
Protestnike je nagovorila 
predsednica OO SVIZ Posav-
je Marija Žgavc, ki je pouda-
rila, da ukrepi vlade niso var-
čevalni, temveč maščevalni do 
kulture, šolstva, javne uprave 
oziroma da danes vlada izva-
ja prav takšen pritisk na po-
dročju javnega šolstva in jav-
ne uprave, kot jih je leta 2006 
v zdravstvu: „Danes niso pro-
blem plače. Dejstvo je, da se 
pod krinko plač v javnem sek-
torju skriva razgradnja javne-
ga šolstva, kulture, uprave, ali 
povedano drugače, tudi uved-
ba zasebnih šol, da bo omogo-
čeno javno-zasebno in s tem 
pretakanje denarja iz držav-
ne blagajne v zasebne žepe.“ 
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MARTIN ŠOŠKO,
ravnatelj 
ETrŠ Brežice:

„Kadar si ne 
znamo pomagati s 
pametnimi teorijami, 
se je dobro spustiti 
na realna tla“
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Na Trgu Matije Gubca se je zbralo prek 900 protestnikov.

Župani in županja šestih občin razvojne regije Posavje so 22. januarja na gradu Raj-
henburg pripravili že uveljavljeno ponovoletno srečanje s „sedmo silo“ - predstavni-
ki medijev, ki pokrivajo dogajanje v Posavju. Na njem so (na fotografiji z leve) Srečko 
Ocvirk (občina Sevnica), Ivan Molan (občina Brežice), Mojmir Pustoslemšek (občina Ko-
stanjevica na Krki), Rafaela Pintarič (občina Radeče), mag. Miran Stanko (občina Kr-
ško) in Franjo Debelak (občina Bistrica ob Sotli) podrobneje predstavili načrte za le-
tošnje leto. Več na strani 3. (Foto: M. Mirt)

V govoru se je Žgavčeva obrni-
la tudi na zaposlene v gospo-
darstvu z opozorilom, da se 
bo po razsutju javnega sek-
torja vlada lotila tudi delov-
ne zakonodaje, ki bo lastni-
kom kapitala omogočala lažje 
odpuščanje, nato pa še pokoj-
ninske reforme na način, da 
bo država v celoti urejena po 
meri kapitala: „Danes smo na 
vrsti mi, jutri boste vi, spo-
štovani zaposleni v gospodar-
stvu. Predstavniki vlade so ne-
kje povedali, da je potrebno 
Slovenijo resetirati. Res? Ali 
računalnik resetiramo, ko ga 
napade virus? Ne! Čas je, da 
državljani zaženemo antiviru-
sni program te države, da se 
združimo in skupaj povemo, 
da nam je dovolj onesnaže-
vanja naše družbe, da nam je 
dovolj politikantstva in politi-
kov s kupljenimi diplomami, 
ki jim je edini interes razdva-
janje slovenskega naroda na 
osnovi ideoloških razhajanj, 
ki ga sedaj spreminjajo v de-
litev na gospodarstvo in nego-
spodarstvo, na tiste, ki proi-
zvajajo in druge, ki trošijo.“

V zaključku govora je Žgavče-
va izpostavila zahteve SVIZ-a, 

ob njej pa je protestnike na-
govorilo še nekaj predstav-
nikov posameznih osnovnih 
in srednjih šol ter vrtcev, pa 
tudi Renata Starčevič kot 
predstavnica delavcev v zdra-
vstveni negi. Sicer je do sedaj 
največji in najbolj organiziran 
protestni shod v Posavju pote-
kal mirno. Bojana Mavsar

Tradicija ponovoletnih srečanj z novinarji, ki jo je začel v 
svojem prvem mandatu tedanji župan krške občine Bogo-
vič, se je po letu 2000 razširila v skupna srečanja najprej 
treh, kasneje pa šestih občin, ki tvorijo razvojno regijo. 
Čeravno se je po mnenju novinarjev dogodek v zadnjih 
letih nekako razvodenel, je bilo na njem tudi tokrat sli-
šati precej (samo)hvale o medsebojnem sodelovanju v Po-
savju. Slednje takim srečanjem tudi pritiče, vendar pa de-
janske razmere v regiji niso ravno idilične.

