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Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

Predsednika dr. Danila Türka 
je na sevniškem gradu sprejel 
župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk, delovnemu pogovo-
ru pa sta prisostvovala oba 
podžupana, Janez Kukec in 
Jožef Žnidarič, ter direk-
tor sevniške občinske uprave 
Zvone Košmerl. Predsednik 
je svoj obisk nato nadaljeval 
v Domu upokojencev in oskr-
bovancev Impoljca Sevnica, 
kjer so zanj pripravili kraj-
ši kulturni program, sprejela 
pa ga je direktorica Andre-
ja Flajs. Po ogledu prosto-
rov socialno-varstvenega za-
voda je v atriju doma skupaj 
s sevniškim županom, direk-
torico doma in stanovalcem 
Alešem Glušičem v spomin 
na obisk zasadil bukev. Pot 
ga je nato vodila na ogled hi-
droelektrarne Blanca, kjer so 

Predsednik dr. Danilo Türk 
na obisku v sevniški občini
SEVNICA - Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je bil 29. marca na 
delovnem obisku v občini Sevnica. 

ga sprejeli generalni direktor 
Holdinga Slovenske elektrar-
ne mag. Matjaž Janežič, di-
rektor družbe Hidroelektrar-
ne na Spodnji Savi Bogdan 
Barbič in vodja službe kon-

trolinga v družbi HESS Andrej 
Štricelj. Ob zaključku delov-
nega obiska se je ustavil še 
v podjetju Inplet pletiva na 
Dolnjem Brezovem, kjer ga 
je sprejela direktorica Hele-
na Zidarič s sodelavkami in 
sodelavci ter ga popeljala po 
podjetju. 

Po zaključenem delovnem 
obisku je predsednik Repu-
blike Slovenije kratko strnil 
vtise. Sevniški grad je doži-
vel kot enega najlepše obno-
vljenih in dejavnih gradov. V  
Domu upokojencev in oskr-
bovancev Impoljca Sevnica 
je spoznaval močno tradici-
jo socialne solidarnosti ter 

Andrej Štricelj, Bogdan Barbič, dr. Danilo Türk in Srečko 
Ocvirk na ogledu HE Blanca

nadaljevanje na str. 2

Z JERBASI K BLAGOSLOVU VELIKONOČNIH JEDI - Velika noč je največji krščanski praznik, 
ki se začne s četrtkovim spominom na zadnjo večerjo, nadaljuje pa s petkovim postom, 
s sobotnim blagoslovom velikonočnih jedi in z nedeljskim zajtrkom blagoslovljenih je-
di. Danes se jedila nosijo »k žegnu« v košaricah, ki so prekrita z izvezenimi prtički s 
spomladanskim ali z velikonočnim motivom, v starih časih pa so se jedila zložila v jer-
bas, ki se je nosil na glavi na posebnem svitku. Zaradi ohranjanja te ljudske tradicije 
in običaja sta letos Društvo upokojencev Tržišče in Turistično društvo Tržišče v sodelo-
vanju z župnikom Jožetom Kohekom pripravili v cerkvici na Slančjem Vrhu pri Tržišču 
na veliko soboto prikaz blagoslova s prihodom žena in deklet z jerbasi na glavi. S. R.

SEVNICA – Občinski svet se je včeraj popoldne sestal na 12. 
redni seji in med drugim obravnaval zaključni račun občin-
skega proračuna za leto 2011 ter se seznanil s poročilom o 
delu Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejav-
nosti za leto 2011. Na dnevnem redu je bila tudi predsta-
vitev predloga strateških usmeritev ravnanja z odpadki na 
območju občine Sevnica za obdobje 2012-2015 ter predlo-
ga nove ureditve parkiranja proti plačilu na javnem parki-
rišču na Trgu svobode in kratkotrajnega parkiranja na jav-
nem parkirišču pri Občini Sevnica.  Ur.

Obravnavali zaključni račun

KRŠKO - Danes popoldne se bo na 15. redni seji sestal krški 
občinski svet, ki bo uvodoma sejo začel s predstavitvijo po-
ročila o izidu nadomestnih volitev župana, za tem pa tudi s 
potrditvijo mandata mag. Mirana Stanka na to funkcijo. Med 
skupno 21 točkami dnevnega reda bodo svetniki obravnavali, 
predvidoma pa tudi sprejeli zaključni račun proračuna obči-
ne za minulo leto, letni program gospodarskih javnih služb, 
investicijski program in elaborat razširitve javne razsvetlja-
ve v občini, predstavitev letnega poročila ter poslovni načrt 
družbe Rudar Senovo in novelacijo Lokalnega energetskega 
koncepta občine. Poleg premoženjsko pravnih zadev, veza-
nih na komasacijo Krškega polja in imenovanja v Nadzorni 
odbor občine in v svet Doma starejših občanov, bo med dru-
gim beseda tekla tudi o novo pripravljenem oziroma dopol-
njenem osnutku odloka javnega reda in miru in predlaganem 
povišanju cen za socialnovarstveno storitev Pomoč na domu. 
 B. M. 

Danes bo mag. Miran Stanko 
uradno potrjen za župana

KOSTANJEVICA NA KRKI - Med desetimi točkami dnevnega 
reda, ki jih je kostanjeviški občinski svet obravnaval 10. 
aprila na 12. redni seji, sta po dolžini obravnave izstopa-
la sprejem zaključnega računa proračuna občine za leto 
2011 in sprejem povišanja cen socialnovarstvene storitve 
‚pomoč družini na domu‘. 

Oskrbovanke Centra za socialno delo Krško zagotavljajo po-
moč na domu 12 uporabnikom na območju občine Kostanje-
vica na Krki, s sprejemom povišanja cen pa bo morala obči-
na po novem za to storitev na letni ravni zagotoviti dobrih 
37.200 evrov. To pomeni, da bo občina sofinancirala storitev 
v višini 58,93 odstotkov oziroma bo zanjo za svoje občane na-
menila 11,32 evrov za izvedeno efektivno uro, medtem ko bo 
uporabnik zanjo moral odšteti 5,88 evrov ob delavnikih, 8,23 
evrov za nedeljsko uro, ob praznikih pa bo uporabnik zanjo 
moral odšteti 8,82 evrov. 

Kakor je razvidno iz zaključnega računa občine za minulo leto, 
so prihodke proračuna, ki so po planu znašali dobrih 3,2 milijo-
na evrov, realizirali v višini 97,5 odstotkov, odhodke pa v viši-
ni 95,5 odstotkov. Če izpostavimo največje: največ odhodkov, 
dobrega 1,4 milijona evrov ali 44,85 odstotkov vseh odhodkov, 
so namenili za izgradnjo in obnovo lokalnih cest. Med drugim 
je občina odplačala obnovo mostu čez Studeno, investirala v 
odvodnjavanje v Črneči vasi in v ureditev tamkajšnje škarpe, 
uredila odcep k vodohranu v Ržišču ter odvodnjavanje na Graj-
ski cesti pri samostanu, del te ceste pa je bil tudi asfaltiran. 
Opravljena je bila tudi rekonstrukcija in asfaltiranje javne 
poti v Koprivniku in Zaborštu, hkrati pa je občina lani začela 
tudi z novogradnjo prve faze komunalne infrastrukture v obr-
tni coni. Na področju družbenih dejavnosti je občina lani za-
gotovila sredstva šoli za obnovo dela strešne kritine ter omo-
gočila obnovo igral v okolici vrtca, stekla pa so tudi dela na 
novogradnji Športno rekreacijskega centra pri šoli, ki naj bi 
bila zaključena do začetka novega šolskega leta.

Omenimo še razrešitev Andreja Rajarja članstva v odborih in 
komisijah. Slednji je bil, kakor je razvidno iz evidence, pri-
soten le na osmih od skupno 22 sej odborov in komisij, od 12 
sej občinskega sveta pa se je do sedaj udeležil le štirih. Rajar 
sicer ostaja član občinskega sveta, ker pa s svojo odsotnostjo 
otežuje delo komisij in njihovo sklepčnost, so ga svetniki raz-
rešili teh funkcij. Bojana Mavsar

Potegnili črto pod leto 2011

RADEČE - Okrožno sodišče v Celju je upoštevalo s strani upra-
ve družbe Radeče Papir podan predlog za začetek steča-
ja družbe in 2. aprila ustavilo postopek prisilne poravnave. 
Na podlagi tega lahko sedaj upniki, ki še niso prijavili svo-
jih terjatev v postopku prisilne poravnave, le-te prijavijo v 
roku treh mesecev. Iz stečaja je zaenkrat še izvzeta hčerin-
ska družba Muflon z okoli 120 zaposlenimi, ki posluje pozi-
tivno, medtem ko je odpoved delovnega razmerja že preje-
la večina zaposlenih, to je 180 od skupno 249 zaposlenih v 
papirnici.  B. M.  

Na cesti že večina papirničarjev 



Posavski obzornik - leto XVI, številka 8, četrtek, 12. 4. 20122 AKTUALNO

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

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

Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

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

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
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Naslednja številka (9/2012) bo izšla v 
četrtek, 26. aprila 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
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KRŠKO - Razveseljiva novica za občane starega mestnega je-
dra Krškega, pa tudi tiste, ki so službeno vezani na ta predel 
mesta: predvidoma v začetku meseca junija bo v nekdanjih 
prostorih prodajalne Hardi odprla vrata prodajalna Tuš. Kot 
je povedala predsednica KS mesta Krško Jožica Mikulanc, gre 
nedvomno za obogatitev ponudbe in dvig kakovosti življenja 
za občane, ki so v tem predelu mesta že kar nekaj let brez 
živilske prodajalne, posledično pa primorani, da se odpravi-
jo po nakupih v druge predele mesta, kar pa je, predvsem 
za starejše občane, pogosto obremenjujoče. Zato je izrazi-
la upanje, da bodo kupci obiskovali prodajalno in da slednja 
ne bo delila usode njenih predhodnic.  B. M.

V starem mestnem jedru Krškega 
kmalu živilska prodajalna 

Poglejmo nekaj zanimivejših 
podatkov s področja uprav-
nih notranjih zadev. Tako kot 
že nekaj zadnjih let (z izjemo 
leta 2008) so tudi lani zabe-
ležili negativen naravni prira-
stek oz. 216 živorojenih otrok 
in 278 smrti (leta 2010 - 227 
in 283). Na dan 15. 2. 2012 
je bilo tako v občini Brežice 
24.470 oseb s stalnim prebi-
vališčem in 1.218 z začasnim 
prebivališčem. Zabeležili so 
107 zakonskih zvez, (13 % 
več kot v letu 2010), 28 spre-
memb osebnega imena (2010 
– 26) in 40 postopkov s podro-
čja državljanstva (2010 – 38), 

Več prometa, manj občanov
BREŽICE – Na Upravni enoti Brežice so v letu 2011 obravnavali skoraj za petino več upravnih zadev kot 
v letu 2010, rešili pa so jih preko 98 %, od tega le tri zadeve po prekoračitvi zakonitega roka. Nereše-
nih jim je ostalo 240 zadev, kar je, kot so zapisali v poročilu o delu v letu 2011, posledica večjega pri-
pada zadev v decembru 2011. Zabeležili so 19 pritožb oziroma pet manj kot v letu 2010.

od tega 34 sprejemov v drža-
vljanstvo. Izdali so 1.087 po-
tnih listin oz. kar 108 % več 
kot leto poprej, 4.679 oseb-
nih izkaznic (16 % več) in 170 
maloobmejnih prepustnic (6 % 
več). Beležijo tudi 25-odsto-
tni porast izdaje dovoljenj 
za javne prireditve (50, naj-
več od leta 2007 dalje) in kar 
174-odstotni porast izdaje 
dovoljenj na področju orožja 
(1100 postopkov). 

Na področju prometa so izda-
li 1.611 vozniških dovoljenj 
(12 % več kot leta 2010), 127 
voznikov (25 % manj) pa so 

doleteli ukrepi prepovedi vo-
žnje ali prenehanja vozniške-
ga dovoljenja. Zabeležili so 
tudi 17-odstotni porast po-
stopkov s področja registracij 
vozil (869, od tega 799 regi-
stracij motornih vozil), odjav 
vozil pa je bilo 1.321 oz. za 
desetino manj kot v predho-
dnem letu. Porast zadev be-
ležijo tudi na področju okolja 
in prostora, kjer so obravna-
vali 394 upravnih zadev za iz-
dajo gradbenega dovoljenja, 
kar je za četrtino več kot leta 
2010. Povečalo se je tudi šte-
vilo upravnih postopkov za iz-
dajo gradbenih dovoljenj za 
nezahtevne objekte (2010 
– 144, 2011 – 184), izdali so 
tudi 61 uporabnih dovoljenj. 
Kar 43-odstotni porast pripa-
da zadev beležijo na področju 
kmetijstva, predvsem na ra-
čun večjega števila upravnih 

zadev odobritve pravnih po-
slov s kmetijskimi zemljišči. 
Posebnost leta 2011 je veliko 
zadev v zvezi z obnovo vino-
grada zaradi posledic neurja, 
tako da so izdali kar 109 od-
ločb za obnovo vinogradov na 
širšem območju Bizeljskega. 

Upravna enota Brežice je ena 
izmed približno 170 vstopnih 
točk sistema VEM in je v letu 
2011 opravila 298 postopkov 
ali storitev (2010 – 213) za 211 
(152) strank. Na področju de-
nacionalizacije so imeli ob 
koncu leta 2011 še tri nereše-
ne zadeve. Večina zadev na 
področju dela, družine in so-
cialnih zadev se je nanašala 
na vojne veterane, kjer so iz-
vršili 38.627 izplačil, od tega 
38.409 fizičnim osebam, 218 
pa pravnim osebam.
 Peter Pavlovič

Na UE Brežice so zaradi množične menjave osebnih doku-
mentov v času od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 uvedli uradne 
ure tudi ob četrtkih v času od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 
15.00. Tako lahko zamenjavo osebnih dokumentov stranke 
uredijo vsak dan v času uradnih ur.

medgeneracijskega sodelovanja. O HE Blanca je menil, da 
jo kot del sistema savskih hidroelektrarn resnično potrebu-
jemo. Navdušen je bil nad enim redkih, še uspešno delujočih 
tekstilnih podjetij v Sloveniji. »Zanimiv in obetaven tehnolo-
ški in tržni razvoj kaže Inplet,« je dejal in omenil tudi sevni-
ški Stilles. Dotaknil se je še 3. razvojne osi, ki je po njegovem 
mnenju velik gospodarski projekt, s katerim ne bi smeli odla-

šati – začeti bi se moral že v tem mandatu. Omenil je projekt 
plinovoda Južni otok, v katerega naj bi se vključila tudi Slove-
nija. Dotaknil se je še slovenskih železnic, kjer je po njegovem 
mnenju reorganizacija v hudem zaostanku. Zaključil je, da ne 
smemo dovoliti, da bi infrastrukturni projekti »padli v vodo« 
zaradi krize. »Razumeti je treba, da je kriza položaj, v kate-
rem je treba poskrbeti za razvoj,« je dejal.

Direktorica Inplet pletiva Helena Zidarič je predsednikov 
obisk v podjetju, ki letos praznuje 30-letnico delovanje, strni-
la: »Zelo lepo je, da je obiskal naše podjetje, ker bomo morda 
sedaj bolj opaženi in ne bomo še tretjič zavrnjeni na javnem 
razpisu. Argumenti, s katerimi so zavrnili našo pritožbo, nas žal 
niso prepričali. Bojimo se, da smo bili zavrnjeni, ker smo teks-
tilna industrija, ki pa je panoga, ki jo imajo vsi za umirajočo.«
 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Predsednik dr. Danilo Türk 
na obisku v sevniški občini
nadaljevanje s str. 1

Direktorica podjetja Inplet pletiva Helena Zidarič je 
predsednika države popeljala po podjetju. 

Po tripartitni pogodbi bodo 
za navedeno ureditev sred-
stva prispevali Direkcija za 
ceste RS v višini 900.000 
evrov, Občina Krško 550.000 
evrov in Nuklearna elektrar-
na Krško 760.000 evrov. Kot 
je povedal skrbnik projekta 
Niko Somrak z Občine Krško, 
bo sicer še mesec dni pro-
met skozi krožišče potekal 
enosmerno oziroma bo pre-
točni interval urejen s se-
maforjem, saj so še vedno 
v izvajanju dela na urejanju 
krožišča s postavitvijo grani-
tnih robnikov in tlakovanje 
samega kroga rondoja z gra-
nitnimi kockami. Te so - upo-
števaje povečan promet ob 
izgradnji celotne trase obvo-
znice in novega mostu, to-
vorne obremenitve za potre-
be prevozov v NEK, navezave 
na načrtovano vrbinsko ce-
sto, izgradnjo odlagališča za 
nizko in srednje radioaktivne 
odpadke ter potencialno iz-

Krožišče bo zgrajeno v kratkem,
tretji most v prihodnjem letu
KRŠKO - 16. aprila bo za promet ponovno odprt cestni odsek pod tovarno Vipap v smeri Nuklearne elek-
trarne Krško, uradno poimenovan ‚cesta na visokovodnem nasipu s krožiščem‘. Investicija v rekonstrukcijo 
cestišča v dolžini 800 metrov (odsek od bodočega uvoza za načrtovani obrat tovarne Krka proti NEK) z vse-
mi spremljevalnimi infrastrukturnimi in komunalnimi vodi ter ureditev krožišča znaša 2,2 milijona evrov.

gradnjo drugega bloka elek-
trarne - večjih dimenzij, kar 
bo zagotovilo večjo trdnost 
in preprečevalo odstopanja 
od podlage, čemur smo sicer 
priča pri tlakovanju z grani-
tnimi kockami manjših di-
menzij v že obstoječih kro-
žiščih. Povečanemu prometu 
in prevozu večjih tovorov je 
prilagojeno tudi samo kroži-
šče, saj njegov premer znaša 
kar 50 m. Krožišče je trikra-
ko, z uvozi iz smeri Vipapa, 
Vrbine in načrtovanega tre-
tjega mostu preko Save. Za-
radi dviga ceste na višino na-
sipa je bil rekonstruiran tudi 
most čez potok Potočnica, 
sicer pa širina cestišča znaša 
7 metrov, ob njem ter tudi v 
krožišču pa sta urejena ploč-
nik in dvosmerna kolesarska 
pot. Izvajalec del je podje-
tje Gradnje iz Boštanja.

Tretji most in Zaton
Po dokončanju navedenih 
del se bodo dela brez pre-
kinitve nadaljevala na ure-
ditvi obvoznice mesta Krško 
na levem bregu Save oziro-
ma na celoviti ureditvi nove-
ga cestnega odseka od mo-
stu HE Krško do obstoječega 
mostu preko Save (do nad-
voza nad železnico). Vzpo-
redno z urejanjem cestne 
in pripadajoče infrastruk-
ture bo ob vznožju obvozni-
ce urejena večnamenska pot 
ob Savi, vsa dela na tem od-
seku pa bodo zaključena do 
konca letošnjega leta. Že v 

naslednjem letu, pravi So-
mrak, bodo stekla, po načr-
tovani dinamiki pa bodo tudi 
zaključena dela na izgradnji 
tretjega mostu v mestu Kr-
ško, ki bo na desnem bre-
gu speljan čez Savo z bre-
žine v Žadovinku, navezava 
nanj bo prav tako urejena 
s krožiščem (med poslovni-
ma objektoma Hvala in Ko-
drič pod Merkurjem), most 
pa se bo na levi strani Save 
navezal na že omenjeno no-
vozgrajeno krožišče. Za po-
trebe prometne naveza-
ve na tretji krški most bo v 
letu 2014 tudi temeljito ob-
novljen cestni odsek Merkur 
- Mercator. 

V prihodnjem letu bodo na 
desnem bregu Save začeli 
tudi z urejanjem Zatona, to 
je celovite ureditve odseka 

od odcepa v staro mestno je-
dro pri Kriegerjevih do kon-
ca niza strnjenih hiš v smeri 
križišča na mostu. Po uredi-
tvenem načrtu je tu predvi-
dena prestavitev obstoječe 
ceste proti Savi (na površi-
ne sedanjega makadamske-
ga parkirišča), medtem ko 
bodo površine ob nizu hiš ob 
cesti tlakovane, načrtova-
ne so tako zasaditve in ure-
ditev posameznih parkirišč 
ob tlakovanih površinah za 
potrebe stanovalcev kakor 
tudi ureditev večjega števi-
la parkirišč na vstopu v sre-
dišče mesta na območju pod 
Cvetličarno Kerin do objek-
ta Krieger. Ureditvena dela 
bodo predvidoma zaključe-
na do leta 2014, ko naj bi za-
čeli tudi z gradnjo pešmostu 
preko Save. 
 Bojana Mavsar

Niko Somrak

Izvoz iz rondoja: ravno - NEK, desno - tretji krški most

Od 16. aprila ponovno
DOPISNIŠTVO V BREŽICAH

Uredništvo Posavskega obzornika in uprava Zavoda Neviodu-
num sta se po daljši prekinitvi odločila ponovno odpreti svoje 
prostore za dopisništvo v Brežicah, ki bo tudi na isti lokaciji na 
glavni ulici v starem mestnem jedru Brežic (nasproti občine), 
torej v Mestnem atriju oz. na naslovu Cesta prvih borcev 17. V 
pisarni boste naši bralci lahko dobili tudi informacije o najbolj 
branem časopisu v Posavju ter naročili oglase, male oglase, vo-
ščila in zahvale ali pa si boste ogledali in naročili knjige založ-
be Neviodunum.

Dopisništvo bo odprto od ponedeljka, 16. aprila 2012, vsak de-
lovni dan od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po potre-
bi pa bomo delovni čas tudi podaljšali.
 Uredništvo

Najbolj bran časopis v Posavju!
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Darko Mežič, Gržeča vas:
Vsak, ki ga poznam, ima mo-
bilni telefon. Ne predstavljam 
si, kako bi živel brez njega. Še 
pred nekaj leti je bilo druga-
če, vendar je bila kakšna pot 
zastonj, ker nisi ničesar opravil 
npr. na uradu, če ni bilo odpr-
to. Sedaj je vse bolj enostavno, 
pokličeš in dobiš informacijo. 
Napredek gre naprej in prav je, 
da se prilagodimo, s tem si tudi 
olajšamo vsakdanje življenje. 

Bernard Pungerčič, Sevnica:
Mobitel je »nujno zlo«, kajti 
škoduje zdravju in je največji 
požiralec časa, a brez njega v 
sodobnem svetu pač ne gre. Ži-
vljenje v času brez mobitelov 
je bilo veliko lepše – več časa 
smo namenili druženju in ni 
bilo tako stalne kontrole, kje 
se nahajamo, kot je to mogo-
če danes. Življenje brez mobi-
telov je teklo bolj umirjeno.   

Azem Mujanović, Krško: 
Mobitel uporabljam že več kot 
15 let in si kakršno koli drugačno 
komunikacijo z družino že tež-
ko predstavljam, sem namreč iz 
BiH. V Sloveniji delam že od leta 
1976. Tedaj smo si med seboj do-
pisovali preko pisem in preden 
si dobil odgovor, sta minila naj-
manj dva tedna, sedaj pa sem, 
vsaj po nekaj minut, z mojimi v 
vsakodnevnem stiku. In ko slišiš 
glas, je takoj drugače, je lažje.

Lidija Petan, Dečno selo:
Mislim, da bi se dalo živeti 
brez mobitelov. Tako kot smo 
se prej morali drugače dogo-
varjati, da smo se kaj dogovo-
rili, bi se lahko tudi zdaj, am-
pak smo se pač razvadili in se 
ponavadi kličemo zadnjo minu-
to. Jaz sem dolgo funkcionira-
la brez mobitela, imam pa tudi 
kolegico, ki ga še vedno nima, 
pa se z njo vseeno uspeva vse 
dogovoriti po navadnem telefo-
nu in e-mailu.

Slovenci smo po številu mobitelov na prebivalca menda 
v svetovnem vrhu, redko kdo je še brez njega. Se še spo-
mnite, kako smo živeli brez njih oz. si sploh še predsta-
vljate, kako bi se lahko kaj dogovorili na druge načine?

Bi še znali brez mobitela?

anketa

Tako je nastalo šest knjig – 
Zvezde nad Cirnikom, Beli go-
lob in Čatež skozi zgodovino 
skušajo ljudem dopovedati, 
da se morajo še kako zavedati 
svoje zgodovine, v Matevževih 
zgodbah opisuje svoje duhov-
niške izkušnje, knjiga Spomi-
ni živijo govori o Malem Mraše-
vem, kjer je preživel otroštvo, 
Anžek in Hanžek pa je hudo-
mušna pripoved o ministrantih. 
Poleg vsakodnevnega spreho-
da s psom do cerkve svetega 
Vida nad Čatežem v prostem 
času prebere tudi kakšno ru-
sko klasiko. 

Za nami je še eno prazno-
vanje velike noči, največje-
ga krščanskega praznika. Ka-
kšno je njeno sporočilo? Kako 
vi osebno podoživite skriv-
nost velike noči?
Krščanstvo je v svojem najglo-
bljem jedru vera v vstajenje, 
zmago življenja. Z zmago nad 
smrtjo je Jezus zavladal vse-
mu človeštvu. Zaradi njegove 
zmage je z velikonočno sve-
tlobo ožarjena tudi naša seda-
njost. Stvari, ki nas obdajajo, 
naše delo in napori, ljubezni in 
prijateljstva, bolečine in smrt – 
vse dobiva v tej Jezusovi zmagi 
nad smrtjo globlji pomen. Iz-
polnjeno je človekovo priča-
kovanje presežnosti in brez-
končne prihodnosti. Kjer pa 
ni upanja na večno življenje, 
tam ugasne sleherno pravo ve-
selje. Mnogi razumniki kritizi-
rajo družbo, ki vse dovoljuje, 
to pa ima za posledico propad 
morale, uničenje kulture, go-
spodarstva in narodnega obsto-
ja. Najbolj so nastradali mla-
di, ki so jim razne ideologije 
veliko obljubljale, a jih naj-
večkrat žejne pripeljale preko 
številnih rek. Tako so jim osta-
li samo še cinizem, naveliča-
nost in zdolgočasenost ter se 
utapljajo v različnih omamah.
Vse moje duhovniško delo iz-
vira iz velikonočne skrivnosti. 
Svojim faranom oznanjam to 
resnico, jim delim božje usmi-
ljenje, z njimi sem v veselih 
in žalostnih trenutkih. Sicer pa 
je moja velikonočna vera vera 
moje matere in domače vasi, 
obisk božjega groba v doma-
či cerkvi, mogočna velikonoč-
na procesija in blagoslov veli-
konočnih jedi.

Kakšen pa je odnos ljudi do 
velike noči? 
Močna povojna protiverska pro-
paganda, nasilno iztrebljanje 
običajev, medijski molk o naj-
večjem krščanskem prazniku – 
vse to je zaznamovalo zgodo-
vino praznovanja velike noči. 
Tudi danes ni veliko boljše, saj 
se govori o nekem velikonoč-
nem zajcu, ki je prišel od ne 
vem kod, pišejo o veliki noči 
kot pomladnem prazniku, pir-
hih in šunki, nič pa o sami vse-
bini praznika – vstalemu Kristu-
su. Vseeno velika noč še vedno 
ostaja v ljudeh kot verski pra-
znik. Vesel sem, da se jih je kar 
veliko odločilo, da postni čas 
preživijo brez alkohola, otro-
ci pa brez sladkarij. V župniji 
je mladina sama vodila križev 
pot, birmanci so opravili du-

Pogovor z Jožetom Packom, župnikom na Čatežu ob Savi

Duhovniki nismo tako grozna bitja, 
kot nekateri mislijo
ČATEŽ OB SAVI – Duhovnik Jože Pacek, rojen prav na današnji dan pred 67 leti v nemškem Lautenthalu, 
je že 38 let predan okoli 1300 faranom župnije Čatež ob Savi. Leta 1970 je v Podbočju pel novo mašo, 
po Trebnjem in Vrhniki, kjer je deloval kot kaplan, pa je štiri leta pozneje na Čatežu začel svojo duhov-
niško pot in je tukaj še danes. Kot pravi, sedaj h krstu pristopajo že otroci tistih mater, ki jih je tudi 
sam krstil. Prve pridige mu je sicer pisala mati, duhovnik in slavist Jože Gregorič pa je bil tisti, ki ga je 
spodbudil, da je začel tudi sam pisati. 

hovne vaje in imeli celonočno 
molitveno bdenje. Najbolj me 
veseli, da je kar okoli 300 ljudi 
pristopilo k sveti spovedi in se 
tako duhovno pripravilo na ve-
likonočno praznovanje. Stopiti 
danes v spovednico in prizna-
ti resnico o sebi je veliko ju-
naštvo, to ni več stvar nava-
de, ampak znamenje osebne 
vere. Živo v srcih ljudi je seve-
da blagoslov velikonočnih jedi. 
Ta običaj bo ostal zakoreninjen 
tudi naprej, kot duhovnik pa si 
želim, da ne bi ljudje ostali 
samo pri tem, temveč naredili 
korak naprej, korak k Jezusu.

Kakšen je status in vpliv ka-
toliške Cerkve v današnjem 
času? Kaj lahko ponudi sodob-
nemu človeku, zlasti v stiski?
Kristjani živimo iz preteklo-
sti, toda ne za preteklost. Ži-
vimo za absolutno prihodnost. 
Slovenski kristjan bi moral v 
sebi prebuditi ponos in samo-
zavest. Slednjo zaradi lepote 
krščanske resnice, ki jo pose-
duje. Ves evropski napredek te-
melji na krščanski tradiciji in jo 
predpostavlja. Krščanska misel 
dviga človeka nad žival, ker je 
ustvarjen po božji podobi. Kr-
ščanstvo resnično osvobaja člo-
veka in mu omogoča polnost 
življenja. Vedno je napredno, 
ker je začelo neizprosen boj 
proti zlu, ki je pravo ime za 
nazadnjaštvo. Kristjan se v da-
našnjem svetu ne počuti dobro, 
ker v njem vladata laž in krivi-
ca. Z vso silo se bojuje, da bi ju 
odpravil. Zato ne morem razu-
meti, da se imajo za napredne 
tisti, ki uzakonjujejo splave, 
ločitve in evtanazijo ter ena-
čijo gejevske skupnosti z zve-
zo moža in žene. Napreden je 
tisti, ki resnično ljubi človeka 
in njegove temeljne pravice. V 
današnjem času lahko prav ka-
toliška Cerkev pomaga pri mo-
ralni prenovi naroda.

Pred leti ste dejali, da bi mo-
rebitno premestitev v drugo 
župnijo takoj zavrnili. Zakaj? 
Kaj porečete o sicer pogostih 
premestitvah duhovnikov? 
Tega nisem nikoli rekel iz pre-
prostega razloga, ker sem 

obljubil pokorščino škofu. Na-
sprotno, v prvih letih sem si 
celo zaželel premestitve in še 
pomislil nisem, da bi ostal to-
liko let na isti župniji. Do se-
daj mi še noben škof ni ome-
nil, da bi me premestil. Sicer 
pa je duhovnikom po cerkve-
nem pravu zagotovljena neka 
stalnost, kar pomeni, da lahko 
škof duhovnika prestavi samo 
iz nekih tehtnih razlogov. Za 
mojega prednika pravijo, da 
je škofovemu odposlancu, ki 
ga je prišel nagovorit, naj se 
umakne iz župnije, rekel: ‚Na 
škofiji pa kar povejte, da sta 
si stara omara in star župnik 
podobna. Ko hočeš staro oma-
ro premakniti, se ji takoj od-
trga kakšna noga, zato jo pu-
sti lepo pri miru. Tako pustite 
pri miru tudi starega duhovni-
ka!‘ Če sem svoji župniji daro-
val svojo mladost, naj me spre-
jema tudi sedaj, ko sem star.
Pravijo, da so premestitve du-
hovnikov tudi za škofe vedno 
težki križ. Škof se zaveda, da 
je zadovoljni duhovnik naj-
boljši duhovnik, sposoben nase 
sprejeti velika bremena in se 
žrtvovati do konca. Po dru-
gi strani pa je največja teža-
va za župnijo duhovnik, ki je 
zagrenjen in nezadovoljen. 
Poznal sem duhovnike, ki jim 
je premestitev dala nov za-
gon, medtem ko je druge po-
polnoma potrla. Duhovniki so 
tudi nadomestljivi in nihče naj 
ne misli, da se bo ob njihovem 
odhodu vse podrlo. Hkrati lah-
ko zatrdim, da duhovniki nismo 
tako grozna bitja, kot si neka-
teri predstavljajo.

