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

RADEŠKI SAVUS - Na dan Zemlje je po reki Savi iz pristana v Radečah izplul nov, sodob-
nejši turistični splav, poimenovan Savus. Z njim se bo nadaljevala več kot petstoletna 
tradicija splavarjenja v Radečah in ohranjale se bodo številne splavarske zgodbe. V 
krajšem programu ob novi pridobitvi so na brežini reke Save v Radečah sodelovali čla-
ni in članice TD Ostrovrharji Svibno, učenke OŠ Marjana Nemca Radeče, KUD Brusači 
in Pihalni orkester Radeče. Na stojnicah so se predstavili domači rokodelci in turistič-
ni ponudniki. Županja občine Radeče Rafaela Pintarič se je v svojem govoru zahvalila 
vsem, ki so omogočili izgradnjo novega, večjega, sodobnejšega in še varnejšega spla-
va. S. R., foto: L. M. 

KRŠKO – V petek zgodaj popoldne je v Posavju odjekni-
la novica, da naj bi bil na seji Nadzornega sveta nepriča-
kovano zamenjan Martin Novšak, direktor največje go-
spodarske družbe v Posavju in ene večjih v državi - GEN 
energije. Po nekaj urah je bila seja, ki so jo po navodilih 
iz Ljubljane iz redne prekvalificirali v izredno, prekinje-
na. Do tako imenovanega »puča«, kot so dogodek označi-
li nekateri mediji, pa ni prišlo niti na torkovem nadaljeva-
nju, vendar pa je predvsem način, kako naj bi do menjave 
prišlo, sprožil številna, zelo resna vprašanja.

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah je Novšak tik pred 
sejo zavrnil zahtevo po odstopu, saj za kaj takega ni videl 
razloga. Še več, na redni seji naj bi nadzorni svet obrav-
naval njegovo poročilo o poslovanju skupine GEN in druž-
be GEN energija, ki je lani poslovala uspešno. Skupina je v 
letu 2011 ustvarila 562 mio EUR prometa ter 20,7 mio EUR 
čistega dobička, družba GEN energija pa je imela 180 mio 
EUR prometa in 9,4 mio EUR čistega dobička. Kot so potrdi-
li tudi ob obisku predsednika NS dr. Tomaža Savška in direk-
torja Novšaka na Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb 
(AUKN), bi bilo lansko poslovanje še bolj uspešno, če ne bi 
bilo odpisov zaradi finančnih naložb. Te pa so bile zahtevane 
prav s strani AUKN in sredstva namesto v energetske investi-
cije dirigirano vložena v delnice ene izmed državnih bank!

Ni naš namen, da bi podrobneje opisovali zakulisna dogaja-
nja in številne vroče telefonijade, ki so se od petka do tor-
ka odvijale tako na lokalni kot državni ravni in naposled se-
gle menda do samega vrha. Ker je več kot očitno, da vsi vse 
vedo, a nihče noče reči bobu bob, saj so interesi reševanja 
države visoko nad na videz nepomembnim zapletom, ki se 
je zgodil v neki vasici z romantičnim imenom Vrbina. A ne 
moremo biti tiho zaradi zaskrbljujočega podcenjevanja, ki 
izhaja tako iz samega načina zamenjave kot nakazane ka-
drovske rešitve. Pravzaprav gre za poskus degradacije ene-
ga najbolj uglednih direktorjev v Sloveniji in prvega med di-
rektorji v Posavju, ki je, nenazadnje, predsednik posavske 
gospodarske zbornice. (Ta se ob tej priložnosti žal ni oglasi-
la, kot tudi ne po navadi glasno Posavsko združenje senior-
jev menedžerjev in strokovnjakov.) 

Skrbi nas lahko tudi, ali se z ad hoc kadrovskimi prevrati 
ukvarjajo tisti, ki bi morali bdeti nad tem, da bi končno po-
skrbeli za izgradnjo odlagališča NSRAO ali rešitev drugih od-
prtih vprašanj s sosednjo Hrvaško. Zaman pričakujemo spre-
jetje razvojnega programa energetike, ki bi omogočal bolj 
pretehtane in odgovorne odločitve, kot pa se kažejo v pri-
meru TEŠ 6. Predvsem pa si očitno še ne moremo obetati 
dolgoročne strategije v zvezi z jedrsko energetiko, ki je v 
tem pogledu še bolj zahtevna in ima lahko daljnosežne po-
sledice. Ali lahko verjamemo, da bodo strokovni kriteriji od-
ločilni ob bližnji izbiri direktorja ARAO?

Iz nuklearke, kjer so prav te dni začeli enega največjih re-
montov, je bilo v petek slišati celo grožnje s prekinitvi-
jo del, saj so ogorčeni delavci menili, da je politika to-

krat šla vendarle predaleč: 
»Fantje, zdaj bo pa dovolj 
tega heca«, je dejal 48-letni 
vzdrževalec in pri tem seve-
da mislil na slovenske politi-
ke, ki namesto, da bi iskali 
rešitve za težaven gospodar-
ski položaj države, še naprej 
»igrajo svoje igre, medtem 
ko ljudstvo, ki jih plačuje, 
živi vse slabše«. 
 Silvester Mavsar

Po zadnjih dogodkih v GEN energiji

»Fantje, zdaj je pa dovolj!«

Z upoštevanjem najetega 
kredita v višini sedem mili-
jonov evrov v letu 2011 si-
cer to pomeni za skupno 8,5  
milijonov evrov nižjo spo-
sobnost investiranja, a kakor 
meni Stanko, so bila sredstva 
na račun zadolževanja smo-
trno uporabljena, predvsem 
z vlaganji in investicijami v 
šolstvo ter infrastrukturo. Si-
cer pa je Stanko poudaril, da 
bodo na vseh področjih z var-
čevalnimi ukrepi sledili na-
čelom gospodarnega ravna-
nja. Glede krške obvoznice, 
za katero je v pripravljajo-
čem državnem rebalansu na-
menjenih milijon evrov manj 
sredstev, je bil tako z njego-
ve strani kot občinske uprave 
ter krškega občinskega sve-
ta na vlado in pristojna mi-
nistrstva naslovljen apel za 
ponovno umestitev tega pro-
jekta, v zvezi z začasnim za-
prtjem odlagališča CeROD v 
Leskovcu pri Brusnicah pa 
krški župan meni, da le-to v 
napovedanih dveh tednih ne 
bo moglo pridobiti okoljevar-
stvenega dovoljenja, zato bo 
Kostak Krško v času neobra-
tovanja regionalne deponije 
odvažal smeti na celjsko de-
ponijo. Zapleta pa se tudi s 
financiranjem Fakultete za 

Na račun varčevanja manj investicij
KRŠKO - Na prvi novinarski konferenci v vlogi župana občine Krško je mag. Mi-
ran Stanko predstavil presek obstoječega stanja, kratkoročne naloge in inve-
sticije v letošnjem letu. Teh bo na račun varčevalnih ukrepov, pa tudi odpla-
čevanja kreditov, nekoliko manj, začetek nekaterih pa prestavljen v naslednja 
leta. Do konca leta bo zadolženost občine, ki znaša okoli 23 milijonov evrov, 
kar predstavlja polovico proračuna, za dober poldrugi milijon evrov nižja.

energetiko Krško z enoto v 
Velenju, saj se na državni 
ravni znižujejo sredstva za 
financiranje univerz. Zaen-
krat dogovori tečejo v sme-
ri, da bi za oba oddelka iz-
vajali predavanja v Krškem, 
kar pomeni, da bi slušatelji 
iz Velenja spremljali preda-
vanja preko video povezave. 

Med predvidenimi investici-
jami v prihajajočih dveh me-
secih je župan izpostavil pri-
ključevanje uporabnikov na 
širokopasovno in brezžično 
omrežje na različnih prede-
lih občine, med drugim pa 
bodo začeli tudi z deli na 
ureditvi cevovoda za doba-
vo tople kopalne vode med 

TEB in strojnico brestaniške-
ga bazena. V maju je pred-
videna tudi odstranitev ba-
rak pri krški tržnici, v juniju 
pa otvoritev več objektov: 
Športno rekreacijskega cen-
tra Dovško, igrišča pri OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja, večna-
menskega doma v Brestanici 
in prostorov KS v Podbočju, 
kjer bo zaključena tudi izgra-
dnja kanalizacijskega siste-
ma in čistilne naprave. V ju-
niju bo zgrajena tudi javna 
razsvetljava ob večnamen-
ski poti ob krški obvoznici, 
to je med mostom pri HE Kr-
ško in obstoječim mostom, 
dokončano krožišče in dvi-
gnjen nasip ob Savi, na ob-
močju leskovške Gmajne pa 
zaključeno komunalno opre-
mljanje zemljišč za gradnjo 
stanovanjskih objektov.
 Bojana Mavsar

Mag. Miran Stanko

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem 
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko 
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.

 Uredništvo

Seveda nihče ni in ne sme biti nezamenljiv, vendar pa pet-
kov poskus zamenjave kaže, da za slovensko politiko ene ali 
druge barve pač ni ovir, ko gre za to, da se polasti moči, ki jo 
daje denar, še zlasti javni. Kdo se igra z GEN energijo, posle-
dično pa tudi z nuklearko, ki je povrh vsega še sredi obsežne-
ga remonta, lahko le ugibamo. Je pa vprašanje, ali lahko po 
tem dogodku prebivalci Posavja še zaupamo, da politika ne 
bo šla tako daleč, da bo za ceno svojih ozkih interesov ogro-
zila strokovno delo in varno obratovanje jedrskega objekta!
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Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
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Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

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

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

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

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

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

Naslednja številka (10/2012) bo izšla v 
četrtek, 10. maja 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. maj.

RADEČE - Radeške svetnice in svetniki so se 17. aprila sestali 
na izredni seji, ki je bila, kakor dosedanje tri predhodne, ve-
zana na problematiko tovarne Radeče papir. Na njej je občin-
ski svet soglasno podprl sklep, da Občina aktivno sodeluje pri 
reševanju brezposelnosti, ki je nastala kot posledica stečaja 
družbe. Pri tem so naložili občinski upravi, da z zunanjimi so-
delavci prouči možnost ustanovitve podjetja, katerega lastni-
ca bi bila Občina Radeče. V njem bi ponovno zagnali papirni 
stroj 4 za proizvodnjo belega papirja, s tem pa bi lahko zapo-
slili med 80 in 100 odpuščenih domačinov. Za izvedbo načrta 
mora Občina pripraviti poslovno-finančni načrt in ga predloži-
ti bankam, ki naj bi bile po prvih poizvedovanjih naklonjene 
ustanovitvi podjetja javno-zasebnega partnerstva in tudi pri-
pravljene kreditirati okrog dva milijona evrov zagonskih sred-
stev, medtem ko bo Občina v tem primeru morala zagotoviti 
še 7.500 evrov sredstev za ustanovitev podjetja. V kolikor ne 
bo prišlo do dodatnih zapletov, naj bi ponovna proizvodnja na 
PS 4 stekla v roku dveh mesecev. B. M. 

Radečani prijeli „bika za roge“

Med zajetnim dnevnim re-
dom 15. seje, ki je vsebo-
vala 21 točk, izpostavljamo 
soglasen sprejem odloka o 
zaključnem računu občine 
Krško za leto 2011, o kate-
rem tudi ni bilo nobene raz-
prave. Realiziranih je bilo 
dobrih 35,7 milijonov evrov 
prihodkov in 37,6 milijonov 
evrov odhodkov, od tega je 
bilo investicijskih 42 odstot-
kov, ostalo pa so predstavlja-
li tekoči odhodki, pri čemer 
je največji delež šel za go-
spodarske javne službe za te-
koče vzdrževanje. Konec leta 
je zadolžitev občine znašala 
22,9 milijonov evrov, glavni-
no te - 21,6 milijonov evrov 
- pa predstavljajo dolgoročni 
krediti. Zadolženost občine, 
ki znaša polovico proraču-
na, je med drugim izposta-
vil tudi predsednik Nadzor-
nega odbora občine Metod 
Šonc v poročilu o delu tega 
nadzornega organa: „Ta po-
datek pove, da občina tre-

Se Zatonu, Dalmatinovi ulici
in Cesti krških žrtev obeta zaton? 
KRŠKO - Kot je po predstavitvi poročila o izidu nadomestnih volitev s strani predsednika volilne komisi-
je Bojana Trampuša in potrditvi županskega mandata na 15. redni seji občinskega sveta Krško 12. aprila 
med drugim poudaril župan mag. Miran Stanko, si želi tvornega sodelovanja, dobro in efektivno delo pa 
sta pogojena z učinkovitim delom občinske uprave in občinskega sveta. 

nutno nima nobene možnosti 
več, da se zadolži, kar je zelo 
zaskrbljujoče, saj ni nobene 
rezerve več za kakšne izredne 
dogodke v prihodnje, kot so 
naravne in gospodarske kata-
strofe.“ Zato je Šonc v ime-
nu Nadzornega odbora pre-
dlagal, da je proračun za leto 
2012 veliko bolj konzervativ-
no naravnan in da se dolg sku-
ša vsaj delno odpraviti.

Občinski svet je med drugim 
potrdil tudi predlagani elabo-
rat razširitve javne razsve-
tljave ter potrdil investicij-
ski program o prenovi javne 
razsvetljave na območju ob-
čine. Kot je dejal Matjaž Pirc 
z oddelka za gospodarsko in-
frastrukturo, naj bi bila poso-
dobitev javne razsvetljave v 
celoti izvedena do konca leta 
2016, ciljna vrednost svetlob-
nega onesnaževanja na prebi-
valca pa naj bi tedaj znašala 
manj kot 44,5 kWh. Soglasne-
ga sprejema s strani svetnikov 

je bilo deležno tudi področje 
delovanja gospodarskih jav-
nih služb in predlagani pro-
gram dela za letošnje leto s 
strani koncesionarja družbe 
Kostak, svetniki pa so zado-
voljstvo izrazili tudi nad za-
črtano strategijo in letošnjim 
poslovnim načrtom družbe 
Rudar, ki ju je predstavil di-
rektor Goran Udovč. Sogla-
šali so tudi s povišanjem cen 
za socialnovarstveno storitev 
Pomoč na domu, ki pa je v 
občini Krško vendarle znatno 
in več kot enkrat nižja v pri-
merjavi z ostalimi občinami, 
saj se sofinancira iz sredstev 
za omejeno rabo prostora. 
Tako se s 1. majem cena te 
storitve na uro za uporabnika 
zvišuje s 3,25 na 3,75 evrov, 
subvencija občine pa z 12,53 
na 13,45 evrov.

Že v uvodu seje pa je sve-
tnike v dobršni meri razbu-
rila novica, da je vlada RS v 
rebalansu proračuna oklesti-

la postavko obvoznice Krško 
za milijon evrov. Kar pome-
ni, da občina v primeru zni-
žanja sredstev ne bo mogla 
realizirati načrtovanih vzpo-
rednih infrastrukturnih pose-
gov v ureditev Zatona, Dal-
matinove ulice in CKŽ, zanje 
pa tudi ne pridobiti regijskih 
spodbud v višini 1,8 milijo-
na evrov, za katera se je že 
prijavila na razpis s projek-
tom, vrednim skupno 3,2 mi-
lijone evrov. Poleg tega je na 
zaključna dela na obvoznici 
vezana tudi zapora državne 
ceste G1, ki jo lahko prido-
bijo le v primeru, da bo še v 
letošnjem letu vzpostavljen 
promet po obvoznici, ki naj 
bi bila po dosedanji dinami-
ki del dokončana do sredine 
leta. Zato sta občinski svet in 
občinska uprava na pristojne 
državne institucije naslovila 
protest oziroma zahtevo za 
vrnitev odvzetih sredstev.

 Bojana Mavsar

BOŠTANJ – V prostorih TVD Partizana so 23. aprila predstavili 
projekt ureditve prometne infrastrukture v naselju Boštanj.
Projekt zajema obnovo in delno razširitev 540-metrskega od-
seka lokalne ceste od rondoja pri trgovini Inpos do križišča v 
starem delu Boštanja skupaj z izgradnjo cestnega odseka za 
novo naselje v dolžini 180 metrov. Oba cestna odseka bosta 
z namenom večje prometne varnosti in preglednosti dopol-
njevala enostranski hodnik za pešce in javna razsvetljava, 
preurejena pa bodo tudi tri obstoječa križišča v Boštanju. 

Za izvedbo del je izbran domač izvajalec – družinsko podje-
tje Gradnje d.o.o. Boštanj, ki bo pričelo z gradbenimi deli 
takoj po prvomajskih praznikih (najprej se bodo lotili ruše-
nja stare Zagrajškove hiše in opornih zidov). Izgradnja nove 
prometne infrastrukture naj bi bila zaključena do 31. juli-
ja 2012. Predsednik sveta KS Boštanj Jože Udovč je ob tem 
dejal, da krajanke in krajani od projekta pričakujejo pred-
vsem boljšo prometno pretočnost in prometno varnost ter v 
roku opravljena dela. V prihodnosti si želijo tudi boljšo pro-
metno ureditev v ostalih delih naselja ter pridobitev soglas-
ja za izgradnjo boštanjske obvoznice. 
Projekt, vreden 580.000 evrov, bo v višini 390.000 evrov sofi-
nanciran iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije, 
z delom državnih sredstev na podlagi Zakona o financiranju 
občin, ki so namenjena za investicijska vlaganja v občinah, 
ter z zagotovljenimi sredstvi v občinskem proračunu.
 S. Radi

V Boštanju bodo urejali 
prometno infrastrukturo

Podpis pogodbe med naročnikom in izvajalcem del sta 
opravila sevniški župan Srečko Ocvirk in direktor podje-
tja Gradnje d.o.o. Franc Povše v prisotnosti predsedni-
ka KS Boštanj Jožeta Udovča in direktorja sevniške ob-
činske uprave Zvoneta Košmerla. 

KRŠKO - 15. aprila so v nuklearni elektrarni začeli z remontom, med 
katerim bodo opravili okoli 30 novih tehnoloških rešitev. Med po-
membnejšimi in večjimi posegi so zamenjava reaktorske glave z mo-
dernizirano izvedbo, ki bo omogočala lažje in hitrejše vzdrževanje, 
zamenjava rotorja glavnega elektro generatorja, motorjev prezra-
čevalnih enot zadrževalnega hrama in vgradnja tretjega varnostne-
ga dizel generatorja. Zamenjali bodo tudi 56 od 121 gorivnih ele-
mentov, opravili inšpekcijske preglede jedrskega goriva, primarnih 
in sekundarnih cevovodov ter izpiranje usedlin iz uparjalnikov. Re-
montne aktivnosti izvaja okvirno 1.500 delavcev, predvidoma pa bo 
trajal do 22. maja.  B. M.

Remont v NEK

„Vlada v Ljubljani ne bo niko-
li našla rešitve ne za Posavje 
ne za katero drugo regijo, če 
si te regije ne bodo same poi-
skale priložnosti in terjale za-
gotovitev pogojev, da lahko te 
priložnosti tudi izkoristijo,“ je 
na vprašanje povezovalke po-
govora Martine Baškovič, kaj 
lahko vlada stori za zmanjša-
nje števila brezposelnih v Po-
savju, odgovoril minister za 
delo, družino in socialne za-
deve mag. Andrej Vizjak. Po 
njegovem prepričanju smo v 
Posavju prepoznali turizem v 
povezavi s kmetijstvom kot 
eno prioritetnih možnosti za 
podjetništvo in samozaposli-
tve oz. za zaslužek.

Minister za kmetijstvo in oko-
lje Franc Bogovič je izrazil 
prepričanje, da se slovenski 
potrošnik vedno bolj zaveda 
pomena lokalno pridelane hra-
ne, poudaril je pomen povezo-
vanja kmetovalcev in vinogra-
dnikov po zgledu konzorcija 
pridelovalcev cvička ter orga-

Priložnosti moramo poiskati sami
GADOVA PEČ – Pred sobotnim sprejemom vinske kraljice sta Regionalna ra-
zvojna agencija Posavje in Občina Brežice v Jarkovičevi zidanici v Gadovi 
peči pripravili srečanje o možnostih in priložnostih kmetijstva in turizma pri 
zagotavljanju delovnih mest in rasti gospodarstva. 

nizirane promocije in enotne-
ga nastopa na trgu. Dodal je 
še, da bomo morali priložnosti 
iskati zlasti v prepletu okolja 
in kmetijstva. „Nov program 
razvoja podeželja je usmer-
jen ravno k iskanju delovnih 
mest na podeželju,“ je dejal.

Direktor Direktorata za turi-
zem in internacionalizacijo 
mag. Marjan Hribar je med 
boljšimi projekti na področju 
turizma v zadnjem času izpo-

stavil turizem v zidanicah, za 
katerega je po njegovih bese-
dah v tujini precej zanimanja, 
kot enega glavnih adutov slo-
venskega turizma pa izposta-
vil našo hrano in vina. Ravna-
telj novomeške kmetijske šole 
Grm Tone Hrovat je poudaril, 
da na njihovi šoli gostince uči-
jo, naj imajo radi našega kme-
ta in mu zaupajo. Mag. Bojan 
Kurež s Fakultete za turizem 
Brežice pa je zagotovil, da 
bodo njihovi diplomanti opre-
mljeni z znanjem za delo na 
vseh področjih in nivojih tu-
ristične ponudbe. „Prepričani 
smo, da lahko ustrezno izobra-
ženi in usposobljeni kadri dvi-
gnejo posavski in celoten slo-
venski turizem na nivo, kjer bo 
predstavljal enega glavnih mo-
torjev, ki bo državo ponovno 
popeljal na pota konjunkture 
in prosperitete,“ je dejal. 

 P. Pavlovič

Ministra Vizjak in Bogovič na srečanju

Zaprli CeROD – 
kam z odpadki?
POSAVJE – S ponedeljko-
vim (začasnim?) zaprtjem 
regijskega odlagališča ko-
munalnih odpadkov CeROD 
v Novem mestu, ki nima 
okoljskega dovoljenja za 
delovanje, je več občin, 
med njimi tudi posavske, 
ostalo brez odlagališča. V 
praksi to pomeni, da bo od-
voz odpadkov iz gospodinj-
stev v naslednjih dneh oz. 
tednih precej okrnjen. Iz 
Komunale Brežice so tako 
sporočili, da bodo mešane 
komunalne odpadke lahko 
odvažali le še kakšen dan 
oziroma do zapolnitve la-
stnih kapacitet, medtem 
ko bo odvažanje ločeno 
zbranih odpadkov iz ekolo-
ških otokov potekalo nemo-
teno. Iz krškega Kostaka so 
sporočili, da bo v tem te-
dnu odvoz mešanih komu-
nalnih odpadkov potekal 
nemoteno, v naslednjem 
tednu pa ne bo organiziran 
oz. bodo z njim nadaljeva-
li 7. maja. Odvoz bioloških 
in ločeno zbranih odpad-
kov bo potekal nemoteno. 
V sevniški Komunali so na 
spletni strani zapisali le, 
da razpolagajo z omejeni-
mi skladiščnimi kapaciteta-
mi za začasno skladiščenje 
odpadkov, zato, tako kot 
krška in brežiška komu-
nala, pozivajo občane, da 
odpadke dosledno ločujejo 
na ekoloških otokih, biolo-
ške odpadke kompostirajo 
in poskrbijo za zmanjšanje 
količin mešanih odpadkov 
na minimum. P. P.
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pred priključitvijo Avstrije. 
Na Balkanu je pa ciganari-
ja, so govorili očetu, ki pa 
si ni dal dopovedati, češ, se 
bo že izboljšalo. Ne smemo 
priti pod tujce, nacizem, je 
bil prepričan. Mama je miri-
la te ostre debate, otroci pa 
smo poslušali in tako doča-
kali drugo vojno. Ko je leta 
1941 prišlo do selitve, smo 
bili takoj na seznamu (glej 
odlomek spodaj, op.p.).

Vaša družina je bila potem 
tudi med vojno zelo aktivna?
Ja, skozi. Zato smo jim v oči 
padli in imeli posledice. Bra-
ta, ki sta bila starejša, sta 
marsikaj vedela in sta takoj 
leta 1941, ko smo pobegni-
li gor v Čele, začela sodelo-
vati. Povsod pa ni bilo tako, 
eni so se ustrašili, drugi so 
bili celo zadovoljni. Takrat, 
v začetku, do preseljevanja 
Nemci praviloma niso delali 
nasilja, pa streljanja. Zato 
so bili nekateri kar navduše-
ni, saj so celo službe dobi-
li. Zato smo mi morali biti 
toliko bolj previdni. Takrat 
je vsaka naivnost lahko bila 
usodna. Ljudje v hribovskih 
krajih tod okoli so bili zelo 
solidarni do nas, ki smo bili 
pregnani, pomagali so nam, 

Marijan Bizjak, Nemška Gora: 
Jaz se še spominjam časov, ko 
smo imeli do vode 300, 400 me-
trov in smo jo domov nosili na 
hrbtih ali na glavah, danes pa 
se vsi žal ne obnašajo odgovor-
no do vode, preveč se je pora-
blja brez potrebe. Pri nas doma 
deževnico strežemo v cisterno 
in jo imamo za zalivanje, napa-
janje živali ipd. Vsak bi moral 
paziti na vodo, saj ni rečeno, da 
bo večno tekla iz pip. 

David Špiler, Brežice: 
Osebno zelo cenim vodo in var-
čujem z njo, saj se na primer ve-
dno na hitro stuširam. Na splošno 
ljudje porabijo preveč vode in ne 
znajo dovolj ceniti najbolj drago-
cenega vira življenja. Ko pijem 
vodo, jo pijem iz pipe, sploh ne 
vem, kdaj sem jo nazadnje kupil 
v trgovini. Doma pri starših sku-
šamo tudi varčevati s to dobrino, 
saj za zalivanje uporabljamo de-
ževnico in podtalnico.

Majda Gospodarič, Radeče: 
Odgovorno in varčno z vodo 
mnogi ne znajo ravnati. Sama 
skušam ravnati preudarno, kot 
me je tega učila moja mati. Pri 
kuhanju nalijem v lonec le toliko 
vode, kolikor je potrebno. Kadar 
je prepoved pranja avtomobila, 
to upoštevam. V sušnih obdobjih 
ne zalivam vrta z vodo iz javne-
ga vodovoda. Varčna z vodo sku-
šam biti tudi pri tuširanju – ne 
pustim, da voda predolgo teče.    

Ivana Daničić, Mostec:
Velika večina sveta je v krizi, 
kjer pitne vode primanjkuje. 
Pri nas se voda premalo ceni. 
To se posebej opazi, ko je suša, 
saj ljudje nimajo pravega od-
nosa do nje. Pri nas pomanjka-
nja še ni, zato nismo racional-
ni, a osveščenost do vodnega 
vira narašča. Več pozornosti je 
treba nameniti uporabi raznih 
pesticidov in drugih gnojil, ki 
prodirajo v podtalnico in jo za-
strupljajo. 

Pitna voda je danes nekaj samoumevnega, saj priteče iz 
pip, nekoč pa ni bilo tako, imeti vodo blizu doma, pona-
vadi iz vodnjaka, je bil luksuz. Znamo ceniti vodo in jo 
odgovorno uporabljati?

Znamo ceniti pitno vodo?

anketa

Že pred vojno so se v Go-
dlerjevi hiši v Starem Gra-
du zadrževali nekateri revo-
lucionarno razpoloženi člani 
komunistične partije, kot 
je bil npr. znani Maks Ster-
mecki. Tudi ko je družina ob 
začetku vojne pred izselje-
vanjem pobegnila v bližnje 
vinogradniške Čele, so se v 
hramu pri očetu večkrat se-
stajali partizani in aktivisti, 
ki so prihajali tudi iz Zagre-
ba in od drugod. V spomin na 
te dogodke je Zveza borcev 
ob dnevu vstaje leta 1975 
na hramu odkrila spominsko 
ploščo. Pregnanstvo z njiho-
vega doma v Starem Gradu, 
ki ga je Vlado kasneje lepo 
obnovil, je njega in njego-
vo družino usodno zaznamo-
valo za celo življenje. Kljub 
temu, da ga je poklicna pot 
vodila po svetu, je ohranil 
navezanost na domače kra-
je in dom, na stare družin-
ske predmete, ki jih skrbno 
hrani. Iz pogovorov, ki sva 
jih imela do sedaj, sta ve-
dno vela optimizem in obču-
tek za pravičnost.

Kaj menite o 27. aprilu, 
včasih dnevu Osvobodilne 
fronte, je prav, da se ohra-
ni kot praznik?
Ta praznik je nujen. Tudi če 
bi ga kakšna generacija ali 
kakšna struja poskušala od-
praviti, bi se obdržal, ker je 
to zgodovinski datum. Lah-
ko ima cel kup predzna-
kov, tudi negativnih, am-
pak to je naša zgodovina.  

Letos ta dan ne bo obele-
žen z državno proslavo?
Glede tega bi se strinjal s 
Stanovnikom, ki je rekel, da 
proslava bo, če jo bo drža-
va organizirala ali ne. In res 
jo bomo organizirali kar mi, 
borci, na Kongresni trg pa 
bomo prišli vsi, ki mislimo, 
da se tega ne sme pozabiti.

Kaj pa mislite o skrbi za 
partizanska obeležja in 
spomenike? 
Tisto, kar je avtentično po-
stavljeno, naj se vzdržuje. 
Dober primer je na Zdolah. 
Tam je bil prej spomenik na 
sejmišču postavljen, a so bli-
zu začeli graditi večnamen-
ski dom, bilo je bolj prak-
tično, da so ga prenesli na 
prostor pred pokopališčem 
in to je zdaj lepo urejen spo-
menik. Tam se večkrat bivši 
partizani dobimo in kakšno 
svečko prižgemo.

