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LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS je 22. marca sprejela 
Državni prostorski načrt (DPN) za projekt gospodarskega 
in logističnega središča Feniks, ki zajema razvoj letališča 
Cerklje ob Krki z izgradnjo civilnega dela letališča in ra-
zvoj poslovno-industrijsko-logističnih območij v neposre-
dni bližini civilnega letališča in avtoceste.

„S sprejetjem DPN za projekt Feniks je vlada tako že v prvem 
mesecu svojega delovanja dokazala resne namene pri sprejema-
nju konkretnih ukrepov za uresničevanje gospodarskih razvojnih 
možnosti v državi, ki bodo podlaga za nove gospodarske dejavno-
sti in s tem dodatno zaposlovanje. V primeru projekta Feniks gre 
zagotovo tudi za vzpostavitev nove gospodarske infrastrukture 
na privlačni lokaciji ob letališču Cerklje ob Krki in avtocesti, ki 
bo privabila domače in tuje investitorje,“ so zapisali v sporoči-
lu za javnost na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 
(MDDSZ), ki ga vodi mag. Andrej Vizjak. Slednji je ob tem po-
udaril, da si bo njegovo ministrstvo „prizadevalo, da bo za del 
investicij v infrastrukturo mogoče uporabiti tudi sredstva kohe-
zijske politike za to in prihodnjo finančno perspektivo“, s spre-
jetjem uredbe o DPN za gospodarsko in logistično središče Fe-
niks pa smo po njegovih besedah korak bližje pridobivanju novih 
kakovostnih delovnih mest v Posavju.

Pomemben del projekta Feniks predstavlja civilni del letališča, 
ki bo omogočal tudi tovorni prevoz, tržno nišo za civilno letališče 
pa je možno pričakovati v servisni dejavnosti in razvoju letalske 
industrije, skupaj s prodajo letal. Dodaten potencial tej dejav-
nosti ponuja še bližina Hrvaške oz. njenega glavnega mesta Za-
greba. Poleg civilne letalske dejavnosti je mogoče na približno 
60 hektarjih zazidljivih površin razvijati tudi ostale gospodarske 
in logistične dejavnosti, od proizvodnje do storitev. „Projekt lah-
ko tako predstavlja pomembno ponudbo Slovenije tujim global-
nim investitorjem s področja logistike in sorodnih dejavnosti. Po-
membno prednost pa predstavlja tudi dejstvo, da je dve tretjini 
tamkajšnjih zemljišč v lasti države. Projekt ob tem predvideva 
tudi nov priključek na avtocesto med avtocestnima priključkoma 
Brežice in Krško,“ so še sporočili z MDDSZ. Projekt gospodarske-
ga in logističnega središča Feniks je bil osmišljen pred približno 
šestimi leti in je opredeljen v Resoluciji o nacionalnih razvojnih 
projektih za obdobje 2007 do 2023. P. P.

Feniksu rastejo krila

Tudi Posavci zavrnili 
družinski zakonik
POSAVJE - Zakonodajnega referenduma o družinskem zako-
niku 25. marca se je v občini Brežice udeležilo 21,34 od-
stotkov volilnih upravičencev ali 4.595 od 21.534 volivcev, 
vpisanih v volilni imenik. Z glasom "za" ga je podprlo 40,17 
odstotkov volivcev (1.835), nasprotovalo pa mu je 59,83 
% (2.733) volivcev. V krški občini je na voliščih oddalo glas 
8.556 od 24.151 volivcev ali 35,43 odstotkov volivcev. Pri 
tem je za sprejem glasovalo 35,87 odstotkov (3.020), pro-
ti pa 64,13 odstotkov (5.400) volivcev. V občini Sevnica so 
dosegli 24,99-odstotno udeležbo, saj je glasovalo 3.699 od 
14.799 volilnih upravičencev. Za zakonik jih je bilo 35,52 
odstotkov (1.306), njegovemu sprejemu pa je nasprotova-
lo 64,48 odstotkov ali 2.371 volivcev. Če posavske glaso-
valce in njihovo odločitev strnemo v številke, jih je odšlo 
na volišča skupno 16.840. Oddali so 117 neveljavnih glasov-
nic, sprejemu družinskega zakonika so nasprotovali s sku-
pno 10.504 glasovi (62 odstotkov), podprlo pa ga je 6.161 
(37 odstotkov) volilnih upravičencev. B. M. 

SEVNICA – Danes, 29. marca, bo občino Sevnica obiskal pred-
sednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. V programu de-
lovnega obiska se bo predsednik z županom občine Sevni-
ca Srečkom Ocvirkom in njegovimi sodelavci najprej srečal 
na gradu Sevnica, kjer se bodo pogovarjali o delovanju in 
projektih občine. Sledil bo obisk predsednika v Domu upo-
kojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, nato obisk hi-
droelektrarne Blanca, nato pa bo obiskal še podjetje Inplet 
pletiva, kjer se bo srečal z vodstvom in si ogledal proizvo-
dnjo v podjetju. 

Predsednik Türk danes v Sevnici

TEMATSKA PRILOGA
STRANI 13-18

„Glede na rezultat v pr-
vem krogu, ko mi je le malo 
zmanjkalo do izvolitve, je 
bilo realno pričakovati ta-
kšno razmerje, a vseeno ni-
sem pričakoval toliko pod-
pore,“ je v prvem odzivu na 
izvolitev dejal novi župan ob-
čine Krško mag. Miran Stan-
ko. Kot pravi, si želi ob na-
stopu županovanja najprej 
spoznati sodelavce, se se-
znaniti s projekti in njihovim 
potekom. „Vem, da je obči-
na Krško tako široka in s toli-
ko problemi, da bo potrebno 
kar nekaj časa, da se bom se-
znanil z vsem,“ meni.

Korenitih sprememb pri vo-
denju občine ne napoveduje, 
a kljub temu pravi: „Vsak-
do ima seveda svoj vodstve-
ni stil in tudi tukaj bo prišlo 
do nekih sprememb, ne mo-
rem pa reči, da bodo te spre-
membe tako drastične, da bi 
lahko govorili o popolnem za-
suku načina vodenja. Prepri-
čan sem, da je bila ta obči-
na do sedaj vodena korektno 
in dobro, kar se vidi tudi v 
rezultatih, in tukaj, razen 
manjših korekcij, ne bi želel 
karkoli spreminjati. Imam le 
dve in pol leti mandata in ne 
želim ga porabiti za to, da bi 

se ukvarjal z nekimi kadro-
vskimi spremembami.“ 

Stanko pravi, da seveda raču-
na tudi na pomoč, predvsem 
v obliki nasvetov in ‚odpira-
nja vrat‘, svojega predho-
dnika, zdaj pa ministra za 
kmetijstvo in okolje Franca 
Bogoviča, vendar pa meni, da 
„ima kot minister tako veli-
ko zadolžitev, da bo težko na-
šel čas, da bi se lahko ukvar-
jal še z občino Krško“. Kot je 
povedal že v času predvolilne 
kampanje, bo kot podžupanjo 
obdržal Ano Somrak.

Kmalu po objavi prvih rezul-
tatov mu je že čestital tek-
mec Cvetko Sršen. „To če-
stitko zelo cenim. Oba sva 
bila mnenja, da je to, kar se 
je dogajalo v volilni kampa-
nji, stvar volilne kampanje, 
za naprej pa moramo sode-
lovati ter na to sodelovanje 
računam in ga s svoje strani 
tudi obljubljam.“

Novemu županu bodo mandat 
formalno podelili občinski sve-
tniki na seji občinskega sveta, 
ki bo predvidoma 12. aprila. 
� P.�Pavlovič

Novi župan je Miran Stanko
KRŠKO - Novi župan občine Krško je 55-letni podjetnik iz Krškega mag. Mi-
ran Stanko, ki je v drugem krogu nadomestnih županskih volitev zbral 5.121 
oz. 65,19 odstotkov glasov, njegov protikandidat Cvetko Sršen pa 2.735 oz. 
34,81 odstotkov glasov. Volilna udeležba je bila 37,07-odstotna.

Novoizvoljeni�župan�mag.�Miran�Stanko�s�podžupanjo�Ano�
Somrak�in�svojim�predhodnikom�Francem�Bogovičem�(fo-
to:�B.�Mavsar)

SLOVENIJO�ČISTILI�TUDI�V�POSAVJU�-�Med�več�kot�270�tisoč�prostovoljci,�ki�so�se�ude-
ležili�sobotne�akcije�Očistimo�Slovenijo�2012�in�po�do�zdaj�znanih�podatkih�zbrali�oko-
li�3.000�ton�odpadkov,�so�bili�tudi�številni�Posavci�in�Posavke.�V�akciji�je�sodelovalo�
vseh�šest�občin�posavske�razvojne�regije,�številna�društva,�organizacije�in�podjetja,�
mnogi�so�se�akcije�udeležili�v�lastni�režiji,�tako�da�lahko�z�gotovostjo�trdimo,�da�tudi�
posavska�narava�od�sobote�lažje�»diha«.�Na�fotografiji�utrinek�s�čistilne�akcije�v�re-
ki�Krki,�ki�so�jo�na�Brodu�pri�Podbočju�izvedli�člani�Društva�potapljačev�Vidra�Krško�
ob�pomoči�članov�Lions�kluba�Krško�in�Podvodne�reševalne�službe�Slovenije,�Reševal-
ne�postaje�Krško,�še�nekaj�utrinkov�iz�raznih�koncev�Posavja�pa�objavljamo�na�strani�
19.�P.�P.,�foto:�DP�Vidra�Krško
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UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
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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
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Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Marija Kalčič, Rok Retelj, 
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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 (8/2012) bo izšla v 
četrtek, 12. aprila 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 5. april.

KRŠKO – Svet regije Posavje je 14. marca na svoji 38. redni 
seji obravnaval in potrdil predlog izvedbenega načrta regio-
nalnega razvojnega programa Spodnjeposavske razvojne re-
gije za obdobje 2012-2014, ki ga je predstavila RRA Posav-
je. Hkrati je Svet regije obvestila o prispelem dopisu s strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v katerem 
sporočajo, da se je rok za predložitev izvedbenega načrta 
podaljšal do 19. 4. 2012. Podali so tudi informacijo, da je po-
trebno pri pripravi izvedbenega načrta upoštevati koriščenje 
sredstev EU v letih 2013 in 2014, ne pa tudi v 2012. V nada-
ljevanju je direktor RRA Posavje Martin Bratanič predstavil 
potek sprejema Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regi-
je Posavje, ki je v obravnavi na posavskih občinskih svetih, 
potekajo pa še zadnja usklajevanja.
� P.�P./RRA�Posavje

Potrdili izvedbeni načrt 
razvojnega programa

KRŠKO - Kljub finančni in gospodarski krizi iz leto v leto nara-
šča število registriranih vozil, saj je bilo teh konec leta 2011 
na območju občine Krško skupno 20.741 ali 171 vozil več kot 
v letu 2010. Na zadnji dan minulega leta je bilo v register 
voznikov pri Upravni enoti Krško zavedenih 18.800 voznikov, 
od tega je vozniško dovoljenje lani pridobilo 970 novih voz-
nikov, od skupno 128 izrečenih ukrepov sodišč v zvezi s pov-
zročitvijo večjih prekrškov v cestnem prometu pa je bil v 61 
primerih izrečen ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja.  B.�M.,�vir:�UE�Krško

Lani ob „vozniško“ 61 voznikov

Med pomembnejšimi obrav-
navanimi točkami dnevne-
ga reda sta bili s strani sve-
tnikov soglasno sprejeti 
zaključni račun občine za mi-
nulo leto in z mesecem apri-
lom povišanje cen za storitev 
‚pomoč na domu‘. Občina je 
v minulem letu ustvarila do-
brih 3.880.000 evrov prihod-
kov. Od tega so glavnino - 79 
odstotkov prihodkov - pred-
stavljali davčni prihodki, 12 
odstotkov je bilo nedavčnih 
prihodkov in osem odstotkov 
transfernih. Na odhodkov-
ni strani so dobro polovico 
od 2.094.000 evrov sredstev 
namenili za transferne od-
hodke, za investicije pa do-
brih 30 odstotkov sredstev. 
Med 18 društev, ki delujejo 
na področju kulture, so raz-
delili 43.260 evrov, 24 špor-
tnim društvom 54.710 evrov, 

Radeška županja imenovala podžupana
RADEČE - 19. marca, na 12. redni seji radeškega občinskega sveta, so članice in člani na podlagi poroči-
la Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o izidu glasovanja na izvedenih nadomestnih 
županskih volitvah soglasno na to funkcijo potrdili Rafaelo Pintarič. 

med ostala društva s huma-
nitarnega, socialnega, kme-
tijskega področja ipd. pa do-
brih 22.000 evrov. Konec leta 
je občina najela kredit v vi-

šini 390.000 evrov, kar pred-
stavlja 137 evrov zadolžitve 
na prebivalca. 

Svetniki so soglašali tudi s 
povišanjem cen za social-
no varstveno storite ‚pomoč 
družini na domu‘, ki jo na 
območju radeške občine iz-
vajajo tri oskrbovanke Cen-
tra za socialno delo Laško. 
Kot je dejala direktorica CSD 
Maksimilijana Pihler, so lani 
na območju občine oskrbova-
li 42 starejših ljudi, od tega 
so večini nudili gospodinjsko 
pomoč. Največ uporabnikov 
je starih med 65 in 79 let, 
24 odstotkov med 80 in 85 
let, deset odstotkov uporab-
nikov pa nad 86 let. Sicer pa 
je v občini 765 občanov, sta-
rejših od 65 let. Občina bo 
po novem storitev ‚pomoč 
na domu‘ subvencionirala v 

višini 78 odstotkov. Na krat-
ko povedano, ura storitve 
bo od meseca aprila dalje 
ob delavnikih znašala 18,74 
evrov, od tega bo radeška ob-
čina prispevala 14,61 evrov, 
preostali znesek, to je 4,12 
evrov, pa uporabnik storitve.

Nova županja Rafaela Pinta-
rič je seznanila svetnike, da 
bo poslej funkcijo podžupa-
na občine Radeče opravljal 
Janez Prešiček, ki je bil v 
občinski svet izvoljen na li-
sti stranke Socialni demo-
krati, Pintaričevo pa je v ob-
činskem svetu kot svetnica 
nadomestila Zdenka Hudo-
klin - Kržan, članica Zveze 
za napredek Radeč in rade-
škega območja, sicer upoko-
jena profesorica slovenske-
ga jezika.
� Bojana�Mavsar

Radeški� podžupan� Janez�
Prešiček

KRŠKO - V organizaciji krškega Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu, Izpitnega centra Krško in Agencije za 
varnost v prometu bo 12. in 13. aprila med 10. in 13. uro 
pred Mercator centrom v Krškem potekala akcija ob Evrop-
skem letu aktivnega staranja: samostojna in varna mobil-
nost starejših voznic in voznikov. Na njej bodo strokovnja-
ki s področja prometne varnosti starejši populaciji svetovali, 
kako čim dlje ostati mobilen in samostojen v prometu. 

Za varno mobilnost starejših

KRŠKO - Čez dobra dva tedna, 15. aprila, bodo v Nuklearni 
elektrarni pričeli z rednim remontom, v sklopu katerega na-
meravajo med drugim vgraditi dizelski generator kot tretji ne-
odvisni del napajanja, zamenjati integrirano reaktorsko glavo 
in opraviti oziroma zaključiti korekcijo visokovodnih nasipov 
ob Savi, ki bodo omogočali rečni pretok tudi do 7.000 m3/sek. 
Remont bo trajal predvidoma 40 dni, z izvedenimi deli, s ka-
terimi bodo še nadgradili varnost in zanesljivost obratovanja, 
pa bodo v NEK hkrati zadostili pretežno vsem pogojem za po-
daljšanje obratovanja do leta 2043.  B. M.

Sredi meseca v NEK pričenjajo 
z remontom

KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI - Med 17 občinami, ki jih na 
območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja pokriva novome-
ški Zavod za zdravstveno varstvo, je odzivnost na program 
Svit med najnižjimi v krški in kostanjeviški občini. V občini 
Kostanjevica na Krki se je na preventivni Svitov program v 
letošnjem letu odzvalo 58,92 odstotkov vabljenih oseb, v kr-
ški občini pa samo 54,77 odstotkov.
V Sloveniji je rak debelega črevesa in danke še vedno eden 
najpogostejših rakov pri obeh spolih, pri moških je po pogo-
stosti na četrtem, pri ženskah pa na tretjem mestu, tudi v 
zdravstveni regiji Novo mesto. Kakor opažajo na Zavodu za 
zdravstveno varstvo Novo mesto, je slabša odzivnost na pro-
gram Svit, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju predraka-
vih sprememb ter raka na debelem črevesu, pri populaciji, 
ki je že sodelovala v programu. Kot poudarjajo, posamezni-
ka, ki sodeluje v programu Svit, v kolikor je test njegovega 
blata negativen, ponovno povabijo na kontrolo v program čez 
dve leti. Zelo pomembno je namreč redno spremljanje cilj-
ne populacije, kajti rak debelega črevesa in danke se najpo-
gosteje pojavi ravno po 50. letu starosti. 
� B.�M.,�vir:�ZZZV�Novo�mesto

V Krškem in Kostanjevici prenizka 
odzivnost na program Svit

Tako so občinski svetniki in 
svetnice novemu podjetju 
Komunala Brežice d.o.o., ki 
bo s 1. aprilom prevzelo iz-
vajanje gospodarskih javnih 
služb v občini, odobrili na-
kup smetarskega vozila za 
pobiranje odpadkov iz eko-
loških otokov. Kar 120 tisoč 
evrov (brez davka) vredno 
vozilo je najdražje med ti-
stimi, ki jih mora za nemo-
teno delovanje nabaviti nova 
brežiška komunala, je pove-
dal njen direktor Aleksander 
Zupančič, ostala pa so že na-
bavljena. V nadaljevanju so 
sprejeli tudi sklep o najemu 
infrastrukture za opravljanje 
gospodarskih javnih služb, za 
kar bi morali komunalni pod-
jetji (KOP Brežice za prve tri 
mesece, Komunala Brežice 
za naslednjih devet mese-
cev) občini plačati 968 tisoč 
evrov, a so že z naslednjim 
sklepom omenjeni znesek 
znižali za 50 %, kolikor lah-
ko največ znaša subvencija 
za uporabo javne infrastruk-
ture. 

Potem ko so že na prejšnji 
seji sprejeli letošnji poslov-
ni načrt novega komunalnega 

O stari in novi komunali
BREŽICE – Osrednja tema sej brežiškega občinskega sveta je že nekaj mesecev delovanje stare in nove ko-
munale, nič drugače ni bilo na 14. redni seji, ki so jo opravili 26. marca. Obravnavali so tako „zapuščino“ 
stare komunale oz. podjetja KOP Brežice d.d. kot načrte nove oz. podjetja Komunala Brežice d.o.o.

podjetja, so tokrat obravna-
vali in sprejeli še poslovni na-
črt opravljanja gospodarskih 
javnih služb za prvo leto-
šnje trimesečje, ko omenje-
ne službe opravlja še podje-
tje KOP Brežice. V njem je 
predvidene 28 tisoč evrov iz-
gube, a le zato, kot je poja-
snil direktor Stanko Tomše, 
ker imajo 31.500 evrov spor-
nih terjatev, ki bi jih, v ko-
likor bi dejavnost nadaljeva-
li, med letom izterjali, tako 
pa ostanejo kot strošek. Ob-
činski svet je v zvezi s tem 

pooblastil župana, da ime-
nuje komisijo, ki bo meseč-
no spremljala stanje spornih 
terjatev iz naslova plačila 
komunalnih storitev, podje-
tje KOP pa so pozvali, naj 
redno izvaja vse z zakonom 
predvidene aktivnosti v zve-
zi z izterjavo neplačanih ra-
čunov. 

Občinski svet je sprejel še 
dopolnjen odlok o zazidal-
nem načrtu na Dobovo - se-
ver ter obsežen dokument o 
lokalnem energetskem kon-

ceptu, ki so ga pripravili v kr-
škem Savaprojektu. Spreje-
li so tudi sklep o povišanju 
cene storitve ‚pomoč druži-
ni na domu‘, ki se zvišuje na 
18,87 evrov na uro, ob sub-
venciji občine pa bo za upo-
rabnika znašala 6,34 evrov 
namesto dosedanjih 5,03 
evrov na uro.

Namesto mag. Andreja Viz-
jaka, ki je postal minister za 
delo, družino in socialne za-
deve, je v svetniške klopi se-
del Vinko Ogorevc iz Brezi-
ne, ki bo Vizjaka nadomestil 
tudi v komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja, za novo predsedni-
co komisije pa so imenova-
li Tatjano Močan. Imenovali 
so tudi predstavnike občine 
v svet Zavoda za šport Bre-
žice (Andrej Šmajgl, Aljoša 
Rovan, Nejc Kene in Janez 
Omerzu), v svet OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece (Tatjana 
Osojnik), v svet EtrŠ Breži-
ce (Matej Malus) in v svet Gi-
mnazije Brežice (Janko Kr-
žan).

Med svetniškimi pobudami in 
vprašanji izpostavimo pobu-
do Močanove za ureditev vr-
tičkov za meščane Brežic, pri 
čemer je predlagala preho-
dno anketo v blokovskih na-
seljih o interesu zanje, pre-
dlog Marijana Žiberta, naj 
se v nočnih urah varčuje pri 
javni razsvetljavi, opozorilo 
Mitje Držaniča na propada-
nje stavbe oz. vile nekdanje 
Agrarie v Brezini ter vpraša-
nje Franca Ureka, kaj se do-
gaja z občinskim prostorskim 
načrtom, pri čemer je dobil 
odgovor, da je javna razgrni-
tev načrtovana maja in juni-
ja, sprejem pa do konca leta.
� Peter�Pavlovič

Poslovni�načrt�dosedanjega�izvajalca�gospodarskih�jav-
nih�služb,�podjetja�KOP�Brežice,�je�predstavil�direktor�
Stanko�Tomše�(levo).

Hvala 
za zaupanje!
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Ajda Krhin, Kostanjevica na 
Krki: Po mojem mnenju je kriv 
zakon o kaznovanju tistih, ki od-
lagajo odpadke na divja odlaga-
lišča, ker je preveč ohlapen. Če 
ne dobijo storilca, lahko kaznu-
jejo lastnika zemljišča, kar se mi 
zdi popoln nonsens. Takšne akci-
je so učinkovite, a samo v smislu 
ozaveščanja, da se tega ne sme 
početi, da se bo to povsem kon-
čalo, pa se bo morala spremeniti 
miselnost v glavah ljudi.

Nežka Bergant, Razbor nad 
Sevnico: Da bi preprečili širje-
nje divjih odlagališč, bi bilo po-
trebno javnost bolje obveščati 
in opominjati, naj ne meče od-
padkov kar vsevprek. Ljudje to 
počnejo predvsem iz navade in 
zato, ker je odpadke najlažje 
odvreči nekje v naravi. Morali bi 
jih kaznovati tako, da bi plačali 
stroške odvoza odpadkov z div-
jih odlagališč. Seveda pa čistil-
ne akcije nadvse pozdravljam.

Irena Kurajić, Brežice: 
Čistilna akcija je eden od nači-
nov, kako začasno rešimo težavo 
z odvrženimi smetmi. Potrebno 
bi bilo osveščati otroke v vrtcih, 
pripraviti izobraževanja, saj je 
odlaganje smeti v naravo nepo-
trebno, ker delujejo zbirni cen-
tri, kjer se smeti brezplačno od-
dajo. Ne vidim smisla v čistilnih 
akcijah, bolj v osveščanju in v 
inšpekcijskih službah, da se pre-
prečijo črna odlagališča.

Eva Keber, Budna vas: 
V naši občini poteka organizi-
ran odvoz kosovnih odpadkov 
enkrat letno. Na žalost se ne-
kateri temu niso prilagodili in 
odpadke odlagajo na divja od-
lagališča, mogoče zaradi pro-
storske stiske, navade, zane-
marljivega odnosa do narave 
ali česa drugega. Morda je od-
voz enkrat na leto premalo in 
bi bilo dobro, da bi se uredila 
stalna zbirališča kosovnih od-
padkov z rednim odvozom.

Za nami je, po predlanski, že druga čistilna akcija Oči-
stimo Slovenijo, divja odlagališča odpadkov pa se še ve-
dno množijo. Čemu pripisujete, da nekateri še vedno 
odpadke vozijo v naravo, in kaj bi se moralo zgoditi, da 
bi se to prenehalo?

Eni čistijo, drugi smetijo

anketa

Z izvolitvijo ste postala de-
seta županja slovenskih ob-
čin. Kaj menite o razmerju 
moški - ženska na čelu obči-
ne oziroma številčni premo-
či moških na teh funkcijah?
Zmeraj sem zagovarja-
la "žensko zgodbo". Menim, 
da se ženske vsekakor pre-
malokrat odločijo za kandi-
diranje, tako za to kot osta-
le funkcije, predvsem zaradi 
tega, ker to zahteva veliko 
angažiranja in časa. A mi v 
Radečah smo kar nekakšna 
zrcalna slika slovenske vlade 
(smeh), ki jo sestavlja enajst 
ministrov in ena ministrica, 
mi pa imamo na vodilnih po-
ložajih v vseh javnih zavodih, 
nenazadnje pa tudi na čelu 
občinske uprave - ženske.

Pred izvolitvijo ste že dru-
gi mandat opravljali funkci-
jo podžupanje, pa vendar 
županovanje prinaša doda-
tne obveznosti. Kako ga bo-
ste usklajevali delom v služ-
bi, doma? 
Moje delovno mesto je tako 
blizu, da lahko brez velike 
izgube časa skočim tudi na 
Občino, v dogovoru in ra-
zumevanjem z ravnateljico 
pa lahko svoje obveznosti v 
šoli naredim, ko imam dovolj 
časa, se pravi tudi popoldan 
ali zvečer, tako da moje re-
dno delo na račun tega ne 
trpi. V začetku se bom ver-
jetno prvenstveno nekoliko 
bolj posvečala občini, ko pa 
se bo zadeva nekoliko utiri-
la, bo tudi potrebe po moji 
prisotnosti manj. Delo bom 
seveda opravljala neprofe-
sionalno, kot ga je doseda-
nji župan. Tempo bo vseka-
kor večji, a se ga zavedam 
in ga prevzemam tudi s pod-
poro družine. Z njo pa - vsaj 
v primerjavi z ženskami na 
funkcijah, ki imajo še majh-
ne otroke, glede na to, da 
imam dve odrasli hčeri - ki 
že imata svoji družini, ve-
čjih obveznosti nimam. Zato 
je zame vsekakor nekoliko 
lažje. 

Ste se že odločili, kdo vam 
bo desna roka v vlogi pod-
župana, podžupanje?
Ko sva se prej pogovarjali o 

Pogovor z Rafaelo Pintarič, županjo občine Radeče

Pomembno je, da smo občani složni
RADEČE - Na nadomestnih županskih volitvah je bila 51-letna Rafaela Pintarič 11. marca izvoljena kar z 
okoli 80-odstotno podporo volivcev, dober teden dni kasneje pa tudi uradno imenovana za županjo ob-
čine Radeče. S tem se je pridružila maloštevilnim slovenskim predstavnicam ljudstva, ki jim je zaupana 
ta funkcija. Zase pravi, da je od nog do glave povsem pristna Radečanka, saj je tu tudi rojena. Z možem 
živita v naselju Gaj, je mati dveh hčera in bo postala v mesecu aprilu tretjič, v avgustu pa že četrtič 
babica, in ko se je srečala z Abrahamom, se je vpisala k pouku saksofona na domači glasbeni šoli, kjer 
je od leta 1999 tudi zaposlena v računovodstvu. 

ženskah in moških na funkci-
jah, moramo sedaj pri nas, 
da bomo dvignili moško kvo-
to (smeh), imeti vsaj podžu-
pana. Funkcijo slednjega pa 
sem zaupala Janezu Prešič-
ku, svetniku stranke Social-
ni demokrati.

Ste tudi predsednica stran-
ke Zveza za napredek Ra-
deč in radeškega območja. 
Kdaj ste pravzaprav vstopili 
v politično življenje?
V politično življenje sem se 
vključila z ustanovitvijo naše 
stranke leta 1994, a tedaj v 
vlogi članice stranke. Na za-
dnjih lokalnih volitvah sem 
bila tretji mandat izvoljena 
v občinski svet kot svetni-
ca, vodenje stranke Za-R pa 
sem kot predsednica prevze-
la leta 2002.

Verjetno tudi v bodoče ra-
čunate na podporo bivšega 
župana Matjaža Hana, v ka-
kšni kondiciji je zapustil ob-
čino?
Matjaž Han mi je zapustil 
dobro dediščino. Denarja je 
pač toliko, kot ga je, naša 
občina je še vedno med tisti-
mi z najnižjo zadolženostjo. 
V zadnjih šestih letih smo za-

stavili več razvojno usmerje-
nih projektov, na meni pa je, 
da v dveinpolletnem manda-
tu tiste, ki še niso dokonča-
ni, vodim dalje, nekaj pa jih 
imamo seveda zastavljenih 
tudi za naprej.

Med temi je tudi izgradnja 
Turistično rekreacijskega 
centra Savus, a z njegovim 
umeščanjem imate nemalo 
težav ...
Gre za investicijo, ki je na-
menjena spodbujanju rečne-
ga turizma, da občina posta-
ne privlačna tako za turiste 
kot domače obiskovalce. Na 
prostoru ob Savi pa želimo s 
tem namenom zgraditi TRC 
Savus, ki bo nudil tudi ne-
kaj prepotrebnih delovnih 
mest. Zasnovan je dobro, a 
po drugi strani gre res za ne-
posrečen projekt, ki se nam 
zatika na vseh možnih kon-
cih, ker se nahaja na obmo-
čju s posebnim varstvenim 
režimom. Trenutno čakamo 
vodno dovoljenje od drža-
ve. Računamo, da nam bo 
pri tem Matjaž (Han, op.p.) 
tudi v bodoče pomagal, koli-
kor pač lahko.

Bržkone pa računate tudi 
na podporo in pomoč, ali pa 
na večji posluh, tudi s strani 
naših ostalih predstavnikov 
v vladi in poslanskih klopeh.
Vsaka pomoč in podpora je 
dobrodošla. Seveda tudi od 
naše poslanke mag. Damja-
ne Petavar Dobovšek, saj 
je, kakor tudi ostali svetni-
ki stranke SDS, v občinskem 
svetu do sedaj podprla vse 
projekte. Upam pa tudi na 
dobro sodelovanje z mini-
stroma Francem Bogovičem 
in mag. Andrejom Vizjakom 
na področjih, ki ju pokrivata.

Kateri so torej prioritetni 
projekti v tem mandatu in 
kaj menite o tretji razvoj-
ni osi?
Trenutno so prednostne inve-
sticije dokončanje vrtca, ku-
hinje ter jedilnice šole in v 
naslednjem letu čistilne na-
prave. Za vse te projekte so 
pogodbe že podpisane in so 

investicije že v izvajanju, v 
bodoče pa bomo morali gle-
de na situacijo v naši dolini 
delati predvsem na projek-
tih, ki jih bo mogoče realizi-
rati z evropskimi sredstvi, saj 
smo zgolj z našimi zelo ome-
jeni pri tem.

Kar pa se tretje razvojne 
osi tiče, moram povedati, 
da se tej temi, četudi je za-
njo že bila pobuda, na občin-
skem svetu še nismo posve-
tili. Ta projekt se nam zdi še 
tako oddaljen, da je bolje, 
da prednostno rešujemo po-
membnejše oziroma tiste, 
ki so bolj vpeti v sam rade-
ški prostor, čeprav bi bila hi-
tra cesta, ki se približa naši 
občini, še kako dobrodošla. 
Pred časom smo imeli sicer 
predstavitev zasavske ceste, 
ki naj bi se umestila v držav-
ni proračun, a glede na sta-
nje, kakršno je, še ne vemo, 
kako bo s tem projektom, se-
veda pa bi bila za nas v prvi 
fazi povezava z Ljubljano po 
zasavski cesti ob železnici 
zelo zanimiva. 

Radeška papirnica je v tež-
kih likvidnostnih težavah 
in videti je, da se zaključu-
je 275-letna papirna era v 
kraju. Na kakšno pomoč v 
primeru odpuščanj lahko v 
tem primeru računajo za-
posleni?
Najprej s tisto prvo socialno 
pomočjo, dokler se ne aktivi-
ra država, kar hkrati pomeni, 
da bomo za to morali predvi-
deti tudi več sredstev v reba-
lansu proračuna. V drugi fazi 
pa bo potrebno razmišljati v 
tej smeri, kako ohraniti še 
ostala delovna mesta, ki jih 
imamo oziroma so vezana na 
standard naših občanov. Tu 
mislim na šolo, vrtec, glas-
beno šolo, da ne bo zaradi 
nastale situacije prišlo do iz-
pisa otrok iz glasbene šole ali 
do manjšega vpisa, kot bi bil 
sicer, ali pa da bi zaradi tega 
imeli v vrtcu manj otrok, saj 
se v takšnem primeru takoj 
zmanjša število oddelkov, s 
tem pa pade tudi sistemiza-
cija. Poleg tega je v teku gra-
dnja novega vrtca, ki bo do-
končana še pred začetkom 
novega šolskega leta. Seveda 
ne gre zgolj ali prednostno 
za to, ker investiranje, deni-
mo v glasbeno šolanje otrok, 
dolgoročno vsekakor ni stran 
vržen denar. Zato bo potreb-
no najti način, ali s sofinanci-
ranjem šolnin ali kakšnih po-
dobnih ukrepov, da do tega 
ne bi prišlo. 

Verjetno bo potrebno stopi-
ti v stik tudi z Rdečim kri-
žem in najti način, kako na-
šim ljudem donirati sredstva, 
poiskati karseda ugodne reši-
tve ali poti skozi zakonodajo. 
Otrokom je vsekakor potreb-
no zagotoviti enake pogoje, 
kot so jih imeli sedaj, pa če-
prav to pomeni veliko socia-
le. Radeška papirnica zapo-
sluje 370 oseb, od tega preko 
230 naših občanov. In zaen-
krat bi bilo, žal, preveč op-
timistično, da bi lahko razmi-
šljati v smeri, bolj kot ne so 

to lahko le pobožne želje, da 
bi se v kratkem času pojavil 
kakšen strateški partner ali 
da bi prišlo do prevzema to-
varne, da bi se ohranila pro-
izvodnja s strani katere dru-
ge papirnice. 

Kaj pa v tem primeru sploh 
še preostane Radečam?
Nič oziroma zelo malo. Po-
leg nekaj zaposlitev v jav-
nih zavodih imamo namreč 
drobnega gospodarstva zelo 
malo, turizem še ni razvit 
tako daleč, da bi lahko raču-
nali na tem področju na de-
lovna mesta. Smotrno bi bilo 
spodbuditi, usmeriti polkme-
te v pridelavo lastne hrane, a 
domala na katero koli podro-
čje pogledamo, so zaposlitve 
lahko le na dolgi rok. Verje-
tno bomo Radeče samo še 
spalno mesto, saj bodo ob-
čani iskali zaposlitev drugje, 
in iskreno upam, da bodo pri 
tem tudi uspešni.

Za radeško občino lahko 
rečemo, da je razcepljena 
med tri regije, savinjsko, 
posavsko in zasavsko? Kam 
se po vašem mnenju najbolj 
nagibate?
Razvojno smo trenutno 
usmerjeni v Posavje, a je na 

ostalih področjih, predvsem 
društveno delovanje, pove-
zano tudi z ostalima regija-
ma. Osebno mi je zelo blizu, 
če temu tako rečem, za-
savsko-posavski paket, ker 
Sava je tista, tudi v energet-
skem pomenu, ki nas druži in 
povezuje.

Kaj pa dela Rafka, kakor vas 
kličejo prijatelji in znanci, 
v prostem času?
Rafka ima rada veliko stvari, 
denimo jogo, sprehode, glas-
bo, rada obiskujem koncerte 
glasbene šole in se že drugo 
leto učim saksofona, od jedi 
imam najraje domač kruh in 
sprošča me delo na vrtu ... 
 
Še zadnja misel ...
Ne glede na to, da je na splo-
šno situacija vse prej kot ro-
žnata in kaj se dogaja na ni-
voju države, je pomembno, 
da smo občani složni in da na 
lokalnem nivoju držimo sku-
paj. Da se pogovarjamo,  pri-
sluhnemo drug drugemu, da 
smo karseda složni, ker bomo 
le na ta način dosegli nek re-
zultat, ne pa da izgubljamo 
energijo tam, kjer ni potreb-
no, na malenkostih, sporih.
 
� Bojana�Mavsar

Rafaela�Pintarič

Okusne velikonončne dobrote 
in še veliko več v knjigi 

Kruh in pecivo po domače

Naročite jo preko telefona 
na 040 634 783 

ali preko el. pošte 
na zalozba@posavje.info

Cena: 25 evrov, 
trda vezava, 118 strani.
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PIŠECE – Na južnem pri-
sojnem pobočju gozdnate-
ga orliškega hribovja leži 
krajevna skupnost Pišece, 
kjer v šestih zaselkih – Piše-
ce, Pavlova vas, Blatno, De-
dnja vas, Orehovec in Pod-
gorje – živi približno 1200 
prebivalcev. 

Ljudje se zaradi ugodne lege 
in milega podnebja ukvarjajo 
z vinogradništvom in sadjar-
stvom, od tu izhaja tudi zna-
menita pišeška marelica, obo-
je pa povezujejo s turizmom. 
A kljub vsemu, pravi (že tre-
tji mandat) predsednik sveta 
KS Peter Skrivalnik, so kra-
jani pretežno zaposleni v bli-
žnjih mestih.

Pišece s številnimi društvi so 
ena od srčik ljubiteljske kul-
ture v brežiški občini. Kul-
turno društvo Orlica Pišece 
s folklorno in dramsko sekci-
jo, ženskim pevskim zborom, 
oktetom ter godbo na pihala 

Krajevna skupnost Pišece

Grad in večnamenski dom obstala na pol poti
je v letu 2009 obeležilo 100. 
obletnico delovanja. Leto po-
prej so enak jubilej obeleži-
li tudi pišeški gasilci. Tam-
kajšnje turistično društvo bo 
letos obeležilo 50 let delova-
nja, ponosni pa so na pridobi-
tev lastništva kozolca v sredi-
šču Pišec in njegovo ureditev 
za društvene namene. Dru-
štvo za varovanje materne-
ga jezika, naravne in kultur-
ne dediščine Maks Pleteršnik 
Pišece je obnovilo domači-
jo tega velikega jezikoslovca 
tik nad središčem Pišec in bdi 
nad muzejsko zbirko ter vsa-
ko leto septembra gosti sim-
pozij slavistov. Krajani pa se 
udejstvujejo še v številnih 
drugih društvih, med njimi so 
aktivna športna društva, izre-
dno aktiven je badmintonski 
klub z vrhunskimi dosežki na 
državi ravni in številnim pod-
mladkom. 

Svojevrstna posebnost je 
Društvo grad Pišece, ki je bilo 
v letu 2005 pobudnik obno-
ve gradu iz 13. stoletja. Dru-
štvo je pričelo najprej s či-
ščenjem okolice gradu in 
ureditvijo angleškega parka 
z mogočnimi drevesi ter same 
zgradbe, pri tem jim je po-
magala Občina Brežice z za-
gotovitvijo javnih del. V letu 
2007 je društvo dobilo pogod-
bo s kulturnim ministrstvom 
za vzdrževanje grajskega 
kompleksa in redno zaposli-
lo enega delavca. Po Skri-
valnikovih besedah je obno-

va zdaj na polovici, na gradu 
naj bi delovala Akademija za 
varstvo narave, a se je načrt 
izjalovil in za grad ni vsebi-
ne, država pa letos v začet-
ku marca tudi še ni pripravila 
letne pogodbe o vzdrževanju. 

Večja projekta in pridobitvi 
zadnjih let sta nova osnov-
na šola, ki je bila odprta leta 
2002, ter izgradnja novega 
gasilskega doma ob njej in 
hkrati rekonstrukcija večna-
menskega doma. Tudi ta pro-
jekt je nekako na sredi poti, 
saj morajo dokončati še stre-
ho na dvorani, pošti in zdra-
vstvenem domu, urediti fasa-
do, stavbno pohištvo ter del 
okolice. V tem letu bodo s 
pomočjo občinskih sredstev 
opremili večnamensko dvo-
rano s kuhinjo, sejno sobo, 
pridobili nov oder, stenske 
obloge ter uredili dva prosto-
ra za kulturno društvo, Kra-

jevna skupnost pa je že na-
bavila 300 stolov. V tem letu 
želijo dokončno potegniti vo-
dovod v zaselek Pišak pri Ore-
hovcu, za dve gospodinjstvi in 
vikende. Na področju krajev-
ne skupnosti so še štirje kilo-
metri makadamskih cest v na-
črtu za modernizacijo, uredili 
bodo 1200 metrov ceste Bosi-
na - Iljaž v Spodnjem Podgor-
ju ter 300-metrski odsek Tra-
te v Blatnem. V občinskem 
proračunu je zagotovljenih 
30 tisoč evrov, del bosta pri-
spevali še KS in krajani sami. 
Vključeni so v občinski pro-
jekt modernizacije ceste 
Globoko - Pišece, v izdelavi 
je projekt za pločnik v sredi-
šču Pišec s predvideno javno 
razgrnitvijo v juniju. Skrival-
nik dodaja še, da so skupaj s 
KS Globoko združili tajništvo, 
urejanje pisarn zanj pa so za-
ključili v januarju. 
� Suzana�Vahtarić�

Peter�Skrivalnik�

posavske krajevne skupnosti

Pogled�na�Pišece

Nad slikovito dolino Sopote 
v občini Radeče, na pribli-
žno 500 metrih nadmorske 
višine, leži krajevna sku-
pnost Svibno z okoli 400 
prebivalkami in prebivalci. 
Ti živijo v precej raztre-
senem naselju Svibno ter 
v zaselkih Počakovo in Za-
grad. Na severu KS Svibno 
meji na občino Trbovlje, na 
severozahodu z občino Za-
gorje, zahodno z občino Li-
tija in na jugu z občino Sev-
nica. 