Niso se še posušile črke na časopisnih straneh in izzvenele iz-
jave županov v elektronskih medijih, že smo lahko spremljali 
svež primer posavske razglašenosti. Kolega iz največjega slo-
venskega dnevnika je namreč objavil članek o tem, kako naj 
bi bili v svet zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impolj-
ca imenovani zgolj kadri sevniške in brežiške SDS, prav tako 
naj bi nekatere, med drugim tudi sevniškega in krškega župa-
na, motila mladost in neizkušenost imenovanih predstavnic, 
ki so z izjemo direktorja brežiške bolnišnice stare manj kot 
35 let. V odzivu, ki ga objavljamo tudi v Pismih na strani 24, 
sevniška SDS sicer zavrača očitke o strankarskem kadrovanju 
in poudarja strokovnost kandidatk, njihovo mladost pa jeml-
je kot prednost. To meni tudi brežiški župan, ki je očitno pod-
prl kandidaturo štirih kandidatov, ki vsi prihajajo iz brežiške 
občinske uprave ali zavodov, katerih ustanovitelj je občina. 

Bolj kot kadriranje mladih predstavnic, ki naj bi v imenu po-
savske in širše javnosti bdele nad oskrbo starejših v eni red-
kih inštitucij regionalnega pomena, nas tokrat skrbi neuskla-
jenost v posavskih vrstah, ki se kaže tudi v drugih primerih. 
Še najbolj boleče je bilo verjetno izbiranje državnega svet-
nika, ki bi moral po dogovoru izpred let tokrat prihajati iz 
brežiške občine, a so se v Krškem ob podpori Sevnice očitno 
požvižgali na ta »posavski ključ«. Še nekoliko pred tem smo 
lahko na Svetu regije poslušali o težavah pri lociranju se-
deža t. im. skupnostne psihiatrične oskrbe Posavja, v medi-
jih pa so lani močno odmevali očitki Krčanov, da so izgubili 
denar za mestno obvoznico zaradi brežiškega Feniksa itd. Na 
omenjenem srečanju z novinarji je bilo lepo slišati zahvalo 
županje Radeč izkušenejšim kolegom za pomoč v prvih me-
secih po izvolitvi, vendar pa ne gre pozabiti, da je vlada, 
v kateri sedita kar dva naša ministra, ob jesenskem obisku 
v Posavju in Zasavju na obisk Radeč preprosto »pozabila«. 

Tovrstni problemi imajo v Posavju že dolgo brado, čeprav 
na občinah ob takih očitkih hitijo zatrjevati, da so vedno 
stopili skupaj, ko je bilo treba. Vendar pa se je bati, da 
se politična kriza v državi utegne močneje odraziti tudi 
na razmerja v Posavju, prvi znak le-te pa je očitno »za-
deva Impoljca«. 
 Silvester Mavsar

„Čas je, da državljani zaženemo 
antivirusni program te države“
KRŠKO - Opremljeni s številnimi transparenti so se v organizaciji Območnega odbora Sindi-
kata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (OO SVIZ) Posavje zaposleni v vzgoji in iz-
obraževanju 23. januarja pridružili splošni stavki javnega sektorja in se v velikem številu 
zbrali na enournem protestu pred krškim kulturnim domom. V manjšem številu so se jim 
pridružili tudi zaposleni v zdravstvu, socialnemu varstvu, gospodarstvu in drugih panogah. 

Posavski župani razgrnili načrte Ni vse zlato, kar se
v Posavju sveti ...

Obvestilo
Rezultate nagradne igre 
ob 15-letnici Posavskega 
obzornika bomo objavili v 
naslednji številki.



Posavski obzornik - leto XVII, številka 3, četrtek, 31. 1. 20132 AKTUALNO

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

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

Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

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

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

NAVODILA IN PRAVILA
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ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
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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-
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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
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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 (4/2013) bo izšla v 
četrtek, 14. februarja 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
7. februar.

