daj, 
nehaj, ti to res verjameš?« mi pribije tamala. Z muko se 
nasmehnem in prikimam. Potem sem jo odločno prijela 
za roko in potegnila s sabo v kuhinjo, da sva s pripravo 
palačink zamenjali temo. 

Resnično ne želim, da otroci odraščajo v takšnih razme-
rah, ko smo mi odrasli trapasti ali, še huje, ker nam je že 
vseeno. Tega si ne zaslužijo. Poznam starše, ki vzgaja-
jo otroke v plemenite ljudi. Ampak če bo razkorak med 
naučenimi pozitivnimi vrednotami in realnostjo postal 
prevelik, bo jeza otrok veljala staršem, ker jih na dejan-
skost niso pripravili. No, tudi tako, s pisanjem, zalajam 
v luno jaz. In potem, v daljavi in pogosto tudi blizu, sli-
šim tudi vaše laježe. In vedno sprejmem prijeten lajež 
tistih, ki se strinjajo, in dobronameren lajež tistih, ki se 
ne. Morda bo naš skupni lajež enkrat tako glasen, da bo 
stresel gnilobo, ki se širi naokoli. Morda pa bo nekoč po-
trebno lajež zamenjati z ugrizom.

Piše: Maruša Mavsar

Babi, 
mi kupiš 
spričevalo?

podčrtano

Četrtek, 15. 3.

• ob 18.00 v veliki dvorani 
KD Krško: lutkovna predsta-
va za otroke „Sapramiška“, 
za rumeni abonma in izven

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Andreje Ru-
stja o Kambodži

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: predavanje Miše Pu-
šenjak „Priprava vrta“

• ob 19.00 v galeriji Posa-
vskega muzeja Krško: od-
prtje zbirke fotografij lju-
biteljskega fotografa Ivana 
Tomšeta „Darovi narave“

Petek, 16. 3.

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica

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

• ob 18.00 v MT Raka: raja-
nje na igrišču

• ob 19.00 v knjižnici na Se-
novem: predavanje Matica 
Severja „Oblikovanje vrta“

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Natečaj Botečaj – 1. 
predizborni dan

Sobota, 17. 3.

• od 9.00 dalje v Domu kul-
ture Radeče: Gledališki 
dan Radeče 2012 - srečanje 
otroških gledaliških skupin

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

• ob 10.00 v MT Raka: risan-
ke in ustvarjanje 

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – darilca za naše ma-
mice

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
prikličimo pomlad s slika-
njem na steklo

• ob 16.00 v MC Krško: tečaj 
orientacije

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

• ob 19.00 v prosvetnem 
domu Vrhovo: prireditev ob 
dnevu žena in materinskem 
dnevu

• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: prireditev Pomlad 
prihaja

• ob 20.30 v klubu KD Krško: 
jazz koncert zasedbe Zjaca 
& Zanchini Quartet

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: sobotni klubski večer 
in DJ Mate

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Natečaj Botečaj – 2. 
predizborni dan 

• ob 21.00 v MC Bistrica ob 
Sotli: koncert domače glas-
bene skupine The Ghen

Nedelja, 18. 3.

• od 8.00 dalje v Bistrici ob 
Sotli: Jožefov sejem in tek-
movanje v kuhanju golaža 
„Jožeki kuhajo golaž“

Ponedeljek, 19. 3.

• ob 19.00 v MC Krško: ogled 
filma „Pojdi in poglej“

Torek, 20. 3.

• ob 17.00 v avli Ekonomske 
in trgovske šole Brežice: Si-
jaj, sijaj sončece - območ-
na revija otroških pevskih 
zborov

• ob 18.00 v KD Krško: doku-
mentarni film meseca – Oči 
in ušesa boga – Videonadzor 
v Sudanu, projekcija s pred-
stavitvijo filma, gost veče-
ra: Tomo Križnar

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: Posavci beremo skupaj 
- Goran Vojnović: Jugosla-
vija, moja dežela

Sreda, 21. 3.

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica

• ob 17.00 v veliki dvorani 
KD Krško: Pisan kot metulj 
– prireditev ob svetovnem 
dnevu Downovega sindroma

Četrtek, 22. 3.

• ob 16.00 v Knjižnici Bre-
žice: brezplačno izobra-
ževalno srečanje na temo 
„Kako prihraniti čas in de-
nar z uporabo bankoma-
ta“, informacije in prija-
ve: LU Krško, telefon: 07/ 
48 81 160

• ob 18.00 v galeriji Doma 
kulture Radeče: razsta-
va likovnih del s kultur-
nim programom – Ljudske 
pevke Solzice, Marija Bajt 
in Aleksandra Sigmund 
Krajnc z recitali, Mojca 
Musar, Marija Oven, Elena 
in Franci Sigmund s slikar-
skimi deli

Petek, 23. 3.

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško in ob 13.00 v Knji-
žnici Sevnica: brezplačno 
izobraževalno srečanje na 
temo „Kako prihraniti čas 
in denar z uporabo banko-
mata“, informacije in pri-
jave: LU Krško, telefon: 07/ 
48 81 160  

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica

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

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: Posavci beremo sku-
paj - literarni večer s Stan-
ko Hrastelj

• ob 18.00 v gasilskem domu 
Smednik: kuharski večer

• ob 18.00 v MC Sevnica: 
predavanje Mojce Kotnik o 
kombuči

• ob 19.00 v MC Krško: poto-
pisno predavanje o Peruju

• ob 20.00 v športni dvora-
ni Brežice: žametni kon-
cert ob materinskem dnevu 
– Eroika & Veliki simfonič-
ni orkester

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: akustični MI2

Sobota, 24. 3.

• od 9.00 do 18.00 v dvorani 
TVD Partizan Boštanj: raz-
stava kruha in ostalih do-
brot

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

• ob 10.00 v MT Raka: pišemo 
pesmice, verze in ustvarja-
mo za materinski dan

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
očistimo Bivak z okolico

• ob 17.00 v MC Krško: pre-
davanje „sungazing“ (zre-
nje v sonce)

• ob 19.30 v veliki dvorani KD 
Krško: TV Pink – Kursadžije, 
liki iz TV showa v živo, za 
izven

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Butnhrupn

Nedelja, 25. 3.

• od 9.00 do 18.00 v dvorani 
TVD Partizan Boštanj: raz-
stava kruha in ostalih do-
brot

• ob 9.00 na parkirišču pred 
cerkvijo na Čatežu ob Savi: 
28. tradicionalni pohod po 
brežiški poti

• ob 19.00 v MC Krško: do-
kumentarni film „Beloruske 
sanje“

 

Ponedeljek, 26. 3.

• dopoldan v Prosvetnem 
domu Brežice: območno 
srečanje otroških gledali-
ških skupin, ogled za šole 
in izven

• ob 16.00 v Centru Sonček 
Krško v Leskovcu pri Kr-
škem: igrano-dokumentarni 
film Zveze Sonček in dram-
sko-glasbene skupine Sonček 
„Nekoga moraš imeti rad“

Torek, 27. 3.

• ob 17.00 v izposojevališču 
Knjižnice Sevnica v Krme-
lju: pravljična urica

• ob 19.00 v MC Krško: pre-
davanje „Smisel samora-
zvoja in meditacija“

Sreda, 28. 3.

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

CERKLJE OB KRKI – Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje 
ob Krki je 11. marca v dvorani gasilskega doma organizi-
ralo tradicionalno prireditev Korajža velja, ki je bila le-
tos že 16. po vrsti. 

Pred skoraj polno dvorano so se predstavili Ansambel Brodni-
ki, Fantje izpod Lisce, Harmonikarski orkester Franca Veglja, 
Klapa Parangal, Ansambel brez imena, Ansambel Pogum, Slo-
venski zvoki, Vokalna skupina Sovice iz Cerkelj, Koledniki iz 
Bušeče vasi in Ansambel Zdravica s Hrvaške. Prireditev, ki 
je bila tudi dobrodelnega značaja, saj je bil izkupiček vsto-
pnic namenjen nakupu gasilske opreme, je vodila Natalija 
Zmazek. V imenu organizatorjev je nekaj besed spregovo-
ril predsednik PGD Cerklje ob Krki Jože Arh, potekalo pa 
je tudi žrebanje vstopnic. Obiskovalce so najbolj nasmeja-
li člani Slovenskih zvokov, ki so pokazali, da poleg odličnih 
pevskih sposobnosti obvladajo tudi igralske. � R.�R.

Korajža veljala že šestnajstič

Ansambel�Brodniki�s�Senovega�(Foto:�Srečko�Furlan)
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Z zanimanjem smo spremljali mlade raziskovalce iz Boštanja, ki so 
skupaj z mentorjem Andrejem Kozincem predstavili svoj verižni ek-
speriment. Poslušali smo tudi o radioaktivnosti v domovih in spo-
znali vseprisotnost radioaktivnih izotopov. Popoldne smo govori-

li še o magnetizmu in se seznanili z nekaterimi najbolj zanimivimi 
pojavi, ki so povezani z magnetizmom. 