Območje je del Posavske-
ga hribovja, poseljeno pa je 
bilo že v prazgodovini, o če-
mer pričajo številne arheolo-
ške najdbe. Po dolini potoka 
Sopota je v preteklosti vodi-
la pomembna trgovska pot, 
kar so v srednjem veku s pri-
dom izkoristili najbolj znani 
gospodarji Svibnega – Ostro-
vrharji. Ti so v svojem času  
igrali pomembno vlogo v šir-
šem evropskem prostoru (o 
njihovi moči še danes priča-
jo razvaline nekdanje graj-
ske utrdbe na Ostrem vrhu 

Krajevna skupnost Svibno

Bogastvo v kulturnih in naravnih zanimivostih
in  ohranjene legende). Po-
leg čudovite narave so vre-
dne obiska in ogleda tudi 
kulturne ter naravne zani-
mivosti:  farna cerkev Pove-
ličanja Sv. Križa s taborskim 
obzidjem, procesijske kape-
lice okoli Grajskega hriba, 
Zoisova graščina, cerkev sv. 
Janeza Evangelista nad vas-
jo Zgornje Počakovo, Ajdov 
grob na vrhu Jatne ob sta-
ri rimski cesti, ki je v anti-
ki povezovala Svibno z rim-
sko Emono, Ostrovrharjeve 
vinske gorice z ostalinami 
Ostrovrharjeve zidanice, še 
delujoči Cumarjev ali Potr-
pinov mlin ob Studenškem 
potoku v Zagradu, etnološka 
zbirka družine Ključevšek v 
Počakovem, Magolnik z edin-
stvenim rastiščem zdravilne 
arnike … 

Krajevno skupnost Svibno že 
drugi zaporedni mandat vodi 
52-letni Janez Kmetič s Po-
čakovega, kjer si je na do-
mačiji svojih staršev ustvaril 
dom. Je strasten lovec, ak-
tiven gasilec, član KO rdeči 
Križ Svibno in reden krvoda-
jalec. Med mnoge želje, ki 
bi prinesle v skupnost boljše 
pogoje bivanja, je uvrstil na-
črt prostorske ureditve z mo-
žnostjo gradnje individualnih 
stanovanjskih hiš za mlade 
družine. »Mladi so radi v tem 

kraju in se vse bolj povezu-
jejo,« je pojasnil in opozo-
ril na »neživljenjske akte«, 
zakonske določbe, ki precej 
hribovito in kamnito območje 
krajevne skupnosti uvrščajo 
v prvo kategorijo kmetijskih 
zemljišč. Urediti bi bilo po-
trebno tudi cestno infrastruk-
turo in zgraditi širokopasovno 
omrežje. V letošnjem letu so 
se prijavili na razpis za ce-
lovito ureditev vaškega je-
dra na Svibnem, v katerem 
je predvidena infrastruktur-
na ureditev trga, parkirišč ob 
objektu krajevne skupnosti in 
manjšega šolskega igrišča ter 
tematske poti na Grajskem 
hribu.

V Svibnem deluje podružnič-
na osnovna šola s štirimi ra-
zredi devetletke in nanjo so 
zelo ponosni. »Šola je cen-
ter kulturnega in družabne-

ga dogajanje skupaj s šte-
vilnimi društvi, ki želijo z 
različnimi prireditvami pri-
vabiti v kraj čim več obisko-
valk in obiskovalcev,« je po-
vedal Janez Kmetič, ki je bil 
tudi sam učenec te šole. V 
KS Svibno delujejo študijski 
krožki, ki pokrivajo različna 
področja. Urejene imajo po-
hodniške, kolesarske in ko-
njeniške poti, ki jih povezu-
jejo s sosednjimi občinami. 

Prebivalstvo se v veliki meri 
ukvarja živinorejo in z goz-
darstvom, primernih polje-
delskih površin pa skorajda 
ni. Veliki večini daje »doda-
ten kos kruha ob garaškem 
delu na kmetiji« zaposlitev 
v tovarni Radeče papir, ki pa 
je zašla v težave, zato mno-
gi s strahom zrejo v priho-
dnost.
� Smilja�Radi

Janez�Kmetič

Središče�KS�Svibno�je�istoimensko�staro�vaško�jedro,�ki�
se�je�razvilo�pod�Grajskim�hribom.�

VELIKONOČNA  
USTVARJALNA DELAVNICA
• sreda, 4. april, od 16.00 dalje –  

Mladinski oddelek, Krško
Otroci in starši vabljeni, da se nam pridružite na prijetnem 
predvelikonočnem�ustvarjanju in druženju v mladinskem 
oddelku.

LUTKOVNA PREDSTAVA  
»ZGODBA NA GUMBE«

• četrtek, 5. april, ob 17.00 - Knjižnica Senovo
• četrtek, 12. april, ob 17. 00 –  

Mladinski oddelek, Krško
Duhovita in zabavna predstava Lutkovnega� gledališča�
Zapik je nastala po pravljici Jelene Sitar. V njej cirkuški 
gumbi plešejo po vrvi in požirajo meče, narisani deček 
pa si zaželi spuščati papirnatega zmaja visoko k soncu. 
Predstava je bila nagrajena na več festivalih in je 
primerna za vse starosti. 

LUTKOVNA PREDSTAVA »ZRCALCE«

• torek, 10. april, ob 17. uri –  
Knjižnica Kostanjevica 

Zrcalce, najnovejša predstava gledališča Nebo, je »lese-
na zgodba« o gozdnih živalih. Na gozdni jasi zajec najde 
zrcalce in v njem uzre svojo podobo … Ker je poleg živa-
li in rastlin prav les največje bogastvo gozdov, so lutke 
narejene iz lesa. Celoten vtis dopolnjuje glasba, izva-
jana pretežno z lesenimi inštrumenti. Predstava je pri-

merna tudi za najmlajše.
 

ODPRAVIMO POMLADANSKO 
UTRUJENOST IN ALERGIJE Z ZDRAVO 

PREHRANO, 
• petek, 13. april, ob 19.00 -  

Dvorana v parku, Krško
Predavateljica Marija�Merljak, strokovnjakinja za zdravo 
prehrano, bo z nami delila nasvete o tem, kako z ustrezno 
prehrano vzpostavimo ravnovesje v telesu, delujemo 
preventivno v korist našega zdravja, predvsem pa, kako 
se zaščitimo pred spomladansko utrujenostjo in katera 
hrana nas lahko ščiti pred alergijami tega letnega časa.

TEČAJ FOTOGRAFIJE

• četrtek, 12. april, ob 19. uri – Knjižnica Kostanjevica
Na tečaju osnov fotografije z�Matejem�Jordanom bomo 
spoznali pomembna dejstva, ki prispevajo, da bodo tudi 
naše fotografije lepše – najprej bomo o tem spregovorili, 
nato odšli ven s fotoaparatom in na koncu fotografije 
uredili še na računalniku. Začnemo s predavanjem v 
knjižnici v četrtek, v petek popoldne bomo šli pa naokrog!

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE 

Od 16. do 23. aprila vam v vseh enotah knjižnice 
omogočamo brezplačen vpis.

 
PODARIMO KNJIGO IN CVET

• petek, 20. april – Osrednja knjižnica v Krškem
Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. 
aprilu, vas vabimo, da se nam pridružite že v petek, 20. 
aprila, ko bomo podarjali cvetje in omogočili izmenjavo 
starih knjig, ki jih ne potrebujete več. Lahko se boste 
sprehodili po tematsko obogatenem parku. Od 16.30 se 
bomo v parku z otroki igrali v igralnih uricah v parku, 
kasneje prisluhnili pravljici, ob 18.00 pa bomo v Dvorani 
v parku gostili Andreja Rozmana – Rozo in z njim prijetno 
zaključili dan. 

 
OTVORITEV RAZSTAVE »ROČNA DELA«

• sobota, 21. april, ob 18. uri –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

Zimski četrtkovi popoldnevi v knjižnici so bili topli 
in nadvse prijetni, ko so se pletle niti in prijateljske 
besede. Kaj se je napletlo, bomo ponosno predstavili 
na čisto posebnem dogodku.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

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

Lepo vabljeni!

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V APRILU

Obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

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

KRŠKO – 13. marca se je na Šolskem centru Krško – Sevnica na po-
vabilo Srednje poklicne in strokovne šole v okviru projekta ‚Ener-
gija za življenje‘ mudil veleposlanik Republike Bolgarije Philip 
Bokov. Vodja projekta Andreja Radetič je predstavila program 

obiska, ki je obsegal ogled šole in srečanje z dijaki, nato pa so 
eminentnega gosta odpeljali še na brežiški grad. Za našo medij-
sko hišo je Radetičeva še dejala: „V nadaljevanju predvidevamo 
obisk bolgarskih dijakov in učiteljev. Pri nas jih bomo gostili od 
3. do 12. maja, ob tem pa načrtujemo veliko aktivnosti. Trenu-
tno že tudi poteka bralni projekt Bolgarska avantura, ki se lepo 
odvija, vanj so se vključili naši dijaki, učitelji in tudi ostali bral-
ci. Imamo prijetne odzive, česar smo zelo veseli.“  M.�K. 

Obisk bolgarskega veleposlanika

Bolgarski�veleposlanik�(levo)�v�pogovoru�z�vodjo�projek-
ta�Andrejo�Radetič�(desno)

Skupščino Gasilske zveze 
Brežice so poleg predstavni-
kov brežiških gasilskih dru-
štev s svojim obiskom poča-
stili še predstavniki gasilcev 
iz sosednjih občin, iz obmej-
nih hrvaških gasilskih dru-
štev, pa tudi brežiški župan 
Ivan Molan z direktorico ob-
činske uprave Ireno Rud-
man. Zbrani so poslušali po-
ročila o minulem delu in tudi 
o načrtih za letošnje leto, ki 
jih je podal predsednik Miha-
el Boranič. „V Gasilsko zvezo 
Brežice je vključenih 31 pro-
stovoljnih gasilskih društev, 
eno industrijsko društvo in 
godba na pihala, ki so opera-
tivno povezana v devet ope-
rativnih sektorjev,“ je podal 
nekaj podatkov Boranič in 
dodal, da je bilo aktivnosti 
v minulem letu veliko, saj so 
uspešno izvedli občinsko tek-
movanje, praznovali dan ga-

Zastavili obsežen načrt dela
BREŽICE – Gasilska zveza Brežice je 16. marca pripravila redno letno skupščino, na kateri so pregleda-
li realizirane aktivnosti ter sprejeli delovni načrt za letošnje leto. V juniju bodo praznovali dan gasilcev, 
sodelovali bodo na gasilskih tekmovanjih in izvajali različne aktivnosti v mesecu požarne varnosti.

silcev občine Brežice, vklju-
čili pa so se tudi v izvedbo 
državnega preverjanja ekip 
prve pomoči, poleg našte-
tega pa so svojemu name-
nu predali tudi gasilska vozi-
la. Podana so bila še poročilo 
članic, gasilskih veteranov, 

pa tudi za gasilski podmla-
dek, kjer je bilo poudarjeno, 
da bodo še naprej intenzivno 
iskali mlade člane. Za opera-
tivno področje, ki ga je pred-
stavil poveljnik Franc Urek, 
pa je bilo izpostavljeno, da 
se je gasilskih izobraževanj 
v lanskem letu udeležilo 215 
članic in članov, postavili 
so 28 novih alarmnih siren, 
opravili 97 intervencij, kar 
je 10 več kot leto prej, 436 
gasilskih vozil je sodelovalo 
v akcijah in 925 operativnih 
članov. „Kar 28 požarov smo 
imeli na objektih, 19 v nara-
vi, 26 je bilo tehničnih inter-
vencij ter 24 drugih manj-
ših intervencij, opravljenih 
je bilo še 80 prevozov pitne 
vode,“ je povedal Urek. 
Boranič je ob predstavitvi na-
črta za letošnje leto izrazil 
upanje, da bodo uspeli realizi-
rati vseh 30 zastavljenih točk. 

Gasilski veterani se bodo sre-
čali že 21. aprila, dan gasil-
cev bodo obeležili v juniju ob 
praznovanju 130-letnice Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
Brežice, tabor mladine v vo-
jašnici Cerklje pa bo potekal 
od 2. do 6. julija. Udeležili se 
bodo tekmovanj na občinski, 
regijski in tudi državni rav-
ni ter izven slovenskih meja. 
Prav tako se bodo izobraževa-
li na vseh nivojih ter poskrbe-
li za opravljanje zdravniških 
pregledov, za kar so dobili iz-
redna občinska sredstva. Po-
skrbeli bodo za dodatne ak-
tivnosti v mesecu požarnega 
varstva, prav tako bodo sode-
lovali z ustreznimi službami in 
institucijami, npr. policijo in 
občinsko upravo, potekajo pa 
tudi že aktivnosti v zvezi z iz-
dajo biltena za obdobje 2008 
do 2013. 
� Marija�Kalčič

Poveljnik�GZ�Brežice�Franc�
Urek

Po uvodnem prihodu in po-
stroju članov ZŠAM ter ob 
glasbeni spremljavi članov 
Pihalnega orkestra Kapele 
je zbrane najprej pozdravil 
Igor Ilovar, predsednik ZŠAM 
Brežice ter predsednik Sveta 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Brežice. Kot 
je dejal Ilovar, ki je že de-
seto leto na čelu brežiškega 
društva, ima danes slednje 
139 članov. Pomemben po-
udarek dajejo preventivne-
mu delu. Pod njegovim vod-
stvom so tako izpeljali več 
kot 60 preventivnih prome-
tnih akcij in varovanj prome-
ta ob različnih prireditvah v 
občini. »Kljub vsem teža-
vam z vključevanjem mla-
dih v delo društev, saj mlaj-
šim aktivnim profesionalnim 
voznikom zaradi dolgotraj-
ne odsotnosti z doma osta-
ja premalo prostega časa za 
udejstvovanje pri društve-
nem delu, me za prihodnost 
našega društva ob pozitiv-
nem razmišljanju in pre-
danem delu vseh aktivnih 
članov ne skrbi,« je optimi-
stično dejal Ilovar. 
Sledila sta nagovora župa-
na občine Brežice Ivana Mo-
lana, ki je ob tej priložno-
sti ZŠAM za 60 let delovanja 
podelil plaketo, in Janka Ve-

Šest desetletij ZŠAM Brežice 
BREŽICE - Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Brežice je 17. marca 
v restavraciji Štefanič v Brežicah priredilo proslavo ob 60-letnici delovanja, 
na kateri so tudi podelili priznanja članom društva.

bra, predsednika Zveze zdru-
ženj šoferjev in avtomeha-
nikov Slovenije ter poslanca 
Državnega zbora, ki je breži-
škemu združenju podelil po-
sebno priznanje slovenske 
zveze ZŠAM. Slavnostni go-
vornik na proslavi je bil mag. 
Bojan Žlender, generalni di-
rektor Direktorata za promet 
na Ministrstvu za infrastruk-
turo in prostor. Izpostavil je, 
da so bila združenja šofer-
jev in avtomehanikov v lo-
kalnih okoljih vedno trdna 
opora občinskim svetom za 
preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu, policiji, šo-
lam in drugim organizaci-
jam, ki so pripravljale večje 

akcije. »In to velja tudi za 
vaše združenje,« je pouda-
ril mag. Žlender, ki je pred-
sedniku Ilovarju tudi uradno 
podelil status društva v jav-
nem interesu. V najbolj sve-
čanem delu proslave je pred-
sednik ZŠAM članom društva 
podelil priznanja za aktivno 
delo in za posebne dosežke 
ter značke za večletno član-
stvo v društvu, zahvalil pa 
se je tudi vsem gostujočim 
ZŠAM, organizacijam in na-
stopajočim. Proslavo je po-
vezovala Janja Rostohar, 
kulturni program pa je izve-
dla komorna skupina Glasbe-
ne šole Brežice.
� Rok�Retelj

Igor�Ilovar�(desno)�ob�podeljevanju�značke�Martinu�Pa-
vloviču,�ki�je�član�ZŠAM�Brežice�že�50�let.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI MESTA KRŠKO

Na podlagi 4. člena Statuta KS mesta Krško in določil 
pravilnika o podeljevanju priznanj

KS mesta Krško objavlja

RAZPIS

ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO

Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, drugim 
organizacijam in skupnostim, društvom in klubom, sku-
pinam ljudi, posameznikom in drugim za izjemno uspe-
šno delo, ki imajo izreden pomen pri uresničevanju na-
predka in družbenega razvoja v krajevni skupnosti mesta 
Krško in širšem prostoru.

1. Svet KS mesta Krško podeljuje naslednja priznanja : 
a. NAZIV ČASTNI KRAJAN KS mesta Krško je najvišje 

priznanje KS mesta Krško in se lahko podeli kraja-
nom KS mesta Krško, občanom občine Krško in dru-
gim državljanom Republike Slovenije, katerih delo 
in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge, na 
katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, ki 
so posebno zaslužne za razvoj in trajni prispevek v 
KS mesta Krško.

b. PRIZNANJE S PLAKETO KS mesta Krško se podeljuje 
za več kot 10-letno uspešno delo.

c. PRIZNANJE KS mesta Krško se podeljuje za več kot 
5-letno uspešno delo.

d. PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO se podeljuje za 
enkratne pomembne dosežke in rezultate v zadnjem 
obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.

2. Predloge lahko podajo politične stranke, podjetja, 
Svet KS, skupine ljudi, zavodi, društva in klubi, posa-
mezniki ter druge organizacije in skupnosti.

3. Predlog za priznanje mora vsebovati: podatke o pre-
dlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke o 
predlaganemu prejemniku priznanja in obrazložitev 
k predlogu.

4. Predloge je potrebno poslati na naslov; KRAJEVNA 
SKUPNOST MESTA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, najpozneje 
do petka, 20. aprila 2012.

SEVNICA - Na 133. rednem le-
tnem občnem zboru PGD Sev-
nica, na katerem se je zbra-
lo okoli 120 gasilcev in gasilk, 
je predsednik društva Štefan 
Teraž v sklopu svojega letne-
ga poročila med drugim pouda-
ril pomen novega vozila (GVC 
24/50) za delo društva in se za-
hvalil številnim sponzorjem, ki 
so s finančnimi sredstvi pripo-
mogli k njegovi nabavi, in ope-
rativnim članom PGD Sevnica, 
ki so svojo letno nagrado za 
sodelovanje v intervencijah 
(posredovanje pri prometnih 
nesrečah) namenili za nakup 
avtocisterne. Kot je v nada-
ljevanju poveljnik PGD Sev-
nica Robert Orešek v svojem 
poročilu celovito strnil delo 
gasilcev v letu 2011, so bili na 
različnih področjih aktivni pri-
padniki vseh starostnih kate-
gorij, tako na izobraževalnem 
in tekmovalnem področju kot 
tudi z vidika usposabljanja in 
urjenja. PGD Sevnica je leto 
2011 zaključilo z 72 interven-
cijami, kar je sedem manj kot 
leto prej. Za 89 prevozov, sku-
pno 445.000 litrov pitne vode, 
so opravili 1471 km. Člani dru-
štva so opravili tudi številna iz-
obraževanja in usposabljanja. 
Kot je ugotovil nadzorni odbor 
v sestavi Anton Koren, Mar-
tin Kovač in Andrej Mirt, je 
gospodarjenje z razpoložljivi-
mi materialnimi in finančnimi 
sredstvi PGD Sevnica dobro, 
kar je bil le razlog več, da se je 
druženje ob zavedanju, da je 
bilo minulo leto več kot očitno 
uspešno in plodno, nadaljevalo 
v znamenju glasbe, pogostitve 
in prijetnega druženja.
Na občnem zboru so podelili 
priznanja za dolgoletno delo v 
gasilski organizaciji, za napre-
dovanja in usposabljanja ter za 
aktivno delo v gasilstvu. Zado-
voljstvo ob dobrem sodelova-
nju so v svojih nagovorih izra-
zili tudi župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk, predsednik GZ 
Sevnica Zvone Košmerl, Mira 
Šraj v imenu delegatov GZ 
Sevnica, predstavniki doma-
čih, sosednjih ter pobratenih 
prostovoljnih gasilskih društev, 
spregovorili pa so tudi pred-
stavniki PD Lisca Sevnica, Vrt-
ca Ciciban, Policije Sevnica in 
OŠ Ane Gale Sevnica.
  D.�Jazbec

Občni zbor 
PGD Sevnica
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BISTRICA OB SOTLI - Društvo vinogradnikov in kletarjev Šem-
peter Bistrica ob Sotli ta konec tedna pričenja z aktivnostmi 
pred jubilejno prireditvijo. Zbiranje vzorcev vin in salam bo 
potekalo to soboto med 16. in 19. uro ter v nedeljo med 8. 
in 12. uro v dvorani domačega kulturnega doma. Ocenjeva-
nje vzorcev vin bo 2. aprila ob 15. uri v istem prostoru. Za-
ključna prireditev s podelitvijo priznanj in zabavo z ansam-
blom Orion pa bo prav tako v kulturnem domu 14. aprila. 

Pred 20. praznikom vina in 12. 
salamijado v Bistrici

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 ZKme - 
1), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomo či za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Radeče (Ur. list RS, št. 60/07) in Odlo-
ka o proračunu Občine Radeče za leto 2012 (Ur. list RS, št. 13/11) Obči-
na Radeče objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN 

PODEŽELJA V OBČINI RADEČE V LETU 2012

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Skladno z Uredbama komisije (ES) št. 1857/2006 in št. 1998/2006 so po 
shemi državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2012 v Občini Radeče razpi-
sana sredstva v višini 20.300,00 € za naslednje namene:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1.1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (11. člen) 
 16.800,00 €
1.2 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (14. člen)  500,00 €
1.3 Pomoč za zaokrožitev zemljišč (15. člen) 500,00 €
1.4 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (17. člen) 1.500,00 €

SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO
1.5 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (19. člen) 
 500,00 €
1.6 Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kme-
tij (20. člen)  500,00 €
 
2. UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV SO:
vse pravne in fizične osebe, ki so navedene v določbi 6. člena zgoraj na-
vedenega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in ra-
zvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radeče.

3. ROK ZA PRIJAVO:
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah s pripisom: »NE ODPIRAJ – 
RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2012« od začetka razpisa dne 26. 3. 2012 do 
konca razpisa dne 4. 5. 2012 na naslov: OBČINA RADEČE, ULICA MILANA 
MAJCNA 1, 1433 RADEČE.

4. ODPIRANJE VLOG:
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo Komisija za kmetijstvo opravila enkrat. 
in sicer dne 9. 5. 2012.

5. INFORMACIJE:
To je skrajšana verzija Razpisa, ki je objavljen na krajevno običajen na-
čin še na oglasnih deskah na območju občine Radeče, na interni mreži KKS 
v občini Radeče in na spletnih straneh občine Radeče na naslovu http://
www.radece.si/. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na 
Občini Radeče - g. Slavko Kočevar (telefon 03 56 80 800).

OBČINA RADEČE

Akcija »Očistimo Slovenijo« 
tudi v Radečah

Tudi letos je pod okriljem društva Ekolo-
gi brez meja potekala vseslovenska čistil-
na akcija »Očistimo Slovenijo«, kateri se 
je pridružila tudi Občina Radeče v sode-
lovanju z JP Komunala Radeče in Turistič-
nim društvom Radeče. Slednje je tovrstne 
čistilne akcije po ulicah Radeč in bližnji 
okolici organiziralo že pred mnogimi leti, 
ob odmevnejših akcijah v zadnjih treh le-
tih pa se je udeležba še povečala. Krajev-
ne skupnosti Jagnjenica (30 prostovoljcev), 
Vrhovo (50 prostovoljcev) in Svibno (90 pro-
stovoljcev, od tega 20 iz Podružnične šole 
Svibno) so organizirale zbirna mesta v svo-
jih krajih in s prostovoljci očistile svoja ob-
močja. 

V Radečah pa se je pred deveto zjutraj že 
zbralo 165 prostovoljcev iz raznih društev 
in posamezniki, ki jim je komunalno pod-
jetje pripravilo rokavice, vrečke in navo-
dila za ločevanje odpadkov. Medtem je 110 
prostovoljcev iz 12 društev z delom začelo 
že kar na terenu. Že v petek je po ulicah 
Radeč in na sprehajališču proti ribiškemu 
domu na Hotemežu čistilo 374 učencev in 
spremljevalcev OŠ Marjana Nemca Radeče. 
Akciji se je pridružilo tudi 25 varovancev in 
zaposlenih Prevzgojnega doma Radeče, ki 
so v sodelovanju z ribiči in učenci OŠ očistili 
Park Dvor. V soboto so prostovoljci in rade-
ški planinci čistili predvsem poti proti Mo-
čilnem in na Svinjski rt. Ob pomoči gasilcev 
in ZŠAM Radeče, ki so jih s kombijem pre-
peljali tudi na bolj oddaljene trase, pa so 
prostovoljci čistili ob glavnih cestah proti 
Zidanemu Mostu, Hotemežu in Loki. Lovci 
so čistili na dveh večjih divjih odlagališčih. 

Po okvirnih ocenah prepeljanega odpadne-
ga materiala, ki so ga delavci Komunala Ra-
deče vozili do večera, je bilo zbranih 6 m3 

avtomobilskih gum, 8 m3 bele tehnike, 30 
m3 plastične in kovinske embalaže, 1,5 m3 

stekla, 15 m3 mešanih komunalnih odpad-
kov in 0,5 m3 nevarnih odpadkov. Opaziti 
je, da je odpadkov manj kot pretekla leta, 
a vseeno jih v okolje odložimo preveč. Prav 
zato naj vsak pri sebi trikrat razmisli in naj 
odpadkov ne meče v naravo, saj jih lahko 
brezplačno odložimo na ekološke otoke ali 
na deponijo. Hvala vsem prostovoljcem, da 
ste se udeležili akcije. 

Pred�odhodom�na�teren

Člani�SBK�Radeče�med�akcijo

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

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

Na prireditvi so najprej v 
razmislek uprizorili drama-
tizacijo o metulju, odigra-
li so ga Klavdija Mirt, Zoran 
Zlatič in Zoija Hana Kozo-
le, ki potrebuje veter, da bi 
lahko poletel. V tem duhu je 
izžarelo tudi sporočilo, da so 
otroci z Downovim sidromom 
kot metulji, ki potrebujejo 
oprta okna in veter, da bi jih 
ponesel tja, kamor želijo, so 
del nas in se ne razlikujejo 
veliko od običajnih oseb. To 
so pokazali tudi v svojih toč-
kah. Slikarka Tanja, katere 
metulj je krasil tudi vabilo, 
je med predstavo neumorno 
slikala novega metulja. Eva 
Pirnat je v tandemu s Klav-
dijo Mirt vodila prireditev, 
zablestela pa je tudi s ple-
sno točko. 

BOŠTANJ - V minulem koncu tedna so pripravile članice Ak-
tiva žena Boštanj v prostorih TVD Partizan Boštanj razstavo 
domačih dobrot in ročnih del. Pogledi so se ustavili na lepo 
zapečenem domačem kruhu, poticah, pletenicah in pecivu. 

Praznično okrašeno mizo z velikonočnimi jedmi je pripravila 
Lidija Kocjan, razstavljeni ročni izdelki pa so bili delo spre-
tnih prstov Štefke Simončič. V veliko pomoč pri dekoriranju 
sta bili Nika in Vojka Udovč. Letošnje domače dobrote so 
prvič tudi ocenjevali. Komisija, ki je bila po mnenju članic 
precej stroga, je ocenjevala obliko, barvo, vonj, okus, dro-
bljivost, strukturo …  Najvišje, zlato priznanja je za mlečno 
pletenico prejela Štefka Gunstek, za kvašeno testo v obli-
ki sonca Štefka Veteršek in za čemažev kruh Zofija Lisec.
� S.�R.

Kot metulj, ki potrebuje veter …
KRŠKO – 21. marca je v nabito polni veliki dvorani Kulturnega doma Krško ob svetovnem dnevu Downo-
vega sindroma potekala prireditev »Pisan kot metulj«. Pobudnici dogodka sta bili Ida Slapšak in Sonja 
Žugič, zbrane pa je nagovorila tudi predsednica sekcije za Downov sindrom dr. Alenka Šelih.

Prireditev so obogatili člani 
Simfoničnega orkestra Glas-
bene šole Krško pod vod-
stvom Draga Gradiška, v eni 

izmed glasbenih točk se je 
na tolkalih predstavil Rok 
Slapšak, učenec posebnega 
programa v glasbeni šoli. Z 
mentorico Sašo Siter je na-
stopila skupina predšolske 
glasbene vzgoje, ki deluje 
v okviru Glasbene šole Kr-
ško, z njo pa Mija Jakovina. 
Obiskovalci so lahko spre-
mljali tudi projekcijo animi-
ranega filma Gosenica, pod 
katerega so se podpisali av-
torji Tomaž Zupančič, Ti-
motej Mavrek, Aleš Belinc, 
Jan Šlogar in Denis Moreše, 
nastal pa je v produkciji OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja ter z 
mentoricama Metko Habinc 
in Vlasto Lekše. V lutkovni 
igrici Prijazni Gargamel so 
nastopili Jan Šlogar, Nuša 
Šlogar in Arlind Dashefci, 
vodila pa jih je mentorica 
Mija Pleterski.

S krškimi simfoniki so v ple-
sni točki nastopili še učen-
ci posebnega programa ter 
OŠ NIS iz OŠ dr. Mihajla Ro-
stoharja pod vodstvom men-
torjev Maše Rihter, Jasmi-
ne Hribar, Mije Pleterski in 
Boruta Arha. Varovanci iz 
leskovškega Varstveno de-
lovnega centra so uprizorili 
skeč na temo vožnje v služ-
bo, nastopili so Mitja Cizelj, 
Robin Tomažin, Martina Co-
larič, Silvo Zalokar, Stanka 
Sintič in mentorica Barbara 
Planinc. Predstavil se je pev-
ski zbor iz Kranja, zaigral je 
še Domen Šneberger, zapeli 
so učenci OŠ Leskovec in po-
družnične šole Veliki Podlog, 
pevska gostja je bila Anika 
Horvat, pod dirigentsko pa-
lico Petra Gabriča pa je za-
igral Big band Glasbene šole 
Krško.
 
Dr. Alenka Šelih je osvetli-
la obeležitev dneva Downo-
vega sindroma, Blaž Kužnik, 
mednarodni inštruktor sa-
mozagovorništva, pa vklju-
čevanje oseb z Downovim 
sindromom v okolje ter za-
govarjanje svojih pravic. Dr-
žavna sekretarka na Mini-
strstvu za družino, delo in 
socialne zadeve Patricia Ču-
lar je zbranim med drugim 
dejala, da vlada ne bo varče-
vala pri najbolj ranljivi sku-
pini oseb, med katere spada-
jo invalidi. 

� Marija�Kalčič

Eva�Pirnat�je�nastopila�tudi�kot�plesalka.

Razstava domačih dobrot in 
ročnih del Aktiva žena Boštanj

Mojca�Vukovič,�Marijana�Podlipnik,�Marija�Debelak�in�Li-
dija�Kocjan�so�že�vrsto�let�članice�Aktiva�žena�Boštanj.�



Posavski obzornik - leto XVI, številka 7, četrtek, 29. 3. 2012 7IZ NAŠIH KRAJEV

KOSTANJEVICA NA KRKI – Člani Krajevne organizacije Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Kostanjevica na Krki so se 
17. marca v prostorih Kmečkega hrama zbrali na volilni 
konferenci. Na njej so med drugim izvolili nov upravni od-
bor, ki bo na svoji prvi seji izvolil predsednika.

141-članski organizaciji že dese-
tletje predseduje Vili Punčuh, 
ki bo po vsej verjetnosti to na-
logo opravljal tudi v prihodnje. 
Kot je povedal na konferenci, 
so osrednje aktivnosti krajevne 
organizacije prirejanje proslav, 
denimo pri spomeniku na Oštrcu 
in komemoracije za padle talce 
na pokopališču, organizacija iz-
letov in obiskov pri starejših čla-
nih ter skrb za spomenike, ki so 
po njegovih besedah v vzornem 
stanju, na žalost pa občasno tudi 
tarča vandalov. V okviru organi-
zacije deluje tudi kulturna sku-

pina Lojze Košak. Poleg že naštetega bodo letos poskušali v svoje 
vrste pritegniti čim več novih članov, sodelovali bodo pri orga-
nizaciji prvega partizanskega mitinga na Vodenicah in poskusili 
postaviti še kakšno spominsko obeležje.

V imenu Območnega združenja borcev za vrednote NOB Kr-
ško, kamor sodi tudi kostanjeviška organizacija, je udeležen-
ce konference pozdravil Lojze Štih. Pozval jih je k nadaljnji 
skrbi za spomenike, okrepitvi stikov s šolsko mladino in pomla-
ditvi svojih vrst. »Če bomo mi izginili, bodo tudi vrednote, za 
katere se potegujemo, izzvenele,« je dejal. Zbrane sta nago-
vorila tudi predstavnik nedavno ustanovljenega društva Gor-
janska četa, ki bo z udeležbo na prireditvah ohranjalo lik gor-
janskega partizana, ter eden najstarejših še živečih borcev s 
tega območja, kmalu 93-letni Stanko Kušljan iz Šentjerneja. 
Volilni konferenci je sledilo še praznovanje marčevskih ženskih 
in moških praznikov.� P.�Pavlovič

KRMELJ - Na rednem letnem občnem zboru so članice in 
člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Sevnica (OZVVS Sevnica), ki je potekal 17. marca v pro-
storih gostišča Prehrana pri Marjani v Krmelju, za novega 
predsednika izvolili Andreja Štriclja.

Na zboru je krajšemu uvodnemu recitalu iz Cankarjevega Ku-
renta sledilo svečano veteransko dejanje in nato volilni obč-
ni zbor, saj je dosedanjemu predsedniku Venčeslavu Slav-
ku Hočevarju potekel že drugi predsedniški mandat, prav 
tako ostalim vodstvenim organom. Razrešnica je bila sogla-
sno sprejeta in na podlagi nove kandidatne liste je bilo izvo-
ljeno novo vodstvo OZVVS Sevnica, na čelu katerega bo na-
slednja štiri leta Andrej Štricelj. Ob predaji častne funkcije 
in predsedniškega pasu je Hočevar med drugim dejal, da je 
vse, kar so doslej skupaj dosegli v združenju, rezultat sku-
pnega dela. V zahvalo za dosedanje osemletno uspešno delo 
je prejel plaketo častnega predsednika OZVVS Sevnica; pred-
sednik OZVVS Krško Zdenko Mohar pa mu je v imenu krške-
ga združenja veteranov vojne za Slovenijo podaril v zahvalo 
za odlično sodelovanje simbolno darilo. 
Novi predsednik Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Sevnica Andrej Štricelj se je zahvalil za zaupanje 
vseh članic in članov ter dodal, da bo vodil dobro organizi-
rano skupino. Predstavil je še programske usmeritve dela 
za mandatno obdobje 2012 – 2016 ter program dela za leto-
šnje leto. Novemu vodstvu so izrekli čestitke častni veteran 
OZVVS Sevnica, veteran Zveze policijskih veteranskih dru-
štev Sever in sevniški podžupan Jože Kukec ter ostali priso-
tni gosti. S.�Radi,�foto:�L.�Motore

Gre za za prostovoljno, ne-
politično in domoljubno zdru-
ženje policijskih veteranskih 
društev, ki ga kot predsednik 
vodi Miha Molan, vanj pa je 
vključenih 6.500 članov. Ti so 
kot pripadniki organov za no-
tranje zadeve ali kot prosto-
voljci sodelovali pri aktivno-
stih za zaščito demokratičnih 
procesov v Sloveniji ali pa so 
s svojimi aktivnostmi sode-
lovali v vojni za osamosvoji-
tev Republike Slovenije leta 
1991. Med najpomembnejši-
mi nalogami združenja v tem 
letu je Molan izpostavil izda-
jo kronologije dogodkov in 
aktivnosti organov za notra-
nje zadeve v obdobju od ok-
tobra 1990 do oktobra 1991, 
pomoč društvom Sever pri 
izdaji publikacij na območju 
njihovega delovanja, vzpod-
bujanje izboljšanja vedenja 
šolske mladine o nastajanju 
slovenske države in obram-
bi njene suverenosti, pomoč 
članom pri uveljavljanju in 
ohranjanju že pridobljenih 
pravic vojnih veteranov ter 
žrtev vojne, krepitev sode-
lovanja s sorodnimi organi-

„Sever“ na skupščini v Krškem 
KRŠKO - 17. marca so se v krškem Kulturnem domu na letni skupščini zbrali predstavniki dvanajstih vete-
ranskih policijskih društev iz Slovenije, ki tvorijo Zvezo policijskih veteranskih društev Sever. Na zboru so 
sodelujoči delegati sprejeli poročila o delu v minulem letu, pa tudi potrdili letošnji plan aktivnosti. 

zacijami v Sloveniji in tujini, 
organizacijo in udeležbo na 
spominskih slovesnostih ... 
Ob uvodnem kulturnem glas-
benem programu, ki ga je iz-
vedel Moški pevski zbor Svo-
boda Brestanica, je okoli 110 
prisotnih delegatov in pred-
stavnikov stanovskih veteran-
skih združenj pozdravila tudi 
krška podžupanja z županski-
mi pooblastili Ana Somrak.

Sicer pa je eno izmed pokra-
jinskih društev, vključenih v 
Združenje sever, tudi Policij-

sko veteransko društvo Sever 
Posavje, ki po besedah pred-
sednika Vlada Bezjaka šteje 
okoli 410 članov. Tudi ti bodo 
v letošnjem letu izvedli vrsto 
društvenih aktivnosti in se v 
večjem številu udeležili vrsto 
tradicionalnih prireditev, de-
nimo srečanja vseh veteran-
skih društev v mesecu maju, 
julijskega pohoda na Triglav, 
septembrskega ribiškega 
turnirja v Sevnici, sodelova-
li bodo na veteranskih špor-
tnih igrah v Velenju, s krškimi 
veterani vojne za Slovenijo 

in člani ZB za vrednote NOB 
nameravajo obnoviti del poti 
do bolnišnice na Bohorju, 26. 
oktobra bodo obeležili odhod 
zadnjega vojaka iz Slovenije 
ipd. Med pomembnejšimi in 
tudi širše zanimivimi dogod-
ki pa je Bezjak izpostavil od-
kritje spominskega obeležja 
v juniju na Libni nad Krškim, 
s katere so v dneh osamosvo-
jitvene vojne tedanji pripa-
dniki MNZ opazovali in nad-
zirali vojaške aktivnosti na 
cerkljanskem vojaškem le-
tališču.
� Bojana�Mavsar�

Na�letni�skupščini�Sever�Miha�Molan�in�Ana�Somrak

Predsednik�PVD�Sever�Po-
savje�Vlado�Bezjak�

Vzorno skrbijo za spomenikeŠtricelj na čelu OZVVS Sevnica

Stanko�Kušljan
Novi�in�nekdanji�predsednik�OZVVS�Sevnica�Andrej�Štri-
celj�in�Venčeslav�Slavko�Hočevar

BREŽICE – Od konca februarja v Brežicah deluje novo društvo – 
Kulturno mladinsko društvo Karantanski križ. Kot so zapisali v 
predstavitvenem sporočilu, je njihov namen ustvarjati na teme-
ljih slovenske preteklosti in delovati na čim več področjih. Kot 
skupina bodo pripravljali umetniške, kulturne, izobraževalne do-
godke in prireditve, razstave, nastope, delavnice ter publikacije 
s širokim spektrom tem. Prav tako je njihov namen širiti vredno-
te preko varovanja in širjenja simbolov. Javnosti se bodo tako 
predstavili s ponudbo domoljubnih izdelkov in oblačil, ki nosijo 
znake in motive, povezane z zgodovino naše države.� R.�R.

Ustanovili Karantanski križ

KRŠKO - Predstavniki šestih krajevnih odborov - Krško, 
Brestanica, Senovo, Leskovec pri Krškem, Podbočje, Ko-
stanjevica na Krtki -, ki sestavljajo Združenje borcev za 
vrednote NOB Krško, so se 20. marca sestali na letni skup-
ščini. Po pregledu aktivnosti in sprejemu poročil za minulo 
leto, so potrdili tudi letošnji plan dela druženja. 

675-člansko združenje, od tega ima 21 odstotkov članov sta-
tus borca ali aktivista, ostali pa so pristopni člani, ki so se, kot 
je dejal predsednik Lojze Štih, vključili v združenje in delo 
zaradi spoštovanja polpretekle zgodovine in vrednot NOB, bo 
letos glavnino aktivnosti usmerilo v organiziranje proslav in 
srečanj ter udeleževanje le-teh tako po domačih kot drugih 
krajih, v ohranjanje tradicij, ki izvirajo iz obdobja narodno-
osvobodilnega boja s poudarkom na sodelovanju z osnovnimi 
šolami ter v obnovo spomenikov in spominskih obeležij iz ob-
dobja NOB. Teh je skupno okoli 65 na območju obeh občin. V 
minulem letu so med drugim obnovili spomenik prvih krških 
borcev in padlih v ognju revolucije na krškem pokopališču ter 
pri osnovni šoli Jurija Dalmatina, trenutno pa je v teku ob-
nova več spomenikov, pri brestaniški pokopališki kapeli, spo-
menika, ki je stal pri Penku ter na Goleku. V letošnjem letu 
bodo tudi zaključili z njihovih dokumentiranjem, vse spome-
nike in ostala spominska obeležja, vezana na obdobje NOB 
na območju krške in kostanjeviške občine bodo namreč ne le 
fotografsko dokumentirali, temveč jih tudi tekstovno opremi-
li s kar se da celovitim opisom dogodkov, vezanih na njihovo 
postavitev. Da bodo ta služila kot opomnik in pričevalec zgo-
dovine tudi bodočim rodovom.� B.�Mavsar�

Spomeniki - pričevalci preteklosti

Borčevske�konference�so�se�udeležili�tudi�predstavniki�so-
delujočih�veteranskih�organizacij,�v�imenu�Zveze�zdru-
ženj�borcev�za�vrednote�NOB�Slovenije�pa�njen�podpred-
sednik�Tit�Turnšek�(desno).