Igor Žveglič, Krško: Jasno je, da so bile le-
tos res izjemne snežne razmere in da so gle-
de na te zimske službe obakrat zadovoljivo 
opravile delo, saj so bile v končni fazi ceste 
v slabih dveh dneh očiščene. Kot šolnik pa 
imam vendarle pripombo na slabo oziroma 
pozno očiščene pločnike, saj so bili krški di-

jaki primorani gaziti do kolen v snegu ali pa hoditi po cesti-
šču, kar pa je bilo tudi nevarno.

Ivanka Vogrinc, Brežice: Snega je naenkrat 
zapadlo veliko, vendar sem z delom zimske 
službe v minulem obdobju zelo zadovoljna. 
V mestu so redno in dobro plužili ceste, tudi 
pločniki so bili hitro očiščeni, tako da so po-
skrbeli tudi za pešce. Zdelo se mi je, da so 
tisti, ki so čistili, dobro organizirani in pri-

pravljeni na letošnjo zimo. Upam, da bo tako tudi v priho-
dnje, ker še napovedujejo sneženje.

Jože Petkovšek, Leskovec pri Krškem: Z de-
lom zimskih služb sem zadovoljen, so kar hi-
tro opravile svoje delo. Nekajkrat so mi si-
cer narinili snega na dvorišče, ampak drugače 
pač ne gre. Mislim, da se je z leti pripravlje-
nost zimskih služb izboljšala, tudi pločniki so, 
vsaj pri nas, mnogo bolje očiščeni kot nekoč, 

je pa težko pričakovati, da bo spluženo vse naenkrat in je 
treba tudi malo potrpeti.

Karel Kožuh, Sevnica: Letošnji sneg me ni 
presenetil in zimska služba je dobro opra-
vila svoje delo. S peskom in s soljo so bile 
glavne ceste in tudi stranske ulice posipane 
pravočasno. Dokaj hitro so bili urejeni tudi 
pločniki. Pred domačo hišo sem sneg očistil 
sam, kar bi moral narediti vsakdo. Nemogo-

če je pričakovati, da bodo vse ceste in ulice hkrati splužene 
ter pločniki očiščeni.  

Vid Merljak, Vrhovska vas: Ob tolikšni koli-
čini snega ni bilo pričakovati, da bodo ceste 
takoj očiščene. Opazil pa sem, da se je pri 
Drnovem točno videla meja med krško in bre-
žiško občino. Na krški strani, kjer sta podvoz 
in ovinek, je bila cesta bolj poledenela. Po-
membno je predvsem, da so ceste očiščene 

zjutraj, ko gredo ljudje v službo. Vožnja pozimi je drugače 
super, samo da je cesta očiščena.

Letošnja zima je zelo radodarna s snegom, saj nam je 
postregla že z dvema poštenima pošiljkama, najprej 
decembrsko, nato še januarsko. Zanimalo nas je, kako 
ste bili ob tem zadovoljni z delom zimskih služb, so se 
po vašem mnenju izkazale ali ne?

anketa

So se zimske službe izkazale?

»Informacije o zaprtju Pre-
vzgojnega doma Radeče v 
tem trenutku ne držijo in se 
ne izvajajo nobene aktivno-
sti v to smer,« je dejal gene-
ralni direktor Uprave RS za 
izvrševanje kazenskih sank-
cij Dušan Valentinčič ter do-
dal, da pa so bili primorani 
v sklopu vladnih varčeval-
nih ukrepov preverjati no-
tranjo organiziranost. Pove-
dal je še, da obstaja vizija, 
da se prevzgojni dom preseli 
z obstoječe lokacije in da bi 
bili zato brezplačni, a ustre-
zni objekti dobrodošli, če-
prav obstaja možnost, da se 
najemna pogodba, podpisana 
do leta 2015, podaljša. Spo-
mnil je tudi na čase, ko pre-
vzgojni dom v Radečah ni bil 
dobrodošel. Kasneje je na-
stal konsenz in dom je po-
stal del okolja. 