Predstavili verižni eksperiment!
Na marčevskih sobotnih delavnicah smo v eksperimentalnici Sve-
ta energije gostili nagrajen verižni eksperiment, ki ga je naredila 
ekipa iz Osnovne šole Boštanj. 

Mentor Andrej Kozinc iz Osnovne šole Boštanj in skupina mladih 
raziskovalcev, sedaj že uspešnih dijakov, je predstavila zanimiv ve-
rižni eksperiment, ki so ga zasnovali in ustvarili popolnoma sami. 
S svojimi zanimivimi fizikalnimi rešitvami so v lanskem letu prepri-
čali tudi strokovno komisijo in prejeli pohvalo za najboljšo fizikal-
no rešitev na mednarodni prireditvi Verižni eksperimenti 2011, v 
Železniškem muzeju v Ljubljani.

Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za dru-
go, tako da prejšnja sproži naslednjo, po principu podiranja do-
min. V elemente so avtorji vgradili veliko zanimivih dogodkov, ki 
prikazujejo različne fizikalne zakonitosti. 

Magnetizem
Na sobotnih delavnicah smo prikazali, kateri so najmočnejši ma-
gneti, zakaj določene snovi lebdijo na močnimi magneti, raziskali 
smo tudi, ali lahko z magnetom vplivamo na navadno vodo. Naj-
zanimivejši poizkus je bil narejen s ferofluidom – tekočim ma-
gnetom. 

Magnetizem je fizikalni pojav, s katerim nekatere snovi delujejo z 
odbojno ali privlačno silo na druge snovi. Gibanje nabitih delcev 
povzroči magnetno polje. Magnetizem je navzoč v vseh snoveh, 
vendar je v nekaterih snoveh tako šibak, da ga brez posebnih pri-

prav ne moremo zaznati. Med bolj znanimi snovmi, pri katerih so 
magnetni pojavi močno izraženi, so železo, nekatera jekla in mi-
neral magnetit.

www.svet-energije.si

Svet energije - 
svet znanja in idej

Prva sobota v marcu je bila v Svetu energije zopet pestra in množično obiskana, saj ga je obiskalo več kot 140 obiskoval-
cev. Ti so si lahko poleg vodenega ogleda po interaktivnem centru ogledali več različnih delavnic.

Obiskovalci z zanimanjem spremljajo ogled.

Radko Istenič (ICJT) je predaval o sevanju v naših domovih.

Mentor Andrej Kozinc s svojimi učenci

Preizkušali smo lastnosti ferofluida.

RADEČE - 29. februarja je v Radečah potekal 22. otroški 
občinski parlament. Srečali smo se parlamentarci in men-
torji osnovnih šol občin Sevnica in Radeče: OŠ Ane Gale, 
OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Marjana Nemca Ra-
deče, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Milana Majcna Šen-
tjanž in OŠ Tržišče. Povabilu so se odzvali tudi ravnatelji 
in predstavniki občin. 

Na srečanju smo najprej predstavili dejavnosti, ki so jih 
učenci razvijali in raziskovali na temo Junaki našega časa 
– kdo so in zakaj. Po zanimivih predstavitvah so se mladi 
parlamentarci razdelili v šest skupin. V prijetnem delovnem 
vzdušju so s pomočjo različnih zgodb odkrivali vrednote, ki 
odlikujejo junake v različnih situacijah. Te vrednote so na 
različne načine predstavili v zaključnem delu srečanja: izde-
lovali so lutke, dramatizirali, pisali pesmi ali ustvarjali pla-
kate. Ugotovili so, da se vrednote, kot so pogum, poštenje, 
sočutje, potrpežljivost, vztrajnost, spoštljivost, samozavest, 
prijateljstvo, spoštovanje, sodelovanje, zanesljivost in iskre-
nost, skrivajo v vsakem izmed nas. In zato smo junaki prav 
vsi, vsak na svoj način. 
Na koncu so parlamentarci izbrali temo za otroški parlament 
2013. Prav tako so izbrali predstavnika, ki bo njihove interese 
zastopal na regijskem parlamentu v Krškem. To je učenec OŠ 
Marjana Nemca Radeče Jurij Martinčič. Naše srečanje smo 
zaključili z druženjem in prijetnim klepetom na pogostitvi. 
Zaželeli smo si, da bi nas pogum, poštenje, sočutje, vztraj-
nost in spoštovanje spremljali na vsakem koraku.

 Neža�Božič�in�Maja�Gornjak,�
� OŠ�Marjana�Nemca�Radeče

22. otroški parlament v Radečah

Mladi so razpredli misli o svo-
jem videnju junakov in vzor-
nikov ter vlekli paralele med 
obema likoma. Slišali smo, da 
je junak družina, ki v teh kri-
znih časih preživi ali pa celo di-
rektor, ki v času recesije vodi 
podjetje. Po drugi strani je ju-
nak gasilec, ki ob nesreči pri-
skoči na pomoč, lahko pa je 
tudi mama, ki je medicinska 
sestra in pomaga bolnim, prav 
gotovo pa so veliki junaki star-
ši, ki svoje otroke spodbujajo 
v življenju. Izkristaliziralo se je 
tudi mnenje, da so preveč ce-
njeni medijski junaki, ki so za 
svojo slavo celo plačani, me-
diji pa velikokrat zgodbe na-
pihnejo, saj jim je v intere-
su denar. Za mlade so junaki 

Mladi o junakih in vzornikih
KRŠKO – 8. marca je v organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško v prostorih krške občinske zgrad-
be potekal 22. občinski otroški parlament občin Krško in Kostanjevica. Osnovnošolci so razpravljali na 
temo „Junaki našega časa – kdo so in zakaj?“, izbrali temo za prihodnji otroški parlament in izvolili 
predstavnika na letošnjem nacionalnem otroškem parlamentu. 

predvsem tudi osebe, ki se s 
svojimi dobrimi dejanji ne po-
stavljajo, takšne osebe se tudi 
same ponavadi odločajo, ko-

liko želijo biti izpostavljeni v 
medijih. Kot je bilo med dru-
gim še rečeno, pa pravi junaki 
živijo ob nas, ker za nas nare-

dijo kaj pomembnega. Seve-
da pa se mnenja o junakih in o 
vzorniki spreminjajo skozi od-
raščanje, so mladi zaključili 
tematiko. 

Predstavnik, ki se bo udeležil 
nacionalnega otroškega par-
lamenta, je Jan Strajnar iz 
Osnovne šole Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki. Za naš 
časopis je ob izvolitvi dejal: 
„Vesel sem, da sem bil izbran, 
s tem sem dobil potrditev, da 
sem dobro zastopal našo šolo 
in sem prepričal tudi ostale 
prisotne s svojimi današnjimi 
razpravami. Že v šoli smo ime-
li skupne razgovore in izobliko-
vali stališča na razpisano temo 
in razčistili dilemo o junaku in 
vzorniku. Zdi se mi prav, da 
občinski otroški parlament ob-
staja, ker lahko mladi na njem 
javnosti podamo svoje mne-
nje, kar smo danes res inten-
zivno naredili.“ Izbrana tema 
prihodnjega otroškega parla-
menta pa je „Droge in mladi“. 
V goste k mladim parlamentar-
cem in njihovim mentorjem je 
prišel športni šampion Primož 
Kozmus, ki mu je dobrodošli-
co izrekel predsednik ZPM Kr-
ško Vinko Hostar. Vodja odbo-
ra Uroš Brezovšek je skrbel, 
da je vse potekalo po začrta-
nem redu, svoj pogled na de-
mokracijo je zbranim pred-
stavila predsednica delovnega 
predsedstva Katarina Mekiš, 
kulturni utrip pa je dodal kan-
tavtor Peter Dirnbek. 
� Marija�Kalčič

Med�izbiranjem�teme�za�naslednji�otroški�parlament

SENOVO - Za otroke senovške-
ga vrtca je bil četrtek, 16. fe-
bruar, nekaj posebnega, obi-
skali so jih namreč otroci iz 
Vrtca Blanca. Druženje je po-
tekalo kar v mali šolski telo-
vadnici, saj za vse udeležence 
predaje Zelenega nahrbtnika, 
kar ni bilo dovolj prostora pod 
streho vrtca. Gostujoči otroci 
so pripravili poučno igro o lo-
čevanju odpadkov, otroci se-
novškega vrtca so pripravili 
pesmice in uganke. Ob koncu 
je sledila predaja Zelenega 
nahrbtnika z Zmajčkom Jurč-
kom in petje himne, tako da 
je druženje kar hitro minilo. 
Zmajček Jurček bo otrokom 