KRŠKO - S simbolnim veteranskim dejanjem so 23. marca zače-
li letno skupščino člani Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Krško. Kot so prisotni potrdili z enovitim glasom, 
jih povezuje in druži ljubezen do doma, družine in domovi-
ne, spoštujejo hrabrost, poštenost, čast in resnico: „Ker že-
limo in delamo v dobro naše domovine Republike Slovenije.“ 

Kar so z dejanji dokazali v nemirnih letih 1990-1991, ko so kot 
pripadniki ali prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah in ne-
posrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samo-
stojne in neodvisne države. Kot je dejal zbranim članom pred-
sednik Zdenko Mohar, so v združenju, ki šteje 413 članov, v 
minulem letu največ aktivnosti posvetili obeleženju 20. oble-
tnice vojne za Slovenije. Z ostalimi veteranskimi društvi in Ob-
čino Krško so bili soorganizator osrednje junijske slovesnosti v 
Kulturnem domu Krško, v spomin na dogodke pred dvema de-
setletjema pa so že marca v Krškem pripravili predavanje z na-
slovom ‚Vojna v Posavju leta 1991‘, v septembru pa na Seno-
vem v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice razstavo ‚Bil 
sem zraven‘. Člani so bili aktivni tudi na športnem in društve-
nem področju, med ostalimi aktivnostmi pa tudi redno čistijo 
in vzdržujejo okolico spomenika v Krakovskem gozdu, ob ka-
terem so zasadili tudi okrasno grmičevje. 
Ob sprejemu poročil za minulo leto so člani sprejeli tudi leto-
šnji plan dela, ki bo temeljil na že utečenih aktivnostih, med 
drugim pa bodo pri družini Mavsar v Vrhulah, kjer je bilo med 
osamosvojitveno vojno tajno skladišče orožja in minsko-eksplo-
zivnih sredstev, odkrili spominsko obeležje. Tudi na letni skup-
ščini so namenili pozornost članom, ki so se še posebno izkazali 
v društvenem delovanju; bronasti medalji za športno udejstvo-
vanje sta prejela Zvonko Krajnčevič in Vinko Virant, srebrno 
medaljo praporščak Karol Kurnik, plaketo združenja pa druži-
na Županc iz Stranja na Bohorju, kjer se je v letih 1990-1991 
nahajalo eno izmed tajnih skladišč orožja.
� B.�Mavsar�

Povezuje jih ljubezen do domovine

Z�desne:�Zdenko�Mohar,�Rajmund�Veber,�Albin�Namestnik�
(oba�PVD�Sever)�in�podžupanja�z�županskimi�pooblasti-
li�Ana�Somrak

Člani�Koronarnega�kluba�Brežice�iz�enot�Krško�in�Kosta-
njevica�na�Krki�so�se�odločili�za�šestdnevno�razvajanje�v�
hotelu�Arija�na�Debelem�Rtiču.�Dnevi�so�jim�hitro�minevali�
ob�raznih�aktivnostih,�kot�so�nordijska�hoja,�telovadba�v��
bazenu�in�v�parku�ob�obali�ter�sprehodi�po�obširnem�par-
ku,�polnem�mediteranskega�rastlinja.�
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KRŠKO - Minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Čer-
nač je ob obisku Posavja v začetku marca odgovoril tudi na 
novinarsko vprašanje glede odločitve o gradnji drugega blo-
ka jedrske elektrarne v Krškem, saj so ravno na dan njego-
vega obiska v Ljubljani potekale protijedrske demonstracije 
Greenpeacea ob obletnici jedrske katastrofe v Fukušimi na 
Japonskem. „Kot veste, ta opredelitev jasno izhaja iz koali-
cijske zaveze, ki govori o tem, da je potrebno proučiti vpra-
šanje umestitve drugega bloka, o tem narediti široko javno 
razpravo, pretehtati različne možnosti in na koncu sprejeti 
odločitev,“ je povedal minister in dodal, da bo ta odločitev 
vsekakor padla v tem mandatu, v primeru pozitivne odloči-
tve pa je na vsak način potrebno v največji možni meri izko-
ristiti domače znanje. P. P.

Odločitev o NEK 2 še v tem 
mandatu

NOVO MESTO – Nadzorni svet in uprava družbe Krka sta obli-
kovala predlog, da se delničarjem Krke izplača dividenda v 
višini 1,50 evra bruto na delnico, kar predstavlja povečanje 
za dobrih 7 % v primerjavi z lanskoletno dividendo. V skla-
du s predlogom uporabe bilančnega dobička za leto 2011, 
ki ga bodo posredovali skupščini delničarjev (ta bo 5. juli-
ja 2012), naj bi tako za dividende porabili dobrih 50 milijo-
nov evrov od skupno skoraj 173 milijonov evrov bilančnega 
dobička, za druge rezerve iz dobička naj bi namenili dobrih 
61 milijonov evrov, prav toliko pa naj bi ga prenesli v na-
slednje leto. Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju 
stanja lastnih delnic na dan 21. marec 2012.
� P.�P./Vir:�Krka�d.d.

Za dividende 50 milijonov

Objekt bo lociran v jugo-
vzhodnem predelu že ob-
stoječega zbirnega centra, 
s katerim kot koncesionar 
upravlja domača družba Ko-
stak. Izgradnji objekta, za 
katerega bo v višini okoli mi-
lijon evrov zagotovila sred-
stva občina Krško, še enkrat 
toliko sredstev pa bo v do-
graditev sortirne linije za 
mehansko obdelavo odpad-
kov vložil koncesionar, bo 
sledila še izgradnja objekta 
za biološko obdelavo odpad-
kov in nadkritje kompostar-

Nad odpadke še z novo sortirnico 
KRŠKO - Vseslovenski akciji Očistimo Sloveniji se je občina Krško 24. marca priključila tako s samo akci-
jo čiščenja okolja, ki je potekala po vseh krajevnih skupnostih, kot tudi z istega dne podpisano pogodbo 
o izgradnji objekta za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov na območju zbirnega centra 
v Spodnjem Starem Gradu. Podpisala sta jo v imenu občine podžupanja z županskimi pooblastili Ana So-
mrak in v imenu izvajalca gradbenih del direktor družbe CGP Novo mesto Marjan Pezdirc.

ne. Kot je dejala ob presta-
vitvi investicije direktorica 
občinske uprave Melita Čo-
par, bo s tem dosežen ne le 
prihranek pri stroških prevo-
za odpadkov na regijsko de-
ponijo CeROD na odlagali-
šče Leskovec pri Brusnicah 
v novomeški občini, temveč 
se bo, kakor ocenjujejo, ko-
ličina odloženih odpadkov 
zmanjšala za tretjino. Pred-
videni stroški predelave ko-
munalnih odpadkov naj bi bili 
po izračunih za okoli 13 evrov 
na tono nižji, kot znaša nji-

hova obdelava na CeROD-u. 
Po besedah Miljenka Muhe, 
predsednike uprave družbe 
Kostak, bo imela avtomatska 
sortirna naprava za mešane 
komunalne odpadke, ki jo 
bodo izdelali v podjetju Wil-
ly Stadler, kapaciteto 15 ton/
uro, pri čemer želijo doseči 
cilj, da čim več odpadkov lo-
čijo že na izvoru in hkrati iz 
njih pridobijo čim več upo-
rabnih frakcij. V ta namen bo 
linija za mehansko obdelavo 
opremljena tudi s presejal-
nim bobnom ter magnetnimi 
in drugimi izločevalniki. 

Podpis pogodbe in pripra-
ve na njeno realizacijo sta 
pozdravila tudi bivši župan 
in aktualni minister za kme-
tijstvo in okolje Franc Bogo-

vič in predsednik Računske-
ga sodišča RS dr. Igor Šoltes, 
ki sta se pred tem tudi pri-
družila krški podžupanji in 
direktorici občinske uprave 
s sodelavci pri čistilni akci-
ji v krajevni skupnosti Pod-
bočje. Minister Bogovič je 
ob podpisu poudaril, da si 
bo prizadeval za čim hitrej-
šo, učinkovitejšo in sistem-
sko ureditev področja var-
stva okolja in odlaganja vseh 
vrst odpadkov, medtem ko je 
Šoltes izpostavil, da gre za 
pomemben in lahko mnogim 
občinam tudi vzorčen pro-
jekt in primer ravnanja z od-
padki: „Na ta način se lahko 
zaustavi turizem odpadkov, 
ki predstavljajo okoljsko in 
finančno obremenitev.“
� Bojana�Mavsar�

Marjan�Pezdirc�in�Ana�Somrak�med�podpisom�pogodbe�za�
izgradnjo�objekta�za�sortiranje�odpadkov,�ki�naj�bi�bil�do-
končan�v�roku�štirih�mesecev.�

RADEČE -  Glas preko 350 udeležencev protestnega shoda, ki 
ga je v podporo radeškim papirničarjem 21. marca organizi-
rala Konfederacija sindikatov Pergam pred Državnim zborom, 
sedežem Nove Ljubljanske banke in sedežem družbe G-M&M 
v Grosupljem, je očitno zalegel prav toliko, kot zaleže glas 
vpijajočega v puščavi. V družbi Radeče papir nameravajo na-
mreč podati predlog za prekinitev postopka prisilne poravna-
ve, hkrati pa še do konca tega tedna podati predlog za ste-
čaj. V družbi so namreč s strani NLB prejeli uradni odgovor, 
da ji banka ne namerava odobriti kredita v višini okoli 800.000 
evrov za obratna sredstva oziroma tega pogojuje z za lastni-
ke radeške papirnice nesprejemljivi pogoji.  B. M.

Uresničuje se črn scenarij 
radeških papirničarjev

V letošnjem šolskem letu smo se povezali še posebej zanimivo. Za 
dijake zaključnih letnikov na Srednji poklicni in strokovni šoli smo 
skupaj z mentorji pripravili natečaj in v okviru praktičnega dela po-
klicne mature razpisali teme za izdelavo treh modelov: model sis-
tema za regulacijo povprečne temperature reaktorskega hladila, 
model parne turbine in model hidroelektrarn. Tovrstni praktični 
projekti vzpodbujajo mlade k inovativnosti in ustvarjalnosti, ti pa 
so ključni za prihodnost in garancija za uspeh.

Projekti v nastajanju …
PRVI PROJEKT: Delujoč model sistema za regulacijo povprečne 
temperature reaktorskega hladila - CRDM 

Nuklearna elektrarna Krško je močno vpeta v naše okolje, poleg 
domačega strokovnega kadra smo priča tudi visoki tehnologiji in 
naprednim rešitvam. Procesi v elektrarni so tako za mnoge ne-
razumljivi in nepredstavljivi, v ta namen se bodo dijaki pobliže 

spoznali z regulacijo moči reaktorja. Dijaki izdelujejo maketo, na 
kateri bo prikazana regulacija moči reaktorja. Moč reaktorja se 
spreminja s spremembo reaktivnosti v jedrski sredici, na katero 
vpliva koncentracija in zmes hladila ter položaj regulacijskih palic. 
Na maketi se želi prikazati zanesljiv sistem spuščanja in dvigovanja 
regulacijskih palic, ki zagotavljajo stabilno delovanje elektrarne. 

Dijaki izdelujejo maketo pod mentorstvom Jožeta Požuna. Kon-
čali so z načrtovanjem in so trenutno v fazi sestave modela. Za 
konec jim ostane še krmilni del, kar pa za bodočega elektroteh-
nika ne bi smelo predstavljati resne težave.

DRUGI PROJEKT: Delujoč model hidroelektrarne s tremi različni-
mi turbinami: Peltonova, Kaplanova in Francisova

Drug projekt, na katerem delajo dijaki, je izdelava maket vodnih 
elektrarn in parne turbine. Povod za slednjo je bil projekt gradnje 
elektrarn na spodnji Savi, ki že več let poteka pred našimi očmi. A 
le redki vedo, kako hidroelektrarna pravzaprav deluje.

V teoriji poznamo tri osnovne tipe vodnih turbin: Peltonova, Fran-
cisova in Kaplanova. Vsaka je primerna za drugačen vodni režim 
in vsaka ima svoje karakteristike in obliko. Dijaki delajo pod men-
torstvom Štefana Mavreka in Francija Uduča. Projekta so se lotili 
pri pouku prostorskega modeliranja, kjer so izdelali prototipe tur-
binskih koles na 3D tiskalniku. V fazi nastajanja po so tudi že vo-
dni bazeni, v katerih bodo predstavljene posamezne elektrarne.

 

GEN spodbuja mlade tehnike 
in naravoslovce 

Načrtovanje kadrov je za družbo GEN eden osrednjih upravljavskih izzivov. Predvsem projekt JEK 2 in projekti na podro-
čju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije, narekujejo sistematično načrtovanje bodočih, visoko kvalificiranih ka-
drov. V ta namen dajemo posebno pozornost povezovanju z izobraževalnimi ustanovami. S Šolskim centrom Krško - Sev-
nica celovito sodelujemo in spodbujamo mlade bodoče tehnike, saj bodo prav oni nekoč krojili razvoj.

Področja strojništva, elektrotehnike in računalništva so giba-
la tehnološkega razvoja in ključ za izhod iz gospodarske ne-
gotovosti. Prav ta znanja bodo v prihodnje najpomembnejša, 
strokovnjaki s teh področij pa zagotovo najbolj iskan kader na 
trgu dela. Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško se tega 
zavedamo in mladim ponujamo kvalitetno in uporabno zna-
nje, ki je plod dobrega dela profesorjev in stalnega stika in 
povezovanja z gospodarstvom. Slednje je ključnega pome-
na za strokovno izobraževanje, v okviru katerega želimo di-
jakom zagotoviti  vsa potrebna znanja in odlično osnovo za 
poklicno delo ali nadaljnje izobraževanje.

Zato sem še posebej vesel podpore družbe GEN energija, ki 
veliko prispeva k večjemu znanju in strokovnosti naših dija-
kov. Prav skupen projekt izdelave zaključne naloge oz. izdel-
ka za poklicno maturo v letošnjem letu je pomemben korak 
k vzpodbujanju raziskovanja in razvijanja inovativnosti pri di-
jakih, ki si želijo svoje znanje poglobiti na konkretnih - zahtev-
nejših primerih in teorijo preizkusiti tudi v praksi. 

Prepričan sem, da je to prava pot za uspeh in da je tovrstno 
sodelovanje med šolo in gospodarstvom nujno za vsako šolo, 
ki se zaveda svojega poslanstva. V ta namen bi se  zahvalil 
podjetju GEN energija za vso energijo, ki jo vlagajo v nas – 
zagotovo ne zaman. 
� �Jože�Pavlovič,�ravnatelj�SPSŠ�Krško

GEN energija in SPSŠ Krško bosta na posebnem dogodku, v za-
četku junija, predstavila in ocenila končne izdelke dijakov. Pro-
jekte bo ocenila tričlanska komisija, ki bo ovrednotila posame-
zne izdelke ter predlagala najboljšega. Vsi izdelki bodo prejeli 
tudi denarno nagrado.

Propeler kaplanove turbine Peltonova turbina

BRESTANICA - 25. marca so se v tukajšnjem gostišču Allegro 
na občnem letnem zboru sestali člani Kmečke zadruge Bo-
hor Koprivnica, v kateri v letošnjem letu obeležujejo 20-le-
tnico delovanja. Vanjo je včlanjenih 47 proizvajalcev mle-
ka in govedorejcev.
V zadrugi so v letu 2011 uspešno poslovali in ga zaključili z 
dobičkom. Člani zadruge so oddali v odkup 283 komadov mla-
dega pitanega goveda (bikov), 125 telet, 196 krav in 44 te-
lic. V primerjavi z minulim letom so si za letošnje leto zada-
li višji odkup mesa pitanega goveda in krav, in sicer 300 kom 
mladega pitanega goveda ter 150 kom telet, medtem ko na-
črtujejo za okoli 50 komadov nižjo prodajo krav. Prav tako 
so si zadali nižji odkup mleka od proizvajalcev. Ta naj bi le-
tos znašal 2.200.000 litrov mleka, kar je za dobrih 200.000 
litrov manj kot v letu 2011, predvsem na račun nižje proi-
zvodnje pa tudi manjšega števila proizvajalcev, saj so z apri-
lom lani prenehali z oddajo mleka trije člani zadruge. Tre-
nutno je proizvajalcev 24, največja pa sta Ivan Bogovič in 
Ivan Kožar. V lanskem letu prodani količini mleka so ime-
li po kvaliteti glede na število mikroorganizmov (do 50.000 
SŠMO/ml) v mleku - 94,64 odstotkov mleka E razreda, od-
kup mleka glede somatskih celic pa je znašal 91,79 odstot-
ka mleka izpod 400.000 SC/ml mleka.  B. M.

KZ Bohor: letos nižji odkup mleka 
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Občina Brežice obvešča cenjene uporabnike komunalnih sto-
ritev na območju občine Brežice, da bo v skladu z Odlokom o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/08, 99/08, 
87/11 in 104/11) z dnem 1. 4. 2012 izvajanje posameznih 
gospodarskih javnih služb v občini Brežice prevzelo Jav-
no podjetje Komunala Brežice, d.o.o., ki je bilo ustano-
vljeno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala 
Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 12/12 - uradno prečišče-
no besedilo). 

Opravljalo bo naslednje gospodarske javne službe: oskrba s pi-
tno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske od-
padne vode ter zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov. Do 
omenjenega datuma bo gospodarske javne službe na območju 
občine Brežice izvajalo podjetje KOP Brežice, d.d. 
Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani javnega 
podjetja Komunala Brežice, d.o.o., www.komunala-brezice.si.

Občina Brežice obvešča vse zainteresirane, da je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 16/2012 
javni razpis dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 

v občini Brežice za leto 2012

UKREPI, PREDMET PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI 
IN VIŠINA SREDSTEV

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-
dnjo 
Okvirna višina razpisanih sredstev je 100.000 EUR (PP 1340), 
in sicer za naslednje namene:
Namen A:  77.500 € - naložbe v kmetijska gospodarstva ra-

zen nakupa protitočnih mrež v vinogradništvu
Namen B:  20.000 € - naložbe v nakup protitočnih mrež v 

vinogradništvu s pripadajočo opremo
Namen C:  2.500 € - naložbe v nakup posebnih traktorskih 

plugov za tekmovanja v oranju 

Cilji ukrepa:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti in
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje 

higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Upravičeni stroški: Namen A
• stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za kr-

mljenje in molžo, 
• stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo in 

gradnjo hlevov ter ureditev izpustov,
• stroški za nakup materiala za gradnjo pomožnih živinorej-

skih objektov (seniki, silosi ...), sofinanciranje adaptacije 
ali rekonstrukcije gnojnih jam ali gnojišč zaradi izpolnje-
vanja standarda nitratne direktive ni upravičen strošek,

• stroški za nakup opreme hlevov, 
• stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlin-

sko pridelavo (škropilnice, pršilniki, zgrabljalniki, okopal-
niki itd.),

• stroški nakupa traktorja s štirikolesnim pogonom,
• stroški nakupa kombajna oziroma žetvene naprave za spra-

vilo žit,
• stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka,
• stroški nakupa mrež proti toči s pripadajočo opremo, ra-

zen nakupa protitočnih mrež v vinogradništvu.
Vsa našteta oprema in stroji morajo biti novi, razen nakup 
kombajna ali žetvene naprave za žetev žita.

Upravičeni stroški: Namen B
• stroški nakupa protitočnih mrež s pripadajočo opremo v 

vinogradništvo. 

Upravičeni stroški: Namen C
• stroški nakupa posebnega traktorskega pluga za tekmova-

nje v oranju, ki mora izpolnjevati naslednje kriterije: plug 
mora biti dve- ali tribrazdni - obračalni, mora imeti mo-
žnost hidravlične nastavitve širine oranja prve in zadnje 
brazde, imeti mora hidravlični dvig zadnje plužne deske in 
hidravlično nastavitev podpornih koles. Plug je tudi lahko 
rabljen, vendar ne sme biti starejši od pet let.

Upravičenci:
• mala in srednje velika podjetja, opredeljena v Prilogi 1 

Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko de-
javnostjo, investirajo na območju občine Brežice, so vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. 
v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki 
ležijo na območju občine Brežice. 

Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
• nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasadi-

tev letnih rastlin,
• tekoče stroške proizvodnje, 
• za že izvedena dela, 
• nakup enoletnih rastlin,
• investicije, povezane z namakanjem in drenažiranjem 

kmetijskih zemljišč,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so sofinancirane iz drugih javnih sredstev Re-

publike Slovenije in EU.
• Pri namenu B mora biti najmanjša površina, ki bo pokrita 

s protitočnimi mrežami, 0,25 ha vinograda.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumen-
tacijo:
• zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 Agencije 

RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, 
• v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustre-

zno prostorsko dokumentacijo (gradbeno dovoljenje),
• izpolnjeni prijavni obrazec (1A ali 1B ali 1C).

Finančne določbe: 
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
• sofinanciranje je do 40 % upravičenih stroškov,
• v primeru, da ostanejo neporabljena sredstva za določen 

namen, se le-ta lahko prerazporedijo za drugi namen,
• skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičen-

ca mora znašati najmanj 4.200 EUR in največ 20.100 EUR, 
kar je razvidno iz priloženih računov. Investicije so lahko 
tudi višje od 20.100 EUR. Pri izračunu subvencije bo upo-
števan spodnji in zgornji limit. Prej navedena limita velja-
ta za namen A. V kolikor je prijavitelj na ta javni razpis 
davčni zavezanec, se mu upošteva investicija brez DDV-ja.

ROK in MESTO ODDAJE VLOG ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Do vključno ponedeljka, 7.5.2012, za namen: Naložbe v 
kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo za na-
mene A, B in C,
na naslov: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in gospodarske zadeve, CPB 18, 8250 Brežice ali 
oddane v sprejemno pisarno Občine Brežice, CPB 18, 8250 
Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opre-
mljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: 
Ne odpiraj »JR – naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-
marno proizvodnjo« z oznako črke namena (npr. »Naložbe 
v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo« - na-
men A).
Kot datum pravočasno oddane vloga se šteje poštni žig.

KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka pri-
javnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvi-
gnejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske jav-
ne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 18, 
8250 Brežice.
Dodatne informacije posreduje Roman Matjašič, tel. 
07/620-55-52, e-mail: roman.matjasic@brezice.si.

� Ivan�Molan,
� župan�Občine�Brežice

Objava javnega naznanila 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi

Na podlagi 60. člena v povezavi z drugim odstavkom 50. 
člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/2011-ZKZ-C) župan Občine 
Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO

dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Zazidalnega načrta

ČATEŽ – SAVSKA POT,

ki bo potekala od 5.4.2012 do 7.5.2012 na Oddelku za 
prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice in v pro-
storih Krajevne skupnosti Čatež ob Savi, kjer bosta tudi 
knjigi pripomb.

Predmetni akt obravnava del območja naselja Čatež ob 
Savi, ki se ureja s predmetnim zazidalnim načrtom in se na-
naša na možnost gradnje nezahtevnih in enostavnih objek-
tov, dimenzioniranje nezahtevnih in enostavnih objektov 
ter možnost postavitve ograj.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko 
udeležite dne 18. 04. 2012 ob 16.00 uri v sejni sobi na 
Občini Brežice (Cesta prvih borcev 18, Brežice). 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen 
osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve 
podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na Obči-
no Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

župan�Občine�Brežice
Ivan�Molan�l.r.

Obvestilo o izvajanju posameznih 
gospodarskih javnih služb v 
občini Brežice

Občina Brežice v skladu z določili četrtega odstavka 22. čle-
na Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport 
Brežice (Uradni list RS, št.: 12/12) objavlja

JAVNI POZIV
za podajo predlogov za imenovanje predstavnika 

uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti 
v Svet Zavoda za šport Brežice.

Pogoji za kandidate, način podaje predlogov in ostale po-
drobnosti poziva se nahajajo na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si rubrika »Sporočila za javnost«.

Rok za podajo predlogov je 12. april 2012 do 15.00 ure v 
sprejemni pisarni občine (soba št. 1). Na pošti oddane vloge 
morajo imeti na kuverti poštni žig z datumom: 12. 4. 2012. 

Vljudno vabljeni k sooblikovanju dejavnosti Zavoda za šport 
Brežice, katerega poslanstvo je zagotavljanje predvsem 
prostorskih pogojev za uresničevanje različnih programov 
športa v občine Brežice.

Ivan Molan, l.r.
župan Občine Brežice
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V Kongresnem centru Brdo so sredi marca na podelitvi 
nagrade Zlati kamen razglasili razvojno najbolj prodorne 
slovenske občine za leto 2012. Mednje se je uvrstila tudi 
Občina Krško, ki je z veseljem sprejela potrditev, da so 
razvojni prijemi in projekti občine prepoznani tudi s stra-
ni neodvisnih strokovnjakov. 

V ožji izbor za nagrado Zlati kamen se je v prvo dvanajste-
rico med 210-imi ocenjevanimi slovenskimi občinami uvrsti-
la tudi Občina Krško. Po besedah člana programskega sveta 
mag. Roberta Muleja je zasedla visoko sedmo mesto. Stro-
kovni svet Zlatega kamna, sestavljalo ga je deset strokov-
njakov s treh slovenskih univerz, Statističnega urada RS in 
podjetij, je v obrazložitvi zapisal, da je „Krško občina, ki je 
lahko zgled po jasni in prepričljivi usmeritvi. Njen razvoj je 
uravnotežen, občinska strategija pa zdravorazumska in tr-
dna.“ Primerjava med občinami je bila opravljena s pomo-
čjo posebej razvite analitike. Kazalniki primerjave so zajeli 
analizo občinskih proračunov, pregled stanja gospodarstva v 
občini, statistične podatke o demografskih gibanjih, turizmu, 
trgu dela, okolju, življenjskemu standardu in številnih drugih 
področij, ki osvetljujejo kakovost nekega lokalnega okolja.

Na območju parkirnih prostorov pred Občino Krško, v brez-
plačni modri coni, po novem deluje parkomat. Parkiranje je 
časovno omejeno, in sicer do dveh ur. Parkirni režim je ome-
jen na čas med 7. in 15. uro, po 15. uri na tem območju par-
kirni režim ne velja več, kar pomeni, da je parkiranje v tem 
času časovno neomejeno. 

Občina Krško je brezplačno modro cono pred upravno stavbo 
uvedla že konec lanskega leta, da bi zagotovila parkirni prostor 
strankam za parkiranje v času opravkov. S pomočjo parkomata 
stranka dobi listek za brezplačno parkiranje na modri coni, sle-
dnjega mora postaviti na vidno mesto za vetrobransko steklo, 
po preteku dveh ur pa je potrebno parkirno mesto sprostiti. Ta 
časovna omejitev je predpisana s strani strokovnjakov s Prome-
tno tehničnega inštituta ljubljanske Fakultete za gradbeništvo. 
V sodelovanju z njimi je nastala tudi študija mirujočega prome-
ta v mestu Krško. Z namenom, da bi dolgotrajno parkiranje v 
mestnem središču spremenili v kratkotrajno parkiranje, pred-
vsem iz razloga zagotavljanja prostih parkirnih mest obiskoval-
cem s povečanjem obrata vozil na posamezno parkirno mesto.
Parkomat je postavljen na robu modre cone in je ob prihodu na 
parkirni prostor dobro viden. Nadzor nad upoštevanjem parkir-
nega režima trenutno izvaja redar Medobčinskega inšpektora-
ta skupnega prekrškovnega organa. Kazen za nepravilno ozna-
čitev znaša 40 evrov. 

Povabilo k sodelovanju pri oblikovanju 
praznika občine Krško 2012

Občina Krško vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega 
praznovanja občinskega praznika, ki bo potekalo v začet-
ku meseca junija. Komisija bo s pomočjo vaših predlogov 
oblikovala program prireditev, ki bo objavljen na spletni 
strani www.krsko.si in na podlagi katerega bodo k izvedbi 
povabljeni potencialni izvajalci programov.

Vabimo društva in organizacije, da se prijavijo na naš raz-
pis s svojo prireditvijo in tako počastijo ta praznik. Razpi-
sna dokumentacija bo objavljena na naši spletni strani ozi-
roma jo lahko dvignete tudi v kabinetu župana po 2. aprilu 
2012. Dodatne informacije: 07/49-81-201 – Metka Resnik.

Predloge sprejemamo do ponedeljka, 30. aprila 2012, na 
naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško (s pripisom: »Ob-
činski praznik 2012«).

Občina Krško objavlja JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

 v občini Krško za leto 2012

Razpisana so nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2012, ki se 
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo evropske komisije.

Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2012 v okvirni viši-
ni 136.000 EUR.

Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posame-
zni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazpo-
redijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o pro-
računu Občine Krško za leto 2012. 

Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
• ponedeljka, 23.04.2012, za ukrepe: naložbe v kmetijska go-

spodarstva, tehnična podpora, varstvo tradicionalne krajine in 
stavb, zaokroževanje zemljišč, zavarovanje in naložbe v do-
polnilne dejavnosti.

• petka, 28.09.2012, za ukrepe: prevzemnik kmetije 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 
14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah ali oddane v 
sprejemno pisarno Občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja 
in označene z oznako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. 

Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Krško, CKŽ 
14, 8270 Krško najkasneje do: 

• 07.09.2012 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva.
• 31.10.2012 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva za 

izvedbo agromelioracijskih del in napravo trajnih nasadov, za-
varovanje, tehnična podpora, naložbe v dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji, varstvo tradicionalne krajine in stavb, zaokrožitev 
zemljišč in prevzemnik kmetije.

Zahtevku morajo biti priložena: pogodba, dokazila o plačilu in ra-
čuni oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep. 

Ureditev Športno rekreativ-
nega centra Dovško se je za-
čela sredi lanskega leta, za-
ključek vseh predvidenih del 
pa pričakujemo čez dober 
mesec. Novozgrajen objekt 
bo za vse uporabnike pred-
vidoma odprt konec maja. 
Nove športne možnosti bodo 
tako na voljo Osnovni šoli Se-
novo, krajanom in društvom 
Krajevne skupnosti Senovo, 
Nogometnemu klubu Krško 
in vsem ostalim izvajalcem 
in ljubiteljem športa. 

Tako Senovo kot občina Krško 
bosta s to pridobitvijo boga-
tejša za nov moderen špor-
tni kompleks, ki meri dobrih 
11.000 kvadratnih metrov. 
Sestavljajo ga večnamenski 
zidani športni objekt z gar-
derobami in upravnimi pro-
stori; štiristezna atletska 
steza iz umetne mase v dol-
žini 290 metrov in podaljša-
no ravnino za tek na 60 in 

Gradnja ŠRC Dovško v zaključni fazi

Primož Kozmus bo na Dovškem 
vzgajal svoj podmladek
Občina Krško v tem času zaključuje največjo investicijo na področju športne infrastrukture v tem letu. 
Gradbena dela za ureditev Športno rekreativnega centra Dovško so po zimskih razmerah ponovno v pol-
nem teku in se bližajo zaključku. Zanimivost projekta je gotovo sodelovanje olimpijskega in svetovnega 
prvaka Primoža Kozmusa, ki bo tam vzgajal svoj podmladek. 

100 metrov. Ta sklop zaklju-
čujejo še nogometna zeleni-
ca v izmeri 80 x 42 metrov in 
igrišče za odbojko na mivki, 
prostor za met krogle in skok 
v daljino. S tem se bodo po-
leg ostalih športnih možno-
sti zagotovili tudi pogoji za 
razvoj atletike, pojasnju-
je skrbnik projekta Zdravko 
Pilipovič. 

Novourejeni center bo imel 
tudi umetno razsvetljavo in 
sistem za namakanje tra-
ve. Za primerno spremlja-
nje športnih dogodkov pa bo 
na voljo tribuna z 250 sede-
ži. Investicija je vredna oko-
li 950.000 evrov, njen nosilec 
pa je v večinskem deležu Ob-
čina Krško. Manjši del sta pri-
spevala Ministrstvo za šolstvo 

in šport - Direktorat za šport 
in Fundacija za šport.

Svojo vrnitev v domači kraj 
je že napovedal tudi svetov-
ni in olimpijski prvak v metu 
kladiva Primož Kozmus, s či-
mer izgradnja kompleksa pri-
dobiva na pomembnosti. Nov 
center, skupaj s kompleksom 
na bližnjem Štircu, gre za t. 
i. jalovišče nekdanjega ru-
dnika rjavega premoga, na-
mreč ponuja odlične pogoje 
za razvoj metalnih atletskih 
disciplin, kot so met kladi-
va, met diska in met kopja 
... Kozmus je na nedavnem 
usklajevalnem sestanku ob 
ogledu poteka gradbenih del 
dejal, da bo svoj podmla-
dek treniral z izhodiščem, 
da vzgaja bodočega svetov-
nega prvaka. Ne dvomimo, 
da bo svoje varovance špor-
tnik njegovih kvalitet res lah-
ko usmerjal do vrhunskih re-
zultatov.

Ogled�poteka�gradnje�na�Dovškem�

Občina Krško med razvojno 
najbolj prodornimi občinami

Na�podelitvi�nagrade�Zlati�Kamen:�Matjaž�Pirc,�direkto-
rica�Melita�Čopar,�Rafko�Jurečič�z�Občine�Krško�ter�Zvo-
ne�Košmerl�z�Občine�Sevnica�

Ureditev brezplačnega 
parkiranja pred upravno stavbo 
Občine in Upravne enote

Novi�parkomat�za�brezplačno�parkiranje�pred�Občino�Krško

Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku) Višina sredstev v EUR

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (9. člen Pravilnika)  107.000

Varstvo tradicionalne krajine in stavb (10. člen Pravilnika)  10.000

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (11. člen Pravilnika)  500

Pomoč za zaokroževanje zemljišč (12. člen Pravilnika)  500

Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (13. člen Pravilnika)  4.500

Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (16. člen Pravilnika)  10.000

Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (19. člen Pravilnika)  3.500

www.krsko.si

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine 
Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvi-
gnejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavno-
sti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije po-
sreduje Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-mail: magdalena.
kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
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Na občnem zboru so se 23. marca zbrali člani Gasilske zveze 
Sevnica, ki združuje 15 gasilskih društev s skupno 2.270 čla-
ni. Gasilska zveza je strokovni usmerjevalec gasilskih dru-
štev, odlikujeta pa jo pomembna izobraževalna in povezoval-
na vloga. Predstavlja najmočnejši element civilne zaščite, 
ki svojega strokovnega znanja in veščin ne nudi le pri var-
stvu pred požari, temveč tudi pri drugih oblikah nesreč, kot 
so prometne nesreče in primeri poplav.

Tudi v letu 2011 so gasilci s svojim strokovnim in nesebičnim 
delovanjem pomagali občanom pri različnih primerih inter-
vencij, ki jih je bilo skupno 84, največ v primerih prome-
tnih nesreč. Pri intervencijah je sodelovalo 662 prostovolj-
nih gasilcev in 188 članov poklicnega jedra Prostovoljnega 
gasilskega društva Sevnica. Zabeleženih je bilo 24 prome-
tnih nesreč, 16 požarov na stanovanjskih objektih, 9 poža-
rov na gospodarskih objektih, 9 požarov v naravi, 4 nesre-
če z nevarnimi snovmi ter 2 požara na prometnih sredstvih. 
Število drugih tehničnih intervencij, kot so odpiranje vrat 
stanovanj, avtomobilov, zapiranje vode in podobno, osta-
ja na ravni vsakoletnega povprečja, tovrstnih posredovanj 
pa je bilo 13.

Občnega zbora so se poleg delegatov in članov gasilskih dru-
štev občine Sevnica ter vodstva zveze na čelu s predsedni-
kom Zvonetom Košmerlom in poveljnikom Gašperjem Ja-
nežičem udeležili tudi gostje iz sosednjih gasilskih zvez, 
predstavniki drugih institucij sistema zaščite in reševanja, 
med gosti pa so bili tudi predstavnik Gasilske zveze Slove-
nije Mihael Boranič, gasilski regijski poveljnik Avgust Mla-
kar in podžupan Občine Sevnica Janez Kukec.

Pričetek tretje etape ureditve 
regionalne ceste skozi Sevnico
V drugi polovici marca so se na Kvedrovi cesti intenzivno 
pričela gradbena dela v sklopu projekta tretje etape uredi-
tve regionalne ceste skozi Sevnico. Gre za nadaljevanje pr-
vih dveh etap, na katerih so se dela izvajala od leta 2008 
naprej. V okviru investicije je načrtovana celovita obnova 

500-metrskega odseka vozišča regionalne ceste od gasilske-
ga doma do križišča pri Plauštajnerju. Vključena je tudi ob-
nova pločnikov z javno razsvetljavo in zaščito oziroma pre-
stavitvijo vseh komunalnih vodov, hkrati z vgradnjo odsekov 
fekalne kanalizacije na tem delu Kvedrove ceste. Investicij-
ska vrednost po pogodbi znaša 385 tisoč evrov, sofinancerski 
delež Občine Sevnica pa je 140 tisoč evrov. Investicijo vodi 
Direkcija Republike Slovenije za ceste, dela pa izvaja pod-
jetje Gradnje d.o.o. iz Boštanja. 

Pričetek�del�na�Kvedrovi�cesti.�(Foto:�Občina�Sevnica)

V�času�izvajanja�del�je�promet�urejen�s�polovično�zapo-
ro�regionalne�ceste.�(Foto:�Občina�Sevnica)

Čistili smo tudi v naši občini
Vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo 2012, ki jo je 
24. marca organiziralo društvo Ekologi brez meja, so se pri-
družila tudi številna društva, krajevne skupnosti, javni za-
vodi, druge organizacije in posamezniki iz območja sevni-

ške občine. Način izvedbe akcij je potekal kot v preteklih 
letih, za koordinacijo pa je poskrbela Turistična zveza obči-
ne Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica in Javnim podje-
tjem Komunala d.o.o. Sevnica. Podatki o zbrani količini od-
padkov bodo objavljeni naknadno, saj bodo čistilne akcije 
na različnih območjih občine še potekale, Komunala Sevni-
ca pa bo za brezplačen odvoz zbranih odpadkov po predho-
dnem dogovoru na voljo do 4. aprila. Po zaključku čistilnih 
akcij bo pripravljeno skupno poročilo o številu sodelujočih 
prostovoljcev in količini zbranih odpadkov.

Čistilna�akcija�na�območju�KS�Tržišče.�(Foto:�Stane�Markovič)

Čistili�so�tudi�v�Trnovcu.�(Foto:�Damjan�Pajk)

Zajeten�kup�odpadkov�so�zbrali�tudi�v�Šentjanžu.�(Foto:�
TD�Šentjanž)

Prve mesece letošnjega leta v celotni državi zaznamuje po-
manjkanje padavin, kar vpliva na zaloge vode v vodnih virih. 
V lanskem letu je bilo s strani gasilskih društev sevniške ob-
čine na različne lokacije po občini prepeljanih skoraj 1.700 
kubičnih metrov vode, tudi v kraje Cerovec, Radež in Jevša. 
Občina Sevnica zato v letošnjem letu želi izboljšati vodovode 
tudi na teh območjih. Na Cerovcu so dela v fazi izvedbe pri-
ključevanja uporabnikov na vodovod, medtem ko je za ure-
ditev vodovoda za naselje Radež v minulem tednu potekal 
usklajevalni sestanek med predstavniki Občine Sevnica, Kra-
jevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in tamkajšnjih kraja-
nov. Načrtovano je, da bo projekt zaključen pred poletjem, s 
čimer bo pomembno izboljšana vodooskrba na tem območju. 
Urejanje vodovodov se nadaljuje tudi na območju krajevne 
skupnosti Tržišče. Med Občino Sevnica in Javnim podjetjem 
Komunala d.o.o. Sevnica je bila nedavno podpisana pogodba 
za izvedbo dela vodovodnega omrežja v sklopu vodovodne-
ga sistema črpališče Tržišče–železniška postaja Tržišče–Vrhek. 
Gre za okrog 3,5 kilometra vodovodnega omrežja, s katerim 
bo možnost oskrbe z vodo zagotovljena 50 gospodinjstvom na 
obravnavanem območju. Gradnja dela vodovodnega sistema, 
ki sovpada z aktualno izvajanim projektom gradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, bo konča-
na predvidoma do sredine poletja. Podpisana pa je bila tudi 
pogodba za obnovo javnega vodovoda Polje, kjer zaradi dotra-
janosti omrežja prihaja do motenj pri oskrbi z vodo.

Na polletni koordinaciji projekta gradnje odprtega široko-
pasovnega optičnega omrežja sta se župan Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk in vodja projekta s strani Občine Bojan Ko-
stevc nedavno sestala s predstavniki podjetja GVO kot izva-
jalca in predstavniki nadzora pri projektu. Opravljen je bil 
podroben pregled končanih aktivnosti in nadaljnje izvedbe 
del po terminskem planu. Podjetje GVO z Občino sodeluje 
dobro, pri tem pa je potrebno poudariti tudi dobro koordi-
nacijo s projekti, ki sovpadajo z gradnjo optičnega omrežja.
V sklopu projekta je sicer izvedena več kot tretjina gradbe-
nih del in okrog 20 odstotkov montažnih del z vpihovanjem 
optičnih vlaken. Dogovorjeno je bilo, da bo končna sanaci-
ja poškodovanih cestišč izvedena v poletnih mesecih. Rok za 
dokončni tehnični prevzem je 31. december 2012. Po uspe-
šno izvedenem javnem razpisu za izbor operaterjev v dru-
gi polovici letošnjega leta bodo občani v nadaljevanju lahko 
izbirali med možnimi ponudniki.

Mažorete društva Trg Sevnica so se 14. marca z Godbo Sevni-
ca odpravile na šestdnevno turnejo do španskega obmorske-
ga mesta Castellon de la Plana, kamor so bile povabljene na 
festival Festes de la Magdalena, ob spremljavi sevniške god-
be pa so se predstavile pred več kot polmilijonsko množico 
obiskovalcev. Združena zasedba sevniških mažoretk in god-
benikov je sodelovala v treh dvournih povorkah po mestnih 
ulicah, s 25-minutnim programom pa se je dvakrat predsta-
vila občinstvu na glavnem prireditvenem odru pred mestno 
hišo. Posnetke poskočnih in svetovno znanih ritmov Golice so 
predvajali na španski televiziji, Godba Sevnica je zaigrala za 
enega najbolj znanih španskih radiev, prispevki in fotografije 
sevniških mažoretk pa so se dnevno pojavljali v lokalnih ča-
sopisih. Mažoretkam društva Trg Sevnica in Godbi Sevnica so 
na festivalu delale družbo tudi glasbene in plesne skupine iz 
Japonske, Ukrajine, Švice, Anglije in Španije. 