Dejstvo je, da duhovnikov 
primanjkuje. Že sedaj je 
tako, da nekateri duhovniki 
pokrivajo več župnij. Kakšna 
je prihodnost katoliške Cer-
kve glede tega?
Pomanjkanje duhovnikov je 
resnično dejstvo, ki se ga se-
daj še ne zavedamo najbolj, 
bo pa postalo problem, ko bo 
začela odpovedovati generaci-
ja duhovnikov, ki je bila naj-
številnejša po vojni. Sem spa-
dam tudi sam. Rojevali smo se 
takrat, ko je katoliška Cerkev 

v Sloveniji najbolj trpela. Ne 
smemo pozabiti, koliko duhov-
nikov je bilo umorjenih med 
vojno in po njej. Škofje nam 
že sedaj svetujejo, naj omeju-
jemo število nedeljskih maš in 
poskrbimo za ljudi, ki bodo ob 
nedeljah vodili bogoslužje bož-
je besede, če ne bo duhovni-
kov. Že sedaj imamo vedno več 
vernikov, ki pomagajo duhov-
niku pri branju božje besede 
in priskočijo na pomoč pri go-
spodarskih zadevah, ter kate-
hetov, ki so pripravljeni pouče-
vati verouk. Potrebno bo večje 
duhovniško medsebojno sode-
lovanje in tudi sobivanje v du-
hovniških skupnostih. Prav tu 
se rešuje problem duhovnikove 
osamljenosti, ki je lahko povod 
za njegove stranpoti.

Napisali ste že več knjig, vaše 
ime pa smo velikokrat zasle-
dili v različnih slovenskih ča-
sopisih. Kaže, da radi pišete 
in komentirate …
Sedaj pišem samo še župnijsko 
glasilo Sopotnik. Če povem po 
pravici, imam pisanja že do-
volj, enostavno se mi ne da 
več. Napisal sem res šest knjig, 
nekaj brošur in veliko prispev-
kov po različnih časopisih. To so 
bile predvsem polemike v pi-
smih bralcev. Morda sem eden 
prvih duhovnikov, ki so izkori-
stili priložnost, da napišejo svo-
je mnenje še v časih, ko ni bilo 
svobodnega verskega izraža-
nja. Nekateri so se bali za mojo 
usodo. Sam sem bil žrtev raznih 
provokacij s strani tajnih služb, 
enkrat tudi celo poskusa ubo-
ja. Nekaj mojih brošur in član-
kov zaradi cenzure ni smelo biti 
objavljenih. V časopisih je bilo 
izraženih toliko laži, polresnic 
in zavajanja, da enostavno ni-
sem mogel ostati hladen. Tako 
sem začel pisati v rubriko Pi-
sma bralcev raznih svetnih ča-
sopisov, pri čemer naj omenim, 
da se je ob moje razmišljanje 
javno obregnil tudi Stane Do-
lanc. Takrat sem zahteval, da 
se božič razglasi za državni pra-
znik, da dobi Cerkev dostop do 
radia in televizije ter da pride 
do sprememb pri vsebinah uč-
benikov, kjer so bila zapisana 
poniževanja vernih kot zaosta-
lih ljudi. Ker je pri mnogih za-
radi revolucije opešal zgodo-
vinski spomin, sem želel, da se 
ljudje zavedajo svojih krščan-
skih korenin.

Kako gledate na vlogo Posa-
vskega obzornika in Založbe 
Neviodunum v medijskem in 
založniškem prostoru?
Vedno sem si želel časopisa, ki 
bi poročal več o naših krajih. 
Prav to se uresničuje s Posa-
vskim obzornikom, ki me vsa-
kih 14 dni približa dogajanjem 
s posavskega območja. Časo-
pis je zelo pester, pluralen in 
z redkimi izjemami ideološko 
nevtralen, kar je redko v naši 
domovini. Kot takšnega so ga 
ljudje z veseljem sprejeli in ga 
tudi radi berejo. Založba Ne-
viodunum izdaja kar lepo šte-
vilo zanimivih knjig, najbolj 
so mi všeč knjige z zgodovin-
sko tematiko. Čakam, da čim 
prej izide Posavski leksikon, ki 

nam bo odkril može in žene, 
ki so zaznamovali naše kraje 
in veliko prispevali na kultur-
nem področju v vsem sloven-
skem merilu.

V župniji Čatež ob Savi ste 
dušni pastir že skoraj štiri de-
setletja. Ste pozoren in kri-
tičen opazovalec lokalnega 
dogajanja. Kako ocenjujete 
razvoj kraja in občine?
V župniji se je marsikaj spre-
menilo. Vasi so z novimi hiša-
mi dobile popolnoma drugačno 
podobo, večina cest je asfal-
tiranih, ljudje so dobili vodo, 
naši pokopališči sta lepo ure-
jeni. Zlasti sem vesel novega 
večnamenskega župnijskega 
doma. Obnovili smo vseh pet 
romanskih cerkva. Do teh zna-
menj naše kulture in vere mo-
ramo ohraniti spoštljiv odnos. 
Ustanovljen je bil KUD Anton 
Kreč, katerega pevci vsako ne-
deljo s svojim kvalitetnim pe-
tjem sodelujejo pri bogosluž-
ju. Zelo smo veseli prihoda 
redovnic, sester Corpus Chri-
sti, ki so na razpolago župni-
ji. Kot župnija vzajemno sode-
lujemo z lokalno skupnostjo. 
Mislim, da ima sedanja občin-
ska oblast več posluha za našo 
‚kranjsko stran‘, kot je to bilo 
v preteklosti. Boli pa me dej-

stvo, da je veliko več smrti 
kot rojstev in vedno več pra-
znih hiš, ki nimajo svojih na-
slednikov.

Kakšno je vaše mnenje o Po-
savju kot regiji na stičišču 
celjske in novomeške škofi-
je? Kako so na splošno zaži-
vele nove škofije?
Prav je, da postajajo meje 
med kranjsko in štajersko de-
želo vedno manj vidne ter sta 
prisotna le sodelovanje in soži-
tje. Potrebujemo drug druge-
ga. To velja tako za politično 
kot tudi versko področje. Že v 
preteklosti smo se duhovniki z 
ene in druge strani radi sreče-
vali in si priskočili na pomoč. 
Kar se tiče novomeške škofi-
je, je zelo lepo zaživela. Du-
hovniki smo jo vzeli za svojo 
in s svojim škofom postajamo 
ena družina. Večkrat na leto se 
dobimo skupaj, velika pridobi-
tev pa je Leničev dom sredi 
Krakovskega gozda, ki postaja 
naše duhovno središče. Morda 
je prednost naše škofije prav 
v njeni majhnosti in skromno-
sti, ker se lahko zanašamo le 
na božjo pomoč, manj pa na 
denar, ki je nekaterim postal 
poguba, kot smo lahko videli 
pri mariborski nadškofiji.
 Rok Retelj

Jože Pacek
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ZDOLE - Natanko čez deset 
dni, 22. aprila, bo na Zdole, 
odet v zelenilo, že 17. leto 
zapored prijezdil zeleni Ju-
rij. Tega dne bo namreč na 
Zdolah, središču istoimenske 
krajevne skupnosti, poteka-
la osrednja celodnevna prire-
ditev ob krajevnem prazniku 
- zdolsko Jurjevanje. Zarana 
se bo iz zvonika tamkajšnje 
župnijske cerkve sv. Jurija 
razleglo potrkavanje zvonov 
in na bližnjem prizorišču pri-
reditve bo zadišalo po jajč-
nem cvrtju. 

Kot pravi predsednik KS Zdole 
Jože Slivšek, gre resda za naj-
večjo in daleč naokoli poznano 
krajevno prireditev, ki jo pri-
pravlja v kraju nadvse aktivno 
Turistično-hortikultno društvo 
v sodelovanju s KS, PGD Zdole 
ter vinogradniškim in športnim 
društvom, a so se med kraja-
ni, pa tudi prebivalci iz drugih 
krajev, skozi leta dodobra uve-
ljavile tudi ostale krajevne pri-

Krajevna skupnost Zdole

Nič več demografsko ogroženo območje
reditve, kot so februarsko pu-
stovanje, marčevsko srečanje 
starejših krajanov, materin-
ski dan ter etnološka priredi-
tev Gozdarske igre na perišču 
v Pleterjah.

Še v devetdesetih letih prej-
šnjega stoletja so Zdole sodi-
le med demografsko ogrožena 
območja, saj so denimo leta 
1993 štele 720 prebivalcev, 
danes pa na območju krajev-
ne skupnosti, ki jo sestavljajo 
naselja Anovec, Pleterje, Rav-
ne, Kostanjek in Zdole, živi 
850 prebivalcev. Kot pove Sliv-
šek, predvsem na račun prise-
ljenih mladih družin, ki jih je 
pritegnila lepa krajina gričev-
natega sveta v Posavskem hri-
bovju in še vedno relativna bli-
žina 5 kilometrov oddaljenega 
občinskega središča. A s pora-
stom števila predšolskih otrok, 
vključenih v dve skupini tam-
kajšnje enote vrtca Murenček, 
ki domuje v kulturnem domu, 
poimenovanem po rojaku in 
pisatelju Benu Zupančiču, je 
dejavnost predšolske vzgoje 
nehote prostorsko izpodrinila 
ostale društvene dejavnosti iz 
objekta, zaradi česar so se od-
ločili, da za potrebe njihove-
ga delovanja odkupijo bližnji 
objekt župnišča. Ker pa se ta 
nahaja ob najbolj kritičnem, 
nepreglednem cestnem odse-
ku regionalne ceste skozi na-
selje, so župnišče predvideli 
za rušenje, s čimer bi pridobili 
prostor za razširitev cestišča, 
hkrati pa sprejeli odločitev, da 

se bodo na prostoru med zaen-
krat še obstoječim župniščem 
in pokopališčem lotili novogra-
dnje večnamenskega objekta. 

Ta odločitev pa je pomenila, 
pravi Slivšek, da so se mora-
li spopasti z urejanjem doku-
mentacije za rekonstrukcijo 
ceste skozi naselje in spremlja-
jočo infrastrukturno in komu-
nalno opremljanje, izgradnjo 
pločnika in postavitev dveh av-
tobusnih postajališč, hkrati pa 
tudi z zahtevnimi in dolgotraj-
nimi postopki sprememb za-
zidalnega načrta za naselje, 
na račun česar pa so domala 
povsem na mrtvi točki zasta-
li vsi ostali krajevni projekti. 
Tako jim je ob zbiranju in ure-
janju ‚papirologije‘ lani uspe-
lo realizirati le dokončanje 300 
m dolge krajevne ceste Kosta-
njek - Križe in 200-metrskega 
cestnega odseka v zaselek Ša-
pole, medtem ko pričakujejo, 

da bo v letošnjem letu vendar-
le dokončan še en kritičen pro-
jekt, katerega izdelavo je na-
ročila Občina Krško, in sicer 
za rekonstrukcijo državne ce-
ste Krško - Zdole in najbolj ob-
nove potrebnega posedajočega 
in plazovitega odseka od Potoč 
do Pleterij.

Poleg Slivška, ki (z izjemo 
enega mandata) vodi krajev-
no skupnost vse od leta 1993, 
poleg tega pa je tudi član kr-
škega občinskega sveta in član 
Državnega sveta RS, svet KS se-
stavljajo še Darko Topolovšek, 
Vinko Planinc, Anton Knez, 
Aleksandra Žnideršič, Franc 
Ogorevc, Drago Župevc in 
Branka Ban. Osemčlanski svet 
deluje homogeno, kar potrju-
je tudi podatek, da so se člani 
odpovedali sejninam in te na-
menjajo za delovanje društev 
in razne donacije.
 Bojana Mavsar

Jože Slivšek

posavske krajevne skupnosti

Pogled na župnijsko cerkev sv. Jurija

„Mesto, katerega konec 17. 
stoletja je s svojo prisotno-
stjo zaznamovala družina 
Valvasor, se je v 18. stoletju 
težko prebijalo zaradi slabe-
ga gospodarskega stanja in 
splošnih razmer ter ob koncu 
stoletja celo izgubilo mestno 
avtonomijo in svoj simbol, 
mestni rotovž, ki je sploh 
povsem potonil v pozabo. 
Krški grad in mestno obzidje 
sta se spremenila v ruševini, 
na drugi strani so lesene hiše 
po večini zamenjali zidani 
domovi. Preganjanje čarov-
nic v začetku stoletja in še 
dolgo živo vero v resničnost 
njihovih dejanj pa sta počasi 
preglasila tehnični napredek 
in z razsvetljenstvom preže-
ta miselnost, slovenščina kot 
pogovorni jezik meščanov 
pa se je čedalje bolj umika-
la modni nemščini omikane-
ga meščanstva,“ je v uvodu 
med drugim dejala Černe-
lič Krošljeva. Pa vendar so 
tako mesto Krško kot osta-
la posavska mesta že tedaj 
sodelovala čezmejno, kar se 
je najbolj odražalo preko ži-
vahnega prometa in trgovine 
po plovni reki Savi. 

Podrobneje o vsem nave-
denem so preko pripravlje-

Sončne in senčne plati Krškega 
v razsvetljenskem 18. stoletju
KRŠKO - Pod naslovom Dolgo razsvetljensko 18. stoletje je 30. marca v Mestnem muzeju Krško potekal 
kolokvij, ki so ga pripravljavci zaokrožili z odprtjem istoimenske razstave. Tudi ta dogodek je bil posve-
čen osvetljevanju preteklosti in novim dognanjem o zgodovini mesta Krško, ali, kot je dejala kustosinja 
Alenka Černelič Krošelj, zmanjševanju bele lise, svojevrstne vrzeli v spominu, ki ga predstavlja z vidika 
razvoja in dogajanja v mestu premalo raziskano 18. stoletje.

nih referatov zadnja dogna-
nja zbranim obiskovalcem 
predstavili: dr. Boris Golec 
(Krško v 18. stoletju - med 
Valvasorjem in izgubo me-
tne avtonomije), dr. Miha 
Preinfalk (Plemstvo Posav-
ja - družbena elita regije v 
18. st) in dr. Eva Holz (Plov-
ba po Savi - povezovalka pr-
storov in novi izzivi), vsi tri-
je iz Zgodovinskega inštituta 
Milka Kosa ZRC SAZU Ljublja-
na, pedagoginja in samostoj-
na kulturna delavka mag. Ja-

sna Sok ter antropologinja in 
kulturna antropologinja Jana 
Drašler, ki sta spregovorili o 
fenomenu čarovništva med 
tradicijo in sodobnostjo in 
izsledki terenske raziskave 
fenomena čarovništva med 
Krškim in Zagrebom ter na 
Gorjansko-Žumberskem po-
gorju.  

V sodelovanju z navedenimi 
avtorji sta Černelič Krošljeva 
in oblikovalka Polona Zupan-
čič zasnovali tudi tematsko 

razstavo, ki jo je v pritličju 
muzeja odprla podžupanja z 
županskimi pooblastili Ana 
Somrak. Razstava je oboga-
tena s svetlobnimi efekti, ki 
jih je oblikoval Marjan Vi-
sković, Irena Ina Čebular je 
izdelala repliko obleke za ob-
sojene čarovnice, Aleš Žgaj-
nar maketo nikoli zgrajenega 
mestnega rotovža, Iztok Mo-
lan in Andrej Stopar iz Do-
tlina pa sta poskrbela za IKT 
opremo ter za čolnarjenje po 
Savi v repliki savskega čolna, 
ki jo je izdelal Aleš Braco-
vič. Spremljajoči glasbeni 
program ob otvoritvi razsta-
ve sta oblikovala pianist Lu-
cijan Cetin in pevec Marko 
Ferenčak. 

S kolokvijem, razstavo ter 
izdajo spremljajočega tri-
jezičnega kataloga kot izve-
denim delom  vsebinskega 
projekta skupne turistične 
čezmejne ponudbe Pot me-
dičarstva in lectarstva med 
Krškim in Zagrebom so v Me-
stnem muzeju hkrati obeleži-
li drugo obletnico delovanja. 
Muzej je namreč odprl vrata 
30. marca 2010, do sedaj pa 
ga je obiskalo že okoli 6.200 
obiskovalcev. 
 Bojana Mavsar 

Nova spoznanja o zgodovini mesta so predstavili (od le-
ve) Jana Drašler, mag. Jasna Sok, dr. Boris Golec, dr. Eva 
Holtz in dr. Miha Preinfalk.

KRŠKO - Podjetje Termo 
Shop d.o.o. je Laboratori-
ju za termomehaniko, pre-
nosne pojave in nanoteh-
nologije, ki deluje v okviru 
Fakultete za energetiko 
Univerze v Mariboru in ka-
terega vodi izr. prof. dr. 
Jurij Avsec, doniralo novo 
pedagoško-raziskovalno 
opremo, toplotno črpalko 
s celotno regulacijo in ele-
ktronsko inštalacijo. Ome-
njena oprema je mobilna, 
kar bo omogočalo uporabo 

tako v laboratorijih v Krškem, kakor v Velenju. Laboratorij 
je bogatejši tudi za nov računalniški program ESOP 4.05 za 
preračune solarnih ploščnih in vakuumskih kolektorjev, ki ga 
je doniralo podjetje Viessmann d.o.o. „Obe pridobitvi bo-
sta pripomogli k dodatnemu izboljšanju pogojev za izvajanje 
pedagoškega in raziskovalnega dela na Fakulteti za energe-
tiko,“ so sporočili s fakultete. P. P.

Pomembne pridobitve za fakulteto

S predaje donacije

Obnovljivi viri energije 
in varovanje okolja

V sklopu projekta Enerscapes, pri 
katerem kot partner iz Slovenije 
sodeluje Fakulteta za ener-
getiko Univerze v Mariboru, 
je v Moravskih Toplicah 15. 03. 
2012 potekala razprava na temo 
»Možnosti izrabe obnovljivih vi-

rov energije v Pomurju z upoštevanjem varovanja kra-
jine oz. okolja«. Strokovnjaki so predstavili različne po-
glede na razvoj energetike v Pomurju.

V razpravi so poleg predstavnikov Fakultete za energeti-
ko sodelovali še direktor Lokalne energetske agencije za 
Pomurje Bojan Vogrinčič, Darko Anželj iz Pomurskega 
razvojnega inštituta, Boštjan Žajdela iz RRA Mura, 
Dejan Savič iz Greenpeacea in Gorazd Marinček iz 
Slovenskega E-foruma. 

Spregovorili so o izzivih, kot so smiselnost postavitve 
hidroelektrarn na reki Muri, izkoriščanje in uvoz bioma-
se ter koriščenje geotermalne in sončne energije, dveh 
večjih potencialov v Pomurju. Ob vsem tem je dekan 
Fakultete za energetiko prof. dr. Andrej Predin pove-
dal, da bodo obnovljivi viri energije temelj energetike v 
prihodnosti. K temu vodi tudi projekt Enerscapes, ki ga 
izvaja sedem partnerjev iz mediteranske regije.

V tej fazi projekta je Fakulteta za energetiko izdela-
la štiri možne scenarije za izkoriščanje OVE v Pomurju. 
Po prvem, ki v polni meri upošteva varovanje okolja, se 
tukaj skriva za dobrih 100 GW ur na leto, po četrtem 
scenariju, kjer je dana prednost izkoriščanju in ne va-
rovanju krajine, pa je potenciala za več kot 1000 GW ur 
na leto. Za dosego kakršnega koli cilja pa je potreben 
dogovor in ne le pogovarjanje, na kar so opozorili tudi 
prisotni iz občinstva.

»Razprava je šla v pravo smer, najbolj pa se je seveda 
dotaknila hidroelektrarn na Muri, ki so očitno kočljiva 
tema. Pomembno je, da smo nakazali nekaj scenarijev 
in smeri razvoja, kam bi se lahko izkoriščanje obnovlji-
vih virov energije (OVE) v prihodnje razvijalo. Zaključke 
debate bomo uporabili tudi pri izdelavi akcijskega načr-
ta izkoriščanja OVE v Pomurju,« je po razpravi povedal 
doc. dr. Peter Virtič iz Fakultete za energetiko.

Strokovnjaki so se strinjali, da je ključen ukrep ener-
getska učinkovitost in da bo določen delež potenciala 
izhajal prav iz OVE.

Fakulteta si prizadeva, da bi s pomočjo projektov, v ka-
terih sodeluje, pripomogla k energetski ozaveščenosti 
ter da bi bili izsledki projektov uporabni v različnih regi-
jah ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini.
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KOSTANJEVICA NA KRKI - V šotoru na parkirnem prosto-
ru nasproti občinske stavbe je na zadnji marčevski konec 
tedna potekala dvodnevna prireditev Praznik vina, kru-
ha in ‚suhega sadja‘, ki jo že po tradiciji skupaj pripravi-
ta Društvo vinogradnikov in Društvo domače koline Kosta-
njevica na Krki.

Petkov večer so namenili po-
delitvam priznanj Društva do-
mače koline. Priznanje za naj-
boljšo salamo je osvojil Janez 
Selak iz Šentjerneja, za naj-
boljšo slanino Ivan Prah iz Le-
skovca, za najboljšo klobaso 
Lara Zorič iz Šutne, za naj-
boljšo dimljeno špehovko Do-
minko Kušljan iz Šentjerne-
ja, za najboljši šink pa Franc 
Hribar iz Sajevc. Ocenjevali 
so tudi kruh, kjer je prvo me-
sto osvojil Aleš Jeke iz Velike-
ga Mraševega, ter vino, kjer so 
najvišjo oceno prisodili Nežki 
Štokar iz Orehovca. V kombi-

naciji kruha, vina in slanine oz. ‚kmečke malice‘ je presti-
žno zmago slavil že omenjeni Aleš Jeke pred Nežko Štokar 
in družino Bakšič iz Cirja.
Sobotni večer je pripadel vinogradnikom. Zmago v najbolj 
prestižni kategoriji, cviček, si je prislužil Branko Lipar iz Čr-
neče vasi z isto oceno (16,27) kot drugouvrščena Nežka Što-
kar, sicer pa si je veliko zlato medaljo prislužilo kar 19 od 
45 vzorcev, kar priča o kakovostnem letniku. Najboljše do-
lenjsko rdeče vino je pridelal Sandi Tršinar s Prekope z oce-
no 16,33. Ocenjevalna komisija je bila navdušena tudi nad 
kakovostjo vzorcev modre frankinje, kjer je z oceno 18,27 
zmagal Marjan Jelenič z Jablanc, ki si je prislužil tudi na-
ziv ‚šampion ocenjevanja‘ s sivim pinotom suhi jagodni iz-
bor, letnik 2000 (ocena 19,17).
Oba večera je bila obiskovalcem na voljo degustacija in raz-
stava vin, kruha in suhomesnatih dobrot, poskrbljeno pa je 
bilo tudi za kulturni program in živo glasbo. P. Pavlovič

Dvodnevni kulinarični praznik

Zmagovalec v kategoriji 
‚kmečka malica‘ Aleš Jeke

LIBNA – 31. marca in 1. aprila je bila v prostorih Kultur-
nega društva Libna Dolenja vas pri Krškem na železniški 
postaji Libna na ogled tradicionalna velikonočna razsta-
va vezenin, kvačkanih izdelkov, izdelkov iz gline ter slik v 
akrilu in olju na platnu.

Na sobotni otvoritvi so za kulturni program poskrbeli doma-
či ljudski pevci Ajda, program pa je po predlogi etnologinje 
dr. Ivanke Počkar, ki je opisala butarice, pirhe in velikonočne 
prtiče, vodil Ivan Mirt. Tako so številni obiskovalci prisluhnili 
nekdanjim običajem, ko je med drugim zapisala, da je cve-
tnonedeljska butarica po slovenskih krajih nekoliko drugačna, 
med Krškim in Brežicami pa so jo pred drugo svetovno voj-
no sestavili iz šib, zelenja in cvetočih vejic ter jih povezali s 
svilenim trakom, vanjo pa so vstavili še trsno mladico, saj so 
verjeli, da bo trta tako bolje obrodila. Tudi pirhe so barvali 
na različne načine, enkrat letno pa so uporabili velikonočni 
prtič, saj so z njim pokrili jedi v jerbasu, ki so jih nesli k ve-

likonočnemu blagoslovu. Mo-
tivika na prtičih so bili cvetni 
vzorci, sestava motiva pa sre-
diščno sorazmerna, večinoma 
so bili kvadratne oblike in ve-
zeni s ploščatim vbodom. 
Zbrane je nagovorila predse-
dnica društva Antonija Že-
ner, ki se je obenem tudi za-
hvalila, da so v tako velikem 
številu prišli na otvoritev že 
14. razstave ročnih del. S 
slavnostnimi besedami pa je 
razstavo odprla krška podžu-
panja Ana Somrak. 
 M. Kalčič

Velikonočna razstava

Krška podžupanja Ana Somrak (levo) je odprla velikonoč-
no razstavo na železniški postaji Libna.

BREZOVICA NA BIZELJSKEM - Renata Gregorina je v Pensionu 
Merkež pripravila že drugo velikonočno razstavo, tokrat pred-
vsem slovenskih velikonočnih pisank. Na ogled je bila 10 dni. 
„Letos sem se odločila, da bo nekoliko drugače, brez tradicio-
nalnih jedi, pogrinjkov in žegna, le pisanke,“ je dejala Grego-
rinova, ki je v minulem adventu pripravila tudi razstavo, pri-

merno za tisti čas. Kot je še dejala, se bo trudila, da bi bile 
razstave tradicionalne in vsakič drugačne. Letos so predvsem 
pirhe in ročna dela razstavljale Katarina Zagmajster, Danica 
Kocjan, Olga Blažinčič, Jožica Hriberšek, Marija Karničnik 
in Brigita Heberle, velikonočne zajčke iz testa pa Suzana Do-
mitrovič. Svojevrstna posebnost na razstavi so bile znane pre-
kmurske pisanke oz. remenke Hermana Rajsarja in Elizabete 
Vrisk ter belokranjske Milene Starešinič in Jakobine Pahor Pu-
gelj, ki sta po otvoritvi razstave izvedli še delavnico izdelave 
belokranjske drsanke. Domači župnik Vlado Leskovar je spre-
govoril o velikonočnem praznovanju in pomenu tovrstnih raz-
stav. Kot je dejal, je piščančkov trud, da prebije jajčno lupi-
no, simbolika Jezusovega vstajenja iz groba, ljudje pa so skozi 
stoletja pirhe krasili in jih lepšali. Za prijetno vzdušje ob otvo-
ritvi je na citrah zaigrala domačinka Ester Najger.  S. V. 

Velika noč pri Merkeževih

Zanimiva razstava je že na otvoritvi pritegnila veliko 
obiskovalcev.

SEVNICA - Na velikonočno nedeljo je potekalo v Sevnici tradi-
cionalno sekanje pirhov, ki naj bi bilo letos po ustnem izročilu 
že 49. ali celo 50. zapored. Po mnenju nekaterih dolgoletnih 
udeležencev dogodka naj bi bilo tudi najstarejše v Sloveniji.

Letošnje tekmovanje se je zaradi slabega vremena odvijalo v le-
tnem vrtu stare trške gostilne Vrtovšek. Udeležilo se ga je 36 tek-
movalk in tekmovalcev v starosti od sedmih let naprej. Z ozna-

čene razdalje je bilo mogoče s kovancem za 20 centov desetkrat 
metati v pirh. Vseh zadetkov je bilo 22 in od tega je uspelo še-
stim tekmovalcem zadeti pirh dvakrat, Sergej Racman iz Sevni-
ce (tekmoval je prvič) je zadel pirh trikrat in tako postal letošnji 
zmagovalec. Štefan Krajnc je prejel naziv častnega gosta, saj je 
vplačal 40 prijavnin vnaprej. Sevniško velikonočno sekanje pir-
hov postaja tudi mednarodno, saj se ga je že četrtič udeležil 
Mate Piršljin z Reke. S. R.

Sevniško sekanje pirhov 
z najdaljšo tradicijo 

Najboljši trije na letošnjem tradicionalnem sekanju pir-
hov v Sevnici: Jože Weiss, Sergej Racman in Miha Weiss 

STANKOVO – Tudi na letošnji velikonočni ponedeljek se je 
na Stankovem zbrala velika množica ljubiteljev konjev, na-
rave in žlahtne kapljice, ki je prisostvovala tradicionalne-
mu, že sedmemu blagoslovu konjev. 

V obnovljeni cerkvi sv. Petra je bila najprej sveta maša za 
blagoslov vinogradov in vsega gospodarstva, ki jo je daroval 
čateški župnik Jože Pacek. Po maši sta sledila sprevod ko-
njev in konjske vprege, ki so mu ritem narekovali člani Ga-
silskega pihalnega orkestra Loče, in blagoslov teh plemeni-
tih kmečkih živali ter dolgoletnih človekovih pomočnikov in 
prijateljev. Vinogradniško društvo Cerklje je ob tem organi-
ziralo tradicionalni dan odprtih vrat zidanic in hramov. Do-
bre volje seveda ni manjkalo, za še boljšo pa sta poskrbe-
la skupina Trta, ki v teh dneh obeležuje prvo leto obstoja, 
saj so njeni člani ravno na lanski velikonočni ponedeljek na 
Stankovem prvič zapeli skupaj, in ansambel Matevža Sodi-
ča. Zbrane je nagovoril tudi kralj cvička Franc Tomše iz Glo-
bočic. Za pogostitev so poskrbeli cerkljanski vinogradniki in 
Tuš market Dušak.
 R. Retelj

Stankovo spet v znamenju konjev

Na Stankovem se je ponovno slišalo rezgetanje konjev.

ČATEŽ OB SAVI – 23. marca je v Domu krajanov na Čatežu ob Savi 
potekalo podeljevanje medalj in priznanj najboljšim v Društvu 
vinogradnikov Cerklje ob Krki. Desetčlanska komisija je oceni-
la 187 vzorcev vin in določila dobitnike 90 velikih zlatih medalj, 
52 zlatih medalj, 19 srebrnih medalj in sedmih pisnih priznanj. 
Šampion prireditve z najvišjo oceno je postal sauvignon – slad-
ko-jagodni izbor letnika 2010, ki ga je pridelala družina Man-
delc. Najboljši cviček lanskega leta domuje pri družini Tomše 
– Martinovi iz Globočic, najboljšo modro frankinjo sta pridela-
la Boris Gramc in Franc Ojstršek, med žametnimi črninami je 
zmagal Sašo Recer, prvo mesto med dolenjskimi rdečimi vini je 
pripadlo Marjanu Gramcu, Franc Ajster in Tomas Šporar sta bila 
najboljša med dolenjskimi belimi vini, pri beli zvrsti je najvišjo 
oceno dobil Albert Lopatič, družina Mihe Tomšeta pa je pride-
lala najboljši polsuhi sladki muškat. Vsem nagrajencem je če-
stital predsednik društva Jože Prah, za veselo razpoloženje na 
podelitvi pa sta poskrbela ansambel Matevža Sodiča in skupina 
Trta. Društvo je ob tej priložnosti tudi izdalo bilten z vsemi do-
godki minulega leta in rezultati ocenjevanja.  R. R./T. B.

Najvišja ocena sauvignonu 
družine Mandelc

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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KRŠKO – V Mestnem muzeju Krško je 3. aprila potekala 
predstavitev monografije Ajdovska jama, ki jo je izdala 
Avstrijska akademija znanosti. Dogodek so pripravili ob 
20. obletnici razglasitve Ajdovske jame pri Nemški vasi za 
kulturni in zgodovinski spomenik. 

Na osnovi skupnih raziskav Inštituta za paleontologijo Univer-
ze na Dunaju, Geološkega zavoda Slovenije ter Oddelka za geo-
logijo Naravoslovnotehniške fakultete in Oddelka za arheologi-
jo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v Ajdovski jami pri 
Nemški vasi je Avstrijska akademija znanosti izdala monografijo 
o omenjeni jami. Delo je napisano v angleščini, v slovenskem in 
nemškem jeziku pa so povzetki. Prof. dr. Vida Pohar je na pred-
stavitvi prikazala zgodovino izkopavanj, ki so potekala pred de-
setimi leti, dr. Polona Kralj pa je spregovorila o ledenodobnih 
jamskih sedimentih iz Ajdovske jame. Osredotočili so se na ži-
valske ostanke, tako je prof. dr. Gernot Rabeder pripravil pri-
kaz medveda Ursus ladiensis ter primerjalne vzporednice z naj-
denimi medvedi v drugih jamah. Dr. Gerhard Withalm je govoril 
o posebnostih jamskih medvedov iz omenjene jame pri Krškem, 
Primož Presetnik pa je v predstavitev zajel vrste in življenjske 
navade netopirjev v jami, kjer naj bi domovalo sedem različnih 
vrst netopirjev, najštevilčnejši so sicer ogroženi južni podkovnja-
ki. Ajdovska jama je znana kot kotišče netopirjev, zato so njena 
vrata zaprta od 15. aprila do 2. novembra. Milena Horvat je ob 
zaključku spregovorila še o rezultatih novejših raziskav ter izra-
zila upanje, da bodo uspešni pri pridobivanju razpisnih sredstev 
za izdajo nove publikacije. 

Dogodek je povezovala Bernardka Zorko, ki je ob tej priložnosti 
povabila na bližnje dogodke, povezane z Ajdovsko jamo, ki jih 
pripravlja Zavod Svibna. Nekaj besed je zbranim namenila tudi 
krška podžupanja Ana Somrak, ki je pozdravila izid monografije.
 M. Kalčič  

Monografija o Ajdovski jami 

www.renault.si
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Renault priporoča

OTROČJE LAHKA ODLOČITEV

 KLIMATSKA NAPRAVA
 RADIO CD MP3
 MEGLENKE
 ELEKTRIČNI POMIK 

 PREDNJIH STEKEL
 ELEKTRIČNO NASTAVLJIVI 

 IN OGREVANI ZUNANJI
 OGLEDALI

+ IZJEMNE PONUDBE 
NA OSTALIH VOZILIH

SAMO DO KONCA APRILA! Nekatere odločitve so lahke. Ne zamudite odlične 
ponudbe Renault z izjemnimi prihranki. Stopite do najbližjega Renault salona zdaj, 
razmišljali boste kasneje. In zadovoljni boste! 