Ko se je vojna začela, ste 
bili stari šele 13 let, ali so 
vas domači zgledi, pred-
vsem oče kot zaveden Slo-
venec, popeljali na pot 
upornikov?
Moj oče je bil zelo zaveden 
Slovenec. Bal se je Hitler-
ja, nacizma, fašizma v Ita-
liji. Vsi niso bili tega mne-
nja, nekateri so navijali za 
Nemčijo, kjer je bila takrat 
še bolj socialna država, še 

vendar se večina le ni hote-
la aktivno vključiti v delo za 
osvobodilno fronto.

Zdi se mi, da ste zelo nave-
zani na domače kraje? 
To, da smo bili izgnani iz svo-
je hiše, je nas otroke grozno 
prizadelo. Bom povedal eno 
dogodivščino v zvezi s tem. 
Leta 1942, ko smo bili gor v 
Čelah in je bil moj nekoliko 
starejši brat še živ, je rekel: 
veš kaj, pojdiva po naša ja-
bolka! Jaz sem rekel, da so 
tam Kočevarji, pa en hud pes 
na dvorišču. A sva vseeno šla 
dol skozi Črno mlako do naše-
ga plota. On je šel k tisti ja-
blani in nabral dva nahrbtni-
ka naših zgodnjih jabolk, jaz 
pa sem čakal. To je bila ve-
lika predrznost, ker so Koče-
varji imeli več ali manj vsi pu-
ške. To svojo korajžo je brat 
kasneje, ko je bil v Dachau, 
tudi drago plačal. Ko je ho-
tel pobegniti, so ga likvidirali. 

Ste bili v času svoje službe-
ne poti po vojni kdaj v ne-
varnosti?
Med dogodki v Bratislavi leta 
1968 sem se pripeljal pred 
sedež slovaškega vodstva, 
kjer so Rusi zajeli v kle-
ti uradnike in ministre. Če-
prav sem vedel, da je lahko 
nevarno, sem šel na uradni 
obisk. Ampak mi niso odpr-
li. Potem je en oficir le pri-
šel in sem rekel, da generalni 
konzul Jugoslavije protestira 
proti temu početju in sem se 
obrnil ter šel. K sreči ni bilo 
streljanja, za moje dejanje 
pa se je izvedelo in kasneje 
so mi Slovaki veliko pomaga-
li, da sem lahko poročal v Be-
ograd in da so bili naši dobro 
obveščeni o tem, kaj se do-
gaja na Češkoslovaškem.

Kako gledate na razmere v 
današnji Sloveniji, ali je to 
država, za katero ste se bo-
rili?

Ja, jaz mislim, da je. Slo-
venija je dosegla svojo dr-
žavnost. Tudi to, da smo v 
Evropski uniji, je vsesplošno 
sprejeta zadeva. Drugo pa so 
opredelitve ljudi zaradi raz-
ličnih ideologij in razklanost, 
ki jo le-te prinašajo. 

Kako glede na to, da ste ve-
liko potovali in doživeli, gle-
date na mlade in njihovo an-
gažiranost danes? 
Spomini na vojno bledijo, opa-
žam tudi, da nekateri poza-
bljajo, kako je bilo. Tisti, ki 
so se rodili po vojni, sploh ne 
vedo, da so bili njihovi starši 
izgnani in da se ne bi nikdar 
vrnili, če bi Nemčija zmaga-
la. Ko me danes mladi ljudje, 
če se kje tako dobimo, spra-
šujejo, kako je bilo, jim rad 
kaj povem. En del teh mladih 
je anemičen do vsega, druge 
skrbi, kako bodo prišli do po-
klica, da bodo službo dobili in 
da ne bi životarili. 

Mlajši imamo vtis, da se Slo-
venci nikoli ne bomo znebi-
li delitev?
To je huda reč, tudi jaz se tega 
bojim. Ko se včasih pogovarja-

mo, pravim, kako je bilo en-
kratno tisto obdobje pred osa-
mosvojitvijo, ko je 88 % ljudi 
glasovalo zanjo in je bila ena 
taka klima, ne glede na te bar-
ve. Takrat smo nekako stopi-
li skupaj. To je bil fenomena-
len čas, ki ga bomo očitno zelo 
težko še kdaj dosegli. Ne vem, 
kaj bi se moralo zgoditi. 

Na kaj ste najbolj ponosni na 
svoji življenjski poti?
Veste, kaj bom rekel, jaz sem 
pozitivist. Vse to sem nekako 
prebrodil. Hudo mi je žal, ker 
sta mi dva brata padla. Tudi 
na podlagi izdaje. Tako, da bi 
imel dosti razlogov, da bi bil 
jezen in bi sovražil. Pa nisem.

Kje je zdaj vaš dom?
Jaz sem družino tako nava-
dil, da pravijo, da gremo do-
mov v Stari Grad, prej so re-
kli, gremo v Krško. Oboje je 
moj dom, v Starem Gradu in 
v Ljubljani. To človeku osta-
ne, čeprav sem rad živel tudi 
drugje. Bil sem navezan tudi 
na Beograd, Berlin, Bratislavo, 
še sedaj imam prijatelje tam. 

 Polona Brenčič 

Pogovor z Vladimirjem Godlerjem, partizanom in upokojenim diplomatom

Dva brata sta mi padla, tudi zaradi 
izdaje. Lahko bi sovražil, pa nisem.
KRŠKO – V uredništvu smo se pred dnevom upora proti okupatorju (nekdanjim dnevom OF) odločili, da 
povabimo na razgovor koga, ki je tudi sam sodeloval v dogodkih pred sedmimi desetletji in preživljal 
za slovenski narod težke čase. Nismo se želeli ukvarjati z dnevno politiko in temami, ki nas razdvajajo, 
pač pa poiskati osebo, ki  je na lastni koži občutila posledice svojega nestrinjanja z namerami nemške-
ga okupatorja, da trajno  osvoji  naše kraje in iz njih izbriše sledi slovenstva. Družina Godler iz Stare-
ga Grada pri Dolenji vasi je bila taka, predvsem pa je zelo zgodaj aktivno podprla priprave na upor. Med 
udeleženci jutrišnje proslave v Ljubljani bo zagotovo tudi 84-letni Vlado Godler, s katerim se je pogo-
varjala naša sodelavka Polona Brenčič.

Vladimir Godler je bil rojen leta 1928 v Starem Gradu tr-
govcu Jožetu Godlerju in njegovi ženi Pavli, roj. Žabka. 
Bil je eden izmed štirih bratov v družini, ki se je že kma-
lu po začetku druge svetovne vojne aktivno vključila v od-
por proti okupatorju. Med drugim je leta 1944 vodil okrajni 
komite SKOJ-a v okraju Videm-Brežice. Po vojni je nada-
ljeval prekinjeno šolanje in leta 1958 diplomiral na Pravni 
fakulteti v Ljubljani. Svoje prvo službeno mesto je dobil 
v kabinetu predsednika republike Jugoslavije Josipa Bro-
za Tita, že po treh letih pa ga je pot vodila na Ministrstvo 
za zunanje zadeve, kjer je bil sprva referent za zdomsko 
problematiko. Leta 1963 je postal vodja konzularnega od-
delka na jugoslovanskem veleposlaništvu v Bonnu. Sledila 
je konzularna služba v Bratislavi, kjer je leta 1968 doži-
vel tudi vdor ruskih tankov. Nato je bil šef vojaške misije 
v Zahodnem Berlinu, akreditiran pri zaveznikih. Diplomat-
sko pot je zaključil na mestu generalnega konzula v Stut-
tgartu, do upokojitve v začetku 90. let 20. stoletja pa je 
bil kot svetovalec za stike z Zahodno Evropo zaposlen pri 
Gospodarski zbornici Slovenije. 

Dogajanja na rasni komisiji konec maja ali v juniju 1941 se 
še spominja Vladimir Godler iz Dolenje vasi, ki je tedaj hodil 
v drugi razred krške meščanske šole: »Tudi mi (družina Go-
dler, op. p.) smo bili poklicani v Staro vas pri Vidmu, v hišo 
ob potoku. Tam je bila ta komisija. Morali smo se postaviti 
v vrsto. Oče, mama, starejši brat, drugi brat, tretji sem bil 
jaz in najmlajši brat in potem so nas spraševali. Odgovarjal 
je le oče. Dobro sem si zapomnil.
Spraševalec: Priimek in ime?
Jože Godler: Jože in Pavla Godler.
Spraševalec: Tukaj piše Josef Godler. (morali smo prinesti 
nek dokument, rojstni list ali nekaj podobnega)
Jože Godler: Ja, tam so tako napisali, ampak jaz sem Jože.
Spraševalec: Pa Godler tudi zveni bolj nemško. Ali se vi po-
čutite bolj nemško ali slovensko?
Jože Godler: Mi smo Slovenci.
Spraševalec: Ali vi dobro govorite nemško?
Jože Godler: Ja, seveda, saj sem bil nemški vojak.
Spraševalec: Kako se opredeljujete - kot Slovenec ali Nemec?
Jože Godler: Kot Slovenec, mi vsi smo Slovenci. 

Tam so bili tudi tolmači, da so prevajali, kdor ni znal ne-
mško. Oče je par besed spregovoril po nemško, dobro je 
govoril in pisal. Ampak nato je rekel, jaz bom raje po slo-
vensko odgovarjal, pa je tolmač to vpisal. Njegov zadnji 
odgovor je bil odločilen za našo familijo. Tako je bilo de-
finitivno zaključeno, da bomo izseljeni, nekateri pa niso 
bili, ker so se izkazali kot Nemci.« 

(Odlomek iz knjige ZDOLE SKOZI STOLETJA, ki bo ob 
150-letnici zdolske šole v mesecu septembru izšla pri 
založbi Neviodunum.)
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GADOVA PEČ – Člani tamkajšnjega Vinogradniško turističnega 
društva s predsednikom Ivanom Urbančem na čelu so 21. apri-
la pripravili svečani sprejem za vinsko kraljico Slovenije 2012 
Martino Baškovič, ki prihaja iz njihovih vrst. Študentka prava 
iz Krške vasi, ki se je pred tem ponašala že z nazivom cvičkove 
princese, je bila za 16. vinsko kraljico po vrsti okronana janu-
arja letos na pomurskem sejmu v Radencih. Sprejema na pri-
reditvenem prostoru v Gadovi peči, ki ga je povezovala Jasna 

Kuljaj, se je udeležil domala celoten posavski politični vrh z 
ministroma Francem Bogovičem in mag. Andrejem Vizjakom 
ter župani mag. Miranom Stankom, Ivanom Molanom in Fra-
njom Debelakom na čelu, v njem so sodelovale vinske kralji-
ce iz vseh treh vinorodnih dežel Slovenije, mlečna kraljica ter 
aktualni in bodoči kralj cvička, kulturno-zabavni program pa so 
prispevali Koledniki iz Bušeče vasi, glasbeniki iz Samobora, fan-
faristi iz kapelske godbe, pevka Nuša Derenda in igralec Roman 
Končar z Odo cvičku. Slednjega so, skupaj z že omenjenima 
ministroma, razglasili tudi za častnega člana društva, posadili 
pa so tudi trte v t. i. brajdo prijateljstva.  P. P.

Slovesno sprejeli vinsko kraljico

Vinska kraljica Martina Baškovič med zdravico z mini-
stroma Vizjakom in Bogovičem, Romanom Končarjem in 
kraljem cvička Tonetom Unetičem

BISTRICA OB SOTLI - Društvo vinogradnikov in kletarjev Šempe-
ter je na 20. vinskem prazniku in že 12. salamiadi naziv šampion 
podelilo Kleti Zorenč–Hohnjec za laški rizling, ledena trgatev z 
oceno 19,43. Prvaki sort so postali: vinogradništvo Kralj iz Čre-
šnjevca za belo zvrst, Željko Gruičič z Bizeljskega za laški rizling 
ter za chardonnay, Martin Juričko iz Bistrice ob Sotli za renski 

rizling, kmetija Mošet iz Polja pri Bistrici za modro frankinjo ter 
vinogradništvo Pΰst iz Polja pri Bistrici za rdečo zvrst. Komisi-
ja je ocenila 113 vzorcev in jih  izločila le 11. Povprečna ocena 
vseh vzorcev je bila 17,81 točke. Ocenili so še 46 vzorcev salam. 
Najboljša salama z oceno 51,5 prihaja izpod rok Majde Jurše iz 
Polžanske gorce v Šmarju pri Jelšah, domačin Drago Kramer je 
dobil oceno 50,8, sledita še gorca Jurše in Vladimir Jurše, peti 
najboljši je Novomeščan Miloš Munih. Vsi se bodo udeležili 16. 
finala slovenskih salamiad 19. maja v Sevnici. 
Predsednik društva Jože Babič je prejel čestitke za izpeljana 
ocenjevanja in zaključno prireditev, ki je bila tudi kulturno bo-
gata, saj so nastopili domači cerkveni in mešani pevski zbor, 
godba na pihala Orlica, Fantje z bregov, v skeču domači-
na-aforista Tončija Babiča so se izkazali osnovnošolci Luka 
Fendre, David Žuraj in Tamara Zorenč, za zabavo pa je skr-
bel ansambel Orion.  S. V. 

Bistriški praznik vina in salam 

Žlahtni cvet nagrajencev v družbi z županom in pred-
stavniki društva 

Potem ko so organizatorji iz 
Turističnega hortikulturnega 
društva Zdole že v soboto v 
središču kraja pripravili vso 
potrebno infrastrukturo in 
zbrali blizu 2.000 jajc, se je 
nedeljska prireditev začela 
ob 6.30 na dvorišču nekdan-
je šole oziroma Doma Bena 
Zupančiča s koračnico članov 
pihalnega orkestra Videm, 
ki so pod vodstvom doma-
čina Dejana Žnideršiča od-
korakali do večnamenskega 
doma in potem v prireditve-
nem šotoru odigrali še ne-
kaj poskočnih melodij. Med-
tem so članice in člani THD 
že pripravili in ponudili tradi-
cionalno cvrtje iz jajc in do-
mačih klobas, obiskovalcem 
pa so bile na voljo tudi druge 
domače dobrote in sladkari-
je. Ob pestrem glasbenem 
programu je vse večje števi-
lo ljudi, med katerimi so kot 
običajno tudi pohodniki, ki 

Danijel Novak – častni krajan KS Zdole
ZDOLE – Tradicionalno pritrkavanje v zvoniku cerkve sv. Jurija je oznanilo letošnje praznovanje jurje-
vanja na Zdolah, ki je doseglo višek s prihodom zelenega Jurija in podelitvijo priznanj najzaslužnejšim 
krajanom ob krajevnem prazniku.

pridejo na Zdole iz Krškega 
in drugih krajev, pričakovalo 
glavni dogodek – prihod ze-
lenega Jurija s spremstvom.

Tokrat so konjeniki na treh 
konjskih vpregah poleg moža 
v zelenem, ki ga zadnja leta 
upodablja Jurij Štefančič iz 
Pleterij, pripeljali predsed-

nika THD Zdole Marjana Gri-
čarja, predsednika KS Zdole 
in državnega svetnika Jožeta 
Slivška ter mag. Mirana Stan-
ka, ki se je tokrat prvič v vlo-
gi župana občine Krško ude-
ležil zdolskega praznovanja. 
Po priložnostnih nagovorih in 
pozdravih so Franciju Ogo-
revcu, Danijelu Pleterske-

mu, Dragu Župevcu podeli-
li krajevna priznanja, naziv 
častnega krajana pa je to-
krat pripadel Danijelu Nova-
ku, dolgoletnemu predsedni-
ku THD Zdole.  S. Mavsar

Zeleni Jurij z letošnjimi nagrajenci, predsednikom KS, žu-
panom in predsednikom THD 

Letos bodo na Zdolah 
proslavili tudi 150-letni-
co svoje šole, ki je bila 
zgrajena leta 1862, pouk 
pa je v njej potekal do 
leta 1971. Jubilej zgrad-
be, v kateri je danes eno-
ta krškega vrtca, bodo 
počastili z izidom knjige 
Polone Brenčič in Bošt-
jana Špilerja z naslovom 
ZDOLE SKOZI STOLET-
JA, ki bo izšla v mesecu 
septembru. Prednaroči-
la zanjo že zbira Založba 
Neviodunum v Krškem, 
mob: 040 634 783.

BREŽICE - Policijska postaja Brežice, ena največjih policij-
skih postaj v Sloveniji, je 19. aprila organizirala zdaj že tra-
dicionalen dan odprtih vrat, na katerem so si lahko občani 
ogledali in pobliže spoznali delo brežiških policistov, njiho-
vo opremo in prostore policijske postaje. Tako so v dopol-
danskem času postajo med drugim obiskali brežiški osnovno-

šolci in nekateri varovanci Doma starejših občanov Brežice, 
ki so se družili z vodniki službenih psov, ki so s štirinožnimi 
prijatelji prikazali svoje znanje in veščine. Popoldne se je 
v prostorih policijske postaje odvila kratka slovesnost s kul-
turnim programom, v sklopu katere so odprli razstavo „Po-
licijska postaja skozi čas“ Slavka Peskarja in fotografsko 
razstavo „Brežiška pokrajina“ Matjaža Špilerja, oba avtor-
ja sta policista PP Brežice. Na slovesnosti, ki so se je ude-
ležili tudi nekateri bivši komandirji in policijski uslužbenci, 
so zbrane nagovorili direktor Policijske uprave Novo mesto 
Franc Zorc, brežiški župan Ivan Molan in komandir PP Bre-
žice Sandi Hervol, ki je v tej funkciji od leta 2008. Za glas-
beno spremljavo so poskrbeli kar policisti sami. Obiskovalci 
so se ob koncu sprehodili po prostorih in se ustavili v sejni 
sobi, kjer so lahko prisluhnili predstavitvi brežiške policij-
ske postaje. R. R.

Brežiški policisti odprli vrata

Policisti so dokazali, da obvladajo tudi glasbo.

AKCIJA!
Popusti 
v maju 

in juniju

PODBOČJE – V Vinogradniškem društvu Podbočje so konec 
marca pripravili lokalno ‚cvičkarijo‘. Člani društva so dali na 
ocenjevanje 159 vzorcev vin, od tega seveda 98 cvičkov, med 
katerimi si je najvišjo oceno (16,27) prislužil cviček Antona 
Jurečiča iz Podbočja, sicer pa je kar 36 vzorcev dobilo oce-
no, višjo od 16, letina pa navdušila obe ocenjevalni komisiji. 
Odlične so bile tudi modre frankinje, med katerimi je najbolj-
šo pridelal Franc Lajkovič iz Velikega Podloga (ocena 18,27). 
Šampion ocenjevanja je z oceno 18,80 postal dišeči traminec 
– izbor letnik 2009 Robija Jarkoviča z Broda.  P. P.

Podboška cvičkarija
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VRBINA - V Informacijskem središču GEN so 19. marca gosti-
li svečano podelitev nagrad zmagovalcem 4. Juniorjevega 
likovnega ekonatečaja, ki ga je razpisalo uredništvo revije 
National Geographic Junior v sodelovanju s podjetjem GEN 
energija. Ker je generalna skupščina Združenih narodov leto 
2012 razglasila za mednarodno leto trajnostne energije, so 

tokrat mlade pozvali k ustvarjanju umetnin na temo trajno-
stnih virov energije, na nagradni natečaj pa prejeli 150 likov-
nih del, ki jih je ustvarilo 183 učencev. Strokovna žirija, ki so 
jo sestavljali likovna pedagoginja dr. Beatriz Tomšič Čerkez, 
strokovni sodelavec GEN energije Garsia Kosinac in odgovor-
na urednica National Geographic Juniorja Irena Cerar, je 
med njimi izbrala 20 nagrajencev, nagrade za pet najbolj do-
miselnih izdelkov pa so prejeli Matevž Kastelic, Matic Setni-
kar (oba OŠ Dobrova), Lara Mayland, Tomaž Prevodnik (oba 
OŠ Škofja Loka-mesto) in Marcel Semprimožnik (OŠ Vran-
sko-Tabor). Podelitev je spremljal glasbeni program učen-
cev in učenk Glasbene šole Krško, nato pa so za nagrajence 
pripravili še pogostitev ter eksperimentalno dogodivščino v 
interaktivnem multimedijskem centru Svet energije, ki ga 
je od lanske otvoritve dalje obiskalo že 6.000 obiskovalcev.
 P. P. 

Kosilnic, motornih žag, lakseric,... 

   -menjava olja na motorni kosilnici 3 €

-brušenje verig motornih žag 2 € 

6
mesecev

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

Nagradili zmagovalce ekonatečaja

Nagrajenci s svojimi mentorji in organizatorji natečaja

SEVNICA - V sevniški knjižnici se je 16. aprila odvijal pri-
jeten uvod v skupen bralni projekt vseh treh posavskih 
knjižnic pod naslovom Posavci beremo skupaj. Hkrati je 
bil to zaključek projekta Bralni krožek Knjižnice Sevnica, 
ki se je pod vodstvom bibliotekarke Saše Zimšek odvijal 
od lanskega oktobra do letošnjega aprila že drugo sezono.

Osrednji literarni gost je bil pisatelj, pesnik, dramatik in sce-
narist Feri Lainšček. Pogovor z njim je vodil bibliotekar Mati-
ja Drobne, ki je besednega umetnika napovedal kot ambasa-
dorja prekmurskih ravnic in resnic, magij realnosti in realnosti 
magij ter človeka z odgovornostjo in s samosvojo potjo. V svo-
jih iskrivih odgovorih je Feri Lainšček razkril marsikatero ži-
vljenjsko resnico in notranje vzgibe za pisanje. »Pišem zato, 
ker sam iščem nek smisel življenja,« je dejal in dodal, da je 
njegova celotna pisateljska zgodba ena sama stranpot. »Ve-
dno sem hodil po daljših poteh. Šele sedaj sem spoznal, da je 
to prava pot za pisatelja. Leteti v jati, ustvarjati v skupnosti 
ni tisto pravo,« je pojasnjeval. Ponosen Prekmurec, ki je ne-
kaj knjižnih del napisal v prekmurščini, da bi dokazal, da lahko 
tudi v narečjih nastaja t. i. visoka literatura, svoja dela nerad 
bere, prepričan pa je, da obstaja posebna magija med avtor-
jevim delom in bralcem, zato se po njegovem mnenju »knji-
ga vedno na novo rodi«.  
Minute za kulturo v sevniški knjižnici so se zaključile s podeli-
tvijo knjižnih nagrad sodelujočim v Bralnem projektu Knjižni-
ce Sevnica, Feriju Lainščku pa je direktorica knjižnice Anita 
Šiško podarila zbrana dela Viktorja Tillerja, ki so izšla v lan-
skem letu pri posavski založbi Neviodunum. S. Radi

KRŠKO - Ob mednarodnem dnevu knjige in avtorskih pravic so 
20. aprila v Valvasorjevi knjižnici Krško pripravili že tradicio-
nalno prireditev Podarimo knjigo in cvet. Sicer so petkove po-
poldanske plohe okrnile prireditev v tolikšni meri, da je ta na-
mesto v parku potekala znotraj knjižničnih zidov, kljub temu 

pa se je lepo število obiskovalcev udeležilo tako knjižnega ba-
zarja kot ostalih prireditev, ki jih je pod večer zaokrožil lite-
rarno-gledališki nastop z naslovom Pesniška pošast, v izvedbi 
slovenskega vsestranskega kulturnega ustvarjalca Andreja Roz-
mana - Roze.  Tako kot pretekla leta so knjižničarke na drogo-
ve javne razsvetljave v parku izobesile citate iz knjig, svojo de-
javnost in izdelke pa so predstavili tudi predstavniki Varstveno 
- delovnega centra Leskovec - Krško, Doma starejših občanov 
in Društva Sonček. B. M. 

BREŽICE – Od 16. do 21. aprila je v Knjižnici Brežice ob 
slovenskih dnevih knjige potekal teden odprtih vrat, ki so 
ga pričeli z novinarsko konferenco, na kateri so sodelova-
li direktorica mag. Tea Bemkoč, brežiški župan Ivan Mo-
lan ter trenerka in svetovalka Team Training Internatio-
nal Jelka Lavrih. 

Po besedah mag. Tee Bemkoč je v knjižnici 13 zaposlenih, od 
tega trije s polovičnim delovnim časom. V knjižnici delujejo 
trije oddelki: mladinski, leposlovni in strokovni, kjer je tudi 
domoznanska zbirka, v njej pa rastoča zbirka domačina Jože-
ta Toporišiča. Na knjižnih policah je 120.000 enot, letni pri-
rast je 5.000 enot. Letno beležijo 144.000 obiskovalcev, ki si 
sposodijo 260.000 enot knjižničnega gradiva. V minulem letu 
so pripravili 209 različnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 6.498 
obiskovalcev. Direktorica je še pojasnila, da so izdelali celo-
stno podobo, ki dopolnjuje arhitekturni videz in tudi vsebin-
sko dimenzijo knjižnice. V okviru tedna odprtih vrat so pripra-
vili strokovno predavanje o balkonskem cvetju, bralni krožek 
in monokomedijo „Jaz sem Ela, čistilka v knjižnici“, nove čla-
ne pa vpisovali brezplačno. 
Župan Ivan Molan pa je povedal, da se brežiška občina zaveda 
pomena knjižnice, zato ji letno tudi zagotavlja več kot 400.000 
evrov, že v letu 2006 so v knjižnici izvedli dvomilijonsko investi-
cijo,  s katero so pridobili nove prostore, podprli pa so tudi na-
kup knjigomata v letu 2008. Kot je še dejal, z veseljem ugota-
vljajo, da so se v knjižnici približali vsem starostnim skupinam. 
O pisanju vizije in prihodnji vlogi knjižnice pa je spregovori-
la Jelka Lavrih, saj so z njeno pomočjo vsi zaposleni kreirali 
prihodnost brežiške knjižnice. Kot je za konec še pojasnila, je 
knjižnična vizija multikulturni, multimedijski, pa tudi informa-
cijski center za vse strukture in generacije prebivalcev, ki va-
njo zahajajo. M. Kalčič

Teden odprtih vrat v knjižnici Feri Lainšček v sevniški knjižnici 

Bralke so po zaključenem literarnem večeru želele še pod-
pis pisatelja, pesnika, dramatika in scenarista Ferija La-
inščka.

Knjižni bazar s cvetjem

Vsak, ki je prinesel knjigo iz svoje police, si je lahko iz-
bral drugo, ob tem pa prejel tudi cvet.

KRŠKO - 19. aprila je v soorganizaciji Zavoda EMMA, Zveze prija-
teljev mladine Krško, Zakonskega in družinskega inštituta Novo 
mesto in Krško, Pokrajinske zveze društev upokojencev Posav-
ja – PZDU Posavje, Ozare Brežice, Posavske regionalne stične 
točke za nevladne organizacije – PRSTaN, Zveze ekoloških gi-
banj Slovenije – ZEG in Rdečega križa Sevnica v krški Dvorani v 
parku potekala t. i. čajanka z izmenjavo rabljenih oblačil, obu-
tve, torbic in knjig. Namen prireditve, ki je bila ena v nizu Dne-
va za spremembe, je bil ne le tesnejše povezovanje in skupen 
nastop nevladnih organizacij, ki delujejo na našem območju, 
temveč tudi v povezovanju in srečanju občanov različnih ge-
neracij. Organizatorji so se namreč povezali v mrežo za spod-
bujanje kvalitetnih odnosov in življenja v lokalnem okolju, saj 
so prepričani, do so tovrstne prireditve korak k premagovanju 
odtujenosti med ljudmi, z izmenjavo oblačil in drugih predme-
tov pa je mogoče preprečiti kopičenje odpadkov oziroma izdel-
kom podaljšati uporabno vrednost.  B. M.

Čajanka za boljše odnose

naročila knjige
040 634 783

jo že
imate? 
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BRESTANICA - Na Gradu Rajhenburg so med 16. in 20. apri-
lom potekale konservatorsko-restavratorske delavnice, ki 
se jih je dnevno udeležilo preko 40 prostovoljcev iz raz-
ličnih predelov Slovenije, med njimi največ študentov, ki 
so se želeli preko organiziranih predavanj in tudi s prak-
tičnim delom seznaniti z restavratorstvom. 