Ob prihodu v Sevnico so jih 
pred občinsko stavbo priča-
kali številni starši ter pred-
stavniki Občine Sevnica in 
KŠTM Sevnica. Župan Srečko 
Ocvirk se jim je s pozdravnim 
nagovorom zahvalil za pred-
stavitev ne le sevniške obči-
ne, ampak celotne države v 
tujini. Ob tej priložnosti je 
predsednik Društva Trg Sev-
nica Jože Železnik županu 
izročil darilo župana mesta 
Castellon de la Plana ter se 
zahvalil za vso podporo Ob-
čine obema društvoma. Vsi 

udeleženci turneje so si enotni, da je bilo to zares nepozab-
no doživetje, ki pa ga ob pomoči in podpori vseh sponzorjev 
ne bi bilo mogoče izvesti tako kakovostno.
� Vir:�Mažorete�Društva�Trg�Sevnica

V sklopu praznovanja tradicionalne, letos že 51. salamiade v 
Gostilni Vrtovšek v starem mestnem jedru Sevnice, so sevni-
ško občino obiskali tudi gostje iz Avstrije, Hrvaške, Madžar-
ske, Slovaške in Srbije. Predstavniki naštetih držav so se ob 

tej priložnosti na neformalnem srečanju sestali z županom 
Srečkom Ocvirkom in člani Društva salamarjev Sevnica, ki 
ga vodi predsednik Stane Krnc. Občina Sevnica je v sodelo-
vanju s KŠTM Sevnica za goste pripravila sprejem na sevni-
škem gradu, ob tem pa predstavila ta kulturno-zgodovinski 
biser ter samo občino, s poudarkom na aktualnih izvajanih 
projektih in investicijah ter zgodovinskih, turističnih in na-
ravnih znamenitostih. 

Sevniške mažoretke in godba 
navdušili pol milijona Špancev

Skupinska�fotografija�z�gostovanja.

Mažoretke� in� godbenike� je�
sprejel�župan�Srečko�Ocvirk.

Gasilska zveza Sevnica združuje 
kar 2.270 gasilcev

Urejanje vodooskrbe na več 
območjih občine

O gradnji optičnega omrežja

Salamarji iz šestih držav 
na sprejemu pri županu
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SENOVO – 10. marca se je v športni dvorani Doma XIV. di-
vizije na Senovem po 14 letih premora ponovno odvil nek-
daj tradicionalni planinski ples, ki so ga od novembra pri-
pravljali mladi senovski planinci. 

Plesa, zabave in druženja željni domačini in ostali, ki so se 
na Senovo zgrnili od blizu in daleč, so dvorano dodobra napol-
nili. Preko 250 obiskovalcem so za plesne ritme igrali Slovenski 

zvoki, zbrane pa je ob začetku plesnega dogodka v imenu orga-
nizatorjev Planinskega društva Bohor pozdravil Anton Petrovič. 
„Veseli nas,“ je za naš časopis ob pričetku plesnega dogodka de-
jal vodja Gregor Umek, „da so nas krajani podprli, obiskoval-
ci so po prvih vtisih zadovoljni, v zraku je čutiti veliko nostalgi-
je, saj je bil od leta 1985, ko so se plesi pričeli, zelo priljubljen 
način vsakoletnega druženja.“ Prireditev je po besedah Umeka 
pripravljalo okrog 15 mladih planincev, na njej pa je sodelovalo 
kar 30 domačih prostovoljcev. „Z zadovoljstvom smo ob pripravi 
poslušali tudi veliko zgodbic, ki so nastajale na teh plesih. Sliša-
li smo, da je kot posledica plesa nastalo tudi kar nekaj zakonov. 
Upamo, da bomo s tradicijo nadaljevali, čeprav se zavedamo, 
da so časi težji kot včasih, tudi bolj strogo je vse glede pripra-
ve, ampak mi bomo poskušali naprej, saj menimo, da je za kraj 
dogodek posebnega pomena, ker želimo, da se krajani čim bolj 
povezujejo med seboj,“ je še povedal Umek. � M.�Kalčič

Obudili planinski ples

Med�udeleženci�je�bilo�prisotno�nostalgično�in�prijetno�
vzdušje.�

KRŠKO – Srednja poklicna in strokovna šola Krško, ki deluje 
v sklopu Šolskega centra Krško – Sevnica, je uspela na razpi-
su s projektom Energija za življenje, ki ga bo izvajala sku-
paj s partnersko šolo iz Sofije. 5. marca so organizirali lite-
rarni večer, ki so ga poimenovali Uvod v bolgarsko avanturo. 
Koordinatorica projekta je Andreja Radetič. 

Literarni večer 
„Uvod v bolgar-
sko avanturo“ je 
potekal v Dvora-
ni v parku, obli-
kovali pa so ga 
v okviru projek-
ta Energija za ži-
vljenje. V vlogi 
dijakov vodite-
ljev sta se pred-
stavila Erik Ver-
šec in Timotej 
Duvnjak, v vlo-
gi Rumena Le-
onidova in Ba-
grjane Rosana 
Černelič, v vlo-

gi Georgija Gospodinova Rok Frelih, v vlogi Dimitra Dimo-
va Uroš Zavišek in v vlogi Ganča Savova Mitja Smešnik. Ko-
ordinatorici prireditve sta bili profesorici Katja Komar in 
Andreja Radetič, koordinatorica celotnega projekta pa je 
Radetičeva. Slednja je zbranim tudi predstavila projekt in 
dejala, da so se vanj vključili Srednja poklicna in strokovna 
šola Krško kot nosilka in Prva privatna matematična gimna-
zija Sofija kot partnerska šola v projektu. „Cilj našega med-
narodnega sodelovanja so poleg naslovne teme energija še 
spoznavanje lastne in tuje kulture, spodbujanje medgene-
racijske solidarnosti in bralne kulture, odpravljanje pred-
sodkov, dobrodelnost in še marsikaj. Cilj pobude Bolgarska 
avantura je spoznavanje bolgarske kulture, jezika, seznanja-
nje z aktualnimi temami in problemi,“ je še dejala.
 � M.�Kalčič

Uvod v bolgarsko avanturo

Gospa�Mira�med�obujanjem�spominov�na�
čase�prijateljevanja�z�bolgarskim�pisa-
teljem

BLANCA - V kulturnem domu na Blanci je 2. marca potekala 
dobrodelna prireditev, katere izkupiček je bil namenjen na-
kupu zunanjih igral za predšolske otroke vrtca pri OŠ Blan-
ca. Dobrodelni večer je oblikoval razgiban glasbeni program 
z zelo velikim številom nastopajočih skupin in posameznikov, 
ki so navdušili polno zasedeno dvorano. O namenu dobrodel-
ne prireditve je spregovorila ravnateljica Ana Mešiček. De-
jala je: »Več let smo si prizadevali, da bi odprli enoto vrtca 

pri Osnovni šoli Blanca. Skupaj z Občino Sevnica nam je to 
uspelo uresničiti septembra 2009, ko je prvih 22 otrok pre-
stopilo prag novega oddelka vrtca. Ker so bili stroški odpr-
tja visoki, nismo imeli dovolj sredstev za nakup igral, zato 
se naši malčki igrajo na skromno opremljenem igrišču. Letos 
smo se odločili za organizacijo dobrodelne prireditve. Denar 
od  prodanih vstopnic in prostovoljnih prispevkov bomo  na-
menili nakupu igral in s tem bomo omogočili še prijetnejšo 
igro našim ‚vrtičkarjem‘ pa tudi ostalim, ki vrtca ne obisku-
jejo, a se na njem igrajo v popoldanskem času.« � S.�R.

Dobrodelna prireditev na Blanci 

Najmlajši�na�Blanci�so�z�dobrodelno�prireditvijo�pridobi-
li�nekaj�sredstev�za�nakup�zunanjih�igral�na�prostoru�pri�
vrtcu�in�pri�osnovni�šoli.

KRŠKO – V Mestnem muzeju Krško se je 14. marca ob razsta-
vi ‚Meščanka Josipina Hočevar: gospodarstvenica, mecenka 
in dobrotnica‘ odvijal poseben večer ob 101. obletnici smrti 
in prvi obletnici postavitve kipa v Gaju zaslužnih občank in 
občanov v starem delu mesta Krško Josipine Hočevar. Kusto-
sinja Alenka Černelič Krošelj se je zbranim zahvalila za od-

ziv in dodala, da naj bi bila do oktobra izdelana replika kvač-
kane odeje Josipine Hočevar, ki je vidna na fotografiji, kjer 
je postavljena razstava. „Nastajanje odeje bo vodila roko-
delka Marija Molan, ki je sodelovala že v projektu ‚Pot me-
dičarstva med Krškim in Zagrebom‘, njeni izdelki pa so že 
prepoznavni,“ je povedala, zato so tudi tokratni večer po-
svetili kvačkanju. Zamisel o izdelovanju odeje je pojasnila 
Molanova in prisotne so poprijele za volno in kvačko ter pri-
čele z izdelovanjem kvačkanih „trakov“, ki bodo oblikovani 
v Josipinino odejo.� M.�K.

Josipinin večer ob kvačkanju

Marija�Molan�(levo)�je�zbranim�podala�nekaj�napotkov�
za�izdelavo�odeje.�

Pobudnik Srečo Kunst iz Go-
stišča Šempeter je povedal, 
da se je kuhanja golaža pod 
šotorom udeležilo 15 ekip 
iz vse Slovenije, tudi eki-
pa iz sosednjega hrvaškega 
Kumrovca z njihovim župa-
nom Dragutinom Ulamo, ki 
je na koncu po oceni komisi-
je tudi zmagala. Lanskoletni 
zmagovalec, notranji mini-
ster dr. Vinko Gorenak, je s 
poslancema Jožetom Jerov-
škom in Evo Irgl ob pomoči 
Jožeta Misje pripravil najiz-

Jožefovo je zanje praznik 
BISTRICA OB SOTLI – Tamkajšnje Turistično društvo in Gostišče Šempeter sta na Jožefovo nedeljo izve-
dla tradicionalno prireditev „Jožefov sejem“ in že deveto tekmovanje v kuhanju golaža - Jožeki kuha-
jo golaž. 

virnejši golaž. Tako lani kot 
letos je golaž mešal tudi do-
mači župan Franjo Debelak, 
skupaj s šmarskim županom 
Jožetom Čakšem in Jožico 
Kramer, pripravili so najoku-
snejši golaž. Prireditve so se 
udeležili tudi župani Brežic 
Ivan Molan, Sevnice Srečko 
Ocvirk, Kozjega Dušan An-
drej Kocman in Podčetrtka 
Peter Misja.
Domača ekipa kolesarjev 
Oransi si je letos nekoliko 
poenostavila delo in za me-

šanje golaža iznašla napra-
vo, s katero so kuhalnico vr-
teli s pomočjo kolesarskih 
pedal. Sicer pa so se v pri-
pravi golaža merile ekipe: 
Poslanska kuhinja, Kumrov-
čani, Lilije Celje, Volim Jo-
žeka, Motoristke Rogaška, 
Motoristi Rogaška, Bachuso-
ve Pepce, Celjski slamjeki, 
Pranger iz Podsrede, Gasilci 
Celje, domači Biciklisti, Bub-
ka bar, Kozjanska jabka, Sne-
malci in Župana. Skupno so 
podelili dve bronasti, sedem 
srebrnih in šest zlatih kuhač. 

Turističnemu društvu je 
uspelo oživiti mestno sre-

dišče in ulico proti občin-
ski stavbi s kar 53 stojnicami 
ponudnikov izdelkov domače 
in umetnostne obrti, kmeč-
kih dobrot, prikaza obrti in 
podobnih dejavnosti in sto-
ritev iz vse Slovenije. Do-
gajanje je spremljal bogat 
kulturno-zabavni program 
na več prizoriščih - nastopi-
li so imitator teta Tončka z 
gosti, Mariachi, Pihalna god-
ba Šentjur, folklorna skupina 
domače šole, vrtičkarji Vrtca 
Pikapolonica, učenci glasbe-
ne šola in mladi domači pev-
ki Nika in Urška, zmagovalki 
Korajža velja. 
� S.�Vahtarić�

Domači�župan�Franjo�Debelak�z�ekipo,�v�ozadju�TV�team�
Jožeta�Grajžla�in�ekipa�Kozjanska�jabka

V�bogatem�kulturnem�programu�je�nastopila�mlada�fol-
klorna�skupina�pod�vodstvom�Jasne�Sok.

Kot že pretekla leta, je bilo 
dogajanje umeščeno v kra-
jevno gostilno, ki jo vodi go-
spodar Jožko (Jože Žabkar). 
Ker je recesija oklestila pri-

S prireditvijo pomladi nasproti 

hodek gostilne, jo je gostil-
ničarjeva žena mahnila s tre-
buhom za kruhom v Švico, 
Jožko pa je bil primoran za-
posliti novo natakarico (Luci-
ja Mlakar). Ob tem je oddal 
tudi del gostilniškega prosto-
ra podjetniku Lisjaku (Bojan 
Kolman), ki je pod krinko Tu-
ristične izobraževalne agen-
cije preprodajal prepove-
dane substance, cigarete, 

alkohol, po zgledu zadnjih 
aktualnih dogodkov pa tudi 
diplome, kar pa sta poleg na-
takarice opazila tudi ena iz-
med redkih še rednih strank 
gostilne, Francl (Zdenko Pe-
rec) in Tinče (Boštjan Arh). 
Dogajanje na odru, med ka-
terim so se zvrstile z nastopi 
gostujoče zasedbe: dolenje-
vaška ženska vokalna skupi-
na Prepelice, sestrski vokal-
ni duet Mateja in Jerneja 
Žarn, harmonikarski trio KD 
Leskovec, ansambel Nori sko-
mini ter s krajšim koncer-
tom Policijski orkester, sta 

zaokrožila pod krinko kup-
cev diplome višja policijska 
inšpektorja Živa Blisk (Mir-
jana Marinčič) in inšpektor 
Grom (Rastislav Florjančič), 
ki sta Lisjaku nataknila lisi-
ce. Da pa je bila prireditev 
še bolj spomladansko obar-
vana, jo je organizator za-
ključil s pogostitvijo in dru-
ženjem, pa tudi z obdaritvijo 
vseh obiskovalcev s cvetlica-
mi iz krep papirja, ki so jih 
izdelale članice pri društvu 
delujoče rokodelske skupine 
Sekcije za ohranjanje kultur-
ne dediščine.� B.�Mavsar�

Policijski�orkester�na�leto�izvede�preko�200�nastopov�do-
ma�in�v�tujini.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Le nekaj dni pred menjavo le-
tnega časa, 17. marca, so tega s tradicionalno prireditvi-
jo Pomlad prihaja naznanili tudi člani Kulturnega društva 
Leskovec pri Krškem z gostujočimi glasbenimi izvajalci. 

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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Akcijska ponudba velja v mesecu marcu 2012, ob nakupu škropilnice SR 430 ali SR 450. 

Zamenjajte STARO ZA NOVO 
in prihranite 50,00 EUR

V svetu vodeča znamka motornih žag.

KMETIJSKA TRGOVINA CERJAK
Bukošek 69, SI-8250 Brežice
T: +386 (0) 7 499 900
www.KmetijskaTrgovina.com

Pokrivanje streh z vsemi vrstami
kritin, vgradnja strešnih oken.

G. Prekopa 8, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 49 86 140; Fax: 07 49 86 141

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela: 
ostrešja, 
kozolci, 

brunarice, 
vrtne ute.www.krovstvo-trsinar.si

GRELNA MREŽA - za ogrevanje tal v kopalnicah, hodnikih, bivalnih prostorih, povsod 
kjer þelimo ugodje toplih tal. Polagamo jih naèeloma na estrihe, finalni tlak pa je lahko 
keramika, granit, laminat, PVC obloga ali parket. Grelni kabli so pritrjeni na nosilno 
mreþo iz steklenih vlaken, kar omogoèa enostavno polaganje in pri tem 
zmanjða moþnost napak. Posebne izvedbe grelnih kablov lahko 
                                   uporabimo za ogrevanje zunanjih povrðin in sicer 
                                   za taljenje snega in ledu na dovozih oziroma 
                                   klanèinah. GRELNE FOLIJE - za talno ogrevanje 
                                   bivalnih površin, èe je položen laminat.

ELEKTRIÈNO TALNO OGREVANJE

ELEKTRIÈNI RADIATORJI CLIMASTAR

KOOP TRGOVINA d.o.o., Zg. Pohanca 6, SI-8272 Zdole - Krško, 
Tel.: +386 (7) 477 88 20, Fax: +386 (7) 477 88 21
E-mail: Splet: info@koop.si www.koop.si 

Unikatnega videza, èelne plošèe v razliènih barvah iz naravnih 
kamenih mineralov. Vrhunska tehnologija, kombinacija 
konvekcije, akumulacije in radiacije uvršèa te radiatorje v 
razred varènih in okolju prijaznih ogrevalnih sistemov.

Z  ZELO  NIZKIMI  STROŠKI

ELEKTRICNI  SISTEMI  OGREVANJA  

franjo d.o.o.
•	zaključna	dela	v	gradbeništvu
•	strojni	ometi
•	fasade
•	polaganje	keramike

Presladol 35, 8280 Brestanica
Tel.: 041 936 166
e-naslov: franc.blatnik@gmail.com

TEMATSKA PRILOGA POSAVSKEGA OBZORNIKA

Kar dolgo obdobje je že za 
vami, kar se ukvarjate s po-
dročjem učinkovite rabe 
energije in energetskim sve-
tovanjem. Kaj se je v teh le-
tih spremenilo?

V 11 letih sem bil v kontaktu 
z več kot tisoč gospodinjstvi, 
ki so se obrnila na nas z različ-
nimi vprašanji. V tem času se 
je miselnost ljudi glede učin-
kovite rabe in obnovljivih vi-
rov energije spreminjala v po-
zitivni smeri. Deloma smo v 
to prisiljeni zaradi vztrajne-
ga višanja cen energentov. Pri 
strankah, ki prihajajo v ener-
getsko svetovalno pisarno, se 
to odraža na zahtevnosti nji-
hovih vprašanj in pripravljeno-
sti v tehničnem smislu, saj je 
danes razmeroma enostavno 
priti do informacij na spletu. 
Posledično stranke zastavlja-
jo podrobnejša, bolj specifič-
na vprašanja. Zahtevnejših 
strank sem še posebej vesel, 
saj se moram nanje tudi sam 
pripraviti ter stopiti v kontakt 
s kakšnim kolegom projektan-
tom ali kako drugače poiska-
ti ustrezne rešitve. Predvsem 
gre za vprašanja, povezana z 
obnovljivimi viri, npr. o sonč-
nih elektrarnah za proizvo-
dnjo električne energije, ter 
gradnjo nizkoenergijskih in pa-
sivnih hiš. Pri slednjih se poja-
vljajo zelo specifična vpraša-
nja glede zrakotesnosti ovoja 

stavbe, rekuperacije, zajema 
deževnice in malih hišnih či-
stilnih naprav, ki jih je že po-
trebno vgrajevati.

S kakšnimi vprašanji in pro-
blemi najpogosteje prihaja-
jo Posavci k vam?

V začetku so bila najpogo-
stejša vprašanja glede sub-

vencij oziroma kako priti do 
nepovratnih finančnih sred-
stev. Danes jih zanimajo 
predvsem tehnične rešitve 
in ekonomičnost ukrepov pri 
obnovi starejših stavb, načr-
tovanju energetsko učinko-
vitih novogradenj ter izra-
bi obnovljivih virov energije 
za pripravo tople sanitarne 
vode in ogrevanja. Najpogo-

stejša napaka, ki jo ljudje še 
vedno ponavljajo, je ta, da 
predhodno ne naročijo izde-
lave projektne tehnične do-
kumentacije, s pomočjo ka-
tere bi prišli do kakovostnih, 
celovitih in tehnično prever-
jenih rešitev. Velikokrat se še 
vedno dela na pamet in na 
osnovi mojstrskih izkušenj, 
ki lahko vodijo tudi do veli-
kih in nepopravljivih napak. 
Razlogov, da ljudje ne gre-
do v projektantske hiše pred 
obnovo, je več, predvsem pa 
temu doprinese dolgotraj-
na uradniška pot za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja, 
dodaten strošek in vprašlji-
va kakovost oz. uporabnost 
pridobljenih cenovno ugo-
dnih, tipskih projektantskih 
rešitev.

Kako najdemo optimalno 
rešitev ogrevanja našega 
doma? Cene gorivnih ele-
mentov se pogosto spre-
minjajo, kako razmišljati na 
dolgi rok?

Cene energentov vztrajno ra-
stejo, s čimer se višajo izdat-

Pogovor z Markom Pircem – energetskim svetovalcem

„Vedno je potrebno pogledati 
specifične potrebe uporabnika“

Marko Pirc

Cene energentov so iz dneva v dan višje, zato se pri porabnikih vedno bolj pojavlja vprašanje, kako do cenov-
no ugodne in hkrati učinkovite rabe energije. Za nekaj informacij smo se obrnili na Marka Pirca, magistra in-
ženirja energetike, ki je od leta 2001 aktivni energetski svetovalec za zgradbe in gospodinjstva ter vodja Ener-
getsko svetovalne pisarne ENSVET v Brežicah.

nadaljevanje na 14. strani

Veliko koristnih informacij 
na enem mestu!

Načrtujete, gradite, opremljate, urejate okolico doma? 
V tradicionalni prilogi Urejamo�dom smo za vas zbrali 
veliko koristnih informacij, številk in naslovov, na kate-
rih lahko izveste o posameznem področju še več. Pod-
jetja, ki se predstavljajo v letošnji prilogi, imajo stro-
kovnjake, ki vam bodo odgovorili na najrazličnejša 
vprašanja in dileme glede uporabe materialov, same 
izvedbe del in podobnega. Pokličite jih ali obiščite v nji-
hovih poslovalnicah. Kdor jezika »ne špara« in se poza-
nima, si lahko bolj učinkovito in lepše uredi svoje do-
movanje. Veliko uspeha pri vaših opravilih vam želimo!
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LED-razsvetljava: 
Nasveti, izkušnje in svetovanje 
v podjetju EFEKT Krško, d.o.o. 

Z novim obdobjem se je na trgovskih policah 
začelo pojavljati vedno več varčnih sijalk, ki so 
sprva le stežka izrinjale klasične žarnice iz pro-
daje, pri ljudeh pa povzročale dileme in prese-
nečenja, večinoma v negativnem smislu; visoka 
cena, nove dimenzije, novi spektri svetlobe. V 

tem času so varčne sijalke doživele velik razvoj 
in zato lahko danes našim strankam ponudimo 
veliko večji izbor takšnih sijalk, kot je bilo to mo-
goče ob začetku njihove proizvodnje. Nove se-
rije varčnih sijalk dosegajo boljše svetilnosti ob 
manjši velikosti, imajo hitrejši vžig in se lahko za-
temnjujejo. Še večji razmah na trgu opažamo pri 
LED-sijalkah, saj postaja zanimanje za LED-teh-
nologijo čedalje večje. 

V podjetju EFEKT Krško, d.o.o., smo se tematike 
v zvezi z LED-tehnologijo lotili zelo strokovno in 
se že kmalu udeležili izobraževanj, v sodelovanju 
s predstavniki podjetij OSRAM in PHILIPS. S stro-
kovnim znanjem lahko danes prvi v Posavju na-
šim strankam ponudimo največji izbor LED-sijalk 
in razsvetljave, ob tem pa jim svetujemo o njiho-
vi pravilni uporabi, saj ta morda ni tako enostav-
na, kot izgleda na prvi pogled. LED-tehnologija se 
uporablja na mnogih področjih in za najrazličnej-
še namene; od varnostne in delovne osvetlitve 

prostorov do pisarniških, bivalnih in industrijskih 
prostorov na poslovnih, kulturnih in industrijskih 
objektih. LED-sijalke že uspešno zamenjujejo tudi 
klasično cestno razsvetljavo. V našem podjetju 
imamo največ povpraševanja o osvetlitvi bival-
nih površin in zamenjavi klasičnih z LED-sijalka-

mi. Pri tem našim strankam svetujemo glede šte-
vilnih prednosti in pa tudi dilem ter omejitev pri 
uporabi le-teh. Opozarjamo jih tudi na kakovost 
in nekakovost takšnih LED-sijalk in LED-razsve-
tljave, pri čemer je najbolj očiten kazalec manj 
kakovostnih sijalk ravno (pre)nizka cena. Zelo 
pomembno je, da ima močnejša LED-sijalka hla-
dilna rebra, da je na embalaži napisan svetlob-
ni tok (v lumnih) in moč sijalke. Delno zagotovilo 
za kakovost je (največkrat) uveljavljen proizvaja-
lec, ni pa vedno tako. Med vodilnimi sta vseka-
kor OSRAM in PHILIPS, pri katerih damo našim 
strankam ob nakupu tudi garancijo. 

Kakšne smernice, razvoj in novosti pri LED-teh-
nologiji se pripravljajo za leto 2013, bomo kma-
lu izvedeli na največjem svetovnem sejmu Light 
& Building v Frankfurtu, ki se ga bomo v podje-
tju Efekt Krško, d.o.o. udeležili v aprilu in tako 
zopet prenesli nova znanja in informacije našim 
cenjenim strankam.

Z letom 2009 se je z evropsko prepovedjo proizvodnje nekaterih standardnih sijalk na žarilno nitko 
in s prehodom na varčne (kompaktne/plinske) sijalke začelo novo obdobje razsvetljave. Trenutni 
načrt Evropske unije je postopen umik standardnih sijalk z evropskega trga do konca leta 2012.
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Rudar Senovo – zaupanja vreden partner

Rudar Senovo, poslovanje z nepremičninami, gradnje, storitve in trgovina Senovo d.o.o., 
je podjetje z 20-letno tradicijo na področju upravljanja z nepremičninami, oddajanja la-
stnih nepremičnin v najem, upravljanja ogrevanja in vzdrževanja. 

„Dejavnost naše družbe se je z leti dopolnjevala in krepila, zato se danes lahko s ponosom ozre-
mo na opravljeno delo. Skupaj s sodelavci skrbimo za kakovost naših storitev, zagotavljamo krat-
ke odzivne čase, ravnamo pregledno in odgovorno,“ pravi novi direktor podjetja Goran Udovč. 
Poudarja še, da je podjetje razvojno naravnano, zaposlene, na katere je družba posebej pono-
sna, pa odlikujeta prijaznost in strokovnost. Rudar Senovo d.o.o. je prepoznan kot zanesljiv po-
slovni partner tako pri uporabnikih storitev kot pri dobaviteljih, sledi nenehnemu izboljševanju 
z namenom zagotavljanja kar najvišje kakovosti storitev, sodelovanja z lokalnim okoljem in traj-
nostnega razvoja družbe. 

Dober bonitetni položaj družbe kaže na uspešno in transparentno delo, ki ga poskušajo usmerja-
ti predvsem v zadovoljstvo uporabnikov storitev. Podjetje se bo več vključevalo v lokalno okolje 
in delovalo kot družbeno odgovorno podjetje. S svojo fleksibilnostjo in znanjem uspešno uresni-
čuje želje svojih uporabnikov, kar pomeni predvsem zadovoljno bivanje. So podpisniki Kodeksa 
dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami. 

„Smo malo in zelo prilagodljivo podjetje, ki v skladu z zakonodajo glavno skrb posveča zado-
voljstvu in potrebam naših strank. Poleg upravljanja smo tudi lastniki stanovanj in poslovnih 
prostorov, za katere imamo interes, da so dobro vzdrževana. Naš poslovni sistem pa omogoča 
vsem uporabnikom pregledno in natančno poslovanje. Strankam nudimo celostne storitve s po-
dročja nepremičninske problematike, vključujoč inženiring in nadzor,“ pojasnjuje Udovč. Tako 
podjetje ponuja celovito ponudbo dejavnosti, povezanih z vašimi nepremičninami, za vas lah-
ko uredijo pravni status vaših nepremičnin, če pa so vaše nepremičnine potrebne obnove, vam 
lahko priskočijo na pomoč z organizacijo adaptacije stanovanja na ključ oziroma ostalih grad-
beno obrtniških del. 

Rudar Senovo d.o.o. se vsem uporabnikom storitev zahvaljuje za dosedanje sodelovanje in vas 
vabi da jih pokličete. Zagotavljajo vam, da bodo vaši želji prisluhnili in jo uspešno v vaše zado-
voljstvo tudi realizirali.

Rudar Senovo vam ponuja popravilo okvar, 
ki zahtevajo takojšnjo intervencijo, 24 ur dnevno. 

Vzdrževalna skupina podjetja je vedno na razpolago 
na dežurni številki 041 686 939.
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ki za energijo v hišnem pro-
računu. Pomislite na delež 
stroškov v gospodinjstvu za 
energijo potrebno za prevoz, 
ogrevanje, elektriko, vodo, 
smeti in informacije (telefon, 
internet in TV). V ENSVET pi-
sarni navadno predstavljam 
cenovno primerjavo koristne 
energije, v kateri so vključe-
ni prodajna cena energen-
ta, njegova kurilna vrednost 
in izkoristek peči. Slednji se 
spreminja v odvisnosti od 
kakovosti peči in v splošnem 
velja v splošnem, da imajo 
stare kombinirane peči izko-
ristek okoli 60 % za razliko od 
novih sodobnih specializira-

nih kotlov (do 95 %). Trenu-
tno veljajo za najugodnejše 
cene koristne energije iz ob-
novljivih virov, kakršni sta na 
primer »brezplačna« sončna 
energija in lesna biomasa, ki 
marca 2012 stane porabni-
ka od 0,03 €/kWh (specialni 
prezračevalni kotli na buko-

va polena in sekance) pre-
ko 0,04 €/kWh (bukova po-
lena v navadnem kurišču) 
do 0,05 €/kWh (peleti). Pri-
merljive so cene zemeljskega 
plina (0,1 €/kWh), kurilnega 
olja (0,12 €/kWh), električ-
ne energije (0,136 €/kWh) in 
cene utekočinjenega naftne-
ga plina UNP (propan cister-
na, 0,16 €/kWh). Električna 
energija velja za predrago-
ceno, da bi se z njo ogreva-
li, čeravno trenutni izračuni 
kažejo na ekonomično smi-
selnost. Zaradi pomanjkanja 
in večje odvisnosti od uvoza 
lahko v bližnji prihodnjosti 
nekaj let pričakujemo izre-
dno rast cen električne ener-
gije, tudi tja do 60 %. Uni-

verzalnega odgovora glede 
izbire ogrevalnega sistema 
ni oz. je skrit v obisku pro-
jektanta, ki izračuna ener-
getske potrebe in določi vse 
potrebne elemente ogre-
valnega sistema v konkretni 
stavbi. Vedno je namreč po-
trebno pogledati specifične 

potrebe in želje uporabnika. 
Tako obravnavamo stranke 
tudi v naši pisarni. Ogreva-
nje je močno povezano z iz-
gubami, zato je najprej po-
trebno čim več proizvedene 
toplote zadržati v objektu, ki 
naj ima izolirano podstrešje 
z vsaj 25 cm toplotne izola-
cije, energetsko učinkovita 
okna s plinsko polnitvijo ter 
dobro toplotno izolacijo zu-
nanjih sten z vsaj 15 cm to-
plotne izolacije fasade. Tako 
izoliran objekt ima lahko t. i. 
nizkotemperaturni ogreval-
ni sistem (talni), ki že zaradi 
nižje temperature medija do 
35 °C potroši polovico manj 
od klasičnega visokotempe-
raturnega (radiatorskega). 

Priporočamo vgradnjo spe-
cialnega nizkotemperatur-
nega ali kondenzacijskega 
kotla s tritočkovno regulaci-
jo, ki upošteva tudi zunanjo 
temperaturo. Odsvetujemo 
vgradnjo energetsko neučin-
kovitih kombiniranih kotlov.

nadaljevanje s 13. strani

Graf okvirne primerjave cen koristne energije v centih
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S toplotno črpalko boste stroške ogrevanja v 
primerjavi z kurilnim oljem znižali do 60 % !
Toplotna črpalka je ekološko najprijaznej-
ši in energetsko najcenejši način ogreva-
nja prostorov in/ali sanitarne vode. Toplo-
tna črpalka odvzema toploto okoliškemu 
zraku, vodi ali zemlji in z njo ter dodano 
električno energijo segreva vodo do tem-
perature 55°C ali več. Za pogon naprave je 
potrebno vložiti od 20-30 % energije (ele-
ktrične), 70-80 % energije pa pridobimo iz 
okolice (zastonj). 

Razmerje med vloženim delom (električ-
no energijo) in pridobljeno toplotno ener-
gijo imenujemo grelno število. To pa je 
tem večje (večji prihranek), čim višja je 
temperatura vira in tem nižja je ogrevalna 
temperatura. 

Vrste toplotnih črpalk ločimo glede na vir, 
ki ga uporabljajo. Najbolj razširjene so to-
plotne črpalke ZRAK-VODA, ZEMLJA-VO-
DA ter VODA-VODA. 
Toplotne črpalke so najbolj primerne za 
nizkotemperaturno ogrevanje (talno, sten-
sko), odlične rezultate pa dajejo tudi pri 
radiatorskem ogrevanju. Priporočljivo je, 
da objekti energijsko niso potratni. Toplo-
tna črpalka lahko deluje samostojno in ne 
potrebuje dodatnega vira ogrevanja. 

Nakup toplotne črpalke je tudi v letu 2012 
subvencioniran s strani Eko sklada. Višina 
subvencij znaša od 1000 pa do 2500 eur, 
odvisno od vrste toplotne črpalke. 

Naše podjetje CENTROS d.o.o. vam brez-
plačno pripravi ponudbo za kompletno 
dobavo in montažo toplotne črpalke vo-
dilnih slovenskih in evropskih proizvajal-
cev ter pripravi dokumente za pridobitev 
subvencij. 

Delovanje toplotne črpalke ZRAK-VODA 
in ZEMLJA-VODA si lahko ogledate na na-
ših lastnih referenčnih objektih v Bresta-
nici in na Senovem. 

ZAKAJ UPORABITI TOPLOTNO 
ČRPALKO ZA CENTRALNO 
OGREVANJE? 
• Ker je ogrevalni sistem prihodnosti 
• Ker vam okolje podari 75 % potrebne 

energije za ogrevanje 
• Zaradi znižanja stroškov ogrevanja do 

60 % 
• Nakup je priporočen in subvencioniran s 

strani države 
• Zaradi zmanjšanja emisij CO2 
• Ker je eleganten ogrevalni sistem 
• Ker ni potreben dimnik in hranilnik 

goriva 
• Ker je potreben minimalen prostor za 

kurilnico 
• Zaradi zelo tihega delovanja 
• Ker uporablja električno energijo, ki je 

stabilnejša tako po ceni kot po zalogi 
kakor fosilna goriva.

Primer toplotne črpalke zrak-voda 

Kontakt: 051 302 889, 041 628 489, 041 606 730 
CENTROS d.o.o., Cankarjeva cesta 63, 8281 SENOVO

www.centros.si

Primer sodobne kotlovnice s toplotno črpal-
ko zemlja-voda, sistem rekuperacijskega 
prezračevanja in centralno sesalni sistem.

S TOPLOTNO ČRPALKO 
DO CENEJŠEGA OGREVANJA 

Servis računalnikov pri vas doma 
ali v vašem podjetju

So se v vaš računalnik “naselili” virusi? 
Ima vaš računalnik težave z delovanjem?

Pokličite, da vam računalnik počistimo
in popravimo.

VSE ZA BREZHIBNO DELOVANJE VAŠEGA RAČUNALNIKA!

Kontakt:
Telefon: 041 339 227
Spletna stran: www.itvision.si
Elektronska pošta: info@itvision.si
Facebook: www.facebook.com/itvision 

itVision, Aleš Ožvald s.p. , Artiče 32, 8253 Artiče

Na kaj ne smemo pozabiti v 
tem času, torej po kurilni se-
zoni in tudi pred njo?

Predvsem na pravočasno in 
ustrezno vzdrževanje – čišče-
nje peči in dimnika ter nasta-
vitve elektronske regulacije 
ali gorilca samega v prime-
ru klasičnega dražjega ogre-
vanja na kurilno olje in trda 
goriva. V primeru zastarelih 
in dotrajanih peči je potreb-
no razmisliti o obnovi siste-
ma z menjavo opreme v ku-
rilnici, preveriti skupne letne 
stroške za ogrevanje ter raz-
misliti o ekonomski upravi-
čenosti v postopni posodo-
bitvi oboda in ogrevalnega 
sistema. 

Kaj lahko vsakodnevno sto-
rimo doma, da preudarno 
zmanjšamo stroške gospo-
dinjstva? Kako torej doseže-
mo energijski in finančni pri-
hranek?

Učinkovita raba energije po-
meni najprej osebno osve-

ščenost posameznika, ki ve, 
kje uhaja energija in z njo 
denar. Med neinvesticijske 
ukrepe štejemo predvsem bi-
valne navade: ugašanje elek-
tričnih porabnikov, ne odpi-
rati oken „na kip“ pri vročih 
radiatorjih, tuširanje name-
sto kopanja bistveno zmanj-
ša porabo tople vode. Manjši 
vzdrževalni ukrepi, kot so te-
snenje starih oken, vgradnja 
termostatskih ventilov na ra-
diatorje, vgradnja izolacije na 
podstrešje, menjava dotraja-
ne opreme s sodobno ener-
getsko učinkovito ter vzdrže-
vanje ogrevalnega sistema. 
Šele nato pridejo na vrsto 
investicijski ukrepi ter obse-
žnejše in finančno zahtevnej-
še obnove.

Smo se že naučili pravilno 
prezračevati stanovanja?

Iztrošen vlažen zrak je po-
trebno v bivalnih prostorih 
nadomestiti s svežim. Veči-
na že ve, da je najučinkovite-
je, če se dva do trikrat na dan 

po pet minut naredi prepih. 
Predhodno se seveda zapre 
radiatorje. Vse skupaj ne sme 
trajati predolgo, da se stene 
ne podhladijo. Energetsko 
učinkovita in cenovno ugo-
dnejša različica je t. i. reku-
peracija – vgradnja prezrače-
valnega sistema, ki izkorišča 
toploto odpadnega zraka iz 
kuhinje in kopalnice, s kate-
rim se predgreje hladen svež 
zunanji zrak in v prostor do-
vede na 20 °C ogret svež zrak.

Občanom so vsako leto na 
voljo tudi različne finančne 
spodbude, a je večkrat sli-
šati, da se jih lahko lotijo le 
bolje poučeni, ker da je iz-
polnjevanje vlog za kredite 
in garancije precej zahtev-
no. Kako lahko pomagate 
pri tem?

Izpolnjevanje vlog ekološke-
ga sklada ni tako zahtevno, 
da povprečen posameznik ne 
bi znal izpolniti obveznih vse-
bin: navadno gre za osnovne 
osebne podatke, minimalne 
podatke o bivalnem objek-
tu in ukrep, ki ga namerava-
jo izvesti. Poleg vloge se pri-
loži predračun, prospekte 
opreme in fotografijo objek-
ta. Do napak prihaja pred-
vsem zaradi nerazumevanja 
obsežne razpisne dokumen-
tacije. Pri nas obrazcev sicer 

ne izpolnjujemo, pomagamo 
pa predvsem z razlago ustre-
znih tehničnih pogojev, ki jih 
morajo občani z ukrepi izpol-
njevati, da bodo lahko sred-
stva tudi prejeli.
� R.�Retelj
� M.�Mavsar

Energetsko svetovalna pisarna ENSVET s sedežem v Bre-
žicah na CPB 11, nasproti občinske stavbe, spada v mrežo 
34 energetsko svetovalnih pisarn po Sloveniji. Uradne ure 
za brezplačno strokovno svetovanje so po predhodnem te-
lefonskem dogovoru vsak torek od 16:00 do 18:00. Trenu-
tno v pisarni aktivno delujejo trije energetski svetovalci in 
pokrivajo področje Spodnjeposavske regije.

V tokratni prilogi boste našli 
uporabne telefonske številke, 
v kolikor:

 ◦ boste gradili,
 ◦ iščete dodatne informacije za 

različne sisteme ogrevanja,
 ◦ načrtujete krovska, tesarska 

dela,
 ◦ načrtujete ureditev vrta in 

okolice hiše,
 ◦ vas zanimajo sveže ideje ar-

hitektov,
 ◦ vas zanima več o LED razsve-

tljavi,
 ◦ potrebujete več informacij o 

stanovanjskem kreditu,
 ◦ vaš računalnik potrebuje ser-

visiranje,
 ◦ opremljate dom z vgradnimi 

omarami,
 ◦ se zanimate za nakup ali na-

jem stanovanja v Posavja,
 ◦ potrebujete interventno po-

pravilo okvar,
 ◦ ipd.
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Ljubljana, Peruzzijeva 165, T: 01 / 2800 770 • Ig, Gasilska ul. 10, T: 01 / 2800 776  
Škofljica, Žagarska Ul. 11, T: 01 / 3603 872 • Železokrivnica, T: 01 / 3603 845 
Salon keramike, T: 01 / 3603 856 • Sežana, Partizanska 71, T: 05 / 7313 480   
Ajdovščina, Goriška c. 72, T: 05 / 3671 420 • Kozina, IOC Hrpelje, T: 05 / 6892 490 
Pesnica pri MB, Pesnica 37, T: 02/ 7295 430 • Anhovo, Vojkova 1, T: 05 / 3350 470 
Brežice, C. bratov Milavcev 42, T: 07 / 49 95 400 • www.terra-rb.si

gradbene trgovine www.terra-rb.si 

Izbrani materiali
za vse vrste gradenj

Obiščite nas v Terrini trgovini v Brežicah, C. bratov Milavcev 42,  
ali pokličite na telefon 07 / 49 95 400!  

cena: 

1.937 EUR

z montažo 

in 8.5 % DDV

Sončni kolektorji so idealna dopolnitev vsakega ogrevalnega sistema in 
dolgotrajno znižujejo stroške ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode.