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

www.tpv-avto.si

Novi prostori v prvi etaži 
objekta poleg krške Policije na 
Cesti krških žrtev 57, kamor so 
se preselili iz majhnih prosto-
rov objekta C.K.Ž. 30, se na-
mreč razprostirajo kar na okoli 
130 m2 površine, Občina Krško 
pa je v njihovo ureditev vložila 
okoli 15.000 evrov. Kot je dejal 
predsednik ZPM Krško Vinko 
Hostar, ti sedaj zagotavljajo 
normalne in ustvarjalne po-
goje za pripravo in izvedbo že 
utečenih projektov in progra-
mov, med katerimi so največji 
in z najdaljšim stažem: Vese-
li december z dedkom Mra-
zom in novoletnim obdarova-
njem predšolskih otrok občine 
Krško, Bralna značka, počitni-
ški programi letovanj v počitni-
škem naselju ZPM Krško v Ne-
rezinah na otoku Mali Lošinj, 
Otroški parlament, Teden otro-
ka, Evropa v šoli in drugi, ka-

Novi prostori - nove možnosti 
KRŠKO - 4. april se bo nedvomno zapisal v kronologijo 59-letne zgodovine Zveze prijateljev mladine Kr-
ško z veliki črkami, saj so z njim številne generacije, ki so v desetletjih delovanja pod okriljem te ne-
vladne, neprofitne in humanitarne organizacije izvajale prostovoljno delo v dobro otrok, mladine in 
družin na območju občine Krško, dočakale selitev v nove prostore. 

kor tudi za ponovni zagon TOM 
telefona za otroke in mlado-
stnike, preko katerega bodo 
usposobljeni prostovoljci izva-
jali oziroma nudili psihosocial-
no pomoč in svetovalne pogo-
vore otrokom in mladostnikom 
v stiski. 

Kot je ob otvoritvi prostorov 
poudarila dolgoletna sekretar-
ka Vida Ban, nedvomno nudi-

jo novi prostori - 
nove možnosti. 
Tako bo prostor-
na konferenčna 
dvorana služila 
tako za sestan-
ke kot srečanja 
in usposabljanja 
prostovoljcev, ki 
delujejo v enaj-
stih društvih pri-
jateljev mladine, 
za izvajanje ra-

znih delavnic ter za izvajanje 
novega projekta, to je Dnevne-
ga centra za mlade in starej-
še, v katerem bodo lahko tako 
mlajše kot starejše generaci-
je vzajemno izvajale delavni-
ce z izobraževalnim in družab-
nim pomenom, s poudarkom 
na letu, ki poteka v znamenju 
evropskega leta aktivnega sta-
ranja in medgeneracijske soli-
darnosti. 

Otvoritve novih prostorov so 
se poleg novega župana Mira-
na Stanka, podžupanje Ane 
Somrak in direktorice občin-
ske uprave Melite Čopar, Jan-
ka Avsca ter Miloša Kukovičiča 
z oddelka za gospodarske de-
javnosti, katerima se je Hostar 
še posebej zahvalil za ustrezno 
prostorsko rešitev in hitro ob-
novo, udeležile tudi dolgoletne 
aktivistke ZPM, prostovoljci, 
vključeni v različne projek-
te, ravnatelji osnovnih šol ter 
predstavniki ZPM iz sosednjih, 
pa tudi oddaljenih občin, ka-
kor tudi predstavnice ZPM Slo-
venije. Formalno otvoritev so 
popestrili tudi z glasbenim 
programom, ki ga je izvedla 
pevka otroških pesmi Andre-
ja Zupančič iz Ljubljane, ki 
že več let aktivno sodeluje v 
počitniških programih ZPM Kr-
ško. Bojana Mavsar 

Novo domovanje ZPM Krško   

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) 
na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa najbolj 
zaslužnim posameznikom podeli priznanja v obliki brona-
stega, srebrnega in zlatega znaka AVP. Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Radeče je na decembrski 
seji obravnaval predloga in sprejel sklep, da se za dobitnika 
Zlatega znaka AVP predlaga Rado Ribič, dolgoletni predse-

dnik občinskega SPV, za dobi-
tnika Srebrnega znaka AVP pa 
je bil predlagan Franc Zorec, 
tudi podpredsednik SPV (na 
fotografiji). Oba aktivno de-
lujeta na področju izobraže-
vanja in preventive v prome-
tu ter s prostovoljnim delom 
prispevata k prometni varno-
sti. Komisija za priznanja AVP 
je obravnavala prijave in potr-
dila oba predloga. Na januar-
ski seji SPV Občine Radeče je 
takrat še podžupanja v zača-
snem opravljanju funkcije žu-
pana Rafaela Pintarič podeli-
la priznanji ter zlati in srebrni 
znak AVP. Dobitnika priznanja 

sta se zahvalila svetu za izkazano zaupanje in tovrstno za-
hvalo za dosedanje delo ter obljubila, da si bosta tudi v pri-
hodnje prizadevala k čim večji ozaveščenosti o prometni 
varnosti. 

Na zadnji, marčevski seji sveta so člani obravnavali poroči-
lo o delu Policijske postaje Laško v letu 2011. Izpostavili so 
predvsem področje prometne varnosti in razveseljivo je dej-
stvo, da je bilo v preteklem letu manj prometnih nesreč kot 
leta 2010 (leta 2011 - 16 prometnih nesreč, leta 2010 - 25 
prometnih nesreč) in da na območju Radeč ni bilo smrtnih 
žrtev. Člani so obravnavali tudi letno poročilo o delu Medob-
činskega inšpektorata – SPO občinskih uprav občin Bistrica ob 
Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica ter ugotovili, da je 
sodelovanje z občino dobro, da bodo s skupnimi močmi in v 
sodelovanju s policijo delovali tudi v prihodnje, ko je priča-
kovati večjo prisotnost redarjev na terenu. Več pozornosti 
bodo namenili tudi divjim odlagališčem. Na seji so bili pred-
stavljeni rezultati meritev z merilnikom hitrosti, ki so se na 
šestih merilnih mestih izvajale v jeseni. Podatki kažejo, da 
kljub visokim kaznim za prehitro vožnjo v naselju blizu 50 % 
voznikov še vedno prekorači omejitev 50 km/h – večina si-
cer vozi nekje do 60 km/h, prepogoste pa so prekoračitve 
omejene hitrosti, tudi nad 80 km/h. Zaskrbljujoči so podat-
ki, da ni malo takih voznikov, ki vozijo znotraj naselja, mimo 
hiš in stanovanjskih blokov s hitrostmi nad 110 km/h. Naj-
višja izmerjena hitrost je bila 137 km/h pri Muflonu, izmer-
jena na četrtek, 29. septembra, okrog 21.00. Najvišje hitro-
sti na ostalih merilnih mestih so bile nad 100 do 121 km/h. 
Opaziti je tudi veliko gostoto prometa v jutranjih urah med 
5.00 in 8.00 ter popoldan med 14.00 in 17.00. V času najve-
čje frekvence prometa je bilo izmerjenih tudi nad 170 vo-
zil/uro (pri stari pošti, 1. novembra – najverjetneje zaradi 
številčnih obiskov grobov), veliko gostoto pa je bilo priča-
kovati tudi na glavni cesti v Vrhovem, kjer je bila izmerjena 
najvišja gostota 105 vozil/uro. Svet je obravnaval tudi ne-
kaj zadev v zvezi s postavitvijo prometne signalizacije, po-
pravili cestne infrastrukture in z reševanjem vlog občanov.  

Delo občinskega SPV 
v prvem tromesečju

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

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

Dnevi za spremembe 2012 
v Posavju
Zveza prijateljev mladine Krško tudi letos pripravlja in sode-
luje pri pripravi dogodkov ob Dnevih za spremembe, ki so na-
menjeni premagovanju osamljenosti ob Evropskem letu ak-
tivnega staranja in solidarnosti med generacijami. Omenjene 
teme so bile vključene  tudi v letošnji natečaj Evropa v šoli. 
Tako bomo v petek, 20. aprila, v dopoldanskem času pri-
pravili zaključno regijsko prireditev natečajev Evrope v šoli 
2011 – 2012, ki bo potekala pod naslovom »Jaz tebi radost – 
ti meni mladost«. V popoldanskem času, s pričetkom ob 16. 
uri, pa vabimo skupaj s Posavsko zvezo društev upokojencev 
in učenci osnovnih šol širšo javnost vseh generacij na prire-
ditev »Premagajmo osamljenost«. V programu bodo sode-
lovali učenci in upokojenci društev upokojencev iz Posavja. 
Obe prireditvi bosta potekali v Domu XIV. divizije na Seno-
vem. Povezovala jih bosta Olga Košir in Uroš Brezovšek.

Mreža za spodbujanje kvalitete odnosov in življenja v Posav-
ju, v kateri ZPM Krško sodeluje z  Zavodom EMMA Ljubljana 
in Krško ter še drugimi NVO, pa vabi na čajanko z izmenjavo 
rabljenih oblačil že v četrtek, 19. aprila 2012, s pričetkom 
ob 16. uri v dvorano v parku Krško (pri Valvasorjevi knjižni-
ci). Sprejem oblačil, knjig in igrač bo v času od 12. ure do 
16. ure v Dvorani v parku. 

V okviru Dneva za spremembe pa bo v soboto, 21. aprila 
2012,  potekalo individualno družabništvo otrok in mlado-
stnikov s starejšimi osamljenimi ljudmi v organizaciji šol, dru-
štev prijateljev mladine ter Doma starejših občanov Krško.

 Vida Ban
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KRŠKO - 29. marca je letno konferenco s sprejemom poro-
čil za minulo leto in planom dela za letošnje leto opravi-
la še Zveza slovenskih častnikov, Občinsko združenje Kr-
ško, ki šteje dobrih 160 članov. 

V združenju, v katerega so včlanjeni podčastniki in častni-
ki, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske, njene voj-
ne oz. rezervne sestave in tisti podčastniki in častniki, ki so 
brez vojaške razporeditve, so v minulem letu, kot je dejal 
predsednik Anton Podgoršek, izvedli več društvenih, špor-
tnih in družabnih aktivnosti. V sklopu vojaško-strokovnega 
izobraževanja so opravili vsakoletno kondicijsko streljanje z 
malokalibrsko puško in pištolo na strelišču Zakov in se ude-
ležili dveh strokovnih ekskurzij, ogled podzemnih objektov 
v Gotenici in obisk vojašnic v Bohinjski Beli in na Pokljuki. 
Z udeležbo so tradicionalno počastili praznik SV v cerkljan-
ski vojašnici, gostili rezerviste iz pobratenega Obrigheima, 
na 14. odprtem državnem prvenstvu ZSČ v preciznem stre-
ljanju v Trbovljah pa je ekipa združenja med sodelujočimi 
osvojila visoko 4. mesto.  
Med pomembnejšimi aktivnostmi v letošnjem letu je Pod-
goršek izpostavil načrtovano strokovno predavanje doktorja 
vojaških znanosti Bojana Potočnika, strelsko usposabljanje 
v Zakovu, obisk mornariškega odreda SV in ogled ladje Tri-
glav v Ankaranu, krško vodstvo pa za častnike pripravlja tudi 
ogled podjetja Arex v Šentjerneju in obisk pobratenih rezer-
vistov v nemškem Obrigheimu. Sicer pa so na letnem zboru 
razrešili s funkcije člana predsedstva Denisa Brinovca, na 
njegovo mesto pa izvolili Otona Ivačiča. Ob tem so podelili 
tudi tri priznanja članom za aktivno delovanje v združenju, 
ki so jih prejeli Franc Živič, Jožef Pribožič in v odsotnosti 
Franc Petrovič. B. Mavsar

BISTRICA OB SOTLI - Društvo upokojencev Bistrica ob Sotli 
je sredi marca izvedlo redni občni zbor, na katerem se je 
v tamkajšnjem kulturnem domu zbralo preko 90 članov in 
gostov. V društvu je sicer 185 članov.

Predsednica Marija Bavdek je poudarila, da so lani izpolnili 
vse smernice in s podobnimi aktivnostmi nadaljujejo tudi v 
tem letu. Odšli so na dva izleta, se družili na tradicionalnem 
pikniku in sodelovali v izobraževanjih in rekreacijskih sreča-
njih, v druženju treh generacij s tamkajšnjo osnovno šolo in 
vrtcem, se udeležili mednarodnega druženja upokojencev in 
sodelovali v obsežnem projektu Bistrica kot biser. Obiskuje-
jo tudi svoje člane v domovih za ostarele in na domovih, se 
spomnijo jubilejev in pred novim letom jubilante povabijo 
na srečanje. Lani so pridobili pet novih članov, najstarejša 
ima 93 let, najmlajši član je 60 let mlajši. 
Tajnica društva Jožica Špoljar je strnila načrte letošnjega 
leta, ki bo bogato. Skupaj z Zvezo društev upokojencev Koz-
janskega pa bodo ob občinskem praznik izvedli kulturni ve-
čer s predstavitvijo člana društva, pesnika Ivana Lapuha, 
sicer pa bodo na povabilo predsednice zveze Mimice Kidrič 
sodelovali tudi na številnih drugih prireditvah. Dve skupini 
upokojencev zaključujeta računalniški tečaj, sodelovali so v 
obsežnem programu šole zdravega življenja, med težavami, 
ki jih pestijo, pa je obveščanje o dogodkih, saj so ga skrči-
li na obveščanje preko poverjenikov, zato nove člane vabi-
jo k tej funkciji. 
Domača šola je za zbrane člane pripravila lep kulturni pro-
gram ob marčevskih praznikih, ob koncu prireditve pa sta 
Hermina Gracar in Jožica Stadler zaigrali še skeč. Zbrane 
so pozdravili še župan Franjo Debelak, ravnatelj šole Bogo-
mir Marčinković in ostali gostje.  S. Vahtarić 

Aktivni šempetrski upokojenci 

Članstvo v bistriškem društvu je številno.

Ob izvolitvi za novega pred-
sednika je Milko Veršec de-
jal: „Mi nismo kakršno koli 
združenje, ampak moramo 
imeti posebno mesto v druž-
bi, kajti častniki in podčastni-
ki delujejo v raznih društvih, 
pri civilni zaščiti in pri ga-
silcih. Verjamem, da so časi 
težki, vseeno pa se bomo mo-
rali o finančnih pogojih po-
govarjati z vodstvom obči-
ne. Delali bomo na še boljših 
strelskih rezultatih, trudili pa 
se bomo v naše vrste vključiti 
tudi mlajšo generacijo.“ 

V lanskem letu so prisostvo-
vali slovesnosti ob dnevu vo-
jaškega letalstva, se udeležili 
proslave v počastitev 70-letni-
ce ustanovitve OF Slovenske-
ga naroda, 67-letnice ustano-

Veršec na čelu brežiških častnikov

BREŽICE – Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in stro-
kovnjakov se je 15. marca v prostorih Ekonomske in trgo-
vske šole Brežice zbralo na rednem letnem občnem zboru, 
na katerem so med drugim medse sprejeli šest novih članov.

Po pozdravu ravnatelja ETrŠ Martina Šoška in nastopu štirih 
učencev Glasbene šole Brežice so seniorji najprej prisluhnili 
zdravstvenemu predavanju gastroenterologa prof. dr. Bojana 
Tepeša, dr. med., o raku debelega črevesja, predavatelj pa je 
pobližje predstavil tudi Nacionalni program SVIT. V društvo je 
vstopilo šest novih članov – Alenka Zorko, Marko Šauta in An-
ton Cerjak iz brežiške, Oldřich Kettner in Anton Žigante iz kr-
ške ter Alojz Golob iz sevniške občine. Hkrati so priznani slo-
venski klimatologinji dr. Lučki Kajfež Bogataj prvič podelili tudi 
listino o častnem članstvu. Prav tako so sprejeli sklep o zniža-
nju članarine za kolektivne člane iz 350 na 250 evrov letno, pri 
čemer so tudi nekdanji posavski menedžerji izrazili razumeva-
nje za težak ekonomski položaj domačih gospodarskih družb. 
V 11-članski upravni odbor so nato izvolili še dr. Mojco Novak. 
Ozrli so se tudi v leto 2011, v katerem je društvo praznovalo 
15-letnico svojega obstoja. Ob tej priložnosti so izdali bilten 
Naših 15 let. Sprejeli pa so tudi program za letošnje leto. Pri-
pravili bodo več okroglih miz, razprav in predavanj, pred krat-
kim so tako že povabili informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc 
Musar. Poleg tega se bodo med drugim srečali s predstavniki 
kolektivnih članov društva in posavskima ministroma Francem 
Bogovičem in mag. Andrejem Vizjakom, poglobili sodelova-
nje z mariborskimi in novogoriškimi seniorji, poleg njih prite-
gnili še novomeške, se odpravili na tridnevni izlet v Baranjo, 
Slavonijo in Vojvodino, en dan preživeli na ekološki kmetiji ter 
obiskali letališče Cerklje ob Krki. R. Retelj

Občni zbor posavskih seniorjev

Predsednik posavskih seniorjev Edo Komočar (spredaj 
desno), poleg njega sekretar društva Vlado Podgoršek

Konferenca krških častnikov

Od leve: predsednik Anton Podgoršek, prejemnika pri-
znanj Jožef Pribožič in Franc Živič ter sekretar združe-
nja Branko Slivšek        

Solomunova 
namesto 
Božičeve
KRŠKO - Društvo Sonček 
Posavje ima novo predse-
dnico, saj so člani na re-
dnem letnem občnem zbo-
ru namesto Cvetke Božič, 
ki je zaradi zdravstvenih 
težav v družini odstopila, 
za njeno naslednico izvo-
lili Natašo Solomun.

SEVNICA - 13. marca so se na rednem letnem občnem zbo-
ru v sevniški kulturni dvorani zbrali člani in članice društva 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, ki v leto-
šnjem študijskem letu povezuje 218 članic in članov. Posa-
mezni poročevalci so predstavili delo in finančno poročilo za 

preteklo študijsko leto in program dela za letošnje, ki bo, 
tako kot do sedaj, zanimivo in vsebinsko bogato (poleg pre-
davanj in različnih delavnic so vanj vključene tudi ekskur-
zije). Občni zbor društva je v uvodu popestril pevski zbor-
ček Utrinek pod vodstvom zborovodje Francija Bastradija, 
s prebiranjem izbranih proznih in pesniških del članice dru-
štva Anice Perme pa Marijana Štojs. S. R.

Sevniška U3 je imela občni zbor

V sevniškem društva U3 deluje tudi pevski zborček Utri-
nek, ki ga vodi Franci Bastardi iz Krmelja. 

www.stanovanjskikredit.si Kontaktni center: 01 477 20 00

Začnejo se v pravi banki s kreditom za 
nakup stanovanja - z nespremenljivo, 
spremenljivo ali kombinirano 
obrestno mero.

Vaša mesečna obveznost je lahko 
celotno obdobje odplačevanja kredita 
nespremenjena, če se odločite za 
kredit z nespremenljivo obrestno 
mero, ki ga lahko odplačujete tudi 
do 30 let. Možnosti pri najemu kredita 
je veliko. Posvetujte se s svetovalcem za 
osebne finance v NLB Poslovalnicah. 

Nekatera 
doživetja so 
nepozabna.

NLB Stanovanjski
        kredit
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vitve Kozjanskega odreda in 
1. maja, ogledali so si letalski 
miting, na povabilo Hrvaške-
ga častniškega združenja Sa-
mobor in Sv. Nedelja pa so se 
udeležili tudi proslave v poča-

stitev 20-letnice domovinske 
vojne in osamosvojitve Repu-
blike Hrvaške. Udeležili so se 
spusta po Kolpi, pohoda »Vra-
nov let« ter pohoda »Po poteh 
Gubčeve brigade« na Trebel-

nem. Ob jubileju 20-letnice 
samostojnosti Slovenije so na 
strelišču Lovske družine Bre-
žice organizirali tekmovanje z 
MK puško, sodelovali so še na 
mnogih tekmovanjih in pose-
gali po najvišjih mestih. De-
cembra so podpisali sporazum 
o sodelovanju s Hrvaškim ča-
stniškim zborom Samobora in 
Sv. Nedelje. 

Program dela za tekoče leto 
pa med drugim obsega stro-
kovno predavanje, obisk 
NATO centra Ferrara v Italiji, 
strelska tekmovanja in špor-
tno rekreativne dejavnosti, 
udeležbo na raznih priredi-
tvah, proslavah in slovesno-
stih, pa tudi na pohodih. 

Med številnimi gosti na konfe-
renci brežiških častnikov, tudi 
iz sosednje Hrvaške, sta bili 
tudi brežiški podžupanji Vlad-
ka Kežman in Katja Barbič. 
Kulturni program so izvajali 
sromeljski pevci, podelili pa 
so tudi priznanja in plakete. 
 M. Kalčič

Milko Veršec

BREŽICE – 22. marca je potekala redna letna konferenca Združenja slovenskih častnikov Brežice, na ka-
teri so med drugim za naslednico Jožice Stajić na čelu društva izvolili Milka Veršca.
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SEVNICA, SKOPJE - Stilles Sevnica se je med 25. marcem in 1. 
aprilom predstavljal na pohištvenem sejmu v Skopju. Poleg 
rednih kolekcij so predstavili tudi novo kolekcijo Dante, ki je 
v kategoriji jedilnic osvojila prvo nagrado. Kolekcija Dante 
je komisijo prepričala s prijetnim videzom, visoko funkcio-
nalnostjo in vrhunsko izdelavo. Po lanskem uspehu kolekcije 
Memento, ki je na skopskem sejmu ravno tako osvojila prvo 
nagrado v kategoriji jedilnic ter zlato medaljo na Ambienti 
v Zagrebu, Stilles tako nadaljuje trend uspešnih predstavitev 
na pohištvenih sejmih. Izdelki iz nove kolekcije Dante bodo 
predstavljeni tudi na prihajajočem milanskem pohištvenem 
sejmu I Saloni v aprilu 2012. P. P.

Stillesova jedilnica zmagala na 
pohištvenem sejmu v Skopju

ČATEŽ OB SAVI - 
Po marcu, ko so 
vsako soboto obi-
skovalce Turistič-
no  informacijske-
ga centra (TIC) v 
Termah Čatež raz-
veseljevali z degu-
stacijo suhomes-
natih proizvodov, 
ki sta jo pripravi-
li Turistični kmeti-
ji Balon in Vimpol-
šek, so v Centru za 
podjetništvo in turizem Brežice (enota ZPTM Brežice) aprila 
pripravili t. i. mesec sladkih dobrot. Pri njegovi izvedbi jim po-
magajo VTD Gadova peč, Društvo kmetic Brežice ter Društvo 
kmetic Bizeljsko. Poleg sladkih presenečenj sta bila za praznič-
no soboto na voljo tudi vino in šunka, v eni naslednjih sobot pa 
bodo predstavili tudi tradicionalni bizeljski ajdov kolač, obi-
skovalce seznanili z njegovo zgodovino, postopkom priprave in 
jih seveda poskusili prepričati z njegovim edinstvenim okusom.
Sicer pa je lepo vreme privabilo večje število obiskovalcev. 
V primerjavi s februarjem, ko je TIC obiskalo 197 gostov, so 
jih marca zabeležili že 313, kar je 37 odstotkov več, veča-
nje števila pa pričakujejo tudi v aprilu, predvsem na račun 
praznikov. Marca jih je obiskalo največ Slovencev, Italija-
nov, Hrvatov, nekoliko manj pa Nemcev, Angležev in Srbov.
 P. P./K. Kozole, CPT Brežice 

April, mesec sladkih dobrot

Marca so obiskovalcem ponudili degu-
stacijo suhomesnatih izdelkov (foto: 
CPT Brežice).

Hermes že z novim direktorjem
KRŠKO - Po izvolitvi mag. Mi-
rana Stanka za župana občine 
Krško je bil na vodilno mesto 
v družbi Hermes d.o.o. imeno-
van Aleksander Gelb, ki je od 
lanskega oktobra v podjetju 
opravljal funkcijo direktorja 
marketinga in prodaje. 39-le-
tni domačin iz Krškega je svo-
jo poklicno pot začel kot novi-
nar tednika Naš glas in bil prvi 
glavni urednik Posavskega ob-
zornika. Kasneje se je povsem 
posvetil računovodsko-finanč-
nemu področju ter marketingu 

v storitvenih dejavnostih, zadnjih osem let je kot član upra-
ve računovodske hiše UNIJA d.d. v Ljubljani vodil prodajo in 
marketing. Po njegovih besedah bo poslovna politika druž-
be tudi v prihodnje usmerjena k zagotavljanju kakovostne 
in uporabne poslovne informatike pod sloganom »Program-
ske rešitve po vaši meri«.  S. M.

Aleksander Gelb

PROIZVODNJA – MAREC 2012 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAREC 2012

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 292 400 47 100 0 2

PB 2 KOEL - - 352 400 33 100 2 2

PB 3 KOEL - - 360 400 22 100 2 2

PB 4 KOEL 10 - 114 400 7 100 0 2

PB 5 KOEL 7,5 - 96 400 2 100 0 2

PB 5 ZP 16 - 110 300 12 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

560.340 11 8

Promocija 
v Ljubljani
Center za podjetništvo in 
turizem Krško bo v okviru 
programa razvoja občin-
skega in regijskega turiz-
ma v soboto, 14. aprila, 
med 10. in 14. uro izve-
del enodnevno promocijo 
pred Slovenskim turistič-
no informacijskim cen-
trom na Krekovem trgu 10 
v Ljubljani.
V okviru dneva bodo na 
promocijski stojnici skupaj 
s ponudniki predstavili ku-
linarično in vinsko ponud-
bo občine Krško in regije 
Posavje, možnosti nastani-
tve ter kulturne in narav-
ne znamenitosti regije. Na 
stojnici bodo predstavili 
tudi turistični produkt Turi-
zem v zidanicah ter promo-
cijske popuste in pakete za 
najem zidanic med prvo-
majskimi prazniki. Na stoj-
nici bo potekala brezplač-
na pokušina vina in hrane 
ter delitev promocijskega 
materiala.

Na razpis za direktorsko me-
sto sklada, v katerem se zbi-
rajo sredstva za izgradnjo 
trajnega odlagališča nizko 
in srednje radioaktivnih od-
padkov ter razgradnjo jedr-
ske elektrarne, se je prijavi-
lo 16 kandidatk in kandidatov, 
med katerimi je upravni od-
bor Sklada izbral Špilerjevo in 
Štraus Trunkovo, končno odlo-
čitev pa prepustil vladi RS, ki 
je 29. marca izbrala slednjo. 
Štiriletni mandat je nastopila 
1. aprila. „Ob prevzemu vo-
denja Sklada podrobnosti pre-
teklega delovanja nisem po-
znala, delovanje Sklada sem 
poznala le iz medijskih objav. 
Vsekakor pa sem delo Sklada 
želela podrobneje spoznati 
takoj, ko sem zasledila razpis 
za mesto direktorja. Ne vem 
zakaj, a nekaj me je dobese-
dno gnalo, da sem se odločila 
prijaviti na razpis. Sem ose-
ba, ki vedno znova in znova 
išče nove izzive ter priložno-

Mag. Darija Štraus Trunk, nova direktorica Sklada NEK:

Zavedam se posebne odgovornosti
KRŠKO – Nova direktorica Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpad-
kov iz NEK (v nadaljevanju: Sklada) je mag. Darija Štraus Trunk iz Imenega pri Podčetrtku, ki je nasledi-
la Aleksandro Špiler, od lanskega marca vršilko dolžnosti direktorice Sklada. 

sti v življenju, zato te nisem 
hotela zamuditi in izpustiti,“ 
je za naš časopis povedala 
nova direktorica okoli 150 mi-
lijonov evrov ‚težkega‘ skla-
da mag. Darija Štraus Trunk. 
Ocenjuje, da je njena pred-
hodnica, kljub težavnemu ob-
dobju, Sklad vodila dobro ter 
vanj vložila veliko energije in 
truda.

V poslovnem načrtu, ki ga je 
predstavila upravnemu od-
boru Sklada, je kot ključne 
naloge izpostavila učinkovi-

to upravljanje sredstev Skla-
da predvsem v smislu varno-
sti, donosnosti in likvidnosti, 
zagotavljanje sistemske reši-
tve za zagotovitev celotnega 
obsega potrebnih sredstev za 
razgradnjo, stroškovno učin-
kovito vodenje Sklada ter se-
veda izgradnjo trajnega odla-
gališča NSRAO. Kot pravi, bo 
zavezana konzervativnemu 
ravnanju s sredstvi s poudar-
kom na njihovi varnosti. Do-
mnevnih nepravilnosti v zve-
zi s poslovanjem Sklada, ki so 
v zadnjih mesecih odmevale 

v javnosti, ne more komenti-
rati, saj zadevo še proučujejo 
pristojne službe, je dejala, ko 
bodo postopki zaključeni, pa 
bodo javnost o tem tudi pri-
merno obvestili.

Štraus Trunkova, po izobraz-
bi univerzitetna diplomirana 
ekonomistka z magisterijem 
na Ekonomski poslovni fakul-
teti v Mariboru, sicer pa žena 
in mati treh otrok, je delov-
ne izkušnje doslej nabirala v 
Zavarovalnici Triglav, v Banki 
Celje, kot direktorica A – Gol-
fa v Olimju ter kot direktorica 
in solastnica družinskega pod-
jetja Inter mak. Poleg tega je 
aktivno vključena v lokalno ži-
vljenje v domači občini Podče-
trtek, med drugim je že dru-
gi mandat občinska svetnica.

„Zavedam se, da je vodenje 
Sklada v gospodarsko zahtev-
nih časih še posebej odgovor-
na naloga. Predvsem z dobro 
komunikacijo in medseboj-
nim sodelovanjem ter trdim 
delom vseh zaposlenih se 
bomo trudili, da bomo zago-
tovili izvedbo zastavljenih ci-
ljev. Strokovnost, uspešnost in 
transparentnost ostajajo vo-
dilo našega delovanja. Želim 
si dobrega sodelovanja z vse-
mi, ki so na kakršen koli način 
odgovorni do ljudi in okolja, v 
katerem živimo in uporablja-
mo jedrsko tehnologijo,“ je 
še povedala za zaključek.
 Peter Pavlovič

Mag. Darija Štraus Trunk
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RAZBOR POD LISCO - V Domu krajanov na Razborju se je 17. 
marca odvijal umetniško bogat 69. Razborski večer z osrednjo 
gostjo, s slovensko pesnico in pisateljico Nežo Maurer. Zgo-
vorna, duhovita, sproščena, odkritosrčna in nasmejana Mau-
rerjeva, ki bo letošnjega 22. decembra dopolnila 82 let, je 

predstavila del svoje zanimive življenjske zgodbe, ki jo je kot 
nezakonsko hčer mlinarice v kraju Podvine pri Polzeli pripelja-
la najprej v učiteljske, nato v novinarske in potem še v pesni-
ške ter v pisateljske vode. Slovenska Sapfo, pesnica ljubezni 
in erotike, kot jo v umetniških krogih radi imenujejo, je spre-
govorila tudi o sinu in hčeri, ki sta imela nenavadne želje in jih 
uspela uresničiti -  sin se je v Mostarju izšolal za pilota, hči Eva 
pa v Rusiji za klovneso. Večer, ki ga je tudi tokrat s poetično 
besedo povezovala Breda Vidmar, so obogatili še: z glasbenim 
nastopom vokalna skupina Vilinke iz Boštanja in fantovski dija-
ški oktet Kajuh I. gimnazije v Celju ter likovni umetnik Ludvik 
Kos iz Radeč. S. R., foto: L. Motore

SENOVO - Pevski zbor Društva upokojencev Senovo je 17. 
marca v dvorani Doma XIV. divizije Senovo organiziral že 
tretji letni koncert. Pevke in pevci pod vodstvom Viktor-
ja Repšeta so obiskovalcem pripravili bogat kulturno-glas-
beni program. Prireditev, ki jo je povezovala Tatjana Uduč, 
so popestrili Otroška folklorna skupina Senovo, Domen Ku-
nej s harmoniko, Lara in Nina Šoštar Pribožič, ki sta v due-

tu zaigrali na violino in kitaro, Nina Kukovičič s citrami ter 
Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo. Prireditev so skleni-
li z uprizoritvijo lahkotnega skeča. Nastopajoče in obiskoval-
ce je pozdravil predsednik Društva upokojencev Senovo Lud-
vik Grilc, ki je v kratkem govoru povzel zgodovino in uspehe 
pevskega zbora. U. Š.