Zmajček Jurček z Blance na Senovo

na Senovem popestril bivanje 
v vrtcu z nalogami, kjer bodo 
otroci spoznavali, da jim uži-
vanje različne zdrave hrane, 

osebna higiena, telesne vaje 
in počitek pomagajo ohranja-
ti zdravje.
� D.�Ferlin�Kvenderc
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Barbara Špiler, Brežice – 

dečka,
• Janja Verstovšek, Pavlova 

vas – deklico,
• Katarina Pečnik, Senovo – 

deklico,
• Mojca Volčanšek, Silovec 

– dečka,
• Bojana Pejkanović, 

Brežice – dečka,
• Natalija Jazbec, Planina v 

Podbočju – deklico, 
• Ksenija Juh, Jelenik – 

deklico,
• Rosana Horvat, Brežice – 

dečka,
• Jasmina Zakšek, Ravne 

pri Zdolah – deklico,
• Snježana Popović, 

Dobeno – deklico,
• Vasfije Limani, Krško – 

dečka,
• Mateja Ručman, Sevnica 

– dečka,
• Urška Pompe, Senovo – 

deklico,
• Tadeja Oberč, Kočarija – 

dečka,
• Betije Gashi, Brežice – 

deklico,
• Simona Kosovan, Jelše – 

dečka,
• Tanja Barišić, Gazice – 

deklico, 
• Irena Homšak, Sevnica – 

dečka,
• Petra Hribar, Mali Podlog 

– dečka,
• Nataša Šušterič, Brežice 

– dečka,
• Nataša Požeg, Dolenji 

Leskovec – dečka,
• Katarina Gramc, Kapele – 

deklico,
• Natalija Arh, Selce pri 

Leskovcu – deklico,
• Janja Mihelič Sluga, 

Stolovnik – deklico,
• Janja Knežić, Brežice – 

dečka,
• Alenka Paskvale, Sevnica 

– deklico.
ČESTITAMO

• Gašper Kotar in Marija 
Črtalič, oba z Malkovca

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).

Moni Tkalec iz Dolenjega Boštanja in Peter Stanojevič 
z Laz pri Boštanju, 10. september 2011, grad Sevnica. 
(Foto: Mirko Ognjenovič)

moja poroka

Potapljanje v sebe. Potovanje iz sebe. Hudo kroženje 
okoli sebe. Za vraga, kje so očala? Ki bi morala biti 
na nosu že pred uro! V globokem, globokem olajša-
nju odkrita končno v rokavu jopice. Se zgodi, ja. Nov 
spominski krč. Hudirja, je kdo videl mojo denarni-
co? »Daj, no, nehaj že, kar naprej nekaj iščeš!«, so do 
skrajnosti naveličani odgovori na do konca butasto 
poizvedovanje. Skok do hladilnika. Ne morem verje-
ti! Kako se sploh lahko zgodi, da denarnico vtaknem v 
hladilnik? Med paradižnik in peteršilj. Zberi se že! Ne 
divjaj brez glave, grebem po zavesti, ko ne najdem pol-
nilca za mobitel. Predali pristanejo pod mojim priti-
skom. Večkrat. Privoščim si še en krog brskanja. Olaj-
šanje. Pa saj sem že molila nos v ta predalnik. Glej ga, 
polnilec, kaj je prej ves čas sedelo na njem? Seveda. 
Nekaj drugega je bilo krivo. Da le ni bil tisti neznani 
nekdo, ki bi ga po vsej sili najraje obdolžila. Končno si 
obdolževanja ne grem več privoščiti. Prevečkrat sem 
koga obsodila. Po krivem. Pa ja, furija! Ki si privošči, 
da ji spomin odtava med oblake.

Zaletavost? Brezglavost? Ko glavo imaš, možgani so 
(še) v funkciji, vendar kar vztrajno nekje drugje. Kar 
je neumnost. Motnja. Zapravljanje časa. Pozabiš na 
pravilo razuma »bodi tu in zdaj.« Me pa vseeno spre-
leti - menda ja ni tole dogajanje demenca? Zgodnja iz-
guba spomina. Kdaj se to hudo sploh lahko začne? Kaj 
bi, ko sem si že poiskala opravičilo. Furija ženska si 
po neumnosti kvačkam težave pri dnevnih opravilih! 
Z nihanjem v času in prostoru. Da se ne opredelim že 
kar na izgubljanje.

Pravzaprav se tole hudo, demenca, izgubljanje spomi-
na, nekako takole tudi v resnici začne. S pozabljanjem 
nedavnih dogodkov, s težavami pri dnevnih opravilih, 
z izgubljanjem v času in prostoru, z nihanjem razpo-
loženja, s socialnim umikom, s težavami pri besednem 
izražanju. Kljub temu, da res nismo vselej cvetoče raz-
položeni, da se radi umaknemo v samo svoj svet in da 
se nam ne ljubi vedno prav in modro pogovarjati. Ali 
komu sploh kaj odgovarjati. Seveda so razlike, le pre-
poznati jih je treba. Pri bližnjih, pri sebi. Potem poi-
skati pomoč. Previdno in nežno omiliti hudo, ki se je 
nezaželeno pričelo. Treba se je oborožiti, točno to, z ne-
skončno potrpežljivostjo, pojasnjevanjem, razlagami, 
zakaj je nekaj tako in ni tako, kot si je bolnik v svojem 
že novem svetu zrisal svojo sliko. Vedeti in si zapisati 
v svoj spomin: se iz bolnika ne norčevati, ga ne zasme-
hovati, se z njim ne prerekati! Ne iztrgajmo ga iz nje-
govega sveta, pridimo mu nasproti v njegovem misel-
nem svetu. Mi nekako še lahko pridemo v njegov svet, 
on v našega ne več.

To je demenca. Na grobo povedano, izguba spomina. 
ki jo je sila težko razumeti. Tudi sila težko je razume-
ti lastno razfrčanost na vse strani neba, ko se ti na pol 
poti do doma posveti, da ti je kolo obtičalo sredi me-
sta. Se obrneš, izgubiš nekaj časa in si na konjiču. 
Ni izguba spomina, če si brez orientacije in po obho-
du vlaka z velikim olajšanjem končno le pristaneš na 
svojem sedežu. In tako naprej. Do novih iskanj. Klju-
čev, da si odkleneš dom, če ti spomin (še) pove, kje je 
tvoje pribežališče …

Razlike. Razlike v (še) resničnem spominjanju. Neka-
tera spominjanja so sladka, ujčkajo duha, rišejo na-
smeške na obličje. Druga, nadležna in robata, ki hru-
stajo miren sen, je zanje izguba spomina olajšanje. Da 
lahko zadihaš, dihaš in duhaš prve sokove pomladi. 

Piše: Natja Jenko Sunčič

Oh, spomin.

kolumna

„Pošiljam vam recept za 
preprosto skutino torto, 
ki je nekomplicirana za 
pripravo in predvsem 
zelo dobra,“ je zapisala 
Vida Božič iz Gorenje 
vasi pri Leskovcu.

TORTA S SKUTO

PIŠKOTNO DNO:
• 125 g margarine ali ma-

sla
• 250 g keksov
• malo mleka in ruma

NADEV:
• 500 g skute
• 10 g želatine
• 200 g bele čokolade
• 0,5 l sladke smetane

PRIPRAVA:
Margarino ali maslo pe-
nasto vmešaj, dodaj pi-
škotne drobtine in zame-
si z rokami. Dodaj mleko 
in rum, še malo preme-
šaj in s pripravljeno 
maso obloži dno tortne-
ga pekača.

Želatino namoči v 3-5 
žlicah vode in pusti 10 
minut, da le-ta nabre-
kne. Potem jo raztopi 
nad soparo. 
Sladko smetano stepi, 
dodaj ji skuto in napol 
ohlajeno belo čokolado, 
ki smo jo raztopili nad 
soparo. 
Vse dobro premešaj in 
na koncu vmešaj v zmes 
še mlačno želatino. Pre-
lij na piškotno dno in daj 
v hladilnik, da se nadev 
stisne. 
Preden serviramo, po 
vrhu potresemo še s čo-
kolado v prahu.

Želim vam dober tek!

bralci 
kuhajo

SEVNICA - Na sevniškem gradu sta 24. februarja zaobljubo po pet-
desetih letih skupnega življenja obnovila zlatoporočenca Ana in 
Jože Dernač iz Sevnice, ki sta svojo mlado, a veliko ljubezen 
okronala s poroko pred petdesetimi leti. V njunih letih skupne-
ga življenja sta zgradila toplo gnezdo (prekrasno hišico v najlep-
šem delu Sevnice, na Ribnikih) in si ustvarila družino. Najprej je 
prijokala na svet Diana in potem še Joži - oba mamino veselje 
in očijev ponos, kar sta še vedno, čeprav sta si že oba ustvarila 

svoji družinici. Pri takih obletnicah je vedno na mestu vprašanje, 
kako jima je uspelo, kar uspe le redkim. Njun odgovor je pre-
prost - imeti se moraš rad; brezpogojno moraš imeti rad tistega, 
s katerim si in tudi sebe, zato sta, oba pevca po duši, poleg ob-
veznosti v službi in pri vzgoji otrok vedno našla čas še za pesem. 
Pesem jima je, poleg družine, polnila srce in dušo. V njuni pri-
jetni družbi je bilo vedno veliko ljudi in tako je bilo tudi na pra-
znovanju zlate poroke, ko je »svatba« trajala do zgodnjih jutra-
njih ur. »Bodita srečna, zdrava in natanko taka kot sta, najboljša, 
še mnogo let!« so zaželeli vitalnima in nasmejanima zlatoporo-
čencema svatje ter obljubili, da se znova srečajo na prazno-
vanju njune biserne poroke!  D.�K.