Zato smo za Vas v posebni AKCIJI pripravili
PAKET, ki vsebuje sledečo opremo z montažo:

• 2 kolektorja Astersa AS-2,4 bruto 2,6 m2

• bivalentni ogrevalnik sanitarne vode V= 300 l.
• solarna regulacija 
• solarna obtočna črpalka
• polnilna armatura, izločevalnik zraka
• zaporna armatura in priključni set
• solarna raztezna posoda, varnostna armatura 
• komplet potopnih tulcev in tipala

Redna cena kompleta je 3.190 € brez DDV.

Akcijska cena je samo 2.680 € 
z vključenim 8,5 % DDV.

Državna subvencija na sistem je 720 €, kar pomeni, da sistem 
stane samo 1.937 €.

10 LET GARANCIJE NA KOLEKTORJE
V ceni je upoštevana montaža zgoraj navedenega kompleta, pritrdilne
konzole je potrebno za vsako strešno kritino naročiti posebej, vsa 
dodatna dela za povezavo se zaračuna dodatno. Akcija velja za naročila 
prvih 30 kompletov.

GSM: 041 616 255
tel: 07 33 747 20

e-pošta: info@dulc.si
www.dulc.si
www.astersa.si
Dulc d.o.o., Stranje pri Škocjanu 7, 8275 Škocjan

Univerzalno čistilo za tla
Zmešajte želeno količino kisa in vode, in sicer vedno v raz-
merju 1 dcl alkoholnega kisa : 2 dcl vode. S tem lahko učin-
kovito in nestrupeno čistite vse talne površine. 

Čiščenje s sodo bikarbono
Povsem enostav-
no je tudi čiščenje 
z dobro staro sodo 
bikarbono. Večjo 
količino sode bi-
karbone enako-
merno nanesete 
na gobico ali krpo 
in zribate posame-
zne površine, kot 
so kuhinjski pult, 
posoda, kuhinjsko korito, nato pa vse skupaj sperete z vodo. 
Bikarbona je odlična tudi za odstranjevanje neprijetnih vo-
njav v hladilniku (v hladilnik ali zamrzovalnik postavite od-
prto posodico s sodo bikarbono, vsake toliko samo preme-
šajte vsebino posodice, zamenjajte s svežo bikarbono čez 2 
meseca) ter za čiščenje potemnelih predelov od kuhanja in 
pečenja. Sijaj in čistoča vas bosta prijetno presenetili. Čisti-
lom, ki so sestavljena iz kisa in sode bikarbone, lahko vedno 
dodate malo eteričnega olja in s tem pričarate prijetnejši 
vonj ob čiščenju in kasneje v prostoru. 

Pomladansko čiščenje je lahko naravi 
in zdravju prijazno
Pomlad je ravno pravi čas, da se lotimo urejanja naših domov, dobrodošlo pa bo tudi spomladansko čiščenje. Vedno več 
gospodinjstev se odloča za uporabo naravnih čistil, ki jih preprosto pripravimo doma z malo vloženega truda in premi-
šljenim nakupom osnovnih sestavin. Uporabne recepte lahko zasledimo v knjigah, na spletu, različnih oddajah, veliko pa 
nam jih zaupajo mimogrede kar naše stare mame, če se še spomnijo, kako so s temi preprostimi in neškodljivimi recep-
ti čistili včasih. Pa poglejmo:

Sončno ogrevanje sanitarne vode, 
podpora k ogrevanju in sistem 
SOLINTERRA z 90-% pokrivanjem 
ogrevanja s soncem.

Solarni sistemi za obstoječe hiše in 
za novogradnjo.
Sončni kolektorji dolgotrajno znižu-
jejo stroške ogrevanja in pripravo 
sanitarne vode. Pri pripravi sanitar-
ne vode lahko znižate stroške od 60 
do 75 % celotne potrebe po sanitar-
ni vodi čez celo leto. Solarni sistem 
se lahko kombinira tudi s podporo k 
ogrevanju, tudi tukaj se lahko stro-
ški zmanjšajo do 35 % po celotni po-
trebi po ogrevanju stanovanjskih hiš 
ali poslovnih objektov. Ker je poleti 
za ogrevanje sonca preveč in pre-
malo pozimi, je potrebno optimalno 
dimenzionirati sistem, da se ne pre-
greva. Potrebno je izbrati ustrezno 
velik zalogovnik in število sončnih 
kolektorjev, ki so odvisni, na kakšni 
legi so zmontirani in kako orientirani 
glede na jug. Danes se lahko upora-
bljajo tudi sistemi z večjim števi-

lom sprejemnikov sončne energije 
in tako lahko v prehodnih in zimskih 
obdobjih pridobijo več energije ter 
je sistem še bolj učinkovit in zmanj-
šuje stroške ogrevanja. Tak sistem se 
izvede tako, da se ob preobremeni-
tvi kolektor izprazne in ostane suh 
ter tako ne prihaja do pregrevanja 
celotnega sistema, ko pa je potreba 
po ogrevanju, se vzpostavi cirkula-
cijski krog in ponovno požene medij 
v obtok. 

Novost shranjevanja sončne 
energije je sistem SOLINTERRA, 
kjer se sončna energija skozi 
celotno leto shranjuje v zemljo.

Kako sistem Solinterra® deluje? 
Na strehi so montirani sprejemni-
ki sončne energije, ki absorbirajo 
temperaturo in jo shranjujejo v 
zemeljski hranilnik pod hišo ali ob 
hiši. Iz tega pa se toplota vrača na 
stene hiše. V sistemu Solinterra hiše 
ne ogrevamo na klasični način. Na 
zunanjih stenah hiše poteka cevni 
register, v katerega se dovaja medij 
iz zemeljskega hranilnika s tempera-
turo 18 °C in na ta način ustvarimo 
temperaturno bariero na steni. Ta 
pozimi preprečuje ohlajanje, po-

leti pa pregrevanje zgradbe, kajti 
v poletnih dneh se izkorišča hladni 
zemeljski hranilnik kot vir hladne 
zemlje za hlajenje toplotne bariere. 
Prezračevanje poteka preko proti-
točnega inox izmenjevalnika »cev v 
cevi«, ki je prav tako vgrajen v ze-
meljskem hranilniku pod hišo. Izko-
ristek takega izmenjevalnika je zelo 
visok, saj izrablja temperaturo ze-
meljskega hranilnika in temperatu-
ro odpadnega zraka ter doseže 98-% 
izkoristek. Poraba energije za ogre-
vanje, hlajenje in prezračevanje je 
od 5 do 12 kWh/m2/leto, seveda v 
primerno izolirani hiši, s porabo ne-
kje do 50 kWh/m2/leto. Kot primer 
še podatka za pasivno hišo, kjer je 
manj kot 15 kWh/m2/leto in za niz-
koenergijsko hišo, kjer je manj kot 
55 kWh/m2/leto. Torej, če se v hišo 
s porabo 50 kWh/m2/leto vgradi sis-
tem Solinterra®, je poraba, kot že 
omenjeno, do 12 kWh/m2/leto. 
Tak sistem je primeren za novogra-
dnje in tudi za adaptacije, če je 
potrebna sanacija fasade. Sistem 
se lahko uporabi za hiše, poslovne 
objekte in tudi javne objekte. Pri 
večjih objektih je lahko prihranek 
pri energiji še bistveno večji. www.solinterra.si na
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telefon: 07 490 11 80, fax: 07 490 11 82
e-mail: info@timi-krsko.si

izvajamo zaključna dela v gradbeništvu
izdelava zunanjih ureditev

oblaganje tal in sten z naravnim kamnom
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TLIČARNA ŽIČKAR

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

CVETLIČNI ARANŽMAJI
POGREBNE STORITVE

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

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

nedelja, prazniki zaprto

Lepe 
velikonočne 

praznike!

NOVA STANOVANJA in 
POSLOVNI PROSTORI

“NASELJE TROBENTICA” V BREŽICAH
v bližini novega trgovskega centra Lidl

Velikost stanovanj: od 38,30 m2 do 129,65 m2. Cena 
stanovanj je od 55.257,85 € do 136.650,55 € (z DDV). 
Možnost nakupa kletnih parkirnih mest

Velikost poslovnih 
prostorov:
0d 26,052 do 153,80 m2. 
Cena poslovnih prostorov je 
od 50.939,47 € 
do 270.303,50 € (brez DDV).

Vseljivo TAKOJ. Prodaja naše lastne nepremičnine.

SL-inženiring Boršt d.o.o. 
www.sl-inzeniring.si
t.: 07 490 22 60 ali 
gsm: 041 356 963

strokovna izvedba mansard 
z izolacijami za vpihovanje 
ali mineralnimi volnami

prodaja in montaža                                                
strešnih oken

fasadni sistemi                                               
mešalnica

Brezplačni strokovni nasveti 
ob nakupu ali montaži

www.segrad.si - GSM: 041 405 561
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

Med naborom zasnovanih, sprojektiranih in izvedenih projektov iz 2011 izpostavljamo tiste, ki so teh-
nološko ali poslovno zanimivi in so primeri gradnje v luči učinkovite rabe energije.

Sanacija kotlovnice in zalogovnik - OŠ Podbočje 
Projekt in izvedba rekonstrukcije kotlovnice ter izgradnja zunanjega podzemnega zalogovnika za lesne se-
kance predstavlja sodoben ekološki način oskrbe z energijo s pomočjo obnovljivih energetskih virov. OŠ 
Podbočje je prva šola v občini Krško, ogrevana na biomaso, in je kot taka primer okolju prijazne energet-
ske rabe lesne biomase, kar postaja izziv in realnost današnjih in bodočih kotlovnic v javni in zasebni rabi.

Objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov – Zbirni center Spodnji Stari Grad, Krško
Zaradi povečanih količin odpadkov (gradbenih, bioloških, ločeno zbranih frakcij …) in možnosti ponov-
ne uporabe recikliranih materialov in surovin je potrebna izvedba nadgradnje in širitve zbirnega centra 
Spodnji Stari Grad. Projektna dokumentacija za objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih od-
padkov – ZC Spodnji Stari Grad je v fazi izdelave (pridobljeno je gradbeno dovoljenje), izgradnja sortirni-
ce odpadkov se predvideva v 2012. Projekt obsega izvedbo platoja ožjega funkcionalnega zemljišča ter 
dograditev zaprtega objekta s sortirno linijo za mehansko obdelavo odpadkov. Družba Kostak d.d. s tem 
projektom sledi trendom postavitve tovrstnih objektov, ki predstavljajo skrb za čisto in prijazno okolje.

Dozidava hotela Dobrava v Termah Zreče (hotel Atrij)
V Termah Zreče se po načrtih našega biroja zaključuje leta 2009 začeti projekt za hotel Atrij. Komple-
ksen objekt, ki predstavlja nadaljevanje obstoječega hotela, ima poleg arhitekturnih in programskih kva-
litet (široka ponudba storitev hotela s štirimi zvezdicami in nazivom superior) dodano tudi visokoteh-
nološko vrednost, tj. lastno sončno elektrarno 
na južni fasadi objekta. Fotovoltaični paneli na-
stopajo v dveh vlogah, so sodoben princip traj-
nostnega gradbeništva, obenem pa v refleksni 
stekleni fasadi odsevajo podobe iz okolice. Tudi 
sicer so pri izvedbi uporabljeni naravni materi-
ali, kamen, les, ozelenjene strehe … uvedena 
načela trajnostne gradnje pa dokazuje prido-
bljen znak »eko marjetica« za okolju prijazne 
turistične namestitvene obrate.
� Mojca�Hlastan

ELITE ARHITEKTI

arhitektura, učinkovita raba 
energije in skrb za okolje
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Elite arhitekti d.o.o., CKŽ 47, Krško, Tel: 07 4881555

Področje 
gradbenih storitev
Zaupanje investitorjev ohranjamo z našo zanesljivostjo in dolgo vrsto zahtevnih ter uspešno in kako-
vostno izvedenih gradbenih projektov. Širok spekter storitev v gradbeništvu, tako na nizkih kot na viso-
kih gradnjah, opravljamo z lastnimi strokovnjaki v sodelovanju z našimi dolgoletnimi poslovnimi par-
tnerji predvsem iz domačega okolja.
 
Na področju NIZKIH GRADENJ vam ponujamo izgradnjo kompletne komunalne infrastrukture, novo-
gradnjo cest, rekonstrukcije in obnove cest, urejanje okolice, sanacijo plazov in rušenje objektov, hi-
droenergetske objekte, šolske in športne objekte. V našem kamnolomu lahko tudi kupite kameni agre-
gat različnih frakcij.

Na želje, potrebe investitorjev in razmer na trgu smo se hitro odzvali. Razširili smo našo ponudbo tudi 
na vse vrste VISOKIH GRADENJ. Naša ponudba zajema kompletno uslugo od idejne zasnove, svetova-
nja, projektiranja do končne izgradnje objekta. Naša ponudba storitev zajema gradnjo individualnih 
stanovanjskih stavb (tudi »na ključ«), večstanovanjskih stavb, vrtcev in šol, poslovnih in industrijskih 
objektov, trgovskih centrov, adaptacije in sanacije objektov. Za zgrajene objekte vam nudimo celovito 
zunanjo hortikulturno uredi-
tev okolice objekta. Poleg gra-
denj objektov izvajamo grad-
beni inženiring v vseh fazah 
investicije projekta. V naši tr-
govini pa lahko kupite ves po-
treben material za vse vrste 
gradenj.

Raznolikost projektov zahteva 
prilagodljivo organizacijo in 
realizacijo skupnega cilja, ki je 
kakovostna in pravočasno iz-
vedena gradnja v zadovoljstvo 
investitorjev in uporabnikov. 
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Kontakt – Sektor gradnje: tel. 07 48 17 289; www.kostak.si

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

Recept za večnamensko čistilo, ki topi maščobe
Zmešajte, nato pa prelijte v razpršilec:

 µ ½ čajne žličke pralne sode
 µ 3 žlice kisa
 µ ½ čajne žličke naravnega tekočega mila
 µ 2 skodelici vode, ki naj bo vroča

Čiščenje wC školjke z znano pijačo
Pri čiščenju WC školjke velja za učinkovitega naslednji recept: 
količino 1 pločevinke Coca-Cole zlijte v školjko, pustite sta-
ti kakšno uro in dobro izperite z vodo. Kislina v tej gazira-
ni pijači bo očistila trdovratne madeže vodnega kamna. Ško-
di poskusiti?

Doma narejeno razkužilno čistilno sredstvo
Zmešajte:

 µ 1/2 skodelice boraxa (natrijev borat) 
 µ 3,5 do 4 litre tople vode
 µ nekaj kapljic dišečega olja (sivke, rožmarina, timijana)

Mešanico shranite v steklenice, označite vsebino in upora-
bljajte s krpo ali gobico, ko želite razkužiti neko površino. 

Nad steklene površine s časopisom
Posavski obzornik, ki ste ga prebrali po dolgem in počez, še 
enkrat skrbno preglejte in si izrežite kak članek, če imate v 
navadi, da ga shranjujete za svojo zbirko dogodkov - sicer pa 
je naš časopis uporaben tudi za čiščenje! 
Malo heca, a vendar, se spomnite, kako smo čistili okna s 
časopisnim papirjem? Zmešajte 2 žlici alkoholnega kisa in 

3 litre tople vode, 
nato pa to tekočino 
natočite v razpršilko. 
Okna poškropite in jih 
s časopisnim papir-
jem dodobra zbrišite. 
Mešanici lahko doda-
te tudi kakšno kaplji-
co eteričnega olja za 
lepši vonj.
  M. M.
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Vsakih 14 dni koristni kontakti 
tudi v Obzornikovi oglasni mreži

Kot ste najbrž že opazili, se v vašem časopisu vsakič 
nahaja tudi posebni kotiček, v bližini rubrike malih 
oglasov, imenovan Obzornikova oglasna mreža (to-
krat na str. 30). Tudi tam lahko najdete marsikate-
ri koristni kontakt, ko se odločate za urejanje svoje-
ga doma: od obrtnikov, ki poskrbijo za izdelavo vrat, 
kamnoseška dela, izvedejo najrazličnejša popravila, 
nudijo geodetske storitve, krovska dela in podobno. 
Posavski obzornik je tako z različnimi rubrikami in te-
matskimi prilogami, kot je tokratna, vaš pomočnik 
in vodnik do kakovostnih storitev. 

Da bi bile posavske stranke varnejše pri delu
BUKOŠEK – Zgornji naslov je bil moto posebnega predstavitvene-
ga dne za stranke v Kmetijski trgovini Cerjak iz Bukoška v soboto, 
24. marca. Po besedah Polone Brod Cerjak, vodje in »gonilnega 
motorja« omenjene kmetijske trgovine, so želeli ob začetku po-
mladi in opravil okoli doma svojim strankam omogočiti direkten 
kontakt z nekaj uvozniki strojev, ki jih prodajajo v trgovini. »V so-
delovanju s predstavniki podjetij uvoznikov določenih znamk smo 
pripravili dogodek, na katerem ima vsaka stranka možnost pov-
prašati najbolj specifična vprašanja o uporabi posameznega stro-
ja, prednostih, slabostih. V naši kmetijski trgovini imamo veliko 

znanja tudi sicer, a seveda lahko 
največ o posameznih produktih 
na tržišču povejo prav njihovi za-
stopniki in to možnost živega sti-
ka smo želeli dati v ospredje tega 
dogodka. Navsezadnje je infor-
mirana stranka tudi najbolj var-
na pri uporabi posameznih kme-
tijskih in ostalih strojev, kajne?« 
je še povedala Cerjakova.

Varnost je kot ključno vsebino 
sobotne predstavitve znamke 
motornih žag Stihl in ostalih mo-
tornih naprav znamk Viking in Fi-

skars izpostavil tudi predstavnik uvoznika omenjenih znamk za 
slovensko tržišče, Ivan Poldan iz Krške vasi: »Želeli smo prikaza-
ti varno uporabo motorne žage, saj se zadnje čase dogaja veliko 
nesreč ravno zaradi neupoštevanja varnostnih predpisov. Ljudi 
je potrebno vzgajati in osveščati, zato smo danes to predstavitev 
varnega dela z motorno žago pripravili v sodelovanju s Srednjo 
gozdarsko šolo, ki je edina v Sloveniji pooblaščena za vodenje to-
vrstnih tečajev za lastnike gozdov in druge uporabnike motornih 
žag.« Pritrdil je trditvi Cerjakove, da so Posavci zahtevni kupci, ki 
si želijo kvalitete in jasnih odgovorov. 

Poleg prikaza var-
nega dela z mo-
tornimi žagami 
Stihl, so bili na do-
godku predstavlje-
ni tudi stroji znam-
ke SIP ter traktorji 
in ostala mehani-
zacija John Deere. 
Marjan Klobasa je 
obiskovalcem do-
godka predsta-
vil najrazličnej-
še stroje znamke 
John Deere, naj-
več pozornosti pa so poželi traktorji in vrtne kosilnice: »Pravzaprav 
takšne predstavitve niso zato, ker bi bili stroji tako zahtevni za upo-
rabo, imajo pa res ogromno možnosti in specifičnih lastnosti, ki jih 
stranka lahko bolje izkoristi, če ji prednosti tudi v živo prikažemo. 
Glede vprašanj strank pa smo s Kmetijsko trgovino tukaj v Bukošku 
vedno ‚na vezi‘, tako da redno sporočamo odgovore, če slučajno ne 
znajo sami odgovoriti. Taki dnevi nam tudi omogočajo, da še bolje 
spoznamo želje svojih kupcev, kot je povedala tudi gospa Cerjak.« 

Urice ‚odprtih vrat‘ so kljub istočasni vseslovenski čistilni akciji pri-
vabile večje število radovednežev, s tem pa je spodbudo dobila tudi 
kmetijska trgovina, ki bo podobne dogodke še večkrat priredila.
� M.�Mavsar    

Mladi�so�iz�lesa�z�motornimi�ža-
gami�izvabili�zanimive�podobe

Kosilnice�v�mirujočem�stanju�so�bile�všeč�tudi�
otrokom

Zakonca�Cerjak,�Marjan�Klobasa,�Ivan�Poldan
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Skrb strokovnjakov in pridelovalcev za 
zdravje rastlin

V slovenskem sadjarstvu že dobri dve desetletji skrbimo za 
večino sadovnjakov na tako imenovani integrirani način. Mi-
mogrede: bili smo pionirji slovenskega kmetijstva na tem po-
dročju in tudi med prvimi v Evropi in na svetu! Kljub temu, 
da je pojem »integrirano pridelovanje« dokaj pogosto ome-
njen, menim, da je med ljudmi le malo tistih, ki ga zares ra-
zumejo. Če ga na kratko razložim: gre za celostno razumeva-
nje pridelovalnih postopkov, ki vključujejo (integrirajo) čim 
več v naravi potekajočih procesov v postopek našega pride-
lovanja ter na ta način zmanjšamo potrebo po vnosu sinte-
tičnih snovi (fito sanitarnih pripravkov in lahko topnih gno-
jil) v naše sadovnjake. Ob tem pa optimiramo prestrezanje in 
izkoristek svetlobe, skrbimo za nemotene procese v prsti, ra-
cionalno izrabljamo vodo ter pazimo na podtalnico, izkori-
ščamo CO2 in pridelujemo kisik in seveda nenazadnje na ta 
način z veliko vloženega znanja in dela pridelamo prvovrstno 
hrano: okusno in zdravo slovensko sadje! Tudi v sadovnjakih 
naših podjetij že od začetka uveljavljamo takšno tehnologi-
jo. Takšen način pridelovanja je mnogo več kot le skrb za ve-
like pridelke. V Evropi imamo srečo, da že dolgo znamo (ob 
naklonjenosti naravnih danosti) pridelati dovolj kakovostne 
hrane tudi tako, da sočasno skrbimo tudi za kakovost oko-
lja. Strokovna skrb za »zdravje rastlin« zajema zelo števil-
ne postopke: skrbno izbiramo lokacije za sajenje in temeljito 
pripravljamo tla, izbor sort s posebnimi lastnostmi (genetska 
odpornost na nekatere bolezni) je vse večji, enovrstni sistemi 
sajenja ter natančno vzgojena drevesa bolje ustrezajo vzpo-
stavitvi ravnovesnega stanja med škodljivci in njihovimi na-
ravnimi nasprotniki, stalno nadziramo pojave škodljivcev in 
njihovih nasprotnikov ter natančno določamo čas in vsebino 
nujnih intervencij. Kadar smo prisiljeni uporabiti pripravke 
za varstvo rastlin, jih izberemo in nanesemo s posebno pozor-
nostjo (za boljšo učinkovitost in varstvo čebel pogosto tudi v 
nočnih škropljenjih), za izvedbo škropljenj se opremljamo z 
najsodobnejšimi stroji – pravkar prevzemamo 4 nove pršilni-
ke vrhunskega slovenskega proizvajalca, ki nam zagotavljajo 
zmanjšanje zanosa na ne ciljne površine. Skrbimo za dobro 
kondicijo dreves in jim tako povečujemo odpornost, uvaja-
mo uporabo nekemičnih metod za varstvo rastlin – najbolj 
znana in morda trenutno najpomembnejša je metoda zbega-
nja metuljčkov jabolčnega zavijača, ki zelo zmanjša potrebo 

po njegovem neposrednem zatiranju s pripravki za varstvo 
rastlin … Še veliko bi lahko našteval, a moj namen je le, da 
bi bralci bolje razumeli, kako pomembno se skrb za zdravje 
rastlin razlikuje od žal zelo posplošenega mnenja, da je vse 
to le »škropljenje s strupi«. V skupini podjetij Evrosad ima-
mo odlično ekipo strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami 
na tem področju. Seveda pa so nam v pomembno oporo tudi 
strokovnjaki iz javne svetovalne službe in slovenskih in tudi 
tujih raziskovalnih inštitucij. Če k temu dodamo še posebno 
skrb v naših podjetjih, ki jo posvečamo izpolnjevanju in do-
seganju še dodatnih standardov v pridelavi sadja in pripravi 
produkta za tržišče ( GlobalGap, Natures choice), je razumlji-
vo, da je pridelovanje sadja zahteven proces, a istočasno tudi 
izjemno lep poklic, ki ga zaposleni v naših podjetjih opravlja-
mo z veliko odgovornostjo in upam tudi z zadovoljstvom.

Novosti v pridelavi se poznajo tudi v trgovini
Uvedba integriranega pridelovanja je bila pomemben tehno-
loški korak, ki ga je izvedlo slovensko sadjarstvo samo. Kme-
tijska politika (takratno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano) ga je kasneje podprla s podporo pridelovalcem, 
ki pridelujejo na ta način. Tako so nam bila vsaj deloma povr-
njena povečana vlaganja v tak način pridelave in takrat se je 
tudi pomembno povečal delež slovenskih sadovnjakov, ki so 
vključeni v ta okolju prijaznejši način pridelovanja. Žal nikoli 

nismo dosegli v začetku pričakovanega, da bo takšen produkt, 
ki je bil vedno tudi opremljen s simpatičnim zaščitnim znakom 
stilizirane siničke in pripisom SIPS, na trgu deležen tudi ve-
čje pozornosti in morda celo nagrajen s povečanim povpraše-
vanjem in morda nekoliko višjo ceno. A vendar – takrat in da-
nes smo prepričani, da smo na pravi poti. V zadnjem desetletju 
smo nadaljevali z razvojem tehnologije v isto smer. Še naprej 
uspešno poskušamo zmanjšati rabo klasičnih fitofarmacevt-
skih pripravkov. Trgovske verige v zadnjih letih postavljajo la-
stne standarde, ki jih morajo izpolnjevati številni prehrambeni 
artikli, ki so veliko strožji od tistih, ki jih predpisujejo države 
z zakonodajo. Prepričani smo, da zakonski predpisi, ki so se-
veda usklajeni s priporočili svetovne zdravstvene organizaci-
je, že sami z veliko gotovostjo skrbijo za varnost potrošnikov. 
Seveda pa spoštujemo tudi dodatne zahteve trgovcev in zna-
mo pridelati sadje, ki ustreza tudi tem – veliko strožjim zah-
tevam. Skrbi nas nekoliko padajoč trend potrošnje jabolk. Ja-
bolko je naš najpomembnejši sadež z izjemnim pomenom za 
zdravje ljudi. Seveda imajo zelo koristne zdravstvene lastno-
sti tudi ostali doma pridelani plodovi (hruške, breskve in nek-
tarine, češnje, marelice, jagodičje, lupinasto sadje …) – jabolko 
ima poseben status zaradi obsega pridelave in ponudbe sko-
zi celo leto in je med sadeži edino, ki ga pridelamo veliko več, 
kot ga v Sloveniji lahko prodamo. V naši skupini podjetij smo 
v zadnjih letih storili veliko, da posodabljamo pridelavo plo-
dov. Istočasno pa smo močno posodobili tudi skladiščenje in 
predvsem pripravo plodov za prodajo v novem sortirno-pa-
kirnem centru. Vse z namenom, da čim bolj ustrežemo kup-
cem in vam ponudimo odlično in zdravo sadje, tudi prikupno 
pripravljeno za prodajo.

Pomen zdrave in uravnotežene prehrane s pomembnim 
dnevnim deležem sadja nam je vsem kar dobro poznan. Kako 
zelo si prizadevamo, da bi pridelali vrhunsko kakovost sad-
ja, sem poskusil opisati v prispevku. Na potrošnikih pa je, da 
nam zaupate in čim pogosteje posežete po v Sloveniji pride-
lanem sadju in s tem sebi ustrežete iz prehranskega in zdra-
vstvenega zornega kota – posredno pa tudi pripomorete k 
ohranjanju slovenskega kmetijstva, kulturne kmetijske kraji-
ne, poseljenosti podeželja in še številnim »pozitivnim stran-
skim učinkom« najbolj tradicionalne gospodarske dejavnosti.

Mag. Peter Zadravec
Direktor proizvodnje Evrosad d.o.o. Krško 

Skrb za zdravje rastlin – več kot le varstvo 
rastlin pred boleznimi in škodljivci

Pojem »zdravje rastlin« je v slovensko sadjarsko slovstvo tik pred svojo mnogo prerano smrtjo pred kratkim uvedel naš kolega in sadjarski prijatelj – posavski rojak Franc Kotar. 
Kot že velikokrat poprej je s svojim vizionarskim pogledom tako opozoril na pomembno dejstvo, da podobno kot pri ljudeh in živalih tudi pri rastlinah ni dovolj, če skrbimo za 
zdravstveno varstvo le z uporabo (fito)farmacevtskih pripravkov, temveč je skrb za zdravje tudi pri rastlinah mnogo več: je skrb za okolje, za dobro »počutje« tudi pri rastlinah, za 
ravnovesje … Torej: v skupini podjetij Evrosad (Evrosad Krško, Sadjarstvo Blanca in Sadjarstvo Ormož) ter pri naših pogodbeno povezanih sadjarskih družinskih posestvih razu-
memo zdravstveno varstvo rastlin kot skrb za zdravje rastlin – tako pa aktivno skrbimo tudi za zdravje ljudi in za okolje.

KRŠKO - Akciji Očistimo Slovenijo so se na več kot 20 lokaci-
jah pridružili tudi sodelavci Zavarovalnice Triglav. Na obmo-
čju Krškega so čistili okolico poslovne stavbe Zavarovalnice 
Triglav, okolico avtobusne in železniške postaje ter Trg Mati-
je Gubca. Zbralo se jih je lepo število, med njimi je bilo tudi 

nekaj otrok, ki so z veliko vnemo pobirali odpadke. „V veliko 
zadovoljstvo nam je bilo po končani akciji pogledati okoli-
co, kjer ni bilo več raznoraznih papirčkov, pločevink in osta-
lih odpadkov, le zelena trata in čista okolica. Veseli nas, da 
smo tudi mi kot družbeno odgovorno podjetje prisostvovali 
del k mozaiku čiste Slovenije. Na področju celotne Sloveni-
je se nas je akcije udeležilo več kot 1000 zaposlenih v Zava-
rovalnici Triglav ter naših družinskih članov in prijateljev,“ 
so sporočili iz krške območne enote Zavarovalnice Triglav.

Čistili tudi v zavarovalnici

OČISTIMO SLOVENIJO 2012

V�Bistrici�ob�Sotli�so�v�sobotni�akciji�čistili�predvsem�mej-
no�reko�Sotlo,�po�celotni�občini�pa�nabrali�1200�kg�žele-
za,�15�m3�mešanega�odpada�ter�nekaj�stekla�in�embala-
že.�(Foto:�M.�Kunst)

Akciji�so�se�pridružili�tudi�člani�Ekološkega�društva�Sev-
nica�in�skupaj�z�društvom�K.N.O.F.,�KS�Boštanj�in�njenimi�
krajani�čistili�od�bencinske�črpalke�v�Boštanju�do�Grašči-
ne�in�nazaj�po�brežini�Save.�Čeprav�so�to�traso�popolnoma�
očistili�že�lani,�so�ponovno�nabrali�26�velikih�črnih�vreč�
odpadkov!�(Foto:�ED�Sevnica)

V�akcijo�Očistimo�Slovenijo�2012�se�je�vključilo�tudi�170�
pripadnikov�Brigade�zračne�obrambe�in�letalstva�iz�voja-
šnice�Cerklje�ob�Krki.�Med�drugim�so�v�kostanjeviški�obči-
ni�očistili�Mestno�hosto�ter�gozd�ob�vasi�Grič�ter�pri�tem�
odpeljali�6�ton�različnih�odpadkov.�(Foto:�BRZOL)

V�Zavodu�Svibna�so�skupaj�s�KS�Senuše�organizirali�čišče-
nje�evidentiranega�črnega�odlagališča�v�kraški�dolinici�
med�Nemško�Goro,�Ivandolom�in�Brezovsko�Goro.�Odla-
gališče�je�glede�razsežnosti�žal�preseglo�njihove�ocene.�
(Foto:�Zavod�Svibna)
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RADEČE - 17. marca je bilo občinstvo v radeškem domu kul-
ture priča enkratnemu gledališkemu dogodku. Na odrskih de-
skah so se zvrstile štiri odlične predstave, ki so v zadnjem 
letu nastale v občini Radeče. Vsaka s svojo gledališko igro 
sta se predstavili še dve gostujoči šoli - OŠ Gorica in OŠ Loče. 
S predstavo Kdo je napravil Vidku srajčico so se najprej pred-

stavili prvošolci skupaj s starejšimi vrstniki podružnične šole 
na Svibnem. Predstavo je režirala Jolanda Mohar. Starejša 
skupina otrok s Svibnega je pod vodstvom Veronike Kmetič 
postavila na oder Pet pepelk. Tudi tretjo predstavo, Skrivno-
sti iz šolskega WC-ja, so odigrali mladi Svibenčani pod vod-
stvom Mateje Kmetič. Z zadnjo predstavo, ki je nosila naslov 
Skuliri se, se je predstavila mlajša skupina radeških gleda-
liščnikov – Drejčki pod vodstvom Katje Čeč in Vesne Moči-
lar. Vse predstave je spremljal dramski igralec Vojko Belšak, 
ki je ob zaključku gledališkega dopoldneva dejal, da je malo 
slovenskih mest, kjer bi si lahko na enem mestu lahko ogle-
dali toliko odličnih predstav.
� S.�P./S.�R.

BLANCA - V kulturnem domu na Blanci je 13. marca poteka-
lo srečanje otroških gledaliških skupin občine Sevnica. S pri-
redbo pravljice Zajčkova hišica se je predstavila gledališka 
skupina Sonček z OŠ Blanca pod mentorstvom Darinke Štojs, 
ki je skupaj z Damjanom Medveškom poskrbela tudi za za-
nimivo scenografijo. Mladi gledališčniki z OŠ Tržišče, ki so 
si nadeli ime Naše malo gledališče, so se pod mentorstvom 

Alenke Gobec predstavili s priredbo pravljice Zrcalce. Gle-
dališka skupina Klopotec z OŠ Milana Majcna Šentjanž se je 
predstavila z igro Devet slonov, ki jo je po literarni predlogi 
pisatelja Leopolda Suhodolčana priredila njihova mentorica 
Helena Hribar. Za glasbeno opremo gledališke predstave je 
poskrbel Marjan Dirnbek. Znano zgodbo o dečku Juriju Muri-
ju je uprizorila gledališka skupina Knapec z OŠ Krmelj. Pred-
stava je nastala pod vodstvom Nataše Možic. Kostumografi-
ja je bila delo Vesne Jazbec, glasbena in tehnična oprema 
pa Marjana Dirnbeka. S predstavo Mojca Pokraculja je sre-
čanje otroških gledaliških skupin občine Sevnica zaključila 
skupina Čebelice OŠ Blanca. Priljubljena zgodba je kot gle-
dališka igra nastala pod mentorstvom Stanke Kozole, ki je 
skupaj s Štefko Vidrih poskrbela še za kostumografijo, scena 
pa je bila delo Uroša Brezovška in Damjana Medveška. Pri-
reditev je povezovala Petra Felicijan, predstave pa je stro-
kovno spremljal Gregor Geč.
� S.�Radi,�foto:�K.�Pibernik

Mladi parlamentarci so podali 
svoja videnja o junakih. Pre-
vladalo je mnenje, da so ju-
naki v različnih obdobjih od-
raščanja različni - najprej so 
to junaki iz risank, potem 
filmski ali športni junaki, tudi 
glasbeniki, povečini pa so bili 
mnenja, da to, kdo so juna-
ki, v veliki meri krojijo medi-
ji. Strinjali so se, da so pona-
vadi še največji junaki tisti, ki 
so v bližini, ker priskočijo na 
pomoč, ko jih potrebujemo. 
Tako lahko med junake šteje-
mo gasilce, pa sošolce, uči-
telje, starše, brate in sestre, 
tudi kmetovalce, ekologe in 
ostale, ki so jim skupne etič-
ne in moralne vrednote. Med 
debato je bilo še poudarjeno, 
da si tako junake kot vzornike 
lahko izbiramo sami in jih iz-
beremo po svoji volji in želji. 
Tako so virtualni junaki minlji-
vi, živi junaki pa živijo z nami 
in jih osebno poznamo.
 
Videnje o junakih in tudi o 
svojem delu ter aktivnostih so 
podali povabljeni gosti. Breži-

BREŽICE – V organizaciji brežiške območne izpostave JSKD 
so 13. marca na območni reviji „Čudežne pesmice“ na odru 
Prosvetnega doma zapele predšolske in mlajše otroške skupi-
ne pevskih zborov: Pikapolonice vrtca pri OŠ Cerklje ob Krki, 
Siničke vrtca pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, Mlajši otroški 
pevski zbor (PZ) OŠ Globoko, Mlajši PZ Podružnica Kapele 

OŠ Dobova, Glasbena prepevalnica OŠ Maksa Pleteršnika Pi-
šece, Mlajši PZ OŠ Dobova, Zborček Piskavke OŠ Brežice in 
Otroška prepevalnica OŠ Artiče. Mlade glasove v svet glas-
be in prepevanja vodijo zborovodje: Terezija Špiler, Jožica 
Sušin, Tinka Vukič, Mateja Rožman, Dejan Jerončič, Dar-
ja Kalin in Ela Verstovšek Tanšek, ki je zborčke vodila tudi 
ob sklepni skupni točki, ko so zapeli pesmico Janeza Biten-
ca „Naša četica koraka“. Zborčke so na reviji spremljali še: 
na klavirju Tatjana Špan, Dejan Jerončič, Lucijan Cetin, 
na flavti Ana Horžen in Orffove skupine. Podarjeno cvetje 
zborovodjem ob koncu revije pa je pomenilo priznanje tako 
mladim, ki radi pojejo, kot zborovodjem, ki jih vpeljujejo v 
čaroben svet glasbe.� N.�J.�S.

Brežiški šolarji o svojih junakih 
DOBOVA – Predstavniki brežiških osnovnih šol so se 19. marca zbrali na občinskem parlamentu in raz-
pravljali o junakih, ki je tema letošnjih parlamentov. Osnovna šola Dobova je v goste povabila župana 
Ivana Molana, pevko Nušo Derenda, nekdanjega dobovskega učitelja s Crohnovo boleznijo Eda Hrovata 
ter regijskega koordinatorja na ZPM Krško Uroša Brezovška. 

ški župan Ivan Molan je dejal, 
da je parlament na občinskem 
nivoju občinski svet in njego-
vi člani odločajo o najbolj po-
membnih občinskih zadevah. 
Nato jim je dal še nasvet, 
naj spoštujejo drug drugega 
in naj bodo strpni v dialogu. 
Svoje delo je ocenil kot odgo-
vorno in poudaril, da bi se si-
cer moral vsakdo v svoji služ-
bi maksimalno potruditi, sam 

pa se ob opravljanju županske 
funkcije ne počuti junaka. Iz-
razil je še veselje, da lahko 
komu pomaga tudi izven de-
lovnih obveznosti. Tudi Nuša 
Derenda se ne počuti juna-
kinje, je pa počaščena, če 
kdo to v njej vidi. Zanjo so 
junaki osebe, ki jo obdaja-
jo in imajo veliko energije, 
so nasmejani in imajo široko 
srce. Sama se najbolje poču-

ti, če pri-
pravi ali 
se udele-
ži dobro-
d e l n e g a 
koncerta 
in ve, da 
s tem na-
redi dobro 
delo. Edo 

Hrovat je opisal pot od na-
stanka bolezni do današnjih 
dni in poudaril, da je eden od 
mnogih, ki se ni vdal v uso-
do in se zaradi tega ne poču-
ti junaka, pač pa si ta naziv 
zaslužijo ljudje, ki premagu-
jejo še težje življenjske pre-
izkušnje. Sam se je sprijaznil 
z boleznijo, se naučil hoditi s 
protezo in je srečen, da lah-
ko še skrbi zase. 

Mladi parlamentarci so za na-
slednji parlament predlagali, 
da bi razpravljali o spolnosti, 
za predstavnika, ki jih bo za-
stopal na nacionalnem otro-
škem parlamentu, pa izbrali 
Maksa Davidoviča. 
� Marija�Kalčič

Učenci�osnovnih�šol�iz�brežiške�občine�so�se�s�svojimi�men-
torji�na�otroškem�parlamentu�zbrali�v�Dobovi.�

Maks�Davidovič

Gledališki dan v Radečah

Prizor� iz�gledališke�predstave�»Kdo�je�napravil�Vidku�
srajčico«�PŠ�Svibno�in�v�režiji�Jolande�Mohar

Srečanje mladih gledališčnikov

Mladi�gledališčniki�OŠ�Tržišče�so�se�predstavili�z�gleda-
liško�igro�Zrcalce.

Čudežne pesmice

Mlajši�otroški�pevski�zbor�podružnice�Kapele�OŠ�Dobova�
in�Orffova�skupina

BREŽICE - Na prvi pomladni dan, 20. marca, ko je sonce prešer-
no sijalo, je v organizaciji JSKD – Območne izpostave Brežice in 
v sodelovanju z OŠ Maksa Pleteršnika Pišece potekala v avli Eko-
nomske in trgovske šole Brežice območna revija otroških pev-
skih zborov (OPZ) pod imenom „Sijaj, sijaj, sončece“. Sijalo je v 

ubranem petju OPZ osnovnih šol Velika Dolina, Podružnične šole 
Kapele, Artiče, Cerklje ob Krki, Globoko, Pišece, Brežice, Dobo-
va, Bizeljsko ter ob koncu združenega pevskega zbora vseh so-
delujočih šol, ki je revijo sklenil s Kekčevo pesmijo Marijana Vo-
dopivca. Pod zborovodstvo so podpisani: Tatjana Špan, Mateja 
Rožman, Ela Verstovšek Tanšek, Tinka Vukič, Dejan Jerončič, 
Zinka Škofca in Vilko Urek; pod spremljavo pa Lucijan Cetin, 
Dejan Jerončič, Stanka Turšič Pungerčar, Matjaž Zupančič, dve 
Orffovi skupini ter šolski ansambel Fru-fru. Za potek revije sta 
skrbeli Simona Rožman Strnad in Lučka Černelič, strokovno pa 
jo je spremljala Anka Jazbec.� N.�J.�S.