BRESTANICA – V brestaniškem Domu Svobode so 24. marca pri-
pravili dobrodošlico pomladi. V pestrem večeru so soncu, lju-
bezni in življenju v pozdrav zapeli Trio MTM Rožmarin (Mato 
Zakonjšek – harmonika, Tanja Topol - violončelom in Mar-
ko Železnik – tenor), vokalna skupina Naša pesem ter soli-
sti Nataša Kunej, Jernej Železnik, Jernej Šterk, Manca Ži-
gante, Peter Tomažin, Katja Bogovič in Marko Železnik ob 
spremljavi pianista Martina Šuštaršiča. Dovolili pa so si sto-
piti tudi med spomine – 40 in več let nazaj, ko je Brestani-
čane z vedro glasbo in petjem razvajal ansambel Steb s pev-
cema Andrejo Bračun in Železnikom.

Ker je v marcu praznik žensk in ker je bil koncert na predve-
čer materinskega dne, se je dogodku prilegala tudi razstava 
čudovitih kipov Jožice Petrišič in Branke Pirc. Materam v za-
hvalo je zazvenela tudi zadnja koncertna pesem Materi v spo-
min, za katero je daljnega leta 1959 napisal melodijo in be-
sedilo Mato Zakonjšek. Ob koncu je vinar večera Ivan Pečnik 
obiskovalce povabil, da pomladi in dobremu počutju nazdra-
vijo še z iskrivo vinsko kapljico. P. P./M. Marjetič

Letni koncert senovskega zbora

Razborski večer z Nežo Maurer

S priznano slovensko pesnico in pisateljico Nežo Maurer 
se je pogovarjala Breda Vidmar.

Pevski zbor Društva upokojencev Senovo

Vrača se pomlad

Ansambel Steb s pevcema Andrejo Bračun in Markom Že-
leznikom

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

ANA BEZJAK 
& PIAZZOLEKY

koncert
Zasedba: Ana Bezjak - vokal, Matjaž Balažic – 

harmonika, Matjaž Antončič – violina, 
Davorin Mori – klavir, Timi Krajnc – kitara, 

Rok Hozjan – kontrabas

sobota, 14.4., ob 20.30 uri
Klub KDK, za Jazz-etno abonma in izven

STUDENEC - Gledališka skupina Kulturnega društva Stude-
nec se je zadnji petek v marcu na domačem odru kulturne-
ga doma premierno predstavila z novo predstavo,  komedi-
jo Pleskarji nimajo spominov, nastali po literarni predlogi 
italijanskega igralca in pisca številnih komedij Daria Foa.

Zgodba dveh pleskarjev se začne zapletati, ko morata preple-
skati stanovanje neke vdove. V njem naletita na lutko vdo-
vinega pokojnega moža Giorgia, za katerega se v nadaljeva-
nju pokaže, da ni lutka, temveč je samo močno omamljen 
mož. Kdo ga omami in zakaj? S pomočjo obeh nerodnih ple-
skarjev pride resnica na dan. 
Za komične zaplete in presenetljiv zaključek v komediji Ple-
skarji nimajo spominov so poskrbeli Metka Pšeničnik, Karli 
Tomažin, Marko Zalokar, Silvo Starc (starejši in mlajši), Sla-
vica Ivačič, Tjaša Metelko (debitantka v igri) in Anica Toma-
žin.  Predstavo je režirala Andreja Janc, šepetalka je bila 
Marica Starc, tonska mojstra sta bila Žiga Mikolič in Viljem 
Ivačič, sceno sta pripravila oče in sin Starc, za kostumogra-
fijo je poskrbela Metka Pšeničnik. S. Radi

»Pleskarji nimajo spominov« 

Trije Giorgii? Ne, samo eden je pravi, dva sta pleskarja.

TEDEN ODPRTIH VRAT
16. 4.-21. 4. 2012
-slovenski dnevi knjige-

brezplačen vpis za nove člane

zanimive dejavnosti po
knjižničnih oddelkih

četrtek, 19. 4. 2012, ob 19. uri

monokomedija

Jaz sem Ela,
čistilka v knjižnici

VSTOPITE SKOZ VRATA
NA VRT TISOČERIH ČUDES:

Z ELO ZA ŠALO, A SICER ZARES!

www.knjiznica-brezice.si

Po besedah ravnatelja Glas-
bene šole Krško Draga Gra-
diška je nastajajoči glasbeni 
projekt Rok Kurent že dru-
go glasbeno scensko delo, ki 
ga bo postavil na oder Simfo-
nični orkester Glasbene šole 
Krško. 

„Najprej smo uprizorili Vraž-
je dekle, letos pa bo luč 
sveta zagledalo novo delo. 
Lahko rečem, da je takšna 
predstava redkost v Slove-
niji. Želel sem si, da bi na 
oder postavili neko delo, ki 
bi bilo sodobnejše in bi iz-
zvenelo kot simfo-rock. Tako 
sem takoj po izvedbi Vražje-
ga dekleta začel razmišljati 
o novi postavitvi in sem se 
že kmalu odločil za kompo-
nista Dejana Učakarja, ki je 
tudi sicer zelo produktiven, 
saj dela odlične aranžmaje 
za naš orkester, tudi zato, 
ker ga pozna, predvsem pa 

Jeseni premiera Roka Kurenta
KRŠKO – O scensko glasbenem delu Rok Kurent, ki ga bodo na krški veliki oder postavili jeseni, smo se 
pogovarjali z idejnim očetom Dragom Gradiškom ter avtorjem glasbe Dejanom Učakarjem.

pozna njegove limite,“ je 
povedal Gradišek in dodal, 
da priprave tečejo že četr-
to leto. 

V pogovoru je tekla beseda 
tudi o delu, tako Gradišek 

kot avtor glasbe Učakar pa 
sta dejala, da je to neke vr-
ste muzikal, politična burka, 
glasbena drama oz. kulturni 
protest. „Delo, ki drži zrca-
lo politični kulturi slovenske-
ga naroda in dokazuje, da se 
od časov Cankarja nismo ni-
česar naučili. Vendar je delo 

prikazano skozi umetniške 
oči, narejeno je bolj sarka-
stično in cinično, čeprav je 
osnovna ideja libretista Ma-
tjaža Pikala po Cankarjevem 
Kurentu, ki ga je prestavil v 
sedanje čase,“ je dodal Uča-
kar, oba skupaj pa sta pove-
dala, da je tudi scena nekaj 
posebnega. 

V projektu sodeluje skoraj 
sto glasbenikov, pevcev in 
igralcev, glavni junaki pa so 
Peter Dirnbek, Tadeja Mo-
lan, Matjaž Breznikar in 
Nina Berger. Predstava traja 
skoraj uro in pol, ustvarjal-
ci obljubljajo pestro in raz-
gibano dogajanje in majhna 
presenečenja. V en glas pa 
sta za konec sogovornika str-
nila besede: „Predvsem pa 
je zanimivo končno sporoči-
lo, da za ljudi ni važno ne 
desno ne levo, važno je, da 
imamo pečene piške.“ 

 Marija Kalčič

Glasbeni projekt Rok Kurent si je zamislil Drago Gradi-
šek (levo), avtor glasbe pa je Dejan Učakar.

Krška glasbena šola je bila med soorganizatorji 41. držav-
nega tekmovanja mladih glasbenikov, kjer je tekmovalo ne-
kaj manj kot 500 tekmovalcev. Potekalo je med 13. in 20. 
marcem. Gradišek, ki je bil tudi predsednik organizacijske-
ga odbora, je povedal, da so letos tekmovali na godalih, 
komorne skupine s pihali, harfisti in kitaristi. „Iz naše šole 
sta se uvrstili na tekmovanje dve komorni skupini, po dve 
violinistki in kitaristi, še posebej pa bi izpostavil violonče-
listko Nušo Planinc,“ je dejal. Tekmovalci Glasbene šole 
Krško se lahko ponašajo z dvema zlatima plaketama, dve-
ma srebrnima in šestimi bronastimi plaketami.

Kultura v Posavju

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782Fax.: 07 49 05 781
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V občini Sevnica je 37 javnih vodovodov, ki s pi-
tno vodo oskrbujejo 13.782 prebivalcev izmed 
17.567 vseh prebivalcev s stalnim bivališčem v 
občini Sevnica, kar pomeni, da se že 78,5 % ob-
čanov oskrbuje s pitno vodo iz javnih vodovodov. 
Od tega izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo 
v občini Sevnica, Komunala d.o.o. Sevnica, upra-
vlja 7 vodovodnih sistemov in zagotavlja pitno 
vodo 9.469 občanom (53,9 %). Poleg tega Komu-
nala dodatno nadzira kakovost vode še na 21 jav-
nih vodovodih s stališča zagotavljanja odgovor-
ne osebe, ustreznem ukrepanju ter obveščanju 
uporabnikov v primeru ugotovljene neskladno-
sti, na osnovi sistema notranjega nadzora HACCP. 
Vzdrževanje vodovodnih sistemov na teh vodo-

vodih pa je še vedno v domeni krajevnih skupno-
sti ali vaških vodovodnih odborov. 9 javnih vodo-
vodov, ki s pitno vodo oskrbujejo cca 850 oseb, 
pa v letu 2011 še ni imelo vzpostavljenega nad-
zora nad kakovostjo pitne vode s strani Komuna-
le d.o.o. Sevnica, zato podatkov o rezultatih ana-
liz v spodnji tabeli ni (opomba v tabeli: ni pod zdr. 
nadzorom Komunale). Ugotavljamo, da je sode-
lovanje z upravljavci vodovodnih sistemov korek-
tno in učinkovito, saj se stanje vodooskrbe v ob-
čini Sevnica z leti vidno izboljšuje.

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analiz po 
posameznih javnih vodovodih, opravljenih v okvi-
ru notranjega nadzora HACCP v letu 2011:

Iz rezultatov analiz je razvidno, da je bilo na jav-
nih vodovodih v okviru notranjega nadzora HACCP, 
katerega izvaja Komunala d.o.o. Sevnica, odvze-
tih 154 vzorcev pitne vode za mikrobiološke pre-
iskave ter 52 vzorcev za kemične preiskave pitne 
vode. Izmed vseh odvzetih vzorcev za mikrobio-
loške preiskave je bilo 30 vzorcev (19,5 %) neskla-

dnih s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09) določenimi parametri 
zaradi prisotnosti ene ali več vrst bakterij, in sicer: 
•	 E.	coli	(Escherichia	coli): bakterija vedno kaže 
na fekalno onesnaženost, t.j. onesnaženost s člo-
veškim ali živalskim blatom. Voda, v kateri je E.co-
li, lahko ogroža zdravje uporabnikov, zato je po-

Analize pitne vode na javnih vodovodih 
v občini Sevnica v letu 2011

ŠT. JAVNI 
VODOVOD ZAJETJE ŠT. 

OSEB

ŠT. ANALIZ
neskladni/

skupaj odvzeti VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

MO KE

 KS SEVNICA  

1. Sevnica Dolna, Stilles 5 385 0/16 0/16 upravljavec Komunala

2. Zajčja gora Neimenovano 60 2/2 0/2 E. coli, C, MO-36°C, enterokoki

3. Stržišče Počivice 36 2/2 1/2

E.coli, C, MO-36°C, enterokoki, 
NTU; 

ni JV; ni pod zdr. nadzorom 
Komunale 

 KS BOŠTANJ 

1. Okič Grahovica 90 1/2 0/2 C, enterokoki
2. Log Log I, Log II, Log III 322 0/2 0/2
3. Boštanj B-I, B-II 1.100 2/8 0/8 C, MO-36°C
4. Lukovec Močile, Zajček 187 1/2 0/2 MO-36°C
5. Vrh pri Boštanju Grahovica I 114 1/2 0/2 E. coli, C
6. Šmarčna-Kompolje B-3 270 0/2 0/2

 KS ŠENTJANŽ  

1. Primštal-Šentjanž Stara Gora - Primštal 150 0/2 0/2  
2. Cerovec Neimenovano 100 2/2 0/2 E. coli, C

3. Požarče - Ovseno- 
Nunski Log-Podboršt Podkal-Svrževo 78 2/2 0/2 E. coli, C, enterokoki 

4. Srednik-Glino-
Veternik Bozna 127 2/2 0/2  C, enterokoki

5. Veliki Cirnik Slapšak 65 0/2 0/2  

 KS TRŽIŠČE  

1. Nova gora Vrtina Radovan, 
Nova gora 633 2/2 0/2 C, upravljavec Komunala

2. Spodnje Vodale Sklepnica 142 1/2 0/2  C, MO-36°C, enterokoki  

3. Spodnje - Zgornje 
Mladetiče - Pijavice Pasji graben 114 0/2 0/2  

4. Slančji vrh Za gomila 77 2/2 1/2 E. coli, C, enterokoki, NTU

5. Krsinji vrh Lesine 48 1/2 0/2 C, enterokoki; ni JV, 
lastna oskrba

KS KRMELJ
1. Krmelj Vrtina Krmelj 1 680 0/5 0/5 upravljavec Komunala

 KS LOKA

1. Loka Žirovnica 264 0/2 0/2
2. Breg Neimenovano 85 1/2 0/2 E. coli, C
3. Razbor - Lisce Lisce - Razbor 98 1/2 0/2 C
 KS STUDENEC 

1. Primož Vrtina Primož, 
Studenec 886 0/8 0/8 upravljavec Komunala

2. Križe Črni studenec, 
Gomila 37 1/2 0/2 C

3. DUO Impoljca Impoljski potok - V1 300 0/2 0/2

 KS ZABUKOVJE 

1. Trnovec Neimenovano 80 0/2 0/2

 KS BLANCA  

1. Blanca Vrtina Blanca 663 0/6 0/6 upravljavec Komunala
2. Stagonce-Kancijan Stagonce 82 1/2 0/2 C
3. Dolnje Brezovo Cvetoči Studenček 84 0/2 0/2 lastna oskrba

ŠT. JAVNI 
VODOVOD ZAJETJE ŠT. OSEB

ŠT. ANALIZ
neskladni/

skupaj odvzeti VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

MO KE

 KS SEVNICA 

1. Sevnica Dolna, Stilles 5 385 1/20 0/8 C, upravljavec Komunala

2. Žigrski vrh Topolina 112 ni pod zdr. nadzorom Komunale

3. Cirje – Ledina Cirje 80 ni pod zdr. nadzorom Komunale
4. Zajčja gora Neimenovano 60 3/3 0/1 E. coli, C, MO-36°C

 KS BOŠTANJ  

1. Okič Grahovica 90 2/4 0/1  C
2. Konjsko Neimenovano 50 ni pod zdr. nadzorom Komunale
3. Log Log I, Log II, Log III 322 2/6 0/1 C 
4. Boštanj B-I, B-II 1.100 2/20 0/11 C
5. Lukovec Močile, Zajček 187 1/3 0/1  E. coli, C
6. Vrh pri Boštanju Grahovica I 114 1/1 C
7. Šmarčna-Kompolje B-3 270 1/6 0/1 C

 KS ŠENTJANŽ  

1. Primštal-Šentjanž Stara Gora - Primštal 150 0/5 0/1  
2. Cerovec Neimenovano 100 ni pod zdr. nadzorom Komunale

3. Požarče - Ovseno- 
Nunski Log-Podboršt Podkal-Svrževo 78 ni pod zdr. nadzorom Komunale

4. Srednik-Glino-
Veternik Bozna 127 ni  pod zdr. nadzorom Komunale

5. Svinjsko Neimenovano 72 ni pod zdr. nadzorom Komunale
6. Veliki Cirnik Slapšak 65 2/3  C

 KS TRŽIŠČE  

1. Nova gora Vrtina Radovan, 
Nova gora 633 3/7 0/4 C, upravljavec Komunala

2. Skrovnik Skrovnik 72 ni pod zdr. nadzorom Komunale
3. Spodnje Vodale Sklepnica 142 0/4  

4. Mladetiče-Gabrijele-
Pijavice Pasji graben 114 1/4 0/1  MO-36°C

5. Tržišče Turški dol 215
s 01.01.2011 prevezan na JV 

Nova gora 
(upravljavec Komunala) 

6. Slančji vrh Za gomila 77

KS KRMELJ

1. Krmelj Vrtina Krmelj 1 680 1/10 0/4 C, upravljavec Komunala

 KS LOKA 

1. Loka Žirovnica 264 1/6 0/3 C
2. Račica Račica - Mekote 216 0/4 0/1
3. Breg Neimenovano 85 2/4 0/1
4. Razbor - Lisce Lisce - Razbor 98 2/4 0/1 C
5. Šentjur na Polju Neimenovano 90 1/3 E. coli, C

6. Okroglice Neimenovano 35 2/2 0/1
E. coli, C 

JV zaradi turist. gostilne; 
lastna oskrba

 KS STUDENEC 

1. Primož Vrtina Primož, 
Studenec 886 0/9 0/3 upravljavec Komunala

2. Studenec-Rovišče-
Hudo Brezje-Ponikve Gosenk 620  S 01.01.2011 prevezan JV na JV 

Primož (upravljavec Komunala) 

3. Arto Vrtina Arto 68 nadzor kakovosti Kostak Krško, 
upravljavec Komunala

4. DUO Impoljca Impoljski potok - V1 300 ni pod zdr. nadzorom Komunale

 KS ZABUKOVJE 

1. Trnovec Neimenovano 80 0/3 lastna oskrba

 KS BLANCA  

1. Blanca Vrtina Blanca 663 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Dolnje Brezovo-
INPLET Vodnjak INPLET 129 1/9 0/4 C, upravljavec Komunala

3. Stagonce-Kancijan Stagonce 82 C 
4. Dolnje Brezovo Cvetoči Studenček 84 1/4 E. coli, C; lastna oskrba

trebno vodo pred uporabo ustrezno pripraviti (npr. 
dezinfekcija s klorom) ali jo prekuhati. V letu 2011 
je bila potrjena prisotnost E. coli v 7 odvzetih vzor-
cih pitne vode (4,5 %).
•	 koliformnih	bakterij,	ki kažejo na onesnaženje z 
večjimi količinami organskih in anorganskih snovi 
iz okolja, neustreznost priprave pitne vode, one-
snaženje po pripravi vode, poškodovanost omrež-
ja, neustrezno vzdrževanega hišnega priključka ... 
Prisotnost teh bakterij za zdravje ni nevarna, kljub 
temu moramo v sistemu preveriti vzroke za pojav 
neskladnosti in jih čim prej odpraviti.
•	 števila	mikroorganizmov	pri	36°C: bakterije ka-
žejo na učinkovitost postopkov priprave vode, na 

razmnoževanje bakterij v omrežju zaradi zastojev 
vode ali povečane temperature, naknadnega vdo-
ra bakterij v sistem ... Ne predstavljajo tveganja za 
zdravje uporabnikov.

Vseh 52 odvzetih vzorcev pitne vode je bilo skla-
dnih s predpisanimi fizikalno kemijskimi parame-
tri. 

Poleg notranjega nadzora se na javnih vodovo-
dih izvajajo še analize pitne vode v okviru držav-
nega monitoringa, ki je v pristojnosti Ministrstva 
za zdravje. V spodnji tabeli navajamo še rezultate 
analiz v okviru državnega monitoringa:

Državni monitoring v letu 2011 se je izvajal na 30 
javnih vodovodih. Odvzetih je bilo po 93 vzorcev 
za mikrobiološke preiskave pitne vode ter kemič-
ne preiskave pitne vode. Iz rezultatov je razvidno, 
da je bilo 25 vzorcev neskladnih v mikrobioloških 
parametrih (26,9 %) in le 2 odvzeta vzorca sta bila 
neskladna v fizikalno kemičnih parametrih zaradi 
povišane motnosti pitne vode.

V vseh primerih ugotovljene neskladnosti pitne vode 
smo uporabnike obveščali v skladu s Pravilnikom o 
pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 
25/09) ter navodili Inštituta za varovanje zdravja RS. 

Na vseh vodovodnih sistemih, kjer je bila ugoto-
vljena prisotnost E.	coli, je bilo potrebno zaradi 
varovanja zdravja uporabnikov vodo pred upora-
bo prekuhavati.

Opombe:
B – barva | C – skupne koliformne bakterije | E. coli – Escherichia coli | 

MO-36°C – število mikroorganizmov pri 36°C 48 h | NTU – motnost     

Načini obveščanja uporabnikov v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode:
• center za obveščanje - 112
• radio Veseljak Posavje
• spletna stran Komunale d.o.o. Sevnica: www.komunala-sevnica.si
• oglasne deske 
• individualno večji porabniki pitne vode



Posavski obzornik - leto XVI, številka 8, četrtek, 12. 4. 2012 11IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

Količine odloženih mešanih komunalnih odpadkov 
je obvezno zmanjševati z ločevanjem odpadkov na 
izvoru. Kaže se trend upadanja količin odloženih od-
padkov na odlagališču Cerod d.o.o., saj v letu 2011 
beležimo za 15 odstotkov manj odloženih mešanih 
komunalnih odpadkov v primerjavi z letom 2010. 
V tabeli so prikazani podatki za količine ločenih 

frakcij iz ekoloških otokov in zbranih nevarnih od-
padkov na Zbirnem centru, podrobnejša tabela za 
vse vrste odpadkov in trendi rasti so na voljo na 

naši spletni strani www.komunala-sevnica.si v ru-
briki dejavnosti - ločeno zbiranje.

Prikazani rezultati so odraz ekološkega ravnanja in 
ozaveščenosti naših uporabnikov, ki je vsako leto 
bolj opazno. Takšnega sodelovanja in še boljših re-
zultatov skupnega dela si želimo tudi v prihodnje. 

V kolikor želite dodatne informacije v zvezi z ravna-
njem z odpadki, nas pokličite na tel. 07/81 64 714. 

Ugotavljamo, da se stanje oskrbe s pitno vodo iz 
leta v leto v občini Sevnica izboljšuje, kar je pred-
vsem posledica velikih investicij Občine v izgra-
dnjo javnih vodovodov in s tem dana možnost po-
vezav lokalnih javnih in zasebnih vodovodov na 
javne vodovode v upravljanju izvajalca javne služ-
be in v skladu z veljavno zakonodajo. Prevezave so 
običajno izvedene na tistih vodovodih, kjer obsta-
ja interes uporabnikov o priključitvi na javni vodo-
vod ali primanjkuje vode na obstoječih sistemih 

ali pa neustrezna kakovost vode predstavlja tudi 
tveganje za zdravje uporabnikov. Največjo težo pri 
načrtovanih prevezavah ima vsekakor zagotavlja-
nje kakovostne pitne vode, kar je hkrati tudi ob-
veza Občine, določena s Pravilnikom o oskrbi s pi-
tno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06, 41/08, 28/11). Samo 
v letu 2011 se je na javni vodovod Primož pove-
zal vodovod Studenec - Rovišče – Hudo Brezje – 
Ponikve (650 uporabnikov) ter vodovod Tržišče 
na javni vodovod Nova gora (215 uporabnikov). 
Zaradi neustrezne kakovosti vode se je na javni 
vodovod Sevnica priključil vodovod Zajčja gora, 
aktivnosti pa med drugim potekajo tudi na vodo-
vodu Slančji vrh. 

Na preostalih javnih vodovodih so bo do ureditve 
upravljanja v okviru izvajalca javne službe oskr-
be s pitno vodo izvajal redni nadzor po sistemu 
HACCP. Rezultati analiz pitne vode bodo nareko-
vali nadaljnje priključevanje vodovodov na večje. 

Podrobne informacije o vzorčenju pitne vode za 
leto 2011 in rezultatih le teh lahko pridobite na 
Komunali d.o.o. Sevnica, tel. 07/81 64 724. 

Navodila o prekuhavanju vode:

1. Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je 
varna metoda.

2. Tri minute vretja pomeni široko varnost.
3. Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbi-

strimo z usedanjem in nato filtriramo.
4. Preprečiti je treba možnost naknadnega one-

snaženja.
5. Vodo shranimo na hladnem.
6. Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Leto 2011 je bilo tudi na področju ravnanja z od-
padki precej razgibano, nova zakonodaja je nare-
kovala uvedbo ločenega zbiranja bioloških odpad-
kov, ki se skladno z Uredbo o ravnanju z biološko 
razgradljivimi odpadki ne smejo odlagati na od-
lagališču za nenevarne odpadke. Prav tako je ob-
vezno ločevanje embalaže na ekoloških otokih. 
Izpolnjevanje teh zahtev je obvezno tako za pov-

zročitelje odpadkov kot tudi za izvajalca javne služ-
be, da spremembam in zahtevam sledimo in jih 
upoštevamo. V preteklem letu so bila z biološki-
mi posodami opremljena strnjena naselja, posta-
vljenih je bilo še dodatnih 33 novih malih zbiralnic 
t.i. »ekoloških otokov«. Trenutno stanje ekoloških 
otokov v občini je 95. 

Informacija o količinah zbranih odpadkov 
v občini Sevnica v letu 2011

 

KOLIČINE ZBRANIH IN ODDANIH LOČENIH FRAKCIJ v kg
papirna in kartonska em-

balaža
steklena 

embalaža
drobna 

embalaža
nevarni 
odpadki

l. 2010 134.696   98.110 53.770 11.871

l. 2011 272.510 119.610 93.590 12.704

Informacija o čiščenju odpadnih voda 
na čistilnih napravah v letu 2011
Komunala d.o.o. Sevnica je upravljavec central-
ne čistilne naprave Sevnica (CČN), čistilne napra-
ve Kompolje ter rastlinske čistilne naprave Bazga. 
Skladno z zakonodajo in v njej predpisano termin-
sko dinamiko se na njih izvajajo obratovalni mo-
nitoringi, ki prikažejo učinke čiščenja posamezne 
naprave. Ker se izvaja monitoring na ČN Kompolje 
na 3 leta, na ČN Bazga na 2 leti, se je v letu 2011 

obratovalni monitoring izvajal le na CČN Sevnica. 
Leto 2011 je bilo prvo leto obratovanja CČN, zato 
je bilo skladno z zakonskimi predpisi izvedenih 12 
meritev učinkovitosti čiščenja naprave. Letni pov-
prečni učinek čiščenja na podlagi izvedenih meri-
tev znaša po KPK 94,4 %, letni povprečni učinek 
čiščenja po BPK5  96,7 %. Navedeni učinek čišče-
nja je skladen z veljavno zakonodajo.       

NORMATIV (%) REZULTAT (%)

KPK 80 94,4

BPK5 90 96,7

JAVNO PODJETJE
KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

Izvajalec projekta, podje-
tje Rafael d.o.o. iz Sevnice, 
je z deli pričel na Drožanjski 
cesti v Sevnici, podizvajalec 
pri projektu Javno podje-
tje Komunala d.o.o. Sevnica 
pa gradbena dela opravlja v 
Florjanski ulici. Dela se v na-

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica 
je tudi letos povabilo župana Srečka Ocvirka, da v okviru 
celoletnih predavanj društva predstavi aktualne projek-
te Občine Sevnica.

Med njimi so bili v sliki in besedi izpostavljeni predvsem na-
slednji: urejanje tretje etape državne ceste skozi Sevnico, 
izvajanje projekta Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Bo-
štanju, urejanje kanalizacijskega sistema na Orehovem z gra-
dnjo čistilne naprave, priprava na projekta ureditve prome-
tne infrastrukture v Boštanju in gradnjo pločnikov v Tržišču, 
pa tudi sprejemanje Občinskega prostorskega načrta in pro-
storsko umeščanje mosta na Logu, ki sta v zaključnih fazah 
izdelave. Dela intenzivno potekajo na objektu novega vrtca 
v Krmelju, ki bo končan v letošnjih poletnih mesecih, Boštanj 
bo z novim mostom čez reko Mirno dobil boljšo prometno po-
vezavo do glavne ceste Sevnica–Trebnje, območje celotne ob-
čine pa bo povezano z optičnim omrežjem.

Srečanje z županom je bila sicer ena od številnih dejavnosti, 
ki so jih v letošnjem šolskem letu pripravili v Društvu Uni-
verza za tretje življenjsko obdobje Sevnica. Poleg predavanj 
gostujočih predavateljev in strokovnjakov različnih področij 
jih družijo udeležbe na strokovnih ekskurzijah, ogledi gle-
daliških predstav, krožki, organizacija proslav in razstav, del 
članic pa tudi prepevanje v ženskem pevskem zboru U3nek, 
ki je kulturno obogatil tudi srečanje z županom. 

Samoborska salamijada je 
prav tako kot sevniška obar-
vana mednarodno, zato je po 
tradiciji člane delegacij tu-
jih držav v mestni hiši sprejel 
župan mesta Samobor Krešo 
Beljak. Sprejema so se ude-
ležili tudi župan Občine Sev-
nica Srečko Ocvirk skupaj s 
podžupanom Janezom Kuk-
cem, direktorjem občinske 
uprave Zvonetom Košmer-
lom in predsednikom Dru-
štva salamarjev Sevnica Sta-

V teku projekt Sekundarna 
kanalizacija v Sevnici in Boštanju
V Sevnici so se v mesecu marcu intenzivno pričela dela v sklopu projekta Sekundarna kanalizacija v Sev-
nici in Boštanju, katerega cilj je celovita ureditev kanalizacijskega omrežja na obravnavanem območju. 

daljevanju pričenjajo na ob-
močju Taborniške ulice in v 
Boštanju. 

Cilj projekta je celovita ure-
ditev sekundarnega kanali-
zacijskega omrežja Sevni-
ce in Boštanja tako, da bo 

ustrezalo vsem zahtevam, ki 
jih za tovrstne objekte na-
rekujejo predpisi in standar-
di. Projekt je Občina Sevni-
ca uspešno prijavila na javni 
poziv za sofinanciranje ope-
racij iz naslova regionalnih 
razvojnih programov. Pogod-

bena vrednost projekta zna-
ša okrog 2.150.000 evrov, 
vrednost sofinanciranja pa 
je 1.492.000 evrov. Pogod-
beni rok za dokončanje del 
je konec avgusta 2012. 

Pričetek del v Florjanski ulici. (Foto: Občina Sevnica) Pričetek del v Drožanjski ulici. (Foto: Občina Sevnica)

Srečanje župana s sevniškim 
društvom U3

Samoborska salamijada 
z zmago Milana Daničiča
V hrvaškem Samoboru se je konec marca odvijala 25. Samoborska salamijada. Tradicionalna prireditev 
je tudi letos minila v znamenju uspešnega sodelovanja Društva salamarjev Sevnica, ki združuje, izobra-
žuje in usmerja številne izdelovalce domačih mesnih dobrot iz sevniške občine. 

netom Krncem. Tovrstna 
neformalna srečanja in po-
govori predstavnikov lokal-
nih skupnosti so se že v pre-
teklosti izkazali kot uspešno 
izhodišče za začetek medna-
rodnega sodelovanja pri raz-
ličnih projektih.

Osrednji dogodek z razglasi-
tvijo rezultatov se je odvijal 
pod velikim šotorom na Trgu 
kralja Tomislava. Okrog tisoč 
gostom je kuharske specia-

litete pripravljalo deset go-
stinskih ponudnikov, med nji-
mi tudi Gostilna Vrtovšek iz 
Sevnice. Vse kuharske moj-
stre je pozdravil osrednji 
gost prireditve, predsednik 
Republike Hrvaške dr. Ivo 
Josipović, ki se je v nada-
ljevanju večera srečal in ne-
kaj besed izmenjal tudi z žu-
panom Srečkom Ocvirkom in 
njegovimi sodelavci. 

Osrednje dejanje večera je 

bila razglasitev rezultatov. 
Na Samoborski salamijadi se 
izdelovalci salam pomerijo 
v treh kategorijah – doma-
čih ljubiteljskih salamarjev, 
registriranih proizvajalcev 
salam in mednarodnih lju-
biteljskih salamarjev. V ka-
tegoriji slednjih je bil izmed 
sevniških salamarjev še pose-
bej uspešen Milan Daničič s 
Kompolja, ki je osvojil odlič-
no prvo mesto in s tem na-
grado »Velika zlatna šajba«.  

Podžupan Janez Kukec, Milan Daničič in župan Srečko 
Ocvirk. (Foto: Občina Sevnica)
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faltiranje poškodovanih ce-
stišč in priprava tehnične 
dokumentacije ter dokazil o 
zanesljivosti objekta za iz-
vedbo tehničnega pregleda. 

Priključevanje stanovanjskih 
objektov bo možno po prido-
bitvi uporabnega dovoljenja, 
predvidoma bo to v mesecu 
juliju 2012. 

Finančna 
konstrukcija 
investicije
Občina Brežice bo za reali-
zacijo investicije nameni-
la 435.000 evrov, vrednost 
celotne investicije znaša 
1,06 milijona evrov. Sofi-
nanciranje investicije v viši-

ni 621.666 evrov zagotavlja 
Evropska unija iz naslova 
prednostne usmeritve Regi-
onalni razvojni programi ra-
zvojne prioritete - Razvoj re-
gij - Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvoj-

15. marca je praznovala 95. rojstni dan gospa Ivanka Mo-
lan iz Dobove. Ob visokem osebnem jubileju jo je obiskal 
ter ji voščil mnogo zdravja in zadovoljstva tudi župan ob-
čine Brežice Ivan Molan.    