Zlatoporočenca Dernač

Zlatoporočenca�Ana�in�Jože�Dernač�v�krogu�svoje�družine

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.

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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Zavod za kulturo
trg matije gubca 3, krškolet

BISTRICA� OB� SOTLI� -� Mla-
dinski� center� Bistrica� ob�
Sotli�je�v�nizu�delavnic�za�
najmlajše� pripravil� tudi�
ustvarjalno�delavnico�pred�
dnevom�žena.�Otroci�so�pod�
mentorstvom�Diane Šelekar 
in Mirele Kunst�v�e-točki�z�
veseljem�ustvarjali�okvirje�
za�slike,�namenili�pa�so�jih�
tako�mamicam�kot�atijem. 
�� S.�V.,�foto:�M.�Kunst
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Imitacije, Evrovizija, posavske glasbene skupine, do-
brodelnost in inovativnost. V tokratnih glasbenih no-
vičkah:

Bono, Sting, James Blunt, Elton John, Dunajski deč-
ki, Justin Bieber, Lenny Kravitz, Gospel Choir, Lady 
Gaga in Chris Martin so stopili skupaj in sedaj zahte-
vajo, da Slovenija končno že zmaga na Eurosongu. Gre 
seveda za tako imenovan One Man Band Aid Klemna 
Slakonje in njegovo novo uspešnico Slovenia will win. 
»Ogromno dela je bilo vloženega v ta videospot. Ves 
čas sem sodeloval z vsakim sektorjem in vsi so opravili 
odlično delo. Hvaležen sem jim, da so bili pripravljeni 
upoštevati moje ideje in da smo tako lepo sodelovali,« 
je za RTV Slovenija še dejal popularni igralec, voditelj 
in imitator. Klemen tudi poudarja, da to ni začetek oz. 
nadaljevanje njegove pevske kariere, a treba je pri-
znati, da mu na veliko uspeva tudi v glasbenem svetu.

Spoznajte zasedbo The Ghen (na fotografiji). Fantje, ki 
slišijo na ime Andrej, Andrej, Damjan in Luka, prihaja-
jo iz Bistrice ob Sotli, za njihovo glasbo pa je bilo večkrat 

zapisano, da gre za samoironično žanrsko neopredeljeva-
nje. Skupina je nastala že leta 2009, za sabo pa ima lepo 
število nastopov in izkušenj. Za 17. marec napovedujejo 
predstavitev svojega prvega albuma Choices, nekaj dni 
kasneje pa bomo priča izidu videospota za skladbo Vani-
ty. In če ste dobili kakršnekoli asociacije na njihovo ime, 
fantje na svoji spletni strani opozarjajo, da odgovor na 
morebitno porajajoče se vprašanje leži globoko v vas.

Konec januarja so ognjeni zublji popolnoma opustošili 
hišo 9-članske družine Pirc iz Sel pri Dobovi. Na njiho-
vo srečo v nesreči se je našlo ogromno dobrih ljudi, ki 
so bili takoj pripravljeni priskočiti na pomoč. Tako se 
je v nedeljo, 11. marca, odvil dobrodelni koncert Zgra-
dimo novo hišo za družino Pirc. Med drugim so nastopi-
li: April, Nuša Derenda, Alfi Nipič, Leeloojamais, Don 
Mentony Band, Peter Vode, Ansambel Pogum, Rebeka 
Dremelj, Flirrt, Brigita Šuler, Peter Dirnbek, Marko 
Petar Orešković, Momento, Mariachi Fiesta en Jali-
sco, D Band, Broken Arrow, PK Lukec, Barbara Kun-
tarič in Pop Petje. »Srečna sem, da lahko delam to, 
kar delam. Danes smo skupaj z mnogimi kolegi poma-
gali zbrati nekaj denarja za družino, ki jim je pogorela 
hiša. Še obstajajo dobri ljudje, hvala vsem, ki ste kupi-
li karto in s tem pomagali. Nikoli ne veš, kdaj boš ti ti-
sti, ki boš potreboval pomoč. Hvala Brežice,« pa se je 
po dobrodelnem koncertu raznežila Rebeka Dremelj.

Vsestranska Rebeka skrbi tudi za mlada dekleta, ki se že-
lijo preizkusiti v svetu tako imenovanega šov biznisa. »De-
kleta pozor! Bi se katera od vas želela preizkusiti v stu-
diu? Imamo nepozabno ponudbo za vas. Vse, kar morate 
storiti, je, da spodaj v komentar napišete, zakaj naj iz-
beremo ravno vas za pomoč pri snemanju nove Rebekine 

pesmi,« se je glasil zapis na njenem FB profilu. Podobno 
taktiko je že uporabila mlada slovenska pevka Nina Pu-
šlar, ki se je prav tako na inovativen način lotila promo-
cije novega spota. S pomočjo facebooka in strokovne ži-
rije je izbrala pet plesalk, ki bodo plesale in zaigrale v 
njenem novem videospotu z naslovom Tik tak tok. Med iz-
branimi dekleti, ki se bodo pojavile v njem, je tudi Breži-
čanka Anja Baškovč (na fotografiji v zgornji vrsti na sre-
dini). Da je vzdušje med dekleti prijetno, priča tudi Ninin 
zapis ob pričetku snemanja: »Kamere tečejo in že uživa-
mo v snemanju.« Da bosta oba omenjena izdelka uspe-
šnici, seveda ne gre dvomiti.

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

� Pripravlja:�Simon�Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: bon v vrednosti 40 eur  
2. nagrada:  bon v vrednosti 30 eur
3. nagrada:  bon v vrednosti 20 eur

Geslo križanke pošljite do četrtka, 22.3.2012, 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

VULKANIZERSTVO UNETIČ,
ULICA 11. NOVEMBRA 47, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

Geslo 5/2012 številke: 

KJER SO VAŠI LASJE 
NAJBOLJ ZADOVOLJNI

Nagrade, ki jih podarja Frizerski studio Dejan, Krško, 
prejmejo:
1. nagrada:  žensko barvanje in striženje,  

 Stanislava Preskar, Krško  
2. nagrada:  žensko striženje, Darja Kavčič, Cerklje ob Krki 
3. nagrada:  moško striženje, Jožef Vajdič, Brestanica

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 17. marca, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Slavku Fištru, Rudarjevo 8, 2393 
Črna na Koroškem. 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. TONETA RUSA - Čas bi zavrtel nazaj  
 3.  (4.) VERA in ORIGINALI - Za prave Slovence 
 4.  (5.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Lupčka mi je dala mala 
 5.  (6.)  Ans. PETKA - Ljubezen iskal sem
 6.  (10.)  Ans. POET - Vrni se domov 
 7.  (9.)  KLOBASEKOV PEPI - Čist sn znucan 
 8.  (7.)  Ans. SAŠA AVSENIKA in SLOVENSKI OKTET -  
   Zvezde na nebu žare
 9.  (8.)  Ans. STANKA PETRIČA - Muzika ali jaz  
 10.  (-.)  IGOR in ZLATI ZVOKI in FANTJE S PRAPROTNA –  
   Stari grad 

Predlog tega tedna za glasovanje:  
Ans. Primorski fantje – Ne vem, ne vem

Kupon št. 93
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

VULKANIZERSTVO
MEHANIKA

ROÈNA AVTOPRALNICA
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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.

v spomin

Tisoč�in�tisoč�zvezd�je�nad�nami,
tisoč�in�tisoč�zvez�med�nami,

da�gre�po�svetu�-�rama�ob�rami�-
svetloba�z�nami.

Vse�teče,�teče�in�se�stiša�v�tišino.
Samo�hiša,�v�kateri�duh�biva,

je�neminljiva.
(Tone�Pavček)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, strica in bratranca 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
podarjeno cvetje, sveče in izraze sožalja. Hvala dr. Petelinčevi 
in osebju internega oddelka bolnišnice Brežice za nego in 
lajšanje bolečin, pogrebni službi KOSTAK Krško, govorniku g. 
Silvu Gorencu, ZZB NOB Slovenije KO Krško, pevcem za zapete 
žalostinke, gospodu župniku za opravljen obred, praporščakom in 
vsem, ki vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: žena Rezika in vsi njegovi.

ALEKSANDER RUNOVEC
iz Stare vasi pri Krškem.

ZAHVALA
V 86. letu starosti je utrujen od bolečin 

za vedno zaspal naš dragi

Nikoli�ne�bo�več�tako,
ko�si�bil�še�Ti�med�nami,

dragi�Jože�Lendaro!

Vsem, ki ste bili z nami v najtežjem trenutku, se iskreno 
zahvaljujemo za tople besede tolažbe. Zahvaljujemo se gospodu 
župniku, pevcem, trobentaču, govorniku ter zastavonošam in 
vsem tistim, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti in darovali 
cvetje in sveče. V njegov prerani grob smo ga položili 24. 2. 2012.