Sijaj, sijaj sončece

Otroški�pevski�zbor�OŠ�Globoko�pod�vodstvom�Tinke�Vukič

BIZELJSKO - Ob tednu boja 
proti raku so tudi na OŠ Bizelj-
sko nastajale "Bottles of Hope" 
oz. stekleničke upanja za bol-
nike z rakom. Ideja je presto-
pila meje Amerike in leta 2006 
dosegla tudi Slovenijo. Pred 
štirimi leti so projekt na po-
budo mentorice Vide Najger 
pričeli tudi na OŠ Bizeljsko, kjer je navdušila še nekaj sode-
lavk. Do sedaj so izdelali okoli 140 stekleničk, temu števi-
lu pa je potrebno dodati še 36 letošnjih unikatnih stvaritev, 
ki jih bodo podelili onkološkim bolnikom v Ljubljani. V pro-
jektu so letos sodelovali: Vida Najger, Katarina Zagmajster, 
Kristina Medvedec ter učenca 2. razreda Bojana Lupšina in 
Miha Zagmajster.� S.�V.

Stekleničke upanja 2012

Tako�kot�vsako�leto�so�tudi�letos�brestaniški�vrtičkarji�
22.�marca�pripravili�nastop�za�starše�in�krajane.�Tokrat�
so�nastop�posvetili�50.�obletnici�vrtca.�Otroci�so�ponosno�
in�pogumno�stopili�na�oder�ter�peli,�plesali,�deklamirali�
ter�celo�zastavljali�uganke.�„Bilo�je�veselo�in�zabavno,�
tako,�kot�se�za�praznovanje�spodobi,“�je�zapisala�vzgo-
jiteljica�Ksenija�Bohorč.�Foto:�B.�Colarič

KAPELE�-�OŠ�Dobova�–�Podružnična�šola�Kapele�je�22.�mar-
ca�organizirala�že�tradicionalno�prireditev�ob�materinskem�
prazniku�v�dvorani�GD�Kapele,�ki�je�pokala�po�šivih.�Pro-
slavo�je�začela�Dekliška�skupina�OŠ�Dobova,�v�nadaljeva-
nju�pa�prav�vsi�učenci�iz�kapelske�šole.�Obiskovalci�so�tako�
uživali�v�pesmih,�skečih�in�igranjih�na�različne�inštrumen-
te.�Prireditev�sta�popestrili�še�domači�vokalni�skupini�Iris�
in�Kapelski�pubje.�Učenci,�ki�so�povezovali�prireditev,�so�k�
mikrofonu�povabili�tudi�ravnateljico�OŠ�Dobova�Ivanko�Ba-
škovič�in�predsednika�KS�Kapele�Ivana�Ureka.�Govorila�sta�
o�zgodovini�praznika�in�o�vrednotah�družine�ter�vsem�pri-
sotnim�čestitala�ob�prazniku.�Foto:�J.�Urek
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ligaški semafor

RADEČE - ISBO Speedminton Hungarian Open 2012, drugi leto-
šnji turnir svetovne speed badminton serije, ni prinesel pre-
tiranega zadovoljstva taboru SBK Radeče. V izjemno močni 
moški konkurenci, v kateri je nastopilo kar 14 od 15 najviš-
je uvrščenih igralcev svetovne jakostne lestvice, se nobene-
mu izmed radeških igralcev ni uspelo uvrstiti v četrtfinale. 
Kar trije Radečani so namreč obtičali v osmini finala – osme-
mu nosilcu Robiju Titovšku in štirinajstemu nosilcu Mihi Av-
beršku se je pri delitvi končnega devetega mesta pridružil 
še Matjaž Šusteršič. Izjemen nastop, ki je Sloveniji prinesel 
nove stopničke na turnirju svetovne serije, pa je tokrat uspel 
Samu Lipuščku (ŠRD Goodminton Ljubljana). 
Prva igralka sveta Jasmina Keber tokrat ni upravičila vlo-
ge favoritinje in je po zelo tesnem polfinalnem porazu pro-
ti kasnejši zmagovalki Nemki Jennifer Greune, pri čemer je 
sicer zapravila celo žogico za zmago, osvojila tretje mesto. 
Radeška igralka je v Budimpešti prvič nastopila kot članica 
novoustanovljene elitne skupine Team Speedminton, v kate-
ro je podjetje Speedminton GmbH povabilo peščico najbolj-
ših igralcev in igralk sveta; s tretjim mestom pa je ubranila 
vodilno mesto na svetovni jakostni lestvici. Z delitvijo konč-
nega petega mesta je nov korak proti elitni deseterici sve-
tovne jakostne lestvice storila Nina Jazbinšek.� M.�Š.

Radečani solidni v Budimpešti

LESKOVEC – Strelci ŠD Leskovec so na državnem šolskem 
prvenstvu uspešno zastopali barve OŠ Leskovec. Najboljše 
rezultate so dosegli pri najmlajših cicibanih, kjer so osvo-
jili naslov državnih prvakov tako v posamični kot tudi eki-
pni konkurenci. 

Strelci leskovškega društva že vrsto let uspešno zastopajo 
barve bližnje OŠ Leskovec. Med obema organizacijama že 
leta prihaja do dobrega medsebojnega sodelovanja, saj šolski 
športni pedagogi, skozi aktivnosti na športnih dnevih, usmer-
jajo šolarje v ukvarjanje s strelstvom. Za nagrado OŠ Lesko-
vec dobiva redne uspehe na državnih tekmovanjih v tej po-
pularni olimpijski športni disciplini. 
Tokrat so največji uspeh dosegli leskovški cicibani, ki so v 
postavi Timotej Možgan, Žiga Pirc in Aljaž Kerin za OŠ Le-
skovec osvojili naslov državnih prvakov. Timotej Možgan je 
ob tem zanesljivo osvojil tudi naslov šolskega državnega pr-
vaka v konkurenci posameznikov. V konkurenci ml. pionirjev 
do 13 let so Leskovčani osvojili 4. mesto, v konkurenci do 15 
let pa končno 7. mesto. Na prvenstvu je skupaj nastopilo de-
vet fantov, med katerimi nekateri trenirajo že okoli pet let.
Na regijskem klubskem prvenstvu Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja, ki je potekalo na leskovškem strelišču, so norme za 
nastop v finalu državnega prvenstva potrdili prav vsi strelci 
SD Leskovec. Tako bo na državnem prvenstvu, ki bo poteka-
lo 14. in 15. aprila v Portorožu, nastopilo kar 13 strelcev SD 
Leskovec. Največ pričakujejo ponovno od svojih najmlajših 
tekmovalcev, ki sodijo v vrh slovenskih strelcev v svoji sta-
rostni kategoriji.  L.�Šebek�����

Uspešni na šolskem prvenstvu 

Danes 30-letnik je z otvo-
ritvijo steze Raceland v Kr-
škem pričel s svojo dirkaško 
kariero s t. i. rent a kar-
tom, ob testiranjih, ki jih je 
na Racelandu izvajala zna-
na slovenska dirkaška druži-
na Jerančič, pa se mu je po-
nudila priložnost za preizkus 
tekmovalnega gokarta, ki ga 
je dokončno prepričal. Za-
enkrat največ trenira v Kr-
škem, sicer pa še na Ptuju 
in v Italiji. Po lanskem sku-
pnem tretjem mestu bo letos 
naskakoval naslov najboljše-
ga v državi v svoji katego-
riji, ki mu je lani spolzel iz 
rok v zaključku sezone zara-
di tehničnih težav na njego-
vem gokartu. Skozi sezono je 

Posavec si utira pot v svet kartinga
KRŠKO – Ob omembi slovenskega speedwaya takoj pomislimo na Krško in dolgoletno tradicijo tega oktan-
skega športa pri nas. Z razvojem krškega dirkališča in poligona Raceland se je v Posavju ponudila možnost 
dodatnega razvoja oktanskih športov v obliki dirkanja z raznovrstnimi jeklenimi konjički. Dejan Lazič, da-
nes uspešen dirkač, si je izbral karting, kjer bo utiral pot prihodnjim morebitnim posnemovalcem. 

zbral štiri zmage in šest tre-
tjih mest, ob tem pa še šti-

ri t. i. pole positione in šest 
najhitrejših krogov na dirki. 
V tem letu se mu bo pridru-
žil še Jožko Gorenc, s kate-
rim ustanavljata svoje dir-
kaško društvo. Jožko si je v 
lanski sezoni že pridobil ne-
kaj izkušenj na dirkah Race-
land pokala, kjer je na eni 
dirki celo zmagal. Letos bo 
tekmoval na dirkah za DP in 
pokal Sportstil. Vsak voznik 
potrebuje svojega mehani-
ka, ki mu pomaga z nastavi-
tvami dirkalnika. Dejanu je 
pri tem med drugimi poma-
gal tudi Ivan Stojišič, ki je v 
preteklosti sodeloval s taki-
ma dirkačema, kot sta Ros-
berg in Hamilton.

Ob pričetku sezone, ki se je 
začela pretekli vikend z dir-
ko v Italiji, je Dejan dejal: 

»V svojem dirkaškem razvoju 
bi rad veliko tekmoval doma 
in v tujini ter pri tem dose-
gal čim večje uspehe. Že-
lim, da bi se v prihodnosti o 
tem atraktivnem športu čim 
več naučil in ob napredova-
nju tudi čim bolj užival. Le-
tos ciljam na naslov najbolj-
šega v svoji kategoriji skozi 
pokalne tekme, ki bodo po-
tekale v italijanskih mestih 
Jesole in Cividale, v Savskem 
Marofu na Hrvaškem ter Ptu-
ju in Vranskem pri nas. Dirk 
bo deset, sam pa bom tek-
moval v kategoriji Rotax max 
s 125 ccm motorjem.«

Na Racelandu v Krškem le-
tos ne bodo organizirali dirk 
državnega prvenstva, je pa 
dirkališče eno boljših v tem 
koncu Evrope. Letos bodo 
ponovno gostili šest dirk za 
Raceland pokal, ki se bodo 
odvijale od maja do okto-
bra. Za tiste, ki bi si mor-
da želeli resneje preizku-
siti v tem športu, omenimo 
osnovne stroške: tekmovalni 
gokart 5.300 evrov, čelada, 
kombinezon, rokavice, če-
vlji in ščit za rebra še doda-
tnih tisoč. Ob tem je predvi-
denih stroškov za posamezno 
tekmo DP še okoli 500 evrov, 
kar zavzema pot na dirkali-
šče, štartnino, najem steze, 
bencin, olje in gume. V pri-
meru okvar se ta številka se-
veda dvigne.
� Luka�Šebek

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Krško : Koper 37:28, Kr-
ško : Celje 21:32
Lestvica – 1. Gorenje 43, 6. Kr-
ško 17

ČLANI 1.B DRL
Rezultati – Sevnica : Kočevje 23:20, 
Dobova : Sviš 26:28, Sevnica : Ško-
fljica 33:26, Dol : Dobova 31:29
Lestvica – 2. Sevnica 27, 10. Do-
bova 10

ČLANI 2. SRL
Rezultati – Brežice  : Radgona 
34:27, Radeče : Rudar 27:24, Go-
rišnica : Brežice 33:26
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 33, 6. 
Radeče 22, 7. Brežice 20

MLADINCI 1. DRL
Rezultati – Krško : Gorenje 36:32, 
Ribnica : Krško 35:34
Lestvica – 1. Loka 35, 2. Krško 32

MLADINCI 2. DRL – PF skupina D
Rezultat –Dobova : Brežice 25:23, 
Dobova : Velika Nedelja 26:23, Ma-
ribor : Brežice 39:34, Maribor : Do-
bova 31:25
Lestvica – 1. Maribor 8, 2. Brežice 
4, 3. Dobova 4

KADETI, PF skupina B
Rezultati – Ormož : Krško 31:45, Kr-
ško : Trebnje 36:28 
Lestvica – 1. Celje 18, 2. Krško 14  

KADETI, skupina 3
Rezultati – Maribor : Sevnica 32:40, 
Rudar : Sevnica 42:27 
Lestvica – 1. Rudar 9, 5. Sevnica 4  

STAREJŠI DEČKI A, PF skupina B
Rezultati – Ormož : Krško 21:30, 
Brežice : Rudar 28:23, Krško : 
Šmartno 39:15, Drava : Brežice 
26:27
Lestvica - 1. Krško 18, 6. Brežice 6

STAREJŠI DEČKI A, skupina 2
Rezultati – Radeče : Velika Nede-
lja 34:27, Radeče : Sevnica 17:16 
Lestvica – 1. Radeče 6, 2. Sevnica 5

STAREJŠI DEČKI B, PF skupina B
Rezultati – Celje : Krško 27:17, Kr-
ško : Šmartno 28:18, Dol : Krško 
24:25 
Lestvica – 1. Celje 16, 3. Krško 8

STAREJŠI DEČKI B, skupina 2
Rezultati – Rudar : Sevnica 22:27, 
Dobova : Slovenj Gradec 24:30
Lestvica – 1. Drava Ptuj 8, 2. Sev-
nica 8, 5. Dobova -2

MLAJŠI DEČKI A, C skupina
Rezultati – Ormož : Krško 22:19, Kr-
ško : Krka 23:32   
Lestvica -  1. Ormož 8, 3. Krško 2 

MLAJŠI DEČKI A, D skupina
Rezultati – Dobova : Šmartno 12:16, 
Dobova : Celje 10:29
Lestvica – 1. Celje 8, 4. Dobova 0

MLAJŠI DEČKI B, C skupina
Rezultati – Ormož : Krško 16:16, Kr-
ško : Slovenj Gradec 9:9
Lestvica – 1. Sviš 6, 4. Krško 2

MLAJŠI DEČKI B, skupina 2
Rezultati – Duplje-Tržič : Sevnica 
30:10, Loka : Sevnica 37:17

ČLANICE, 2. državna liga 1.-8. 
mesto
Rezultati – Brežice : Sava Kranj 
24:20
Lestvica - 1. Žalec 18, 5. Brežice 9

MLAJŠE DEKLICE B, skupina 
VZHOD
Rezultati – Brežice : Nazarje 12:34, 
Rače : Brežice 21:8
Lestvica - 1. Žalec 24, 10. Brežice 0

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL – skupina VZHOD
Rezultati – Vrani Vransko : Posav-
je Krško 86:78, Posavje Krško : Na-
zarje 87:74
Lestvica - 1. Domžale 36, 7. Posav-
je Krško 27

ČLANI – razigravanje za 3. SKL
Rezultati – Ivančna Gorica : Posav-
je Podbočje 77:74, Kraški Zidar : 
Posavje Podbočje 100:37

Lestvica – 1. Kraški Zidar 9, 4. Po-
savje Podbočje 6

MLADINCI 2. SKL – skupina B2 ZA-
HOD
Rezultati – Cerknica : Posavje Kr-
ško 75:55, Posavje Krško : Tolmin 
63:68
Lestvica – 1. Tolmin 29, 4. Posav-
je Krško 26

KADETI 2. SKL – skupina B1 
VZHOD 2
Rezultati – Celjski Vitez : Posavje 
Krško A 31:52
Lestvica – 1. Zasavje 32, 2. Posav-
je Krško A 28

KADETI 2.SKL – skupina B2 ZA-
HOD 1
Rezultati – Šenčur : Posavje Kr-
ško 63:45
Lestvica – 1. Ježica 26, 4. Posav-
je Krško B 19

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Bela krajina : Krško 0:0, 
Krško : Dob 0:2
Lestvica - 1. Aluminij 45, 4. Kr-
ško 25

1.SKL/1.SML
Rezultati SKL – Krško : Celje 1:1 
(Predanič 11m), Krško : Maribor 
1:4 (Rožman A.)
Rezultati SML – Krško : Celje 1:1 
(Bučar), Krško : Maribor 1:0 (Bu-
blica 11m)
Lestvica SKL – 1. Koper 60, 14. Kr-
ško 16
Lestvica SML – 1. Gorica 50, 16. Kr-
ško 12
Skupna lestvica – 1. Koper 102, 16. 
Krško 28

U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultati – Veržej : Brežice 2:0, 
Mura : Brežice 4:1 (Žerjav)
Lestvica – 1. Maribor 51, 15. Bre-
žice 13

LIGE MNZ Celje

U14 – 1. LSD 
Rezultati – Krško : Šentjur 8:0
Lestvica : 1. Krško 27

U14 – 2. LSD 
Rezultati – Krško B : Ljubno 8:0
Lestvica - 1. Krško B 27

U12A – 1. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Rudar : Krško 3:1, 0:4, 
0:1, 2:7, Dravinja : Brežice 1:0, 
0:1, 1:0, 1:2
Lestvica - 1. Krško 119, 6. Breži-
ce 57

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Sevnica : Ormož 4:3 
(Popovič 3, Pešec), Brezje : Sev-
nica 4:3 (Balagič, Popovič, Kra-
njčevič)
Lestvica - 1. Vuko 46, 4. Sevni-
ca 29

ODBOJKA - ŽENSKE
2. DOL 
Rezultati – Grosuplje : Kostak El-
mont 3:0 (25:13, 25:17, 25:15), 
Braslovče : Kostak Elmont 3:0 
(25:19, 25:18, 25:14) 
Lestvica – 1. Branik II 50, 11. Ko-
stak Elmont 14

KADETINJE
Rezultati – Kostak Elmont : Koper 
0:2 (7:25, 22:25), Kostak Elmont 
: Kanal 1:2 (26:24, 11:25, 13:15)
Lestvica – 1. Koper 20, 4. Kostak 
Elmont 6

MALA ODBOJKA
Razigravanje za mesta – Kostak 
Elmont : Triglav 1:2, Bled III : Ko-
stak Elmont 2:0 

ODBOJKA - MOŠKI
STAREJŠI DEČKI
Rezultati - Kostanjevica : Črnuče 
2:0 (25:21, 28:26), Kostanjevica 
: Krka 2:1 (25:8, 21:25, 15:11)
Lestvica – 1. Salonit Anhovo 14, 
4. Kostanjevica 6 

MALA ODBOJKA
Razigravanje za mesta - Kosta-
njevica : Brezovica II 2:0, Kosta-
njevica : Logatec 2:0

SEVNICA, BREŽICE - Dr-
žavno prvenstvo v kro-
su, ki je potekalo v Ta-
boru v Savinjski dolini, 
je ponovno prineslo 
obilo veselja za posa-
vske atlete. Sodelujoči 
so tekmovali na razda-
ljah od enega kilome-
tra za najmlajše do de-
set kilometrov za člane. 

Zlata kategorija za sevniške atlete je bila pionirska, kjer je 
v teku na 2 km Karin Gošek osvojila naslov državne prva-
kinje, veliko pa ni zaostala niti Klara Zakšek, ki je osvojila 
bron. V isti kategoriji je pri pionirjih Nik Rantah za las zao-
stal za bronom. V kategoriji pionirk in pionirjev do 16 let sta 
na 3 km nastopila Karin Ferlin (13. mesto) in Boštjan Sladič 
(11. mesto). Pri mlajših mladincih je na 5 km nastopil Kle-
men Lendaro, ki je pritekel na 9. mesto. Pri mlajših članih 
do 23 let je naslov državnega prvaka v dolgem krosu osvo-
jil edini predstavnik brežiškega atletskega kluba na tekmo-
vanju Jan Breznik. Pri članih na 3 km je do 3. mesta prite-
kel bivši član brežiškega kluba Vid Zevnik. Ob njem sta v isti 
kategoriji nastopila še Sevničana Robert Lendaro, ki je pri-
tekel v cilj kot 5., in Miha Povšič, ki je tek zaključil na 10. 
mestu. Pri članicah se je Alenka Radej (na fotografiji v sre-
dini) v teku na 5 km prebila na 2. mesto in postala podpr-
vakinja Slovenije v krosu. Na krosu žal sevniških barv ni za-
stopala favoritinja Sara Karlovšek, ki so jo v pripravljalnem 
obdobju pestile manjše poškodbe, zato so se v klubu odloči-
li, da jo pripravijo na poletni del sezone.  L.�Šebek�

PRILIPE�–�Zadnjo�marčevsko�nedeljo�se�je�na�Prilipah�od-
vijala�prva�dirka�letošnjega�državnega�prvenstva�v�mo-
tokrosu.� Poleg� slovenskih�dirkačev� so� se� tekmovanja�
udeležili�tudi�Avstrijci�in�Hrvati.�Za�največ�veselja�med�
gledalci�je�poskrbel�novi�član�AMD�Brežice�Klemen�Ger-
čar�(na�fotografiji�v�vodstvu),�ki�je�v�razredu�Open�po�
dveh�vožnjah�slavil pred�avstrijskim�voznikom�Petrom�
Reitbauerjem�in�Tonijem�Mulcem�(MK�Slovenj�Gradec).�
foto:�I.�S.

Posavci na prvenstvu v krosu

V preteklem vikendu je Dejan Lazič nastopil na prvi dirki 
sezone za DP Slovenije v kartingu na stezi »Pista Azzura« v 
italijanskem Jesolu. Na debiju v razredu R6 max senior je 
zasedel 3. mesto. Dejan pa se iz Italije kljub temu vrača 
razočaran, saj so ga oropali in le s pomočjo svojih karting 
prijateljev je uspel preživeti vikend in nastopiti na dirki.  

Dejan�Lazič
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Neodločen korak je prišleka pripeljal pred recep-
torski pult krškega hotela. Po premoru je z negoto-
vim glasom izdavil čarobne besede: »Ključe ... kl-
juče od kombija bi rad.« Z zaspanim pogledom se 
je vanj zazrl naveličan hotelski receptor, ga preme-
ril od temena, preko trzajočih vek, vse do tresočih 
se ustnic. Medtem ko se je receptor poigraval s kl-
juči treh kombijev kot s poker žetoni (točno tako, 
kot je malo prej opazoval profesionalce na televizi-
ji), ga je lenobno vprašal: »Iz katerega društva pa 
prihajate? Aha ... potem pa bo 406-ka«. Potni na-
log s ključi se je naenkrat pojavil na pultu. Hitra 
pogleda levo in desno preko rame, sta se spraševa-
la ali je to res zanj ali se bo nemara izza njegove-
ga hrbta v zadnjem trenutku pojavil nekdo, ki bi 
mu odvzel namenjeno. Roka mu je zdaj že odloč-
neje švignila proti ključem in potnemu nalogu ter 
ju izmaknila z eno potezo. Šele ko so se za njim za-
pirala drsna vrata, so se njegova usta razširila v 
zmagovit nasmešek. Za jutrišnji prevoz na tekmo 
je poskrbljeno. Vsaj za jutri, za en dan, bo tudi on 
sam ... gospodar kombija.

Ob mojem obisku skupščine Športne zveze (ŠZ) v 
Krškem v preteklem tednu sem potegnil naslednje 
zaključke. ŠZ v Krškem ima novo vodstvo (pred-
sednika, UO, NO, DK). Športna zveza je servis za 
izdajo brezplačnih vozil na uporabo športnim dru-
štvom (konkretno ta teden ga bodo dobili na voljo 
tudi šahisti). ŠZ Krško je servis za izvedbo občin-
skih šolskih športnih tekmovanj.

Pa preskočimo na druge teme. Različna življenj-
ska obdobja posameznika so med sabo razvojno ne-
primerljiva. Ne velja enačiti potreb in sposobnosti 
človeka kot dojenčka, predšolskega in šolajočega 
se otroka, mladostnika vse do obdobja starostnika. 
V tej smeri kaže tudi razmišljati, ko postavljamo 
neko razvojno strategijo v športu. Občine bi mora-
le ob sodelovanju zainteresiranih društev in zaseb-
nikov, ki bi videli v tej vrsti delovanja svoj interes, 
postopoma z javnimi sredstvi spodbujati razvoj 
športnih aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih.

Se morajo naši dojenčki res voziti v Novo mesto na 
vodne aktivnosti? Predšolski otroci so polni energi-
je, njihovi starši sprašujejo, kje najti zanje primer-
ne skupine, kjer bi lahko aktivno sprostili vsaj ne-
kaj te energije. Koliko so k razvoju športnih šol, ki 
danes skrbijo za učence prve triade, pripomogle ob-
čine? Iz preteklosti smo podedovali razvit in tudi s 
strani občine finančno podprt sistem kakovostne-
ga športa. Čas je šel naprej, danes poznamo I-po-
de in I-pade, sistem športa pa je v tridesetih letih 
doživel zgolj lepotne popravke. Če so rekreativci 
že v osnovi prepuščeni interesom posameznikov 
oz. trgu, pa se pri športu starostnikov ponovno za-
lomi. Lahko javna sredstva pospešijo razvoj špor-
ta v omenjenih življenjskih obdobjih? Odgovor je 
lahko le da. Za razvoj tovrstnih strategij pa je po-
trebno znanje in razumevanje situacije. 

Ženski šport? Kljub vsem svojim naporom nisem 
uspel našteti deset deklet (žensk) - Posavk, ki se 
tekmovalno ukvarjajo z ekipnim ali posamičnim 
športom po svojem dopolnjenem 19. letu starosti ... 
Predsednik enega od dveh športnih društev, ki se 
ukvarjata z ekipnim športom žensk, ima že dolgo 
željo odhoda s te »častne« funkcije. Zakaj že? Kako 
daleč je čas, ko bodo takšnim športnim delavcem 
dali veljavo in jih bodo veljaki na občinah hodi-
li na kolena prosit, naj nadaljujejo z delom, da bo 
jutri takih deklet vsaj ... enajst?   

To so zgolj nekatere vsebinske iztočnice, ki bi lah-
ko našle prostor v bodočih razvojno naravnanih 
strategijah športa širom Posavja. Ob drugih se se-
veda tudi management kombi vozil najde med nji-
mi ... Kdo so tisti, ki so za izdelavo tovrstnih strate-
gij poklic(a)ni, pa glede na izkušnje ne bo pokazal 
čas. Potrebno bo vprašati in zahtevati pojasnila s 
strani odgovornih. Z razgovori o tem, kdo bo ju-
tri imel v najemu brezplačno vozilo športne zveze, 
ne bomo prišli daleč, kajti gospodarji kombijev, 
perfektno izvedeni iluziji navkljub, (žal) tudi čez 
vikend niso športna društva. Resnični gospodar-
ji športa se bodo še naprej skrivali nekje drugje. 

Moj naslov je še naprej v uredništvu ...

Gospodarji 
kombijev

pogled s klopi

Športna zveza je servis za izdajo 
brezplačnih vozil na uporabo 

športnim društvom.

Piše: Luka Šebek

POSAVJE - Mrzla zima je pred kakšnim mesecem v led oko-
vala številne slovenske slapove. Med posavskimi plezal-
ci sta z aktivnostjo plezanja v ledu prednjačila Rok Levi-
čar, ki je preplezal številne malce lažje slapove, in Nejc 
Pozvek, ki je preplezal nekaj izbranih, težjih lednih linij. 
A zgodnja pomlad je alpiniste že preusmerila v kopne in 
suhe stene naših gora in plezališč.

Za mladimi športnimi plezal-
ci pa so že tri tekme v novi 
sezoni Vzhodne lige. Brez iz-
jeme nastopajo dobro, bor-
beno in zagnano. S prve tek-
me na Ptuju sta tako bron 
okoli vratu domov prinesla 
mlada in nadebudna Lara 
Zupanc v kategoriji mlajših 
deklic brez licence ter kadet 
Rok Molan. Tudi v Radljah ob 
Dravi je rezultatsko prednja-
čil Rok, ki se je tokrat pov-
zpel celo na drugo stopničko 
zmagovalnega odra. Tik pod 
njim, na 4. mestu, pa sta z 

odličnimi nastopi končala Lara Zupanc in Aljaž Motoh, sle-
dnji v kategoriji licenciranih mlajših dečkov. Po najžlahtnej-
šem odličju pa sta v Ribnici posegla v svojih kategorijah tako 
Lara kot Aljaž. Oba sta zmage zelo vesela, saj pomeni potr-
ditev njunega pravega pristopa do treningov in tekmovanj. 
S sto novimi točkami sta zelo izboljšala tudi svoj položaj v 
skupnem seštevku tekmovanja.
Hkrati pa v Posavju tudi intenzivno izobražujejo nove ple-
zalce. V teku je že prva plezalna šola v Brežicah, 30. marca 
pa se začne začetni tečaj športnega plezanja tudi v Krškem. 
Več informacij lahko vsi zainteresirani dobijo na spletni stra-
ni Posavskega alpinističnega kluba.� PAK

Alpinisti končujejo zimsko sezono, 
športni plezalci zmagovito

Ana Somrak se je športni-
kom in športnicam zahvalila 
za njihov prispevek k prepo-
znavnosti občine in našte-
la najpomembnejše prido-
bitve na področju športne 
infrastrukture v minulih le-
tih, tudi zaključek gradnje 
Športno rekreacijskega cen-
tra Dovško, kjer bo imel svo-
jo atletsko šolo svetovni in 
olimpijski prvak v metu kla-
diva Primož Kozmus, ki se 
je prav tako udeležil spreje-
ma. Na sprejem je bilo pova-
bljenih 62 športnikov, ki jih 
je na predlog športnih klu-
bov in društev v občini Krško 
izbrala osemčlanska strokov-
na komisija za šport občine 
Krško, ki ji predseduje Bo-

štjan Pirc, v sodelovanju s 
Športno zvezo Krško. Izbrali 
so športnike, ki so v minulem 
letu dosegli ekipno prvo me-
sto na državnem prvenstvu 
ali se na slednjem uvrstili 
na prva tri mesta, se uvrstili 
do šestega mesta na tekmah 
za svetovno in evropsko pr-

Sprejem za 62 krških športnikov
KRŠKO - Podžupanja občine Krško z začasnimi županskimi pooblastili Ana Somrak je skupaj z dvakra-
tnim prvakom Jugoslavije (1970 in 1971) v speedwayu Ivanom Molanom 22. marca v veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško sprejela 62 športnikov in športnic, ki so minulo leto zaznamovali z vidnimi uspehi 
v svojih disciplinah. 

venstvo in tiste, ki so dose-
gli kategorizacijo pri Olim-
pijskem komiteju Slovenije 
ter so starejši od 14 let. V 
izbor so bili vključeni tudi 

športniki invalidi, ki so do-
segli pomembne dosežke na 
prvenstvih za invalide ali so 
člani državne invalidske re-
prezentance. 

Vabilo na sprejem so si tako 
prislužili: karateisti Jan Pil-
taver, Samanta Zbiljski, Ma-

tic Dimc, Sašo Račič in Igor 
Kelbič (Karate klub Triglav 
Krško); tajski boksarji Ro-
bert Planinc, Sebastian Bo-
golin, Uroš Veličevič, Mar-
ko Gabrič, Andrej Burja in 
Boris Menič (Klub tajskega 
boksa Krško), plavalci Jaka 
Kramaršič, Matija Omerzel, 
Bine Zajc, Tjaša Mijokovič, 
Andraž Povše (Plavalni klub 
Celulozar Krško) in Rok Ke-
rin (PK Delfin); triatlonca 
Bruno Glaser (Triatlon klub 
Krško) in Jaroslav Kovačič 
(Športno društvo Posavje); 
nogometaša Robert Berič 
(NK Maribor) in Marko Kun-
tarič (NK Domžale); nogome-
tašice Jana Horvat, Kristina 
Redenšek, Alja Krznarič in 
Adrijana Bogolin (NK Krka); 
rokometaši Blaž Žitnik, Nejc 
Cehte (RK Krško) in Klemen 
Cehte (RK Gorenje) ter ka-
detska ekipa Rokometnega 
kluba Krško; plesalci Luka 
Vodlan, Sebastijan Vodlan 
in Anamarija Novak (Plesni 
klub Lukec); strelca Damjan 
Pavlin in Jelica Majstorović 
(Strelsko društvo Leskovec); 
šahistka Nataša Bučar (Ša-
hovski klub Triglav Krško); 

gimnastičarka Lara Žibert 
(Gimnastično društvo Rain 
Krško); atlet Jan Breznik 
(Atletski klub Brežice); spe-
edwayisti Aleksander Čon-
da, Samo Kukovica in Matic 
Ivačič (AMD Krško); kegljač 
Gregor Skalicky (Kegljaški 
klub Hrastnik); radioamater-
ji Blaž Hrvatin, Maja Maru-
šič, Adrijana Moškon, Bojan 
Jelič, Janez Kuselj in Janko 
Kuselj (Radioklub Krško); al-
pinist Nejc Pozvek (Posavski 
alpinistični klub).

Prireditev se je sicer zače-
la z minuto molka v spomin 
nedavno tragično preminule-
mu mlademu karateistu Janu 
Piltaverju, v imenu katere-
ga sta se sprejema udeležila 
njegova starša. Sprejem, ki 
ga je povezoval Marko Gro-
šelj, so z zabavnimi skeči in 
videoposnetki popestrili čla-
ni Kulturnega društva Lesko-
vec pri Krškem, s plesnimi in 
glasbenimi nastopi pa mažo-
retke Mažoretnega kluba Ba-
ton Krško, navijačice iz OŠ 
Podbočje ter glasbena sku-
pina D‘Palinka band.
� Peter�Pavlovič

Najštevilčnejši�na�sprejemu�so�bili�krški�rokometaši.

Priložnostne�plakete�in�darila�sta�športnikom�(na�foto-
grafiji�kegljač�Gregor�Skalicky)�podeljevala�podžupanja�
Ana�Somrak�in�nekdanji�speedwayski�šampion�Ivan�Molan.

BREŽICE – 22. marca je župan občine Brežice Ivan Molan 
sprejel člane Karate kluba Obzorje Brežice, ki so se v za-
četku meseca vrnili s svetovnega prvenstva v karateju v 
japonski Okinavi. 

Brežiški karateisti so na SP, ki so ga priredili v počastitev 100. 
obletnice rojstva Meitoku Yagija, 10. DAN, legendarnega ustano-
vitelja Gojyu-Ryu karateja, dosegli zgodovinski uspeh. Člani KK 
Obzorje so se udeležili tudi proslave ob obletnici rojstva japon-
skega mojstra karateja v okinavskem nacionalnem gledališču, 
kjer so predstavili kate. Po besedah predsednika kluba mag. Hr-
voja Tea Oršaniča njihov uspeh ni plod slučajnosti, ampak za-
vzetega dela trenerske ekipe in članov kluba. Župan Ivan Molan 
je dejal, da s takšnimi sprejemi na Občini dokazujejo, da ne gle-
de na športno panogo cenijo vse športnike iz brežiške občine in 
so ponosni na izvrstne rezultate, ki jih dosegajo. 
Mateja Petančič je med veterankami osvojila naslov svetovne 
prvakinje v katah ter dve tretji mesti v ekipni konkurenci. Na-
stja Galič je med mladinkami postala svetovna prvakinja v ka-
tah, poleg tega pa je skupaj z Darkom Cicvarićem osvojila dru-
go mesto v kategoriji kat – duo. Christian Kajtna je bil tretji v 
izvajanju kat s tradicionalnimi orožji (t. i. kobuda). Mag. Orša-
nič je med veterani zasedel dve tretji mesti. Cicvarić je osvojil 
tri druga mesta, poleg že omenjenega uspeha še drugi mesti v 
katah črnih pasov in v kategoriji kobuda. Franc Bajs je zasedel 
tretje mesto v kategoriji mešanih ekip. Kajtna je na Japonskem 
opravil tudi izpit za 5. DAN Gojyu-Ryu karateja, kar je najvišji 
naziv karateja v Sloveniji.� R.�Retelj

Sprejem brežiških karateistov

Člani�KK�Obzorje�Brežice�in�župan�Ivan�Molan

Šport v Posavju



Posavski obzornik - leto XVI, številka 7, četrtek, 29. 3. 201224 KULTURA

BREŽICE – V galeriji Posavskega muzeja Brežice je bila 15. 
marca otvoritev fotografske razstave ljubiteljskega fo-
tografa Ivana Tomšeta. Zbirka fotografij, ujetih v njegov 
objektiv, ima naslov Darovi narave. 

Razstavo je uradno odprl župan občine Brežice Ivan Molan. 
Kot je dejal avtor razstave Ivan Tomše, se mora za fotogra-
fije v prvi vrsti zahvaliti naravi sami, saj mu je omogočila, 
da je lahko fotografiral toliko različnih prizorov – darov na-
rave. Nekaj fotografij je prenesel tudi na platno, kar v ga-
lerijah bolj poredko srečamo. Tomše se je posebej zahvalil 
mag. Hrvoju Teu Oršaniču in akademskemu slikarju Rajku 
Čubru, ki sta opravila izbor fotografij, svoji družini, še pose-
bej sinu Alešu, ki je poskrbel za računalniško obdelavo neka-
terih fotografij, županu Molanu, direktorju Posavskega muze-
ja dr. Tomažu Teropšiču, direktorju krškega podjetja Delta 
Team Marku Tomšetu ter učencem Glasbene šole Brežice, 
ki so z glasbo in petjem razveselili številne zbrane na otvori-
tvi razstave. Vsakemu je tudi podaril nekaj svojih fotografij. 
Nekaj besed je avtorju razstave namenil tudi mag. Oršanič, 
ki je dejal, da je „Ivanu fotografija velik sopotnik, skozi ka-
terega nesebično posreduje zgodbe, ki jih doživlja na svojih 
poteh. Pozoren je na krajinske zgodbe in v zadnjem času še 
posebej na zgodbe barv in detajlov naravnih celot. Čas je se-
stavni del vsake zgodbe, zato Ivanove ‚fotke‘ zahtevajo dalj-
ši čas opazovanja, da izpovejo svojo zgodbo“. Razstava je v 
galeriji Posavskega muzeja na ogled do 15. aprila, poleg fo-
tografij pa so razstavljeni tudi starinski fotoaparati, neka-
tere med njimi so namreč uporabljali že dve stoletji nazaj. 
� R.�Retelj

Darovi narave Ivana Tomšeta

Ivan�Tomše�med�zahvalo�nastopajočim�iz�Glasbene�šo-
le�Brežice

KRŠKO - V Združenju borcev za vrednote NOB Krško so 
12. marca v avli kulturnega doma odprli največjo razsta-
vo otroških likovnih del z upodobitvijo tematike druge 
svetovne vojne do sedaj. Obsega namreč kar 126 likovnih 
del, te pa so ustvarili učenci iz vseh osnovnih šol krške, 
pa tudi iz kostanjeviške občine.

Mladi ustvarjalci, kot je dejala Ana Bogovič, mentorica mla-
dih senovskih likovnikov, so črpali motive za likovne upodobi-
tve v partizanskih zgodbah, filmih, z izleti v partizanske kraje 
in ogledom spomenikov, pa tudi iz pripovedovanj starih star-
šev ali drugih drugih oseb, ki so doživele in preživele straho-
te druge svetovne vojne. Kot je na otvoritvi razstave pouda-
ril predsednik Pokrajinskega združenja ZB za vrednote NOB 
Silvo Gorenc, je spoštovanje vrednot NOB sestavni del vzgo-
je ljubezni do naše domovine. Da mora uporniški duh prete-
klosti prednikov ostati živ, saj z njim ostaja živo domoljubje, 
je menila Jožica Mikulanc, predsednica Krajevne skupnosti 
mesta Krško, ki je omogočila postavitev razstave. K temu je 
predsednik občinskega borčevskega združenja Lojze Štih do-
dal, da so vsa likovna dela rezultat odziva na v minulem letu 
objavljeni razpis ‚Spominski mozaik o 2. svetovni vojni na 
Slovenskem v otroški risbi‘, s katerim so počastili 70. oble-
tnico ustanovitve Osvobodilne fronte. Najboljših 21 od sku-
pno 126 likovnih del je bilo v novembru lani že postavljenih 
na ogled na razstavi na Fakulteti za družbene vede v Ljublja-
ni, ustvarjalci del pa so ob tokratni otvoritvi razstave preje-
li tudi priznanja oziroma praktične nagrade: Monika Tovor-
nik iz koprivniške šole fotoaparat, Zala Preskar iz OŠ Jurija 
Dalmatina Krško in Klemen Lekše iz OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja Krško MP3, posebno nagrado pa je prejela Blažka Pinco-
lič iz 1. razreda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Ve-
čje število likovnih ustvarjalcev je prejelo tudi zgoščenke s 
pesmimi evropskih držav ter knjižice Aladin, vsi učenci 1. ra-
zreda kostanjeviške šole pa pobarvanke.� B.�Mavsar

Razstavljeni vojni motivi 
v otroških upodobitvah

Udeleženci�otvoritvene�slovesnosti

Razstava mladinskih knjig 
v tujih jezikih

• od ponedeljka, 2. aprila, do sobote, 7. aprila 2012
Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, ki ga praznujemo 2. aprila, bo 
gospod Drago Pirman, upokojeni višji knjižničar, v Knjižnici Sevnica razstavil 
približno 200 knjig v 35 tujih jezikih in v 9 različnih vrstah pisav. Razstava 
posreduje drobce kulture nam (ne)znanih narodov in narodnosti preko 
knjižnega originala v (nam) tujem oz. neznanem jeziku in pisavi ter skuša 
posredovati misel o nujnem sodelovanju med narodi ter o medsebojnem 
spoštovanju kulture nasploh. 

velikOnOČna delavniCa za OtROke

• v sredo, 4. aprila 2012, ob 17. uri
V ustvarjalni delavnici boste lahko iz papirja in odpadnih materialov 
izdelovali različne izdelke, s katerimi si boste še polepšali praznično vzdušje.

izRael (potopisno predavanje)

• v četrtek, 5. aprila 2012, ob 18. uri
Država Izrael je med najbolj razvitimi državami Bližnjega Vzhoda in med 
najbolj »znanimi« državami sveta, kamor se Judje iz vsega sveta priseljujejo in 
ustvarjajo neverjetno mešanico jezikov, navad, barv … Zato pestrosti Izraelu 
gotovo ne manjka. Seveda lahko ugotovimo tudi, da je vsem pomislekom 
navkljub v Izraelu veliko naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, 
ki privabijo turiste iz vsega sveta. Na enkratno potovanje po deželi treh religij 
nas bo popeljala Nuša Poglajen.