»Radeče ne smejo biti talec 
nobene vlade,« se je za ohra-
nitev prevzgojnega doma za-
vzel nekdanji radeški župan 
in sedanji poslanec Matjaž 
Han, ki je vzroke in posle-
dice v primeru zaprtja doma 
pojasnil tudi z odprtim pi-
smom, objavljenim v pre-
tekli številki Posavskega ob-

Zaprtja ne bo, morda preselitev
RADEČE – Zaradi informacij o nameri pravosodnega ministrstva, ki naj bi želelo zapreti Prevzgojni dom Ra-
deče, se je 17. januarja na 5. izredni seji sestal Občinski svet Občine Radeče. Vabilu se minister za pravo-
sodje in javno upravo dr. Senko Pličanič in državni sekretar na omenjenem ministrstvu Helmut Hartman ni-
sta odzvala, prišel pa je generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Dušan Valentinčič.

zornika. Poudaril je še, da bi 
morebitno zaprtje doma po 
stečaju podjetja Radeče Pa-
pir socialno stisko ljudi doda-
tno povečalo. Pismo podpore 
proti zaprtju je napisal tudi 
upokojeni direktor prevzgoj-
nega doma Ladislav Močiv-
nik. »Prevzgojni dom Radeče 
kot edini zavod te vrste v Slo-
veniji izvaja vzgojni program 
po spoznanjih stroke in nače-
lih za mladoletnike in mla-
dostnike s posebnimi potre-
bami na področju vedenjsko 
čustvenih težav in motenj. 
Ob vzgojnih vsebinah pro-

gram vključuje tudi redno 
šolanje s praktičnim poukom 
in delovno usposabljanje ter 
nacionalno poklicno izobra-
ževanje, pedagoško vodene 
prostočasne dejavnosti, spe-
cifične obravnave in za razli-
ko od vzgojnih zavodov tudi 
program integrirane obrav-
nave odvisnosti od psihoak-
tivnih snovi. Izvajanje vzgoj-
nega programa kot temeljne 
funkcije prevzgojnega doma 
bistveno razlikuje zavod od 
siceršnjega zaporskega sis-
tema. V tem smislu nado-
mestila za prevzgojni dom v 

Sloveniji ni!« je del zapisa v 
pismu, ki so ga na izredni seji 
prejeli vsi prisotni.

V razpravo, ki je sledila po 
vseh pojasnilih, se je vključil 
tudi občinski svetnik Franci 
Kadunc. Povedal je: »Naša 
država je ‚ratala‘ tako bre-
zosebna, da človeka kar za-
boli. Začnimo se pogovar-
jati o tistih, ki tam notri (v 
prevzgojnem domu, op. p.) 
delajo. To je največji ka-
pital. Pomislite na vsakega 
mladostnika, ki ga postavi-
jo na pravo pot. Obljub ima-
mo dovolj!« Predsednik sin-
dikata Prevzgojnega doma 
Radeče Domen Šetina, ki 
27 let dela v radeškem pre-
vzgojnem domu kot pravoso-
dni policist, je bil vesel iz-
ražene podpore za ohranitev 
doma v Radečah, podal pa je 
tudi mnenje, da bi bilo mor-
da smiselno poiskati nado-
mestno lokacijo v občini. Ob 
zaključku izredne radeške 
občinske seje, ki jo je vodila 
županja Rafaela Pintarič, je 
bil sprejet sklep, da se pri-
stojne pozove k pripravi pre-
dloga za dolgoročno rešitev 
prevzgojnega doma v občini 
Radeče. Smilja Radi

Občinski svet Občine Radeče je izrazil nestrinjanje z mo-
rebitnem zaprtjem prevzgojnega doma v Radečah ter so-
glasno podprl njegovo ohranitev.