Delo prostovoljcev v delavnicah, ki jih je organiziral Mestni 
muzej Krško v sodelovanju z Restavratorskim centrom Slo-
venije in  Zavodom za varstvo kulturne dediščine, je pote-
kalo pod nadzorom in vodenjem strokovnjakov, udeleženci 
pa so denimo klesali kamen, omete, tesali stropnik v roman-
ski sobi ipd. Da bi ti spoznali tudi sam kraj in se po zaključku 
delavnic še vračali v to sredino, so zanje 18. aprila v bresta-
niškem turističnem in kulturnem društvu pripravili predsta-
vitev krajevnih zgodovinskih in turističnih posebnosti v Hiši 
vina in čokolade družine Kunej v Brestanici. Pri tem je s pe-
smimi udeležence navdušil Trio Rožmarin (Mato Zakonjšek 
- harmonika, Tanja Topol - violončelo, Marko Železnik - te-
nor), turistične posebnosti kraja je predstavila predsednica 
TD Brestanica Vesna Butkovič, Matjaž Krajnc je predstavil 
kraj v starem brestaniškem dialektu, program pa je povezo-
vala Margareta Marjetič. Seveda pa ni manjkala degustaci-
ja vin in pogostitev, ki so jo 
pripravili v vinogradniško-vi-
narski družini Kunej. 
 B. Mavsar   

»Danes je marsikaj drugače 
od takrat, vendar je potreb-
no spomin na ta zgodovinski 
dogodek ohranjati,« je de-
jal predsednik KS Tržišče Ja-
nez Virant na slovesnosti v 
počastitev dneva upora slo-
venskega ljudstva in spomina 
na odhod prve skupine parti-
zanov z Malkovca v Duleto-
vo četo 1. Dolenjskega parti-
zanskega bataljona. Sevniški 
župan Srečko Ocvirk je na 
prireditvi, ki je potekala 
21. aprila pri Vinskem dvo-
ru Deu na Malkovcu, pouda-
ril: »Ohranimo sporočilo ti-
stih dogodkov. Takrat je bilo 
potrebno strniti vrste in po-
iskati pravo smer. To je bilo 
potrebno takrat in tako je 
tudi danes!«

Osrednji govornik, podpred-
sednik Republiškega odbora 
združenj borcev za vredno-
te NOB Slovenije, akademik 
prof. dr. Matjaž Kmecl, je v 

Ob dnevu OF proslava na Malkovcu
MALKOVEC - Letos mineva 70 let, ko se je 14 mladih fantov z Malkovca 22. aprila 1942 pridružilo Du-
letovi partizanski četi in zaradi česar se je okupator le nekaj mesecev kasneje, 2. avgusta 1942, kru-
to znesel nad domačini – vas je bila požgana, ustreljenih je bilo sedem talcev, šest so jih odpeljali in jih 
kasneje pet ustrelili. Sredi junija leta 1943 so skušali fašisti z domačimi pomagači postaviti v vasi po-
stojanko, a jim ni uspelo. 

svojih uvodnih besedah de-
jal, da je dogodek na Malkov-
cu pomemben tudi za razu-
mevanje OF. Nadaljeval je, 
da so mnogi padli za sloven-
sko svobodo in za boljši svet, 

stanje v državi pa danes ni 
tisto, za kar so se borili. »Ni 
nam vseeno, da so v teh pi-
člih letih po osamosvojitvi 
‚voluharji‘ uspeli spodkopa-
ti našo državico po dolgem 

in počez, jo okrasti in sproti 
‚odšvercati‘ vso vrednost na-
šega skupnega dela na Ciper, 
v Dubaj in na razne krokodi-
lje otoke. Gre za letno mili-
jardo evrov in podobnih vre-
dnosti - precej več kot znaša 
letni varčevalni program,« je 
bil oster dr. Matjaž Kmecl. 

Bogat program so na slove-
snosti oblikovali učenci in 
učenke Osnovne šole Trži-
šče, Kulturno društvo Godba 
Sevnica, kvintet Policijskega 
orkestra, ljubitelji starih vo-
jaških vozil društva Hrast Tr-
žišče, ki ohranjajo izročilo 
Duletove čete in spominska 
četa Pod svobodnim soncem 
iz Ljubljane s svojim recita-
torjem, ki je odrecitiral od-
lomek iz zgodovinskega ro-
mana Pod svobodnim soncem 
slovenskega pisatelja Frana 
Saleškega Finžgarja.

 Smilja Radi

Veliko število obiskovalk in obiskovalcev se je v sobo-
tnem dopoldnevu udeležilo tradicionalne proslave ob dne-
vu upora slovenskega ljudstva in spomina na odhod prve 
skupine partizanov z Malkovca v Duletovo četo 1. Dolenj-
skega partizanskega bataljona. 

Brestanica nekoč in danes 

Predstavitev kraja je pritegnila lepo število prostovoljcev

DOBOVA – 14. aprila je brežiška območna izpostava JSKD 
v Kulturnem domu Dobova pripravila območno srečanje 
odraslih folklornih skupin. Nastopilo je osem skupin iz Ar-
tič, Pišec, Razborja, Senovega, Novega mesta in v minu-
lem letu ustanovljena domača folklorna skupina. 

Domača folklorna sekcija KD Franc Bogovič Dobova, ki jo vodi 
Jožica Povh, je nastopila s spletom štajerskih plesov. Folklor-
na skupina KUD Oton Župančič Artiče, vodi jih Zdravko Dušič, 
je odplesala odrsko postavitev „Poglej me tako, pa bo obema 
lepo“. Majda Hriberšek vodi folklorno skupino Društva upoko-
jencev Razbor, ki se je predstavila s plesom „Včasih je luštno 
blo“. Folklorna skupina Duplo, KD Orlica Pišece, vodi jo Nataša 
Plevnik, je odplesala zahodnoštajerske plese, Folklorna skupi-
na DKD Svoboda Senovo, ki jo vodi Bojan Vovčko, pa je izvedla 
splet kozjanskih plesov in iger. Iz FD Kres Novo mesto so se sre-
čanja udeležile tri skupine pod vodstvom Branke Moškon. Naj-
prej je nastopila mlajša vodilna skupina z dolenjskimi plesi, nato 
se je predstavila veteranska skupina s štajerskimi plesi in za ko-
nec še starejša vodilna skupina s plesi iz Porabja. Prijetno je pri-
reditev vodila vodja izpostave Simona Rožman Strnad, strokov-
no pa jo je spremljala Mojca Lepej.  M. Kalčič

Plesali odrasli folkloristi

Dobovska folklorna skupina med nastopom

Tudi slaba vremenska napoved ni skazila veselja v Radečah 
22. aprila 2012, ko smo ob Dnevu zemlje na prvo ‚rajžo‘ 
pospremili naš novi ponos, turistični splav Savus. 

Slovesna prireditev se je začela s sprejemom pri županji, 
številni obiskovalci pa so se zbrali na brežini reke Save, kjer 
je prizorišče obogatila raznolika ponudba stojnic turistič-
nih ponudnikov z območja občine Radeče ter stojnica vseh 
šestih občin destinacije Posavje. Prisotne je nagovorila žu-
panja Rafaela Pintarič, ki se je zahvalila vsem, ki so na 
kakršenkoli način pripomogli k sestavi novega splava. Obi-
skovalce je navdušil ognjevit nastop vitezov Ostrovrharjev 

s Svibnega, za pravo spla-
varsko vzdušje pa je s spla-
varskim spletom poskrbela 
folklorna skupina Brusači 
in živahna glasba Pihalne-
ga orkestra radeških papir-
ničarjev. Svoj pečat priredi-
tvi so v duhu Dneva zemlje 
dali tudi učenci OŠ Marjana 
Nemca Radeče s predstavi-
tvijo svojega projekta. Žu-
panja Radeč in župan obči-
ne Bistrica ob Sotli Franjo 
Debelak sta prerezala trak 
in splav predala kormoni-
šu. Splav je nato s častnimi 
gosti, poslovnimi partnerji 
in donatorji odplul na pa-
noramsko vožnjo, na kate-
ri se je direktorica JZ KTRC Radeče Marija Imperl zahvalila 
vsem donatorjem in jim podelila zahvale, odkrila pa je tudi 
donatorsko ploščo z imeni vseh donatorjev. Vsem prisotnim 
je splavarski kormoniš Brane Kerenčič podrobneje predsta-
vil splavarsko tradicijo in potek sestavljanja splava. Ob Dne-
vu zemlje je goste nagovoril revirni gozdar Jože Prah, Duška 
Kalin pa je predstavila aktivnosti na področju trženja turi-
stične ponudbe občine Radeče. Za odlično razpoloženje in 
dobro voljo so s plesom poskrbeli plesalci folklorne skupine 
Brusači, vedno izvrstna Nuška Drašček pa se je znova izka-
zala z odličnim petjem in z izbranim repertoarjem.
 Foto: JZ KTRC Radeče in Ljubo Motore

Prva vožnja novega turističnega 
splava Savus v Radečah

RADEČE - V radeški Caffe ga-
leriji so 5. aprila odprli sli-
karsko razstavo likovnega 
krožka, ki ga pod okriljem 
Univerze za tretje življenjsko 
obdobje  Sevnica vodi Tone 
Zgonec. O razstavljenih sli-
karskih delih je na otvoritvi 
razstave, ki jo je povezovala 
Nevenka Vahtar,   spregovo-
ril  akademski slikar in prof. 
likovne vzgoje na brežiški gi-
mnaziji Alojz Konec.  Za še 
lepše doživetje umetniškega 
dogodka so poskrbeli učenci 
in učenke Glasbene šole La-
ško – Radeče in pesnice Uni-
verze za tretje življenjsko 
obdobje Sevnica.  S. R.

Ko barve zažarijo

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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Kakšno je bilo gibanje cen zemeljskega plina 
v primerjavi z ELKO (ekstra lahko kurilno olje)?
Okolju in ljudem prijazen zemeljski plin v kombinaciji z udobjem uporabe, za-
dostnimi svetovnimi zalogami ter energetsko učinkovitostjo zagotavlja največje 
okoljske in finančne učinke ob danem finančnem vložku. Pravilno odločitev za 
zemeljski plin potrjuje tudi dolgoročna konkurenčnost končne cene energen-
ta v primerjavi z ELKO (v povprečju 15 – 20 % nižja cena zemeljskega plina) in 
je lepo razvidna tudi iz desnega grafa za obdobje marec 2010 – marec 2012. V 
mesecu marcu 2012 je bila cena za kar 20 % nižja od cene ELKO. 

Katere ulice v občinah Brežice in Krško so v letu 2011 
dobile povezavo na plinovodno omrežje?
V občini Brežice so možnost priključitve na plinovodno omrežje v letu 2011 
dobili na območju industrijske cone Brezina, naselja Brezina, Ceste bratov Mi-
lavcev ter Ceste bratov Cerjakov. Skupaj smo na 1.935 metrih novozgrajenega 
omrežja v občini ter na že obstoječem plinovodnem omrežju omogočili oskr-
bo z zemeljskim plinom 26 novim odjemalcem. V občini Krško se je plinovodno 
omrežje v letu 2011 širilo na območju industrijske cone Vrbina. Na 1.079 me-
trih novozgrajenega omrežja ter na že obstoječem plinovodnem omrežju smo 
oskrbo z zemeljskim plinom v občini Krško omogočili 26 novim odjemalcem. V letu 2012 nadaljnjih širitev plinovodnega omrežja v občini Brežice ni v načrtu, v primeru izpolnitve 
vseh pogojev v letu 2012 načrtujemo nadaljevanje širitve plinovodnega omrežja na območju naselja Veniše v občini Krško.

Si želite dodatno udobje zemeljskega plina po meri odjemalca?
V podjetju ADRIAPLIN d.o.o. veliko pozornosti namenjamo tudi povečanju kakovosti naših storitev. Na spletni stra-
ni www.adriaplin.si je našim odjemalcem omogočen dostop do uporabniškega računa, preko katerega imajo eno-
staven pregled na izdane račune, stanje porabe ter druge aktualne podatke vezane na njihovo odjemno mesto. V 
času popisnega obdobja nam lahko preko spletne aplikacije posredujejo tudi stanje plinomera. Poleg enakomerne-
ga mesečnega plačevanja računov našim odjemalcem omogočamo prejemanje računa v obliki E – računa. Za vaša 
dodatna vprašanja nas pokličite na 01/234 21 00 ali pa nam posredujete elektronsko sporočilo na info@adriaplin.si. 

Zaključuje se letošnja ogrevalna sezona, ki nas je presenečala predvsem z nadpovprečnimi temperatu-
rami v mesecu oktobru in novembru, povprečnimi v januarju ter ekstremno nizkimi v mesecu februarju. 
Za odjemalce v občinah Brežice in Krško je bila udobna in brezskrbna, saj jim je energent vedno na voljo 
v količinah, ki jih v danem trenutku potrebujejo.

Tako aktivni odjemalci kot tudi strokovnjaki ugotavljajo, da uporaba zemeljskega plina izboljšuje našo 
kakovost bivanja in pozitivno vpliva na celotno lokalno skupnost, v kateri živimo.   

ZEMELJSKI PLIN 
udoben energent danes za lepši jutri

Zemeljski plin je "in"!
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POPRAVEK
V Posavskem obzorniku št. 8 (četrtek, 12. 4. 2012, spletna 
objava 11. 4. 2012) smo v članku z naslovom „Mag. Darija 
Štraus Trunk: Zavedam se posebne odgovornosti“ napačno 
navedli, da slednja vodi poldrugo milijardo evrov ‚težak‘ 
sklad. Iz služb Sklada so nas opozorili, da je navedena vi-
šina zbranih sredstev nepravilna, saj Sklad trenutno raz-
polaga s finančnim portfeljem v višini 150 milijonov evrov. 
Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Na njej so sodelovali predse-
dnik Sveta regije Posavje in 
župan občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak, župan občine 
Brežice Ivan Molan in predse-
dnik Vinogradniško-turistične-
ga društva (VTD) Gadova peč 
Ivan Urbanč. Debelak se je na-
vezal na razvoj podeželja. De-
jal je, da je Posavje še vedno 
precej kmetijska občina z ve-
liko vinogradniki, ki promovi-
rajo vino in s tem podeželje. 
»Pomembno je, da vlagamo v 
razvoj poseljenosti in kvalite-
te življenja na podeželju. Zelo 
pogosto se dogaja, da kmetije 
propadajo in se praznijo, zato 
se moramo proti temu bori-
ti.« Izpostavil je projekt LEA-
DER, ki se izvaja na področju 
razvoja podeželja in v okviru 
katerega je bila ustanovlje-
na Lokalna akcijska skupina 
(LAS) Posavje, ki je s prijavo 
na razpis ministrstva za kme-
tijstvo v programskem obdobju 
2007–2013 pridobila 1,5 milijo-
na evrov sredstev. Do sedaj je 
bilo v okviru treh javnih pozi-
vov realiziranih 15 projektov. 

Z dogodki promovirati podeželje
GADOVA PEČ - Občina Brežice in Regionalna razvojna agencija (RRA) Posavje sta 13. aprila v zidani-
ci Komatar v Gadovi peči pripravili novinarsko konferenco na temo povezovanja turizma in podeželja v 
regiji Posavje.

»Razvoja podeželja in turiz-
ma gresta na našem območju 
z roko v roki. Zato so potrebni 
različni dogodki, da promovi-
ramo naše podeželje, vinogra-
dnike, saj s tem zagotavljamo, 
da se tu splača živeti,« je pou-
daril Debelak.

Molan je predstavil potenciale 
razvoja ter povezovanja pode-
želja in turizma v občini Bre-
žice. Povedal je, da je edina 
možnost za pospeševanje go-

spodarskega razvoja predvsem 
turizem. V prihodnosti vidi mo-
žnosti razvoja zelenega, rekre-
acijskega in tudi zdraviliškega 
turizma: »V brežiški bolnišnici 
se bodo kmalu začeli izvajati 
operacijski posegi za paciente 
iz EU-ja, ki bodo rehabilitaci-
jo lahko opravili v bližnjih Ter-
mah Čatež,« je izjavil brežiški 
župan in kot pomembne dejav-
nike pri razvoju turizma ome-
nil še športno dvorano, mladin-

ski center, viteško dvorano in 
projekt Feniks. Z obnovo breži-
ške mestne hiše bodo med dru-
gim pridobili trgovino in s tem 
neposredno trženje lokalnih iz-
delkov. V zadnjem času je po 
njegovih besedah tudi izjemen 
interes za čezmejno sodelova-
nje, saj se pripravlja več pro-
jektov, ki bodo prinesli evrop-
ska sredstva. 

Urbanč je o VTD Gadova peč 
dejal, da so sicer mlado dru-
štvo, vendar so sprejeli obve-
zo, da Gadovi peči vrnejo staro 
slavo. »Želimo, da so zidanice 
in hrami poleg kmetijstva na-
menjeni tudi turizmu. Dejstvo 
je, da če bomo hoteli naredi-
ti turizem kot možnost preži-
vljanja za tukajšnje prebivalce 
in od njega tudi nekaj prido-
biti, bo treba v to več vlaga-
ti,« je odločno pristavil in po-
hvalil letošnjo slovensko vinsko 
kraljico Martino Baškovič, ki 
po svetu promovira slovensko 
vino in slovenski turizem na 
splošno.  Rok Retelj

Ivan Molan, Franjo Debelak in Ivan Urbanč

SEVNICA - Center za podjetništvo in turizem Krško je sku-
paj z regijskimi partnerji - KŠTM Sevnica, KTRC Radeče, 
Občino Kostanjevica na Krki, TD Sromlje in TD Šentjanž  - 
v poročni dvorani sevniškega gradu 16. aprila predstavil 
projekt Posavske poti prijetnih doživetij. Celotni stroški 
projekta znašajo 191.560 evrov, od tega je 85 % (146.066 
evrov) sofinanciranih s strani programa LEADER, 15 % je 
lastnih stroškov (45.493 evrov)". Gre pa za uspešno pri-
javo na 3. javni poziv LAS Posavje za nabor projektov, ki 
so upravičeni do sredstev za razvoj podeželja - LEADER.

Poseben poudarek v projektu Posavske poti prijetnih dožive-
tij je namenjen povezovanju in sodelovanju ponudnikov turi-
stičnih storitev, izboljšavi turistične infrastrukture in razvoju 
skupnih turističnih produktov. »Projekt naj bi okrepil podje-
tniško kulturo med lokalnim prebivalstvom, povezal turistič-
ne ponudnike za skupni nastop na trgu ter omogočil trajno-
stno rabo razpoložljivih naravnih in kulturnih virov. Analize 
in trendi kažejo na vse večje povpraševanje po pohodništvu 
in kolesarjenju, pojavljajo se potrebe po popisu vseh obsto-
ječih poti, vključno z dodatno ponudbo in zanimivostmi ob 
poti,« je pojasnjevala vodja projekta Ksenja Kragl s krške-
ga Centra za podjetništvo in turizem. 

Projektne aktivnosti se bodo odvijale v dveh fazah: pripra-
vljalna bo potekala do letošnjega septembra, izvedbena faza 
se bo začela v letošnjem oktobru in se nato zaključila v ju-
niju prihodnje leto. V okviru usposabljanja in izobraževanja 
na nivoju regije bo letos poleti izveden poletni tabor v Ko-
stanjevici na Krki, osrednji dogodek pa bo zagotovo Posavski 
festival pohodništva. Na njem bodo predstavljene vse nove 
tematske poti, kajti pohodništvo postaja vedno bolj aktual-
na aktivnost – vedno več ljudi si želi sprostitve v naravi. Do-
godek naj bi postal tradicionalen.
 Smilja Radi

Posavske poti prijetnih doživetij

Mateja Jurečič, Marija Imperl, Ana Kranjčič, Ksenja Kra-
gl, Jana Drašler in Matej Imperl

SEVNICA - V sklopu spomladanskih promocij na mednarodnih po-
hištvenih sejmih se je Stilles kot edini slovenski predstavnik med 
večjimi proizvajalci pohištva med 17. in 22. aprilom že desetič 
predstavljal na največjem pohištvenem sejmu v Evropi - I saloni 
v Milanu. Z razstavljeno spalnico iz kolekcije Memento ter jedil-
nico iz kolekcije Dante, ki je v marcu osvojila 1. nagrado v kate-
goriji jedilnic na pohištvenem sejmu v Skopju, ter s predstavitvi-
jo sedežnega pohištva Evgeni so v sevniški družbi znova dokazali, 
da se lahko s svojimi visokokakovostnimi izdelki postavijo ob bok 
največjim priznanim proizvajalcem pohištva ter da sodijo v sam 
vrh pohištvene ponudbe v Evropi. B. M. (Vir: Stilles)

Stilles razstavljal v Milanu
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CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO – 
NOVICE IN OBVESTILA 

Za uspeh in varnost obstoja ter razvoja podjetja je vse bolj pomembno znanje oziroma razviti novi proizvodi ali sto-
ritve in osvojeni trgi. Za ta namen je iz državnega proračuna in sredstev strukturnih skladov EU vse manj nepovratnih 
sredstev in več povratnih virov financiranja razvoja.  

Trenutno sta aktualna razpisa Slovenskega podjetniškega sklada (www.podjetniskisklad.si)

 ¾ P1 2012 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 

 - Upravičeni stroški: materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva. 
 - Obrestna mera: EURIBOR 6-mesečni + 1,95 %.
 - Kreditna linija: 

 ◦ za obstoječe MSP: razvojne garancije in mikrogarancije za obratna sredstva (višina garancije: 60 % brez obresti). 
 ◦ s statusom novega podjetja (razvojne garancije in mikrogarancije za obratna sredstva (višina garancije: 80 % 

brez obresti). 
 - Roki za predložitev vlog so še: 20.5.2012, 20.6.2012, 10.9.2012, 10.10.2012, 10.11.2012 oz. do porabe sredstev.  

 ¾ P2A 2012 – Subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 

 - Vstopna pogoja/merila za pridobitev subvencije sta razvrstitev na Start:up Slovenija in višina osnovnega kapita-
la v podjetju. 

 - Maksimalna višina subvencije je 20.000 €, rok za predložitev vlog je 7.5.2012. 
 - Upravičenci: podjetja, ki so se registrirala v l. 2011 in so ob prijavi član subjekta inovativnega okolja. V Posavju je 

kot subjekt inovativnega okolja prisoten Tehnološki center Posavja d.o.o. - Techpo, v okviru katerega deluje pod-
jetniški inkubator (info@techpo.si, 041 739 586). 

Za pridobitev subvencije ste se morali odločiti že lani, ustanoviti podjetje (ali ga kupiti), se prijaviti na razpis tekmo-
vanje »Start:up« in tam dobiti dobro oceno, da bi ob aktualnem razpisu poleg dobre in dobro zapisane ideje lahko ma-
ksimirali točke. Za naslednje leto se je potrebno torej pripraviti pravi čas (že letos).  Interesenti se oglasite na CPT Kr-
ško ali Techpo, da pridobite ustrezne informacije.

Aktualen je tudi razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti v indu-
striji, storitvenem in javnem sektorju - UREZRKO (www.elektro-energija.si)

 - Upravičenci: podjetja (s.p. in pravne osebe ne glede na lastništvo), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in name-
ravajo izvesti začetno investicijo v projekte vgradnje in izboljšav izbrane opreme, ki omogoča učinkovito rabo 
električne energije. 

 - Obdobje upravičenosti stroškov: rok za zaključek investicije je 31.12.2012, izvedba projekta se ne sme začeti pred 
oddajo vloge na razpis.

 - Roki za oddajo vloge: 6.6.2012, 1.8.2012 oz. do porabe sredstev. 

SOCIALNO PODJETNIŠTVO - priložnost za razvoj in hkrati obuditev vrednot, ki postavljajo človeka pred kapital! 
Tudi tu gre za gospodarstvo, le motivi in načini so različni. Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju pri razvoju socialnega 
podjetništva v Posavju, saj bomo predvidoma v mesecu maju organizirali delavnico na temo socialnega podjetništva. 
Udeležba na delavnici bo brezplačna. Več informacij o delavnici bo objavljenih naknadno, kljub temu pa se lahko že 
prej pozanimate o tej možnosti razvoja. 

Center za podjetništvo in turizem Krško kot ena izmed VSTOPNIH TOČK VEM izvaja celovite podporne storitve za razvoj 
podjetništva; med drugim osnovno svetovanje (o postopkih pred ustanovitvijo podjetja, pogojih za ustanovitev podje-
tja in za opravljanje dejavnosti ipd.), preko aplikacije e-VEM brezplačne postopke registracije in sprememb za samo-
stojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo ter nudi informacije o aktualnih javnih razpisih, svetovanje pri 
pripravi in izvedbi razvojnih projektov in prijav na razpise za pridobitev finančnih sredstev (tako podjetniških kot ti-
stih za razvoj podeželja), izdelava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov. 

NE PREZRITE! V sredo, 16. maja 2012, organiziramo DNEVE ODPRTIH VRAT na tematiko podjetništva in turizma, kjer 
boste imeli možnost brezplačnega individualnega svetovanja - glede na vaša zanimanja. 
Na področju podjetništva vam bomo odgovorili na vprašanja, kot so npr.: 

 - Kako ustanoviti s.p. in d.o.o.? 
 - Kakšne so možnosti za koriščenje finančnih instrumentov za zagon podjetja? 
 - Kako finančno načrtovati s pomočjo finančnega orodja Slovenskega podjetniškega sklada? 

Na področju turizma bomo predstavili možnosti vključitve v projekt, ki vsem potencialnim novim ponudnikom nudi mo-
žnosti izobraževanja in aktivnega sodelovanja pri izvajanju projekta.

CPT Krško je na področju promocije občinskega in regijskega turizma zelo aktiven. Poleg predstavitev na domačih in tu-
jih sejmih organiziramo tudi individualne promocije v sodelovanju z nacionalnimi turističnimi organizacijami. Pred kratkim 
smo izdali zloženko Kje jesti, piti in spati v Krškem, s katero na tovrstnih predstavitvah v ospredje postavljamo predvsem po-
nudnike. V letošnjem letu smo se tako v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo predstavili na sejmu v Münchenu, v 
Berlinu, Beogradu in na TIP-u v Ljubljani. Predstavili smo se tudi v Kongresnem centru Brdo na podelitvi nagrad Zlati kamen.

V mesecu aprilu smo se skupaj z regijskimi partnerji udeležili DNEVOV SLOVENSKEGA TURIZMA na trgu Bana Jelačića 
v Zagrebu. Dvodnevna promocija je bila organizirana s strani STO in je privabila veliko število ljudi. Na posavski stojni-
ci so se predstavile posamezne občine s promocijskim materialom in turistično ponudbo. Predstavljala so se posavska 
vina, kulinarika, kulturne in naravne znamenitosti, namestitve, aktivnosti v naravi ter prihajajoče prireditve. V četr-
tek je bila vsa omenjena turistična ponudba predstavljena tudi na tiskovni konferenci za novinarje in predstavnike raz-
ličnih organizacij. Destinacija Posavje je za prebivalce Zagreba izredno zanimiva, tako za enodnevne družinske izlete, 
pohodništvo, kolesarstvo kot tudi za poslovna srečanja ali obiske vinskih kleti v družbi prijateljev. 

Vse ponudnike vabimo, da se nam na tovrstnih prireditvah tudi sami pridružijo!

Za več informacij se lahko oglasite na našem sedežu (Center za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46), dobite pa 
jih lahko tudi po telefonu  07/490 22 20, po elektronski pošti info@cptkrsko.si) oz. na spletni strani www.cptkrsko.si. 
 
 Center za podjetništvo in turizem Krško
 Franc Češnovar

BIZELJSKO - Na regijskem kvizu Mladi in kmetijstvo na tu-
ristični kmetiji Balon – Bela gorca je zmagala ekipa Društva 
podeželske mladine (DPM) Zabukovje. Kviz sta organizira-
la brežiška izpostava Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo 
mesto in Društvo podeželske mladine Brežice.

Zmagovalci se bodo udeležili državnega tekmovanja 28. apri-
la v Žirovnici na Gorenjskem. Svetovalka za kmečko družino 
in dopolnilne dejavnosti na brežiški izpostavi Marija Levak 
je pojasnila, da se ga je udeležilo šest ekip, po dve iz posa-
vskih občin. Ekipe so bile tričlanske, dva člana sta morala biti 
mlajša od 20 let. Pojasnila je še, da so teme predpisane, le-
tošnje so: zadružništvo na Slovenskem in v EU prostoru, ko-
njenikov priročnik, varna hrana - shema sadja in dodatna li-
teratura Gore na dlani – Triglavski narodni park. 
V komisiji so bile svetovalke iz posameznih posavskih izpo-
stav, Slavica Grobelnik in Ana Nuša Kunej ter predsednik 
DPM Brežice Jernej Peterkovič. Imeli so kar precej dela, 
saj so potekali dodatni krogi za izbor finalistov, tudi najbolj-
ši ekipi Krško 1 in Zabukovje sta bili precej izenačeni in fi-
nalni boj je zahteval dodatna vprašanja. Zbrane je pozdra-
vil tudi župan Ivan Molan in poudaril, da je znanje vse bolj 
pomembno tudi v kmetijstvu, ter izrazil upanje, da bodo to 
znanje uporabili v praksi ter v kmetijstvu in turizmu našli 
morda tudi samozaposlitev. Po kvizu so se mladi na kmeč-
kem turizmu Balon še zabavali.  S. Vahtarić

Zmagala ekipa DPM Zabukovje 

Svetovalka Marija Levak, v ozadju tekmovalne ekipe

BREŽICE – Na brežiški fakulteti za turizem so prejšnjo so-
boto pripravili okroglo mizo o prihodnosti slovenskega 
zdraviliškega turizma, na kateri so sodelovali predstavni-
ki nekaterih slovenskih zdravilišč, vodila pa jo je dr. Mar-
jetka Rangus. 

Kot je povedal dekan brežiške fakultete dr. Božidar Veljko-
vić, je okrogla miza že del uresničevanja programske usme-
ritve brežiške fakultete, ki bo temeljila predvsem na povezo-
vanju teorije s prakso, kar je še posebno potrebno v turizmu 
kot v svetu in pri nas rastoči gospodarski panogi. Usmeritev v 

t. im. zeleni turizem pa vključuje tudi zdraviliškega, s kate-
rim se v Sloveniji ukvarja 15 naravnih zdravilišč, na njihovo 
poslovanje  pa vplivajo predvsem hitro staranje prebivalst-
va, vse večja odsotnost z dela zaradi bolezni in vse večja skrb 
posameznika za lastno zdravje. Kot so povedali predstavni-
ki zdravilišč iz Ptuja, Lendave, Čateških toplic, Šmarjeških 
toplic in Radencev, vidijo nove poslovne priložnosti pred-
vsem v večji specializaciji in individualni obravnavi gostov 
ter v skupnem nastopu v tujini. Pri tem naj bi jim pomagala 
tudi Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč.  S. M.  

Teorija in praksa zdraviliškega 
turizma
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Občino Brežice in Občino Ili-
džo povezujejo področja tu-
rizma (Terme Ilidža, naravni 
park Vrelo Bosne …), izobra-
ževanja (univerzitetno sre-
dišče) ter ohranjanja narav-
ne in kulturne dediščine, ki 
predstavljajo možna podro-

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto v so-
delovanju z Občino Brežice in Zvezo društev slepih in sla-
bovidnih Slovenije najavlja prireditev

 
HOČEMO, ZNAMO, ZMOREMO,

ki bo potekala v sredo, 23. maja 2012, 
pred občinsko stavbo v Brežicah.       