Žalujoča žena Marija, sestri Kati in Angela 
ter ostali sorodniki in znanci.

JOŽE LENDARO

ZAHVALA
Odšel je od nas naš dragi mož, brat, dedek in prijatelj

Za�dobroto�tvojih�rok
ostala�je�beseda�hvala
in�lep�spomin�na�té.

Od drage sodelavke v pokoju smo se poslovili 
v torek, 21. 2. 2012, na pokopališču v Dovškem.

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Osnovne šole XIV. divizije Senovo.

JOŽEFA KOZOLE
Umrla je

Njegova družina.

SVETISLAVA TRAJKOVIĆA
iz Brežic.

V SPOMIN

29. februarja 2012 
smo se v ožjem krogu sorodnikov, 

na brežiškem pokopališču, poslovili od

Zahvaljujemo se kolektivoma Term Čatež in vrtnarskemu centru 
Lilija, sosedom, prijateljem, znancem za izrečene besede 
sožalja in vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Njegova družina.

PRIMOŽ TOMŠE
iz Krškega.

ZAHVALA
Komaj v 32. letu starosti je odšel k 

večnemu počitku dragi sin, brat, vnuk, 
bratranec

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem, sosedom in vaščanom za izrečeno sožalje, 
podarjene sveče, cvetje in svete maše. 

Posebno se zahvaljujem g. Ivanu Ureku za ganljive bese-
de slovesa. Praporščakom, Oktetu Orlica za zapete žalo-
stinke in godbeniku za zaigrano Tišino. Gospodu župniku 
za lepo opravljen obred. G. Lešu za organizacijo pogre-
ba. Iskrena hvala tudi vsem sorodnikom, ki ste sodelovali 
pri njegovem zadnjem slovesu.

Žalujoči:�hčerka�Sabina�z�možem,�sestra�Anica�
z�družino�in�vsi,�ki�ga�imamo�radi.

Sreča je omagala, 
tvoj dih je zaostal.

A nate spomin bo večno ostal. 

ZAHVALA

MIHA KOSTEVC
Zapustil nas je naš dragi oče in brat

iz Bojsnega 31d.

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

povsod te čutimo mi vsi,
med nami si.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena in napisana sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče in sv. maše. Posebna hvala pevcem iz Koprivnice, sosedu 
Boštjanu za ganljiv govor ter g. župniku za opravljen obred. Še 
enkrat hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k 
zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi.

JANEZA ZUPANČIČA
z Lok pri Zdolah

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, 
dedka, pradedka, tasta, brata, svaka in 

strica

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

Na zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 15.3.2012, 
ob 16.00 uri v Kostanjevici na Krki.

Žalujoči:
mož Tine, sin Tine in hčerka Mateja z družinama.

MARIJA HODNIK
iz Kostanjevice na Krki.

OSMRTNICA
Svojo življensko pot je sklenila draga 

žena, mati in babi

˝Prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,

ni�več�tvojega�smehljaja,
utihnil�je�tvoj�glas,

bolečina�in�samota�sta�pri�nas.
Zato�pot�nas�vodi�tja,
kjer�sredi�tišine�spiš,

a�v�naših�srcih�ti�živiš.˝

sin, brat, vnuk, nečak, bratranec, sošolec, 
karateist in dober prijatelj.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali 
ob strani, nam darovali sveče, cvetje, svete maše in moralno po-
moč, celotnemu Šolskemu centru Krško-Sevnica, Osnovni šoli Ada-
ma Bohoriča v Brestanici, vsem karate klubom, sorodnikom, prija-
teljem in znancem za izrečena sožalja. Zahvaljujemo se tudi vsem 
za izrečene poslovilne govore, pevcem iz Brestanice, trobenta-
ču za odigrano tišino in duhovnikoma za lepo opravljen obred.

Iskrena hvala!      

Oče Boštjan, mami Brigita in sestra Tina.

JAN PILTAVER
iz Brestanice,

ZAHVALA
Tiho in mnogo prezgodaj se je od nas poslovil

Ob boleči izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo vsem sose-
dom, prijateljem in znancem za vso pomoč, ki ste nam jo dali, 
za izraze sožalja, podarjeno cvetje, sveče in sveto mašo, so-
delavkam podjetja Athos za pomoč in podporo. Hvala bolnišni-
ci Brežice, diabetološki ambulanti Krško, Zdravstvenemu domu 
Kostanjevica, patronažni sestri Poloni Radej za obiske na domu. 
Hvala pogrebni službi Žičkar, pevcem in trobentaču ter gospo-
du župniku iz Kostanjevice za lep cerkevni obred in še enkrat 
najlepša hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremi-
li na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hčerki Mimica in Jožica z družinama 
in ostalo sorodstvo.

JOŽEFA KLEMENČIČ, 
roj. FRANKOVIČ

Malo Mraševo 3, Podbočje.

ZAHVALA

V četrtek, 1. marca, je na pragu 88. leta 
starosti za vedno odšla od nas naša draga 
mama, stara mama, sestra, teta in tašča

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno globoko sožalje, 
podarjeno cvetje, sveče, svete maše. Hvala g. župniku za lepo 
opravljen obred, godbi ter pevcem iz radeške papirnice, igralcu 
Tišine, pogrebni službi Oklešen in Renati Kuhar za poslovilne 
besede. Hvala tudi vsem, ki ste bili z nami v težkih trenutkih, pa 
vas nismo posebej omenili, ter vsem, ki ste pokojnega Martina v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: Milena ter sinova Martin in Boštjan.

iz Podboršta 1, Šentjanž.

ZAHVALA

MARTIN PERNIŠEK

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

povsod te čutimo mi vsi,
med nami si.

Zapustil nas je

Večno�slovo�je�kot�pomladna�pozeba.
Nežni�poganjki�si�nadenejo�žalna�oblačila,�
se�sklonijo�k�umirajočim�cvetom�in�z�njimi

v�bolečem�objemu�za�vedno�zaspijo.

ki je v svojem komaj 49. letu starosti omagal v boju z boleznijo. 
V družbi KOSTAK d.d. se je zaposlil leta 2000 kot voznik. V vseh 
letih svojega dela se je izkazal kot človek, ki mu delo ni tuje, saj 
ga je vedno z odliko opravljal. Za svojo zadržanostjo se je skriva-
la izjemna človeška toplina. Mnogo izkušenj in znanja je prenesel 
na sodelavce in imel izrazit občutek odgovornosti.  

Številne meje, ki so postavljene človeku na življenjski poti, je 
uspel  premagovati z vnemo in vso požrtvovalnostjo. A pri zadnji 
je klonil. Spomin na lepe dogodke in delovne zasluge pa bo traj-
no živel v naših srcih. 

Kolektiv družbe Kostak d.d.

TONIJA RAČIČA

V torek, 28.2.2012, smo se sodelavci na leskovškem pokopali-
šču poslovili od

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

NAROČILA:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info
www.neviodunum.si
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mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

T: 07 / 490 56 78
M: 040 410 646 (Mojca Špiler)
Moj Enter d.o.o., CKŽ 58, Krško

www.mojenter.si

REGIONALNI CENTER BIROKRAT

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

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

Grafično in spletno oblikovanje
              Izdelava spletnih strani

Ostali promo materiali

      Izstopamo
iz množice!

CELOSTNO OGLAŠEVANJE v Posavju na enem mestu 

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

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

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

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

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!

TU JE 
LAHKO VAŠ 

OGLAS!

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

Janu v spomin
Bil je lep brezskrben zimski popoldan. Užival si v ču-
doviti naravi, ki si ji vedno rad pripadal. Športni duh in 
tvoja brezmejna ter zahtevna prijateljica sta se zlila v 
eno. Kolikokrat si se že spustil po teh izzivalnih belih 
pobočjih. A tokrat je bilo tvoje zadnje odpoljubljanje z 
naravo. Posrkala te je vase, kot da bi vedela, da jo ne-
izmerno spoštuješ in te hoče zato le zase. Sebična je – 
misli le nase. Vedela je za tvojo izjemnost in si jo po-
dredila. Ni prenesla, da si se ji približal.

In zdaj si tam nekje v njenih nedrjih, varen pred vse-
mi življenjskimi problemi, s katerimi se mi še vedno bi-
jemo. Morda te je hotela obvarovati hujših stvari, kdo 
ve … a nam, ki te nam je vzela, se zdi sebična in kruta, 
tvoj odhod pa nesprejemljiv. Zamerimo ji, ker vedno 
jemlje le najboljše, izjemne ljudi. Zamerimo ji, da nas 
je prikrajšala, da bi te bolje spoznali, da bi še naprej 
prinašal vedrino v našo sredino. Zamerimo ji, ker nam 
je vzela nekoga, ki nam je bil vzor pozitivnega, delov-
nega in sposobnega dijaka.