24-odstotna podražitev, ki bo 
stopila v veljavo 1. februarja, 
pomeni, da bo za uporabnika, 
ki ni priključen na kanalizaci-
jo in čistilno napravo, položni-
ca za komunalne storitve viš-
ja za 1,36 evra na družinskega 
člana, za uporabnika z vsemi 
storitvami (kanalizacija, ČN, 
oskrba z vodo in zbiranje od-
padkov) pa bo znesek na po-
ložnici višji za 2,23 evra na 
družinskega člana. Podražitev 
je, kot sta pojasnila tako di-
rektor Komunale Brežice Ale-
ksander Zupančič kot župan 
Ivan Molan, posledica odmr-
znitve cen komunalnih stori-
tev in nove metodologije do-
ločanja cen, ki zahteva, da so v 
končno ceno ravnanja z odpad-
ki vključeni tudi stroški odvoza 
kosovnih odpadkov ter odlaga-
nja in obdelave odpadkov, za 
kar je Občina doslej letno na-
menjala 400.000 evrov nepo-
sredno izvajalcu gospodarskih 
javnih služb, pa tudi omrežni-
na, ki je bila doslej strošek ob-
činskega proračuna. Nove cene 
so po Zupančičevih besedah še 
vedno nižje kot v sosednjih in 
primerljivih občinah. V razpra-
vi je nekaj svetnikov sicer me-
nilo, da gospodarska situacija v 
občini ne dopušča obremenje-
vanja občanov s podražitvijo, 
beseda pa je tekla tudi o upra-

Od jutri dražja brežiška komunala
BREŽICE – Tamkajšnji občinski svet je na 20. redni seji, ki jo je začel 17. januarja, dokončal pa štiri dni 
kasneje, po kar burni razpravi potrdil predlog novih cen komunalnih storitev, ki so bile nespremenjene 
od leta 2004 (oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki) oz. od leta 2008 (či-
ščenje odpadnih voda), pa tudi rebalans letošnjega občinskega proračuna, ki na eni strani prinaša zni-
žanje splošne porabe za 10 %, na drugi pa povišanje sredstev za nekatere investicije.

vičenosti lanske ustanovitve 
novega javnega komunalnega 
podjetja. Jure Pezdirc (PUM) 
je dejal, da je pred enim le-
tom glasoval za novo komuna-
lo, ker je verjel, da zaradi tega 
ne bo novih stroškov. „Kdor je 
lani glasoval za novo komuna-
lo in bo letos glasoval za po-
dražitev, je nor,“ je izzval kole-
ge v svetniških vrstah. Patricia 
Čular (SDS) mu je odgovorila, 
da je takratni partner (podje-
tje KOP) predlagal še bistveno 
višje cene, kot so te, o katerih 
odločajo tokrat. „Lanska odlo-
čitev je bila pravilna in se ne 
štejem med nore, če bom gla-
sovala za nove cene,“ je de-
jala. Vladka Kežman (LDS) je 
tako kot Pezdirc poudarila, da 
je bilo ob ustanovitvi novega 
podjetja zagotovljeno, da bo 
slednje cenejše in racional-
nejše od starega, a da se bodo 
o tem lahko prepričali šele ob 
prvem poslovnem poročilu.
„Kot občanka sem za to, da 
se cene ne dvignejo, kot sve-
tnica pa sem za to, da v pro-
računu ostane več denarja za 
investicije,“ je pojasnila svo-
je stališče. V nadaljevanju so 
sprejeli še amandma s prvo-
podpisanim svetnikom Anto-
nom Kmetičem, s katerim so 
določili 50-odstotno subven-
cijo za omrežnino v skupnem 

znesku 532 tisoč evrov, kar bo 
predstavljalo popust pri konč-
ni ceni za uporabnike, tako da 
podražitev ne bo tako drastič-
na. 