Prireditev je namenjena predstavitvi slabovidnosti in slepo-
te širši javnosti. Zaradi narave okvare svojega vida in po-
sledic, ki jih ta prinaša, so slepi in slabovidni pogosto ob-
sojeni na izključenost iz družbe. To ne pomeni nujno, da 
ne zapuščajo bivališča in tistih nekaj znanih, preverjenih 
poti. Tudi se ne držijo samo ozkega kroga družinskih članov 
in znancev. Lahko so izključeni celo, če gredo med ljudi. 
Seveda so v neznanem okolju nujno še bolj omejeni in ob-
sojeni na previdnost že v fizičnem pomenu.

S prireditvijo HOČEMO, ZNAMO, ZMOREMO želijo javnost 
opozoriti, da je slepa ali slabovidna oseba tak človek, kot 
so drugi ljudje. Sodelujoči na prireditvi želijo pokazati, da 
so tudi slepi in slabovidni enaki ljudje, kot vsi drugi, le da 
imajo drugačno okvaro od ostalih: slep ali slaboviden človek 
ima lahko precej znanja in humorja, lahko je zgovoren, za-
baven, len ali delaven, ustvarjalen, inteligenten, celo ko-
risten. Skoraj gotovo ve, kaj hoče in česa ne. 

Prireditev je zasnovana kot zgled, namenjen lajšanju vza-
jemnih odnosov med slepimi in videčimi. Pokazati name-
rava, da slepi in slabovidni marsikaj hočejo storiti, da to 
znajo, čeprav ne gre zlahka, zato vztrajajo tako dolgo, 
da uspejo. 

Začetek prireditve ob 10. uri, razstava del slabovidnih sli-
karjev, pletenin slepe umetnice, glinenih izdelkov, pred-
stavitev brajice, simulacijska očala za prikaz različnih oblik 
okvare vida, pohod z belo palico po Cesti prvih borcev. Za-
ključek ob 14. uri s tiskovno konferenco.

Prijazno vabljeni!

Edina tema, ki obstaja, je neznanje …

Obvestilo – 
prijava namestitev za študente

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru in Občina Breži-
ce vabita vse zainteresirane zasebne ponudnike namesti-
tev, da sporočijo, ali bi želeli oddajati sobe študentom Fa-
kultete za turizem UM. Zainteresirani lahko vse potrebne 
informacije dobite na telefonski številki 08 205 4010 ali 
po elektronski pošti ft@um.si.

Vljudno vabljeni!

Občina Brežice opaža, da se je število postavljenih zača-
snih oglaševalskih objektov  (prenosljivi panoji, A-table) 
na pločnikih v mestu Brežice močno povečalo. Postavlje-
ni objekti in naprave za oglaševanje ter ostali postavlje-
ni predmeti na pločnikih močno ovirajo normalno giba-
nje vseh pešcev, še posebej invalidnih oseb, zato Občina 
Brežice poziva vse, ki razpolagate s takšnim oglaševalskim 
objektom oz. uporabljate javne površine za kakršnokoli 
postavitev, da upoštevate naslednje:

1. Predmetni objekti in naprave morajo biti postavljeni v 
skladu z naslednjimi odloki: Odlokom o oglaševanju v Ob-
čini Brežice (Uradni list RS, št. 106/2009), Odlokom o ob-
činskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini 
Brežice (Uradni list RS, št. 1/2009) ter Odlokom o ure-
ditvi cestnega prometa v Občini Brežice (Uradni list RS, 
št. 54/2010), zanje pa mora biti plačana občinska taksa 
v skladu z Odlokom o občinskih taksah v Občini Brežice 
(Uradni list RS, št. 12/2012).

2. Dovoljuje se postavitev enega oglaševalskega objekta na 
poslovni subjekt, in sicer je predhodno potrebno prido-
biti soglasje Občine Brežice, OGJSGZ, za posebno rabo 
javne površine, za katere se plačuje občinska taksa. So-
glasje Občine Brežice je potrebno za kakršnokoli posta-
vitev oz. rabo javnih površin, kot so npr. mize, stoli, stoj-
nice, zaboji, postavitev gradbiščnih ograj itd. 

3. Postavitev objektov na javnih površinah (možne lokacije), 
videz in drugi pogoji na ulici Ceste prvih borcev in dela 
Trga izgnancev so določeni v Idejni zasnovi umestitev za-
časnih objektov- sezonski gostinski vrtovi, ki je dostopen 
za ogled v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske 
javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 
18, 8250 Brežice, soba 10, in sicer po predhodni najavi 
pri kontaktnih osebah: Mateja Tomše, Oddelek za gospo-
darske javne službe in gospodarske zadeve, tel.: 07/620 
55 57, e-mail: mateja.tomse@brezice.si, oz. Alenka La-
znik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in go-
spodarske zadeve, tel.: 07/620 55 50, e-mail: alenka.
laznik@brezice.si. Ostale lokacije niso določene s pro-
jektom, vendar je prav tako potrebno pridobiti soglasje. 

4. Opozarjamo, da mora biti prosta površina pločnika naj-
manj 1,5 m, prav tako postavitev ne sme ovirati ostalega 
prometa oz. kakorkoli zmanjševati preglednosti.

5. Imetniki dovoljenja so dolžni skrbeti za urejen videz pred-
metnega oglaševalskega objekta ter kriti vso morebitno 
škodo, ki je v zvezi s postavitvijo, zaradi postavitve ali za-
radi opustitev obveznosti, ki bi nastale na površini v upra-
vljanju ali lasti Občine Brežice ali tretjih oseb.

Rok za ureditev že postavljenih oglaševalskih objektov oz. 
ostalih predmetov na javnih površinah ter pridobitev sogla-
sij je do 8.5.2012 (šteje se prejeta vloga na vložišču Obči-
ne Brežice). Po tem datumu bo pristojni inšpekcijski organ 
Medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ občinskih 
uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za-
čel izvajati nadzor in ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi.

Z Občino Ilidža o možnostih 
mednarodnega sodelovanja
ILIDŽA, BOSNA IN HERCEGOVINA – Župan Občine Brežice Ivan Molan se je odzval povabilu in skupaj z de-
legacijo obiskal občino Ilidža, kjer se je srečal z županom Ilidže dr. Senaidom Memićem in predstavni-
ki strokovnih služb občinske uprave glede možnosti sodelovanja na področju izmenjave izkušenj in mo-
žnosti skupnega kandidiranja projektov za evropska sredstva.  

čja sodelovanja pri uresniče-
vanju skupnih projektov. Ob-
čina Brežice upira pogled v 
prihodnost in že danes išče 
priložnosti ter potencialne 
partnerje za sodelovanje pri 
prijavi projektov za evrop-
ska sredstva v prihodnje, s 

katerimi želi tudi naprej ple-
menititi lastna investicijska 
sredstva. 

Občina Ilidža
Občina Ilidža je bila l. 1996 
reintegrirana in je danes ena 
izmed 9 občin kantona Sara-
jevo ter hkrati najuspešnej-
ša pri povojnem razvoju go-
spodarstva. Tu živi 75.000 

prebivalcev, razvoj obči-
ne pa temelji na njeni ge-
oprometni legi, zemljiščih, 
zalogah geotermalne vode, 
razvoju gospodarstva s pou-
darkom na turizmu (rekrea-
cija, šport) ter pridelavi hra-
ne (primerna zemljišča). 

Velik poudarek dajejo izo-
braževanju. Na področju Ili-

dže – zelene oaze Sarajeva – 
se nahaja kar 9 osnovnih šol, 
2 srednji šoli, zasebna Uni-
verza Bosna sema, Medna-
rodna univerza Sarajevo in 
Fakulteta za tehnološke zna-
nosti. Poleg Term Ilidža, ki so 
v lasti Term Čatež, so na po-
dročju Občine Ilidža številni 
hotelski kompleksi, v nepo-
sredni bližini je tudi Saraje-
vsko mednarodno letališče. 

Z rekami in neokrnjeno nara-
vo bogata občina (Vrelo Bo-
sne, Rakovica, Igman) ima 
velik potencial na področju 
razvoja turizma (zdravili-
ško-rekreativni, konferenč-
ni), z gradnjo študentskih 
domov in fakultet pa posta-
ja Ilidža tudi urbano izobra-
ževalno središče. 

Delovni sestanek s predsednico občinskega sveta dr. Smi-
ljano Viteškić, direktorico občinske uprave Dženano Će-
nanović in vodji oddelkov občinskih strokovnih služb

Predstavniki Občine Brežice so si v sklopu delovnega obi-
ska ogledali tudi Terme Ilidža. 

Spoštovani delavke in delavci, 
občanke, občani občine Brežice, 

bralke in bralci Posavskega obzornika!

Ob mednarodnem dnevu dela in v času, ko delo spet postaja 
vrednota, vam želim, da vam vaše delo prinaša zadovoljstvo, 
uspeh, pa tudi zaslužen počitek. Verjamem, da se bomo tudi 
v prihodnje srečevali ob uspešnih projektih in skupaj ustvar-
jali prihodnost naše občine in regije. Čestitke tudi ob 27. apri-
lu – dnevu, ko se spominjamo boja Slovenk in Slovencev pro-
ti okupatorju.

Želim vam, da prvomajske praznike preživite v prijetnem raz-
položenju in v družbi vam dragih ljudi.

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Obvestilo Občine Brežice

Vsem poslovnim subjektom 
v mestu Brežice - oglaševanje 
ter ostala raba javnih površin 

Obvestilo
Občina Brežice obvešča občanke in občane, da je z mese-
cem aprilom spletna stran Občine Brežice www.brezice.
si bogatejša za elektronski obrazec Vprašajte nas, ki 
omogoča občankam in občanom neposredno oddajo vpra-
šanj ali pobud strokovnim službam Občine Brežice kar na 
spletni strani - http://www.brezice.si/vprasajte_nas/. 
Spletni obrazec predstavlja še en korak v smeri lažje in 
neposredne komunikacije med občani in Občino Brežice. 

 
 
 
 

                                          PGD Sobenja vas  
                                         in  

                                         Občina Brežice  
 

                                              vabita na 
 
 

tradicionalno prvomajsko proslavo na Šentvidu, 
 

ki bo 1.5.2012 ob 11. uri na jasi pod cerkvico Sv. Vida.  
 

Kulturni program: Pihalni orkester Kapele 
 
 

S prvomajsko budnico pa bodo 1.5.2012 ob 7. uri   
center mesta Brežice prebudili članice in člani   

Gasilskega pihalnega orkestra Loče.  
 

 
Prijazno vabljeni, da skupaj obeležimo 1. maj,  

mednarodni praznik dela! 

Zavod za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice 

Vabimo vas na zaključno prireditev v sklopu natečaja Naj-
boljša podjetniška ideja v občini Brežice, ki bo potekala 
v torek, 8. 5. 2012. S pričetkom ob 9.00 uri bodo finalisti 
natečaja predstavili svojo idejo komisiji in širši javnosti.
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Stara šola, ki se nahaja v 
Boštanju pri Sevnici, je za-
snovana kot prostor lokal-
ne izmenjave, ker temelji na 
sodelovanju in vključevanju 
različnih akterjev iz lokalne-
ga okolja, rokodelcev, podje-
tnikov, prostovoljcev, društev 
ter lokalne skupnosti in deluje 
po principu socialnega podje-
tništva, ki za izvajanje dejav-
nosti zaposluje težko zapo-
sljive osebe. Dejavnost Stare 
šole je razdeljena na izvaja-
nje aktivnosti centra ponovne 
uporabe, izvajanje tehničnih 
neformalnih izobraževanj in 
tehnične produkcije ter mre-
ženje med podjetji, občinami 
in rokodelci Posavja. 

Ponovna uporaba je danes 
vse bolj aktualna tema in na 
vseh koncih Slovenije bele-
žimo pobude za ustanovitev 
podobnih centrov ponovne 
uporabe, ki ponujajo rablje-
ne izdelke po dostopnih ce-
nah, čeprav ljudje še vedno 
premalo poznajo ta koncept. 
Ponovna uporaba posredno 
prispeva k zmanjšanju izpu-
stov toplogrednih plinov, po-
daljšanju življenjske dobe 
izdelkov, zmanjševanju od-
loženih količin odpadkov na 
odlagališča ter varčevanju s 
surovinami in naravnimi viri. 

Glavne aktivnosti centra po-
novne uporabe so naslednje:
• zbiranje, razvrščanje, pre-

gled in prerazdelitev teks-
tilnih izdelkov;

• inovativna obnova, redesign, 
delo po naročilu za znane 
naročnike;

• zbiranje rabljene opreme, 
popravila in ponovna upo-
raba električnih in elektron-
skih izdelkov, malih gospo-
dinjskih aparatov, pohištva 
in kosovnih materialov, 
športne in otroške opreme, 
knjig, igrač in druge opreme;

• popravilo tekstilnih izdelkov 
v obliki popravljalnice in ši-
valnice;

• kampanje ozaveščanja, so-
delovanje v mednarodnih 
projektih, izmenjave naj-
boljših praks ter sodelovanje 
s podjetji pri ponovni upora-
bi odpadnih virov.

J A V N I    R A Z P I S
O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA 

ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI SEVNICA V LETU 2012

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevni-
ca s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Sevnica:

PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV NA SEJMIH, POSPEŠEVANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST,
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, 
je 62.000 evrov. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 31. 5. 2012

na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica 
(www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti.

Informacije: TELEFON: (07) 81 61 262, (07) 81 61 233
E-NASLOV: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si 

vsak delovni dan od 8. do 12. ure

Stara šola v Boštanju
drugi primer centra ponovne uporabe v Sloveniji

BOŠTANJ, SEVNICA – Stara šola bo drugi center ponovne uporabe v Sloveniji in ena prvih družb z uradnim 
naslovom socialnega podjetja. Namen projekta je usposabljanje za razvoj, dvig stopnje kvalificiranosti in 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti socialno ogroženih ciljnih skupin iz širšega lokalnega okolja. 

Promocija 
socialnega 
podjetništva
Projekt Stara šola prispeva 
tudi k promociji socialnega 
podjetništva, spodbuja na-
stajanje novih delovnih mest 
na deficitarnih področjih ter 
omogoča promocijo obrtnih 
in rokodelskih poklicev, ki so 
v Sloveniji že skoraj izumrli. 
Socialno (družbeno) podje-
tništvo (»Social entreprene-
urship«) po definiciji Evrop-

ske Komisije predstavlja 
podjetja in ustanove, kate-
rih ustanovitelj ni država, ki 
proizvajajo tržne in netržne 
proizvode in storitve, vendar 
so ustanovljene s socialnim 
(družbenim) ciljem, ki delu-
jejo po demokratičnem prin-
cipu članov, uporabnikov in 
zaposlenih ter temeljijo na 
solidarnosti njenih članov in 
ne delijo dobička med usta-
novitelje. Danes socialna 
ekonomija v Evropi ustvar-
ja 10 odstotkov (ali okoli 9 
milijonov delovnih mest) in 
prispeva okoli 10 odstotkov 
k evropskemu družbenemu 
proizvodu. Zato je vsekakor 
potrebno tudi v Sloveniji iz-
koristiti nov trend socialne-
ga podjetništva, saj so nje-
gove možnosti v veliki meri 
še neizčrpane.

Oddaja izdelkov v ponovno 
uporabo postaja vedno bolj 
prepoznavna in je v porastu. 
Dr. Marinka Vovk, direkto-
rica prvega centra ponovne 
uporabe pri Rogaški Slatini, 
pravi, da je odziv ljudi nad 
pričakovanji, saj sprejemajo 
klice ljudi, ki so svoje stva-
ri pripravljeni oddati v na-

daljnjo uporabo praktično iz 
vseh koncev Slovenije. Svo-
jih stvari sploh nočejo zavre-
či, ker so še v »odličnem sta-
nju«, pravijo, in bi jih prav 
radi nekomu podarili. Tudi 
prvi obiskovalci iz Sevnice 
in Posavja so že pokazali, da 
podpirajo našo idejo in vsa-
kič znova smo deležni pohva-
le za delo, ki ga delamo.

Uradno odprtje 
jutri, 27. aprila
Stara šola v Boštanju se bo 
uradno odprla 27. aprila. 
Vrata imamo odprta ob po-
nedeljkih, sredah in sobotah, 
od 14. do 17. ure. K nam lah-
ko prinesete različno gospo-
dinjsko opremo, kuhinjske 
aparate, skodelice, krožnike, 
športne pripomočke, prepro-
ge, knjige in slike, sedežne 
garniture, stole, omare, igra-
če ter otroško opremo, kole-
sa, okrasne drobne predme-
te, obutev in tekstil, ženske 
torbice in otroške šolske tor-
be. Poleg gospodinjske opre-
me je mogoče oddati tudi se-
rije opreme iz podjetij, na 
primer izdelke z manjšo na-
pako, ki jo mi lahko odpra-
vimo. Pred oddajo večjih 
kosovnih predmetov je pri-
poročljivo, da nas stranke 
prej pokličejo na telefon 07 
81 44 119, saj se lahko na ta 
način dogovorimo za pravilen 
dovoz stvari ter se časovno 
uskladimo (tudi izven delov-
nega časa).

Stara šola ni zasnovana kot 
navadna trgovina, ampak kot 
prostor lokalne izmenjave, v 
katerem sodeluje, mreži, ko-
municira in omogoča delova-

nje več pomembnih akterjev, 
od lokalnih podjetnikov do 
drugih nevladnih organiza-
cij, institucij, ki so tudi so-
delovali pri obnovi prostora. 
Poleg organizacij so v mrežo 
vključeni posavski rokodel-
ci (lončarji, tkalci, mizarji, 
rezbarji), prostovoljci iz Slo-
venije in celo tujine, ki jih 
zagotavlja društvo K.N.O.F., 
ter starejši strokovnjaki za 
posamezne tehnične obrti. 
Mrežo upravlja ekipa Stare 
šole, ki skrbi za pretok in-
formacij znotraj nje, za or-
ganizacijo skupnih dogod-
kov, obratno pa bodo tudi 
člani mreže ob določenih 
dneh skrbeli za dejavnosti. 
Stara šola je vseskozi odprta 
za nove sodelavce, ki se že-
lijo vključiti kot prostovoljci 

v obnovo starih izdelkov, kot 
donatorji opreme, kot roko-
delci, ki predstavljajo svoje 
izdelke, ali kot pomočniki pri 
izvajanju delavnic, ki pa se 
bodo pričele izvajati predvi-
doma v juniju 2012.

Vodja projekta: 
Zavod KNOF 

za kreativni razvoj

Partnerji projekta: 
Občina Sevnica, Komunala 

Sevnica, KŠTM Sevnica

Več info:
Zavod KNOF 

za kreativni razvoj
Ob gozdu 11, Sevnica

Telefon: 07 81 44 119, 051 
309 063

@: kontakt@knof.si 
W: starasola.knof.si 

 Vir: Zavod KNOF 
 za kreativni razvoj

Občinski svet Občine Sevnica je na svoji 12. redni seji 11. aprila so-
glasno sprejel zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2011. 
S tem finančnim dokumentom, ki kaže na uspešno realizacijo in od-
govorno poslovanje Občine tudi v gospodarsko nestabilnih časih, je 
javnosti dostopen celovit pregled dela vseh neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov.

Po besedah župana Srečka Ocvirka je delo Občine Sevnica v letu 2011 
zaznamovalo veliko projektov, ki so bili kljub sprejetemu rebalansu B v 
drugi polovici leta uspešno realizirani. Rebalans B, ki je bil predvsem po-
sledica krčenja državnih investicijskih sredstev in prenehanja prejema-
nja jedrske rente, je zarezal v marsikatera področja, temu navkljub pa 
so bili ohranjeni vsi investicijski programi in sočasno opravljene vse za-
konske naloge Občine. Uspešno zaključeno poslovno leto 2011 je temelj 
za nadaljnje uravnoteženo poslovanje in sledenje zastavljenim ciljem 
proračuna za leto 2012, ki je ob predpostavki stabilnega poslovanja tudi 
s strani države povsem realno izvršljiv. 

Med drugimi točkami dnevnega reda so svetniki obravnavali predlog ure-
ditve plačljivega parkiranja na javnem parkirišču na Trgu svobode za 
HTC-jem. S sprejeto odredbo se bo režim parkiranja z namenom pove-
čanja frekvence uporabe parkirnih mest v delovnem času in rešitve pro-
blematike prezasedenosti parkirišč s parkomatom uredil tako, da bo iz-
branih 55 parkirišč do ene ure brezplačnih, vsaka naslednja ura pa bo 
stala 50 centov. Parkiranje po tem sistemu bo plačljivo med 6. in 16. uro, 
ob nedeljah, državnih praznikih in v času prireditev pa bo brezplačno. 
Tako imenovana »modra cona« bo v ulici med objektom HTC in parkiri-
ščem, kjer bo urejeno vzdolžno parkiranje, in na manjšem delu samega 
parkirišča. Ureditev se bo pričela izvajati predvidoma v mesecu maju, 
čez pol leta pa bo opravljena vnovična obravnava in ocena učinkov nove 
ureditve s strani občinskega sveta. 

Svetniki so z odredbo sprejeli tudi določitev območja kratkotrajnega 
parkiranja na javnem parkirišču pri Občini Sevnica, po kateri bo na 
delu parkirišča ob železnici s prometno signalizacijo omejen čas parki-
ranja na eno uro. Z obema ureditvama želi Občina Sevnica urediti par-
kiranje na način, ki je tudi po zagotovilih in ocenah pristojnih strokov-
nih služb najbolj primeren za mestno okolje. Med usmeritvami s strani 
občinskih svetnikov so bile v razpravi izpostavljene potrebe po uved-
bi novih lokacij parkiranja in ureditvi režima nekaterih že obstoječih. 

Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu Medobčinskega inšpek-
torata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2011. Kot izhaja iz po-
ročila, se osveščenost občanov na področju ločevanja odpadkov poveču-
je, opaziti pa je tudi manj kršitev pri parkiranju. Še naprej bo za dose-
go dobrih rezultatov potrebno dobro sodelovanje med inšpektoratom in 
lokalnimi skupnostmi, svetniki pa so podali tudi nekaj predlogov za iz-
boljšanje učinkovitosti inšpektorata, ki vključujejo večjo angažiranost 
na področju čiščenja okolja ter bolj poostren nadzor nad lastniki psov, ki 
niso dovolj pozorni na pospravljanje pasjih iztrebkov na javnih površinah. 
Poročilo o delu je bilo podano tudi s strani Javnega zavoda za kulturo, 
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, ki je leto 2011 zaklju-
čil uspešno. Po predstavitvi številnih in pestrih dejavnostih na vseh štirih 
področjih je bila v razpravi izpostavljena načrtovana selitev mladinskega 
centra in turistične agencije Doživljaj v prostore nekdanje knjižnice na 
Trgu svobode v lasti Občine Sevnica, ki bo poleg racionalizacije stroškov 
prinesla tudi primernejše prostore za izvajanje mladinskih dejavnosti. 

Med drugimi točkami dnevnega reda so svetniki obravnavali predlog stra-
teških usmeritev ravnanja z odpadki na območju občine Sevnica za 
obdobje 2012–2015, ki vključuje tako že udejanjene in uspešne de-
javnosti Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica kot tudi njene na-
daljnje usmeritve, skladne z državnimi in evropskimi smernicami rav-
nanja z odpadki. 

S področja prostorskega urejanja je bil sprejet OPPN za pozidavo kare-
ja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici, s področja kadro-
vskih sprememb pa so svetniki imenovali predstavnike Občine Sevnica 
kot ustanoviteljice v svete Osnovne šole Blanca, Osnovne šole Krmelj 
in Vrtca Ciciban Sevnica. 

Svetniki sprejeli zaključni račun 
proračuna za leto 2011 in odredbo 
o ureditvi parkiranja za HTC

Situacija parkirišča na Trgu svobode (za HTC) v Sevnici - 
priloga Odredbe o ureditvi parkiranja
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Župan mag. Miran Stanko se 
je svetnikom zahvalil za za-
upanje, da so potrdili njegov 
mandat, za katerega je bil iz-
voljen na nadomestnih voli-
tvah, potem ko je nekdanji 
župan postal poslanec, zatem 
pa minister v novi Vladi RS. V 
tem župan Stanko vidi pred-
nost, saj upa, da bo s sodelo-
vanjem ministra krška občina 
lahko učinkoviteje uresniči-
la zadane cilje. O času, v ka-
terem sprejema nove zadolži-
tve, pa je novi župan povedal, 
da je rezultat volitev zanj ve-
lika obveza, ki jo odgovorno 
sprejema. »Dogodki, ki smo 
jim priča zadnje tedne in se 
nanašajo na prizadevanje vla-
de za zmanjšanje proračuna, 
bodo imeli vpliv tudi na občino 
Krško in tukajšnje projekte,« 
je povedal in nadaljeval, da z 
vseh strani pričakuje pritisk na 

Kljub izredno kratkemu 
roku, zahtevanem v javnem 
razpisu omenjenega ministr-
stva, je Občina Krško uspela 
investicijo izvajati brez za-
mud in po prvotno predvide-
nem načrtu, poudarja vodja 
oddelka za družbene dejav-
nosti Andrej Sluga in doda-
ja, da je pridobitev uporab-
nega dovoljenja predvidena 
za konec junija, ko bodo za-
ključena že tudi vsa obnovi-
tvena dela.
 
V tem trenutku je grad že 
v fazi opremljanja. Izbrana 
sta dobavitelja opreme za 
informativno-komunikacij-
sko tehnologijo, za opremo, 

Na pobudo posavskih svetov za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu skupaj s Policijsko upravo Novo mesto in Cen-
trom varne vožnje Raceland Krško je nedavno potekala akci-
ja "Motorist". Na območju Centra varne vožnje - Raceland 
v Vrbini so inštruktorji udeležence seznanili s teoretičnimi in 
praktičnimi pravili varne vožnje, obiskovalci so lahko preiz-
kusili varnostno - zaščitno opremo, uporabili simulator var-
ne vožnje ter vozili na spretnostnem – korekcijskem poligo-
nu. O pripravi na vožnjo pa je spregovoril tudi psiholog Miha 
Rostohar. 
Akcija je bila 
uspešno izvedena 
in dobro obiskana. 
Med udeleženci je 
bilo več žensk kot 
običajno. Orga-
nizatorji ocenju-
jejo, da tovrstne 
aktivnosti kori-
stno prispevajo 
na pripravo mo-
toristov na zače-
tek nove motori-
stične sezone, zato bodo akcijo v prihodnosti razširili tudi 
na področju tehnične priprave in prve pomoči.

V prvi polovici aprila pa je potekala tudi akcija ob evropskem 
letu aktivnega staranja - samostojna in varna mobilnost sta-
rejših voznic in voznikov, na kateri so strokovnjaki s podro-
čja prometne varnosti starejši populaciji svetovali, kako čim 
dlje ostati mobilen in samostojen v prometu. Predavanja se 
je udeležilo 20 upokojencev, svetovalne vožnje v dveh dneh 
pa nekaj čez 40 ljudi. 

Ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, 
vsem voščim veliko delovnih uspehov in 
želim prijetno prvomajsko praznovanje! 
Ob dnevu boja proti okupatorju pa spo-
štljiv spomin na potrditvena dejanja in od-
ločitve, ki pričajo o samozavesti in pogumu 
slovenskega naroda, ki je svojo prihodnost 
dosegel z združenimi močmi.

� mag.�Miran�Stanko,�župan

Poziv Vladi RS za ohranitev 
financiranja obvoznice Krško
Vlada RS naj bi z novim rebalansom iz projekta "obvoznica 
Krško" odvzela 1 mio evrov. Župan občine Krško mag. Miran 
Stanko je na Vlado RS in na pristojno ministrstvo 13. aprila 
že poslal pismo, v katerem je pojasnil posledice manjkajo-
čih sredstev za projekt, ki je za Krško vitalnega pomena. 
Pri zaščiti interesa za nemoteno nadaljevanje projekta, ki 
je že sredi izvedbe, se mu je s pozivom pridružila tudi ve-
čina občinskih svetnikov Občine Krško. 
Župan občine Krško mag. Miran Stanko pričakuje, da bodo 
pristojni organi razumeli razloge za to, da vztrajamo, da 
ta sredstva ostanejo v proračunu, in da se prvi del obvoz-
nice izvede, kot je bilo prvotno načrtovano. Župan opozar-
ja, da bi bile v nasprotnem primeru posledice lahko velike. 
Državna cesta skozi Krško namreč pomeni spojnico med Ce-
ljem in avtocesto na Drnovem. Nedokončanje projekta ob-
voznice bi za Krško pomenilo prometni infrakt, ki bi lahko 
dolgoročno imel tudi posledice na delovanje gospodarstva 
na tem območju, je še zaključil.

Svetniki potrdili mandat novemu 
županu mag. Miranu Stanku
Občinski svet Občine Krško je 13. aprila soglasno potrdil novega župana občine Krško mag. Mirana Stan-
ka, ki bo po trinajstih letih nasledil Franca Bogoviča, ki mu je prenehal mandat, ko je bil konec lanske-
ga leta izvoljen v DZ RS. S tem novi župan tudi uradno prevzema vodenje tukajšnje lokalne skupnosti 
za prihodnji dve leti in pol.

naše finance in prihodke. Pre-
pričan je, da je v zaostrenih 
razmerah potrebna dobra ob-
činska uprava, v profesional-
nost katere že na podlagi svo-
jih dosedanjih izkušenj visoko 
zaupa, zato verjame, da bo 
uspešno vodila realizacijo pro-
jektov. Prav tako je kot zelo 
pomembno izpostavil sodelo-
vanje s svetniki, s katerimi bi 
si želel v soglasju uresničiti za-
črtane cilje. »Deloval bom po-
vezovalno,« je še zaključil. 