Ni te več – počasi dojemamo resnico, le sprijazniti se ne 
moremo. Ne moremo ozavestiti dejstva, da bo tvoj pro-
stor ostajal vedno prazen, da te nihče ne bo več pokli-
cal k tabli, da na kupu ne bo več tvojih nalog. 

Vendar moramo naprej, spremenjeni zaradi krča bo-
lečine in obogateni zaradi trenutkov, ki smo jih deli-
li s tabo. Naučil si nas, kako kljub neuspehom vztraja-
ti, kako navkljub slabemu dnevu ohranjati optimizem. 
Hvaležni smo, da smo smeli biti sopotniki tvojega življe-
nja, zato boš vedno ob nas in v nas.

� Dijaki�in�zaposleni�ŠC�Krško�-�Sevnica

NEPREMIČNINE

V Sevnici prodamo enodru-
žinsko hišo, centralno ogre-
vanje, olje, klima, KATV, vrt, 
sončna lega. 
Tel.: 051 810 148

V Artičah prodam dve grad-
beni parceli v izmeri 994 in 
1096 m2, sončna lega, cena 
ugodna. Tel.: 041 683 504 

Njivo v Soljah pri Črešnji-
cah, 35 arov, ugodno pro-
dam. Tel.: 041 278 027

Prodam vinograd v okolici 
Bučke, cca. 350 trt, ob as-
faltni cesti. Tel.: 051 607 653

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

Prodam zazidljivo zemlji-
šče, 2.000 m2, s poslopjem, 
vsi priključki, Gabrje pri Do-
bovi. Tel.: 040 452 467

Prodam gozd v izmeri 11.901 
m2, k.o. Pleterje - Krško. 
Tel.: 031 665 767

Kupim dvo- ali trisobno sta-
novanje na Kovinarski ali Bo-
horičevi ulici v Krškem. 
Tel.: 031 508 514 

Enosobno stanovanje ali gar-
sonjero v bližini doma starej-
ših občanov v Krškem, lahko 

tudi manjšo hišo, išče mlaj-
ši upokojenec za daljše ob-
dobje. Zaželena opremlje-
na kuhinja, ni pa pogoj, ter 
sprotno plačilo za mesec 
vnaprej. Tel.: 041 556 376

Vinograd s 500 trtami in sa-
dovnjakom v Pečicah takoj 
oddam v brezplačni najem. 
Tel.: 051 388 026

V najem oddam 2-sobno sta-
novanje v Krškem, C. 4. juli-
ja 50. Tel.: 040 267 182

Najamemo kmetijo s sta-
novanjsko hišo, prevzame-
mo skrb za ostarele lastni-
ke. Tel.: 051 234 478

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

AVTOMOBILIZEM

Prodam Renault Clio 1.2 16V, 
l. 2007, dobro ohranjen, z vso 
opremo, klima, registriran 
celo leto. Tel.: 070 401 053

Prodam osebni avto Kia Pride 
GLXi in suhe smrekove plohe. 
Tel.: 041 378 261

Prodam 15‘‘ platišča za Golf, 
Pasat ali Audi. 
Tel.: 031 834 207

Prodam Renault 5, letnik 
1996, registriran do junija, 

cena po dogovoru. 
Tel.: 031 805 947

Prodam jeklena platišča za 
Seat Cordobo, Ibizo, Tole-
do, Polo, 14 col, pet vijakov. 
Tel.: 041 590 383

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

Prodam akumulator Topla 12 
V, 50 amperov, star 1 mesec, 
5 let garancije, z računom, 
cena 40 €. Tel.: 041 543 743

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

KMETIJSTVO

Prodam traktorsko prikolico, 
4 tone, ni kiper. 
Tel.: 030 694 956

Kupim traktorsko škropilni-
co - pršilnik (200 l), novej-
še izdelave. Tel.: 041 980 561

Prodam nahrbtno škropilni-
co in mopeda NP6, eden s pa-
pirji, drugi za rezervne dele. 
Tel.: 031 770 868

Prodam suha drva bukev-ga-
ber in breza, rezana in kalana 
na meter. Tel.: 031 872 017

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

Prodam kostanjevo kolje ter 
brezova in hrastova drva. 
Tel.: 041 730 889

Prodam kostanjevo kolje, 
otavo, seno, cviček PTP. 
Tel.: 041 832 189

10 m metrskih bukovih drv - 
450 evrov, 10 m mešanih drv 
- 430 evrov; Tržišče. 
Tel.: 051 779 135 

Prodam bukova drva, suha, 
kratko žagana - 2 m in meša-
na drva, 3 m. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam bukova drva, razža-
gana in razcepljena. Možna 
dostava na dom. 
Tel.: 040 738 059

Prodam: kostanjevo kolje, 
suho, kalano, dolžine 2 in 
2,8 m, mešana drva, žagana 
na 25 cm in hruškovo žganje. 
Tel.: 041 859 198

Prodam kalana metrska bu-
kova drva - 12 m ter krmo v 
kockah, 1000 kom. 
Tel.: 031 683 708 

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

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

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

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

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

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


NAROČILO MALEGA OGLASA

Prodam kalano kostanjevo 
kolje za vinograd, dolžina 2 
m. Tel.: 041 589 757

Prodam 15 okroglih bal sla-
me tritikale. 
Tel.: 031 715 130

Prodam slamo v kockah. 
Tel.: 031 304 168

Prodamo seno v kockah. 
Tel.: 041 295 577

Prodam 80 kom sena v koc-
kah. Tel.: 040 990 290

Prodam seno v okroglih ba-
lah, 40 komadov (eko pride-
lava). Tel.: 041 866 476 

Prodam 500 kg suhe koruze v 
zrnju in vino modra frankinja 
ter cviček, cena 1 €/l. 
Tel.: 07 49 75 190

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

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

Prodam ječmen, pšenico, 
krompir, rabljene vinogra-
dniške betonske stebre; mo-
žna menjava za odojke. 
Tel.: 031 730 830

Prodam semenski krompir 
desiree, grah, krmni ječmen, 
dvobrazdni plug IMT, obračal-
nik Fahr, izkopalnik krompir-
ja, molzni stroj. 
Tel.: 031 845 064

Na Bizeljskem prodam ve-
čjo količino hlevskega gno-
ja. Tel.: 040 756 728

Prodam malo rabljen gumi 
voz, 13 col, nov platon za 
traktorsko in konjsko opre-
mo, 15 rabljenih okenskih 
polic iz marmorja, ugodno. 
Tel.: 041 923 192

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam rdeče vino sremi-
čan, modro frankinjo in la-
ški rizling, odlične kvalitete, 
okolica Sevnice. 031 564 785

Prodam kvalitetno rdeče 
vino in polovico mladega pra-
šiča, krmljen z domačo hra-
no. Tel.: 040 865 655

Prodam vino frankinjo, za li-
ter 1,20 €. Tel.: 041 983 525

Prodam vino dolenjsko rde-
če, modro frankinjo in telič-
ko šarole, staro 10 tednov. 
Tel.: 051 870 909

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

Prodam 100 litrov vinskega 
žganja po 3,50 €/l. 
Tel.: 070 245 578

Prodam več vrst žganja in 
krompir (romano). 
Tel.: 031 784 860

Prodam domače žganje, sli-
vovko in sadjevec, cena po 
dogovoru; okolica Sevnice. 
Tel.: 031 692 218

ŽIVALI

Prodam prašiča, 170 kg, cena 
1,60 €. Tel.: 031 504 133

Prodam prašiča, 120 kg, ko-
ruzo v zrnju z dostavo in poni 
kobilo z žrebetom. 
Tel.: 051 499 355 

Prodam burske koze z mladi-
či. Tel.: 041 769 827 

Prodam merjasca, teža oko-
li 270 kg, cena po dogovoru. 
Možna tudi menjava za koru-
zo. Tel.: 07 49 65 454

Prodam nekaj odojkov in 
brejo kravo simentalko, do-
bro mlekarico! Cena po dogo-
voru, lokacija Kalce-Naklo. 
Tel.: 041 926 501 (Marjan)

Prodam teličko simentalko, 
staro 5 tednov, ter sivo kravo 
po telitvi, staro 5 let. 
Tel.: 031 486 076 

Prodam: bikca simental-
ca, starega 8 mesecev, 350 
kg, cena 820 € in bel jedilni 
krompir kennebec. 
Tel.: 041 919 344

Prodam dve ali tri breje ko-
bile posavske pasme, stare 
3-5 let, in žrebca s potrdi-
lom posavske pasme. 
Tel.: 031 791 479

Kamerunske ovce, se ne stri-
žejo, dobrega mesa, celole-
ten izpust, nezahtevne, 150 
€/kom; Tržišče. 
Tel.: 051 779 135 

Prodam koze z mladiči ali 
menjam za seno, slamo, 
žito, ječmen, koruzo. 
Tel.: 041 683 261 

Prodam dve burski kozi, ena 
z mladičem, druga breja, ter 
kozla. Tel.: 040 888 376

Prodam domače peteline, 
race ter zajce. 
Tel.: 051 263 351

POHIŠTVO

Prodam kotno sedežno gar-
nituro v izmeri 2,60 x 2,30m. 
Tel.: 031 334 240

RAZNO

Prodam parni čistilec H2O, ne-
rabljen, in sedežno prevleko 
Citroen Xsara 2003 dalje, novo, 
ugodno. Tel.: 07 49 64 109

Prodam kombiniran rostfrei 
štedilnik, 163 x 60 x 85, vzi-
den, rabljen 4 leta, možen 
ogled. Tel.: 070 702 932

Prodam zamrzovalno skrinjo 
LTH 380 in zamrzovalno omaro, 
staro 3 leta. Tel.: 031 528 437

Prodam ženska oblačila št. 
38, H&M, Zara, 1x nošena, 
nova. Cena 4,00 €/kom. 
Tel.: 041 542 910

Prodam 170 m2 strešne ope-
ke Bramac, rabljene, po zelo 
ugodni ceni. 
Tel.: 041 261 477

Prodam večjo količino ope-
ke, deske in dve parceli v 
okolici gradu Mokrice. 
Tel.: 041 359 523

Diatonično harmoniko Sitar, 
C,F,B - glasilke Amano B in 
ozvočenje Montarbo - kom-
plet. Tel.: 031 761 559

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

da bo prodaja 

belih kilogramskih 
piščancev, rjavih in 

grahastih jarkic 
v soboto, 31. marca.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol. 