Precej razprave je bilo tudi o 
predlogu rebalansa letošnje-
ga proračuna, sicer sprejete-
ga že februarja lani. Z njim 
se občinski odhodki, za kate-
re bodo predvidoma najeli tudi 
milijon evrov posojila, zvišuje-
jo za pol milijona evrov na do-
brih 30 milijonov evrov. Kot je 
pojasnil župan Molan, je zniža-
nje državnih sredstev Občino 
prisililo v zmanjševanje sred-
stev na proračunskih postavkah 
za približno 10 %, kljub temu 
pa sredstva za investicije osta-
jajo v približno enakem obse-
gu (44,6 %), saj so bili uspe-
šni pri kandidiranju na razpisu 
za energetsko sanacijo javnih 
stavb ter že pripravljajo do-
kumentacijo za sanacijo Pro-
svetnega doma in Zdravstve-
nega doma Brežice, višja so 
tudi sredstva za pomoč ob-
čankam in občanom v prime-
ru izrednih dogodkov in sred-
stva za zaposlitev preko javnih 
del. Med zvišanimi postavkami 
je največ pozornosti zbudilo 
povečanje sredstev za izgra-
dnjo brežiškega vrtca Mavri-
ca, ki bo zaradi dražjih gradbe-

no-obrtniških del in potrebe po 
ureditvi zaklonišča za 600 tiso-
čakov dražji, kot je bilo prvo-
tno predvideno oz. bo stal 4,6 
milijone evrov, kar je po mne-
nju vodje oddelka za družbene 
dejavnosti Anice Hribar še ve-
dno cenovno ugodna investici-
ja. Čeprav so nekateri svetniki 
menili, da je v proračunu pre-
malo denarja za spodbujanje 
gospodarstva in turizma ter 
da so nekatere investicije pre-
več megalomanske, so z večino 
glasov potrdili rebalans.

Soglasno pa so člani in člani-
ce občinskega sveta potrdili 
dopolnjen osnutek občinskega 
prostorskega načrta in stališča 
do skoraj 600 pripomb iz javne 
razgrnitve in obravnave tega 
dokumenta, oddelek za pro-
storsko načrtovanje in razvoj 
pa je bil pri tem deležen tudi 
kar nekaj pohval svetnic in sve-
tnikov. Po besedah namestnice 
vodje omenjenega oddelka Ka-
tje Pongračič bo osrednji pro-
storski dokument občine, ki ga 
sprejemajo že šest let, po zelo 
optimističnem načrtu dokonč-
no sprejet še pred poletjem. 
Omenimo še, da je Vesna Bo-
govič dobila soglasno pozitivno 
mnenje pri ponovni kandidatu-
ri za ravnateljico OŠ Artiče.
 Peter Pavlovič

KRŠKO - 23. januarja je bila izvedena 6. korespondenčna 
seja krškega občinskega sveta, na kateri so potrdili doku-
ment identifikacije investicijskega projekta Kanalizacija in 
čistilna naprava Gorica, Jelše. Investicija zajema izgradnjo 
kanalizacije v krškopoljskih naseljih Jelše in Gorica, v ka-
terih prebiva skupno dobrih 320 prebivalcev. V sklopu inve-
sticije je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja v 
skupni dolžini 3337 m, dveh črpališč ter čistilne naprave za 
1000 populacijskih enot, ob tem pa je predvidena tudi izgra-
dnja optične povezave za potrebe čistilne naprave v dolži-
ni 580 m. Po izgradnji bo na omrežje priključenih 83 gospo-
dinjstev. Čistilna naprava bo locirana ob makadamski javni 
poti Jelše - Pristava. Nanjo bodo novozgrajeno kanalizacijo 
fazno priklapljali, najprej naselji Jelše in Gorica, nato pa 
še naselji Veliki Podlog in Pristava, v katerih prebiva okoli 
360 prebivalcev. Investicija v skupni vrednosti dobrega 1,1 
milijona evrov, od tega bo 85 odstotkov zagotovljenih iz na-
slova nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regional-
ni razvoj, 15 odstotkov pa bo zagotovila Občina Krško, bo 
predvidoma zaključena do jeseni 2014.  B. M. 