Na obsežnem dnevnem redu 
15. redne seje so svetniki po-
trdili letni program dela go-
spodarskih javnih služb v 
občini Krško, sprejeli so no-
velacijo lokalnega energet-
skega koncepta občine, ki bo 
služil za nadaljnje usmeritve 
na področju energetike, hkra-
ti pa je ta tudi pogoj za prijavo 
na bodoče razpise za pridobi-
tev državnih sredstev. Občina 
Krško je s soglasjem svetni-
kov pristopila tudi h Konven-
ciji županov, v kateri se pod-
pisnice zavezujejo, da bodo do 
leta 2020 za 20 % izpolnile in 
presegle cilj Evropske unije o 
zmanjšanju emisij CO2. Izgla-
sovali so še investicijski pro-
gram prenove javne razsve-
tljave in elaborat razširitve 
javne razsvetljave z name-
nom lažjega planiranja in na-
črtovanja ter učinkovite uved-

be nadzora nad širitvami javne 
razsvetljave v občini Krško. 

V pripravi Odlok 
o javnem redu in 
miru v občini Krško

Svetniki so na zadnji seji 
obravnavali tudi Odlok o jav-
nem redu in miru v občini 
Krško. To problematiko med 
drugim ureja tudi zakon o jav-
nem redu in miru, ki pa do ne-
kaj let nazaj ni dopuščal, da bi 
to problematiko občine lahko 
samostojno urejale, z zadnji-
mi novelami zakona pa je to 
zopet možno. Osnutek odloka 
ureja varovanje javnega reda 
in miru, varstvo ljudi in pre-
moženja, varstvo zdravja, či-
stoče in varovanje okolja ter 
obveznosti skrbnikov in lastni-
kov živali. Odlok določa tudi 
prekrške in globe, nadzor pa 
bo opravljal Medobčinski in-
špektorat - Skupni prekrškovni 
organ. Pred dokončno pripra-
vo predloga bo občina Krško 
do konca aprila sprejemala še 
pisne pripombe članov občin-
skega sveta in krajevnih sku-
pnosti. 

Svetniki so obravnavali tudi 
spremembo cene programa 
Pomoč na domu. Cena stori-
tve se bo z 18,87 evrov poviša-

la na 19,21 evrov. Subvencija 
občine je sedaj znašala 12,53 
evrov in se s 1. majem povi-
ša na 13,45 evrov, medtem 
ko bodo uporabniki za stori-
tev po novem prispevali 3,75 
evra. Spremembo cene so sve-
tniki potrdili.

Svetniki so potrdili predlog 
odloka o zaključnem raču-
nu leta 2011. Predstavila ga 
je direktorica Melita Čopar, 
ki je leto, v katerem je obči-
na realizirala 35,7 mio evrov, 
opisala kot zelo uspešno. Iz-
postavila je nekaj večjih in-
vesticijskih projektov – med 
njimi obnovo igrišča z ume-
tno travo na stadionu Matije 
Gubca, celovito obnovo doma 
Milke Kerin, postavitev več-
namenskega doma za izobra-
ževanje najmlajših v Kerino-
vem Grmu, dokončno obnovo 
OŠ Leskovec, OŠ Raka, projekt 
komunalne infrastrukture Se-
novo-Dovško, pridobitev sred-
stev za komasacijo na Krškem 
polju, dokapitalizacijo podje-
tja Rudar Senovo, občina pa 
je bila prepoznana kot najbolj 
zelena občina, izpostavljena 
glede širjenja dobrega glasu o 
Univerzi v Mariboru in uvršče-
na med najbolj razvojno pro-
dorne občine v Sloveniji. 
Več o omenjeni seji si lahko 
preberete na spletni strani ob-
čine Krško – www.krsko.si.

Novi župan občine Krško 
mag. Miran Stanko

Celostna prenova gradu Rajhenburg 
v zaključni fazi
Obnova enega najstarejših gradov na Slovenskem - gradu Rajhenburg se približuje zaključku. Zunanja po-
doba gradu je skorajda že dobila svoj končni izgled, v tem času pa se največ aktivnosti odvija na področju 
opremljanja, kateremu sledi še vsebinska zapolnitev te izjemno pomembne kulturne dediščine, ki se je ohra-
nila skozi stoletja. Potek del si je sredi aprila skupaj z direktorico občinske uprave Melito Čopar ogledal tudi 
mag. Andrej Vihtelič, v. d. direktorja direktorata Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

ki bo namenjena pretežno 
muzejski dejavnosti in teh-
nološki opremi grajske ku-
hinje, ki bo del gostinske-
ga lokala in hkrati prostor 
za pripravo čokolade. V tem 
spomeniku državnega pome-
na se namreč obeta tudi ra-
znovrstna ponudba izdelkov 
lokalnih rokodelcev in čoko-
ladnica z ročno izdelano čo-
kolado. Za muzejsko opremo 
in opremo za upravne pro-
store je postopek za oddajo 

javnega naročila še v teku, 
zadnji rok za oddajo ponudb 
je 23. april.

Konservatorsko-restavrator-
ske delavnice priložnost za 
ljubitelje kulturne dediščine
Številna nova odkritja in 
njihov pomen ter možno-
sti predstavljanja in posre-
dovanja znanj tudi drugim 
so spodbudila k oblikovanju 
konservatorsko-restavrator-
skih delavnic, ki so na gradu 
Rajhenburg potekale prej-
šnji teden. Številni udele-
ženci, skupaj več kot 60 ak-
tivnih, iz različnih krajev 
Slovenije, so imeli teden dni 
(16. do 20. aprila) možnost 
spremljati in izkusiti  resta-
vratorsko delo ter prisluhni-
ti zanimivim predavanjem. 

Investicija v grad Rajhen-
burg nadgrajuje kulturno 
in turistično ponudbo
Investicija v grad Rajhen-
burg je investicija v višjo ka-
kovost bivanja, ki jo Občina 
Krško dosega s preudarnimi 
naložbami ob uspešnih kan-

didaturah za evropska in dr-
žavna sredstva.

Vrednost celotne investicije 
znaša nekaj manj kot 5 mio 
evrov, od tega je vrednost 
gradbeno-obrtniških del, ki se 
zaključujejo, 4,2 mio evrov.  
Investicijo v višini 85 % sofi-
nancira Evropski sklad za re-
gionalni razvoj, v okviru Ope-
rativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih poten-
cialov za obdobje 2007-2013, 
9 % sredstev zagotavlja Mini-
strstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, ostalo 
pa Občina Krško. 

Akciji za večjo varnost na cesti

Direktorica občinske uprave Melita Čopar in vodja od-
delka za družbene dejavnosti Andrej Sluga v pogovoru z 
mag. Andrejem Vihteličem, v. d. direktorja direktorata 
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Utrinek iz konservator-
sko-restavratorskih delavnic

Stojnica na akciji za starejše

Sodelavci Izpitnega centra Krško in SPV 
občine Krško (Vir: Raceland Krško)
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KRŠKO - Valvasorjeva knjižnica Krško je 13. aprila go-
stila strokovnjakinjo za zdravo prehrano Marijo Mer-
ljak. Predavateljica, diplomirana inženirka živilske 
tehnologije, s hčerko Mojco Koman tudi soavtorica 
dveh knjig o zdravi prehrani, mnogim pa poznana 
tudi po prehrambenih nasvetih v oddaji Dobro jutro, 
je z optimizmom, dobro voljo, zdravimi pogledi na ži-
vljenje, predvsem pa na krožnik, navdušila zbrane 
slušatelje v Dvorani v parku.

Z naravo sobiva že od malega, pravi, saj se je rodila in zra-
sla v majhnem zaselku pri Colu nad Ajdovščino v osemčlan-
ski družini, ki se je preživljala s hribovsko kmetijo. Ker so 
imeli doma zbiralnico za mleko, je bila kmetija tudi mesto 

srečevanj žensk, katerih pomenki so se pogosto nanašali 
na domača zdravila in zdravljenje z zelišči, zelenjavo, žiti 
in jagodičevjem, ki pa ga v okolici ni primanjkovalo. Tako je 
pravzaprav nehote, a zvedavo dopolnjevala raznovrstno 
in široko paleto znanja o pomenu in vsebnosti živil, ki ga je 
nadgrajevala z veščinami priprave v mamini kuhinji, kjer 
je najpogosteje dišalo po skromno, a okusno pripravljenih 
enolončnicah. In nanje še danes tudi sama prisega, saj 
pravi, ne le da se jih da pripraviti brez večjih naporov in v 
hitrem času, so tudi vselej drugačne in raznovrstne, pred-
vsem pa zdrave in koristne tako za prebavo kot presnovo 
telesa. Četudi je nihala med študijem medicine in živilske 
tehnologije, se je odločila za slednje področje. Po študiju se 
je zaposlila v nekdanji mesni industriji v Ljubljani, po pro-
padu le-te pa se je v devetdesetih letih v celoti posvetila 
preučevanju zdrave prehrane in danes velja za vodilno 
prehransko strokovnjakinjo. 

Najbolj nam koristi hrana iz naše okolice
In kaj zdrava hrana sploh je? Je tista, pravi, ki jo pridobimo 
iz narave, zato je tudi iz tega vidika toliko pomembnejša 
samooskrba, saj človekovemu zdravju najbolj koristi tista 
hrana, ki raste oziroma se dobi v krajih, kjer človek tudi 
živi. Na kratko pa je zdrava prehrana tista, ki nudi člove-
ku vse hranilne snovi za telesno popravilo, to je obnovo in 
graditev telesa, dovolj zaščitnih snovi in energije. Jesti mo-
ramo vsega po malem in raznoliko, pri tem pa tudi prisluh-
niti svojemu telesu, kaj pogreša, česa si želi. Hrana namreč 
ne predstavlja in ne zagotavlja telesu le energije, temveč 
s pravilnim prehranjevanjem zagotavljamo telesu moč, da 
začne popravljati poškodovane celice. 

Maščobe skrbijo za presnovo topnih 
vitaminov 
Dandanes se vse prehitro, tudi s strani zdravnikov, okri-
vi za slabo zdravstveno stanje ali izbruh določene bolezni 
prehrano, enkrat je kriv sladkor, drugič holesterol, tretjič 
sol ali maščobe. Ravno za slednje, je dejala, da ob poplavi 
izdelkov brez maščob pozabljamo ali pa se ne zavedamo, 
da imajo maščobe v telesu veliko nalogo, saj so pomemb-
na sestavina celičnih membran in so nujne za presnovo v 
maščobah topnih vitaminov, kot so A, D, E in K. Torej, je pri-
poročila Merljakova, če si tu in tam zaželite ocvirkov, si jih 
privoščite, prav tako kozarec vina ob kosilu. In tudi na sol 
ne smemo pozabiti, čeprav jo je relativno veliko že v me-
sninah in ostalih industrijsko obdelanih živilih. Telo namreč 
nujno potrebuje natrij, ki ga vsebuje sol. V primeru, da soli 
zaužijemo preveč, pa je pametno denimo popiti sok iz po-
maranč ali recimo zaužiti banano, ki vsebuje veliko kalija, 
ki odplavlja vodo iz celic. 

Cink, antioksidanti, vitamin B 
in maščobne kisline

Nikakor ne bi smeli pozabiti tudi na vnos cinka s hrano, ki 
se nahaja na primer v leči ali bučnih semenih, in veliko več 
pozornosti nameniti vitaminu B, antioksidantom (robidnice, 
jagodičevje, borovnice, brusnice, maline, ribez, grah ... ), 
saj ščitijo telo pred poškodbami, ki jih povzročajo oksidacij-
ske reakcije. V oksidacijskih reakcijah namreč lahko pro-
sti radikali, ki sprožijo verižne reakcije radikalov v telesu, 
poškodujejo celice v tolikšni meri, da se te ne morejo več 
obnavljati. 
Ne pozabimo tudi na že omenjeno, da so celičnim membra-
nam osnovni gradniki maščobne kisline omega 3 in omega 
6,  ki vplivajo na holesterol in imunski sistem. Te maščob-
ne kisline naš organizem potrebuje, pri vnosu omega 3 
in omega 6 pa bi bilo potrebno skrbeti za njuno pravilno 
razmerje. Iz prevelike količine maščobnih kislin omega 6 
na primer nastanejo spojine, ki povzročajo vnetja, prav 
nasprotno pa maščobne kisline omega 3 delujejo protivne-
tno. Zato bi tudi slednjih, ki se nahajajo v oreščkih, orehih, 
ribah, pa bučnih semenih ipd., morali tako rekoč dnevno 
uživati, da bi dosegli omega 6 proti omega 3 v razmerju 4:1. 
Medtem pa raziskave kažejo, da to razmerje pri prehranje-
valnih navadah sodobnega človeka znaša nezdravih 20:1.

Naj vas vodita raznovrstnost prehrane in pozitivnost

Kot je še dejala Merljakova, bi morali skrbe- ti, da zaužijemo raznovrstno sestavljeno 
hrano vsaj štirikrat do petkrat na dan, popiti zadostno količino tekočine - na 
25 kg telesne teže liter tekočine - in ohranjati veliko pozitivne ener-
gije, dobre volje in smeha, ki je, kakor pravi star pregovor, pol 
zdravja: »Ne glede na to, ali nam lasje štrlijo v eno ali drugo 
smer ali se nam maje zob, se po- javi akna, pomembno je, da 
se imamo radi in da si, ko se zju- traj pogledamo v ogledalo, re-
čemo: sem najlepši, edinstven, neponovljiv, ker takšen kot 
sem, ni nihče na svetu.«
   Bojana Mavsar

Beseda »vita« po latinsko pomeni življenje in ravno življenjska moč je tista, 
po kateri spoznamo ljudi, ki izžarevajo vitalnost. Vitalnost gradimo počasi in s 
pomočjo zdravega odnosa do telesa in duha. Za začetek moramo več pozornosti 
nameniti vsakodnevni prehrani, ki mora biti predvsem raznovrstna in vsebovati 
kvalitetne, sveže izdelke. Kot boste videli, smo na tokratnih tematskih straneh 
Posavskega obzornika z imenom »Zdravi in vitalni« največ pozornosti namenili 
ravno temu, prvemu koraku na poti do vitalnega organizma: več o tem, kaj naj 
vsebuje naš krožnik, preberite v prispevku iz predavanja priznane in priljubljene 
strokovnjakinje za prehrano, Marije Merljak, v nadaljevanju pa je zdravi prehra-
ni namenjenih tudi nekaj misli zdravilke Irme Ogorevc. 

Za ohranjanje vitalnosti pa moramo v svoj vsakodnevni ritem vključiti tudi 
gibanje, nego in sprostitev ter biti pozorni na različna sporočila in opozorila, ki 
nam jih pošilja naše telo. S koristnimi informacijami za ohranjanje zdravja so se 
nam pridružila tudi različna podjetja, kot boste lahko opazili v nadaljevanju. 

Kot vitalne in energične pa bi vsekakor opisali znane Posavke, ki marsiko-
mu služijo kot pozitiven zgled: Lara Love, Alenka Mirt, Nuša Derenda in Nataša 
Pinoza. Z nekaj utrinki so za vas, drage bralke in bralci, razkrile svoja mnenja 
o vitalnosti. 

Pa prijetno branje!

Pravilna prehrana je pomembna, a odnos do nje prav tako

Marija Merljak med predavanjem

Pridruži se nam ...

oglas_pe-NM_klub.indd   2 24.4.2012   11:40:12

Spremenimo 
BESEDE
v DEJANJA!

www.vzajemna.si/klub
vzajemnaklub@vzajemna.si

Znano je, da je tek eden od najbolj eno-
stavnih in zdravih oblik gibanja oz. rekrea-
cije, s katerim aktiviramo celo telo, pospe-
šimo srčni utrip, izboljšamo svoje počutje 
in dolgoročno tudi zdravje. Prednosti in 
pozitivne učinke, ki jih prinaša gibanje 
oziroma tek, so odkrili tudi člani Vzaje-
mninega kluba, zato so 26. marca začeli 
z akcijo Slovenija teče z Vzajemno, katere 
cilj je čim več ljudi spodbuditi h gibanju in 
zdravemu načinu življenja. Vzajemna Klub 
v sodelovanju s Fakulteto za šport članom 
ponuja možnost aktivnega vključevanja 
na skupinskih rekreativnih vodenih teka-
ških treningih. 

Vzajemna bo za člane Vzajemna kluba 
kmalu organizirala skupinsko prijavo na 
tek »Krško teče«, ki bo 9. junija v Krškem. 
Prvih 100 članov bo nagradila z brezplač-
no prijavnino. Pohitite s prijavami, se 
splača! 

Dodatne informacije
na tel.: 07 48 80 570

Vzajemna v skrbi za zdravje, boljše po-
čutje in medsebojno povezovanje članov 
v okviru kluba organizira tudi številna 
predavanja in strokovna srečanja, na ka-
terih priznani strokovnjaki s Fakultete za 
farmacijo in Fakultete za šport članom 
Vzajemne svetujejo o zdravju, pravilni 

uporabi zdravil, prehrani in prehranskih 
dodatkih. 
Namen tovrstnih dejavnosti  
in dogodkov je: 
• člane informirati o pomenu skrbi za 

zdravje in pravočasnemu preprečeva-
nju težav, povezanih z zdravjem, 

• spodbuditi člane, da se aktivno vklju-
čujejo v dejavnosti, povezane z gi-
banjem in športom, kot so tek, hoja, 
pohodništvo in kolesarjenje, 

• članom omogočiti druženje z vrhun-
skimi športniki in strokovnjaki, nuditi 
znanje in informacije o pravilni pre-
hrani, prehranskih dopolnilih za špor-
tnike in rekreativce, 

• v sodelovanju s poslovnimi partnerji 
svojim članom ponuditi dodatne ugo-
dnosti, 

• povezovati različne generacije in 
spodbujati medgeneracijsko sodelo-
vanje. 

Pridružite se članom Vzajemna Kluba, 
postanite član vseslovenske tekaške 
ekipe in z majhnimi spremembami ži-
vljenjskega sloga izboljšajte zdravje in 
počutje. Spremenite besede v dejanja. 
Več na www.vzajemna.si/klub ali 
na vzajemnaklub@vzajemna.si.

Slovenija teče (z) vzajemno!
Ste pripravljeni? Člani Vzajemna Kluba so!
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Naj vas vodita raznovrstnost prehrane in pozitivnost

Kot je še dejala Merljakova, bi morali skrbe- ti, da zaužijemo raznovrstno sestavljeno 
hrano vsaj štirikrat do petkrat na dan, popiti zadostno količino tekočine - na 
25 kg telesne teže liter tekočine - in ohranjati veliko pozitivne ener-
gije, dobre volje in smeha, ki je, kakor pravi star pregovor, pol 
zdravja: »Ne glede na to, ali nam lasje štrlijo v eno ali drugo 
smer ali se nam maje zob, se po- javi akna, pomembno je, da 
se imamo radi in da si, ko se zju- traj pogledamo v ogledalo, re-
čemo: sem najlepši, edinstven, neponovljiv, ker takšen kot 
sem, ni nihče na svetu.«
   Bojana Mavsar

Za to, da ohranjanjamo vitalnost, moramo o svo
jem organizmu razmišljati celovito. Ženske navadno 
temu posvečajo še malo več pozornosti kot moški, če
prav jim v zadnjih letih moški v skrbi za svoje telo in 
duhovnost pridno sledijo. A kako je s tistimi ženskami, 
katerih delovni dan nima ustaljenega urnika in se nji
hove obveznosti večkrat zavlečejo pozno v noč? Kako 
uspejo skrbeti za svoj izgled in zdravje? O tem smo 
povprašali nekaj zelo vitalnih in karizmatičnih posav
skih žensk, ki morajo dobro izgledati vsak dan, pa tudi 
pred kamerami medijev.

Kako uspete kljub napornem urniku 
skrbeti za svoj izgled in zdravje?
Nataša Pinoza: Za dober izgled in zdravje si skoraj vedno 
vzamem čas, še posebej, ko stopim iz hiše, sem rada vedno 
urejena. Navsezadnje je to tudi moje poslanstvo in nekaj 
kar se pričakuje od osebe, ki se ukvarja z modo in z lepoto. 
Dober izgled je v prvi vrsti pogojen z zdravim načinom ži-
vljenja, za katerega pa je na začetku potrebna dobra volja 
in disciplina. Ko zdrav način življenja prevlada nad slabi-
mi razvadami, se sčasoma uredi tudi vse ostalo. Za boljše 
počutje se ukvarjam tudi s športom (igram golf), jem bolj 
pametno, pijem vodo in včasih upoštevam nasvete bolj iz-
kušenih.

Nuša Derenda: Vedno bolj se zavedam, da sta predvsem 
zdravje, pa tudi izgled zelo pomembna, da lahko opravljam 
svoje delo nemoteno naprej in da pri tem še vedno uživam.

Alenka Mirt: Moram reči, da nič posebno ne skrbim za 
zdravje in svoj videz. Res pa je, da jem redno in precej 
zdravo, večino obrokov skuhamo doma. Najbolj šepam pri 
gibanju, nikakor se ne morem odpraviti h kakšni rekreaciji, 
čeprav sem prav jaz tista, ki to gledalcem svetujem vsak 
teden. Hja ... Sicer pa uporabljam povsem običajne kreme 
za obraz, se pa vsak dan namažem, malo pudra, rdečila na 
lica, obrobo oči in maskaro. Brez tega se ne počutim dobro, 
tega sem se navadila.

Lara Love: »Poslušaj svoje telo, drugače ti vrne s kakšno 
boleznijo.« To je moje vodilo. Sama čutim, kdaj pretiravam v 
kakšni stvari, in takrat se je potrebno pravočasno ustaviti, 
bodisi pri delu, športu, hrani … Vse, kar v življenju počnem, 
delam zmerno in z veseljem. Le tako je mogoče ohraniti 
notranji mir in zadovoljstvo.

Naj kaj pomislite ob besedni zvezi 
»zdrava prehrana«?

Nataša Pinoza: Dejansko mi besedna zveza ne pomeni ne-
kaj, v kar bi lahko takoj verjela in ji zaupala. Žal se pre-
večkrat uporablja tudi za kakšne druge prehrambene 
kombinacije ali pa si jih posamezniki razlagajo drugače oz. 
prikrojijo po svoje. Bolj me prepriča vprašanje: Kaj pa ti ješ? 
Pravijo, da je bistvo v detajlih ...

Nuša Derenda: Raznovrstna prehrana, ki temelji na živilih 
z nizkim glikemičnim indeksom. Pomembno je, da vsak pri 
sebi ugotovi in ve, kaj je pravzaprav »zdrava prehrana« in 
ali se je pripravljen tako prehranjevati. Nekateri ljudje se 
preveč držijo starih prehranjevalnih navad. Jaz mislim, da 
je potrebno preizkušati nove recepte, živila. S tem dobimo 
tudi to raznolikost. Najslabše je, po moje, če pretiravamo 
z enimi in istimi živili, sploh z mesom in s hrano, ki vsebuje 
belo moko.

Alenka Mirt: Običajno me strese (se nasmeji). Kaj je zdravo 
ne vedo več niti največji strokovnjaki za prehrano. Zadnja 
leta nas dobesedno obmetavajo z različnimi modnimi pre-
hrambenimi variantami, ki pa niso za vse in mnogim tudi 
škodijo. Jaz sicer mislim, da je dobro jesti vse, iz vseh pre-
hrambenih skupin. Sama se vse bolj vračam k osnovam, 
tistemu, kar sem jedla kot otrok. Jem večkrat na dan in 
se ne odrekam hrani, ki jo imam rada. Po zdravi pameti, 
bi rekla.

Nataša Pinoza, manekenka in model; foto: Dejan Tamše

Nuša Derenda, pevka; foto: osebni arhiv

Alenka Mirt, novinarka in pisateljica; foto: PRO PLUS

Kako ohranjajo vitalnost znane Posavke?

Za dodatne informacije 
pokličite na telefonsko številko:

V zdravstvenem centru Aristotel in v sodelovanju 
s specialisti posameznih strok izvajamo 
naslednje dejavnosti:

• MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA,
• DRUŽINSKA MEDICINA,
• ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA,
• AMBULANTA ZA OSTEOPOROZO 
  (DENZITOMETRIJA),
• LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA,
• FIZIOLOŠKI LABORATORIJ,
• KARDIOLOŠKA AMBULANTA,
• NEVROLOŠKA AMBULANTA,
• KLINIČNO-PSIHOLOŠKA AMBULANTA,
• MEDICINSKA PEDIKURA,
• PROMOCIJA ZDRAVJA,
• MANAGERSKI PREGLEDI,
• KONTROLNI PREGLEDI VOZNIKOV, …

MERITEV GLEŽENJSKEGA INDEKSA
Brezskrbno preživljanje prostega časa je vrednota, zaradi 
katere so se posamezniki pripravljeni gibati ter jesti urav-
novešeno prehrano. Kljub zdravemu načinu življenja pa se 
lahko pojavi stiskajoča bolečina v mečih ali stegnih.

Za merjenje gleženjske-
ga indeksa se uporablja 
Dopplerjeva ultrazvočna 
metoda, vendar ima le 
ta pomanjkljivosti. Od-
visna je od izkušenosti 
merilca, je subjektivna 
in nezanesljiva. Zato se 
je pojavila potreba po 

enostavnejši in objektivnejši metodi. Za diagnosticiranje 
periferne arterijske bolezni je tako najprimernejša nebole-
ča oscilometrična metoda, pri kateri pacienta namestimo 
v ležeč položaj in mu namestimo manšete.
Periferna arterijska bolezen je posledica zožanja žile ar-
terije v nogah. Posledično je motena oskrba kisika in hra-
nilnih snovi v okončinah našega telesa, ki jo bolniki občutijo 
med hojo, in sicer v obliki stiskajoče bolečine v mečih ali 
stegnih. Ta občutek preneha med počitkom; napredovanje 
bolezni pa privede do kritičnega zmanjšanja pretoka v ar-
terijah.

Po priporočilih bi se gleženjski indeks moral meriti vsa-
kemu človeku starejšemu od 50 let, na primarni ravni. 
Meritev gleženjskega indeksa se priporoča vsem starej-
šim od 65 let in posameznikom z enim ali več dejavniki 
tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni, ki so starejši 
od 50 let. Dejavniki tveganja so kajenje, povišan krvni 
tlak, povišana telesna teža in sladkorna bolezen.
Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa, katerega 
uporabljamo v Aristotel, zdravstvenem centru d.o.o., je 
razvilo podjetje Mesi na pobudo zdravnikov. Namenjen je 
profesionalni uporabi, saj omogoča diagnosticiranje peri-
ferne arterijske bolezni v začetnih fazah ter dviguje nivo 
učinkovitosti zdravljenja družinskega zdravnika.
Namenjen je preventivnemu merjenju v ambulantah in tudi 
kasnejšemu spremljanju periferne arterijske bolezni. Hitra 
in objektivna meritev omogoča nad-
zor nad posameznikovim zdravstve-
nim stanjem.

Informacije in naročila 
na telefonski številki 

07 49 03 000.
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Privoščite sebi in svojim najdražjim nekaj dni oddiha za telo in dušo 

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

Kje: v HOTELU  
DELFIN IZOLA***  

in v našem POČITNIŠKEM 
DOMU ROGAŠKA SLATINA**

Lara Love, pevka; foto: POP TV

Irma Ogorevc  
o zdravem načinu življenja

»Kadar se ukvarjamo z zdra-
vim načinom življenja, je nuj-
no, da se znotraj nas samih 
uravnotežimo in se soočimo 
z vsem, kar nas tare, nas 
mori, nam jemlje energijo 
– v končni fazi zdravje - in 
proti tej težavi odkrito pri-
stopimo,« so bile uvodne 
besede Irme Ogorevc. V na-
daljevanju zanimivega pre-
davanja je spregovorila o 
hrani, ki naj bi nas »ubijala«. 

Mnoštvo nevarnih in sumlji-
vih substanc v novodobnih 
prehranah (pice, hambur-
gerji, predelano mleko itd.) 
je že tolikšno, da se naša 
telesa obnašajo nezdravo 
in zlahka klonijo pod težo 
vseh, nam nedomačih, re-
cimo jim kemikalij. To se od-
raža tudi tako, da se mlajše 
generacije razvijajo druga-
če in hitreje od starejših ge-
neracij. Starejše generacije 
se soočajo z novimi in s sko-
raj neznanimi bolezenskimi 
simptomi, katerih velik del 
je skrit v gensko spreme-
njenih hranilih, zato je naj-
bolje uživati čim bolj doma-
čo hrano, močno zmanjšati 
uporabo mlečnih izdelkov. 
Nezdravo je tudi meso (pi-
ščanec je najbolj kontamini-
rana vrsta mesa). 

»Treba je uravnotežiti naša 
socialna, emocionalna, par-
tnerska in mentalna čustva, 
da se lažje soočamo s sve-
tom in s telesom. V naših 
telesih je namreč nekje med 
2,5 do 5 kilogramov bakterij, 
ki samo čakajo, da se aktivi-
rajo, kar je grozljiv podatek. 
Pa vendarle naj še dodamo, 
da ravno te bakterije hre-
penijo pa hranilih, s katerimi 
se aktivirajo. Tako je recimo 
posledica zakisanosti telesa 
povečan pritisk, posledice 
motenj v družini pa se odra-
žajo na ščitnici,« je tekla be-
seda o (ne)zdravem načinu 
prehranjevanja in življenja. 
Predavateljica je ponudila 

tudi nekaj izhodišč za zdra-
vo hranjenje in s svojim 
neposrednim ter iskrenim 

nastopom navdušila obisko-
valce sevniške knjižnice. 
 M.D./S.R.