Ivanka Molan se je rodila 15. marca 1917 v družini Štraser v Ka-
pelah kot četrti od osmih otrok mami Ani ter očetu Francu. Mla-
dost je preživljala doma na kmetiji in zaradi izgube matere kot 
najstarejša hčerka v hiši prevzela gospodinjstvo in vlogo matere 
mlajšemu bratu in sestrama, dve leti pa je skrbela tudi za ne-
čaka. Med vojno je bila z družino izgnana v delovno taborišče v 
Šlezijo. Po vojni se je vrnila domov na kmetijo v Kapelah in se 
leta 1954 poročila z Ivanom Molanom z Malega Obreža. Po po-
roki sta si z možem ustvarila dom v Dobovi in leta 1956 dobila 
sina Ivana. Mož je delal v Ljubljani, tako da je celotno delo na 
kmetiji in vzgoja sina padla na pleča gospe Ivanke. Po moževi 
upokojitvi sta končno zaživela mirnejše življenje, ki pa je bilo 
prekinjeno leta 1976, ko je mož Ivan umrl v prometni nesreči.
Ivanka Molan je ostala aktivna in vitalna vse do danes. Do svo-
jega 85 leta je vozila kolo, skrbno bdela nad dogajanjem v do-
mačem lokalu in kuhala za zaposlene. Gospa Ivanka tudi danes 
sama hodi in skrbi zase, kuha in predvsem nadzira dogajanje. 
Ima odličen spomin in je po besedah njenih dveh vnukinj še ve-
dno glavna pri hiši.

Predmet investicije
Predmet investicije je izgra-
dnja kanalizacije na obmo-
čju dela naselja Trnje (me-
sto Brežice) v dolžini 760 m, 
dela naselja Mostec v dolži-
ni 1.363 m, dela naselja Sela 
pri Dobovi v dolžini 539 m 
(od tega 327 m tlačni vod), v 
delu naselja Gabrje pri Dobo-
vi v dolžini 347 m ter na ob-
močju industrijske cone Do-
bova v dolžini 826 m. 

Potek del
Dela na kanalizaciji poteka-
jo v skladu s terminskim pla-
nom. Do konca meseca aprila 
2012 bodo predvideni kana-
lizacijski kanali izvedeni, v 
mesecu maju se načrtuje as-

Napoved dogodka 
in vabilo na sprejem vinske kraljice 

v Posavju ter tradicionalni 
Praznik kruha, vina in dobre volje

V soboto, 21. aprila 2012, prijazno vabljeni med vinogra-
de v Gadovo peč, kjer bo potekal svečan sprejem sloven-
ske vinske kraljice. Pričetek sprejema vinske kraljice ob 
17. uri v Gadovi peči pri sodu. 

Po končanem sprejemu vabljeni, da z druženjem nadalju-
jete v Pošteni vasi na tradicionalni prireditvi - Prazniku kru-
ha, vina in dobre volje.

BREŽICE - Po otroških so v sklopu območne revije pevskih 
zborov v akustični avli Ekonomske in trgovske šole Brežice 3. 
aprila že tradicionalno prepevali tudi mladinski pevski zbo-
ri iz Dobove, Bizeljskega, Globokega, Pišec, Artič in Brežic. 
Kot zborovodje so se tokrat predstavili Mateja Rožman, Vil-
ko Urek, Jožica Zupančič, Dejan Jerončič, Ela Verstovšek 
Tanšek, Zinka Škofca in Aljaž Božič, kot korepetitorji za kla-

virjem pa so zbore spremljali Dejan Jerončič, Vilko Urek, Lu-
cijan Cetin, Peter Bunetič in Stanka Turšič Pungerčar. Re-
vijo je strokovno spremljal in zborovodjem komentiral Marko 
Vatovec. Publika je glasno zaploskala tudi vsem dobitnikom 
priznanj »Osminke 2012«, ki jih prejmejo učenci, ki so veči-
no osnovnošolskih let prepevali v šolskem pevskem zboru. Za 
zaključek prireditve, ki jo je pripravil JSKD, Območna izpo-
stava Brežice so vsi nastopajoči pod vodstvom zborovodkinje 
pevskega zbora Viva Simone Rožman Strnad zapeli pesem Ja-
nija Goloba »Pustite nam ta svet«.  Metka Galič

Pustite nam ta svet

Mladinski PZ OŠ Brežice z zborovodkinjo Zinko Škofca

Operacija Izgradnja sekundarne kanalizacije 
za priključevanje na ČN Brežice – II. faza 
V okviru investicije Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Brežice – II. faza se izvaja-
jo gradbena dela za izgradnjo sekundarne kanalizacije v naseljih Trnje, Mostec, IC Dobova in delih naselja 
Gaberje z namenom priključevanja na obstoječo ČN Brežice. Cilj projekta je ustrezno odvajanje in čišče-
nje odpadnih vod za zagotavljanje varovanja narave in višje kakovosti bivanja v brežiški občini.

nih potencialov 2007-2013 za 
obdobje 2010-2012.
 Vir: Občina Brežice

95 let Ivanke Molan

Županovo voščilo 95-letnici

BREŽICE – Člani Društva za 
oživitev mesta Brežice so 
19. marca opravili letni 
občni zbor. Rdeča nit aktiv-
nosti, ki so jih ponudili so-
krajanom in prebivalcem 
izven Brežic v užitek in raz-
mišljanje, je bila, kako me-
sto narediti za vse čim bolj 
prijazno.

Kar je tudi bila naloga dru-
štva od ustanovitve junija 
2002, torej bo društvo le-
tos obeležilo desetletnico 
delovanja. Pa vendar, če se 
opredelimo zgolj za leto na-
zaj, so člani v društvu orga-
nizirali ali pa sodelovali pri 
naslednjem: januarja so so-
delovali pri izvedbi delavnice 
ob razstavi Tri stoletja bre-
žiških frančiškanov; maja in 
ob praznovanju KS Brežice je 
bila v prostorih Fakultete za 

Za vse čim bolj prijazno mesto

Opis del 
Rekonstruiran bo objekt sta-
re Mestne hiše (Cesta prvih 
borcev 22, Brežice). Rekon-
strukcija obsega posege v 
notranjosti objekta. Izvede-
ni bodo predvsem naslednji 
gradbeni posegi:
• rekonstrukcija obstoječe 

stropne konstrukcije v pri-
tličju – izvedba  novega AB 
slopa, 

• preboji in odstranitve delov 
nosilne konstrukcije (nosil-
nih zidov), 

• vgradnja jeklenih nosilcev 
pod stropom, na mestih od-
stranjenih nosilnih zidov in 
izvedba dveh AB stebrov ob 
obstoječih zidovih,

• odstranitev obstoječega 
lesenega stopnišča na pod-
strešje,

• izvedba novega AB stopni-
šča na podstrešje, 

• odstranitev dela lesene 
stropne konstrukcije v nad-
stropni etaži,

Občina Brežice bo obnavljala Mestno hišo
V zadnjih letih je staro mestno jedro Brežic zaživelo v novi, prenovljeni podobi. Pred nekaj leti je bila 
obnovljena tudi zunanjost Mestne hiše in pritličje, letos pa bo Občina Brežice v sklopu projekta dolgo-
ročnega razvoja turizma izvedla še investicijsko vzdrževalna dela, za katera je pridobila evropska sred-
stva iz naslova ukrepov LEADER. Obnovljeni prostori Mestne hiše bodo namenjeni predstavitvi in nepo-
sredni prodaji lokalne turistične ponudbe in lokalnih izdelkov, v prostorih bo delovala tudi vinoteka in 
soba za multimedijske predstavitve turistične ponudbe.

• izvedba nove AB stropne 
plošče v delu nadstropne 
etaže.

Dela rekonstrukcije bodo 
potekala tudi pod nadzorom 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, Območne enote 
Novo mesto, v Mestni hiši pa 
so bile izvedene arheološke 
raziskave (izdelovanje kon-
zervatorskega načrta). 

Pričetek del
Občina Brežice je v postop-
ku javnega naročanja preje-
la šest ponudb za izvedbo del 
rekonstrukcije Mestne hiše, 
postopek še ni zaključen, 

saj je Občina še v fazi izbo-
ra izvajalca. Med prispelimi 
ponudbami je najugodnejša 
ponudba v višini 191.941,80 
evrov. Občina Brežice priča-
kuje, da se bodo dela rekon-
strukcije Mestne hiše pričela 
po podpisu pogodbe z izbra-
nim izvajalcem (konec aprila 
2012), zaključek del je pred-
viden v roku 45 dni od začet-
ka del. 

Vrednost projekta
Projekt Vrata turizma desti-
nacije Posavje, katerega del 
je tudi obnova Mestne hiše, 
temelji na izkoriščanju po-
tencialov za dolgoročni ra-
zvoj turizma in podeželja, 
in sicer na povezovanju ob-
stoječe turistične ponud-
be ter povpraševanja števil-
nih obiskovalcev zdravilišča, 
ki želijo izkusiti tudi lokalno 
ponudbo. Vrednost projekta 
znaša 373.901,80 evrov, od 
tega predstavljajo evropska 
sredstva iz naslova ukrepov 
LEADER 199.853,49 evrov, 
preostali delež predstavljajo 
lastna sredstva Občine Breži-
ce.  Vir: Občina Brežice

turizem pripravljena stalna 
razstava ‚Kolnarji, trgovci, 
obrtniki‘ avtorice dr. Ivanke 
Počkar (na pobudo društva 
dobitnica občinske nagrade 
za leto 2011); v juniju so z 
Župnijo Brežice organizira-
li pogovor na temo ureditve 
prostora pri Rokovi cerkvi; 
avgusta so odprli fotograf-
sko razstavo Branka Brečka 
na temo ‚Stavbna dediščina 

3 – line‘ in jo oktobra ponu-
dili na ogled na Bizeljskem; v 
Dvorani v parku v Krškem se 
je društvo predstavilo z raz-
stavo fotografij Branka Breč-
ka z naslovom ‚Odkrita in za-
krita stavbna dediščina‘; ob 
otvoritvi stalne razstave o 
kolnarjih so organizirali od-
prtje prostorov Fakultete za 
turizem vsako nedeljo od 16. 
do 18. ure z možnostjo ogle-

da za skupine tudi izven tega 
časa – prve tri mesece so pro-
stovoljno dežurali štirje čla-
ni društva, od septembra da-
lje pa z najemom študentke.
Sicer suhoparno naštevanje 
dejstev veliko premalo pove 
o prizadevanjih posameznih 
članov društva – predsedni-
ce Alenke Černelič Krošelj, 
Ivanke Počkar, Karla Filipči-
ča, Branka Brečka in Florija-
na Berganta, ki so pobudniki 
in nosilci naštetih aktivnosti, 
saj vse delo opravijo v svo-
jem prostem času, brez ma-
terialnega nadomestila in 
pogosto ob svojem strošku. 
Prav zato in zaradi števil-
nih aktivnosti, ki so skrite v 
ozadju vsakega dogodka, je 
potrebno delo društva v letu 
2011 oceniti kot zelo uspe-
šno. 
 N. Jenko Sunčič

Udeleženci občnega zbora (foto: B. Brečko)
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Izmenjava mnenj in dobrih 
praks držav članic v obliki de-
lavnic in predstavitev je eden 
od načinov delovanja Zdru-
ženja GMF, ki si prizadeva za 
aktivno vključevanje javnosti 
in lokalne skupnosti pri soo-
dločanju v posameznih odlo-
čitvah, ki so vezane na kon-
kretne jedrske objekte. Na 
kongresu članic so poleg Slo-
venije, ki jo je zastopala di-
rektorica občinske uprave na 
Občini Krško Melita Čopar, 
sodelovali še predstavniki 
Madžarske, Francije, Šved-
ske, Španije in novo pridru-
žena članica Poljska. 

Številni so predstavili poziti-
ven doprinos sobivanja lokal-
ne skupnosti in nuklearnega 

Visoki gostji je župan pred-
stavil koncept gospodarske-
ga razvoja s poudarkom na 
energetiki. Omenil je pro-
jekt izgradnje hidroelektrarn 
na spodnji Savi, se dotaknil 
visokošolskega izobraževa-
nja obeh tukajšnjih fakul-
tet, podpornih energetskih 
podjetij, ki delujejo v na-
šem okolju, poseben pouda-
rek pa je v pogovorih z gospo 
Yoko namenil sobivanju z Nu-
klearno elektrarno Krško ter 
pomembnosti urejenega skla-
diščenja nizko in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov.

Župan občine Krško je izpo-
stavil, da se je v preteklih 
tridesetih letih povečala tudi 
okoljska osveščenost ljudi, 
kar se bo po njegovih priča-
kovanjih odrazilo tudi ob mo-
rebitnem poskusu umestitve 
drugega bloka. Sicer pa se po 
merilih jedrske varnosti in 
stabilnosti obratovanja Nu-

Spoštovane občanke in občani!

Čas volitev je za nami. Hva-
la za zaupanje, s katerim ste 
podprli mojo odločitev, da 
bom kot župan zastopal in vo-
dil našo občino Krško. 
  
Pred nami je nov čas, v ka-
terem si želim povezati vse 
ustvarjalne moči, ki jih pre-
more naša lokalna skupnost, 
da bi uspeli soglasno reševa-

ti temeljna vprašanja, od katerih je odvisna naša priho-
dnost. Verjamem, da nam bo z enotnimi pogledi na po-
membne odločitve uspelo ustvariti prijazno in napredno 
okolje za življenje in delo.

Hvala za priložnost.
 mag. Miran Stanko,
 župan

Prva sekretarka Veleposlaništva 
Japonske Tsuge Yoko obiskala Krško
Občino Krško je konec marca obiskala prva sekretarka Veleposlaništva Japonske Tsuge Yoko. Sprejel jo 
je novoizvoljeni župan mag. Miran Stanko, ki se je v pogovorih z gostjo dotaknil predvsem z nuklearno 
energijo povezanih tem.  

klearna elektrarna Krško uvr-
šča med najbolje obratujoče 
jedrske elektrarne na svetu, 
kar z vidika varnosti in zaupa-
nja vanjo ocenjuje kot ključ-
no dejstvo. 

V tem letu, ko Slovenija in Ja-
ponska praznujeta 20-letnico 
diplomatskih odnosov, je Tsu-

ge Yoko izrazila željo po po-
globitvi stikov in širitvi dobrih 
praks z občino Krško. Kot je 
dejala, skupno točko vidi v 
izmenjavi izkušenj s podro-
čja zaščite in reševanja, saj 
je to področje vse od nesre-
če v Fukushimi zanje še pose-
bej občutljivo in pomembno. 
Ker je občina Krško z mestom 

Zagreb in občino Cernavoda 
prav v tej vsebini nedavno 
sklenila mednarodni spora-
zum o sodelovanju, bo pri-
ložnosti za izmenjavo dobrih 
praks še toliko več. 

Župan je širitev sodelovanja 
v projektu pripravljenosti na 
evakuacijo v primeru jedr-
ske nesreče z veseljem pod-
prl. Kot je povedal glavni ko-
ordinator projekta PFE Vitja 
Gričar, širitev pozdravlja tudi 
Evropska komisija, ki je pro-
jekt PFE konec lanskega leta 
na razpisu tudi potrdila in ga s 
tem prepoznala kot pomemb-
nega za izboljšanje pripra-
vljenosti za primer ravnanja 
v primeru evakuacije ob je-
drski nesreči. Občina Krško bo 
torej z vključitvijo Japonske 
v prihodnosti svoje sodelova-
nje na mednarodnem podro-
čju še okrepila, kar je z vi-
dika izmenjave izkušenj zelo 
pomembno in koristno.

Protokolarna izmenjava daril med Tsuge Yoko in župa-
nom mag. Miranom Stankom

Vpliv nuklearnih objektov 
na razvoj lokalnih skupnosti 
Direktorica krške občinske uprave Melita Čopar se je konec marca udeležila mednarodne konference 
Združenja evropskih občin z jedrskim objektom (GMF - Group of european municipalities with nuclear 
facilities). Konferenca je tokrat potekala v občini Cernavoda v Romuniji, kjer so udeleženci razpravljali 
o vplivu nuklearnih objektov na razvoj lokalnih skupnosti. 

objekta, predstavniki Šved-
ske pa so izpostavili koncept 
reševanja skladiščenja viso-
kih in nizkih radioaktivnih od-
padkov, saj so pri njih uspe-
šno poskrbeli za skladiščenje 
obeh vrst omenjenih odpad-

kov. S prav tako dobrim razvi-
tim konceptom odlaganja se 
lahko pohvalijo Madžari, kjer 
bo izgradnja tovrstnega odla-
gališča v kratkem zaključena.
 
O odnosu med nuklearno 

elektrarno in Občino Krško 
je govorila tudi direktori-
ca Melita Čopar in kot po-
goj uspešnega sobivanja naj-
prej izpostavila zaupanje v 
kakovostno upravljanje jedr-
skega objekta, varno obrato-
vanje brez vplivov na okolje 
ter koristi, ki jih življenje s 
takim objektom prinaša lo-
kalni skupnosti in njenim 
prebivalcem. 

Predstavila je programe za 
višjo kakovost življenja ob-
čanov, ki so bili sprejeti ob 
soglasju za umestitev odla-
gališča za nizko in srednje 
radioaktivne odpadke. Ome-
nila je sofinanciranje vrtcev 
v višini 50 %, brezplačno le-
tovanje otrok z medicinsko 
indikacijo, sofinanciranje 
zimske in letne šole v na-
ravi, 70 % subvencioniranje 
pomoči na domu, pomoč pri 
plačilu bivanja v domu sta-
rejših občanov za tiste, ki 
nimajo zadostnih prihodkov, 
sofinanciranje individualnih 
priključkov na kanalizacijsko 
omrežje in program izgra-
dnje malih čistilnih naprav, 
skrb za razvoj univerzitetne-
ga programa, ugoden jav-
ni prevoz, Občina Krško pa 
v primerjavi z drugimi iz na-
slova jedrskega nadomestila 
zagotavlja tudi osemkrat ce-
nejši komunalni prispevek. 

Nad tako urejenim odnosom 
so bili navdušeni predvsem v 
Romuniji, saj jim s tam delu-
jočo nuklearno elektrarno še 
ni uspelo doseči podobnega 
dogovora, ki bi, tako kot je 
praksa pri nas, zagotavljal fi-
nančne oz. kakršnekoli spod-
bude za razvoj lokalne sku-
pnosti in v njej živečih ljudi.

Občina Krško skupaj s kon-
cesionarjem za vzdrževa-
nje cest, družbo Kostak 
d.d., zaključuje zimsko se-
zono in pričenja z rednim 
letnim vzdrževanjem cest 
in javnih površin.

Izvajalci zimske službe in ob-
čani smo največ izrednih zim-
skih razmer čutili v februarju, 
čeprav zimska služba na ob-
činskih cestah aktivno poteka 
od postavitve snežnih kolov 
sredi novembra, do posipa-
vanja prometnih površin ob 
prvih znakih poledice, pa do 
pluženja snega ob sneženju. 

Za izvajalce zimske služ-

be traja sezona štiri polne 
mesece, od 15. novembra do 
15. marca. Tudi če ni snega, 
se ves ta čas izvaja dežurstvo. 
Občina Krško bo za letošnje 
vzdrževanje oz. zagotavljanje 
prevoznosti občinskih promet-
nih površin in varne udeležbe 
v prometu v času zime name-
nila približno 750.000,00 ev-
rov. Skupna dolžina cest v ob-
čini Krško namreč meri okoli 
800 km, kar nas uvršča na 
drugo mesto v Sloveniji. Po-
leg dolžine cestnega omrežja 
pa v naši občini posebno zah-
tevnost predstavlja tudi nje-
gova razvejanost, tja do Bo-
horja na severu in Gorjancev 
na jugu. 

V tem času se začenja že 
novo obdobje rednega let-
nega vzdrževanja. Izvajal-
ci pometajo ceste in pločni-
ke po končani zimski sezoni, 
čistijo mulde, jaške ter kr-
pajo poškodbe na promet-
nicah, ki jih je povzročila 
zima. Na posebej izpostavl-
jenih mestih bo del bankin 
nadomeščenih z asfaltnimi 
muldami. V primeru nepra-
vilnosti na področju promet-
ne singalizacije, poškodb 
cestiča, ki jih opazite ob-
čani, pa te morda še niso 
odpravljene, lahko pokličite 
na oddelek za Gospodarsko 
infrastrukturo Občine Krško, 
na telefon: 07/49 81 275. 

Zaključek zimske službe in nova 
sezona rednega vzdrževanja cest

V občini Krško se je še vedno mogoče prijaviti na JAVNI 
RAZPIS za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2012.

Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
• ponedeljka, 23. 4. 2012 za ukrepe: naložbe v kmetijska 

gospodarstva, tehnična podpora, varstvo tradicionalne 
krajine in stavb, zaokroževanje zemljišč, zavarovanje in 
naložbe v dopolnilne dejavnosti,

• petka, 28. 9. 2012 za ukrepe: prevzemnik kmetije 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, 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 na-
vedeno v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumenta-
cija je dosegljiva na spletni strani Občine Krško (www.
krsko.si) ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo 
v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavno-
sti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informa-
cije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-na-
slov: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 
8. do 10. ure.

Direktorica Občine Krško Melita Čopar (druga z leve) na 
mednarodni konferenci Združenja evropskih občin z je-
drskim objektom 

Javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem 
Občina Krško v svojem imenu in na podlagi razpolagalnih pra-
vic pridobljenih s strani Stanovanjskega sklada Republike Slo-
venije, javnega sklada ter družbe Rudar Senovo d.o.o. razpisu-
je oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo predvidoma 
vseljiva v letu 2012 in letu 2013. Predmet javnega razpisa je 16 
neprofitnih stanovanj na območju Občine Krško ter neprofitna 
stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpra-
znjena ali na novo pridobljena. Prednostna lista, ki bo obliko-
vana v mesecu juniju 2012 bo veljala do objave novega javne-
ga razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj. Oblikovani bosta 
dve ločeni prednostni listi: Lista A – 10 neprofitnih stanovanj, 
namenjenih za oddajo v najem upravičencem, ki glede na do-
hodke po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stano-
vanj v najem niso zavezani za plačilo varščine in Lista B – 6 
neprofitnih stanovanj, namenjenih za oddajo v najem upravi-
čencem, ki presegajo mejo dohodka določeno v 9. členu Pra-
vilnika in so zavezani plačati varščino. 
Pogoji za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem bodo nave-
deni v javnem razpisu, ki bo objavljen na spletni strani Obči-
ne Krško.
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obraz-
cu Občine Krško, ki bo na voljo od 13.04.2012 do vključno 
04.05.2012 v informacijski pisarni, ki se nahaja  v pritličju Ob-
čine Krško v Krškem na naslovu Cesta krških žrtev 14 ali v pi-
sarni št. 401 ki se nahaja v IV. nadstropju Občine Krško, in si-
cer vsak delovni dan od 7.30 do 15. ure, ob sredah do 16.30 ure 
in ob petkih do 13. ure. Obrazec vloge bo na voljo tudi v elek-
tronski obliki na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Vlo-
ge s prilogami morajo prosilci poslati v času od 13.04.2012 do 
vključno 04.05.2012 s priporočeno pošiljko na naslov: Obči-
na Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško – s pripisom »8. 
JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NA-
JEM – NE ODPIRAJ«. Vloge s prilogami lahko prosilci oddajo 
tudi osebno v informacijski pisarni ali v pisarni št. 401 Občine 
Krško. Dodatne informacije posreduje mag. Janja Jordan, tel. 
št. 07 49 81 279, e-mail: janja.jordan@krsko.si.
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ligaški semafor

ROKOMET 
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Trebnje : Krško 28:38
Lestvica – 1. Gorenje 45, 6. Kr-
ško 17

ČLANI 1B DRL
Rezultati – Cerklje : Sevnica 
30:28, Dobova : Železniki 31:31
Lestvica – 1. Sviš 30, 2. Sevnica 
27, 10. Dobova 11

ČLANI 2. SRL
Rezultati – Sežana : Brežice 
25:30, Radeče : Črnomelj 27:22
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 35, 
5. Radeče 24, 7. Brežice 22

MLADINCI 2.DRL – PF skupina D
Rezultati – Brežice : Dobova 
33:23 
Lestvica – 1. Maribor 10, 2. Bre-
žice 6, 3. Dobova 4

KADETI, skupina 3
Rezultati – Sevnica : Radgona 
41:22
Lestvica – 1. Gorenje 10, 5. Sev-
nica 6  

STAREJŠI DEČKI A, PF skupina B
Rezultati – Brežice : Krško 25:36
Lestvica - 1. Krško 20, 6. Breži-
ce 6

STAREJŠI DEČKI A, skupina 2
Rezultati – Sevnica : Velika Ne-
delja 30:26
Lestvica – 1. Sevnica 7, 3. Rade-
če 6

STAREJŠI DEČKI B, PF skupina B
Rezultati – Krško : Gorenje 26:19
Lestvica – 1. Celje 18, 3. Krško 12

STAREJŠI DEČKI B, skupina 2
Rezultati – Sevnica : Drava Ptuj 
27:30
Lestvica – 1. Drava Ptuj 10, 2. 
Sevnica 8, 5. Dobova -2

MLAJŠI DEČKI A, PF skupina C
Rezultati – Drava Ptuj : Krško 
24:24
Lestvica -  1. Ormož 10, 3. Kr-
ško 3 

MLAJŠI DEČKI A, PF skupina D
Rezultati – Dobova : Gorenje 8:22
Lestvica – 1. Celje 10, 4. Dobo-
va 0

MLAJŠI DEČKI B, PF C skupina
Rezultati – Sviš : Krško 31:18
Lestvica – 1. Sviš 8, 4. Krško 2

ČLANICE, 2. državna liga 1.-8. 
mesto
Rezultati – Brežice : Jadran Hr-
pelje 24:21, Brežice : Logatec 
24:27
Lestvica - 1. Žalec 20, 5. Breži-
ce 11

MLAJŠE DEKLICE B, skupina 
VZHOD
Rezultati – Brežice : Žalec 4:24
Lestvica - 1. Ptuj 26, 10. Breži-
ce 0

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL – skupina VZHOD
Rezultati – Črnomelj : Posavje Kr-
ško 82:73
Lestvica - 1. Črnomelj 36, 8. Po-
savje Krško 28

ČLANI – razigravanje za 3. SKL
Rezultati – Posavje Podbočje : 
Ivančna Gorica : 70:82
Lestvica – 1. Kraški Zidar 10, 4. 
Posavje Podbočje 7

MLADINCI 2. SKL – skupina B2 
ZAHOD
Rezultati – Posavje Krško : Šen-
čur 74:77
Lestvica – 1. Tolmin 31, 5. Posav-
je Krško 27

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Krško : Bela krajina 
1:1 (Vrčko), IB Interblock : Krško 
2:1 (Barkovič)
Lestvica - 1. Aluminij 49, 6. Kr-
ško 26

1. SKL/1. SML
Rezultati SKL – Dravograd : Krško 
0:0, Krško : Aluminij 1:1(Kelc ag.)
Rezultati SML – Dravograd : Kr-
ško 2:4 (Babnik, Bublica, Alili 
2x), Krško : Aluminij 1:0 (Lovri-
novič Matej)
Lestvica SKL – 1. Koper 63, 15. 
Krško 18
Lestvica SML – 1. Gorica 56, 14. 
Krško 18
Skupna lestvica – 1. Koper 107, 
16. Krško 36

U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultati – Brežice : Šampion Ce-
lje 1:1 (Dukič), Maribor : Breži-
ce 10:0
Lestvica – 1. Maribor 57, 16. Bre-
žice 13

LIGE MNZ Celje

U14 – 1. LSD 
Rezultati – Rudar Velenje : Kr-
ško 1:2
Lestvica : 1. Krško 30

U14 – 2. LSD 
Rezultati – Šoštanj : Krško B 1:9
Lestvica - 1. Krško B 30

U12A – 1. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Šmarje : Krško 8:0, 
6:0, 7:0, 3:0, Brežice : Šampion 
Celje 0:4, 0:2, 1:2, 0:3
Lestvica - 1. Krško 131, 6. Bre-
žice 57

U12B – 2. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Mozirje : Krško B 2:4, 
9:0, 11:1, 1:1
Lestvica - 1. Krško B 111

U12C – 3. LMD – MNZ Celje
Rezultati -  Šampion Celje B : 
Sevnica 7:1, Pivovar : Radeče 
2:4, Brežice B : Šoštanj 3:8
Lestvica - 1. Radeče 28, 6. Sev-
nica 9, 8. Brežice B 3

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Sevnica : Stripy Ško-
fja Loka 5:4 (Drame, Joldić, Ko-
privnjak, Isić 2x)
Lestvica - 1. Vuko 52, 4. Sevni-
ca 32

ODBOJKA - ŽENSKE
2. DOL 
Rezultati – Kostak-Elmont : Zreče 
1:3 (20:25, 23:25, 25:13, 24:26)
Lestvica – 1. Branik II 53, 11. Ko-
stak-Elmont 14

STAREJŠE DEKLICE
Rezultati – Kostak-Elmont : Olimp 
Ljubljana 0:2 (24:26, 25:27), Ko-
stak-Elmont : Kamnik 0:2 (10:25, 
17:25)
Lestvica – 1. Jesenice 16, 4. Ko-
stak-Elmont 4

MINI ODBOJKA
Razigravanje za mesta – Ko-
stak-Elmont : Domžale 1:2, Ži-
rovnica : Kostak-Elmont 2:1, Ko-
stak-Elmont : Vital 1:2 

ODBOJKA - MOŠKI
STAREJŠI DEČKI
Rezultati - Kostanjevica : Kamnik 
0:2 (15:25, 20:25), Kostanjevica : 
Salonit Anhovo 0:2 (18:25 23:25)
Lestvica – 1. Salonit Anhovo 18, 
4. Kostanjevica 6

Z UniCredit Bank na igrišče 
pospremila nogometaše Lige Prvakov

Pravijo, da na internetu preži veliko pasti, 7-le-
tnemu Jerneju iz Krškega pa je očetovo brska-
nje po spletu prineslo prekrasno doživetje. Na 
spletni strani UniCredit Bank je namreč zasle-
dil nagradno igro, v kateri dva izžrebana otro-
ka prejmeta darilni paket, ki vključuje vstop na 
nogometno igrišče z roko v roki z nogometnim 
zvezdnikom, vstopnice za ogled tekme skupaj 
s staršema, nočitev z zajtrkom ter organiziran 
prevoz do Münchna. Prijavil je svojega prvošol-
ca Jerneja. Mlad nogometaš, ki je do zdaj le sa-
njal o nogometnih zvezdah, je skupaj z drugo 
nagrajenko, 8-letno Patricijo, pospremil nogo-
metaše FC Bayern München in FC Basel 1893 na 
stadion Allianz Arena v Münchnu. Kasneje sta se 
pridružila staršem na tribuni in si tekmo ogle-
dala v živo.

»Seveda nismo pričakovali, da bo izžreban prav 
naš Jernej; večja verjetnost je, da vanj udari 
strela,« je šaljivo razlagala Jernejeva mama. 
In strela je udarila kot z jasnega, dogodek pa je 
celotni družini omogočil neprecenljivo doživet-
je. »Kljub dejstvu, da je Jernej diabetik tipa 1, 
s seboj nosi inzulinsko črpalko, v šoli pa je ob 
njem stalno spremljevalka, smo sladkorno pre-
preko premagali,« je razložila mama nogomet-
nega navdušenca in nadaljevala: »v nahrbtnik 
smo mu pripravili merilnik za krvni sladkor, žit-
no rezino, obvestilo z napotki o vodenju slad-
korne bolezni v angleškem jeziku, ter napitek 
brez ogljikovih hidratov. Za prvo pomoč pri re-

ševanju prenizkih sladkorjev na igrišču pa smo 
mu sladkorčke našili kar pod majico. Pred odho-
dom na igrišče, sva mu z možem izmerila krvni 
sladkor, dala manjši prigrizek, odstranila inzu-
linsko črpalko in le še čakala, da bova zagleda-
la najinega nasmejanega sladkorčka v areni. Ne-
precenljivo!«

Oba otroka sta ves čas navdušeno navijala, se 
smejala, od razburjenja še sesti nista utegni-
la. Jernej dresa, ki ga je dobil v spomin, ni ho-
tel sleči več dni, v njem je spal in ga nosil tudi 
v šoli. »Udeležba najinega sina na tako pomem-
bnem dogodku je pokazala, da se znajde sam 
tudi med tuje govorečimi ljudmi dve uri in pol, 
kar je zanj in za nas pomemben dosežek na poti 
k njegovi samostojnosti,« je zaključila ponosna 
mama.  N. K.