Razstava fotografij »Čutim POsavje«
• od srede, 11. aprila, do četrtka, 10. maja 2012

Razstava »Čutim Posavje« Društva ljubiteljev fotografije Krško je nastala iz 
dveh klubskih razstav v zadnjih letih. Na fotografijah avtorji prikazujejo svoj 
pogled na sodobno fotografijo, kot tudi raziskovanja digitalne tehnologije in 
njenih zmožnosti. Z različnimi stilskimi pristopi, kompozicijami, atmosfero, 
širokimi plani in detajli objektivno in nazorno prikazujejo motive iz svojega 
vsakdana in kraja ter govorijo o življenju in času, v katerem avtorji živijo, 
govorijo o Posavju, kot ga avtorji čutijo.

Posavci beremo skupaj

• v ponedeljek, 16. aprila 2012, ob 18. uri
Ob zaključku Bralnega krožka Knjižnice Sevnica in v okviru skupnega 
projekta posavskih knjižnic, Posavci beremo skupaj bomo v Knjižnici 
Sevnica gostili pisatelja Ferija Lainščka. 

teden BRezPlaČnega PRvega vPisa

• Od 16. do 21. aprila 2012 v Knjižnici Sevnica
ob Slovenskih dnevih knjige in Svetovnem dnevu knjige

kako vpliva hrana na naše zdravje in kaj 
dejansko je zdrava hrana? (predavanje)

• v sredo, 18. aprila 2012, ob 18. uri
Biti zdrav pomeni biti kreativen, uspešen, priljubljen in zaželen. Biti zdrav 
pomeni čustveno uravnoteženega človeka, pomeni biti pozitivno naravnan, 
čuteč, ljubeč, kar je temelj za kakovostno življenje. Zdrav človek je ustvarjalen, 
samozavesten, zaželen v družbi in doma. Vse te človeške vrline dajejo človeku 
modrost in podlago za srečno življenje. O dejansko zdravi hrani bo govorila 
priznana strokovnjakinja Irma Ogorevc (Planet zdravja).

PRavljiČne uRiCe

• v sredo, 11. aprila 2012, in v sredo, 25. aprila 2012,  
ob 17. uri v Knjižnici Sevnica
• v torek, 24. aprila 2012,  

ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

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

KRŠKO - Pod naslovom „Med zemljo in oblaki“ je bila 22. 
marca ob glasbenem nastopu Mešanega pevskega zbora 
Viva v krški Dvorani v parku odprta fotografska razstava 
Mehemeda Tokića. Gre za prvo razstavo tega ljubiteljske-
ga fotografa iz Krške vasi, ki je aktiven član različnih dru-
štev, predvsem pa predan planinec in pohodnik. 

In ravno na teh svojih poteh po Sloveniji je 55-letni Meho, 
kot ga krajše kličejo prijatelji, znanci in sodelavci, dodal fo-
tografski objektiv kot tretje oko, in z njim zapisal zgodbo, 
do katere je prišel s številnimi koraki tako v dobesednem kot 
prenesenem smislu, kot je ob predstavitvi njegovih del deja-
la Alenka Černelič Krošelj: „Pot po razstavi lahko začnemo z 
občutki jutranjih meglic, ki jih kmalu prežene svetloba, oblije 
menjava modrih in zelenih barv, ki jih različni letni časi bar-
vajo v raznovrstnih odtenkih. Avtor ima rad zimo, v igri sve-
tlobe, senc, beline in temnih barv najde delčke, ki govorijo o 
brezmejni ustvarjalnosti narave, v pravem trenutku in v pra-
vem izrezu ujeto z izkušenim očesom opazovalca pa nam foto-
grafije spregovorijo oziroma nas spodbudijo k razmišljanju.“

Mehemeda Tokića, po rodu iz vasi Poračić v Bosni in Herce-
govini, je v Slovenijo pripeljalo službovanje v Nuklearni elek-
trarni Krško, kjer je zaposlen od leta 1976. Tu si je ustvaril 
tudi družino, s katero je živel najprej v Brežicah, zadnjih šest 
let pa v Krški vasi. In kot ga je ob tej priložnosti kot soseda 
opisala Ana Rostohar, sicer pesnica in prevajalka, gre za člo-
veka z izrednim čutom do sočloveka, živali in narave: „Kdor 
s takšnim srcem hodi po svetu, duhovnost živi.“ 

Za svojo prvo razstavo, ki so jo pripravili na krški območni iz-
postavi JSKD, je avtor iz obsežnega fonda fotografij, nareje-
nih med leti 2006-2011, izbral 20, te pa bodo na ogled do 6. 
maja. � B.�Mavsar�

Meho med zemljo in oblaki

Mehemed�Tokić�ob�otvoritvi�razstave

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

Vabljeni na predavanje 
na temo varstva okolja, 

gost večera bo
 
prof. dr. DUŠAN PLUT

Pogovor bo moderirala Maja Žiberna.

četrtek, 5.4., ob 19. uri
Klub KDK, vstop prost

KOSTANJEVICA�NA�KRKI�–�Letošnjo�razstavno�sezono�so�
v�Galeriji�Božidar�Jakac�odprli�z�razstavo�risb�in�grafik�
Jasmine�Nedanovski�(na�fotografiji�v�sredini)�z�naslovom�
„Moja�zgodba“�v�Lamutovem�likovnem�salonu.�Avtorico,�
rojeno�1981�v�Novem�mestu,�zdaj�pa�živi�in�ustvarja�v�
Gradacu�v�Beli�krajini,�in�njeno�delo�je�na�otvoritvi�raz-
stave�23.�marca�predstavila�umetnostna�zgodovinarka�
Katja�Ceglar.�Na�njeni�prvi�samostojni�razstavi�je�pred-
stavljen�izbor�42-ih�del�iz�avtoričinega�dosedanjega�opu-
sa,�ki�je�nastajal�vse�od�študijskih�let�do�danes,�ustvarja�
pa�v�klasičnih�grafičnih�tehnikah,�predvsem�v�lesorezu.�
Razstavo�je�odprl�župan�Mojmir�Pustoslemšek,�z�igranjem�
na�kitaro�pa�jo�je�popestril�Miha�Koretič.�P.�P.

BREŽICE - V Ka-
varni Žagar v 
Brežicah je 21. 
marca novousta-
novljeno Kultur-
no društvo Dru-
gi oder iz Brežic 
ob vstopu v le-
tošnjo pomlad 
uspešno izpelja-
lo spomladanski 
pogovorni večer s 
pisateljem, pre-

vajalcem, novinarjem, scenaristom, urednikom, jamarjem in 
blogerjem Damijanom Šinigojem iz Novega mesta. Slednji se 
skozi pogovor, ki ga je odlično vodil član društva Borut Pelko, 
ni predstavil samo kot uspešen ustvarjalec in pisec, ampak tudi 
kot izjemno duhovit, zabaven in zanimiv sogovornik. Obisko-
valci pogovornega večera so do zadnjega kotička napolnili ka-
varno v starem delu brežiškega mestnega jedra, članice dru-
štva pa so s pogostitvijo ob zaključku večera, ki ga je dodatno 
obarval še prijeten klepet z gostom, naredile kulturni dogodek 
še bolj poseben in intimen.� L.�Zagmajster�Jovanović
 foto:�Domen�S.�Pelko

Pogovorni večer s Šinigojem

Šinigoj�in�Pelko�v�pogovoru
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Kam v Posavju?

V začetku septembra sem dobila prijazno vabilo brestani-
škega vrtca. Želeli so, da bi otroke obiskala 2. aprila. Dan po 
nagajivem prvem aprilu je bil namreč že pred nekaj dese-
tletji proglašen za mednarodni dan knjig za otroke in mla-
dinske književnosti, saj se je 2. aprila rodil danski pravlji-
čar Hans Christian Andersen. In sladko naključje je, da si 
ta dan z Andersenom deliva. Svoj rojstni dan bom tako tudi 
letos preživela tam, kjer sem lahko do pike takšna, kakršna 
sem: med otroki.

Izjemno hvaležno, a tudi daleč najzahtevnejše občinstvo! 
Radovedne oči, ki spremljajo vsak gib, vsako še tako glasno 
ali tiho besedo. Preberejo me takoj, ko pridem v prostor. Vsa-
ka - vsak, svet zase. In prav zabavno je, da je le ena stvar pri 
»nastopu« pred otroki sigurna: da bo potrebna improvizaci-
ja. Torej, črpaš navdih kar sproti iz dotičnega, povsem nepo-
novljivega trenutka, poslušaš, daješ, prejemaš.

Beremo zgodbe, pravljice iz knjig ter hkrati drug drugega. Že 
po načinu poslušanja in ravnanju s slikanicami vem, kateri 
otroci imajo srečo, da jim starši berejo. Kolikokrat me otro-
ci pustijo odprtih ust s svojimi domiselnimi izjavami! Se pa 
zgodi, da moja usta ostanejo odprta, ker zablokiram: ko sem 
pred časom podeljevala priznanja Palčka Bralčka v enem 
izmed posavskih vrtcev, je na koncu podeljevanja pristopi-
la 5-letna rjavolasa deklica, z eno roko vlekla rob roza kril-
ca, z drugo si je ovijala droben pramen las okoli prstka: »Tr-
šica pisateljica … « Počepnila sem, da bi se bolje slišali, ker 
je po podelitvi nastal običajni živžav. »Povej,« sem radove-
dno odvrnila. »Tršica pisateljica, jaz pa nisem dobila Palč-
ka Bralčka … mi je mami rekla, da me pa ne bomo brale, da 
pa bom potem dobila moder trampolin, ko bo sonček zunaj,« 
je iskrivo pojasnila. 

Skoraj mi je para puhnila skozi ušesa! To je bil prav pose-
ben primer – in res upam, da gospa mama sedaj to bere – 
saj je nekaj povsem drugega, če starši ne berejo knjig otro-
kom, ker se pač ne zavedajo ali ne poznajo pomena branja 
za otrokov razvoj, kot pa to, da z otrokom odkrito trguješ in 
ga mamiš z izpolnitvijo njegovih želja! Le kako je to izgleda-
lo: draga hčerka, midve pa celo leto ne bova brali, boš pa v 
zameno dobila velik trampolin, ki si ga že tako dolgo želiš?! 
Zato, draga gospa mama, kar potegnite me za rokav, če me 
kje prepoznate, in z veseljem se vam izjasnim še v živo: ne-
umnost delate in veliko škodo s tem nadvse smešnim in ško-
dljivim trgovanjem! 

Res upam, da je takšnih primerov v našem Posavju čim 
manj. Včasih slišim tako neverjetne stvari, da dobim obču-
tek, kot da se nekateri starši res ne zavedajo odgovornosti, ki 
jo sprejmejo z rojstvom otroka. Odgovornosti – ne le za da-
nes, ne le za jutri, ampak za vse življenje. Spomnim se prija-
teljeve hudomušne izjave, ko me je vprašal, ali se mi ne zdi, 
da za prav vse stvari v tej naši državi potrebujemo izpite in 
razna dovoljenja - za »imeti otroke« pa izpitov ne potrebuje-
mo, češ da naj bi bili za to kar vsi naravno usposobljeni. In 
ob takih izjavah, ki jih slišim pri otrocih, mu v mislih pritr-
dim. Otroci, kakršni koli in od koder koli, so največji blago-
slov za vse, ki se imajo radi, ter si zaslužijo ljubezen in do-
bro vzgojo.

Vesela sem, da bom zopet del skupine zvedavčkov. Delili 
bomo veselje, vznemirjenost, ljubezen do pisane besede. Toli-
ko lepega je že bilo, najbolj pa so mi ostale v spominu besede 
fantka iz leskovškega vrtca, ko sem končala z branjem Bri-
novih zgodb: »Maruša, prosim, bodi naša šošolka!« Šošolka 
se bo še vrnila, obljubim. Vmes, dragi otroci, pa bom še malo 
v vrtcu odraslih. Vrtcu, ki se prepogosto spremeni v cirkus.

Piše: Maruša Mavsar

Vrtec, 
trampolin 
in šošolka

podčrtano

Četrtek, 29. 3.

• ob 17.00 v OŠ Leskovec 
pri Krškem: območna revi-
ja otroških pevskih zborov 
„Pesem mladih src 2012“

• ob 17.00 v OŠ Bistrica ob 
Sotli: kulturna prireditev ob 
dnevu družine 

• ob 19.30 v veliki dvorani KD 
Krško: dobrodelna priredi-
tev Lions kluba Krško – mo-
nodrama „Gajaš arestant“, 
igra Vlado Novak

Petek, 30. 3.

• ob 10.00 v vojašnici Cer-
klje ob Krki: 1. humanitarni 
tek Brigade zračne obram-
be in letalstva »Koraki sre-
če« 2012

• ob 11.00 v veliki dvorani 
KD Krško: komedija „Limo-
nada Slovenica“, za gimna-
zijo in izven

• od 12.00 dalje v hotelu 
City Krško: international 
tattoo convention

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica

• od 16.00 do 18.45 v Me-
stnem muzeju Krško: kolo-
kvij „Dolgo razsvetljensko 
18. stoletje“, ob 19.00: 
odprtje razstave

• ob 17.00 v igralnici MC Bre-
žice: joga za otroke

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmonija

• ob 18.00 v avli športne dvo-
rane Brežice: sprejem za 
kategorizirane športnike v 
občini Brežice

• ob 18.00 v šotoru na parkir-
nem prostoru nasproti Ob-
čine Kostanjevica na Krki: 
praznik vina, kruha in „su-
hega sadja“

• ob 18.00 v MT Raka: kviz
• ob 18.00 na gradu Podsre-

da: odprtje razstave stekle-
nih mojstrovin članov Dru-

štva steklarjev Slovenije 
Tanje in Francija Valenčak 
ter Leonide Justinek - ARS 
VITRARIA

• ob 19.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
pogovor z dramskim igral-
cem Brankom Jordanom 

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: stand up komedija – 
Pedja Bajović

Sobota, 31. 3.

• od 9.30 do 16.00 v Cen-
tru varne vožnje Raceland 
v Vrbini: cestno-preventiv-
na akcija Motorist 

• ob 9.30 v domu krajanov na 
Čatežu ob Savi: hitropote-
zni šahovski turnir

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

• ob 10.00 v Bivaku Senovo: 
pohod po okolici Senove-
ga, ob 14.00: velikonočna 
ustvarjalnica s Tino

• od 10.00 dalje v hotelu 
City Krško: international 
tattoo convention

• ob 14.30 pri družini Sko-
porc-Zavrl na Brunku: de-
lavnica izdelave suhega 
cvetja in butarice

• ob 15.00 na železniški po-
staji Libna: tradicionalna 
velikonočna razstava, od-
prta v soboto, 31. 3., do 
18.00 in v nedeljo, 1. 4., 
od 10.00 do 18.00

• ob 17.00 v šotoru na parkir-
nem prostoru nasproti Ob-
čine Kostanjevica na Krki: 
praznik vina, kruha in „su-
hega sadja“

• ob 17.04 in 19.38 v Domu 
kulture Radeče: premie-
ra predstave „Vaja zbora“ 
Gledališkega društva Ra-
deče

• ob 18.00 v kulturnem domu 
v Podbočju: praznik cvička 
2012

• ob 19.00 v MT Raka: nastop 
improvizacijske skupine Ej 
mopped! Iz Ljubljane

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: letni kon-
cert Folklorne skupine KUD 
Oton Župančič Artiče z go-
sti - „Zaradi otrok pa zara-
di kukuši“

• ob 19.30 v kulturnem domu 
v Bistrici ob Sotli: veseloi-
gra „Boter Zmeda ali Mici-
ka premisli si“

Nedelja, 1. 4.

• od 10.00 dalje v hotelu 
City Krško: international 
tattoo convention

Ponedeljek, 2. 4.

• v Knjižnici Sevnica: razsta-
va mladinskih knjig v tujih 
jezikih (do sobote, 7. 4.)

• ob 15.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje Neven-
ke Breznik „Zdravo ekolo-
ško vrtnarjenje“

• ob 17.00 v Dvorani v par-
ku Krško: predavanje Fanči 
Perdih „Ekološko vrtnarjenje 
in ekološka semena“, vstop 
prost, info: Ljudska univer-
za Krško, 07/48 81 160 

Torek, 3. 4.

• ob 16.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predstavitev mo-
nografije „Ajdovska jama“

• ob 17.00 v avli ETrŠ Breži-
ce: območna revija mladin-
skih pevskih zborov „Pustite 
nam ta svet“

Sreda, 4. 4.

• od 16.00 do 18.00 v Slo-
vensko-bavarski hiši v Pod-
sredi: velikonočna delavni-
ca - barvanje jajc v batik 
tehniki z voščeno rezervo in 
ustvarjanje drsank, za sta-
rejše od 6 let

• od 16.00 dalje v mladin-
skem oddelku Valvasorje-
ve knjižnice Krško: veliko-
nočna ustvarjalna delavnica

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: velikonočna delavnica 
za otroke 

Četrtek, 5. 4.
• ob 17.00 v knjižnici na Se-

novem: lutkovna predstava 
„Zgodba na gumbe“

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje o 
Izraelu

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predavanje na temo varstva 
okolja, gost večera bo prof. 
dr. Dušan Plut

Petek, 6. 4.

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: potopis Milene Jesen-
ko „Nemirni svet Gruzije in 
Armenije“

Sobota, 7. 4.

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

• ob 10.00 v dvorani Gim-
nazije Brežice: 11. medna-
rodno prvenstvo Slovenije 
„Pišece 2012“ v badminto-
nu za člane in mladince do 
15 let

Torek, 10. 4.

• ob 17.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: lutkovna 
predstava „Zrcalce“

Sreda, 11. 4.

• v Knjižnici Sevnica: razsta-
va fotografij „Čutim Posav-
je“ (do četrtka, 10. 5.)

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 17.00 v Prosvetnem 
domu Brežice: območno 
srečanje otroških folklor-
nih skupin „Igraj kolce“

SENOVO - Turistično dru-
štvo Pekre je organizi-
ralo 8. festival komedi-
je amaterskih dramskih 
skupin, ki se je končal 
s podelitvijo priznanj 
in razglasitvijo najbolj-
še komedijantke in naj-
boljšega komedijanta ter 
najboljše komedije po 
izboru strokovne žirije 
in občinstva, podelili pa 
so tudi posebno prizna-
nje. Izmed 33 prijavlje-
nih komedij je selektor, 
dramski igralec Rado Pa-
valec, na osnovi video-
posnetkov izbral osem 
predstav, ki so si zasluži-
le predstavitev v Pekrah 
v mesecu marcu. V ožji 
izbor je prišla tudi Sil-
vestrska sprava v izved-

bi Gledališke skupine DKD Svoboda Senovo. Senovski gleda-
liščniki so jo v Pekrah odigrali 16. marca. Strokovna komisija 
je bila navdušena. Režiserki Boži Ojsteršek je minulo nede-
ljo podelila posebno priznanje za domiselno režijo z vključi-
tvijo ubranega zborovskega petja ter harmonike v sporočilo 
predstave in za spretno prepletanje domišljijskega sveta in 
realnosti. Režiserka poudarja, da je priznanje res naslovlje-
no nanjo, a pomeni pohvalo celotni gledališki skupini, ki je 
Silvestrsko spravo odigrala že 21-krat. Senovčani so sicer že 
od novembra v pripravah na novo predstavo, katere pred-
premiera bo kmalu na Senovem, premierno pa bo uprizorje-
na v Mariboru v okviru prireditev EPK.� B.�C.

Priznanje Boži Ojsteršek

Boža�Ojsteršek

GLOBOKO - V Globokem se je 23. marca odvijal koncert z 
naslovom Pozdrav pomladi, na katerem je nastopil doma-
či Ženski pevski zbor Globoko z gosti. Na koncertu so se po-
leg domačega ženskega pevskega zbora na citrah predstavi-
le učenke GŠ Brežice iz Globokega Živa Strgar, Karin Šuler 
in Nika Čižmek ter solistka, študentka pedagoške fakultete 

Tjaša Zidanič, ki jo je na kitari spremljal Robi Petan. Poseb-
no darilo ženam, dekletom in materam so ob njihovem pra-
zniku pripravili Marjan Račič, Sebastjan Sevnik, Jani Kršlin 
in Mitja Zidanič s prvim javnim nastopom v taki zasedbi. Ob 
zaključku so se pevke zahvalile za vodenje zbora  svojemu 
prvemu zborovodji Franciju Kenetu, ker jih je  naučil »glas-
bene abecede«, ter prof. Aniti Veršec, ker je bila pripra-
vljena tako hitro prevzeti vodenje zbora. Prireditev sta po-
vezovali članici zbora Vita Sotlar in Diana Zevnik Ščrbačić. 
� M.�Kranjc�in�L.�Štarkl

Pozdrav pomladi v Globokem

Ženski�pevski�zbor�Globoko

skozi vaš objektiv

BREŽICE - V enem izmed prispevkov v tej rubriki so pred 
meseci naši bralci opozorili na sramoto, ki jo je več let 
predstavljala na pol porušena zgradba nekdaj znameni-
te trgovske šole v turističnem mestu Brežice. Te dni stav-
ba končno izginja, pač pa se občani zdaj sprašujejo, kdaj 
bodo brežiški varuhi starega mestnega jedra in odgovorni 
za turizem (ponovno) poskrbeli za možnost ogleda notra-
njosti velike mestne znamenitosti – vodovodnega stolpa?
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Priljubljeni� kantav-
tor�Adi�Smolar�se�v�za-
dnjem�obdobju�veliko�
mudi� po� Posavju� ozi-
roma�po�radeških�kra-
jih,� saj�prijateljuje� z�
Nuško�Golobič�z�Vrho-
vega,�ki�je�zaposlena�v�
komerciali�sevniške�Li-
sce,�v�kulturnih�krogih�
pa�bolj�poznana�kot�li-
terarna�ustvarjalka,�ki�
objavlja�pod�pesniškim�
imenom�Malena.�Zato�
ni�čudno,�da�smo�Adi-

ja�in�Nuško�ujeli�v�objektiv�na�Raki,�kjer�sta�se�udeležila�
predstavitve�pesniške�zbirke�brežiške�pesnice�Tee�Orša-
ni�z�naslovom�Prešite�besede,�ki�je�na�zadnji�februarski�
dan�izšla�pri�naši�založbi�Neviodunum.�(B.�M.)�

Na muhi ...

Mešani�pevski�zbor�OŠ�Blanca,�ki�so�ga�v�lanski�jeseni�
ustanovili�zaposleni�na�šoli,�se�je�premierno�predsta-
vil�letošnjega�1.�marca�na�literarno-glasbeni�in�slikar-
ski�prireditvi�na�sevniškem�gradu�in�nato�naslednji�večer�
še�na�dobrodelni�prireditvi�na�Blanci.�Zbor�je�obakrat�
navdušil,�članice�in�člani�pa�že�snujejo�nova�gostovanja.� 
(S.�R.,�foto:�P.�P.)

Kostanjeviška�knjižničarka�Alenka�Žugič�Jakovina�(desno)�
vestno�skrbi,�da�so�prvi�petki�v�mesecu�v�Kostanjevici�na�
Krki�nekaj�posebnega,�saj�na�raznih�lokacijah�v�mestu�
prireja�kulturne�večere�z�zanimivimi�gosti�z�vseh�koncev�
Slovenije.�Na�prvi�marčevski�petek�je�za�spremembo�go-
stila�dve�domačinki,�klekljarico�Stanko�Gorenc�z�Orehov-
ca�ter�čebelarko�in�zeliščarko�Milko�Kuplenik�iz�Kostanje-
vice,�s�katerima�se�je�pogovarjala�Jana�Drašler.�Skratka,�
bil�je�„ženski�večer“,�v�katerem�pa�je�uživalo�tudi�nekaj�
moških�obiskovalcev.�(P.�P.)�

Na�predstavitvi�pesniške�zbirke�Tee�Oršanič�„Prešite�be-
sede“�so�se�v�neformalnem�delu�prireditve�takole�posta-
vili�pred�objektiv�predstavniki�najstarejše�in�najmlajše�
generacije�Oršaničev:�Teina�sinova�Nejc�in�Marko�ter�tast�
Teo�Oršanič.�Pohvalno�medgeneracijsko�sožitje�…�(P.�P.)

Jožefovega�sejma�oz.�tekmovanja�v�kuhanju�golaža�v�Bi-
strici�ob�Sotli�se�je�tudi�letos�udeležil�Vinko�Gorenak,�la-
ni�še�poslanec,�letos�pa�že�notranji�minister.�Njegov�golaž�
je�iz�lanske�Politične�kuhinje�prerasel�v�Poslansko�kuhi-
njo,�a�je�minister�javno�priznal,�da�ima�za�uspeh�največ�
zaslug�brat�predsednika�Turistične�zveze�Slovenije�in�žu-
pana�Podčetrtka�Petra�Misje,�Jože.�Vsaj�pri�šempetrskem�
golažu.�Ob�ministru�in�Misji�na�fotografiji�še�poslanca�Jo-
žef�Jerovšek�in�Eva�Irgl.�(S.�V.)

„Tole�sem�ti�prinesel,�čisto�pravo�raško�č‘bulo,�da�slu-
čajno�ne�bi�sedaj,�ko�si�postal�župan,�pozabil,�s�kater‘ga�
kraja�izviraš,“�je�dejal�ob�čestitki�novoizvoljenemu�kr-
škemu�županu�Miranu�Stanku�njegov�strankarski�kolega�
Lojze�Kerin�z�Rake.�Miran�Stanko,�ki�sicer�živi�z�druži-
no�v�Krškem,�ima�po�starših�korenine�na�Raki�in�na�Vi-
hrah.�(B.�M.)�

no neuravnotežena dojema-
nja notranjega in zunanje-
ga sveta, razkriva obolelost 
za shizofrenijo, ki jo je imel 
tudi njen oče. In čeprav je 
„Igranje“ glede na temati-
ko vse prej kot igraje lahka 
bralna literatura, ki ga odli-
kuje tudi svojstven stil pi-
sanja, lahko sodeč po do-
sedanjem odzivu in številu 
poslušalcev literarnega ve-
čera, ki ga je organizirala 
Valvasorjeva knjižnica, skle-
pamo, da bo z zanimanjem 
sprejet in berljiv tudi med 
posavskimi bralci. 
� M.�Kalčič,�
� B.�Mavsar

V brežiški knjižnici je 20. 
marca kot gost literarnega 
večera ob začetku projek-
ta Posavci beremo skupaj 
avtor knjige „Jugoslavija, 
moja dežela“ Goran Vojno-
vić strnil nekaj misli o glav-
nih likih iz knjige, pa tudi o 
zgodbi, ki obravnava prebi-
valce predvsem iz Bosne in 
Srbije, kako z bolečino pre-

Posavci beremo skupaj

Uvod z Vojnovićem in Hrasteljevo

življajo obdobje po sloven-
ski osamosvojitvi. Z mode-
ratorko Dijano Matković sta 
se dotaknila tudi drugačnega 
pristopa k pisanju, saj roman 
ni napisan v čistem sloven-
skem knjižnem jeziku. Ne-
kaj uvodnih besed o bralnem 
projektu je zbranim podala 
Maja Frigelj, ki je za konec 
zbrane povabila tudi na kle-
pet ob prigrizku. 

V krški Dvorani v parku so 
ljubitelji literature 23. mar-
ca prisluhnili literarnemu ve-
čeru s pesnico in pisateljico 
Stanko Hrastelj iz Leskovca 
pri Krškem, prejemnico na-

grade Modra pti-
ca za prozni pr-
venec z naslovom 
„Igranje“, ki ga 
je sredi marca iz-
dala založba Mla-
dinska knjiga. 
Sicer je Hraste-
ljeva do omenje-
nega prvenca iz-
dala dve pesniški 
zbirki, leta 2005 
z naslovom „Niz-
ki toni“ in leta 
2009 z naslovom 
„Gospod, nekaj 
imamo za vas“. 
Roman „Igranje“ 
pa je, kot je povedala v po-
govoru z moderatorjem lite-
rarnega večera Vilijem Pla-
nincem, pravzaprav prozni 
podaljšek druge pesniške 
zbirke. In čeprav je roman 
posvetila pokojnemu stri-
cu, slovenskemu gledališke-
mu in filmskemu igralcu Vin-
ku Hrastelju, je spisano delo 
„na nek način hommage mo-
jemu očetu“, kot je dejala. 
V njem namreč preko glav-
ne junakinje Marinke, ki za-
radi alergije izgubi službo v 
zdravstveni ustanovi, zatem 
pa neuspešno piše prošnje za 
zaposlitev in tone vse globlje 
v depresije in druga čustve-

Goran�Vojnović�med�podpisovanjem�svoje�knjige�bralkam Stanka�Hrastelj�

Najbolj bran časopis v Posavju!

Medijski sponzor:

Govornika�na�proslavi�ob�60-letnici�Združenja�šoferjev�in�
avtomehanikov�(ZŠAM)�Brežice�sta�bila�tudi�brežiški�žu-
pan�Ivan�Molan�(levo)�ter�predsednik�Zveze�ZŠAM�Sloveni-
je�in�vodja�poslanske�skupine�SD�Janko�Veber�(v�sredini).�
Kljub�različnima�strankarskima�pripadnostima�sta�si�bila�
tokrat�enotna�–�brežiško�združenje�je�v�60�letih�v�Posav-
ju�veliko�naredilo�za�prometno�varnost.�Na�fotografiji�še�
direktor�Integrala�Brebus�Brežice�Jože�Baškovič.�(R.�R.)�

Da�skrb�za�okolje�zanj�ni�samo�prazna�floskula,�je�mini-
ster�za�kmetijstvo�in�okolje�Franc�Bogovič�dokazal�z�ak-
tivno�udeležbo�na�sobotni�akciji�Očistimo�Slovenijo�2012.�
V�družbi�nekdanjih�sodelavcev�iz�občinske�uprave�se�je�
‚zakadil‘�v�smeti�na�divjem�odlagališču�med�vasema�Kal-
ce-Naklo�in�Veliko�Mraševo,�pri�tem�pa�se�mu�je�pridružil�
tudi�predsednik�Računskega�sodišča�dr.�Igor�Šoltes�(na�fo-
tografiji),�ki�je�‚odnesel‘�enega�izmed�Bogovičevih�pred-
hodnikov�na�okoljskem�ministrstvu�Karla�Erjavca.�Bogo-
vič�že�ve,�s�kom�je�dobro�biti�prijatelj�…�(P.�P.)

BREŽICE, KRŠKO - Na letošnji prvi pomladni dan se je pričel bralni projekt Po-
savci beremo skupaj, h kateremu so tudi letos pristopile vse tri posavske knji-
žnice - brežiška, krška in sevniška. Bralci bodo izbrane knjige lahko prebira-
li do 20. novembra. Vsak, ki bo prebral vsaj pet knjig, na voljo je 35 del, bo ob 
zaključku prejel knjižno nagrado. Uvodni literarni druženji so v Brežicah pri-
pravili 20. marca z Goranom Vojnovićem in v Krškem 23. marca s Stanko Hra-
stelj, v Sevnici pa bo 16. aprila gostoval Feri Lainšček. 
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Darja Tomše, Mrzlava vas 

– deklico,
• Alenka Štojs, Sela pri Raki 

– dečka,
• Natalija Kovačič, Senuše 

– dečka,
• Barbara Kink, Trebež – 

dečka,
• Cvetka Hudorovac, Gorica 

– dečka,
• Melita Pirc, Raka – dečka,
• Melita Bobič Mlakar, 

Žadovinek – deklico,
• Nataša Pandurović, Krško 

– dečka,
• Mojca Vovk, Dolenji 

Leskovec – deklico,
• Helena Čurič, Brežice – 

dečka,
• Petra Pavlin, Mrtvice – 

dečka,
• Maja Haler, Brežice – 

dečka,
• Darinka Hudorovac, 

Gorica – deklico,
• Alja Kežman, Loče – 

dečka,
• Mateja Hotko, Podgorje 

pri Pišecah – dečka,
• Samantha Špiler, Veniše – 

deklico.

ČESTITAMO

• Mihajlo Šljivić, Sevnica in 
Dragana Čikić, 

• Robert Bizjak, Pleterje in 
Sladjana Kopren, Spodnji 
Stari Grad.

ČESTITAMO

rojstva

poroke

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

moja poroka

Pred leti jo je prvič zapel še takrat mladec Oto Pestner. 
Govorilo se je, da je ciganskega rodu. Kar je kasneje en-
krat potrdil njegov oče, da so to, kar so, in je vse, čisto 
vse v redu. Tam, okoli njih, v Celju ali blizu Celja. Tudi 
pri meni, in po mišljenju čisto bližnjim meni, je bilo vse 
v najlepšem redu. Občudovali smo njegov glas, bili pri-
jateljsko naklonjeni njegovi res nekoliko drugačni po-
javi. Pa kaj! Za spoznanje temnejša polt, temni ko-
drasti lasje, še vitko izpeljan in čudovit glas, v eni od 
čudovitih pomladi. Ob pesmi – in še ob mnogih drugih – 
smo se spoprijateljili, uživali, morda malce prijateljsko 
zavidali sposobnosti, ki mu jo je podarila mati Narava. 
In občudovali sposobnosti prebijanja v glasbeni in me-
dijski svet. Ne njegovo in ne kakšno drugo prebijanje 
koga drugega ni nikoli bilo čisto lahko. A, če zanetiš is-
krico, ki te vodi dalje, in jo v polni moči občutijo še dru-
gi, je pomlad lepa, še lepša. Posebno ob prijateljih, ki so 
prišli v tvoj svet. Vseeno od kod.

Češnja ob hiši se to pomlad ne bo odela v čisto ne-
žno roza, skoraj bele cvetove. Segali so v okna, travo 
pod seboj je lepotica kasneje prekrila s cvetovi. Bila 
je paša za oči, v juniju za trebuščke, poleti za senco, 
v jeseni za pisano listje, ki je trkalo po šipah. Bila je, 
menda, stara. In veje že krhke. Narava je kruto po-
skrbela, da jo je bilo treba odstraniti. Jo je strla jesen-
ska zmrzal ali vetrovno neurje, še vedno ugibam. A je 
ostala v meni, prijateljica, ki sem jo znala objeti, ko 
so iskre v meni od hudega temnele. In mi je ob objemu 
vračala moč. 

Narava, vsa lepa v sijaju, pravična in surova. Vedno 
bolj, zaradi surovosti in nezasitnosti prebivalstva na 
njej. Zaradi vandalov – divjakov. Ki pustošijo male, 
mirne oaze Narave. Kjer so pokopališča, naše konč-
ne postaje. Misli me poganjajo v tek. Katera surovost 
se je znesla nad poslednjim domovanjem dobrega sta-
rega strica, ko je na mirnosti počitka izruvala pušpan 
in bogato zeleno listje, iz katerih bi pravkar iz nežnih 
vejic kukale rožnate cvetke? Pa med temi spominski-
mi vrtički tolikokrat iščem senco za razbuhtelo dušo!

Jo je našel zajček med resami na očkovem grobu? Naj-
dejo senco in dušni mir vsi, meni dragi, čeprav najbrž 
med njimi mnogi neznani, ki se na kostanjeviški oazi 
miru, s šopki zvončkov in kronic priklanjajo s spomi-
ni na ljubljenega Tomaža? Je bila mati Narava pred 
dvema letoma surova ali zgolj dobrohotna bilka do 
Neba in čez ljubljenemu bitju? Spet in spet vprašanja, 
od tod do večnosti. Še bolj trpka bi bila, če ne bi bilo 
prijateljstev, ki z menoj hodijo križev pot. Herta, Da-
nica, Erika, Beba, Gordana …

Kakor se nam je moč zbrati. Saj imajo vsa prijatelj-
stva svoja križeva pota. Ki jih med seboj poskušamo 
razumeti. Jih ublažiti. Ob snovanju zapisanega je son-
ce razkošno razlivalo žarke po presušeni materi Ze-
mlji. A so v valovanju prihajala prijateljstva. Ivan, 
ki ga val spomina nanese na obrežje. Kar vedno. Kot 
Ivanko. In kolektiv, ki čara. Lepo je biti v kolektivu. 
Pot pisanja je na mizi ob računalniku spremljal dre-
majoči zelenooki muc. S pomirjujočim prijateljskim 
predenjem. Ja, kar vedno.  

V vonjih in prebujajočih pastelnostih pomladi se v či-
ščenju notranjega sveta premeša zapis strokovnjaka, 
preučevalca Narave, Slavka Zgonca: najpomembnej-
ša in najbolj inteligentna živa bitja so rastline, sle-
dijo jim živali, na tretjem mestu smo ljudje. Uh, šele. 
Vsi ljudje se gnetemo na zelo majhnem planetu. Kar 
je skupek sorodnikov. Naporna družina. Bodimo no že 
prijazni drug z drugim …

To je demenca. Na grobo povedano, izguba spomina. 
Ki jo je sila težko razumeti. Tudi sila težko je razu-
meti lastno razfrčanost na vse strani neba, ko se ti na 
pol poti do doma posveti, da ti je kolo obtičalo sredi 
mesta. 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

Ena  
o pomladi in 
prijateljstvu.

kolumna

V tokratni rubriki „Bral-
ci kuhajo“ gostimo Silvo 
Kozinc z Orehovega pri 
Sevnici, ki nam je po-
slala dokaj enostaven, a 
zanimiv recept za krogli-
ce iz ovsenih kosmičev in 
suhih sliv. „Te kroglice so 
zelo primerne za prazni-
ke,“ je ob tem zapisala 
in morda se bo kdo pred 
prihajajočimi velikonoč-
nimi prazniki odločil za 
pripravo malce drugač-
nega posladka …

KROGLICE IZ OVSENIH 
KOSMIČEV IN SUHIH 
SLIV

Sestavine:
• 200 g sesekljanih su-

hih sliv
• 250 g masla
• 100 g sladkorja
• 3 jajca
• 320 g ovsenih kosmičev
• 100 g rozin
• 100 g sesekljanih ore-

hov
• 1 žlička pecilnega pra-

ška
• 1/2 žličke cimeta

Priprava: 
Vse sestavine dobro 
zmešamo in oblikuje-
mo kot oreh velike kro-
glice. Pečemo na nama-
zanem pekaču 20 minut 
pri 150°C.

DOBER TEK!

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

bralci 
kuhajo

MALI PODLOG – Zakonca Tine in Pepca Kerin iz Malega Podloga 
sta 3. marca praznovala 50 let skupnega življenja. Nekaj dni 
kasneje so ju obiskali podžupanja občine Krško z županskimi 
pooblastili Ana Somrak, predsednik Krajevne skupnosti Veli-
ki Podlog Franc Nečemer, predsednica krajevne organizacije 
Rdečega križa Veliki Podlog Štefka Lavrenčič s predstavnicami 
za Mali Podlog Štefko Kosovan, Jožico Žibert in Mileno Menič.

Slavljenka je bila doma v Gržeči vasi, rodila se je 12. maja 1941 
v družini Arh, slavljenec pa se je rodil 15. novembra 1929. Spo-
znala sta se na takrat zelo pogostih družabnih dogodkih, ime-
novanih ‚pušešank‘, in si leta 1962 ustvarila skupni dom na do-
mačiji Kerinovih v Malem Podlogu. V zakonu se jima je rodila 
hčerka Pepca, ki ju je razveselila z vnukoma Anito in Franci-
jem. Anita pa je že poskrbela za četrto družinsko koleno, saj 
ima hčerko Živo, ki je dopolnila šest let. Starša sta zelo ponosna 
na svojo potomko, ki kmetuje in drži vse vajeti gospodarstva v 
svojih rokah, kar ji tudi zelo uspeva. Ob obisku sta slavljenca 
tudi dejala, da se je v zadnjih desetletjih vse zelo spremeni-
lo, vse se obdela s stroji, a včasih je bila obdelava zgolj ročna.

Obiskovalcem, ki so ju domači prav lepo postregli, slavljenka 
je celo v krušni peči spekla okusen kruh, sta Kerinova zaupa-
la, kako so jima najbližji ob prestopu tako visokega zakonske-
ga jubileja pripravili nepozabno presenečenje. „Za teden dni so 
naju poslali na oddih v Izolo,“ sta dejala, slavljenec pa je poki-
mal, da je bilo na slovenski obali zelo lepo, žena pa je ob tem 
še dejala, da je neprestano mislila, kaj se dogaja doma in koli-
ko dela bi lahko v tem času opravila. Vsi prisotni so se od srca 
nasmejali in jo hiteli pomirjati, da je v življenju že dovolj po-
storila in je že čas, da si malo tudi oddahne. So pa domači po-
skrbeli za topel sprejem ob njunem prihodu domov, saj so ju pri-
čakali sorodniki s harmonikarjem, tako da se je slavje zavleklo 
dolgo v noč, kot se za tako visok zakonski jubilej tudi spodobi. 
� Marija�Kalčič

Pol stoletja zakoncev Kerin 

Zlatoporočenca�sta�bila�ob�obisku�prešerno�razpoložena.