Izgradnja kanalizacijskega 
omrežja skozi Jelše in Gorico 
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Občina Krško: 
računajo na denar 
iz protokolov
Krški župan mag. Miran Stan-
ko je uvodoma dejal, da so v 
letu 2012 v občini končali ve-
liko projektov, med njimi tudi 
obnovo brestaniškega gradu, 
leto pa zaključili s spreje-
mom proračuna za leto 2013 
in 2014, ki sta kljub zahtev-
nim časom investicijsko na-
ravnana. Največ investicij bo 
na področju gospodarske in-
frastrukture in družbenih de-
javnosti, Stanko je izpostavil 
nadaljevanje urejanja krške 
obvoznice, po kateri (oz. vsaj 
delu) naj bi se lahko peljali že 
letos, ureditev Zatona, Dal-
matinove ulice in ulice CKŽ do 
Hočevarjevega trga, ureditev 
pokrite kompostarne v okviru 
sortirnice komunalnih odpad-
kov v Spodnjem Starem Gra-
du, priprave na energetsko 
sanacijo OŠ Jurija Dalmati-
na Krško, OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica in športne dvorane 
pri OŠ Leskovec pri Krškem, 
nadaljevanje posodabljanja 
javne razsvetljave ter skoraj-
šnje odprtje obnovljene Men-
cingerjeve hiše v Krškem. Kot 
težavo, ki ogroža predvideno 
izvedbo proračuna, je izpo-
stavil še vedno neizpolnjene 

protokole, sklenjene v okviru 
sprejemanja državnega pro-
storskega načrta za odlaga-
lišče nizko in srednje radio-
aktivnih odpadkov leta 2007. 
Kot je dejal, se Občina Krško 
dogovarja, da bi v tem letu 
realizirali vsaj protokol v viši-
ni 3,5 milijone evrov, v prora-
čun za leto 2014 pa so vključi-
li preostalih 5 milijonov evrov 
iz naslova protokolov. Na pro-
račun bi lahko znatno, do vi-
šine 3 milijonov evrov, vplivali 
tudi dodatni vladni varčeval-
ni ukrepi. Župan je izrazil tudi 
pričakovanje, da bo čim prej 
stekel proces izgradnje odla-
gališča NSRAO in omogočil, da 
se zaveze, ki jih je s protokoli 
dala država, uresničijo.

Občina Brežice: 
začetek gradnje HE 
Brežice

Po besedah brežiškega župa-
na Ivana Molana so z lanskim 
letom na Občini Brežice lah-
ko zadovoljni, saj so uspe-

šno uresničili številne zasta-
vljene cilje – otvoritev nove 
brežiške športne dvorane in 
podvoza v Dobovi, ustanovi-
tev lastne Komunale Brežice 
d.o.o., zaključek druge faze 
celostne obnove brežiškega 
gradu ter sprejem prve gene-
racije študentov na Fakulteti 
za turizem v Brežicah. Župan 
je izpostavil tudi nagrado Za-
voda za podjetništvo, turi-
zem in mladino Brežice, ki je 
prejel priznanje Sveta Evro-
pe za enega boljših evropskih 
zavodov. Kot je dejal, je pro-
račun za leto 2013 bolj opti-
mistično sestavljen kot lan-
ski. Pred kratkim so dobili 
zeleno luč za projekt ener-
getske sanacije javne razsve-
tljave in še dveh objektov. V 
letošnjem letu bodo začeli s 
projektom dokončanja veri-
ge hidroelektrarn na spodnji 
Savi, in sicer s pričetkom iz-
gradnje HE Brežice. Občina 
Brežice bo letos zaključila 
projekt priprave občinske-
ga prostorskega načrta in ga 
predložila v potrditev ob-
činskemu svetu. Župan prav 
tako pričakuje, da bo sprejet 
občinski podrobni prostorski 
načrt za industrijsko poslov-
no cono Brezina, ki določa 
pogoje za razvoj cone, zato 
v njej v tem letu pričakuje-
jo novo podjetje, ki bi tudi 

zaposlilo nove ljudi. V luči 
zagotavljanja kakovostne-
ga življenja v občini je pred-
nostna naloga tudi zamenja-
va vodovodnih cevi v sklopu 
projekta Hidravlične izbolj-
šave, v teku pa so priprave 
na 5,7 milijonov vreden pro-
jekt na področju vzgoje in iz-
obraževanja – izgradnjo vrt-
ca Brežice. V prihodnjih letih 
pa bodo po vrsti obnovljene 
tudi OŠ Cerklje ob Krki, OŠ 
Artiče in OŠ Globoko.