Marsikateri malček sanja o tem, da bi se v soju žarometov z roko v roki s svetovno znanim no-
gometašem pojavil na nogometnem igrišču in bil del navdušenja, ki ga mnogi doživijo le pre-
ko televizijskih ekranov. UniCredit Bank, članica skupine UniCredit, uradnega sponzorja UEFA 
Champions League, je že tretje leto zapored, skupaj z MasterCard, izpolnila željo dvema ot-
rokoma, ki sta bila skupaj s starši deležna nepozabne izkušnje.
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Od letos najboljših štirih 
ženskih ekip bodo v Breži-
cah manjkale le Ptujčanke, 
ki so jih v četrtfinalu izločile 
Velenjčanke. Prav slednje so 
kazale v zaključku rednega 
dela prvenstva opazen dvig 
forme in bodo v prvem sobo-
tnem polfinalu iskale pot za 
preprečitev sicer pričakova-
nega pokalnega finala med 
Zagorjem in Krimom. Po za-
nimivi tekmi med ekipama 
Velenja in Zagorja ob 16:30 
uri bosta na igrišče v večer-
nem terminu ob 19:00 sto-
pili ekipi državnih prvakinj 
Krim iz Ljubljane in nam bli-
žnja Krka iz Novega mesta. V 
nedeljo bosta odigrani še fi-
nalni tekmi s predigro z bo-
jem za tretje mesto, veliko 

V RK Krško ob velikem uspe-
hu niso nasprotovali nje-
govemu odhodu, saj se je 
Marinu možnost za odhod 
ponujala že konec leta 2011, 
a je takrat športno korek-
tno ostal v ekipi in pripomo-
gel h kasnejšim pomembnim 
zmagam ekipe. Pot ga je po 
posredovanju znanega slo-
venskega rokometnega ma-
nagerja popeljala na Arabski 
polotok v vroči Katar, kjer že 
trese mreže za najboljši ka-
tarski klub iz glavnega me-
sta Dohe. V svoji prvi tek-
mi je nasul kar 11 zadetkov. 
Sam pravi, da liga tekmoval-
no ni tako močna, so pa fi-
nančni pogoji kar nekajkrat 
boljši kot pri nas. Katar bo 

V Brežicah še finale ženskega 
rokometnega pokala
BREŽICE – Z novo dvorano v Brežicah je v organizaciji večjih športnih prireditev pri nas zavel nov veter. 
Potem ko smo nedolgo tega v Brežicah spremljali uspešno izvedbo finala košarkarskega pokala za mo-
ške, nas v prihajajočem vikendu ponovno čakajo zanimivi boji ženskih rokometnih ekip.

finale pa se bo odigralo ob 
17:00 uri.

Rokometna zveza Slovenije 

je podelila vlogo organiza-
torja pokala vzornim doma-
čim delavcem iz ŽRK Brežice, 
ki se v zadnjem času trudijo 

s prebojem domače ekipe na 
pota stare prvoligaške slave. 
Domača ekipa na turnirju si-
cer ne bo zaigrala, bodo pa 
v dresu gostujočih ekip zai-
grale »domorodke« Barbara 
Lazović za ljubljanski Krim 
in Alenka Videnič za Krko 
iz Novega mesta. Barbara 
se vrača v tekmovalni ritem 
po porodu, zaradi prijetnih 
obveznosti ob materinstvu 
pa bo iz ekipe Krke odsotna 
še ena Brežičanka Anja Ve-
ble. V novomeški ekipi, ki 
jo bo vodil prav tako doma-
čin Salvador Krajnčič, bomo 
po daljši odsotnosti v Breži-
cah gostili še stari zanki Tja-
šo Nadu in Filipo Ačkar, obe 
bivši igralki ŽRK Brežice.
 Luka Šebek

V Brežicah se ljubiteljem športa obeta zanimiv rokome-
tni vikend.

Knez nadaljuje v vročem Katarju
KRŠKO – Pretekli dve leti je v dresu krškega prvoligaša navduševal Dalmatinec oz. Zadrčan Marin Knez. 
Vseskozi med vodilnimi strelci in igralci je v tej sezoni kot najboljši strelec v ekipi Krčane skupaj pope-
ljal v ligo za prvaka.

v letu 2015 organiziral sve-
tovno prvenstvo v rokometu 
in v zadnjem obdobju veli-
ko vlaga v rokomet z željo, 
da se z dvigom kakovosti nji-
hove lige postopoma dvigne 

tudi reprezentančna selek-
cija. Tudi Marinu so ponudi-
li možnost nastopanja za ka-
tarsko reprezentanco, kar bi 
imelo poseben pomen v nje-
govi karieri.

Ljubitelji rokometa v Krškem 
se bodo Marina radi spomi-
njali kot igralca, ki je kljub 
temu, da je občasno kazal 
dalmatinski temperament, 
redno navduševal s svoji-
mi projektili od daleč. Pre-
ko Zadra, Zagreba, Portu-
galske in Varaždina je Marin 
krški hotel tokrat zamenjal s 
tistim v Dohi. V svojem času 
bivanja pri nas je pokazal 
izjemen profesionalni odnos 
ter sijajne kvalitete kot člo-

vek in soigralec. Krški ljubi-
telji rokometa mu lahko le 
zaželimo vso srečo v njego-
vi nadaljnji športni karieri v 
tujini in se spominjamo vse-
ga dobrega, kar je pustil za 
sabo kot svojo dediščino. 

Z njegovim odhodom se bo 
do konca sezone v krškem 
prvoligašu sprostilo mesto na 
desni strani krškega napada. 
S tem bodo še več priložno-
sti dobili domači igralci na 
čelu z Nejcem Cehtetom, ki 
bodo lahko pod taktirko le-
tos uspešnega trenerja Uro-
ša Šerbca v miru razvijali 
svoj dokazani talent.

 Luka Šebek

Marin Knez

BREŽICE – 7. aprila je v Bre-
žicah potekalo 11. mednaro-
dno odprto prvenstvo Pišec 
v badmintonu oziroma še-
sti grand prix turnir v tej se-
zoni za serijo Trump. Kljub 
prazničnim dnem se je tur-
nirja udeležilo veliko število 
igralcev iz Slovenije in Hrva-
ške. Pri moških posamezno je 
zmagal Grega Valančič, naj-
boljša posavska badminto-
nista sta bila Brežičan Aljo-
ša Rovan s 7. in Klemen Kos 
z 9. mestom. V drugi fanto-
vski tekmovalni skupini pa sta 
odlično nastopila David Ilin-
čič, ki je osvojil 3. mesto, 
in Luka Podgoršek s 4. me-
stom (oba BK Pišece). Pri de-
kletih posamezno je zmagala 
Brigita Golob, Mojca Omer-
zel (BK Pišece) pa je osvo-
jila odlično 5. mesto. Z do-
brim igrami je navdušila tudi 
Nina Češnovar (BK Pišece) 
s 7. mestom. Moške dvojice 
sta dobila Tine Albrecht in 
Klemen Korenčič, Mitja Ko-
strevc in Matic Krošelj (BK 
Brežice) sta osvojila 3. me-
sto. Pri ženskih dvojicah sta 
zmagali Klaudia Kosec Radin 
in Vanja Mlejnik, pri meša-
nih dvojicah pa Jure Kelher 
in Vanja Mlejnik (BK Celje).

Badminton 
turnir v Brežicah
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še isti dan predali predse-
dniku športno humanitarne-
ga društva Vztrajaj – NEVER 

V nagovoru vsem prisotnim 
športnikom je župan Ivan Mo-
lan dejal, da je letošnji spre-
jem nekoliko drugačen pred-
vsem zaradi ambienta, kajti 
do zdaj so sprejemi potekali 
v brežiškem gradu. Brežiška 
športna dvorana je po njego-
vem v prvi vrsti namenjena 
športnikom, zato je prav, da 
se takšni sprejemi priredijo v 
njenih prostorih. Zatrdil je, 
da bo občina s financiranjem 
poskrbela, da bodo imeli že 
najmlajši dobre pogoje za 
trening, z novo dvorano, ki 
omogoča odlične vadbene 
pogoje, bo to še toliko lažje.

Kategorizirani športniki iz 
brežiške občine so: Barba-
ra Špiler, Marko Špiler, Jan 
Breznik, Jan Lokar, Kaja Ža-
lac, Primož Kozmus in Jure 
Rovan (Atletski klub FIT Bre-
žice, trenerja Vladimir Kevo 

in Henrik Omerzu), Nuša 
Krošelj, Saša Markovič in 
Tjaša Veble (Ženski rokome-
tni klub Brežice, trener Ta-
dej Simončič), Matic De-
renda, Andrejka Ferenčak, 
Matej Žerjav, Žan Obrado-
vič, Rok Selko, Dejan Ha-
rapin, Jure Žabjek, Andraž 

Božičnik in Roman Predanič 
(Društvo borilnih veščin Ka-
tana Globoko, trenerji Dejan 
Kink, Gorazd Kostrevc, Jože 
Ferenčak, Ognjen Saje, Da-
mir Urek, Maja Ferenčak in 
Stane Preskar), Petra Pla-
ninc (Karate klub Obzor-
je Brežice, trener Christian 

Kajtna), Jasmin Bečirovič, 
Alen Brkič, Tanja Brulc in 
Aljaž Zajc (Thai boxing klub 
Brežice, trener Rožle Jazb-
inšek), Andraž Hribar, Jaka 
Piltaver in Vid Bogovič (Ori-
entacijski klub Brežice, tre-
ner Bojan Jevševar), Mati-
ja Mlinarič in Kristijan Geč 
(Strelsko društvo Rudar Glo-
boko, trener Franc Kolarič), 
Srečko Vidmar, Simona Mo-
lan, Vesna Kržan, Andreja 
Novoselič in Katarina Žni-
derič (Strelski klub Brežice, 
trener Ernest Sečen).

Kratkemu uradnemu delu s 
podelitvijo nagrad športni-
kom, ki ga je povezovala Bo-
jana Zevnik, je sledilo daljše 
druženje v prostorih kegljišča 
v kleti športne dvorane, kjer 
so se udeleženci sprejema 
pomerili v podiranju kegljev.
 Rok Retelj

GADOVA PEČ – 19. marca so se člani Konjeniškega kluba Po-
savje Krško zbrali na rednem letnem občnem zboru kluba 
v prostorih zidanice Jarkovič v Gadovi peči. 

Lansko leto si bodo člani kluba zapomnili kot zelo težko leto. Kri-
za se pozna tudi v tem športu, saj je število tekmovalnih konj 
zaskrbljujoče upadlo, nagradni skladi na dirkah so se drastično 
znižali, tako da so nagrade sila skromne, skorajda simbolične. 
Konje so pestile razne poškodbe, kar se je odražalo na doseže-
nih rezultatih. 
Konjeniški klub Posavje Krško je bil 5. junija 2011 organizator 
slovenskega šampionata v počastitev praznika Občine Krško. Kot 
je v navadi, se je tudi teh dirk udeležilo rekordno število konj. 
Tako veliko število konj člani društva pripisujejo vedno vzorno 
urejeni stezi, saj je znano, da je steza med najhitrejšimi v dr-
žavi. Vsakoletno prizadevanje vseh članov kluba omogoča, da je 
steza in organizacija dirk na zavidljivi ravni. Posebna zahvala gre 
vsem donatorjem, ki imajo že vrsto let posluh za dejavnost klu-
ba. Žal je prireditev spremljalo slabo vreme, toda kljub temu je 
bil obisk gledalcev zadovoljiv. 
Člani kluba so se v preteklem letu udeležili večine tekmoval-
nih dni, ki so jih organizirali klubi, združeni v Zvezo društev ka-
saške centrale Slovenije. Konji KK Posavje so v Sloveniji štartali 
29-krat, v Italiji pa 43-krat. Z doseženi rezultati so člani, glede 
na situacijo, zadovoljni. V letošnjem letu imajo člani kluba ve-
like načrte tako pri ureditvi hipodroma kakor tudi na športnem 
področju. Želja članov je, da bi v svoje vrste pritegnili čim več 
novih – mlajših članov, končno uredili lastninske odnose na hi-
podromu in da bi področje okoli hipodroma postal tekmovalni 
in vadbeni poligon za kasaški in galopski šport ter preskakova-
nje ovir, ker nudi prostor izredne pogoje. Tudi letos bodo v okvi-
ru občinskega praznika v nedeljo, 3. junija, prireditelji sloven-
skega kasaškega šampionata. P. P./KK Posavje 

Kriza tudi v konjeniškem športu

VRBINA - 31. marca je v Centru varne vožnje Raceland Kr-
ško v Vrbini potekala cestno-preventivna akcija ob otvoritvi 
motoristične sezone „Motorist – dan odprtih vrat“. Prvo ak-
cijo so pripravili pred štirimi leti, tudi tokrat pa so jo pod-
prli SPV občin Brežice, Krško, Sevnica in Šentjernej ter Po-
licijska uprava Novo mesto.

Direktor Racelanda Tomo Staut je ob tem dejal, da se mora-
jo motoristi za novo sezono pripraviti tako fizično kot tudi psi-
hično, saj je na cestah veliko nevarnosti, pa tudi cestišča so 
ob prehodu iz zimskih razmer na toplejše dni še vedno polna 
ostankov peska ter udarnih jam. Zato je zelo pomembno utrdi-
ti spretnostno vožnjo, prisluhniti tudi psihologu ter se preizku-
siti na poligonu. „Današnjega dogodka so se udeležili motoristi 
iz vseh koncev Slovenije, prišlo jih je približno toliko kot lani, 
nekje okrog 80 ljubiteljev jeklenih konjičkov,“ je dejal Staut 
in dodal, da se kriza pozna tudi pri tem športu, saj se pri ko-
njičkih prične najprej varčevati. „Veliko adrenalina na poligo-
nu, na cesti pa pametno in varno vožnjo,“ je za konec pristavil 
in še povedal, da se je tudi tečaj varne vožnje prijel, saj ga je 
obiskovalo že precej tečajnikov, odkar je stopil v veljavo novi 
zakon, ki tudi za mlade voznike predvideva takšno izpopolnje-
vanje. Tečaj za mladega voznika se opravi v enem dnevu, za 
izbris kazenskih točk pa traja tri dni.  M. Kalčič

Ob otvoritvi motoristične sezone

Nekaj udeležencev preventivne akcije

Teka okrog letališke steze na 
trasah 10 in 4 km so se v veči-
ni udeležili vojaški uslužben-
ci, nekaj pa je bilo tudi pred-
stavnikov lokalne skupnosti. 
Zbrani prispevki od startni-
ne so bili namenjeni dvema 
človekoma, ki ju je usoda za-
znamovala za celo življenje 
– 25-letnemu vojaku, pripa-
dniku BRZOL, ki ga je ne-
sreča prikovala na invalidski 
voziček, mu odvzela vid in 
mu trajno poškodovala gla-
vo, ter 7-letnemu Lenartu 
iz Cerknice, ki se je rodil z 
Duchennovo mišično distro-
fijo, najtežjo obliko te bo-
lezni. Zbrani denar – zbra-
li so dobrih 3000 evrov – so 

1. humanitarni tek „Koraki sreče“

Sprejem kategoriziranih športnikov

Sprejema se je udeležilo 22 kategoriziranih športnikov.

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

BREŽICE – V avli športne dvorane v Brežicah je 30. marca župan občine Brežice Ivan Molan tradicional-
no sprejel kategorizirane športnike iz brežiške občine. V lanskem letu je 34 športnikom uspelo pridobi-
ti ali obdržati kategorizacijo, ki jo podeljuje Olimpijski komite Slovenije. 

CERKLJE OB KRKI – Kar okoli 600 tekačev se je udeležilo 1. humanitarnega teka „Koraki sreče“ 2012, 
ki se je v organizaciji Brigade zračne obrambe in letalstva (BRZOL) ter športno humanitarnega društva 
Vztrajaj – NEVER GIVE UP odvil 30. marca v vojašnici Cerklje ob Krki. 

GIVE UP Mateju Markoviču, 
ki je za Posavski obzornik po-
vedal: „Sredstva bomo pra-
vično razdelili na pol. Ta hu-
manitarni tek dokazuje, da 
ima Slovenska vojska in tudi 
Slovenija na splošno veli-
ko srce, kar se tiče humani-
tarnosti in zbiranja sredstev 

pomoči potrebnim.“ Marko-
vič je še dodal, da je njihovo 
društvo dejavno predvsem v 
akcijah zbiranja plastičnih 
zamaškov, organizirajo pa 
tudi različne športno huma-
nitarne prireditve po Slove-
niji.

Tekače je pred startom na-
govoril tudi poveljnik BRZOL 
podpolkovnik Jani Topolo-
vec, ki je za naš časopis de-
jal: „Z zbiranjem sredstev 
preko druženja, ki je bistvo 
takšnega humanitarnega 
teka, lahko prižgemo upanje 
nekomu, ki je doživel toliko 
hudega. Hkrati sem vesel, da 
se je teka udeležila tudi lo-
kalna skupnost. Želimo, da 
prireditev postane tradici-
onalna, v prihodnosti bomo 
omogočili, da se teka udele-
žijo tudi drugi Posavci.“
 R. Retelj

Na takšnih tekih so seveda vsi zmagovalci.

KRŠKO/LJUBLANA – Ker je bila tradicionalna dirka na ve-
likonočno nedeljo v Krškem odpovedana, se bo letošnje 
skupno državno prvenstvo Slovenije in Hrvaške v speed-
wayu začelo v soboto v Ljubljani. 

Minulo nedeljo naj bi se v 
Krškem začelo letošnje dr-
žavno prvenstvo, v katerem 
bo desetkratnega državne-
ga prvaka Mateja Žagarja 
poleg kar sedmih voznikov 
AMTK Ljubljana in enega 
iz ST Lendava izzivalo tudi 
pet Krčanov, med katerimi 
naj bi imeli največ možno-
sti za visoko uvrstitev lanski 
viceprvak Samo Kukovica, 
tretjeuvrščeni Aleksander 
Čonda in mladi Matic Iva-
čič. Navdušenci tega športa 
so bili v nedeljo zato precej 
razočarani, saj so organiza-
torji dirko nekaj ur pred za-
četkom odpovedali zaradi 
pričakovanih slabih vremenskih razmer. Medtem ko je raz-
prava tekla predvsem o tem, ali so bile vremske razmere de-
janski vzrok odpovedi ali pa morda slabo pripravljena steza 
oziroma, da nekaterim voznikom razmočena steza ne ustre-
za, je malokdo pomislil na tačas edinega slovenskega profe-
sionalnega voznika Mateja Žagarja. Ta je moral do Ljubljane 
prevoziti krepko preko 1.100 km dolgo pot in se vrniti nazaj 
v poljski Gorzow, kjer ga je naslednji dan čakal nastop v naj-
močnejši speedway ligi na svetu. Na namige nekaterih, da 
je morda v igri tudi namerno oteževanje Ljubljančanu, da bi 
prišel do še enega naslova, v Žagarjevem taboru pravijo, da 
v kaj takega ne verjamejo in da bo prvaku naslov potrebno 
odvzeti z borbo na stezi. Ker je bila v petek odpovedana tudi 
druga dirka mladincev v Lendavi (prva je bila na Hrvaškem), 
bo sobotna dirka za DP na stadionu v Šiški ob 15. uri pomeni-
la start letošnjih prvenstvenih dirk v Sloveniji. S. M.

Po odpovedi dirke v Krškem
v nedeljo start v Ljubljani

Lanski podprvak Samo Kukovica

ŠEMPETER, GLOBOKO – Minulo soboto se je v Šempetru v 
Savinjski dolini odvijalo državno prvenstvo Ju-jitsu zve-
ze Slovenije (JJZS) v borbah za člane in kadete. Tekmova-
nja se je udeležilo tudi šest članov DBV Katana Globoko. 
Odlično so se odrezali, saj so se domov vsi vrnili z odličji. 

Državna prvaka sta postala Matej Žerjav (člani do 85 kg) 
in Žiga Haler (kadeti do 66 kg), srebro so osvojili Damjan 
Žerjav (člani do 94 kg), Rok Selko (kadeti do 73 kg) in Ana 
Agrež (kadetinje do 63 kg). Janja Geršak je v isti kategoriji 
zasedla 3. mesto. Haler in Selko bosta poleg Jureta Žabjeka 
in Žana Obradoviča, ki tekmujeta v duo sistemu, s kadetsko 
reprezentanco JJZS nastopila tudi na majskem evropskem 
mladinskem in kadetskem prvenstvu v italijanski Genovi.
 DBV Katana/R. R.

Šest nastopov, šest odličij

Šport v Posavju
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BREŽICE – Območna izpostava Brežice JSKD je 26. marca v 
dvorani Prosvetnega doma pripravila območno srečanje otro-
ških gledaliških skupin. Predstavili so se: Otroški gledališki 
skupini 1 in 2 Osnovne šole Brežice, prva z glasbeno–gleda-
liško igro v angleškem jeziku Sweeney tood (po filmu, rež. 
Kaja Nakani, Milan Černel) ter druga z igro Vsak je drugačen 

(Valerija Ilešič, rež. Milan Černel) ter dramski skupini OŠ Be-
lokranjskega odreda Semič s Piko nogavičko (Astrid Lindgren/
Andrej Rozman-Roza, rež. Anica Jakša) in igro Pavliha noče 
v šolo (Tomaž Lapajne Dekleva, rež. Marica Domitrovič). 
Predstave je strokovno spremljal Gregor Geč. N. J. S. 

Mladi igralci na brežiškem odru

Otroška gledališka skupina 1 OŠ Brežice

SENOVO – V Domu XIV. divizije na Senovem je 27. marca v 
soorganizaciji JSKD – Območne izpostave Krško in OŠ XIV. di-
vizije Senovo potekalo območno srečanje lutkovnih skupin. 
Letos sta se z območja krške izpostave, ki zajema občini Kr-
ško in Kostanjevica na Krki, prijavili le dve skupini: Lutkov-

na skupina DKD Svoboda Senovo s predstavo Cesarjeva nova 
oblačila (po Andersenovi pravljici priredila Tatjana Uduč) in 
Lutkovna skupina Kati in Pepi iz Krškega s predstavo Kati in 
Pepi v SiParku (režija in mentorstvo: Maja Remškar). Ker je 
bil tudi na OI Brežice in Trebnje zelo slab odziv na povabilo, 
sta se na srečanju predstavili še lutkovni skupini iz OŠ Veli-
ka Dolina s predstavo v režiji Zvonke Jarkovič Igrače imajo 
najraje otroke in Mokre tačke iz KUD Emil Adamič Mokronog 
s predstavo Aaačih! (režija: Stane Peček in članice lutkov-
ne skupine). Srečanje si je ogledala tudi strokovna spremlje-
valka Ajda Rooss, ki je po ogledu vseh lutkovnih predstav z 
območja Dolenjske, Posavja in Bele krajine izbrala najbolj-
še, ki si zaslužijo sodelovanje na regijskem srečanju lutkov-
nih skupin 20. aprila v Sevnici.  P. P. 

Srečanje lutkovnih skupin

Prizor iz lutkovne predstave senovskih lutkarjev Cesar-
jeva nova oblačila (foto: S. L.)

BISTRICA OB SOTLI – Tamkajšnji mladinski center je 25. mar-
ca v okviru projekta Ekolet krajanom delil brezplačne sadi-
ke starih sort kozjanskih jablan. Mladi so akcijo prvič izve-
dli lani, letos pa so ponovno pritegnili evropska sredstva v 
projektu Ekolet. Med sokrajane so razdelili preko 100 sadik 
iz drevesnice Kozjanskega parka. Njihov strokovnjak Adri-

jan Černelč je občanom svetoval glede sort in sajenja. Po-
jasnil je tudi, da se že vrsto let trudijo ohraniti stare koz-
janske sorte, saj so te manj zahtevne za gojenje. Andrej 
Antonio Černelč iz društva mladih je dodal, da se tudi mla-
di vse bolj zavedajo pomena zemlje in samooskrbe in so le-
tos v projektu Ekolet izvedli več delavnic, tudi izdelovanja 
domovanj za čebele samotarke in čmrlje ter predavanje o 
industrijski konoplji. V okviru projekta so izvedli še delavni-
co zasaditev travniškega sadovnjaka.  S. V. 

Mladi delili sadike starih sort 
kozjanskih jablan

Po sadiko sta med številnimi župani prišla tudi župan Fra-
njo Debelak in domači zdravnik Franc Božiček. 

MLADI PARLAMENTARCI IZ POSAVJA V DRŽAVNEM ZBORU – 
Nacionalnega otroškega parlamenta, ki ga je že 22. leto 
zapored organizirala Zveza prijateljev mladine Slovenije 
in je na temo „Junaki našega časa – kdo so in zakaj?“ po-
tekal 2. aprila v veliki dvorani Državnega zbora, so se v 
organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško in ob sprem-
stvu mentorjev Uroša Brezovška, Nuške Ogorevc, Ane Pe-
čar ter Maje Gornjak udeležili tudi predstavniki mladih 
parlamentark in parlamentarcev iz regije Posavje: Max 
Davidovič (OŠ Dobova), Jan Strajnar (OŠ Kostanjevica na 
Krki) in Jurij Martinčič (OŠ Radeče). Na Nacionalnem otro-
škem parlamentu so mladi udeleženci predstavili svoja 
razmišljanja in ugotovitve, oblikovali pa so tudi skupna 
sporočila o tem, koga prepoznavajo kot junake našega 
časa in zaradi česa so junaki.  P. P./V. B.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Krški Javni sklad za kulturne dejav-
nosti je na tukajšnji šoli 29. marca organiziral območno revi-
jo otroških pevskih zborov Pesem mladih src, na kateri je na-
stopilo osem otroških pevskih zborov iz sedmih osnovnih šol, 

skupno pa je prepevalo kar 270 otrok. Ob spremljavi piani-
stov Estere in Lucijana Cetina so se tako številnemu občin-
stvu s pesmijo predstavili: zbor OŠ XIV. divizije Senovo pod 
vodstvom Petra Bunetiča, zbor OŠ Leskovec pri Krškem pod 
vodstvom Roberta Fuksa, otroška zbora 2. razreda in 3.-5. 
razreda OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki ju vodi zborovodkinja 
Damjana Mlakar, pod taktirko Mojce Jevšnik otroška zbora 
OŠ Podbočje in OŠ Jožeta Gorjupa iz Kostanjevice na Krki, 
zbor OŠ Raka pod vodstvom Bernardke Božič ter zbor bre-
staniške osnovne šole Ptičice, ki ga vodi zborovodkinja Stan-
ka Macur. Strokovno je revijo spremljala svetovalka zboro-
vodjem in zborovodkinjam Dragica Žvar, povezovala pa jo 
je Mirjana Marinčič.  B. M.  

Otroški zbori peli iz mladih src

Otroški zbor iz leskovške osnovne šole je tokrat prvič 
zapel pod vodstvom novega zborovodje Roberta Fuksa.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Na Osnovni šoli Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki se je 24. marca zaključil mednaro-
dni projekt Dviganje skupne ozaveščenosti o inovativnih 
varstvenih ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov v šol-
stvu z akronimom »Z glavo za naravo«. 

V dve leti in pol trajajoči projekt so bile vključene OŠ Cerklje ob 
Krki, ki je bila tudi vodilni partner projekta, OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki, OŠ Podbočje, OŠ Velika Dolina in hrvaška 
OŠ Fužine, ki je naknadno nadomestila OŠ Milana Langa Brega-
na, ki je morala tekom projekta zaradi administrativnih težav 
odstopiti. Kot je na zaključni novinarski konferenci dejala vod-
ja projekta in ravnateljica OŠ Cerklje ob Krki Andreja Urbanč, 
je bil namen projekta, ki je bil v večini financiran iz evropskih 
sredstev in potekal v okviru Operativnega programa IPA Sloveni-
ja – Hrvaška 2007–2013, ki ga je razpisala Vlada RS za regionalni 
razvoj, preseganje čezmejnih razvojnih pomanjkljivosti v smislu 
osveščenosti in izobraževanja o oživljanju naravnih in kulturnih 
potencialov ter zagotavljanju trajnosti. Ključni rezultat projek-
ta je bil razvoj pilotnega modela Eko programa za osnovne šole, 
poleg tega pa so med drugim izvedli tudi 116 krožkov na vseh 
sodelujočih šolah in izdali dvojezična strokovni priročnik in de-
lovni učbenik za izvajanje dejavnosti omenjenega modela, ki ju 
je predstavil njun urednik Drago Ivanšek. S projektom so na Ve-
liki Dolini pridobili tradicionalni kozolec – toplar, ob cerkljanski 
in podboški šoli je nastala učilnica na prostem s skalnjakom in z 
vrtom, v Podbočju imajo tudi ribnik, Kostanjevičani pa se lahko 
pohvalijo z novo vremensko hišico. Na kostanjeviški šoli je ob 
zaključku projekta potekala tudi mednarodna delavnica, ki so se 
je udeležili učenci vseh partnerskih šol. Izdelovali so modele za 
predstavitev spremembe sončne v mehansko energijo in izvaja-
li poskuse z ostalimi didaktičnimi pripomočki. R. Retelj

Zaključili projekt »Z glavo za 
naravo«

Učenke med izvajanjem poskusa
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Paket dobrodošlice  
za nove komitente
V zahvalo za zaupanje smo vam pripravili 
kar 18 ugodnosti 
Dobrodošli v vaši novi banki. Banki, ki bo sledila vašim željam in 
potrebam na vsakem koraku. Zato vam podarjamo brezplačno 
enoletno vodenje osebnega računa (TRR) s plačilno kartico 
Activa Maestro, brezplačno enoletno članarino za plačilno 
kartico z odloženim plačilom Activa Mastercard ali Activa Visa  
in Karanta, brezplačno enoletno uporabo spletne banke  
Bank@Net za vpogledni del, brezplačno izdajo Monete za 
plačevanje z mobilnikom in še veliko več ...

Obiščite poslovalnice Brežice, Krško in Novo mesto in se  
z nami bolje pripravite na jutri!  
Za vas poslujemo neprekinjeno od  8.30 do 16.00.

t : 0 8 0 17 5 0  | skype: novakbm
w w w. n k b m . s i   | www.pripravi.se

SKUL, INDEKS ali KARIERA,SKUL, INDEKS ali KARIERA,

NAGRADNA IGRA

OSVAJAJ SVET Z JEZIKOM! OSVAJAJ SVET Z JEZIKOM! 
Pri Novi KBM skleni bančni paket za mlade 

izkoristi ful brezplačnih storitev in drugih ugodnosti 

ter na račun prejmi še 20 EUR! Osvojiš lahko tudi 

enega od 150 spletnih tečajev angleščine ali 

celo 14-dnevni tečaj angleščine v Oxfordu!

Več na www.svetavladar.si ali facebook/svetavladar
.
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Kam v Posavju?

Preveč in prepogosto se ukvarjamo s tujimi življenji. Z ži-
vljenji, ki pravzaprav mirno tečejo mimo nas in nas sko-
rajda ne zadevajo, a si očitno ne moremo kaj, da se ne bi 
obnje obregnili. Takšen zaključek sem si zamrmrala po 
nekaj slišanih pogovorih v zadnjih dneh, ko so bili ljudje 
zaradi prazničnega vzdušja še bolj zgovorni.

»Ta ima to, tisti je izgubil prav vse, on baje mastno služi, 
ona cele noči veseljači naokoli, gotovo je kriva slaba vzgo-
ja njene mame, tisti drugi je direktor - torej spi na oblač-
ku, mi ostali smo pa ubogi delavčki, tale pa nekaj zida, 
pa o gradnji sploh nima pojma – bodo imeli neznosno ve-
liko vlage v hiši, oni drugi so si kupili še en avto, si moraš 
mislit – sigurno kaj švercajo in tako naprej …« 

Včasih pomislim, da je to pravzaprav nekakšna bolezen. 
Da so pač med nami bolniki, ki ne zdržijo dneva, kaj dne-
va, urice, brez tega, da razglabljajo o drugih. O tem, kaj 
tisti drugi so naredili in česar niso - pa bi se res spodobi-
lo, da bi. Zvesto sledijo dogajanju in obsojajoče zmajujejo 
z glavo. Na svoj jedilnik uvrščajo znance, sosede, sorodni-
ke, ki jim niso preveč blizu, včasih celo prijatelje – vse na-
štete potem natančno obirajo do kosti. Predvsem pa je tu 
veliko predvidevanja in ogromno domišljije. Kakšni pisa-
teljski talenti so med nami! V nekaj minutah na podlagi 
najmanjše informacije ustvarijo napeto zgodbo z drama-
tičnim uvodom, pozitivnimi in negativnimi junaki, pre-
tresljivim zapletom in koncem, ob katerem je najvažnejši 
sklep: oni so takšni, mi pa tega ne počnemo, ker smo bolj-
ši, bolj zvesti, pametnejši.

Malo te bolezni imamo najbrž vsi, morda je že v genskem 
zapisu. Izbruh te težave pa je celo nalezljiv! Opazujte se, 
če boste kdaj ob pijavkah – naenkrat boste še vi zmaja-
li z glavo in potarnali nad svojim strašnim šefom (čeprav 
morda le ni tako strašen) in nad sosedovo izbiro kurjave 
(čeprav imate prav takšno peč tudi sami doma), one pa 
bodo strmele v vas, zagnano prikimavale in vam s tem vli-
vale voljo, da nadaljujete in poiščete še kakšno zanimi-
vo žrtev. 

Bodi dovolj! Prazniki niso namenjeni poglabljanju v ne-
srečo ali srečo drugih, ampak mirnemu in temeljitemu po-
gledu vase. Razmisleku in občutenju lastnih pomanjklji-
vosti in vrlin. To ne bi smel biti čas, ki nas izčrpa še bolj 
kot vsakdanjiki, ampak drugačen, povsem naš čas. Čas, 
da pokažemo našim bližnjim, da jih imamo radi, da jih 
spoštujemo, čas, da to pokažemo tudi sebi. Tradicija pra-
znikov nam je lahko v oporo, rituali pa tudi za to, da se 
lažje poglobimo v svoje daljne spomine in jih povežemo z 
današnjim trenutkom. 