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 31. marca, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Jožetu Galinu, Pot na Zali 

Rovt 11, 4290 Tržič. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1.  (2.) VERA in ORIGINALI - Za prave Slovence 
 2.  (1.) Ans. TONETA RUSA - Čas bi zavrtel nazaj 
 3.  (3.) ČUKI in MODRIJANI - Daj mi poljub
 4.  (5.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Lupčka mi je dala mala 
 5.  (6.)  IGOR in ZLATI ZVOKI in FANTJE S PRAPROTNA –  
   Stari grad
 6.  (9.)  KLOBASEKOV PEPI - Čist sn znucan 
 7.  (4.)  Ans. PETKA - Ljubezen iskal sem
 8.  (7.)  Ans. POET - Vrni se domov
 9.  (10.)  Ans. PRIMORSKI FANTJE - Ne vem, ne vem 
 10.  (-.)  Ans. PETRA FINKA - Moj stari avto
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Ekart - Dejan, Dejan

Kupon št. 95
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

V�soboto,�17.�marca,�sta�v�krogu�svojih�treh�otrok�z�dru-
žinami�praznovala�svojo�zlato�poroko�Mihael�in�Barbara�
(Betka)�Germovšek�iz�Podgorja�pri�Pišecah.�Njuna�dolga�
skupna�življenjska�pot�jima�je�bila�večkrat�posuta�s�tr-
njem�kot�pa�z�rožicami,�vendar�pa�sta�s�trdno�voljo�in�
ljubeznijo�skupaj�dočakala�ta�jubilej,�v�največjo�ute-
ho�in�zadovoljstvo�pa�so�jima�trije�vnuki�in�dve�vnuki-
nji.�B.�Kostrevc

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

•	 mini	DV

PRESNEMAVANJE
z VhS NA dVd

Info: 070/878781

V Hotelu City Krško
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Ayla, Klemen Slakonja, Leeloojamais in še kdo. V to-
kratnih glasbenih novičkah:

X-factor v Sloveniji ne bo minil brez posavskih udele-
žencev. Kot prvi izmed njih se je predstavil Andrej Je-
ličič (na fotografiji), znan tudi po nadimku Šerif. »Bila 
je zanimiva izkušnja, a so mi dali vedeti, da ne iščejo 

rock vokala, ampak pop. Damjanovič je bil nad nasto-
pom navdušen, Jurasova niti ne, najbrž zaradi usnjene 
jakne. Zanimivo pa, da je bil Uranjek mešanih občut-
kov in me je celo vprašal, če se sploh posluša še taka 
glasba. Vidi se, da ga je odneslo izven rockerskih vod,« 
nam o svojem nastopu razloži Andrej, ki se mu na ža-
lost ni uspelo prebiti v nadaljevanje. »Nisem razoča-
ran, zdi se mi le neumno, ker ne dajo rock glasbi večje 
priložnosti. Je pa to spet ena nova izkušnja, a očitno 
raznim izbranim ne gre več dobra glasba v uho. Nena-
zadnje hlastajo samo za denarjem in iščejo nekoga, ki 
ga bodo vrteli okoli malega prsta.« Sicer pa posavske-
mu rockerju več kot napredovanje pomeni dejstvo, da 
je publiko navdušil in da ga je le-ta vseskozi spodbu-
jala z bučnim aplavzom. Ne glede na vse imamo obču-
tek, da bomo o Andreju in rockerskih avanturah še ve-
liko slišali. Do takrat pa: rock on, Šerif!

Skupina Leeloojamais je na odru ljubljanske Opere 
ob spremljavi orkestra Slovenske filharmonije izvedla 
skladbo This is it. »Z veseljem smo pristopili projektu. 
Z Rokom Golobom smo se zelo dobro ujeli in z njim 
nameravamo sodelovati tudi v prihodnje,« so za medi-
je povedali člani skupine. Pevka Lara Love je prizna-
la, da se ji je s tem uresničila otroška želja. Sicer pa 
je bilo leto 2011 izredno uspešno za posavsko skupino, 
saj so med drugim izdali album Excuse my Imaginati-
on, kjer se nahajajo tudi hiti Show Show, Night Phone 
in že omenjena This is it. Leeloojamais še obljubljajo, 
da bodo v kratkem izdali novi singel.

Miran Rudan pripravlja nov album. Kmalu naj bi začel 
snemati videospot za pesem Strast in ljubezen, sledil 
bo nov singel in najverjetneje snemanje novega albu-
ma. Miran sodeluje tudi v zasedbi Pop Design, kjer se 
pripravljajo na nov glasbeni izdelek, ki naj bi na pro-
dajne police prišel drugo poletje. Sicer pa pevec, ki pri-
haja iz Krškega, v zadnjem času polni časopisne stolpce 
zaradi rojstva tretjega sina. Čestitke tudi z naše strani. 

Vzporedno z X Fak-
torjem poteka tudi 
resničnostni šov Go-
spodinje pojejo. V 
njem naj bi promo-
virali slovensko glas-
bo in ustvarili novo 
slovensko pevsko 
zvezdo, ki je obe-
nem tudi gospodi-
nja. Na avdiciji v 
Brežicah smo opa-
zili tamkajšnjo do-
mačinko Aylo Lidijo 
Kožar (na fotografi-
ji), znanko iz šova 
Slovenija ima ta-
lent. Ayla je navdu-
šila strokovno žirijo 
ter se uvrstila v polfinale. O nadaljnjih rezultatih vas 
seveda obvestimo.

In na koncu še Viktorji 2011, dogodek, ki je letos mi-
nil tudi v znamenju zmagoslavja Klemna Slakonje. Vo-
ditelj in imitator je prejel kar dva, enega kot voditelj 
zabavne TV-oddaje in drugega kot najbolj popularna 
televizijska osebnost. Oboje je pospremil z duhovito 
pevsko zahvalo. In ko smo že pri glasbi, Posavci smo 
imeli letos to čast, da smo prireditev zaključili - večer 
se je namreč končal s pesmijo ansambla družine Tonija 
Sotoška, ki so jo zaigrali ob spremstvu pevskega zbora 
OŠ Jurija Dalmatina iz Krškega pod taktirko zborovod-
kinje Damjane Mlakar. 

glasbene.novicke@posavje.info!

� Pripravlja:�Simon�Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: estetska pedikura Alessandro 
2. nagrada:  naravna manikura Alessandro
3. nagrada:  oblikovanje obrvi

Geslo križanke pošljite do četrtka, 5.4.2012, 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

LEPOTNO - KOZMETIČNI STUDIO ADAM IN EVA,
TEJA ŠALAMON S.P., PE HRASTINSKA POT 36, 8253 BREŽICE

Geslo 6/2012 številke: 

VULKANIZERSTVO  
PETINDVAJSET LET

Nagrade, ki jih podarja Vulkanizerstvo Unetič, prejmejo:
1. nagrada:  bon v vrednosti 40 eur, Irena Kadivnik, Brestanica 
2. nagrada:  bon v vrednosti 30 eur, Božena Zorko,  

 Bistrica ob Sotli 
3. nagrada:  bon v vrednosti 20 eur, Stanka Pucko,  

 Cerklje ob Krki

Prodajna mesta: 

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

Cena vstopnice v predprodaji: 18,00 EUR VIP Parter, 16,00 EUR Parter. 
Cena vstopnice na dan predstave: 20,00 VIP EUR Parter in 18,00 EUR Parter.

sobota

14. april
ob 20.00 uri
Večnamenska dvorana Term Čatež

Špasni stand up

VID VALIČ IN 
DENIS AVDIĆ

DVE URI ČISTEGA SMEHA -
NORO DOBRA KOMEDIJA!

UDAR PO MOŠKO

ŠTEVILO VSTOPNIC JE OMEJENO!

Na novi lokaciji v Brežicah - naselje Trobentica!

Teja Šalamon s.p., Hrastinska pot 36, 8250 Brežice
e-pošta: teja.salamon@gmail.com, www.adam-eva.si

Tel: 040 549 668

S Posavskim obzornikom 
na Valiča in Avdića!

V tokratni nagradni igri se lahko s pravilnim odgovorom 
na nagradno vprašanje in malo sreče nasmejite Vidu Vali-
ču in Denisu Avdiću, ki bosta 14. aprila ob 20. uri nastopi-
la v Večnamenski dvorani hotela Toplice v Termah Čatež. 
Tokratno nagradno vprašanje se glasi:

Kako se imenujejo tokratne tematske strani Posavskega ob-
zornika? (Odgovor se skriva v časopisu.)

Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za lažje ob-
veščanje lahko tudi telefonsko številko) nam do petka, 6. 
aprila, pošljite na naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro«
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Odgovor s kontaktnimi podatki pa nam lahko pošljete tudi 
preko elektronske pošte na naslov: 

nagradna.igra@posavje.info.

Pet nagrajencev bomo o prejeti nagradi obvestili na posre-
dovane kontakte.

Sodelujte in si polepšajte sobotni večer s smehom!

Najbolj bran časopis v Posavju!
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naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

V januarju 2012 smo se člani študijskega krožka Ljudske uni-
verze Krško že tretje leto izobraževali pod vodstvom mento-
rice Mihaele Planinc. Tokratna tema so bili filmi v luči teorije 
izbire dr. Williama Glasserja, enega najbolj znanih psihiatrov 
na svetu. Ogledali smo si filme: Najini mostovi, Življenje v ro-
žnatem, Frida in Zapiski o škandalu. Iz analize filmov in raz-
govorov smo ocenjevali osnovne potrebe oseb, njihov nadzor 
nad svojim življenjem in poiskali primere in izkušnje iz naših 
življenj. Ugotovili smo, da tako v filmih kot tudi v našem ži-
vljenju pogosto zaradi neznanja, prehitrih reakcij ali zaradi 
naših velikih osnovnih potreb poiščemo napačne rešitve in smo 
žrtev le-teh. Napačnim izbiram sledijo slabi medsebojni odno-
si, bolečine ali celo bolezni. Na izobraževanje smo zelo radi 
prihajali tudi zato, ker smo se soočali s konkretnimi primeri, 
s problemi, ki jih imamo vsi v življenju. Učili smo se strpno-
sti, tolerance, poštenosti, iskrenosti ter sprejemanja drugih.
Študijski krožki so projekt Andragoškega centra Slovenije, ki 
jih izvaja Ljudska univerza Krško in vodi Monika Novšak. Fi-
nancirani so s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport ter Občine Krško. Za nas predstavljajo izje-
mno priložnost za medsebojno učenje, osebno rast in dru-
ženje.
� Članice�ŠK�na�LU�Krško�
� z�animatorko�Zoro�Pevec

Filmi v luči teorije izbire

Pet let je minilo, odkar skupaj smo bili in le srce ve, kako boli, 
kako trpi, ko tebe več med nami ni. Zato pot nas vodi tja, kjer 
ti rožice cvetijo in svečke v spomin gorijo.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem preranem grobu in pri-
žigate svečke.

Vsi tvoji.

V SPOMIN

DRAGU FLISU

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega očeta, dedka, 
pradedka, brata, strica, 

tasta ter bratranca 

JAneZA PertinAkA
iz Velikega Dola

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, g. žu-
pniku za opravljen obred, g. Blažu Sotošku za govor, pogrebni 
službi Žičkar, pevcem za zapete žalostinke ter trobentaču za 
odigrano tišino. 
Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče ter 
svete maše.

Žalujoči: vsi njegovi.

Zdaj�ne�trpiš,�draga�mama.
Zdaj�počivaš,�kajne?

Sedaj�te�nič�več�ne�boli,
a�svet�je�mrzel,�opustošen,
odkar�te�več�med�nami�ni.

Ob boleči izgubi naše ljube mame se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem, vsem in vsakomur 
posebej, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti, ji darovali 
cvetje, sveče, svete maše ter nam izrazili pisno in ustno sožalje.

Prav lepa hvala dr. Meliti Sever iz ZD Kostanjevica na Krki za lajšanje 
bolečin. Hvala gospodu župniku Žagarju za sveto maziljenje in 
obhajilo, pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, gospodu 
župniku Novaku za opravljen cerkveni obred, Kolednikom za občutno 
zapete žalostinke, trobentaču za zaigrano tišino.

Posebno zahvalo smo dolžni kolektivu Zavarovalnice Triglav, OE Krško, 
kolektivu Osnovne šole Podbočje, Trgovini Naraglav Krško in kolektivu 
Megos d.o.o., Štefan pri Trebnjem.

Hvala tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali, a so delili žalostne 
trenutke z nami, in hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem 
številu pospremili k zadnjem počitku.

Ohranili jo bomo v lepem spominu. Žalujoči: vsi njeni.

IVANKA VENE, roj. PIRC
iz Kalce - Nakla 10a pri Podbočju.

ZAHVALA
4. marca, na pragu 76. leta starosti, nas 
je za vedno zapustila naša ljuba mama, 

tašča, babica, prababica in sestra

Samo�to�še�opravim,
samo�to�še�postorim,
potem�se�spočijem

in�umirim.
(T.�Kuntner)�

Iskrena hvala vsem, ki ste ji v življenju karkoli dobrega storili, jo 
radi obiskovali, z njo poklepetali in izkazovali različne pozornosti.

Še posebej se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste se prišli poslovit od nje in jo pospremili na njeni 
zadnji poti. Hvala za sveče, cvetje in izrečeno sožalje.

Žalujoči: otroci Marjana, Lojze in Jože z družinami.

JOŽEFA UDOVČ
iz Boštanja.

ZAHVALA
V 92. letu se je tiho poslovila 

naša draga mama, babica in prababica

Bremena�usode�ga�niso�zlomila,
pod�zadnjim�bremenom�pa�je�omahnil.

Bolezen�mu�je�vso�moč�izpila�...
Za�njim�ostala�velika�je�praznina.

se zahvaljujemo vsem, ki ste v težkih trenutkih slovesa sočustvovali 
z nami, nam izrekli sožalje ali kakorkoli pomagali, darovali cvetje, 
sveče in za svete maše ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala pevcem KUD Anton Kreč za zapete pesmi in trobentaču za 
Tišino, gospodu župniku, pogrebni službi, praporščakom, sodelavcem 
VGP, sosedom, sorodnikom, prijateljem ...

Žalujoči: vsi njegovi.

KARLA ZANIUKA
s Čateža ob Savi

ZAHVALA
Ob boleči in prerani izgubi 

našega dragega 

Tiho�je�odšel�tja,
kjer�se�sanje�spletajo
v�večnost.

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom za 
izrečeno globoko sožalje, za podarjeno cvetje, sveče in za tiho 
molitev. Hvala infekcijskem oddelku bolnišnice Novo mesto in 
ambulanti na Raki. Hvala g. župniku, pevcem, organistu, operni 
pevki in pogrebnemu zavodu g. Blatnika. Zahvaljujemo se tudi 
vsem, ki ste nam stali ob strani v težkih časih in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Njegova družina.

PETRA PINTARIČA
upokojenega obrtnika z Rake 35

ZAHVALA
Ob prerani izgubi našega ljubega moža, atija, starega 

atija, brata, strica, bratranca, tasta in botra

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - 
sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki 
skozi življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih 
z objavo lepih misli ob obletnici smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin Prvi�sončni�žarki,�petje�ptic,
tih�pomladni�veter,�prve�cvetlice,

na�vrt�so�tvoj�prišle,
njih�cvetje�in�nas�oko�zaman�čakamo,
da�prideš�tudi�ti,�a�tebe�ni�...�in�ni�...

Vsem, ki delite bolečino z mano, jo pogrešate in postojite z lepo 
mislijo ob njenem preranem grobu, iskrena hvala.

V tihi žalosti mož Jože.

MILENA ŠTRASER
iz Kapel.

SPOMIN
23. marca mineva žalostno leto, odkar je 
prezgodaj odšla od nas naša nepozabna

Bolečina,�ki�nam�v�srcu�tli,
te�v�življenje�več�ne�obudi.

Slej�ko�prej�zabriše�čas�vse�bolečine,
a�spomin�ostane,�nikdar�ne�izgine.

se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom in znancem za 
vso pomoč, ki ste nam jo namenili, za izraze sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in svete maše. Hvala  kolektivom Mercator Krško, 
VDC Krško-Leskovec, OŠ Blanca, društvu Sožitje Krško in Sevnica ter 
družini Doughty. Posebna hvala pevcem, igralcu Tišine, govornicama 
in g. župniku. Iskrena hvala tudi vsem ostalim, ki ste nam stali ob 
strani in ste ga imeli radi, pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoče Vlasta, Sara in Diana.

MARJANA BROMŠETA
iz Anž

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega 

Zdaj�ne�trpiš�več,�dragi�Franci,�
zdaj�te�nič�več�ne�boli.

Ker�te�smrt�odvedla�je�v�neznano.
Le�zakaj�ti�treba�je�bilo�oditi?!

Iskreno se zahvlajujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
pogrebni službi Kostak in sodelavkam Grieshaber logistika Krško za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebna 
zahvala tudi sestri Zdenki Kozinc in vsem, ki ste kakor koli pomagali. 
Hvala, da ste našega dragega brata v tako velikem številu pospremili 
na zadnji poti.
Žalujoči: sin Matej in hči Ines s Tonetom, brata Brane in Herman, 

sestre Zdenka, Irena, Tončka in Danica z družinami ter ostali.

FRANC HRIBAR
s Senovega

ZAHVALA

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.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem, sodelavcem za izraze sožalja, podarjeno cvetje, sveče 
in za vso pomoč, osebju ZD Brežice, kirurškemu in internemu 
oddelku bolnišnice Brežice. Za besede slovesa hvala nečakinji Ireni 
in sosedu Miranu Podpečanu. Hvala g. župniku Vladu Leskovarju, 
PGD Župelevec, pihalnemu kvartetu, zastavonošema, pogrebni 
službi Žičkar, Gostilni Erban in vsem, ki ste Ivana pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Zlatka in sin Janko z družino. 

IVANA ŠAFERJA
1940 - 2012, iz Župelevca 45.

ZAHVALA
V nedeljo, 4. marca 2012, smo se na 
pokopališču Kapele poslovili od dragega moža, 
očeta, dedka, brata, tasta, svaka in strica

Prazen�dom�je�in�dvorišče,�
moje�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.

skozi vaš objektiv

Zastava pomeni identifikacijo, z njo želimo poudariti spo-
štovanje in pripadnost, v našem primeru matični občini 
Krško, Republiki Sloveniji in Evropski uniji. A ta je precej 
klavrna, če sodimo na podlagi spranih in raztrganih za-
stav, ki visijo na drogovih na osrednjem krškem Trgu Ma-
tije Gubca in pred hramom kulture kot stičišču družabne 
in kulturne sfere v občini. Zato bi bila ob tako zgovorni 
fotografiji, ki nam jo je poslal bralec iz Krškega, kakršna 
koli beseda v nadaljevanju povsem odveč.  

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

Prirejamo telovadne večere
ki potekajo ob torkih ob 20. uri in četrtkih ob 19.30 uri 

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

VABLJENE 
NA KLASIČNO TELOVADBO,

PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico

velika izbira sončnih očal
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www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

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

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

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

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

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

070 376 461

Okusne velikonončne dobrote in še veliko več v knjigi
Kruh in pecivo po domače

Naročite jo preko telefona 
na 040 634 783 ali preko el. pošte 

na zalozba@posavje.info

Cena: 25 evrov, 
trda vezava, 118 strani.

„Všeč mi je, ker slediš slikam in navodilom in se 
postopoma učiš. Zdaj jo naročam še za prijateljico, 

da si ne bo ves čas sposojala moje knjige.“

Maruša iz Leskovca

„Celo življenje že pečem kruh in pecivo, pa šele sedaj 

vem, koliko stvari pri tem počnem narobe! Povsem 

enostavne skrivnosti iz te knjige so mi pomagale, da je 

naš kruh sedaj rahel in neverjetno okusen.“

Marija iz Brežic

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

•	 knjiga,	ki	se	je	razveselijo	tudi	
izkušeni	peki,

•	 knjiga,	ki	vsebuje	pregledne	slike	
postopkov	in	vas	vodi	od	osnov	do	
zahtevnejših	receptur,

•	 knjiga,	ki	je	lepo	in	koristno	darilo!	

„S to vašo knjigo pa lahko res vsakdo postane pek. 
Še moja hčerka, ki je sicer ne dobiš v kuhinjo, 

zdaj ves čas nekaj ustvarja! Jaz kot priden oče pa 
seveda preizkušam spečene stvari, hehe.“

 Darko z Jesenic na Dolenjskem

Kruh in pecivo po 
domače, za veliko 
veselja ob peki!
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POHIŠTVO, 
OTROŠKA OPREMA 

Prodam dobro ohranjeno se-
dežno garnituro. 
Tel.: 031 334 240

Prodam kombiniran otroški 
voziček na tri velika kolesa, 
zelo dobro ohranjen. Cena 
100,00 €. Tel.: 031 403 767

RAZNO

Dva okna, 2 x 3m, z odpira-
njem in termopan stekli - 
prodam. Tel.: 07 49 21 407

Prodam klavirsko harmoni-
ko Melodija, lepo ohranje-
no, primerno za učenje, cena 
160,00 €. Tel.: 031 815 191

Prodam harmoniko, novo, 
češke izdelave, zelo ugodno. 
Tel.: 070 406 433

Poceni prodamo šankomat za 
12 pijač. Tel.: 070 406 433

Ugodno prodam plinsko peč 
za centralno kurjavo Junkers 
ZWR 18-2, nerabljeno. 
Tel.: 031 866 702

NEPREMIČNINE

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

V Sevnici prodam dvoinpol-
sobno stanovanje. 
Tel.: 070 344 977

Prodam 50 m2 veliko stano-
vanje na Gubčevi v Krškem, 
opremljeno, popolnoma pre-
novljeno leta 2006, primer-
no za par ali mlado družino. 
Tel.: 041 628 750

Prodam bivalni vikend in pri-
padajočo zemljo na čudovi-
tem Leskovcu nad Šentjan-
žem. Tel.: 031 879 481

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

Gradbeno parcelo z izdanim 
gradbenim dovoljenjem, 
Ravne pri Zdolah, prodam. 
Tel.: 031 300 995

Trosobno stanovanje oddam 
v najem na odlični lokaciji v 
Krškem. Tel.: 041 281 536

V Krškem oddajamo obno-
vljeno dvosobno stanovanje 
v stanovanjski hiši. 
Tel.: 051 756 281

V Cerkljah ob Krki blizu šole 
oddam stanovanje 64 m2. 
Tel.: 031 854 755 

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

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

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Fiat Panda Tre-
kking 4x4, letnik 1994, cena 
1.000 €, registriran celo leto. 
Tel.: 041 423 588

Prodam Renault Clio 1,2 16V, 
letnik 2007 in barvni televi-
zor Beko, brezhiben. 
Tel.: 070 401 053

Prodam alu platišča za Re-
nault Laguna, razmik lu-
kenj 5 x 108, z gumami 
205/55/16. Tel.: 041 625 917

Kupim Poni Expres v celo-
ti ali po delih ali samo dele. 
Tel.: 070 894 344

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 traktorski zračno 
vzmeten sedež Gramer, nov. 
Tel.: 031 529 306

Prodam rotacijsko kosilnico 
BCS 404, 165 cm. 
Tel.: 031 214 291

Prodam traktorski dvobraz-
dni plug IMT 755, 10 col, vi-
soki klirens. Tel.: 051 412 150

Prodam puhalnik s cevmi in 
motorjem. Tel.: 070 894 344

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

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

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

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

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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

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

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

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

mali oglasi

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

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


NAROČILO MALEGA OGLASA

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

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

30. marca med 12. in 18. uro 
in 31. marca od 8. ure dalje.

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               
27. aprila

na Kajuhovi 3, Senovo ter
28. aprila

pri Mirt Alojzu Gmajna 28, Raka

s Senovega sporoča, da 

Zbiramo tudi naročila za enodnevne 
race in gosi ter večje purane.

Prodam vrtni traktor za ko-
šnjo trave, vrtavkasti obra-
čalnik širine 5,2 m in boks za 
plemensko svinjo. 
Tel.: 041 243 343

Prodam mulčar Kladivar 170 
cm, italijanski, rabljen, ma-
siven, za 1.150 €. 
Tel.: 041 773 508

Prodam novo tračno žago do-
mače izdelave, kolesa Ø 50. 
Tel.: 051 229 624 

Prodam 3-brazdni plug Kver-
neland, vreden ogleda. 
Tel.: 051 315 435

Prodam traktor Ursus, 35 
km, letnik 1978, 4.138 de-
lovnih ur, lepo ohranjen ter 
plug, bočno koso in klinaste 
brane. Tel.: 051 834 860 

Prodam kombajn CLAAS 
88SL, l. 1995, klima, 3D. 
Tel.: 041 647 943, Miran Mur-
ko s.p., Vinička vas 6a, Lenart

Prodam kombajn CLAAS Me-
dion 310, l. 2002, klima, 3D. 
Tel.: 041 647 943, Miran Mur-
ko s.p., Vinička vas 6a, Lenart 

Prodam kombajn silažni CLA-
AS Jaguar 830, l. 2002, RU 
450. Tel.: 041 647 943, Mi-
ran Murko s.p., Vinička vas 
6a, Lenart

Prodam poljsko škropilnico, 
400 l, delujočo. 
Tel.: 070 406 433

Prodam goveji hlevski gnoj, 
večjo količino, okolica Bre-
žic. Tel.: 041 560 136

Prodam 1000 kg koruze v zr-
nju. Tel.: 041 913 887

Prodam koruzo v zrnju z 
brezplačnim prevozom, tri 
gosi in poni kobilico. 
Tel.: 051 499 355

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

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 041 380 981

Prodam ječmen. 
Tel.: 07 49 74 073

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

Prodam seno – refuza in 400 
litrov cvička, okolica Brežic. 
Tel.: 031 886 523

Kupim kosilnico BCS ali Figa-
ro, lahko je z manjšo okvaro. 
Tel.: 07 81 43 201

Prodam bukove pelete. 
Tel.: 070 665 823

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam ali zamenjam rde-
če vino za ječmen in koru-
zo v zrnju, okolica Senove-
ga. Tel.: 051 223 229

Prodam kvalitetno belo vino, 
možna menjava za koruzo, 
kupim pa drva na rasti. 
Tel.: 040 840 065

Prodam rdeče vino sremi-
čan, modro frankinjo in la-
ški rizling, odlične kvalitete, 
okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam belo in rdeče vino, 
bizeljsko – sremiški vinorodni 
okoliš, cena 1 €/l. 
Tel.: 041 813 074

Prodam vino modro franki-
njo, bizeljski okoliš, cena 
1,20 €/l. Tel.: 041 983 525

Prodamo kvalitetno vino, le-
tnik 2011 – modra frankinja, 
mešano belo in mešano rde-
če. Cena ugodna. Tel.: 041 
223 343 ali 041 956 128

Prodam žganje po 4 €/l in 
vino cviček, okolica Malkov-
ca. Tel.: 041 381 476

Pestra izbira velikonoč-
nih dobrot ter ostalih su-
homesnatih izdelkov in 
kruha iz krušne peči ku-
pite lahko na Kmetiji Gni-
dica, Lončarjev dol 40, v 
Sevnici. Tel.: 031 618 729

ŽIVALI

Prodam kravo simentalko, 
brejo v devetem mesecu in 
rabljeno strešno opeko Novi 
Bečej. Tel.: 07 49 63 417

Prodamo dva bikca pasme LS 
in LS/LIM ter teličko pasme 
LS. Vsi so stari 14 dni. 
Tel.: 051 306 556

Prodam prašiče za pleme 
ali zakol, hranjene z doma-
čo hrano ter konjski komat. 
Tel.: 07 49 69 140

Prodam prašiče, težke okoli 
80 kg. Tel.: 031 539 710

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 031 305 893

Prodam odojke. 
Tel.: 070 874 133

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

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

Potrebujem zidarja za zidar-
ska dela. Tel.: 07 81 43 077

STIKI

34-letnik bi rad spoznal pun-
co za resno zvezo, lahko si 
mamica iz Krškega ali Brežic 
z okolico. Tel.: 051 702 513

Pokličite: 070/878781

FOTOGRAFIRAnje 
zA dOkumenTe 
v kOsTAnjevIcI nA kRkI

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

sreda, 4. april, od 8. do 17. ure 
v prostorih občine

nOvO! FOTOGRAFIRAmO TudI nA dOmu!

10 €samo

BREŽICE – Glasbena šola Bre-
žice je 25. marca v cerkvi sv. 
Lovrenca tradicionalno pri-
pravila lep koncertni pro-

gram učencev šole, posvečen 
materinskemu dnevu. Ravna-
telj šole Dragutin Križanić je 
prisotnim namenil pozdrav z 
mislimi, da se na takšen pra-
znik ne da in ne sme pozabi-
ti, saj slavi lepoto in dobro-
to mam.
� N.�J.�S.,
� foto:�Danica�Rožman

SEVNICA – Sevniško grajsko lutkovno gledališče je 23. marca na 
sevniškem gradu obeležilo svetovni dan lutk. Uvodni pozdravni 
nagovor sta imela župan Srečko Ocvirk in baron Moscon (upodo-
bil ga je Sinjo Jezernik), soustanoviteljica lutkovnega gledališča 

Snježana Pungerčič pa je prebrala poslanico UNIME (najstarej-
še gledališke organizacije na svetu). Prvi so se z lutkovno pred-
stavo Račka predstavili mladi lutkarji OŠ Sava Kladnika Sevnica 
pod vodstvom Terezije Kunšek, s predstavo Zgodba o pozablji-
vem zajcu Taus teater iz Novega mesta ter GLG Sevnica s pred-
stavo Trije prašički. Za dobro razpoloženje je skrbel tudi panto-
mimik Boris (na fotografiji).� S.�R.,�foto:�L.�M.

V Sevnici svetovni dan lutk

Materinski dan, 
zlat praznik
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SEPANG – Rezultati prvih dveh dirk formule 1 so ljubite-
ljem tega športa že znani, v Posavskem obzorniku pa ob-
javljamo tokrat dve fotografiji našega poročevalca Velj-
ka Jukiča (več na naši spletni strani www.posavje.info). 

Na prvi dirki v Avstraliji je zablestela srednja generacija (But-
ton) pred najboljšim mlade generacije (Vettel), a je tudi v 
stari generaciji (Schumacher, Raikkoenen) še veliko ognja. 
Prvenstvo, v katerem nastopa 6 svetovnih prvakov, že dolgo 
ni bilo tako močno in napeto: »F1 je sedaj na vrhuncu, re-
snično dobro je dirkati tu,« je povedal zmagovalec Button, 
ki je tudi morda prav zdaj na prvem vrhuncu svoje kariere. 
Lewis Hamilton je v Sepangu že drugič letos osvojil ‚pole po-
sition‘ pred Buttonom, Schumacherjem in Webberjem, a je 
deževna dirka vse postavila na glavo: zmagal je Alonso pred 
Perezom in Hamiltonom, drugi favoriti (kot Vettel ali But-
ton) pa so ostali brez točk! V Avstraliji in Maleziji smo videli 
dve zmagi starih, a morda tudi vzpon mladega novega zvez-
dnika F1 z dvojnim priimkom: Perez – Mendosa!  V.�J.

Matej, kako tečejo priprave 
na novo sezono?
Zaenkrat je šlo vse po planu, 
razen tega, da sem si pred 
štirinajstimi dnevi, ko sem bil 
na Poljskem, pri skokih preko 
ovir poškodoval rebro. Vsaj 
mislim, da je tako, ker me 
noro boli. A zlomljeno goto-
vo ni, sicer ne bi mogel dihat. 
Zdaj sem tri dni treniral, en 
dan v Ljubljani in dva v Len-
davi in bilo je super.

Kje vse boš letos vozil in za-
kaj?
Vozil bom seveda državno pr-
venstvo, motiv je jasen. Vozil 
bom tudi evropsko prvenstvo, 
v katerem bo zdaj nov sistem, 
kar mi ne ustreza preveč, saj 
bodo dirke dejansko dan pred 
poljsko ligo. Ostanejo še kva-
lifikacije za GP in poljska liga. 
Tam vozim zdaj že pet sezon 
in letos sem ostal v isti ligi s 
klubom iz Gorzowa. Podpisal 
pa sem še za češko ekstra ligo, 
predvsem kot predpripravo na 
GP, saj bomo vozili v Divisovu.

Kakšni so tvoji letošnji tek-
movalni cilji in kako si se 
pripravil na njihovo uresni-
čitev?
Letos imam tri cilje. Najprej 
je tu enajsti naslov državnega 
prvaka, nato uvrstitev z mo-
jim poljskim klubom vsaj na 
stopničko, torej vsaj na konč-
no tretje mesto v poljski ek-
stra ligi, najvišji cilj pa je 
uvrstitev v Grand Prix za leto 
2013. To mi bo letos še pose-
ben izziv, glede na to, da bo-
sta v naslednji sezoni v po-
sameznem poljskem klubu 
ekstra lige ponovno lahko vo-
zila po dva GP voznika, s tem 
pa bo več možnosti za nasto-
panje v obeh tekmovanjih. Pa 
tudi moja leta so vse bolj pri-
merna za vidnejši rezultat v 
svetovnem prvenstvu. Je pač 
tako, da vsaka stvar potrebuje 
svoj čas, motor vozim iz leta v 
leto boljše in tudi nekako bolj 
zrel sem postal, zato mislim, 
da me bo vse to pripeljalo do 
vrha …

Kakšne so bile tvoje doseda-
nje izkušnje v poljski ligi? 
Poljska liga je nekaj posebne-
ga. Vozil sem že marsikaj, od 
evropskega do svetovnega pr-
venstva, a to je nekaj povsem 
drugega. Naj se sliši še tako 
čudno, a v svetovnem prven-
stvu (GP) si manj obreme-
njen, ker pač tekmuješ sam 
zase. Poljska liga pa je pro-
blem, ker če ti gre dobro, daš 
svoj prispevek k uspehu klu-
ba, v nasprotnem primeru, če 
ti ne gre, pride takoj do do-
mino efekta. Zaradi tvojega 
slabega rezultata izgubi klub, 
nezadovoljno je vodstvo, ne-
zadovoljni so sponzorji, pra-
va katastrofa. Takega pritiska 
ne želim nikomur. Ampak to je 
profesionalni šport, s tem mo-
raš računat.

5. maja bosta v Ljubljani za 
ekipo ZDA (ekipno svetovno 
prvenstvo, op.u.) nastopila 
dva svetovna prvaka – aktu-
alni Greg Hancock in bivši - 
Bill Hamil. Kako gledaš na to 

Matej Žagar: Pri nas nekateri 
dirkajo, ker želijo biti frajerji!
LJUBLJANA/ KRŠKO – V jeseni bo pri posavski založbi Neviodunum izšla že tretja slovenska knjiga o 
speedwayu, ki bo govorila o razvoju tega športa pri nas v zadnjih dvajsetih letih. V knjigi z naslovom 
Slovenski speedway 1992 – 2012 bo imel zagotovo opazno mesto tudi aktualni državni prvak Matej Ža-
gar, ki bo letos naskakoval že svoj enajsti naslov državnega prvaka. Vendar ima 29-letni Ljubljančan, ki 
je seveda dober znanec krške in posavske publike, še veliko načrtov. Tudi o tem se je pred novo sezono 
z njim pogovarjal eden najboljših poznavalcev tega športa in avtor omenjene knjige Franci Tomažič. 

presenetljivo postavo Ame-
ričanov?
Vesel sem, da bodo prišli v 
Ljubljano v taki postavi. S ta-
kimi imeni. Greg, svetovni pr-
vak, tu ni kaj dodati, Bill Ha-
mil pa je po moje za njih kar 
majhen hendikep. Njegov vlak 
je že odpeljal. Ko sem ga na-
zadnje videl voziti, to ni bil 
tisti Bill izpred let. Sploh pa 
na ljubljanski stezi nima ve-
liko možnosti, če bi bila kraj-
ša in bolj tehnična steza, mor-
da. Ker Billy to obvlada, tako 
pa ... No, bomo videli.

Kako pa komentiraš, da bo 
prva letošnja dirka za GP čez 
dva dni v Novi Zelandiji?
Kar se mene tiče, je to v redu. 
Šele sedaj bo to res svetovno 
prvenstvo, doslej je bilo pr-
venstvo Evrope, saj ni bilo 
dirk izven tega kontinenta. 
Je pa problem glede financ. 
Ravno pred kratkim sem go-
voril z Gollobom (Tomasz, naj-
boljši poljski voznik in svetov-
ni prvak leta 2010, op.ur.), ki 
je tudi potarnal, ker se stro-
ški večajo, nagrade pa ostaja-
jo že vrsto let enake. V spe-
edwayu ni kot v formuli ena, 
kjer voziš v ekipi, za finance 
pa skrbijo drugi. Tu je pro-
blem, mi živimo od nagrad, 
vsak voznik ima svojo ekipo, 
za katero mora skrbeti skozi 
vso sezono. Dobro bi bilo, če 
bi svetovno prvenstvo razširili 
v Avstralijo in ZDA, to bi bilo 
super, a morali bi povišati na-
grade in potem bi bilo tudi pr-
venstvo kvalitetnejše.

Kako vidiš razmere v sve-
tovnem speedwayu in kako 
v slovenskem?
Tu ni primerjave. To je čisto 
drug svet. Rekel bi samo to, 
da gre za ogromno razliko v 
razmišljanju, zakaj sploh dir-
kaš. Tam moraš imeti cilj, pri 
nas pa tega cilja ni. Tukaj ne-
kateri dirkajo zato, ker imajo 
preveč časa, drugi spet imajo 
preveč denarja, tretji hočejo 
biti »frajerji«. Dirke niso mo-
dna pista, niso piknik, niti za-
bava! Dirke so samo dirke in 
jaz jih tako jemljem.

Kako si bil doslej sprejet v 
Krškem? Slišati je bilo tudi 
o določenih težavah? 
V Krškem ljudje toliko dajo 
za speedway, da ni primer-
jave z drugimi našimi kraji. 
Kadar pridem dol trenirat, so 
zelo prijazni, povabijo sem in 
tja, na malice ali pijačo, lju-
dje so res prijazni sto na uro. 
Tudi sam imam to mesto rad, 
vedno sem tam rad dirkal, ne 
glede na to, kaj je bilo na sta-
dionu ali za njim, v boksih. Tu 
sem imel lepe trenutke dirka-
nja, bili so tudi grenki, a kje 
jih pa ni. O drugem ne bi go-
voril. Upam, da bo sodelova-
nje še boljše. Jaz nisem hotel 
nikomur nič slabega, kvečje-
mu pomagal sem jim, saj mi 
je v interesu, da bi slovenski 
speedway napredoval. A mo-
goče koga moti tudi to.

Zelo hitro si presegel okvire 
slovenskega in potem sve-
tovnega speedwaya. Ob tvo-

jem strmem vzponu je bilo 
slišati očitke o vzvišenosti …
Ne bi želel govoriti o sebi, 
vendar ljudje, ki me poznajo 
zasebno, lahko potrdijo, da 
sem, no, čisto normalen. Res 
pa je, da sem na dirkah ne-
kako drug človek. Tam nimam 
časa za ljudi, takrat se ne po-
govarjam na dolgo in široko 
in se ne smejem z drugimi. 
Na dirko pridem zaradi dir-
ke in morda so iz tega nasta-
le take zgodbice. Ampak širi-
jo jih ljudje, ki dejansko ne 
razumejo tega posla.

Kaj misliš o tem, da Krško 
oziroma Slovenija tudi le-
tos ostaja brez GP, Italijani 
in Hrvati ga pa imajo?
Zgodba Italije je, kolikor 
vem, nekaj posebnega zara-
di močnih povezav s FIM-o, z 
BSI –jem, Italija je pač meka 
moto športa. Dvomim, da so 
tam v speedwayu kakšne po-
sebne finančne zmogljivosti 
in tudi objekti sami niso naj-
bolj primerni za GP. Zgod-
ba Hrvaške je drugačna, oni 
so si zelo želeli GP. Imajo 
objekt, ki je za naše razme-
re najboljši v južni Evropi. 
Tudi denar so očitno imeli. 
Glede Krškega lahko rečem 
samo: velika škoda! Slišati 
je bilo to in ono, jaz pa se 
samo sprašujem, ali ga bomo 
še kdaj imeli. Upam, da bo 
Krško še vedno zainteresira-
no in da bom jaz takrat tudi 
še vozil GP … 

Bi želel še kaj dodati bral-
cem Posavskega obzornika 
pred novo sezono?
Ja, da bi rad videl na dirkah 
v Krškem vse tiste, ki so bili 
na stadionu pred desetimi 
leti. Ker je za voznike veli-
ko večji užitek dirkati pred 
polnimi tribunami kot pred 
polpraznimi. Slovenski spee-
dway raste, konkurenca je iz 
leta v leto večja, saj fantje 
vse boljše dirkajo. Pridite!

� Franci�Tomažič,�
foto:�arhiv�AMTK�Ljubljana

KRŠKO – S prvo dirko ekipnega prvenstva med Slovenijo 
in Češko v Ljubljani in prvo dirko skupnega mladinske-
ga prvenstva Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije 
v Goričanu se je tudi za Krčane začela letošnja tekmo-
valna sezona v speedwayu. Če je soditi po začetku, se 
jim obeta uspešna sezona.

Proti sicer oslabljenim Čehom sta 
slovenski viceprvak Samo Kukovi-
ca in tretji iz lanskega DP Aleksan-
der Čonda prispevala levji delež k 
visoki zmagi Slovenije (59 : 27), na-
stopili pa so tudi Ljubljančani Vold-
rih, Malešič in Pečnik. Na stadionu 
v Dolnjem Kraljevcu se je v fina-
lu najbolje znašel in zmagal Krčan 
Matic Ivačič pred Madžarom Ben-
kom in Čehom Milikom, četrti pa 
je bil Kristian Revinšek, ki pa je 

zapustil krški klub in letos nastopa za AMTK Ljubljana. Ma-
tic Ivačič, s katerim bo očitno v mladinski konkurenci le-
tos iz krškega kluba tekmoval le Žiga Radkovič (5. mesto 
na prvi dirki), je po vrnitvi iz Goričana za Posavski obzor-
nik povedal naslednje:

Kako si pripravljen na novo sezono?
Na novo sezono sem dobro pripravljen, tako kondicijsko 
kot tehnično, treningov sem imel tokrat dovolj. Imam dva 
dobra motorja, sedaj imam res tisto, kar sem potreboval. 
Kako pa si zadovoljen s prvo dirko, s prvo zmago?
Na včerajšnji dirki v Goričanu sem videl, da motorji dobro 
delujejo in da mi tudi starti uspevajo, tako kot smo jih tre-
nirali. Sicer sem staknil manjšo poškodbo, ki pa jo bomo 
odpravili do naslednjega tedna, ko me čaka v Lendavi nova 
dirka in upam, da tudi nova zmaga. 
Kakšni so tvoji cilji v novi sezoni?
Cilji so visoki in upam, da jih bom uresničil. Kot sem re-
kel, pripravljen sem, motorji tudi, zato se seveda zelo re-
sno nadejam mladinskega naslova. Če pa ne bo poškodb, 
se lahko marsikaj zgodi tudi v članski konkurenci. Slej ko 
prej bomo morali Žagarju preprečiti osvajanje naslova in 
ga vrniti v Krško.
� Tekst�in�foto:�Sven�Mavsar

Matic Ivačič: Moji cilji so visoki

Matic�Ivačič

Ekskluzivno iz Avstralije in Malezije

Button v Melbournu, Alonso 
v Sepangu

Button�na�zmagovalnem�odru�(foto:�V.�Jukič)

Slavje�Alonsa�(foto:�V.�Jukič)