Lara Love: Sveže stisnjen korenčkov sok in žitne plošči-
ce (smeh). Zame je zdrava prehrana tista, po kateri se 
počutim dobro. Tukaj ne mislim samo na bio zelenjavo 
in sadje, v mislih imam kuhinjo, v kateri ni ojačevalcev 
okusa, vegete in konzervirane hrane. Z možem skušava 
kuhati kar se da raznoliko in se izogibava težki hrani. Na 
svetu je toliko različnih nenavadnih jedi, samo prepustiti 
se moraš.

Imate morda kak recept za vitalnost, 
ki bi ga delili z našimi bralci?

Nataša Pinoza: Najprej si je treba priznati, kaj delamo na-
robe, nato nekaj narediti, da bo boljše, besedo »dieta« iz-
brisati iz slovarja in živeti zdrav način življenja. Slednjega 
si predstavljam z redno telesno aktivnostjo, s skrbjo za 
kakovosten jedilnik, z zunanjo urejenostjo na splošno ter 
z delom na sebi. Dejstvo je, da ko smo zadovoljni sami s 
seboj, gledamo svet s popolnoma drugimi očmi.

Nuša Derenda: Prava mera vsega; hrane, pijače, gibanja in 
seveda ljubezni ter pozitivnega odnosa do sebe in okolice!

Alenka Mirt: Vitalnost in dobro počutje omogoča umirje-
no in srečno srce. Poglejte kdaj koga, ki je srečen, na 
novo zaljubljen ..., kako mu žari obraz, vsi ga sprašujejo, 
kaj se mu dogaja, da je videti tako dobro. Odgovor je 
v notranjem zadovoljstvu. Življenjsko iskrivost v pozna 
leta omogočajo prijazni medsebojni odnosi, zdravje in 
motivacija. Seveda gre dobro počutje pripisati tudi do-
brim genom. Pa tudi, če bo to izvenelo patetično: imejte 
nasmeh na obrazu in ne pozabite, kako dobro dene, ko 
se smejte od srca ...

Lara Love: Izogibajte se stresu in si vsaj pol ure na dan pri-
voščite sprostitev v naravi, vsekakor pa je najpomembnej-
ši dober spanec. Kar se tiče hrane, tukaj ni ovir. Jejte vse in 
takrat, ko vam paše. Ne obremenjujte se z dietami, važno 
je jesti v zmernih količinah … pa kozarec dobrega vina na 
dan. Na zdravje! 
 Ur.

SEVNICA – V Knjižnici Sevnica je 18. aprila s predavanjem Kako vpliva hrana na naše 
zdravje in kaj dejansko je zdrava hrana? gostovala zdravilka Irma Ogorevc.

V mesecu maju 
  praznujemo 
    8. rojstni dan!

sobota

ponedeljek: zaprto
torek - petek: 09.00 - 18.00

: 08.00 - 12.00
Informacije in naročila: 
07 49 646 66, 041 695 167

Marjetka Štrucl s.p, Lenartova pot 12, Brežice

Cenjenim
 strankam

podarjamo
15 % 

gotovinski 
popust na najdražjo

storitev v maju.

www.ateljeb.si

JOB CENTER Krško 
tel.: 07 48 81 614

novo
kozmetika

Ne grenite si življenja s svojo samopodobo,  
raje se (p)olepšajte!

Oblikovanje telesa z laserjem 
•	odstranjevanje	celulita
•	zategovanje	odvečne	kože
•	glajenje	brazgotin	od	kirurških	postopkov

Topljenje maščobe s kavitacijo
•	zadnjica,	trebuh,	boki,	roke,	noge

Nega obraza
•	masaža
•	glajenje	gub	s	hyaluronom		
in	laserjem

Samoporjavitev	
telesa	

Akcija	5	€

Nega rok in nog
•	Shellac	=	obstojen	14	dni!

PREJ

POTEm

Depilacija s sladkorno 
pasto bikini	8	€
Depilacija hrbta 10	€

Glajenje gub Hialuron
Popolna nega obraza
Nohti Shellac
Kavitacija

Obdelava telesa z laserjem

30 €
25 €

10 €
30 €/- 50 %

30 €

akcija!
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movanjih, se sam zaveda, da 
Barbarin čas šele prihaja: „V 
članski konkurenci od Barba-
re ne pričakujem vrhunskih 
rezultatov še nekaj let. Dol-
žina meta, potrebna za fina-
le zadnjega SP, je varljiva, 
saj ženske na velikih tekmo-
vanjih redko dosegajo svoje 
najboljše rezultate sezone. 

Naslednji cilj bodo pogosta 
tekmovanja ter atletsko EP 
na Finskem. Na teh tekmova-
njih si želimo, da se bo Bar-
bara ustalila na metih čez 68 
metrov, želja pa je preseči 
70-metrsko znamko.“

Ob tem je trener prve posa-
vske olimpijke dodal še: „V 
Brežicah trenutno nimamo 
primernih pogojev za uspe-
šne domače atlete. Če se 
bomo hoteli igrati vrhunsko 
atletiko, bodo morale občin-
ske strukture končno poskr-
beti za prepotrebni atletski 
zimski objekt.“ Barbara je v 
olimpijskem letu opravila že 
dva in pol meseca treningov 
v hrvaškem Medulinu in Tur-
čiji, tako da nekoliko manj 
čuti pomanjkanje primerne-
ga objekta, za še prebijajo-
če se brežiške atlete in nji-
hove trenerje pa gostovanja 
pod strehami nakupovalnih 
središč v neugodnih vadbe-
nih razmerah predstavljajo 
pretirano porabo energije in 
pešanje potrebne motivaci-
je za naporno, a zelo uspe-
šno delo.
 Luka Šebek

RADEČE - V organizaciji Ra-
deških gamsov je 14. apri-
la potekal v radeški športni 
dvorani tradicionalni roko-
metni turnir veterank in ve-
teranov. Na njem so nasto-
pili tudi sevniški oldHANDsi, 
ki so po dobrih rokometnih 
predstavah osvojili turnir. 
Za najboljšega vratarja je 
bil proglašen Branko Kra-
uthaker iz vrst sevniških 
oldHANDsov. Že naslednji 
mesec, 26. maja, sevniški 
oldHANDsi in oldPUNCE pri-
pravljajo 10. tradicionalni 
turnir veterank in vetera-
nov Sevnica 2012. Na njem 
se bo pomerilo 8 ženskih in 
9 moških ekip. J. K.

Zmagali sevniški veterani

Sevniški oldHANDsi so zmaga-
li na rokometnem turnirju v 
Radečah. Pokal jim je pode-
lila radeška županja Rafaela 
Pintarič.

ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Velenje : Krško 31:22, 
Krško : Maribor 26:33 
Lestvica – 1. Gorenje 49, 6. Kr-
ško 17

ČLANI 1.B DRL
Rezultati – Sevnica : Velika Ne-
delja 23:23, Kočevje : Dobova 
35:28, Dobova : Sevnica 26:29
Lestvica – 1. Sviš 36, 2. Sevnica 
30, 11. Dobova 11

ČLANI 2. SRL
Rezultati – Radgona : Radeče 
34:29, Brežice : Pomurje 34:27, 
Radeče : Brežice 29:21
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 39, 
5. Radeče 26, 6. Brežice 24

MLADINCI 1. DRL
Rezultat – Slovan : Krško 28:29, 
Krško : Ajdovščina 30:26 
Lestvica – 1. Krško 36

STAREJŠI DEČKI A, PF skupina B
Rezultati – Krško : Velenje 41:23, 
Ormož : Brežice 33:30, Rudar : Kr-
ško 32:38, Brežice : Šmartno 35:40
Lestvica - 1. Krško 24, 6. Brežice 6

STAREJŠI DEČKI A, skupina 2
Rezultati – Radeče : Dol 28:27, 
Slovenj Gradec : Radeče 30:20, 
Slovenj Gradec : Sevnica 29:28
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 10, 
2. Radeče 8, 3. Sevnica 7

STAREJŠI DEČKI B, za 5. – 8. mesto
Rezultati – Krško : Olimpija 
22:19, Krško : Šmartno 19:26, 
Krško : Sviš 19:27
Lestvica – 7. Krško

STAREJŠI DEČKI B, skupina 2
Rezultati - Dobova : Drava 18:31
Lestvica – 1. Drava Ptuj 14, 2. 
Sevnica 8, 5. Dobova -2

MLAJŠI DEČKI A, PF skupina C
Rezultati – Krško : Ormož 17:16
Lestvica - 1. Ormož 10, 3. Krško 5 

MLAJŠI DEČKI A, PF skupina D
Rezultati – Šmartno : Dobova 
19:12
Lestvica – 1. Celje 12, 4. Dobo-
va 0

MLAJŠI DEČKI B, PF C skupina
Rezultati – Krško : Ormož 15:20
Lestvica – 1. Sviš 10, 4. Krško 2

ČLANICE, 2. državna liga 1.-8. 
mesto
Rezultati – Brežice : Koper 24:28
Lestvica - 1. Žalec 24, 5. Brežice 11

MLAJŠE DEKLICE A, skupina 
VZHOD
Rezultati – Zagorje : Brežice 
37:20 
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 21, 
10. Brežice 0

MLAJŠE DEKLICE B, skupina 
VZHOD
Rezultati – Zagorje : Brežice 34:6 
Lestvica - 1. Ptuj 30, 10. Bre-
žice 0

KOŠARKA
U12 – 2. SKL – zahod 4
Rezultati - Janče : Posavje Krško 
34:37, Grosuplje : Posavje Krško 
68:27, Grosuplje : Krško, Krško 
: Janče
Lestvica - 1. Grosuplje 8, 3. Po-
savje Krško 4

U12 – 2. SKL – zahod 5
Rezultati - Kolpa : Posavje Breži-
ce 37:28, Posavje Brežice : Kol-
pa 30:38, Posavje Brežice : Ko-
čevje 32:22
Lestvica - 1. Kolpa 12, 2. Posav-
je Brežice 9

U14 – 2. SKL – skupina 5
Rezultati - Ježica : Posavje Krško 
65:57, Posavje Krško : Domžale
Lestvica - 1. Ježica 6, 3. Posav-
je Krško 4

U14 – 2. SKL – skupina 6
Rezultati - Posavje Brežice : Po-
savje Podbočje 40:77, Parklji B : 
Posavje Brežice, Helios B : Posav-
je Podbočje
Lestvica - 1. Helios B 6, 3. Posavje 
Podbočje 3, 5. Posavje Brežice 2

NOGOMET
ČLANI 2. SNL

Rezultati – Krško : Radomlje 2:0 
(Barkovič, Zupančič), Krško : 
Dravinja 0:1
Lestvica - 1. Aluminij 50, 5. Kr-
ško 29

1. SKL/1. SML
Rezultati SKL – Krka : Krško 0:0, 
Krško : Mura 0:3
Rezultati SML – Krka : Krško 1:1 
(Vodeb), Krško : Mura 2:1 (Ilber 
2x)
Lestvica SKL – 1. Koper 69, 16. 
Krško 19
Lestvica SML – 1. Gorica 22, 14. 
Krško 22
Skupna lestvica – 1. Koper 116, 
16. Krško 41

U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultati – Brežice : Nafta 5:4 
(Žerjav 4, Dukič), Žalec : Breži-
ce 2:1(Žerjav)
Lestvica – 1. Maribor 60, 16. Bre-
žice 16

LIGE MNZ Celje

U16 - MNZ
Rezultati - Krško B : Šentjur 1:1, 
Zreče : Krško B 1:0
Lestvica - 1. Zreče 24, 4. Krško 8

U14 – 1. LSD 
Rezultati – Krško . Rogaška 8:2, 
Mozirje : Krško 0:5
Lestvica - 1. Krško 36

U14 – 2. LSD 
Rezultati – Krško B : Pivovar 9:0
Lestvica - 1. Krško B 33

U12A – 1. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Šmartno : Krško 3:6, 
0:3, 0:1, 0:15, Brežice : Rudar 
(V) 0:3, 1:1, 13:3, 3:3, Šentjur : 
Brežice 3:0, 0:4, 0:1, 5:1
Lestvica - 1. Krško 143, 6. Bre-
žice 68

U12B – 2. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Zreče : Krško B 2:2, 
0:1, 3:0, 0:4, Krško B : Rogaška 
1:2, 5:0, 13:1, 10:0
Lestvica - 1. Krško B 127

U12C – 3. LMD – MNZ Celje
Rezultati - Radeče : Šoštanj 4:1, 
Sevnica : Pivovar 1:11, Ljubno : 
Brežice B 3:4, Šoštanj : Sevnica 
9:5, Brežice B : Radeče 0:9
Lestvica - 1. Radeče 34, 6. Sev-
nica 9, 8. Brežice B 6

U10A
Rezultati - Krško : Celje 1:2, 4:0, 
2:1, 3:1, Žalec : Krško 0:3, 0:6, 
1:3, 1:6 

U10B
Rezultati – Radeče : Krško B 0:1, 
0:3, 1:1, 0:3, Rogaška : Brežice 
7:1, 0:7, 2:1, 2:5, Krško B : Šam-
pion B 3:0, 3:1, 9:0, 2:1, Brežice 
: Radeče 2:2, 3:0, 2:1, 3:0

U10E
Rezultati - Brežice B : Sevnica 
2:2, Kovinar Štore : Brežice 8:1, 
Rudar Škale : Sevnica 5:4

ODBOJKA - ŽENSKE
KADETINJE – turnir za 13. mesto
Rezultati – Kostak Elmont : Ka-
mnik (25:13, 16:25, 15:11), Ko-
stak Elmont : Aliansa (17:25, 
21:25), Elmont Kostak : Kamnik 
2:0 (25:23, 25:23)
Končna mesta – 14. Kostak El-
mont

MINI ODBOJKA – razigravanje za 
mesta
Rezultati – Kostak Elmont : Dom-
žale 3:0, Bled : Kostak Elmont 
1:2 

ODBOJKA - MOŠKI
STAREJŠI DEČKI
Rezultati - Kostanjevica : Krka 
2:0 (25:17, 25:8), Kostanjevica 
: Nova Gorica 2:1 (17:25, 25:17, 
12:15)
Lestvica – 1. Salonit Anhovo 18, 
4. Kostanjevica 10

SEVNICA - Atletski klub Sevnica je minulo nedeljo izvrstno 
izpeljal 13. ulični tek za pokal Sevnice na dobro označeni 
in zavarovani progi, ki je vodila od sevniškega hotela Ajdo-
vec, mimo železniške in avtobusne postaje nazaj do hotela.
Teka se je udeležilo 109 tekmovalk in tekmovalcev, ki so 
prišli v Sevnico iz različnih koncev Slovenije, nekaj pa jih 
je bilo celo iz sosednje Hrvaške. Tekmovanje je potekalo v 
12 kategorijah (od najmlajših cicibank in cicibanov do čla-
nic in članov). Po zaključenem tekmovanju je pokal pri čla-

nicah osvojila Sonja Roman iz Atletskega društva Štajerska 
Maribor, pri članih pa Mitja Krevs iz Športnega društva Scott 
team. Najboljša domačina sta bila Alenka Radej (osvojila je 
tretje mesto pri članicah) in Robert Lendaro (končal je na 
sedmem mestu pri članih). Tekel je tudi predsednik Odbora 
za šport Občine Sevnica, občinski svetnik in poslanec v Dr-
žavnem zboru Tomaž Lisec. 
Po mnenju mnogih je bil najlepši del 13. uličnega teka za po-
kal Sevnice skupen tek vseh tekmovalk in tekmovalcev ter 
obiskovalk in obiskovalcev, ki so nasmejani in zadovoljni po 
označenih 800 metrih pritekli v cilj, kjer ni bilo pomembno, 
kdo je prvi – zmagovalke in zmagovalci so bili vsi, ki so tekli.
 S. Radi

LUCIJA, POSAVJE – Z 21. dr-
žavnega prvenstva v strelja-
nju z zračnim orožjem, ki je 
ob udeležbi preko 700 tekmo-
valcev iz vse države poteka-
lo v Luciji pri Portorožu, so se 
posavske strelke in strelci vr-
nili s kar 13 odličji. Po pet so 
jih osvojili Brežičani in Sevni-
čani, tri pa Leskovčani. 
Med članicami s pištolo je 
Brežičanka Vesna Kržan tre-
tjič zapored in skupno osmič 
v karieri osvojila naslov dr-
žavne prvakinje. Sevničanka 
Mojca Kolman je bila peta. 
Pri članih s pištolo so svoj le-

tošnji prodor v „zgornji dom“ z osvojitvijo ekipnega tretjega 
mesta potrdili Sevničani v postavi Blaž Kunšek, Danilo Pe-
trin in Matej Kolman. Prva dva sta pristala tudi med finalisti. 
Brežičani so med 20 ekipami pristali na solidnem 8. mestu. 
V finalu mladink z zračno pištolo je zmagala Sevničanka Anu-
ša Kovačič, Brežičanka Andreja Novoselič pa je bila tre-
tja. Ekipno so slavile Brežičanke v postavi Andreja Novose-
lič, Anja Kržan in Samanta Hervol. Sevničan Klemen Juvan 
je bil med mladinci drugi.
Pri kadetinjah sta se za srebrno odličje v disciplini zračna pi-
štola spopadli Brežičanka Polona Špiler in Sevničanka Tajda 
Marc. Končali sta s povsem enakim številom krogov in zadetih 
notranjih desetk, tako da je o vrstnem redu odločala boljša 
zadnja serija, kjer je bila za krog boljša Brežičanka. Pri ka-
detih je ekipa Brežičanov za vsega en krog zgrešila 3. mesto.
V kategorijah najmlajših (do 15 let) so po kolajnah segli tek-
movalci Leskovca, Sevnice in Brežic. Omenimo zmago Timo-
teja Možgana in leskovške ekipe med cicibani v disciplini 
zračna puška. P. P./Vir: SK Brežice

13. ulični tek za pokal Sevnice

13. ulični tek za pokal Sevnice je bil izvrstno organiziran, 
za mnoge pa je bil najlepši del skupni tek vseh – tekmo-
valk in tekmovalcev ter gledalk in gledalcev.

Sestrični Vesna in Anja Kržan

Posavci osvojili kar 13 odličij

V delovni skupini pri trener-
ju Vladu Kevu je vse skrbno 
načrtovano. Operacija slepi-
ča, ki jo je Barbara prestala 
v začetku pretekle vadbene 
sezone, je njen napredek si-
cer zaustavila, vendar pa je 
že s prvimi rezultati v sezoni 
dokazala, da njeno telo do-
zoreva po usmerjeno-narav-
ni poti, njeni meti pa se že 
vračajo v pričakovane dolži-
ne. Barbara ima ob 184 cm 
primerno telesno višino in 
model tehnike, ki ga bo ob 
razvoju moči z nadgrajeva-
njem potrebno še dodelati 
do nivoja vrhunske tekmo-
valke. Za primerno moč bo 
potrebno dodati še dva ki-
lograma kakovostne mišič-
ne mase na leto, posledič-
no bo pridobila tudi hitrost v 
fazah vrtenja in izmeta kla-
diva. Kevo s svojo varovan-
ko umirjeno ustvarja v družbi 
atletov iz Venezuele in Bra-
zilije, ki so se zatekli k bre-
žiškemu strokovnjaku na pri-
prave. Za Barbaro so atletski 
kolegi prepotrebni za razbi-
janje monotonije samostoj-
nih treningov in hkrati v obli-
ki postavne Venezuelke Rose 
Rodrigues tudi dobršna mera 

Barbara Špiler - prva posavska olimpijka 
BREŽICE – Z novim slovenskim rekordom v metu kladiva 69,26 m je Barbara Špiler izpolnila prvi cilj se-
zone. Na olimpijadi v Londonu bo pridobila prepotrebne izkušnje za nivo tekmovanj, na katerem tako 
trener Vlado Kevo kot sama v bodoče pričakujeta zgodbo o uspehu. Ko bodo parametri Barbarinega te-
lesa hkratno usklajeni na želenem nivoju, bodo nekoč omogočali boj tudi za olimpijske medalje.

zdrave konkurence in doda-
tne motivacije na treningih 
in tekmah.

Po rezultatih kvalifikacij iz 
zadnjega SP v korejskem Da-
eguju bi lahko optimisti že 
upali tudi na finale OI. Kljub 
psihični stabilnosti, ki jo iz-
kazujejo atleti pod vodstvom 
Vlada Keva na največjih tek-

Barbara Špiler „v elementu“

MURSKA SOBOTA, KRŠKO – Minulo nedeljo se je v hotelu Zvez-
da v Murski Soboti končala najvišja slovenska ženska liga v 
šahu. Šahistke ŠK Triglav Krško v postavi Anna Muzičuk, Na-
taša Bučar in Mirela Ahmatović so dosegle izjemen uspeh, 
saj so postale ekipne državne prvakinje. Krške šahistke so vo-
dile skozi celotno sezono in do zadnjega kroga nabrale točko 
in pol prednosti, zato so v zadnjem krogu proti ŠK Nova Go-
rica potrebovale vsaj točko. Dvoboj se je sicer končal neod-
ločeno (1,5:1,5), kar pa je bilo dovolj, da so lahko Krčanke 
začele proslavljati prestižni naslov. Drugo mesto so na kon-
cu osvojile šahistke iz Kočevja, tretje so bile Novogoričan-
ke, na četrtem mestu pa so pristale lanske prvakinje iz ŽŠK 
Maribor. Zasluga za osvojeni naslov gre tudi mednarodnemu 
mojstru Toniju Kosu, ki je šahistkam pomagal pri pripravah 
na nasprotnice. R. R./Vir: ŠK Triglav Krško

Krške šahistke najboljše v državi
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Kam v Posavju?

V Sloveniji tako radi razvrščamo po »barvnih le-
stvicah«. Ker gre za svojstveno mešanico demo-
kracije in kapitalizma, je barvnih lestvic na pre-
tek, izbereš si tisti odtenek, ki ti je najbolj všeč. Ne, 
oprostite, izbereš si tisti odtenek, ki bo zate najbolj 
koristen. Zelena, rdeča, modra, črna, bela, rumena? 
Vidni in nevidni zastopniki vestno poskrbijo, da 
»prave« barve prežamejo prav vse družbene sfere, 
ne izmuznejo se ne gospodarstvo ne kultura ne do-
brodelnost. 

Če opazuješ vse skupaj, pač resnično prideš do na-
slednjega sklepa - dobro je, da se čim prej odločiš 
za določeno barvo in potem marljivo izpolnjuješ 
naloge: tri korake naprej, dva v levo, vmes pori-
neš v stran tistega, ki ti je na poti in spotakneš one-
ga drugega, ki bi ti znal biti na poti kdaj kasneje. 
Še bolje – danes je tako zaželeno, da pripadaš tabo-
ru neke barve, da sploh ni važno, če si bil prej dru-
gače obarvan! V Posavju imamo tudi ljudi, ki so za-
menjali že kar nekaj barv, pa s tem povsem mirno 
spijo. Zakaj? Ker odločitev po barvni lestvici ni več 
povezana z vrednotami: izbira se barva, ki je trenu-
tno najbolj modna, najbolj »nosljiva« in trenutno 
najbolj »udobna«.

Vsi ti odtenki! Izbira je bogata in vedno odprta. Za 
mlado kri, kot je moja, se razni barvni predstavniki 
kar trgajo, ker, ne glede na to, da na hitro izgleda, 
kot da se predstavniki barv grebejo samo za trenu-
tno pozicijo na barvni lestvici moči, v ozadju »vizi-
onarji barv« skrbijo tudi za dobro prihodnost svoje-
ga barvnega spektra, za barvni podmladek.

Besedica tistim, ki se ravno ta trenutek barvno od-
ločate: če boste izbrali neko barvo, vas čaka veliko 
zanimivih priložnosti. Zgradili si boste kariero. Za 
nekaj časa pridobili moč. Ne pozabite pa na eno te-
žavico, namreč, za uspešno plezanje po navodilih 
boste najbrž morali vsake toliko izklopiti del svoje 
osebnosti in del možganov. Ne trdim, da je to slabo, 
nekaterim se zdi že povsem naravno. To pač morate 
vzeti v zakup. Stari pregovor namreč še vedno drži 
– misliti s svojo glavo je lahko nevarno. In to, žal, 
ne glede na barvo.

Nikogar ne obsojam, nasprotno, privoščim vam 
najboljše. Razumem, da je bolje »hoditi po modni 
pisti«, kot slučajno nositi »ne modne« barve. A kaj, 
ko bi si vseeno za svoje otroke želela okolje, v kate-
rem bi pogosteje zavladala popolna barvna slepo-
ta! Morda bi nam barvna slepota pomagala gledati 
dlje? Dlje v prihodnost in globlje v preteklost? Mor-
da bi na odgovorna mesta postavljali ljudi zaradi 
njihovih znanj in izkušenj in ne na podlagi barv-
nih odtenkov? S pravo mero barvne slepote bi konč-
no videli ljudi okoli sebe, natanko takšne, kot so! In 
takšnim, takšnim bi dali priložnost.

Piše: Maruša Mavsar

Kaj pa malo 
barvne 
slepote?

podčrtano

Četrtek, 26. 4.

• ob 18.00 na dvorišču Ga-
lerije Božidar Jakac v Ko-
stanjevici na Krki: osrednja 
občinska slovesnost ob dne-
vu upora proti okupatorju in 
otvoritev razstave likovnih 
del 23. otroškega extempo-
ra z naslovom Kostanjeviški 
mobil(e)

• ob 18.00 v Domu kultu-
re Radeče: muzikal „Mam-
ma mia“

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
Big Band Krško Allstars - Ra-
diohead in Depeche Mode 
project

Petek, 27. 4.

• ob 8.00 pred Trubarjevim 
hramom v Loki pri Zidanem 
Mostu: tradicionalni pohod 
po poteh KS Loka

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica

• od 15.00 dalje v MC Breži-
ce: Pleš night vol. 4 – bre-
akdance in hip hop delav-
nice, breakdance battle, 
nastop plesnih skupin, DJ 
after party

• ob 16.00 v Boštanju: ura-
dno odprtje stare šole

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

• ob 18.00 v gasilskem domu 
na Smedniku: kuhinjske zvi-
jače

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu v Artičah: 8. medna-
rodni folklorni festival Slo-
folk

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert irske HC punk rock sku-
pine Happy Ol‘ McWeasel

Sobota, 28. 4.

• ob 8.00 na Bregu: pohod 
na Lovrenc, ob 11.00: na-
stop planinske pevske sku-
pine Encijan

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: otroški živ 
žav – stožčaste lutke

• ob 10.00 v gasilskem domu 
na Smedniku: otroško 
ustvarjanje v kuhinji - peka 
piškotov

• ob 11.00 na Sromljah: pro-
slava ob dnevu upora pro-
ti okupatorju, 68. obletni-
ci ustanovitve Kozjanskega 
odreda in 1. maju, prazni-
ku dela, slavnostni govor-
nik: Tit Turnšek

• ob 11.00 v Mladju: prosla-
va v počastitev dneva upo-
ra proti okupatorju

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
delavnice zdravega življe-
nja - sajenje zelišč v lončke

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmonija

• ob 18.30 pri kamnitem mo-
stu v Podbočju: tradicional-
no postavljanje mlaja

Ponedeljek, 30. 4.

• od 17.00 dalje na Skopi-
cah: tradicionalno kresova-
nje in prvomajanje

• od 18.00 dalje na Trški 
gori: tradicionalno kreso-
vanje – Pihalni orkester Kr-
ško in Kvintet Od oka, pri-
žig kresa ob 20.00

• ob 19.00 na travniku v Bo-
štanju: kresovanje z ansam-
blom Potep

• ob 19.00 na Vitovcu (Jabla-
nica): kresovanje 

• ob 20.00 pred večnamen-
skim domom na Logu: kre-
sovanje

• ob 20.00 pri cerkvi sv. Mag-
dalene na Lukovcu: kreso-
vanje

Torek, 1. 5.

• ob 6.00 pred občinsko stav-
bo v Bistrici ob Sotli in ob 
6.45 pred Gostilno Šempe-
ter: budnica s pihalno god-
bo Orlica iz Bistrice ob Sotli

• ob 7.00 v središču Brežic: 
prvomajska budnica Gasil-
skega pihalnega orkestra 
Loče

• ob 9.00 pri turistični info 
tabli Krmelj: 19. pohod na 
Kamenško

• ob 11.00 na Planini: tradi-
cionalna prireditev ob pra-
zniku dela

• ob 11.00 na jasi pod cerkvi-
co sv. Vida na Šentvidu: tra-
dicionalna prvomajska pro-
slava

• ob 11.00 na Lisci: tradici-
onalna prvomajska prire-
ditev

• ob 14.00 na mostu prija-
teljstva Kunšperk – Gmaj-
na: 7. mednarodno prvo-
majsko srečanje

• ob 15.00 na mostu Nova 
vas-Draše: tradicionalno 
srečanje društev in kraja-
nov z obeh strani reke So-
tle, med KS Bizeljsko in Ob-
čino Kraljevec na Sotli

Sreda, 2. 5.

• ob 8.00 na Orehovem: 21. 
gorski tek na Lisco

• ob 8.30 na igrišču pri Špor-
tnem domu Sevnica (pri ba-
zenu): turnir v futsalu, pri-
jave do nedelje, 29. 4., do 
žreba ob 19.00 v Baru Dile

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
Radogost večer, gostja: sli-
karka Urška Jekler

Četrtek, 3. 5.

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: koncert Colorfour 
kvarteta saksofonov Akade-
mije za glasbo

Petek, 4. 5.

• ob 19.00 v gostilni Kmeč-
ki hram v Kostanjevici na 
Krki: pogovor z Jano Dra-
šler o cirkusu

Sobota, 5. 5.