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

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev 

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

lahko priskrbite vsak delovnik 
ob 18. uri. 

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

Vso perutnino je 
potrebno naročiti na 

07 49 73 190 in
031 676 724.

 bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev, 

rjavih ter grahastih jarkic               
30. marca

na Kajuhovi 3, Senovo ter
31. marca 

pri Mirt Alojzu Gmajna 28, Raka

s Senovega sporoča, da 

Enodnevni piščanci se dobijo 
vsak četrtek.

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

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

Odkup starega železa, 
peči, radiatorji, kmetij-
ski stroji, bela tehnika. 
Plačam - odpeljem. 
Tel.: 051 621 223; 
Janko Zakovšek s.p., Vra-
nje 22 a, Sevnica

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

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

BREŽICE – Zavod za podjetništvo, turizem in mla-
dino Brežice ter Občina Brežice sta v 11. marca 
organizirala dobrodelni koncert „Zgradimo novo 
hišo“ za družino Pirc iz Sel, ki so ji 27. januarja 
ognjeni zublji do temeljev pogoltnili dom. Kon-
cert so omogočili slovenski individualni glasbeniki 
in skupine, ki so se za dober namen odrekli hono-
rarjem. Po besedah vodje projekta Simone Poto-
čar je bilo prodanih 566 vstopnic po 10 evrov, od 
tega pa bo treba žal odšteti del dobrodelnih pri-
spevkov za pokrivanje nekaterih tekočih zadev ob 
izvedbi koncerta, tako da o končnem izkupičku še 
ni moč govoriti. Prisotni so uživali ob koncertu zna-
nih vseslovenskih glasbenikov, plesalcev in vodite-
lja Tina Vodopivca, saj so s spremljevalci pestrega 
programa želeli vsaj omiliti hudo stisko družine. 
Župan Ivan Molan se je zahvalil vsem nastopajo-
čim za plemenito dejanje, vendar tudi sam ni mo-
gel predvideti, koliko bo k temu lahko prispevala 
Občina Brežice. N.�J.�S.

KRŠKO – 10. marca je v Kul-
turnem domu Krško JSKD - 
Območna izpostava Krško 
pripravil območno revijo 
plesnih skupin Plesni mo-
zaik 2012. 

V programu so sodelovali v 
koreografiji in pod mentor-
stvom Urše Rupnik 2. razred 
ter 5. in 6. razred za sodob-
ni ples v Glasbeni šoli Krško, 
mažoretna D skupina in ma-
žoretna C skupina Mažoretne-
ga kluba Baton Krško v kore-
ografiji in pod mentorstvom 
Urške Šebat, v koreografiji 
in pod mentorstvom Ivi Ro-
žič ter Maje Omerzel Dance 
Babies, KD Bast OŠ Sava Kla-
dnika Sevnica, v koreografiji 
in pod mentorstvom Dušan-

ke Požgaj Harlekin - otroška 
skupina 2 + mladinska, ki je 
pod okriljem KD Kostanjevica 
na Krki. V nadaljevanju so na-
stopili plesalci 3. razreda za 
sodobni ples v Glasbeni šoli 
Krško, ki jim je koreografijo 
pripravila in jih vodi Rosana 

Horvat, ter še S4S, KD Bast 
iz OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
ki jih vodi in jim je koreogra-
fijo pripravila Maja Omerzel. 
Nekaj besed je zbranim ob 
koncu prireditve spregovori-
la tudi vodja izpostave Sonja 
Levičar.   M.�K.

Za novo hišo družine Pirc

Med�nastopajočimi�so�bili�tudi�posavski�
glasbeniki�Brigita�Šuler,�Peter�Dirnbek�in�
Nuša�Derenda.

Plesni mozaik 2012

Letošnji�udeleženci�Plesnega�mozaika
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toričino ustvarjanje, ki se je 
začelo razmeroma pozno, a 
je sedaj zelo intenzivno, je 
primerjal s spečim ognjeni-
kom, ki je nekaj desetletij 
spal, zdaj pa bruha takore-
koč vsak dan. Iz žareče lave 
besed nastajajo včasih pre-
poznavne, drugič tudi ne-
prepoznavne podobe, za ka-
tere pa avtorici v resnici ni 
mar, ali so bralcu všečne ali 
ne. Dolgoletni častilec do-
bre poezije Mavsar nam je 
ob tej priložnosti še pove-
dal: »Če je znani pesnik ne-
koč pisal o bolečini nedoži-
vetega, bi v Teinem primeru 
lahko kvečjemu rekli, da gre 
tu za bolečino neizrečenega! 
Gre za ustvarjalno erupcijo, 
ki bi ji v naših krajih tačas 
težko našli primerjavo …« 
In tako je bila odločitev za 
sodelovanje med založbo in 
avtorico pri izidu njene tre-
tje zbirke na dlani.

V Svet prešitih besed nas je 
nato popeljal Boštjan Bre-
šar. Po poklicu sicer doktor 
matematike in univerzitetni 
predavatelj, ki svoje znan-
stveno delo šele v zadnjem 
času dopolnjuje pod psevdo-
nimom z literarnim ustvar-
janjem, je med drugim po-
vedal: »Besede so skrbno 
izbrane, nobena se ne znaj-

de v verzu po naključju, 
skupaj pa tvorijo krpanko, 
kakršno je avtorica premi-
šljeno sešila. Včasih je po-
treben premislek, dodaten 
vdih in izdih, ali pa ponov-
no branje, da uvidimo glo-
blji pomen. Kot prešita ode-
ja (krpanka), sestavljena iz 
različnih kosov blaga, ki bi 
jih morda kdo zavrgel, skrb-
na šivilja pa iz njih skrpa 
umetnino, tako so prešite 
besede sestavljene iz morda 
na videz nezdružljivih delov, 
ki pa nas presunejo, zgane-
jo občutenje lepote in napo-
sled tudi razumevanje, ki ga 
komaj zmoremo pojasniti z 
besedami.«

Uvodnim nagovorom je sle-
dila zanimiva in slikovita 
predstavitev v izvedbi Ma-
ruše Mavsar, ki v zavodu 
dela kot vodja projektov, 
med drugim pa je tudi ko-
lumnistka Posavskega obzor-
nika. Za ta večer je izbra-
la trikrat po sedem pesmi 
iz treh poglavij knjige (poz-
dravljena, ognjenost; včasih 
se noč ne zbudi; strmogla-
vljanje v nebo). Poleg tega, 
da je naredila zanimiv izbor, 
je treba reči, da je ob reci-
talu uprizorila izvrstno odr-
sko igro, ki je navduševala, 
vključujoč celotno sceno-
grafijo. Valovanje in pre-
takanje avtorskih šansonov 

ob zvokih kitare je daro-
val Marko Grobler iz Mari-
bora. Je profesor nemškega 
in angleškega jezika, a svoj 
drug ustvarjalni čas in ener-
gijo namenja glasbi – poje 
in igra v glasbenih skupinah, 
ustvarja glasbo za dokumen-
tarne filme. Tein poseben 
večer je ovil s posebnim ob-
čutkom za veter in besede.