Nikoli se ne moremo povsem postaviti v čevlje drugega, 
občutiti njegove bolečine ali veselja. To je vsakomur la-
stno in prav je tako. Vsak, prav vsak se srečuje s težavami 
in minljivostjo trenutkov in ljudi, to ni prizaneseno niko-
mur. »Le čevlje sodi naj Kopitar,« je zapisal Prešeren in 
tega sem si zaželela ob teh praznikih: da ljudje ne bi osvo-
bajali svoje tesnobe in občutka majhnosti z nadziranjem 
življenja drugih. Zakaj bi nas moralo zanimati, kako živi-
jo in koga ljubijo drugi? Če smo tako zelo pametni in pol-
ni idej, kako naj bi svoja življenja uredili drugi, potem 
nam pospravljanje lastnih smeti sploh ne bi smelo biti 
problem! A kaj, ko je resnica po navadi drugačna. Do sebe 
je pač pot najdaljša, kajne?

Piše: Maruša Mavsar

Bi malo 
opravljali? 

podčrtano

Četrtek, 12. 4.

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: območna revija otro-
ških in mladinskih pevskih 
zborov „Pesem mladih src 
2012“

• ob 17.00 v dvorani KD Glo-
boko: koncert „Globoko 
poje“

• ob 18.00 v galerijskih pro-
storih gradu Podsreda: od-
prtje potujoče razstave 
„Poslikane panjske končni-
ce“ Čebelarskega muzeja iz 
Radovljice

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: muzikal „Mamma 
Mia“, izvedba: OŠ Marjana 
Nemca Radeče

• ob 19.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: tečaj fo-
tografije z Matejem Jorda-
nom

• ob 19.00 v razstavni avli in 
klubu MC Brežice: otvoritev 
razstave „Mednarodno pro-
stovoljstvo v sliki in besedi“

• ob 19.00 v novi galeriji 
gradu Sevnica: odprtje fo-
tografske razstave Marija-
na Lapajneta „Mimogrede“

• ob 20.00 v športni dvorani 
Radeče: glasbeno-zabavni 
večer NK Radeče – ansam-
bel Modrijani, Adi Smo-
lar, Laški užiguc, ansambel 
Dori ...

Petek, 13. 4.

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica - packa-
rije z barvami

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmonija

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Adama Bohoriča Brestani-
ca: dobrodelna prireditev 
„Za sodobnejšo šolo“ Zame 
– zate – za nas

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

• ob 19.00 v prosvetnem 
domu v Vrhovem: koncert 
Adija Smolarja

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: predavanje Marije 
Merljak „Odpravimo pomla-
dansko utrujenost in alergi-
je z zdravo prehrano“

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
projekcija dokumentarne-
ga filma „Celuloza“ avtor-
jev Maje Žiberna in Toma-
ža Pavkoviča

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: koncert skupine Ele-
mental

• ob 21.00 v MC Krško: kon-

cert Natečaj Botečaj – mali 
finale

Sobota, 14. 4.

• od 9.00 do 20.00 v Športni 
dvorani Radeče: mednaro-
dni turnir rokometnih vete-
ranov in veterank

• od 10.00 do 17.00 v GEN 
Svetu energije: sobotne de-
lavnice

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

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - pomladansko saje-
nje cvetlic

• ob 10.00 v MT Raka: pohod
• od 15.00 dalje pri hramu 

Zavoda Svibna na Brezovski 
Gori: čistilna akcija

• ob 16.00 v romskem nase-
lju Drnovo: slovesnost ob 
svetovnem dnevu Romov

• ob 17.00 v MC Krško: ve-
ganska delavnica in vegan-
ska večerjica

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

• ob 18.00 v prosvetnem 
domu v Artičah: koncert 
„Travniki so že zeleni“

• ob 19.00 v kulturnem domu 
v Dobovi: območno srečanje 
odraslih folklornih skupin

• ob 19.00 v kulturnem domu 
v Boštanju: gledališka igra z 
naslovom „Hrup za odrom“ 
v izvedbi gledališke skupine 
Prosvetnega društva Vrhovo

• ob 19.00 v Domu 14. divi-
zije na Senovem: komedija 
»Pacienti v čakalnici« v iz-
vedbi gledališke skupine KD 
Svoboda Brestanica

• ob 20.00 v Glasbeni šoli Kr-
ško: koncert ob zaključku 
„Dnevov kitare Krško 2012“

• ob 20.00 v večnamenski 
dvorani Term Čatež: stand 
up „Udar po moško“ - Vid 
Valič in Denis Avdić

• ob 20.30 v klubu KD Krško: 
koncert Ane Bezjak in za-
sedbe Piazzoleky, za jazz-
etno abonma in izven

Nedelja, 15. 4.

• ob 15.00 v cerkvi sv. Juri-
ja na Čatežu ob Savi: revija 
cerkvenih zborov dekanije 
Leskovec pri Krškem

• ob 17.00 v prostorih Zavo-
da Svibna na Brezovski Gori: 
predavanje in predstavitev 
knjige Sebastjana Gregor-
šanca in Slobodane Slak „Ži-
vljenje z naravo“

Ponedeljek, 16. 4.

• od 8.30 dalje v Mestnem 
muzeju Krško in na gradu 

Rajhenburg: konservator-
sko-restavratorske delavni-
ce Grad Rajhenburg

• ob 17.00 v Dvorani v par-
ku Krško: brezplačno pre-
davanje mag. Renate Rudolf 
„Moda, stil in harmonija“, 
info: 07/ 48 81 160

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: Posavci beremo sku-
paj – pogovor s Ferijem La-
inščkom

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

Torek, 17. 4.

• od 9.00 dalje v Mestnem 
muzeju Krško in na gradu 
Rajhenburg: konservator-
sko-restavratorske delavni-
ce Grad Rajhenburg

• ob 10.00 v Knjižnici Bre-
žice: brezplačno predava-
nje Jožeta Lovenjaka, univ. 
dipl. inž. kmetijstva „Spo-
mladanske zasaditve - bal-
konsko cvetje“

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave „16432“ 
akademske kiparke Polone 
Demšar

• ob 19.30 v Prosvetnem 
domu Brežice: komedija 
„Ko sem bil mrtev“, za abo-
nma in izven

Sreda, 18. 4.

• od 9.00 dalje v Mestnem 
muzeju Krško in na gradu 
Rajhenburg: konservator-
sko-restavratorske delavni-
ce Grad Rajhenburg

• ob 14.30 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica - igraj-
mo se gledališče

• ob 17.00 v Hiši vina in čo-
kolade Kunej, Cesta prvih 
borcev 40, Brestanica: pri-
reditev „Grad Rajhenburg 
in Brestaničani“ 

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Irme Ogo-
revc „Kako vpliva hrana na 
naše zdravje in kaj dejan-
sko je zdrava hrana?“

Četrtek, 19. 4.

• od 8.15 dalje v Mestnem 
muzeju Krško in na gradu 
Rajhenburg: konservator-
sko-restavratorske delavni-
ce Grad Rajhenburg

• od 9.00 do 12.00 v Qlandii 
Krško in od 15.00 do 18.00 
na dvorišču Zdravstvenega 
doma Krško: predstavitev 
modela debelega črevesa in 
danke – osveščanje o pre-
ventivnem programu SVIT 

• ob 19.00 v Knjižnici Breži-
ce: komedija „Jaz sem Ela, 
čistilka v knjižnici“

Petek, 20. 4.

• od 9.00 dalje v Mestnem 
muzeju Krško in na gra-
du Rajhenburg: konserva-
torsko-restavratorske de-
lavnice Grad Rajhenburg, 

ob 16.00 na gradu Rajhen-
burg: predstavitev delavnic 
širši janosti

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica – rožice 
iz papirja

• v parku pri Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Podarimo 
knjigo in cvet, ob 16.30: 
igralne urice v parku, ob 
18.00 v Dvorani v parku: 
pogovor z Andrejem Roz-
manom – Rozo

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

• ob 18.00 v Domu Svobo-
de v Brestanici: otvoritev 
razstave ročnih del skupi-
ne »Pridne roke Rajhenbur-
ga«. Razstava bo odprta še 
v soboto in nedeljo od 9. 
do 18. ure; oba dneva bodo 
potekale tudi raznovrstne 
ustvarjalne delavnice.

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

• ob 18.00 v MC Krško: prido-
bivanje in uporaba zelene, 
proste energije

• ob 20.00 v kulturnem domu 
v Dobovi: spomladanski pre-
mierni koncert Gasilskega 
pihalnega orkestra Loče, 
gostje: Mariachi La Paloma

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine Zmelkoow

Sobota, 21. 4.

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

• ob 10.00 v MT Raka: štafe-
tne igre

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
stilska preobrazba s Sandro

• od 16.00 dalje v Gadovi 
peči: praznik vina, kruha 
in dobre volje – ob 16.00: 
okrogla miza z ministroma 
Bogovičem in Vizjakom, 
ob 17.30: slovesen spre-
jem vinske kraljice Martine 
Baškovič pri velikem sodu 
v Gadovi peči, ob 18.30: 
druženje pod šotorom v Po-
šteni vas z ansamblom Roka 
Žlindre

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

• ob 18.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: otvoritev 
razstave ročnih del

• ob 19.00 v domu krajanov 
na Sromljah: jubilejni kon-
cert ob 15-letnici Ljudskih 
pevcev Sromlje

• ob 19.00 v MC Krško: otvo-
ritev fotografske razstave 
Tadeja Bernika

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: stand-up komedija s 
Tino Gorenjak

Nedelja, 22. 4.

• ob 16.00 v večnamenskem 
domu v Pišecah: koncert 
„Srečanje Vinkovih pevcev“

cPonedeljek, 23. 4.

• ob 17.00 v sejni sobi 

Upravne enote Brežice: po-
svet o prijavi javnih priredi-
tev s predstavnikoma Zdru-
ženja SAZAS, prijava na 070 
550 395

• ob 19.00 v MC Krško: Mati, 
kave bi! - Dušan Šinigoj

Torek, 24. 4.

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

• ob 18.00 v Prosvetnem 

domu Brežice: Plesopedi-
ja - prva plesna enciklope-
dija, zaključna produkcija 
plesnih pripravnic Plesnega 
društva Imani Brežice

Sreda, 25. 4.

• ob 14.30 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica - igraj-
mo se gledališče

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica
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Na muhi ...

Sprejema športnikov obči-
ne Krško se je znova udele-
žil atletski šampion Primož 
Kozmus, ki z občino sodeluje 
tudi pri gradnji ŠRC Dovško, 
kjer bo odprl svojo atletsko 
šolo. Tokrat je zlasti mladim 
športnikom in športnicam 
položil na srce nekaj spod-
budnih besed in jih pozval k 
vztrajnosti, ki je edina pot 
do uspeha. V voditeljski vlo-
gi na sprejemu pa se je do-
bro znašel Marko Grošelj 
(v ozadju), ki je nekaj časa 
opravljal delo piarovca na 
krški občini. (P. P.)

Če bi nasmeške treh zborovodkinj šolskih pevskih zbo-
rov iz občine Krško (od leve): Damjane Mlakar (OŠ Kr-
ško), Stanke Macur (OŠ Brestanica) in Bernardke Božič 
(OŠ Raka) sinhronizirali s tonovsko lestvico oziroma sol-
mizacijskimi zlogi "do, re, mi, fa, so, la, ti, do", lahko 
v glasbenem žargonu rečemo, da se Mlakarjeva smeji z 
"re", Macurjeva s "fa" in Božičeva s "ti" (če ne verjame-
te, si zapojte). Ob tem pa so se smejale tudi s srcem, saj 
smo jih v objektiv ujeli na območni reviji otroških pevskih 
zborov Pesem mladih src v Leskovcu pri Krškem. (B. M.)  

Na otvoritveni 
razstavi nove se-
zone v kostanje-
viški Galeriji Bo-
židar Jakac sta se 
zapletla v pome-
nek redni sodela-
vec te ustanove, 
sicer Ljubljančan, 
oblikovalec Matic 
Tršar in direktori-
ca Kulturnega do-
ma Krško Katja 
Ceglar, ki je bila 
nekoč zaposlena v 
‚Jakčevi‘ galeriji, 

še vedno pa je njena občasna sodelavka. Ceglarjeva je s 
strokovno besedo pospremila na pot ravno tokratno raz-
stavo mlade umetnice Jasmine Nedanovski, Tršar pa je 
tako in tako reden gost otvoritvenih slovesnosti v gale-
rijskih razstavnih prostorih. (P. P.)

Eden izmed prvih gostov na nedavnem prvem mednaro-
dnem zborovanju mojstrov tattoojev v Krškem je bil bi-
vši poslanec LDS in nekdanji direktor Urada za verske 
skupnosti RS Aleš Gulič (levo). Njegov videz in stil obla-
čenja kažeta, da je zaprisežen rocker in reden udeleže-
nec moto srečanj. Tudi tattooji mu verjetno niso tuji, 
zato je na prireditvi zagotovo dobil navdih za kakšnega 
novega. Kdo ve, mogoče ga je pa ravno Peter Trebežnik 
(desno), eden izmed organizatorjev, prepričal, da se se-
daj, ko je tako rekoč »brezposeln«, začne ukvarjati s te-
toviranjem. (R. R.) 

Predsednika dr. Danila Türka, ki je bil na delovnem obi-
sku v sevniški občini, so po zaključenem uradnem delu 
pred vhodom v podjetje Inplet pletiva pozdravili tudi do-
mačini Dolnjega Brezovega. Predsedniku je ob tej poseb-
ni priložnosti zapel pesem o kruhu in mu nato z velikim 
ponosom segel v roke tudi 8-letni Blaž Slemenšek, kar ni 
bilo v uradnem delu protokola, bilo pa je zelo prisrčno.  
(S. R., foto: L. M.)

Na rednem zboru članov Koronarnega kluba Brežice je 
vodstvo poskrbelo za nastop atraktivnih plesalk iz sku-
pine Femy, ki so v eksotični kostumski opravi nastopile 
z orientalskim plesom. Zbrani so tako lahko med vrsti-
cami razumeli, da je kakršna koli rekreacija več kot do-
brodošla za krepitev zdravja. Ali pa je imel kdo težave 
s srcem ob pogledu na brhke mladenke, pa do zaključka 
redakcije nismo uspeli izvedeti … (M. K.)

V četrtek, 22. 3. 2012, smo se v prostorih 
Območne izpostave JSKD Krško v prijetnem 
okolju Mestnega muzeja Krško sestali 
predstavniki nevladnih organizacij (društev, 
zvez, zasebnih zavodov) ter se seznanili s 
prihajajočimi spremembami na področju 
upravljanja v regijah, ki jih je prinesel Zakon 
o skladnem regionalnem razvoju (Uradni list 
RS, št. 20/11). 
Bistvena sprememba je organiziranost 
najvišjega organa v regiji – Razvojni svet 
regije, ki poleg predstavnikov lokalnih 
skupnosti in gospodarstva obvezno 
vključuje tudi predstavnike nevladnega 
sektorja (društva, zasebni zavodi, ustanove).
S strani države in lokalnih skupnosti smo 
bila regijska stičišča prepoznana kot 
povezovalci nevladnikov, zato nam je 
skozi zakonodajo zaupana naloga, da 
izpeljemo postopke sprejema pravil, izbora 
predstavnikov in nadalje prenos informacij 
med nevladniki in Razvojnim svetom regije.
V zanimivi razpravi smo tako premlevali 
idejo oz. načine izbora naših predstavnikov. 
Največji poudarek je seveda ta, da morajo 
predstavniki zastopati interese vseh 
nevladnih organizacij v našem okolju 
– ne glede na teritorialno, vsebinsko ali 
organizacijsko usmerjenost. Zavedati se je 

potrebno, da v naši regiji deluje preko 900 
organizacij, h katerim niso prištete razne 
civilne iniciative ali druge neformalne 
oblike združevanja občanov, ki delujejo na 
nešteto področjih: šport, kultura, varstvo 
okolja, turizem, social, mladina .. ter v 
večjem ali manjšem obsegu delovanja.
Vsa debata je nazadnje vodila k temu, 
da se moramo nevladniki veliko bolj 
povezovati – na vseh možnih področjih: 
sodelovanje na pri vsakdanjih aktivnostih, 
povezovanje v večjih projektih, s katerimi 
lahko pridobivamo evropska sredstva in 
ne nazadnje tudi na področju skupnega 
nastopanja do organov lokalnih oblasti 
in gospodarstva. Da bi se prenos mnenj, 
potreb, izkušenj izvajal čim bolj uspešno, 
je že skrajni čas, da se organiziramo v 
neformalno mrežo…
V kratkem bomo tako nevladnike povabili, 
da se pridružijo procesom, ki bodo vsem 
nam omogočili večjo povezanost, nam 
omogočili, da skupaj uveljavljamo svoje 
interese pred lokalnimi skupnostmi in 
gospodarstvom,  ter da ohranimo vso svojo 
raznolikost.  Upamo, da boste med njimi 
tudi Vi…

Mreža za spodbujanje kvalitete odnosov in življenja v 
Posavju te VABI, da prideš na

ČAJANKO Z IZMENJAVO RABLJENIH OBLAČIL, 
KNJIG IN IGRAČ 

KDAJ? V četrtek, 19. aprila 2012, s pričetkom ob 16.00. 
KJE? V Dvorani v parku Krško (pri Valvasorjevi knjižnici).
SPREJEM OBLAČIL, KNJIG IN IGRAČ je v času od 12.00 do 
16.00 v Dvorani v parku. 
ZAKAJ? Ob pitju čaja in izmenjavi oblačil se bomo hkrati 
družili, pogovarjali, navezovali nova poznanstva in 
premagovali odtujenost. Na dogodku bodo imeli možnost 
izmenjati oblačila tudi tisti, ki sicer niso upravičeni do pomoči 
Rdečega križa in Karitasa. S tem, ko dajemo oblačila, knjige, 
igrače v ponovno uporabo hkrati preprečujemo nastajanje 
odpadkov. Preostanek oblačil, knjig in igrač bo po dogodku 
darovan Rdečemu križu. 

POTEK IZMENJAVE: kolikor prineseš, toliko lahko odneseš. 
Oblačila naj bodo lepa, čista, cela. Lahko prineseš in odneseš 
tudi knjige in igrače. Informacije: Zavod EMMA – OE Krško, tel. 
07/ 490 65 10 ali 030/ 616 767.

SODELUJOČE NVO: Zavod EMMA Ljubljana in Krško, 
Zakonski in družinski inštitut Novo mesto in Krško, Zveza 
Prijateljev Mladine Krško – ZPM Krško, Pokrajinska zveza 
društev upokojencev Posavja – PZDU Posavje, Ozara Brežice, 
Posavska Regionalna Stična Točka za Nevladne organizacije 
– PRSTaN, Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, OZRK 
Sevnica

Nevladniki o povezovanju in skupnem nastopanju Dan za spremembe

www.prstan.eu

Lokalna  razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice

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

POSVET O 
PRIJAVI JAVNIH 

PRIREDITEV
s predstavnikoma 
Združenja SAZAS
(g. Matjaž Vlašič, g. Janez 

Hvale)
Z nami bodo tudi 

predstavniki Občine Brežice, 
Upravne enote Brežice in 
Policijske postaje Brežice.

Brežice, 23. aprila ob 17h
v sejni sobi Upravne 

enote Brežice

Svojo udeležbo prijavite na 
070 550 395 ali na

tjasa.penev@prstan.eu!

Več na www.prstan.eu/arhiv/aktualno/nevladniki-o-povezovanju-in-skupnem-nastopanju
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mu bodo pomagali prijate-
lji s spremljanjem in bodre-
njem, z Mitjo Oštrbenkom 
pa že načrtujeta veslaški 
trening. Zakšek naj bi se na 
pot odpravil v začetku maja, 
po etapah ter ob upošteva-
nju vodostaja rek. Na poti se 
bo izogibal čerem, ki so jih 
reke polne, tako da bo čoln 
nosil do naslednjega nada-
ljevanja čolnarjenja oziro-
ma veslanja. Predstavitev 
naporne poti je potekala ob 
ponudbi rumenega muškata 
in rdeče frankinje v stekle-
nih amforah. Vino je poči-
valo tri mesece v morju pet 
metrov globoko v bližini No-
vigrada in dva meseca v Krki 
na Malencah pri Krški vasi. 

 N. Jenko Sunčič

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Melita Jazbar, Jesenice na 

Dolenjskem – dečka,
• Fanika Strojin, Dobrava ob 

Krki – dečka,
• Marinka Lesjak, Podsreda 

– dečka,
• Polonca Švajger, Trebež – 

dečka,
• Barbara Lukan, Krško – deč-

ka,
• Damjana Kvartuh, Dolenje 

Skopice – dečka,
• Natalija Zajec, Dobova – 

dečka,
• Marjeta Jakoš, Kladje – 

dečka,
• Silvija Cirnski, Slogonsko – 

deklico,
• Alenka Juntez, Šedem – 

dečka. 

ČESTITAMO

• Boris Živković in Sanja 
Knjaz, oba iz Zagreba,

• Silvester Kunst, Vranje in 
Zorica Obradović, Novi 
Sad. 

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

vsak dan je svetovni dan nečesa. Posvečen družini, 
zdravju, miru … Če že ni svetovni, je potem sloven-
ski. Ali pa je slovenski priklopljen, prilepljen svetov-
nemu. In si sploh ni mogoče predstavljati, malo pri-
bližati morda, koliko en takšen dan povzroči dobrega. 
Če sploh, v tej globalni skupnosti. V globalni družini. 
Mhm, v globalni virtualni družini.

Pravkar je minil praznik vseh praznikov. Velika noč, 
ko verniki slavijo Kristusovo vstajenje. Njim – in ne 
le njim, vsem nam - bi moralo biti Sveto pismo, knji-
ga vseh knjig, zakon. V svoji zbirki knjig imam knjigo 
Biblija v slikarstvu, z upodobitvami svetovno znanih 
slikarjev. Upodobitve že še razumeš, tudi kaj napisa-
nega.

Globine napisanega so mnogo predaleč, mnogo preglo-
boke, da bi jih večino razumel. Tudi tistim, ki so se va-
nje poglabljali in raziskovali. Te, tako oddaljene glo-
bine! Zavite pravzaprav v skrivnost. Vse do sedanjih 
navideznosti. Potem se sam pri sebi, v svoji globini, 
odločiš. Ne verjeti. Ali verjeti. V nekoč obstoječe, ki se 
ga ne da dotakniti.

Kaj šele prijeti! Bi ga pa radi mečkali, da bi se zagoz-
dilo v vsakem vlaknu. Zato, da bi verjeli. Odločitve so 
v ljudeh. Če bi se ljudje odločali za spoštovanje desetih 
božjih zapovedi, bi bilo lepo in dobro. Znosno, z nekim 
globalno družbenim redom. Brez filozofij spoštovanih 
modrecev, preučevanj njihovih knjig, seciranjem nji-
hovih misli. Ugotovitev.

Knjiga je družba. Tiha prijateljica, ki spregovori iz 
svojih strani. Učiteljica, ki vodi v neznane svetove. Ti-
stih, ki so jo napisali. Se v njej odkrivali. Imeli ta po-
gum, da so spregovorili o svojih radostih. Sanjah in 
žalostih. S knjigo so odsanjali svoje sanje. Vseeno za-
cveteli ob neuresničenih hrepenenjih. Knjiga je tola-
žnica.

Tolažnica, odrešiteljica, da nismo sami. Ker je vodni-
ca iz drugih duš v naše. Ko nam med vrsticami poka-
že pot. Vztrajnost na naši, zna biti, čisto novi poti. Je 
žlahtnica, ki diši po papirju. Je uspavanka, ko z bero-
čim tekmujeta obvladovanje sredi noči. In je na nosu 
nesporna zmagovalka, vseeno na kateri strani.

Gre za hvaležnost prijateljem Slovenskega doma Za-
greb. Dragi ljudje mi pošljejo vsako njihovo izdajo. 
Nazadnje so me na vso moč »razdragali« s knjigama 
Slovenski umetniki na hrvaških odrih in Slovenske 
barve v hrvaški likovni umetnosti. Knjiga je most med 
ljudmi. Nenazadnje smo se s knjigo povezali. Postali 
in ostali prijatelji.

In spet nenazadnje knjige iz Posavja za Posavje. Lah-
ko tudi knjige za Posavje iz Posavja. Kakor koli. S tež-
ko opisljivim vloženim trudom ob spoznavanju lju-
di, ki so ustvarjali in še ustvarjajo, do raziskovanja 
v zgodovino. Kolegov Zavoda Neviodunum, ki ima-
jo močno spoštljivo ceno, pa je sami nikoli ne poudar-
jajo.

A jo vendar poudari zadovoljstvo ob vsaki novi izdaji. 
Poudarijo jo bralci, ki cenijo delo, ki cenijo knjigo in 
ki nasploh cenijo ljudi, ki ustvarjajo knjigo. Čas - o – 
pis, Posavski obzornik, ki ga pravkar težkate v rokah, 
je ena sorta knjige. In zavodove knjige in štirinajst-
dnevni časopis je poklon ljubiteljem branja v sloven-
skem jeziku.

Ki ga je, slovenski jezik, ob upoštevanju in spoštova-
nju vsega ostalega globalno govorečega in napisa-
nega, treba spoštovati. To spoštovanje je pokazatelj, 
koliko cenimo sebe. Koliko cenimo vse tiste, ki so v ne-
naklonjenih časih upali razsvetljevati v slovenskem 
jeziku. Na to se spomnimo, ko bomo čez nekaj bežnih 
dni govorili o slovenskem tednu knjige. 

Piše: Natja Jenko Sunčič

Kot že rečeno, 

kolumna

„Ker je tukaj pomlad, 
se lahko podamo v na-
ravo po gozdne, travni-
ške dobrote. Potrebno je 
nekaj truda, vendar smo 
poplačani s soncem, zra-
kom, gibanjem, kar naše 
telo še kako potrebuje. 
Lahko si natočimo tudi 
studenčnice, ki je naj-
bolj čista in energet-
sko polna voda,“ sve-
tuje Marija Valenčak iz 
Črnca, ki nam je poslala 
recept za zdrav spomla-
danski jedilnik. 

REGRATOVA SOLATA Z 
JAJCI TER ČEMAŽEVI 
POLPETI

Za regratovo solato: 
Naberemo regrat, ga 
očistimo, narežemo, 
nato samo operemo, 
dodamo lahko trobenti-
ce, vijolice, regačico … 
Skuhamo 2 domači jajčki 
(ali krompir) ter naredi-
mo polivko iz domačega 
jabolčnega kisa, soli ter 
bučnega olja. 

Za glavno jed ponudi-
mo čemaževe polpete iz 
krompirja:
Skuhamo kilogram krom-
pirja, olupimo ter pre-
tlačimo. Dodamo 2 jajč-
ki, sol, 2 veliki žlici 
čemaža v olju, 10 dkg 
moke, 2 žlici drobtin. 
Oblikujemo v majhne 
polpete in jih cvremo v 
malo oljčnega olja toliko 
časa, da pozlatijo.

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

Veslal bo proti toku rek Save 
in Ljubljanice do Vrhnike, 
od koder bo kajak nesel in 
vlekel peš 58 km do Vipave, 
kjer se bo po rekah Vipava 
in Soča spustil v Jadransko 
morje mimo Trsta do Kopra. 
„Tako bom prvi v Sloveniji, ki 
bo preveslal in prehodil pot 
Argonavtov skozi Slovenijo z 
namenom promocije Brežic 
in glede na to, da so vinsko 
trto prinesli k nam prav Ar-
gonavti in jo predali starim 
Brežičanom pred 3.270 leti, 
tudi toliko let tradicije vino-

Roman Zakšek po poti Argonavtov

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

Poslovalnica SENOVO
Tel.: 07/49 79 121

Velika izbira:
- balkonskega cvetja
- glinenih loncev in korit Akcija velja do razprodaje zalog

gradništva in vinarstva v ob-
čini,“ pravi Zakšek. 
Šlo bo za precejšen kondi-
cijski zalogaj, ob katerem 

BREŽICE – Roman Zakšek je po februarski predstavitvi Argonavtov na našem 
področju 12. marca v restavraciji Štefanič predstavil še svojo načrtovano ve-
slaško pot, ki so jo domnevno opravili Argonavti pred 3.270 leti. 

Roman Zakšek z vinom v 
‚antični‘ amfori

br
ez

pl
ač

na
 o

bj
av

a

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Posavski obzornik
vsak drug četrtek 

pri vas doma.

Na spletu že 
v sredo!
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Najboljše zdravilo za muhasto aprilsko vreme je do-
bra glasba. V tokratnih glasbenih novičkah:

oddaja X Factor je v polnem zagonu, mi pa smo zasledili 
nekaj novih obrazov iz Posavja. Alen Predanič prihaja iz 
Brežic, na oddajo pa je prišel z željo, da Slovenijo pope-
lje v mednarodne glasbene vode. »Nastopati v oddaji je 
bilo res zanimivo. Čeprav sem deloval zmedeno in pre-
strašeno, je bil moj glas sodnikom všeč, še posebej Ju-
rasovi. No, zaradi hude treme me niso spustili naprej,« 
nam je zaupal Alen. »Sprva sem se počutil grozno, vendar 
sem dobil ogromno pozitivnih odzivov od ljudi in to mi 
veliko pomeni. Pojem vsak dan, saj s toliko glasbe v sebi 
ne morem biti tiho, zato bom v bližnji prihodnosti začel 
javno nastopati in se poskušal utrditi.« Avdicije se je ude-
ležil tudi 19-letni Lovro Klanjšček iz Krškega in dodobra 
razdelil mnenja žirije. Uranjek si namreč ni predstavljal 
sodelovanja z mladim glasbenikom na X-Kampu, Jura-
sova ga je okregala, ker izbira tonsko previsoke sklad-
be, a kljub temu sta z Damjanovičem začutila mlade-
ničevo pozitivno energijo in ga poslala v naslednji krog. 

Je pa bila žirija enotnega mnenja pri Amadeji Filipčič 
iz Brežic (na fotografiji), ki je prestala že kar nekaj tež-
kih življenjskih preizkušenj. Na odru se je predstavila s 
skladbo pevke Whitney Houston in že po uvodnih taktih 
čustvene interpretacije navdušila občinstvo. »Amadeja, 
človek ostane kar brez besed, ko vidi skromno bitje, ki 
ne ve, kaj bi počelo samo s sabo na tako velikem odru. V 
vsakem primeru imaš izjemen talent,« pa so bile besede 
žirije, ki jih je Amadejino petje ganilo do solz.

Boštjan Dirnbek se je skupaj z ekipo pred kratkim od-
pravil na snemanje novega videospota za pesem Njej, 
ki nas bo popeljala v romantična grajska vzdušja. »Vi-
deospot je nastal na prelepem gradu Mokrice. Za de-
belimi zidovi prepleteni hodniki vodijo do stilno opre-
mljenih sob, v katerih sta nekaj prizorov za videospot 
posnela tudi Mathias Štefančič in njegova štajerska 
deklica,« nam je zaupal Boštjan. Spot si že lahko ogle-
date na malih ekranih, skladba pa se sicer nahaja tudi 
na nedavno izdanem albumu »Potepuh v tvojem srcu«. 

»Še veš, ko ti usoda je predstavljala problem?« Gre za 
delček besedila aktualnega singla skupine Momento (na 
fotografiji, foto: Dejan Dvoršek), ki je obenem tudi za-
dnji iz njihovega multimedijskega albuma Era. »Gre za 

mirno ljubezensko zgodbo, ki se zaključi zelo burno, 
predvsem pa glasno. Pesem je aranžirala skupina sama, 
za godala je poskrbel pevec skupine Boštjan Levičar in 
tako še poudaril dramatično vzdušje, ki se stopnjuje v 
pesmi,« medijem sporočajo člani skupine. Momentov-
ci bodo promocijo singla Z Momentom začeli v sklopu 
ljubljanskega Orto festa, sledila bosta še promocijska 
koncerta v Idriji in Krškem. Spomnimo, da je album 
Era sicer prvi multimedijski spletni album v Sloveniji.

Bobnarja Iva Rimca so mnogi spoznali tudi kot člana 
posavskih zasedb LeeLooJamais in Demolition Gro-
up. A sedaj se predstavlja z novim projektom, imeno-
vanim London. Tudi tokrat se je obkrožil s številnimi 
znanimi glasbeniki, kot so Erik Marenče (klaviature), 
Jernej Kržič (bas kitara), Andraž Mazi (kitara), Saša 
Danilova (vokal) in hrvaški hip hop producent Matko 
Sasek Koolade. Bend, ki skupaj deluje komaj leto, v 
teh dneh snema svoj elektroakustični pop prvenec s 
pridihom funka, soula in hip hopa. Po mnenju kriti-
kov pa imajo velik potencial, da svojo glasbo ponese-
jo izven naših meja.

Več v prihodnjih glasbenih novičkah!

glasbene.novicke@posavje.info!