• ob 9.00 na igrišču na Ja-
gnjenici: prikaz varne vo-
žnje z motorjem

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: otroški živ 
žav – mavrica

Ponedeljek, 7. 5.

• dopoldan v Domu kulture 
Radeče: Oder mladih - re-
gijsko srečanje otroških gle-
daliških skupin 

Sreda, 9. 5.

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: literarni večer „Bol-
garska avantura“

PE KRŠKO, tel: 07/ 4988-385, PE DOBROVA, tel: 01/2425-135; NOVO!! Internetna trgovina: www.rotar.si 

www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

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

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

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

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

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

KRŠKO – 14. in 15. aprila so v Glasbeni šoli Krško potekali 
Dnevi kitare Krško 2012. Na mednarodnem tekmovanju ki-
taristov, ki je vključevalo vse starostne kategorije, se je iz 
štirih držav zvrstilo 75 udeležencev. Prvonagrajenci so pri-
pravili tudi koncert, svoj drugi nastop pa je izvedla skupi-
na Mascara, ki jo sestavljajo Polona Udovič na vokalu, Da-
mjan Staničić in Vojko Vešligaj na kitari in Mitja Režman 

na bas kitari. Zbrane je pred koncertom pozdravil ravnatelj 
šole Drago Gradišek, ki je pojasnil, da na njihovi šoli že šest 
let potekajo zelo dobro obiskani seminarji za kitaro. „Letos 
smo se odločili, da pripravimo tekmovanje kitaristov in smo 
zelo zadovoljni z udeležbo. Naša šola je sicer že prepoznav-
na po tem, da delamo veliko raznih projektov izven  redne-
ga programa, to pa je še dodatna promocija, saj je Krško na-
sploh prepoznavno po instrumentalni glasbi,“ je še povedal 
Gradišek. Iz krške glasbene šole so nastopili štirje tekmoval-
ci in ena komorna skupina, ki je razveselila s prvo nagrado 
in zlatim priznanjem.  M. K.

DOBOVA – Tamkajšnji Kulturni dom so 20. aprila napolnili 
obiskovalci tradicionalnega spomladanskega koncerta KD 
Gasilskega pihalnega orkestra Loče, ki je skupaj z dobo-
vskimi mažoretkami in gosti večera Mariachi La Paloma 
navdušil vse po vrsti. Člani orkestra so pod vodstvom di-
rigenta Daniela Ivše skupaj z gosti prvič zaigrali pet pri-
redb mehiških pesmi. Vsem nastopajočim in obiskovalcem 
se je ob koncu zahvalila nova predsednica KD Gasilske-
ga pihalnega orkestra Loče Darja Krošelj. Na fotografiji 
ena izmed zadnjih točk, v kateri so hkrati nastopile vse 
tri skupine. R. R.

Dnevi kitare Krško 2012

Skupina Mascara med nastopom
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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
.

RADEČE - Gledališko društvo Radeče se je zadnji dan v 
marcu kar dvakrat predstavilo na domačem odru z gleda-
liško predstavo Vaja zbora, prirejeni po literarnem delu 
Vinka Möderndorferja. 

Dogajanje v predstavi je postavljeno v vaško okolje, ki je v 
svoji prvobitnosti idealno za prikaz odnosov v majhni skupno-
sti, iz katerih odseva tudi resničnost našega vsakdana. V to 
formirano, posebno skupino, poseže mlad, perspektiven di-
rigent, ki ima ogromno idej o spreminjanju te celote, kar pa 
se izkaže za vse prej kot lahko nalogo. Raznolikost likov (bi-
vši gverilec, vaške opravljivke, mamini sinčki, občutljivi te-
norist in še mnogi drugi) dodatno poudarjajo tudi skrbno iz-
brani kostumi, katerih podoba sega v sredino devetdesetih 
let prejšnjega stoletja. V gledališki predstavi se tudi veliko 
poje - črnska duhovna glasba, ki prihaja iz grla izjemno he-
terogenih vaških ljubiteljev petja z različnimi sposobnostmi, 
je dogodek sam po sebi, ki se ne sme izpustiti. 
V predstavi, ki jo je režiral Tomaž Lavrinec, igrajo: Klemen 
Nikolič, Srečko Jazbinšek, Urška Klajn, Mitja Kočevar, Bo-
jan Sumrak, Franci Gros, Jolanda Mohar, Miha Plevel, Ka-
tja Čeč, Nikola Podlesnik, Vesna Močilar in Bernard Kape-
lar. Spremljevalna in podporna ekipa: Suzana Pinosa, Anita 
Slakonja, Brigita Bedek, Bernarda Petauer, Jerneja Novak, 
Natalija Novak, Špela Počivalšek in Saša Plevel. 
 K. Č./S. R. 

BISTRICA OB SOTLI - Gledališka skupina Bistrica ob Sotli ima 
novo ime – ŠeBi teater. Ime je izpeljanka iz poimenovanj do-
mačega kraja, starega imena Šempeter in današnjega Bistri-
ce ob Sotli, in nosi tudi sopomen. Kot so zapisali: „Po dolgem 
premisleku smo izbrali kratko-simpatično ime ŠeBi teater! 

ŠeBi je izpeljanka, besedici pa napeljujeta, da bi še igrali in 
še bi imeli teater. Ter na našo super publiko, ki bi tudi še!“ 
Gledališčniki so ime izbrali na podlagi tritedenskega spletne-
ga nagradnega natečaja, na katerem se je zbralo več kot 70 
predlogov, in izbrali omenjenega, ki ga je predlagal doma-
čin Simon Rogina. Avtorju se tudi po tej poti zahvaljujejo za 
izvirno domislico, za nagrado pa so mu podarili vstopnici za 
ogled predstave v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. 
Gledališka skupina, ki ima dolgo tradicijo, se je po krajšem 
premoru v minuli sezoni vrnila na odrske deske z novo pred-
stavo Vse o ženskah, sedaj pa že pripravljajo novo predsta-
vo Pigmalion.  S. V.

Gledališka predstava Vaja zbora

Gledališko društvo Radeče se v novi sezoni predstavlja z 
novo gledališko predstavo Vaja zbora.

Gledališčniki z novim imenom 

Gledališčniki z avtorjem imena Simonom Rogino (v pr-
vi vrsti skrajno levo) (Foto: dokumentacija ŠeBi teatra)

Eden redkih direktorjev, ki se pogosto udeležuje kultur-
nih dogodkov v sevniški občini, je direktor Prevzgojne-
ga doma Radeče Ladislav Močivnik. Njegova stalna spre-
mljevalka je žena Silva. (S. R.)

V zadnjem času je precej pogost obiskovalec prireditev 
na sevniškem gradu direktor Posavskega muzeja Brežice 
Tomaž Teropšič (desno), kar ni niti presenečenje, saj je 
na sevniškem gradu med drugim tudi enota Posavskega 
muzeja. V Brežicah pa hranijo tudi večji del umetniških 
del sevniškega umetnika Rudija Stoparja (levo), ker zanje 
pred leti niso našli prostora na sevniškem gradu. (S. R.)

Takole smo v Hiši vina in čokolade v Brestanici ob po-
menkovanju in kozarcu rujnega zalotili gostitelja, vino-
gradnika Lojzeta Kuneja (levo), ki v obnovljenem raj-
henburškem gradu načrtuje izdelavo čokolade po starih 
trapistovskih recepturah, ter Edija Zidariča, vodjo teh-
ničnega sektorja Termoelektrarne Brestanica in predse-
dnika Ribiške družine Brestanica – Krško. (B. M.)

Tudi letos je bila na zdolskem jurjevanju zadnja točka 
»uradnega« dela programa tekmovanje vaških ekip (Zdo-
le, Lopate, Kostanjek, Ravne itd.) v kuhanju znameni-
te zdolske gobove juhe, pri čemer so se eni bolj in drugi 
manj držali recepta znamenitega rojaka Ivana Ivačiča, 
vse pa so bile zelo okusne in so šle obiskovalcem dobro 
v tek. Foto: V. B.

Sobotno pestro dogajanje v Gadovi peči sta poleg vinske 
kraljice Martine Baškovič zaznamovali tudi pevska kra-
ljica‘ Nuša Derenda in ‚TV kraljica‘ Jasna Kuljaj – prva 
s pevskim nastopom, druga pa s povezovanjem priredi-
tve. Znova sta dokazali, da znata - vsaka na svoj način 
- poskrbeti, da jima publika dobesedno jé iz roke. (P. P.)

Najmlajši (po stažu) med posavskimi župani, krški župan 
mag. Miran Stanko, se že pridno udeležuje raznoraznih 
prireditev, seveda ni smel manjkati niti v soboto v Ga-
dovi peči. Tam se je spoznal tudi z ‚zvezdo dneva‘, nek-
danjo cvičkovo princeso in aktualno vinsko kraljico Mar-
tino Baškovič. (P. P.)
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Nour Viorica, Brežice – 

deklico,
• Saudina Tursić, Senovo – 

dečka,
• Mateja Štrucl, Brežice – 

dečka,
• Sana Zevnik, Dolenje 

Skopice – dečka,
• Tinka Vukič, Brežice – 

dečka,
• Topallaj Shqipe, Krško – 

dečka,
• Karmen Naglič, Spodnje 

Dule – deklico,
• Bojana Pešec, Vrh pri 

Boštanju – dečka,

• Simon Hohnjec, Mozirje in 
Mojca Gramec, Globočice,

• Danijel Mirt, Senovo in 
Suzana Recek, Pertoča.

ČESTITAMO!

rojstva

poroke

Kot je po vrnitvi domov po-
vedal upokojeni papirničar, 
sicer pa od nekdaj športnik 
Jože Raušl, ki so ga na Fin-
skem preimenovali kar v Jus-
sija (finska različica ime-
na Jože), se je znamenitega 
teka v klasični tehniki po za-
mrznjenih finskih močvirjih, 
rekah in jezerih ter gozdovih, 
sicer že 29. po vrsti, udeleži-
lo kar 337 tekačev 18 različ-
nih nacionalnosti, največ se-
veda domačinov, sam pa je 
bil del 17-članske slovenske 

Krčan na tekaškem maratonu 
ob robu polarnega kroga
Finska, tik ob polarnem krogu, 444 kilometrov od ruske do švedske meje v sedmih dneh na tekaških 
smučeh. To je Rajalta Rajalle Hiihto (smučanje od meje do meje), najdaljši organiziran tek na smučeh, 
ki se ga je marca letos udeležil tudi Krčan, 66-letni Jože Raušl.

zasedbe. „Na takšnem teku 
vsak udeleženec teče svoj 
tek v tišini in pišu vetra, v ne-
skončni belini, po neskončnih 
borovih, smrekovih in brezo-
vih gozdovih, po pomlajenih 
posekih in zamrznjenih mo-
čvirjih z jezeri po 10 ali več 
ur dnevno. Ta čas velja za nas 
starejše, saj so si tisti najhi-
trejši že opomogli v savni, pa 
tudi pri večerji, mi počasnej-
ši pa smo užili največ finskih 
kilometrov,“ je vtise o teku 
strnil Raušl. 

Kot pravi, se je na naporno 
preizkušnjo vse od konca no-
vembra dalje pripravljal v fi-
tnesu, saj je potrebno na njej 
vsakodnevno premagati od 46 
do 86 km pri temperaturah od 
-15 do +3 stopinj Celzija, kar 
seveda ni mačji kašelj. „Vse je 
v glavi, pogoj pa je, da telo 
zdrži napore, ki si si jih zasta-
vil za svoj cilj,“ je dejal. Tek 
je bil sicer po njegovih bese-
dah odlično organiziran, saj 
je bilo poskrbljeno za varnost 
udeležencev, na voljo jim je 
bilo 38 okrepčevalnic, na ka-
terih so stregli prostovoljci 
ipd. „Edine človeške priče po 

teh prostranstvih so narejene 
tekaške proge in rjavo-rume-
ni znaki Rajalte z rdečimi tra-
kovi, ki nas usmerjajo v pra-
vo smer,“ je ponazoril progo. 
Med etapami so spali v opušče-
ni šoli sredi borovih gozdov, pa 
tudi v hotelih in bungalovih. 
„Zvečer ni bilo kislih in utru-
jenih obrazov, ampak smo vsi 
izžarevali lepoto dneva,“ je še 
povedal o svoji izjemni dogo-
divščini, na kateri je bil priča 
tudi polarnemu siju, ki se po-
javlja v tišini ogromne arktič-
ne tundre. 
 P. Pavlovič, 
 foto: osebni arhiv J. Raušla

Jože Raušl ob snežnem „slonu“

Uživanje v belini in tišini finskega severa

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

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

Delovni čas ob praznikih:
petek 27. aprila, nedelja 29. aprila in sreda, 2. maja od 8. do 12. ure

BOŠTANJ – Prvo sredo v aprilu je v TVD Partizanu v Boštanju po-
tekala pevska revija predšolskih, otroških in mladinskih pevskih 
zborov občine Sevnica pod skupnim naslovom Poj z menoj. Prvi 
je nastopil OPZ Ciciban Vrtca Ciciban Sevnica z zborovodkinja-
ma Melito Železnik in Bernardo Šavli, OPZ Sonček OŠ Krmelj 
je vodila zborovodkinja Suzana Tratnik Umek, OPZ OŠ Boštanj 

Tadeja Krnc, OPZ OŠ Blanca je zapel pod vodstvom Jelke Gre-
gorčič Pintar, OPZ OŠ Milana Majcna Šentjanž se je predstavil 
z zborovodkinjo Suzano Tratnik Umek, mladinski pevski zbor 
Osminke OŠ Sava Kladnika Sevnica je vodila zborovodkinja Na-
taša Mlakar, zadnji pa se je predstavil MPZ OŠ Blanca z zboro-
vodkinjo Jelko Gregorčič Pintar. Prijeten glasbeni dogodek je 
zaključil skupen pevski nastop vseh zborov. Nastope je spre-
mljala strokovna ocenjevalka Tatjana Mihelčič Gregorčič, ki 
je pohvalila kakovostno rast zborovskega petja v sevniški ob-
čini. Po vsakem nastopu je zborovodkinjam vodja sevniškega 
JSKD Katja Pibernik izročila priznanje za sodelovanje. Pevsko 
revijo je povezoval Vili Zupančič. S. R., foto: K. P.

KRŠKO – 12. aprila je JSKD - Območna izpostava Krško v Kul-
turnem domu pripravil območno revijo otroških in mladinskih 
pevskih zborov Pesem mladih src 2012. Otroški pevski zbor 
iz Vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica je nastopil pod 
vodstvom Tatjane Kukovičič, Cicibanov zborček iz Vrtca pri 
OŠ XIV. divizije Senovo pod vodstvom Mojce Gorenc, otroški 

in mladinski pevski zbor OŠ Jurija Dalmatina Krško pod vod-
stvom Damjane Mlakar, otroški pevski zbor iz OŠ Podbočje je 
nastopil z zborovodkinjo Anušo Ajster, mladinski pevski zbor 
OŠ Raka pa z zborovodkinjo Bernardko Božič. Združeni mla-
dinski pevski zbor OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in 
OŠ Podbočje je prepeval z zborovodkinjo Mojco Jevšnik, mla-
dinski pevski zbor OŠ XIV. divizije Senovo pa pod vodstvom Pe-
tra Bunetiča. Program je povezovala Klavdija Mirt, strokovno 
pa je revijo spremljala dr. Dragica Žvar. Vodja izpostave So-
nja Levičar pa se je vsem zborovodkinjam in zborovodju za 
konec zahvalila s priložnostnim priznanjem.  M. K.

Poj z menoj

Pod vodstvom Suzane Tratnik Umek in pianista Petra Zol-
tana so vsi zbori skupaj zapeli znano in še vedno prilju-
bljeno Kekčevo pesem.

Pesem mladih src 2012

Mladinski pevski zbor krške šole z zborovodkinjo Damja-
no Mlakar

BREŽICE – Na Ekonomski in 
trgovski šoli Brežice so 19. 
aprila predstavili pretekle 
projekte na šoli in aktualni 
mednarodni projekt „A Step 
Further“.

Tako so minuli teden v okvi-
ru omenjenega projekta, ki 
se bo izvajal do julija 2013, 
podpira pa ga EU v akciji Le-
onardo da Vinci – partner-
stva, gostili predstavnike 
partnerskih šol iz Španije, 
Turčije, Poljske in Hrvaške. 
Elena Mlakar, koordinatori-
ca projektov na ETrŠ Breži-
ce, je predstavila dozdajšnje 
tri projekte, ki so potekali na 

ETrŠ Brežice naredila „korak naprej“
šoli, dva izmed njih sta jim 
prinesla tudi nacionalni pri-
znanji. Kot je še dejala, v 
tekočem projektu, ki je na-
menjen predvsem spoznava-
nju in pripravi mladih na delo 
v turizmu, sodeluje 15 dija-
kov brežiške šole, ki skupaj 
z dijaki partnerskih šol med 
drugim obiskujejo turistič-
ne agencije in sejme, pred-
stavljajo tipične spominke 
ter izdelajo enega, ki si ga 
med sabo tudi izmenjajo. 
Ravnatelj šole Martin Šoško 
je povedal, da je ETrŠ da-
nes po številu vpisanih dija-
kov majhna šola, kljub temu 
pa se vsak dan trudijo, da bi 

bili velika šola po dosežkih. 
To jim tudi uspeva, saj kljub 
manjšemu številu dijakov na 
tekmovanjih in v projektih še 
vedno dosegajo najvišja me-
sta. Po njegovih besedah je 
glede projektov pomembna 
nova dimenzija v šolstvu, ki 
daje nove izkušnje in spod-
bude za naprej. Dokler bo 
ravnatelj, bo podpiral tovr-
stno dejavnost, ker je doda-
ten element pri izobraževa-
nju mladih, korist pa imajo 
vsi sodelujoči. 

Brežiška podžupanja Katja 
Barbič je dejala, da je so-
delovanje med Občino in 

ETrŠ dobro, predstavila pa 
je tudi dejavnosti Občine na 
področju turizma. Neža Pa-
njič, predstavnica Nacional-
ne agencije Cmepius, ki bdi 
nad projekti, ki potekajo na 
slovenskih šolah, je pouda-
rila, da je pri projektih po-
membno povezovanje šole z 
Občino, starši in gospodar-
skimi organizacijami. Dijaki-
nja ETrŠ Lucija Antunović pa 
je spregovorila o dejavnostih 
in vtisih minulega tedna. Po 
konferenci je sledila še pred-
stavitev trženja turističnih 
produktov, ki so ga pripravili 
dijaki skupaj z mentorji.
 R. Retelj

10 €samo

Pokličite: 070/878781

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

FOTOGRAFIRAnje 
zA dOkumenTe v Hotelu City Krško

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

dRužInskI 
pOpusTI!*

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

nOVO! FOTOGRAFIRAmO TudI nA dOmu!
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• Sonja Praprotnik, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Andreja Sotlar, Sela pri 
Raki – deklico,

• Ninočka Hajtnik, Sevnica 
– deklico,

• Sabina Marolt, Dolenji 
Boštanj – dečka,

• Tanja Jarkovič, Brežice – 
deklico,

• Nina Leskovar, Senovo – 
deklico,

• Amadeja Žerjav, Cerklje 
ob Krki – dečka,

• Janja Rupret, Spodnja 
Libna – deklico,

• Tanja Novak, Brezje pri 
Dovškem – deklico,

• Mirjana Lupšina, Hrastje 
ob Bistrici – deklico,

• Verica Kraner Stajić, 
Senovo – dečka,

• Anja Pangrčič, Senovo – 
deklico,

• Renata Ivanšek, Krška vas 
– dečka,

• Tanja Župevc, Gorica pri 
Raztezu – dečka, 

• Dobruna Vjollca, Krško – 
deklico.

ČESTITAMO!

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

Akcija velja do razprodaje zalog

AKCIJA!
balkonsko cvetje
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Iskanje X Faktorja, iskanje pevskih gospodinj in še 
kaj. V tokratnih glasbenih novičkah: 

resničnostni šov X Faktor prihaja v zaključno fazo. Kon-
čal se je tako imenovani X-Kamp, znanih je 18 tekmo-
valcev, ki se jim je uspelo uvrstiti v finalni izbor, obe-
nem pa so nastale še tri nove skupine, ki jim člani žirije 
napovedujejo svetlo prihodnost. In kako sta se odreza-
la še zadnja posavska tekmovalca? Brežičanki Amadeji 
Filipčič tokrat ni uspelo navdušiti: »Nisem uspela poka-
zati čustev med nastopom, poleg tega pa sem pozabila 
besedilo, kar je povzročilo nemalo preglavic,« je pove-
dala v oddaji in s tem končala iskanje oz. odkrivanje 
svojega X faktorja. Povsem drugačna pa je zgodba Kr-
čana Lovra Klanjščka (na fotografiji tretji z leve). Tudi 

njemu se sprva ni uspelo uvrstiti med finaliste, a ča-
kalo ga je presenečenje. Ko je večina tekmovalcev že 
mislila, da je zanje vsega konec, je žirija znova prese-
netila. Kot prve so poklicali Alena Luko Rajštra, Toni-
ja Petroviča, Tima Koresa in Lovra, ter jim zaupali, da 
jih vidijo kot skupino, ki lahko zmaga v šovu. Fantje so 
se še kako strinjali, s tem pa se tekmovanje nadalju-
je tudi s posavsko udeležbo. In mi jo bomo spremljali.

Vzporedno z X Faktorjem poteka resničnostni šov Go-
spodinje pojejo. »Naši žiranti so na okrogli mizi izmed 
27-ih kandidatk in kandidatov izbrali 12 tistih, za ka-
tere mislijo, da imajo tisto, kar je potrebno, da posta-
neš zvezda. Dober glas in stas, pozitivno energijo, po-
sluh in dobro organizirano gospodinjstvo,« so zapisali 
organizatorji šova in med drugimi v veliki finale posla-
li tudi Brežičanko Aylo Lidijo Kožar. Sodeč po zapisih 
na facebook profilu je »brežiška pevska gospodinja« z 
uvrstitvijo izredno zadovoljna.

Vsako leto meseca aprila je Ljubljana bogatejša za 
glasbeni dogodek, ki vzpodbuja delovanje klubske sce-
ne in bogati kulturni utrip prestolnice - Orto Fest. Rav-
no prejšnji teden so se v sklopu festivala predstavile 
tudi skupine Kill Kenny, Eskobars in dolenjsko – posa-
vska naveza Puppetz (na fotografiji). Močan vokal in 
rockerska energija sta zavladala Orto baru. Puppetzi 

so sicer na glasbeni sceni že od leta 2002, svoj prve-
nec z naslovom Forte Balade pa so izdali leta 2008. V 
tem času so se udeležili številnih tekmovanj, med dru-
gim so zmagali na natečaju Coca Cola Band Startup in 
na Newcommerju v Grazu osvojili drugo mesto. V za-
dnjem času pa presenečajo z novo zvočno podobo, ki 
jo komentirajo kot pozitivno odraščanje v glasbi. Na 
Ortofestu so nastopili tudi odlični posavski Momento, 
ki jim priljubljenost strmo narašča. 

Tudi v Posavju bo te dni obilo glasbenih dogodkov, zato 
ne pozabite spremljati dogajanja. 

Pred kratkim pa smo v Posavju opazili še eno glasbeno 
zanimivost - trio Konsiter ali glasba za poročne obrede. 
Sestavljajo ga sopranistka Saša Siter, diplomantka aka-
demije za glasbo, dobitnik Prešernove nagrade za kom-
pozicijo Gašper Konec in baritonist Benjamin Siter.

Več v prihodnjih glasbenih novičkah!

glasbene.novicke@posavje.info!

 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: barvanje in oblikovanje las v vrednosti 53 € 
2. nagrada:  oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 22 €
3. nagrada:  oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 22 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 3.5.2012, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

FRIZERSKI SALON HAIR STyLE, 
JOŽICA BUDIČ S.P., DVORCE 1/A, ČATEŽ OB SAVI

Geslo 8/2012 številke: 

VEDNO V DOBRI FORMI
Nagrade, ki jih podarja Fitness Požun, prejmejo:

1. nagrada:  mesečna vstopnica za fitnes,  
Tatjana Ajster, Dobova

2. nagrada:  5x brezplačen obisk fitnesa,  
Gašper Gomboc, Krško

3. nagrada:  3x brezplačen obisk solarija,  
Janja Mestnik, Leskovec pri Krškem

Budič Jožica s.p., Dvorce 1 A, Brežice

07 49 64 635

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 28. aprila, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Mariji Skobe, Šuštarjeva 26b, 

1420 Trbovlje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1.  (4.) Ans. EKART - Dejan, Dejan
 2.  (3.) Ans. PRIMORSKI FANTJE - Ne vem, ne vem 
 3.  (2.) Ans. TONETA RUSA - Čas bi zavrtel nazaj
 4.  (1.) Ans. PETRA FINKA - Moj stari avto 
 5.  (7.)  VERA in ORIGINALI - Za prave Slovence
 6.  (8.)  Ans. VIHARNIK - Rože z neba
 7.  (10.)  Ans. JAVOR - Cvet pomladi 
 8.  (5.)  ČUKI in MODRIJANI - Daj mi poljub 
 9.  (6.)  IGOR in ZLATI ZVOKI in FANTJE S PRAPROTNA - 
   Stari grad 
 10.  (-)  LOJZE OGOREVC s prijatelji - Prelepa Gorenjska 
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Pajdaši - Otroški nasmeh

Kupon št. 99
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

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

CVETLIČNI ARANŽMAJI
POGREBNE STORITVE

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

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

nedelja, prazniki zaprto

CV

RNA ŽIČKARETLIČA

ideja
za

darilo 
        naročila knjige
040 634 783
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Zahvala
V mesecu marcu je našo stanovanjsko hišo zajel požar, 
ob tej nesreči pa smo spoznali mnogo dobrih ljudi, ki ste 
nam ves čas stali ob strani. Zahvaljujemo se PGD Krmelj, 
PGD Tržišče, PGD Šentjanž, PGD Boštanj, PGD Sevnica, 
sorodnikom, prijateljem, vsem vaščanom Gabrijel in Po-
lja pri Tržišču, OŠ Krmelj (delavcem, učencem in njiho-
vim staršem), sodelavcem v OŠ Mokronog in VDC Novo 
mesto, Zavarovalnici Triglav, Komunali Sevnica, Občini 
Sevnica, izvajalcem (Mont tim Smole, Tesarstvo – kro-
vstvo Damjan Bajc, Strešniki Golob, Elektro Sebanc Bo-
jan, Elektro - Damjan Popelar, Zidarstvo – fasaderstvo 
Željko Zymeraj, AGM - Janez Pungerčar) in vsem osta-
lim posameznikom.

Iskrena hvala za vso vašo pomoč, podporo
 in prostovoljne prispevke. 

 Družina Brudar iz Gabrijel 

PRIREDITVE 
V MESECU MAJU  

 

Otvoritev razstave izdelkov U3

• v četrtek, 10. maja 2012, ob 18. uri

Razstava izdelkov članov Univerze za tretje življenjsko obdobje bo na 
ogled do 9. junija 2012.

Severna Koreja (potopisno predavanje)

• v sredo, 16. maja 2012, ob 18. uri

Tokrat vas vabimo na prav poseben zaključek letošnje sezone »potopisovanj« 
v Knjižnici Sevnica. Severna Koreja, samotarsko kraljestvo je popotniški 
film Aleksandra Zalarja. Film prikaže režimske spomenike in druge 
znamenitosti dežele, kot so podzemna železnica, korejska šola, vohunska 
ladja Pueblo v mestu Pjongjang. Aleksander Zalar je posnel redko videno 
ozemlje demilitarizirane cone (DMZ) z mejnim prehodom in se srečal 
z namestnikom ministra za turizem Severne Koreje. Film je pretresljiv 
dokument o skrajnih oblikah zlorabe človeškega dostojanstva s strani 
družbenega sistema. 

FANFARE 2 – 
predstavitev pesnikov sevniške občine

• v četrtek, 17. maja 2012, ob 18. uri

Po prvi knjigi z izborom del posavskih pesnikov in pisateljev z naslovom 
Fanfare je lani izšla že druga antologija sodobne posavske literature - 
Fanfare 2. V Knjižnici Sevnica se bodo tokrat predstavili sevniški ustvarjalci.

Svoje zdravje v svoje roke (predavanje)

• v sredo, 23. maja 2012, ob 18. uri.

Namesto ugotavljanja, kako varna ali nevarna so živila, prehranska dopolnila, 
zdravila ... izberimo najbolj varno pot - pridelajmo, naberimo in pripravimo 
sami. Kaj lahko spremenimo takoj? Kako pridelati ali nabrati čim več v naravi? 
Kako hrano pripravljati, da nas čim bolj nahrani in okrepi? Kako si lahko 
pomagamo z naravnimi antibiotiki, antimikotiki, poživili ali pomirjevali?
O naravnih rešitvah na različnih področjih ter ugotovitvah projekta Skupaj 
za zdravje človeka in narave bo predavala Sanja Lončar, vodja projekta.

PRAVLJIČNE URICE

• v sredo, 9. maja 2012, in  
v sredo, 23. maja 2012, ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

• v torek, 22. maja 2012, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

Zelo bomo veseli Vašega obiska!

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 

POGOVOR Z JANO DRAŠLER O CIRKUSU
• petek, 4. maja, ob 19. uri – Gostilna Kmečki hram

Tokratna gostja Jana Drašler nam bo predstavila življenje zno-
traj umetniškega cirkusa, kot ga je spoznavala na potovanju sku-
paj z italijanskimi potujočimi artisti in z nami delila izkušnjo, ki 
sporoča, da je cirkuška predstava način življenja. 