V zaključku se je avtorica 
Tea zahvalila vsem, ki so ji 
pomagali pri šivanju in ro-
bljenju njene krpanke ta ve-
čer, še posebno pa uredni-
ku, ki je po njenem eden 
redkih, ki se v teh časih in 
teh krajih še trudi ohrani-

ti pesniško besedo, kate-
re moč je večna. In Bojana 
je svoje povezovanje skle-
nila z naslednjimi beseda-
mi: »Prava, dobra poezija 
nikoli ne zastari, saj bele-
ži in oživlja srčne in miselne 
vzgibe neke dobe, in, če se 
le ohrani v materialni obli-
ki, jo lahko naslednje gene-
racije odkrivajo vedno zno-
va. Teina pesniška zbirka bo 
ostala mlada še posebej dol-
go. Šele čez štiri leta, čez 
1.460 dni, bo namreč napol-
nila eno leto!« In kaj doda-
ti k temu kot: Se takrat ob 
tako lepi slovenski besedi 
ponovno zberemo!?
� Natja�Jenko�Sunčič

Prva je ta večer nagovorila 
publiko izvršna direktorica 
Zavoda za kulturo Neviodu-
num Bojana Kunej, poja-
snjujoč, da je bila Raka že 
od nekdaj pomembno križi-
šče, ki stoji na stičišču hri-
bovite pokrajine z dvema 
ravninama. Na Raki so se 
rodili ali tu našli zatočišče 
mnogi ustvarjalni ljudje, 
zato se je organizatorjem 
zdela primerna tudi kot to-
kratna gostiteljica čarobno-
sti besed.

Zatem je urednik Silvester 
Mavsar pojasnil kulturno 
poslanstvo zavoda, ki z iz-
dajanjem knjig posavskih 
avtorjev nadgrajuje svoje 
izdajanje Posavskega ob-
zornika. Kot je dejal, sta z 
osrednjo osebnostjo veče-
ra, Teo Oršanič, začela so-
delovati po objavi pogovora 
z njo v Posavskem obzorni-
ku aprila 2009 in po pred-
stavitvi njene druge pesni-
ške zbirke Počasnost dneva 
v deževanju v Kostanjevici 
(2010), kjer se je prvič sre-
čal s t. im. »spletnimi« pe-
sniki, med katerimi je Tea 
zelo dobro znana in uvelja-
vljena. Mavsar je poudaril 
prednost, da lahko to, kar 
ustvariš, tudi takoj objaviš 
in dobiš odmeve bralcev. Av-

Tako se je v ponedeljkovem 
popoldnevu, 5. marca, pri 
muzeju zbralo kar okoli 80 
vedoželjnih občanov, ki so 
se s kustosinjo Alenko Čer-
nelič Krošelj podali najprej 
v Mencingerjevo hišo, kjer 
jih je z zadnjimi dognanji o 
predhodnih objektih na tem 
mestu in odkritji, med dru-
gimi z odkritjem dragocenih 
fresk z meščanskimi portre-
ti, kar je redkost v sloven-
skem prostoru, seznanila 
arheologinja mag. Alenka 
Jovanović. Kot je slednja 
povedala, bodo freske v na-
daljevanju predmet obde-
lave restavratorjev, sicer 
pa so v omenjenem objektu 
naleteli na ostanke predho-
dno zgrajenih zgradb, zgra-
jenih od 10. stoletja dalje. 
Tako so v notranjosti sever-
ne hiše, Mencingerjevo pose-
stvo je namreč sestavljeno iz 
dveh parcel, odkrili ostanke 
preproste dvosobne kamni-
te hiše, pa tudi lesenega sta-
novanjskega objekta. Tu so 
med drugim odkrili okrogel 

kamnit temelj - peč za žga-
nje apna, predvidoma iz 15. 
stoletja, pod dvoriščem so 
naleteli na lepo tlakovano 
površino s savskimi oblicami, 
star vodnjak, vrsto keramič-
nih najdb iz 15. in 16. stole-
tja, v južni hiši pa podkle-
teno etažo, ki je bila zasuta 
z različnimi materiali, tudi 
z lončevino, keramiko, prav 
posebno in mojstrsko obliko-
vanimi steklenimi uporabni-

mi in okrasnimi izdelki iz 16. 
in 17. stoletja ipd. 

Kot je dejala mag. Jovano-
vićeva, so uspeli izkopati in 
nabrati kar za dober kami-
on izdelkov, ki bodo predmet 
nadaljnjih obdelav in razisko-
vanj, hkrati pa tudi pokaza-
telj utripa in življenja v me-
stu v različnih stoletjih. Po 
besedah Alenke Černelič Kro-
šelj bo več zaključkov o tem 

predstavljenih na kolokviju o 
dr. Janezu Mencingerju, ki ga 
načrtujejo 8. oktobra letos, 
hkrati pa bodo pripravili tudi 
pregledno razstavo tako o po-
teku obnove objekta kot raz-
stavo več dragocenih najdb.    

V nadaljevanju so se udele-
ženci podali k vodnemu za-
jetju izpod cerkve sv. Ro-
zalije iz leta 1653, ki ga je 
obnovil ljubiteljski raziskova-
lec krajevne zgodovine Živ-
ko Šebek, temu pa je sle-
dil ogled parka zakoncev 
Hočevar pri nekdanjem kr-
škem zdravstvenem domu, 
dveh objektov trgovske dru-
žine Engelsberger na stičišču 
Dalmatinove ulice ter Ceste 
krških žrtev, kjer je udele-
žencem sprehoda po mestu 
spregovoril dober poznava-
lec krške zgodovine Slavko 
Šribar, nakar se je več kot 
dvourni sprehod po mestu za-
ključil z ogledom muzejskih 
zbirk in druženjem v kavarni.

  � Bojana�Mavsar

Sprehod skozi mesto in čas 
KRŠKO - Potem ko je 5. marca 1477 cesar Friderik III. podelil trgu Krško mestne pravice, predvsem zaradi 
obrambe pred turškimi vpadi, so natanko 535 let kasneje v Mestnem muzeju Krško pripravili za občane in osta-
le zainteresirane obiskovalce voden sprehod po mestnem jedru Krškega. Da ti bolje spoznajo mesto, njegovo 
zgodovino in tudi zadnje pridobitve in odkritja, na katera so naleteli arheologi ob obnovi Mencingerjeve hiše.

Del�skupine�obiskovalcev�pri�ogledu�vodnjaka�pod�sv.�Rozalijo

Začetek dirk formule ena v Avstraliji ne bi bil nič posebne-
ga, saj imamo v Posavju in ostalih slovenskih regijah kar 
precej ljubiteljev, ki pozorno spremljajo dogajanje v tej hi-
tri panogi. Vendar se Posavje odlikuje tudi po tem, da ima 
poleg velikega nabora ljubiteljev speedwaya in motokrosa 
ter domačih dirkačev tudi reporterja, ki se že tri desetle-
tja, kadar se ne ukvarja s karatejem, potepa s kontinenta 
na kontinent, z dirke na dirko: najsi bo to F1, motorji ali 
karkoli drugega, v tujini in doma. Veljko Jukič je dva te-
dna na Okinawi snemal dokumentarni film o zibelki kara-
teja (več o tem na športni strani), nato pa se kar od tam 
odpravil v Avstralijo in Malezijo, na prve dirke sezone F1, 
od koder bo poročal tudi za Posavski obzornik!

Šest prvakov, trije favoriti
MELBOURNE - Že dolgo ni bila pred štartom F1 tako nape-
to kot letos. Na dirke F1 se je vrnil Kimi Raikkoenen, pr-
vak iz leta 2007, ki bo vozil za Lotus. Skupaj s Kimijem bo 
letos nastopalo kar šest prvakov: ob neuničljivem Schuma-
cherju sem sodijo še Fernando Alonso, Lewis Hamilton in 
Jenson Button, a ne smemo pozabiti na najmlajšega med 
njimi: dvojnega prvaka Sebastiana Vettla, ki zadnja leta 
žanje zmage kar po tekočem traku. Seveda bo znova od-

ločilno, kdo ima boljši avto, a tudi, kdo zna skozi 20 dirk 
dolgo sezono iz njega izvleči čimveč. Favoriti so trije (na 
sliki, od leve): Hamilton, Vettel in Button, a lahko za pre-
senečenje poskrbita tudi Webber (Red Bull) in Alonso (Fer-
rari), a pozabiti ne smemo niti na oba voznika Mercede-
sa: Rosberga in Schumacherja. Le redko kdo pa si bo upal 
staviti celo na Kimija!?
� V.�J.

Od našega posebnega dopisnika iz Melbourna

Pred novo sezono Formule 1

Sebastian�Vettel�velja�za�prvega�favorita�F1�tudi�v�
2012,�a�ga�bosta�ves�čas�držala�v�primežu�oba�vozni-
ka�McLarna:�Button�in�Hamilton.

Predstavili novo pesniško zbirko Tee Oršanič - Prešite besede

»Kot skrbna šivilja je skrpala umetnino«
RAKA – Posavska založba Neviodunum je v sredo, 29. februarja, izdala novo knjigo – pesniško zbirko Tee Oršanič z naslovom Prešite besede. Avtorica jo je ob so-
delovanju zaposlenih v zavodu in gostov iz Maribora predstavila širokemu krogu prijateljev ter prijateljem poezije in lepe besede v restavraciji Silvester na Raki. 

Na�Rako�so�prišli�ljubitelji�poezije�iz�raznih�delov�Slovenije.Avtorica�Tea�Oršanič

Bojana�Kunej Silvester�Mavsar Boštjan�Brešar Maruša�Mavsar Marko�Grobler