 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: mesečna vstopnica za fitnes 
2. nagrada:  5x brezplačen obisk fitnesa
3. nagrada:  3x brezplačen obisk solarija

Geslo križanke pošljite do četrtka, 19.4.2012, 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

FITNESS POŽUN, 
TITOVA 75, 8281 SENOVO

Geslo 7/2012 številke: 

POMLADNO RAZVAJANJE 
V SALONU ADAM IN EVA

Nagrade, ki jih podarja Lepotno - kozmetični studio Adam 
in Eva, prejmejo:

1. nagrada:  pedikura Alessandro, Naj Klavs, Sevnica
2. nagrada:  naravna manikura Alessandro, Jožica Pirc,   

 Leskovec pri Krškem
3. nagrada:  oblikovanje obrvi, Bojana Četina, Brežice 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 14. aprila, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Anici Bobnič, Laška vas 2, 

3270 Laško. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

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

Predlog tega tedna za glasovanje: 
 Ans. Javor - Cvet pomladi

Kupon št. 97
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

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!

PORTOROŽ – 30. marca se je s podelitvijo nagrad v Portoro-
žu zaključil že 21. Slovenski oglaševalski festival, ki se odvi-
ja pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice, letošnjega 

pa naj bi v treh dneh obiskalo več kot 900 udeležencev. Med 
njimi je bilo tudi kar nekaj Posavcev, ki delujejo na podro-
čju trženja bodisi v podjetjih ali v oglaševalskih agencijah. Z 
nazivom agencije leta je svoje delovanje okronala agencija 
Luna TBWA, že drugo leto zapored pa je znamka leta postala 
znamka ORTO. Slavilo je še veliko drugih, med njimi je ogla-
ševalec leta postala družba Amis d.o.o., oglaševalska oseb-
nost leta pa Žare Kerin. G. B. 

SOF v znamenju zmagovalcev

Zadnje dejanje SOF-a je bil t.i. »končni obračun z žirijo«
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KRŠKO - 29. marca smo 
člani Lions kluba Krško or-
ganizirali dobrodelno pri-
reditev, monodramo „Ga-
jaš, arestant“. Igralec 
Vlado Novak, ki ga pozna-
mo iz filma Petelinji zaj-
trk, je v predstavljeni mo-
nodrami ustvaril zanimiv 
lik zapornika, ki je tudi za 
rešetkami ostal zvest sa-
memu sebi. Njegovo pri-
čevanje gledalcev ni pu-
stilo ravnodušnih. Kljub 
ne preveč optimističnemu 
času, ki ga živimo, smo 
uspeli uspešno izpeljati 
načrtovano prireditev in 
zbrati dovolj sredstev od 
prodanih kart in donacij, 
da bomo lahko pomaga-
li »ljudem v stiski«. Teh v 
današnjem času tudi v na-
šem okolju ni malo.

 Ana Kukovičič

Andragoški center RS je 30. marca organiziral vseslovensko 
srečanje študijskih krožkov v Bovcu, kjer se je zbralo več 
kot 130 ljudi. Z razstavo likovnih izdelkov se je na Karavani 
predstavil tudi študijski krožek Spoznajmo slikarske in gra-
fične tehnike Ljudske univerze Krško, ki ga je vodila aka-
demska slikarka Mojca Lampe Kajtna. V študijskem krožku 

je bilo dvanajst članic, ki so tri mesece pridno slikale in se 
učile novih tehnik. Slike, ki so jih izdelale v študijskem krož-
ku, so razstavile v Bovcu in so pri obiskovalcih vzbudile veli-
ko zanimanje. Članice ŠK načrtujejo v maju še likovno kolo-
nijo v Kostanjevici in samostojno razstavo v Dvorani v parku 
v Tednu vseživljenjskega učenja 2012. 
 Monika Novšak, Ljudska univerza Krško

Dobrodelna 
prireditev krških 
Lionsov

Na Karavani študijskih krožkov 
v Bovcu

Svetovni dan zdravja 6. 4. 2012 je imel geslo: ZA AKTIVNO IN BOLJ ZDRA-
VO STAROST, 10. maj pa je SVETOVNI DAN GIBANJA. Oba dneva bomo zdru-
žili v dogodku, ki ga bomo organizirali 19. aprila in bo potekal v dveh delih.

Vabimo vas, da nas obiščete in s svojo prisotnostjo potrdite, da naš 
trud ni zaman.

KDAJ IN KAM VAS VABIMO?
19.4.2012, DOPOLDNE: od 9h do 12h bo v Krškem v Qlandiji na parkirišču 

pred trgovino Spar postavljen MODEL DEBELEGA ČREVESA IN DANKE z name-
nom osveščati ljudi o pomenu odziva na preventivni program SVIT, kjer bodo 
na voljo vse informacije v zvezi z rakom na debelem črevesu in danki. 

19.4.2012, POPOLDNE: od 15h do 18h bo na dvorišču ZD Krško (za ur-
genco) za vsakega nekaj. Za vse bo na voljo ogled MODELA DEBELEGA 
ČREVESA IN DANKE z namenom osveščati ljudi o pomenu odziva na pre-
ventivni program SVIT, kjer bodo na voljo vse informacije v zvezi z rakom 
na debelem črevesu in danki. 

K sodelovanju smo povabili tudi VVE Leskovec, v sodelovanju z njimi 
bomo za predšolske otroke organizirali ogled reševalnega vozila, barva-
nje pobarvank, iskanje zaklada.

Za odrasle organiziramo demonstracijo osnov nordijske hoje in seve-
da krajši sprehod v nordijskem stilu.

Nordijsko hojo bomo organizirali v dveh skupinah. Prva skupina bo 
začela ob 16h, ostale pa bodo sledile. Demonstracija in hoja bosta skupaj 
trajali približno 45 minut. 

VLJUDNO VABLJENI V ČIM VEČJEM ŠTEVILU.  PRIDITE, LEPO NAM BO.
Ekipa ZVC ZD Krško

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132C
8270 KRŠKO
e-mail: uprava@zd-krsko.si 
Tel.: 07 4880200

brezplačna objava

VABLJENI NA DAN ODPRTIH VRAT
v Kmetijsko vrtni center INO Krška vas

v soboto, 14.04.2012, od 08.00 do 16.00 ure

Možnost ogleda mulčerjev v delovanju.
Ugodni gotovinski popusti, prodaja na obroke.

Razvoj osebnih izobraževalnih kompetenc
Brezplačno usposabljanje

GZS Center za poslovno usposabljanje organizira usposabljanje na temo Razvoja oseb-
nih izobraževalnih kompetenc, ki je financirano s strani EU, Evropskega socialnega 
sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Namenjeno je vsem 
posameznikom, ne glede na starost ali karierni položaj, ki želijo umestiti osebne izo-
braževalne kompetence v svoj dolgoročni načrt razvoja. 

Izvedba bo v Krškem,  pričetek: 18. april 2012. Program bo izveden v petih dvodnev-
nih srečanjih. Usposabljanje bo vodil izkušeni predavatelj g. Boštjan Maljevec, MSc. 
V tej regiji bodo v prihodnje organizrana tudi usposabljanja na temo vodenja poslov-
nih procesov, modeliranja (Sevnica) in digitalne pismenosti (Krško).  

Vse informacije in prijave na matej.pinter@cpu.si , telefon: 01 58 97 664. 

Več o usposabljanjih na www.cpu.si 

 

JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG ZA IZBOR DELODAJALCEV 
V POSAVSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 2012/2013

Regionalna razvojna agencija Posavje je 30. marca objavila Javni poziv za vključitev de-
lodajalcev v Posavsko štipendijsko shemo.

Predmet poziva je izbor delodajalcev v sistem kadrovskega štipendiranja. Na poziv se 
lahko prijavijo podjetja, ki imajo sedež na območju občin Brežice, Kostanjevica na 
Krki, Krško, Sevnica ali Radeče; imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza deficitarnosti ali 
razvojni perspektivnosti ter se zavežejo, da bodo štipendista zaposlili za najmanj ena-
ko obdobje, kot ga bodo štipendirali s pomočjo Posavske štipendijske sheme. Delodajal-
ci, ki se prijavijo na javni poziv, v prijavi opredelijo izobraževalno strukturo prejemni-
kov štipendij, ki jih nameravajo soštipendirati v Posavski štipendijski shemi. Na podlagi 
izkazanih potreb posavskih delodajalcev bo v septembru 2012 objavljen razpis za šti-
pendije za tiste poklice in stopnje izobrazbe, za katere bodo podjetja izkazala potrebo. 

V Posavsko štipendijsko shemo prispeva 30 % sredstev za štipendijo delodajalec, 20 % 
sredstev zagotovi občina, v kateri ima delodajalec sedež, preostalih 50 % sredstev zago-
tavlja RRA Posavje s prijavo na razpis iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Razpis z razpisno dokumentacijo je dostopen na spletni strani: www.rra-posavje.si.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Ope-
racija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete «Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipen-
dijske sheme«.

Rok za prijavo na razpis je 31. avgust 2012. 

Dodatne informacije: RRA Posavje, CKŽ 46, Krško
Sabina Kos, T: 07 488 10 44, E: sabina.kos@rra-posavje.si ali Nataša Šterban Bezjak, 
vodja projekta, T: 07 488 10 51, E: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si 

POSAVSKA 
ŠTIPENDIJSKA 
SHEMA 

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

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

BREŽICE – V zadnjih tednih so se v mestu Brežice razvnele 
razprave o na prvi pogled nevsakdanji in za marsikoga ne-
pomembni temi, vendar bližnji pogled v problematiko po-
kaže, da je ta lahko kar resna. Zaradi nenehnih pritožb sta-
novalcev, da poleti ne morejo spati in da so okenske police, 

predvsem pa površine v parku polne njihovih iztrebkov, za-
radi česar je ogroženo zdravje otrok, so jih delavci komu-
nale z obrezovanjem dreves pred kratkim izgnali z območja 
ob Bizeljski cesti. Sledila je burna reakcija članov društva 
za zaščito živali, ki so izvajalcem očitali tudi nepravi čas ob-
rezovanja in seveda netolerantnost do ptic v mestu. Vendar 
tudi v njihovih vrstah ni enotnosti, kajti nadlega je očitno 
le prevelika in tudi še ni končana. Vrane, ki veljajo za eno 
pametnejših vrst ptic, so se preselile in si nova gnezda zelo 
hitro zgradile v bližini osnovne šole in s tem stanovanjskih 
blokov na Šolski in Jurčičevi ulici. Ker je njihova nova »kolo-
nija« zgoščena in zelo blizu oken in balkonov, se zdaj zara-
di njihovega vreščanja pritožujejo prebivalci tamkajšnjega 
dela mesta. Najbolj pa jih moti to, da so vrane očitno pre-
gnale vse ostale manjše ptice, njihovo jutranje petje pa je 
bilo eden izmed dokazov kvalitete življenja v mestu Brežice.
  S. M.

Vrane sprle Brežičane?

Vrane družijo se rade … v Brežicah

14. in 15. 4. poteka na Glasbeni šoli Krško prireditev 

»Dnevi kitare Krško 2012«, 
ki vključuje mednarodno tekmovanje kitaristov. Tekmovanje bo v vseh starostnih kategorijah 
solo in komorna igra. Prijavljenih je 75 udeležencev iz štirih držav. Ob zaključku vsakega 
tekmovalnega dne bo nastop prvonagrajencev po posameznih kategorijah. 

V soboto, 14. 4., ob 20. uri bo tudi koncert:

MASCARA
Polona Udovič (glas), Damjan Stanišić (kitara), 

Vojko Vešligaj (kitara), Mitja Režman (bas kitara)

»Vihar strasti in mir oceana, ki počiva nekje med 
Iberskim polotokom, J. Ameriko in bogatim ljudskim 
izročilom je muz(ik)a, ki povezuje  Polono, Damjana, 
Vojka in Mitja. Mascara raziskuje prostor znotraj in 
zunaj platna resne glasbe, previdno, spoštljivo barva 
čez črto, s čopičem napetih strun in toplino glasu« …
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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!

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico

velika izbira sončnih očal
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070 376 461

obzornikova oglasna mreža

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas
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Jumbo plakati
Vizitke, flajerji in transparenti

Grafično in spletno oblikovanje
              Izdelava spletnih strani

Ostali promo materiali

      Izstopamo
iz množice!

CELOSTNO OGLAŠEVANJE v Posavju na enem mestu 

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

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

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

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, našim dobrim sose-
dom, prijateljem in znancem za nesebično pomoč, za izrečena 
sožalja, za cvetje in sveče. Hvala pogrebni službi Žičkar za or-
ganizacijo pogreba, Marjani Štrbuncel za ganljiv govor, gospodu 
župniku iz Pišec, godbenikom, pevkam Kulturnega društva Orli-
ca, aktivistom Rdečega križa in Upravni enoti Brežice ter vsem, 
ki jih nismo imenovali. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Ohranili te bomo v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi.

Če bi solza te zbudila,
tebe ne bi črna zemlja krila.

ZAHVALA

FRANCA ŠTRBUNCLA

Ob nepričakovani izgubi našega dragega 
očeta, tasta, moža, starega očeta, 

pradedka in strica

se zahvaljujemo bolnišnici Brežice interna 2,  hvala sodelavcem 
centralnih delavnic Slovenskih železnic Dobova, Foto studio in 
trgovini Rožman Srečko Brežice, OŠ Dobova, TPV Brežice. Hvala 
pogrebni službi Žičkar, pevcem moškega pevskega zbora Kape-
le, izvajalcu žalostinke, društvu upokojencev Dobova – Kapele 
in društvu izgnancev Kapele. Hvala tudi gospodu župniku Vla-
du Leskovarju za lepe sočutne besede in lepo opravljen obred. 
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, še posebej Verbančič Štefici, 
Verbančič Ireni in Mateji ter Denžič Zvonki za pomoč. Hvala 
vsem, ki ste nam izrekli sožalje, nam darovali sveče in našo 
Valbiko pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njeni.

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti. 

(S. Makarovič)

ZAHVALA

VALBIKE ŠETINC

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, stare mame, 
sestre, tete in botre

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

v spomin

Naročila za ZAHVALE in V SPOMIN 
sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, po 
pošti (ime in priimek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu 
marketing@posavje.info. Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. 
Rok za oddajo za objavo v naslednji številki je do torka pred izidom 
časopisa, do 10.00 ure.

Iskreno se zahvaljujemo prijateljem, sosedom, sorodnikom in 
znancem za vso pomoč, za podarjeno cvetje, sveče in nakazila za 
onkološki inštitut, za izraze sožalja in tople besede.

Posebna hvala pevcem, izvajalcu Tišine, g. župniku, gostišču Janc, 
govornici Renati in predsedniku vinogradniškega društva Studenec 
g. Jakšetu za besede slovesa.

Njegova družina.

JOŽE MLAKAR
iz Hudega Brezja

ZAHVALA
 iz Rakovca pri Kapelah

Vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižigate sveče, se iskreno 
zahvaljujemo.

Žalujoči: vsi njeni.

ANA HERVOL
iz Brezine.

V SPOMIN

31. marca je minilo žalostno leto, odkar 
nas je zapustila naša draga mama

prejeli smo

glasba

kronika

šport

kultura

napovednik 
prireditev

sveže novice

fotogalerije

komentarji10 €samo

Pokličite: 070/878781

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

FOTOGRAFIRAnje 
zA dOkumenTe v Hotelu City Krško

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

dRužInskI 
pOpusTI!*

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

nOVO! FOTOGRAFIRAmO TudI nA dOmu!
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ŽIVALI

Prodam kravo in dve telici. 
Tel.: 030 325 023

Prodam junca simentalca, 
pašnega, 1,5 let ali menjam 
za brejo telico simentalko 
ter lesene rabljene boks pa-
lete. Tel.: 041 773 508

Prodam dve telici, simental-
ko, brejo pet mesecev in li-
muzin, staro deset mesecev, 
za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 820 904

Prodam teličko limuzin, sta-
ro deset tednov. 
Tel.: 041 251 661

Prodam burske koze z mladi-
či. Tel.: 041 769 827

Prodam prašiča, težkega od 
100 do 120 kg, cena po dogo-
voru. Tel.: 030 670 736

Prodam odojke. 
Tel.: 041 222 172

Kupim telice, breje osem ali 
devet mesecev, ali kravo s 
prvim teletom. 
Tel.: 040 744 778

Podarim mešančke med 
nemško ovčarko in bernskim 
planšarjem. 
Tel.: 031 756 820

POHIŠTVO, 
OTROŠKA OPREMA

Prodam regal za dnevno sobo 
dolžine 3,5 m in oblazinjeno 
francosko posteljo 180x200 
cm s predalom. 
Tel.: 051 602 553

RAZNO

Ladijski podi, brune, zaključ-
ne letve raznih dimenzij in 
oblik od 2,90 €/m2, krivi 
uporniki, balkonske ograje. 
Tel.: 041 328 085, Mizarstvo 
Franc Blažič s.p., Družinska 
vas 22, Šmarješke Toplice

Prodam pralni stroj Gorenje, 
malo rabljen, s štiriletno ga-
rancijo in 7-kg bobnom. 
Tel.: 051 853 067

NEPREMIČNINE

Krška vas, prodamo opre-
mljeno hišo, 140 m2, vseljivo 
takoj; 4. leto vseljena, funk-
cionalna, kvalitetna; izredna 
prilika. Tel.: 041 640 328

Prodam hišo v Brežicah, Ce-
sta bratov Milavcev. 
Tel.: 031 431 681

Prodam prenovljeno, klima-
tizirano, opremljeno dvosob-
no stanovanje z nadstreškom 
za avto na Cesti 4. julija 50, 
Krško. Tel.: 051 436 301

Prodam parcelo 15 arov v 
Venišah – Krško, nadomestna 
gradnja, voda in elektrika na 
parceli, hišna številka, ure-
jene meje. Tel.: 051 436 301

Prodam gradbeni parceli v 
Leskovcu zraven vrtca in na 
Drnovem. Tel.: 031 503 730

Kupim enosobno stanova-
nje na območju Brežic, Kr-
škega, Brestanice, obnovlje-
no, z balkonom, v nižji etaži, 
cena do 30.000 €. 
Tel.: 041 359 523

V najem oddam garsonjero, 
28 m2, Delavska 4, Krško, v 
mirnem in prijetnem okolju. 
Tel.: 041 935 196

Takoj oddam opremljeno 
enosobno stanovanje na Čol-
narski poti 40, 8250 Brežice. 
Tel.: 07 49 62 476

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

Krmelj – oddam dvosob-
no opremljeno stanovanje, 
CK, kabelska, vseljivo takoj. 
Tel.: 070 859 950

V najem oddam vinograd s 
430 trtami, možnost soupo-
rabe vikenda, v vasi Trnovec, 
Sevnica. Tel.: 031 396 484

Takoj oddam v najem vino-
grad na Libni. 
Tel.: 051 633 490

AVTOMOBILIZEM

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

Prodam BMW 316i Compact, 
letnik 1995, odlično ohranjen, 
realnih 155.000 km, cena 
1.300 €. Tel.: 041 299 420

Prodam Mercedes 180, tip 
Classic, prevoženih 180.000 
km, letnik 1999, garažiran. 
Tel.: 041 935 196

Prodam skuter, letnik 2011. 
Tel.: 040 325 531

Prodam Škodo Octavio 1,6, 
letnik 2001, registrirano do 
03/2013, z letno vinjeto in 
vlečno kljuko. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 800 123

Ugodno prodam ohranjen 
osebni avto Seat Ibiza, letnik 
1996 in traktor TV 420 s frezo 
in plugom. Tel.: 041 455 976

KMETIJSTVO

Prodam puhalnik Tajfun. 
Tel.: 07 49 59 532 

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

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

Ženitna posredovalnica 

ZAUPANJE

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

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

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

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

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev
v nedeljo 6. maja od 800- 1600 

in 7. maja od 1600- 1900.
Mlade rjave in grahaste jarkice 

si lahko priskrbite 28. aprila.

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 žitni kombajn John 
Deere, odlično ohranjen. 
Tel.: 031 431 681

Prodam vozen traktor FENT 
s koso, 18 KM, letnik 1960. 
Tel.: 041 640 481

Prodam motokultivator Muta 
Maestral z mulčerjem in 
koso, traktorski mulčer Zu-
pan M1200. 
Tel.: 041 903 912 (po 16. uri)

Prodam motokultivator z 
mulčarjem, širine 65 cm, 
Gorenje Kosor - Acme motor, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 217 929

Prodam manjši trosilec hle-
vskega gnoja, skoraj nov, lič-
kalnik koruze, traktor John 
Deere 22-50, jahalno kobilo, 
brejo 11 mesecev, nizke ra-
sti, težko 500 kg. 
Tel.: 051 884 658

Prodam cisterno Creina 3200 
l, motokultivator Gorenje 
Maestral s koso 130 cm in 
plug Slavonac 12 col. 
Tel.: 030 694 956

Prodam dvoredno sejalnico 
koruze, ličkalnik, vino cvi-
ček, elektromotor 1,1 KV, 
suhe hrastove plohe, dvo-
brazdni plug Batuje. 
Tel.: 031 583 198

Prodam drobilec vej ALKO 
2000 – komposter, cena ugo-
dna. Tel.: 041 412 073

Prodam traktorsko škropil-
nico z ventilatorjem, 350 l, 
cena 300 €, dvobrazdni plug 
IMT, cena 250 € in dva zajč-
nika, cena 100 €. 
Tel.: 031 491 437

Prodam motorno škropilni-
co in dva mopeda, enega s 
papirji, drugega za rezervne 
dele. Tel.: 031 770 868

Prodam nova pluga – ogrebač 
in za izkop krompirja s pri-
ključkom na BCS 710. 
Tel.: 07 49 56 714

Prodam zapravljivčka s ko-
mati in krožne brane širine 
2,20 m. Tel.: 031 762 872

Prodam krožne brane na 24 
diskov. Tel.: 041 581 602

Prodam koruzo v zrnju ali v 
klasih. Tel.: 040 482 906

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 07 49 56 406

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Tel.: 041 581 488 

Prodam koruzo v zrnju, trdin-
ko, naravno sušeno, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 497 749

Prodam koruzo. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam 1000 kg ovsa. 
Tel.: 041 219 522

Prodam kostanjeve stebre za 
ograje. Tel.: 041 581 602

Prodam 2 m bukovih suhih 
kratko žaganih drv, mešana 
drva ter domačo slivovko. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam bukova drva, razce-
pljena in nažagana, možna 
dostava na dom. 
Tel.: 040 738 059

Prodam kalana metrska bu-
kova drva – 15 m. 
Tel.: 031 683 708

Prodam bukova drva, okolica 
Sevnice, možna dostava in bika 
– škotsko višavsko govedo, sta-
rega leto. Tel.: 051 304 760

Prodam mešana drva, žaga-
na, cepljena, možna dostava 
ter suh les javorja. 
Tel.: 031 537 145

Prodam bukove pelete. 
Tel.: 070 665 823

Prodam slamo v kockah. 
Tel.: 041 725 752

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam vino modra franki-
nja, bizeljski okoliš, cena 
1,00 €/l. Tel.: 041 983 525

Prodam rdeče vino, mešano, 
žametna črnina in frankinja, 
odlične kvalitete. 
Tel.: 041 355 787

Prodam vino – rdeče, belo in 
frankinjo, bizeljsko – sremi-
ški okoliš. Tel.: 041 643 972

Prodam frankinjo, telico LS, 
staro tri mesece, in žrebico 
posavko, staro deset mese-
cev. Tel.: 051 870 909

Prodam cvetlični in kosta-
njev med. Tel.: 051 309 303

Prodam puške: Husquar-
na cal. 6,5x55 (Zeiss 2,5-
10x52), SUHL cal. 16/16, 
Johann Fanzoj 6,5x57R/12 
(Swarovski 6x42). 
Tel.: 041 731 295

Prodam otroško in moško 
gorsko kolo, oba ohranjena 
ter zaščitno mrežo za tram-
polin. Tel.: 041 620 219

Iščem osebo za pomoč na 
manjši kmetiji in gospodinj-
stvu, staro od 75 do 80 let. 
Tel.: 07 49 70 226

Organiziramo tečaj za voz-
nika viličarjev. Tel.: 041 503 
675, Tomaž Kosar s.p., Rožno 
41, Brestanica

STIKI

70-letni upokojenec želim 
spoznati žensko in jo pova-
biti k sebi domov. 
Tel.: 041 721 383

Ženitna posredovalni-
ca Maja – posredujemo 
prijateljevanje in resne 
zveze. Ženske zastonj. 
Tel.: 031 575 367, JM-NIK 
d.o.o., Bistrica ob Sotli 
13, Bistica ob Sotli

Od 16. aprila ponovno
DOPISNIŠTVO V BREŽICAH

Uredništvo Posavskega obzornika in uprava Zavoda Neviodu-
num sta se po daljši prekinitvi odločila ponovno odpreti svoje 
prostore za dopisništvo v Brežicah, ki bo tudi na isti lokaciji na 
glavni ulici v starem mestnem jedru Brežic (nasproti občine), 
torej v Mestnem atriju oz. na naslovu Cesta prvih borcev 17. V 
pisarni boste naši bralci lahko dobili tudi informacije o najbolj 
branem časopisu v Posavju ter naročili oglase, male oglase, vo-
ščila in zahvale ali pa si boste ogledali in naročili knjige založ-
be Neviodunum.

Dopisništvo bo odprto od ponedeljka, 16. aprila 2012, vsak de-
lovni dan od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po potre-
bi pa bomo delovni čas tudi podaljšali.
 Uredništvo

Najbolj bran časopis v Posavju!
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V Krškem se je v teh dneh 
trlo moških in žensk v moto-
ristični opremi in s poslika-
vami po telesu. Seveda pa je 
dogodek obiskalo tudi veliko 
tistih, ki jih zanima tetovira-
nje in bi si radi dali naredi-
ti kakšen tattoo. Po besedah 
Petra Trebežnika, enega iz-
med organizatorjev, si je bilo 
možno na stojnicah ogledati 
22 umetnikov – tetovatorjev 
iz Slovenije, Srbije, Hrvaške, 
Italije, Bolgarije in Madžar-
ske pri svojem delu, prav 
tako pa so se lahko obiskoval-
ci z njimi zmenili za izdelavo 
tattooja. Motivi so bili različ-
ni – prednjačili so angeli, lo-
banje, križi in vrtnice. Hkrati 
je potekalo tudi tekmovanje 

v izdelavi tattoojev, tako so 
prva dva dneva mednarodni 
sodniki izbirali tattoo dne-
va, zadnji dan pa tri najbolj-
še med barvnimi, črno-belimi 
in tribe tattooji ter naj tat-
too celotne konvencije. Obi-
skovalci so lahko na stojnicah 
kupili usnjene izdelke in na-
kit, poleg tega pa občudovali 
poslikave teles, ameriške av-
tomobile in predelane Harley 
Davidson motorje. Manjkalo 
ni niti žive glasbe, saj sta na-
stopili skupini Resonanca in 
Unimogs. Organizatorji pri-
reditve ne bodo dolgo poči-
vali, saj naj bi že oktobra v 
Ljubljani priredili novo med-
narodno tattoo konvencijo.
 R. Retelj

Zborovanje mojstrov tetoviranja
KRŠKO – Od 30. marca do 1. aprila je v prostorih diskoteke Kristal in bližnjem prireditvenem šotoru po-
tekala 1. International Tattoo Convention, kar je sploh prva tovrstna mednarodna prireditev v Sloveniji.

Motorji, motorji … (foto: M. Mirt)

Usnja je bilo v treh dneh več kot dovolj.

Pestra ponudba pripomočkov za tetoviranje Mojster na delu

Na blagajni je bilo vse pod 
kontrolo.

Med pripravo stojnice 

Na ogled so bili tudi Harley 
Davidson motorji.

REKA / LESKOVEC PRI KRŠKEM - Dramska sekcija KD Le-
skovec pri Krškem je z igro "Zbudi se, Katka" 31. marca 
gostovala v Slovenskem domu na Reki, pri tamkajšnjem 
Kulturno-prosvetnem društvu Bazovica. V slednjem, poi-
menovanem po slovenski vas pri Trstu, kjer so padle prve 
slovenske žrtve fašističnega nasilja med 2. svetovno voj-
no, domala vsak mesec gostijo slovenska društva, ki se 
predstavljajo z likovnimi razstavami, dramskimi uprizori-
tvami ali glasbenimi nastopi. 

Gre za najstarejše delujoče slovensko društvo na Hrvaškem, 
ustanovljeno leta 1947, ki danes šteje preko 1.500 članov, 
od tega je dobrih deset odstotkov članov aktivnih. Ti zaha-
jajo v Slovenski dom vsakotedensko in preko številnih dejav-
nosti, devetih delujočih sekcij ali zgolj preko druženja, pre-
biranja slovenskega dnevnega časopisja in ostalih slovenskih 
edicij, vzdržujejo narodnostne vezi. 

Da gre za izredno močno slovensko manjšino, govori tudi po-
datek, da je društvo KPD Bazovica in njihov Slovenski dom 
postalo prvo in pravo središče za rojake tudi takoj po osamo-
svojitvi obeh držav, v začetku leta 1992 kot prvi sedež Zve-
ze Slovencev na Hrvaškem, zatem pa še v sodelovanju z Ve-
leposlaništvom RS organizator rednih konzularnih dni. Stične 
točke imata tudi sami občini oziroma mesti Reka in Krško. V 
Reko je namreč pogosto zahajal polihistor Janez Vajkard Val-
vasor, ki je sredi 17. stoletja narisal znamenito sliko teda-
nje Reke, katere kopije  visijo v mnogih reških uradih, pred-
vsem pa so Rečani še danes hvaležni Valvasorju, da je ta s 
pravilno umestitvijo reškega mestnega grba popravil napačen 
podatek o zgodovini mesta. Največji povezovalec med me-
stoma pa je nedvomno krški rojak, pokojni skladatelj Josip 
Kaplan, ki je pogosto, stanujoč v bližnjem Lovranu, obisko-
val Slovenski dom in aktivno sodeloval pri oblikovanju reper-
toarja društvenega mešanega zbora, za katerega je uglas-
bil tudi več pesmi, med drugim himno Bazovica, ki je redno 
na sporedu zbora.

Člani KPD Bazovica so bili navdušeni tudi nad uprizoritvijo 
igre "Zbudi se, Katka", saj so dejali, da jih že dolgo ni kakšna 
igra v tolikšni meri navdušila in od srca nasmejala, veliko po-
hval za izvedbo pa je leskovškim igralcem namenil tamkaj-
šnji dolgoletni igralec in režiser Alojz Usenik, ki je kot vse-
stranski gledališki ustvarjalec kot edini Slovenec v zamejstvu 
doslej prejel Severjevo nagrado. Druženje članov KD Lesko-
vec in KPD Bazovica se je nadaljevalo v Slovenskem domu s 
pogostitvijo, ob harmoniki, prepevanju slovenskih pesmi ter 
prijetnem klepetu med gostitelji in gosti in se zaključilo v 
upanju, da bo tokratnemu srečanju sledila tudi izmenjava in 
nadaljnje sodelovanje. Bojana Mavsar

Leskovčani navdušili slovenske 
zamejce na Reki 

Kot so dejali člani KPD Bazovica, jih že dolgo ni nobena 
gledališka uprizoritev v tolikšni meri navdušila in od sr-
ca nasmejala, kot je to uspelo Leskovčanom.

PARIZ – 27-letna dr. Vita Maj-
ce z Mosteca, biokemičarka z 
doktoratom iz organske kemi-
je, je ena izmed zgolj 15 pre-
jemnic mednarodne štipendije 
UNESCO-L‘Oréal »For Women 
in Science« z vsega sveta. Dvo-
letno štipendijo v vrednosti 40 
tisoč ameriških dolarjev je pre-
jela za projekt na področju od-
krivanja novih antibiotikov. Dr. 
Majcetovi so štipendijo slove-
sno podelili 27. marca v pari-
škem muzeju znanosti Palais 
de la Decouverte. Svoje razi-
skovalno delo je dan kasneje 
v družbi preostalih štipendistk 
prvič predstavila na Pasteurje-
vem inštitutu v Parizu, v svo-
ji rezidenci jo je sprejela tudi 
Veronika Stabej, veleposla-
nica RS v Franciji, predstavi-
la pa se je tudi na slovesnosti 

na sedežu UNE-
SCO v Parizu. »Ta 
štipendija mi po-
meni potrditev 
dosedanjega dela 
in dosežkov, pred-
vsem pa izjemno 
priložnost, saj mi 
omogoča postdok-
torski študij na iz-
jemni univerzi v 
tujini, kar brez fi-
nančne pomoči ne 
bi bilo mogoče,« 
pravi ena najperspektivnejših 
mladih znanstvenic, ki ji znan-
stvena kariera pomeni izpolni-
tev otroških sanj. S pomočjo 
štipendije bo svoje postdoktor-
sko raziskovalno delo nadalje-
vala na Šoli življenjskih znano-
sti Univerze Warwick v Angliji. 
Dr. Majcetova, ki je kot dru-

ga slovenska raziskovalka pre-
jela to ugledno štipendijo, se 
ukvarja z načrtovanjem, sinte-
zo in vrednotenjem novih or-
ganskih spojin z različno biolo-
ško učinkovitostjo, osredotoča 
pa se predvsem na pripravo no-
vih protimikrobnih učinkovin. 
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