LITERARNI VEČER 
»BOLGARSKA AVANTURA«

• sreda, 9. maja, ob 18. uri –  
Dvorana v parku, Krško  

Srednja poklicna in strokovna šola Krško v sodelovanju z Valvasor-
jevo knjižnico Krško in Knjižnico Brežice zaključuje bralni projekt 
Bolgarska avantura, ki traja od 5. marca do 4. maja 2012. Z nami 
bodo tudi gosti iz Bolgarije.
 

PREDAVANJE O DISLEKSIJI
• četrtek, 10. maja, ob 17. uri –  

Mladinski oddelek v Krškem
Tokratno predavanje Krčanke, pedagoginje Metke Uršič, bo name-
njeno predvsem tematiki premagovanja motenj branja in pisanja 
otrok v osnovnošolskih klopeh. Odgovoriti bo poskušala na števil-
na vprašanja: od tega, kako pristopiti k otroku s tovrstnimi teža-
vami, kako mu predstaviti bogastvo pisane besede in ga pripravi-
ti na govorni nastop, kako ga usmeriti v učinkovito branje in kako 
prilagoditi delo doma in v šoli potrebam otroka. 

RASTLINE IN ŽIVALI KOZJANSKEGA PARKA 
• četrtek, 10. maja, ob 19. uri – Knjižnica Senovo

Dušan Klenovšek je profesor biologije in kemije in ga zanima vse 
v zvezi z naravo in varstvom narave. V okviru točke vseživljenj-
skega učenja nam bo na tokratnem predavanju s diapozitivi pred-
stavil bogastvo rastlin in živali v Kozjanskem parku. 

PREDSTAVITEV KNJIGE  
»ŽIVLJENJE Z NARAVO« 

• torek, 15. maja, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Sebastjan Gregoršanec, univerzitetni diplomirani inženir stroj-
ništva, nam bo predstavil svojo knjigo, ki jo je napisal skupaj z 
mag. Slobodano Slak in je plod njunih dolgoletnih spoznavanj 
ter izkušenj s področja naravnega in zdravega življenja. Predsta-
vljene bodo izbrane vsebine iz knjige, kot so: gradnja z narav-
nimi materiali, prehrana, nega otroka, odpadne snovi, kako se 
v vsakdanjem življenju izogniti nepotrebnim stroškom in druge.

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE  
»PETER KLEPEC«

• četrtek, 17. maja, ob 11. uri –  
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, Krško

Ob zaključku bralne značke varovancev Varstveno delovnega cen-
tra Leskovec pri Krškem in učencev OŠ dr. Mihajla Rostoharja, ki 
je potekala v sodelovanju z našo knjižnico, pripravljamo zaključ-
no prireditev z ustvarjalko Melito Osojnik.

POTOPISNO PREDAVANJE  O AVSTRALIJI
• petek, 18. maja, ob 19. uri – Knjižnica Senovo 

V okviru točke vseživljenjskega učenja na Senovem nam bo do-
mačin Primož Cigler, študent, ki ga zanima astronomija in fo-
tografija, na potopisnem predavanju s fotografijami odkril ne-
kaj skrivnosti Avstralije.

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO  
SE PREDSTAVI

• torek, 22. maja, ob 18. uri –  
Dvorana v parku v Krškem

Ob Evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijske so-
lidarnosti knjižnica Krško z varovanci Doma starejših občanov Kr-
ško pripravlja prireditev, kjer se bodo varovanci doma predstavi-
li s petjem, branjem, pripovedovanjem, ustvarjanjem in nam na 
splošno približali življenje v domu. 

POTOPISNO PREDAVANJE ARNEJA 
HODALIČA O ETIOPIJI 

• petek, 25. maja, ob 19. uri – Knjižnica Kostanjevica
Na točki vseživljenjskega učenja v Kostanjevici nas bo Arne Ho-
dalič, svetovno priznani fotograf in popotnik ter odličen pripove-
dovalec zgodb v sliki in besedi, popeljal v Etiopijo, zibelko člove-
štva in krščanstva ter predstavnico prvinske Afrike - deželo, ki ga 
je navdušila s svojo pestrostjo in raznolikostjo.

RAZSTAVA »DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
SE PREDSTAVIJO«

• maj – Avla osrednje knjižnice v Krškem
Razstava, ki bo v avli knjižnice v Krškem na ogled v maju, bo 
predstavila delovanje društev upokojencev iz Brestanice, Dobo-
ve, Krškega, Rake in Senovega. Tudi ostala društva, ki bi se žele-
la predstaviti pri nas, vabljena, da nas pokličete za dogovor na 
tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).

Lepo vabljeni!

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V MAJU

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si
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SELA PRI DOBOVI – Kot je znano, so družini Pirc iz Sel ognje-
ni zublji 27. januarja letos do tal pogoltnili dom, družino pa 
razselili na druge lokacije. Neprijazna novica je dosegla tudi 
skupino prostovoljcev iz okolice Pivke in Postojne, ki deluje 
pod nazivom Skupina Bejž če vejd(e)š. V njej delujejo po-
samezniki različnih poklicev, vendar kot skupina dobrodelno 
pomagajo ljudem in družinam v stiski. Skratka vsem, ki so 
potrebni pomoči, in po zgledu sv. Jožefa Delavca. Ta zgled, 
širokosrčnost in človekoljubnost so jih pripeljali tudi v Sela 
k Pirčevim, kjer so opravili strešna tesarska dela, da bo dru-
žina lahko prekrila streho. Skupina slovenskih prostovoljcev 
bo v maju pomagala dokončati ambulanto v vasi Chyalsa v 
Nepalu. N. J. S.

Po zgledu sv. Jožefa Delavca
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Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
sosedom za izraze sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete 
maše. 
Hvala Termoelektrarni Brestanica, Prostovoljnemu industrijske-
mu gasilskemu društvu Termoelektrarne Brestanica, sosednjim 
prostovoljnim gasilskim društvom, praporščakom, gospe Marje-
tičevi ter gospodu Gabriču za besede slovesa, gospodu župniku, 
pevcem, izvajalcu Tišine, gostilni Pečnik in družini Cvirn.

Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA

JOŽE TERPINC

V 88. letu se je tiho poslovil mož, oče, 
ded, praded

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.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih in žalostnih 
trenutkih stali ob strani, z dobro mislijo in besedo lajšali bole-
čino, sočustvovali z nami, izrekli ustno in pisno sožalje, darovali 
cvetje, sveče in svete maše.
Posebno se zahvaljujemo dr. Božidarju Groboljšku, sestri Vlasti, 
sestri Ani in Onkološkemu inštitutu.
Hvala g. župniku Antonu Bobiču za lepo opravljen cerkveni obred, 
pevcem iz Studenca, govornici za ganljive besede, g. Matjažu 
Jakšetu v imenu vinogradnikov za lepe besede, pogrebni službi 
Blatnik, gostilni Janc, sorodnikom, sosedom in prijateljem.

Žalujoči: vsi njegovi.

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

ZAHVALA

JOŽETA ŽIBERTA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, 
brata, tasta, starega ata, strica, 

bratranca, botra in prijatelja

iz Brezovega pri Studencu

iz Brestanice.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za vso pomoč, izraze sožalja, tiho molitev, 
podarjene sveče in svete maše. Hvala g. župniku za opravljen 
cerkveni obred, g. Branetu Čuku za nagovor, pogrebni službi 
Žičkar, pevcem za zapete žalostinke in zaigrano Tišino. Vsem še 
enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA

MARTIN OLOVEC

V 65. letu starosti nas je po težki bolezni 
zapustil naš dragi mož, oče, tast, brat, 

bratranec, stari oče in stric

iz Dolšc 1a, Kostanjevica na Krki.

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

Žalujoči: vsi njeni.

Ko bolečina je prevelika,
se tudi solza posuši;

le srce nemo kliče,
zakaj tebe med nami več ni?

(Majda Novak)

V SPOMIN

MILENA OMERZEL

Prvega maja bo minilo pet let, odkar nas je 
zapustila naša draga žena, mama in babica

iz Pišec.

obzornikova oglasna mreža

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico

velika izbira sončnih očal
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Najlepša hvala vsem, ki se ga spominjate in prižigate svečke ob 
njegovem preranem grobu.

Vsi njegovi.

V SPOMIN

MATEJ SVETEC

27. aprila bo minilo dve leti, odkar 
nas je tragično zapustil

iz Kostanjevice na Krki.

se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, posebej Anici Koprivc, 
sosedom in znancem za vso pomoč, izraze sožalja, tiho molitev, 
podarjene sveče in svete maše. Hvala bolnišnici Brežice in dr. 
Josipoviču ter vsem medicinskim sestram za nego in lajšanje bo-
lečin. Posebno hvala še g. župniku Milanu Kšeli za opravljen cer-
kveni obred in nagovor, pogrebni službi KOP, pevcem iz Kapel za 
zapete žalostinke ter Društvu upokojencev in Društvu izgnancev.

Žalujoči: vsi tvoji

ZAHVALA

STANISLAVA 
HERVOLA

Ob boleči izgubi

iz Brezine 69a

se zahvaljujemo Domu upokojencev iz Loke pri Zidanem Mostu 
za vso nego in skrb v zadnjih trenutkih njenega življenja, po-
grebni službi Komunale Sevnica za organizacijo pogreba, gospe 
Štefki Vidrih za poslovilne besede, pevskemu zboru za zapete 
žalostinke, gospodu župniku Vinku Štruclju za lepo opravljen 
obred in vsem, ki ste darovali svete maše in sveče ter našo teto 
pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA

ANTONIJE DROBNE
iz Dolnjega Brezovega

Ob izgubi naše drage sestre, tete, 
botre in prijazne sosede

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
vaščanom, prijateljem, sodelavcem Vipapa in Term Krka ter 
ostalim znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, 
svete maše in denarno pomoč za obnovo cerkve svete Marjete. 
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Francu Levičarju za lepo 
opravljen obred, pogrebni službi Blatnik, pevcem iz župnije za 
zapete žalostinke, vrtnariji Župančič in restavraciji Silvester. 
Poleg omenjenih se iskreno zahvaljujemo tudi patronažni sestri 
Majdi Kostrevc, osebni zdravnici Jasmini Jagić, osebju Dializne-
ga centra Krško, taksistu Žerjavu in osebju Splošne bolnišnice 
Novo mesto za vso nego in skrb v času njegove težke bolezni in 
za lajšanje bolečin v zadnjih dneh njegovega življenja. Prisrčna 
hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k večne-
mu počitku. Iskrena hvala tudi vsem ostalim, ki jih nismo pose-
bej imenovali, a ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in 
nas tolažili. Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. 

Žalujoči: vsi ki smo ga ljubili, cenili in imeli neizmerno radi.

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.

Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

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

a v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA

JOŽEF KOTAR

V 64. letu starosti nas je za vedno zapustil ljubeči mož, oče, 
stari oče, brat, stric, svak, boter, tast in dobri prijatelj

iz Zabukovja pri Raki 4.
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Prodam odojke in svinjo, 
težko 80 kg, okolica Krške-
ga. Tel.: 040 862 947

POHIŠTVO, 
OTROŠKA OPREMA

Prodam masivno hrastovo 
mizo in klopi z naslonom 2,5 
m ali menjam za vino. 
Tel.: 041 250 744

Prodam trosed, dvosed, fo-
telj, štiri stole in volnena 
pregrinjala. Tel.: 041 914 503

Prodam zimsko letna obla-
čila za fanta od 3 do 5 let, 
lepo ohranjena, po ugodni 
ceni. Tel.: 070 231 467

RAZNO

Prodam samostojno hladilno 
omaro – komoro, dimenzije 
2000 x 2000 x 850 mm. 
Tel.: 041 613 311

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 suhe smrekove plo-
he, debele 5 cm. 
Tel.: 051 265 460 

Prodam smrekove plohe, de-
bele 5 cm, cena 200 €/m3, mo-
žna dostava. Tel.: 031 298 906

Prodam ohranjena lesena 
garažna vrata s podbojem, 
dimenzije 220 cm x 208 cm. 
Tel.: 051 389 362

Prodam peč na olje, malo ra-
bljeno, gorilec Hansa, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 51 275

Prodam novo plinsko peč za 
cetralno Junkers ZWR 18-2, 
cena 400 €. Tel.: 031 866 702

Prodam novo panoramsko 
steno, dimenzije 2.390 x 
2.190 mm. Tel.: 07 49 57 068

Prodam žensko kolo, zazi-
dalno parcelo (4 are) v Breži-
cah in domačijo (80 arov) na 
Bizeljskem. Tel.: 031 843 870

Kupim 60-litrski kotel za kuha-
nje žganja. Tel.: 051 303 196

Čateža, cena 1,00 €/l. 
Tel.: 041 223 957

Prodam domačo skuto in pol-
trdi sir. Tel.: 031 563 503

ŽIVALI

Ugodno prodam breje kobi-
le in žrebca posavske pasme 
ter balirko za kocke Welger 
61. Tel.: 051 815 466

Prodam telico simentalko, 
brejo pet mesecev. 
Tel.: 040 742 060

Prodam dve telici, simen-
talko in limuzin za nadaljnjo 
rejo ali zakol. 
Tel.: 041 380 075

NEPREMIČNINE

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

V Sevnici prodamo enodru-
žinsko hišo, centralna na 
olje, klima, KATV, vrt, sonč-
na lega. Tel.: 051 810 148

Oddam v najem trisobno sta-
novanje v Krškem (Videm), 57 
m2. Popolnoma obnovljeno. 
Cena: 300 €. Tel.: 070 87 87 81

Prodam ali menjam vino-
grad (200 trt) z bivalno zida-
nico na lepi sončni strani, 10 
km od Krškega, za stanovanje 
v Krškem. Tel.: 041 720 313

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

Najamemo manjšo kmetijo 
ali hišo z nekaj zemlje z mo-
žnostjo odkupa ali preužitka 
– oskrba starejše osebe. 
Tel.: 041 214 947

Izdelujem projekte za grad-
beno dovoljenje, notranjo 
opremo in izvedbo za novo-
gradnje, prenove, legaliza-
cije. Aspo biro, Samo Voj-
ko Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

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 lepo ohranjen črn Pe-
ugeot 206, letnik 2/2003, cena 
2.800 €. Tel.: 051 219 370

Prodam KIA Magentis 2.0 SE, 
letnik 2001/02, prevoženih 
147.300 km, odlično ohra-
njeno, vsa oprema, servisna 
knjiga, cena 2.200 €. 
Tel.: 040 777 130

Prodam Škodo Octavio 1,6, 
l. 2001, registrirano do 
03/2013, klima, letna vinje-
ta in evro kljuka, cena po do-
govoru. Tel.: 031 800 123

Prodam Seat Alambro 1,9 
TDI, letnik 1998/11, 162.000 
km, 5 sedežev, odlično ohra-
njeno, veliko opreme, gara-
žirano, prvi lastnik, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 667 984

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

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

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

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

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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

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

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

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

mali oglasi

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

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


NAROČILO MALEGA OGLASA

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

www.mojenter.si

REGIONALNI CENTER BIROKRAT

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

da bo prodaja 

belih kilogramskih 
piščancev

v soboto, 5. in 12.  maja.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol. 

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

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev in 
mladih rjavih in grahastih jarkic

v nedeljo 6. maja od 800- 1600 
in 7. maja od 1600- 1900.

Piščancev bo dovolj za vse!
Sprejemamo naročila za purane.

Prodam Tomos Avtomatik v 
zelo dobrem stanju. 
Tel.: 041 613 311 

Prodam Renault 5, l. 95, 
srebrn, 3 vrata, 103.000 km, 
odlično ohranjen, brez rje, 
brezhiben, cena 380 €. 
Tel.: 041 773 508

KMETIJSTVO

Prodam traktor Ursus 35, 
1550 ur, registriran, prvi la-
stnik, oba priklopa ali me-
njam za mulčar. 
Tel.: 031 863 724

Prodam črpalko za cisterno 
Creina in traktorsko škropil-
nico Agromehanika ali me-
njam za 200-litrsko. 
Tel.: 041 697 775

Prodam električno škropilni-
co 20 barov za škropljenje vi-
nograda ter 100 m cevi. 
Tel.: 040 882 752

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam suha bukova drva. 
Tel.: 041 730 175 

Prodam koruzo v zrnju ali 
v klasih, možna dostava na 
dom. Tel.: 07 49 63 058

Ugodno prodam koruzo v zr-
nju in ječmen. Tel.: 040 910 
534, 07 49 22 048

Prodam ječmen, oves in ko-
ruzo v zrnju ter ovseno in 
ječmenovo slamo v kockah. 
Tel.: 041 476 246

Prodam 1000 kg ovsa, seno v 
razsutem stanju in kravo si-

mentalko, brejo osem mese-
cev. Tel.: 031 394 657

Prodam bukova drva, razža-
gana in razsekana po dogovo-
ru, možna dostava, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 282 364 

Prodam 500 kg ječmena, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 67 279

Prodam 1.000 kg ječmena, 
okolica Dobove.
Tel.: 041 231 451

Prodam kalana metrska 
drva, možna dostava in raz-
rez. Tel.: 031 780 779

Prodam vrtavkasto brano Vo-
gel&Noot 2,5 m, letnik 2007. 
Tel.: 031 529 306 

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

Prodam bukova drva, kratko 
žagana ter domačo slivovko. 
Tel.: 07 49 65 331

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

Prodam bukova in brezova 
drva za kamin, cena po do-
govoru. Tel.: 070 848 362

Brezplačno oddam borovo 
vrhovino za kurjavo. 
Tel.: 031 573 849

Prodam seno, balirano v koc-
ke. Tel.: 07 49 74 048

Prodam seno v kockah, cena 
1,5 €. Tel.: 041 594 443

Prodam seno in silažo v okro-
glih balah. Tel.: 041 392 724

Prodam sedem silažnih bal, 
prva košnja. Tel.: 07 818 92 91

Prodam seno v refuzi, kosta-
njevo kolje in cviček. 
Tel.: 041 832 189

Kupim stroj za ruženje koru-
ze. Tel.: 051 352 219

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

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

Prodam kvalitetno rdeče 
vino cca. 350-400 l, cena 
0,90 €/l ali menjam za koru-
zo v zrnju in ječmen. 
Tel.: 031 714 188 

Prodam vino modro franki-
njo, bizeljsko sremiški oko-
liš. Tel.: 041 845 675

Prodam vino cviček, okolica 

Prodam samohodno vrtno 
kosilnico Elektrolux Panter 
7,0 in pralni stroj Gorenje 
SWA 50100, oboje odlično. 
Tel.: 031 893 093

Prodam samohodno kosilni-
co Muta (naprej – nazaj), ši-
rina grebena 90 cm. 
Tel.: 041 737 675

Prodam motorno kosilnico 
Figaro, boks za plemensko 
svinjo, kupim pa armaturne 
mreže 10 x 6 cm. 
Tel.: 041 243 343

Prodam mešalec 250 l in 
gradbeni kompresor Hilti. 
Tel.: 031 371 734

Nudim pomoč na domu sta-
rejšim osebam in invalidnim 
osebam, ki potrebujejo oskr-
bo ali nego. Tel.: 051 361 
945, Urek Viktorija s.p., Ka-
pele 10a, Kapele

Izvajamo celovito podro-
čje varstva pri delu, var-
stva pred požari, usposa-
bljanja viličaristov, TGM, 
promocija zdravja ... 
Tel.: 041 503 675, Tomaž 
Kosar s.p., Rožno 41, Bre-
stanica

STIKI

42-letni samski iskren fant s 
hišo išče dekle, mamico do 
39 let za resno zvezo. 
Tel.: 041 925 196

Iščem spremljevalko, staro 
40-50 let za dopust v juliju 
v Črni gori. Tel.: 051 800 357

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

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

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.

Čebelarstvo Zupančič sporoča, 
da bo dan odprtih vrat 

5. in 6. maja 
med 9. in 18. uro.

Program: degustacija medu in 
ostalih čebeljih pridelkov,

prikaz tehnologije čebelarjenja.
Informacije: 041 479 340

Čebelarstvo Zupančič
Bušeča vas 13, 8263 Cerklje ob Krki

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
znancem in sovaščanom za vso pomoč, izraze sožalja, tiho mo-
litev, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Iskrena hvala župniku gospodu Žaklju za sočutne besede in lepo 
opravljen obred, pogrebni službi Žičkar in pevcem moškega 
pevskega zbora Kapele za zapete žalostinke.
Posebna zahvala Domu starejših občanov Krško in vsem tistim, 
ki ste ga v vseh teh letih obiskovali in mu krajšali čas. Nena-
zadnje se zahvaljujemo vsem tistim, ki ste našega dragega ata 
pospremili k zadnjemu počitku in nam stali ob strani. Vsem in 
vsakomur še enkrat hvala!

Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA

KARLA ZLOBKA
Ob boleči izgubi našega dragega

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Zgovoren in dokaj dobrega 
zdravja si slavljenec pred-
vsem želi, kakor je dejal v 
nagovoru zbranim, da bi mu 
zdravje tudi v bodoče služi-
lo v tolikšni meri, da bi lahko 
iz postelje vstal brez pomo-
či in da bi še lahko samo-
stojno hodil, četudi ima da-
nes pri tem že pomagalo. In 
tudi spomin mu še dobro slu-
ži, saj najzgodnejši, kakor je 
povedal, sega v leto 1917, ko 
je dopolnil pet let: "Ura je 
odbila polnoč, ko se je oče 
vrnil z bojišča prve svetov-
ne vojne in nas zbral, druži-
no, okoli sebe."

Justin Pirc se je kot osmi od 
desetih otrok rodil zakonce-
ma Mariji in Francu Pircu 14. 
aprila 1912 na Raki pri Kr-
škem. V bližini, na Zalokah, 
je tudi preživljal otroška 
leta. Že pri dvanajstih letih 
starosti se je naročil na ča-
sopis: "Domovina se je ime-
noval. Nekaj mesecev sem 
ga dobival, prebral vsako za-
pisano vrstico, zatem pa je 
prišel seveda tudi račun, ki 
ga nisem mogel poravnati in 
tako ostal brez čtiva." Po za-
ključeni osnovni šoli se je za-
poslil na parni žagi v Krškem, 
a zaradi tedanje ekonomske 
krize leta 1932 izgubil delo in 
nadaljnja tri leta, dokler ni 
odšel na služenje dvoletnega 
vojaškega roka v Belo Cerkev, 
delal na domačiji. Po vrnitvi 
iz vojske je do začetka 2. sv. 
vojne služboval v tovarni Ce-

Amalija Češnovar stanuje na 
sinovem domu v Leskovcu pri 
Krškem, kamor se je zaradi 
slabšega zdravstvenega sta-
nja preselila iz svojega sta-
novanja na Gubčevi ulici v 
Krškem, kjer smo jo obiskali 
v minulem letu. Slavljenka je 
ob obisku povedala, da se do-
bro počuti, čeprav jo je bole-
zen pred kratkim pospremila 
v bolnišnico, kjer je kaj hitro 
okrevala. Z malce obujanja 
spominov v njeno otroštvo, 
leta 1912 se je rodila v Kal-
cah pri Velikem Trnu v števil-
ni družini, kjer so odrasle štiri 
sestre in dva brata, je še z na-
smehom dodala: „Zdaj nimam 
nič več za razmišljati, naj kar 
mladi. Tudi z nasveti je tako, 
jaz sem bila vajena celo ži-
vljenje delati, zdaj pa naj to 
počnejo mlajši, pa bodo vide-
li, kako se vse obrača.“ Pri-
sotni kar nismo mogli skri-
ti smeha, pa tudi počutje je 
bilo prav prijetno, saj so nas 
domači z veseljem sprejeli. 

Čila 100-letnica je nato še 
pristavila, da zelo rada hodi 
k maši, vendar v bolnišnici ni 

Stoletni jubilej Justina PircaAmalija Češnovar praznovala 100 let
KRŠKO - Pravo pravcato slavje je 14. aprila potekalo v krškem Domu starejših 
občanov, kjer je v družbi svojcev, prijateljev, sostanovalcev in povabljenih 
gostov, med katerimi so bili tudi krški župan mag. Miran Stanko, minister za 
kmetijstvo in okolje Franc Bogovič in predsednica KS mesta Krško Jožica Mi-
kulanc, stoti osebni jubilej dopolnil in praznoval Justin Pirc iz Krškega.  

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Amalija Češnovar je 6. aprila dopolnila 100 let. Ob 
tako visokem jubileju so jo obiskale ter ji s priložnostnimi darili in torto če-
stitale krška podžupanja Ana Somrak, predsednica KS mesta Krško Jožica Mi-
kulanc ter predsednica in članici OO RK Krško desni breg Danica Lončar, Ma-
rija Planinc in Anica Šribar. 

mogla iz bolniške sobe, ker se 
je morala najprej pozdraviti. 
„Večinoma sem ležala, ker me 
je tiščalo v prsih, ko pa so re-
kli, da grem lahko domov, pa 
sem šla,“ je ob smehu navzo-
čih dopolnila, malo pomisli-
la, nato pa še dejala, „zdaj 
ne vem še nič povedati glede 
drugega leta, pa počakajmo, 
kako bo, potem bomo pa vide-
li. Če bo Bog dal zdravje, po-
tem me pridite spet pogleda-
ti, vas bom počakala.“ 

Sin Drago, snaha Silva in 
njun sin Uroš z ženo Mojco, 
pa so poskrbeli za pogosti-
tev. Ob tem je beseda nane-
sla še na slavljenkino vnu-
kinjo Andrejo in njenega 
moža Iva, ki sta si družino 
ustvarila v Slovenj Gradcu in 
imata sina Žigo in Jana. Ba-
bico oz. prababico so s svo-
jim obiskom in čestitkami že 
razveselili takoj po prihodu 
iz bolnišnice.
 Marija Kalčič

luloze, izgonu v izselitveno 
taborišče pa se mu je uspe-
lo izogniti tako, da je pobe-
gnil v avstrijski Linz, kjer je 
bil vse do konca vojne voznik 
avtobusa. Leta 1945 se je vr-
nil domov, se zaposlil v krški 
tovarni papirja, ob delu uspe-
šno zaključil ekonomsko šolo. 
V Krškem je spoznal svojo ži-
vljenjsko sopotnico Terezijo, 
s katero sta se poročila leta 
1956 in bila neločljiva vse do 
njene smrti leta 2007. V za-
konu sta se jima rodili hčer-
ki Aleksandra in Marjeta, da-
nes pa ima Justin Pirc že tri 
vnuke in dva pravnuka. Po 
polnih 42 letih delovne dobe 
se je leta 1975 upokojil in si 
krajšal čas z delom v vinogra-
du in na vikendu, v družbi z 
družino, pa tudi s prepeva-
njem v 70-ih letih ustano-

vljenem oktetu Kremen, ki 
je bil sploh prvi oktet na slo-
venskem, po prenehanju de-
lovanja okteta pa je bil tudi 
tenorist v Mešanem pevskem 
zboru Viktor Parma.

V Dom starejših občanov se 
je naselil poleti 2010. Kakor 
pravi, se tu dobro počuti, saj 
imajo zaposleni spoštljiv in 
skrben odnos do stanoval-
cev, s katerimi je slavlje-
nec stkal prijetna znanstva, 
redno pa ga obiskujejo tudi 
svojci. Ti so na njegovo že-
ljo tudi pripravili pogostitev 
za vse udeležence praznova-
nja, sicer pa je Justin Pirc 
prvi stoletnik v Domu sta-
rejših občanov v Krškem, po 
neuradnih podatkih pa tudi 
najstarejši moški v Posavju.
 Bojana Mavsar 

Domači z obiskovalkami, ki so prišle čestitat jubilantki 
Amaliji Češnovar  Slavljenec Justin Pirc med zdravico s hčerkama Marjeto 

in Aleksandro ter pravnukinjo

KRŠKO - Po 14-dnevni preki-
nitvi čaka ljubitelje speedwa-
ya to soboto nadaljevanje 
skupnega državnega prven-
stva Slovenije in Hrvaške ob 
19. uri v hrvaškem Goričanu, 
ki bo tudi letos prizorišče dir-
ke za GP. Za Krčane bo naj-
bolj zanimivo, ali bo mladi 
Ivačič uspel nadaljevati z od-
ličnimi nastopi, potem ko je 
v Ljubljani na prvi dirki vzel 
mero celo hrvaškemu prva-
ku Pavlicu in zaostal samo za 
lanskim prvakom Žagarjem. 
Priložnost za popravni izpit pa 
bosta imela lani najboljša Kr-
čana Samo Kukovica in Alek-

sander Čonda. Naslednjo soboto, 5.5., ob 16. uri pa se v 
Ljubljani obeta speedway poslastica s kvalifikacijsko dirko 
med reprezentancami Ukrajine, Italije in ZDA, za katero bos-
ta nastopila nekdanji oziroma aktualni svetovni prvak Hamill 
in Hancock, medtem ko naj bi po objavljenem izboru sloven-
ske barve branil tudi Krčan Ivačič.  S. M.

Speedway – to soboto v Goričan,
naslednjo v Ljubljano

Hancock pred leti v Krškem

SEVNICA - Neutrudni snova-
lec zanimivih umetniških ve-
čerov Rudi Stopar, ki vsako 
prvo sredo v mesecu pred-
stavi v notranjem grajskem 
oknu Radogost na sevniškem 
gradu nekoga izmed zna-
nih ali pa malo manj zna-
nih ustvarjalcev, predstavlja 
v mesecu aprilu slikarja Jo-
žeta Svetino iz vasice Za-
vodnje pri Šoštanju. Otvori-
tev razstave s predstavitvijo 
slikarja, ki je na sevniškem 
gradu  prvič razstavljal leta 
1970, sodeloval pa je tudi na 
več kolonijah v Šentjanžu, je 
s krajšim kulturnim progra-
mom v grajski kapeli sevni-
škega gradu, v katerem so 
sodelovali člani Literarne 
sekcije KUD Beseda iz Dobo-
ve, potekala 4. aprila.
 S. R.

V Radogostu 
Jože Svetina