Občina Sevnica: 
okoljska in 
družbena 
infrastruktura
»Po številnih ureditvah na 
področju cestne infrastruk-
ture, ki so zaznamovale pre-
teklo leto, bo letos večji po-
udarek na gradnji okoljske 
in družbene infrastrukture,« 
je na srečanju dejal sevni-
ški župan Srečko Ocvirk. 
Med načrtovanimi okoljski-
mi projekti za letošnje leto 

je gradnja primarnih vodo-
oskrbnih sistemov na levem 
bregu Save in druge uredi-
tve na področju vodooskrbe 
ter investicije na področju 
odvajanja in čiščenja odpa-
dnih voda. Potekalo bo tudi 
komunalno urejanje območij 
za stanovanjsko in poslovno 
gradnjo, ki ji daje večje mo-
žnosti prostorskega razvoja v 

občini v lanskem letu spre-
jet občinski prostorski načrt. 
Ko bo podpisana sofinancer-
ska pogodba z Ministrstvom 
za šolstvo in šport, bi se lah-
ko že v letošnjem letu začela 
gradnja osnovne šole v Trži-
šču, na Studencu bodo odprli 
nov oddelek vrtca. Po nakupu 
še enega zemljišča bi se lah-
ko začela izdelava OPPN za 
izgradnjo že (pre)dolgo na-
črtovanega atletskega stadi-
ona z nogometnim igriščem. 
Načrtovana je tudi izdelava 
dokumentacije za energet-
ske sanacije javnih objek-
tov ter ureditev okolice sev-
niškega gradu kot pomembne 
turistične infrastrukture. 
»Pospešiti želimo tudi pro-
storsko umeščanje tretje ra-
zvojne osi v prostor ter za-
četek projektiranja mostu na 
Log. S tem bi se ukinili tri-
je nivojski prehodi z žele-
znico,« je nizal načrte sev-
niški župan Ocvirk. V pomoč 
pri izpeljavi načrtovanih pro-
jektov bo tudi jedrska renta, 
ki naj bi jo sevniška občina 
po dolgih pričakovanjih ven-
darle dobila.

Občina Radeče: 
čistilna naprava, 
Savus, tržnica

»Občina Radeče je v leto 
2013 stopila z mešanimi ob-
čutki, saj občinski projek-
ti potekajo v skladu z na-
črti, medtem ko se splošno 
gospodarsko stanje na ob-
močju občine vztrajno slab-
ša. Ob novem letu se je obe-
talo po zaprtju največjega 
delodajalca v občini, tovar-
ne papirja, še zaprtje pre-
vzgojnega doma,« so bile 
uvodne besede županje ob-
čine Radeče Rafaele Pinta-
rič. V radeški občini so 57 % 
letošnjega proračuna investi-
cijsko naravnali. Med ključne 
projekte sodi izgradnja cen-
tralne čistilne naprave. Prva 
gradbena dela na čistilni na-
pravi s 3.000 populacijskimi 
enotami so se pričela že ko-

nec lanskega leta, pričetek 
poskusnega obratovanja pa 
je predviden za pozno je-
sen letošnjega leta. V roku 
nekaj dni pričakujejo priče-
tek gradbenih del na obrežju 
reke Save, na katerem bo do 
sredine letošnjega leta zrasel 
turistično rekreacijski objekt 
Savus. Proti koncu letošnjega 
leta se bodo začela dela za 

radeško tržnico, ki poteka v 
okviru skupne posavske ope-
racije Posavska špajza. Zače-
le se bodo tudi priprave na 
energetsko sanacijo OŠ Ra-
deče, saj so projekt uspešno 
prijavili na razpis za energet-
sko sanacijo javnih objektov. 
V letošnjem letu želijo obno-
viti še večnamenski prostor 
KS Jagnjenica.

Občina Kostanjevica 
na Krki: vrtec, 
Prekopa in vodovodi

Kostanjeviški župan Mojmir 
Pustoslemšek je kot največji 
dosežek minulega leta izpo-
stavil odprtje športno-rekre-
acijskega centra pri tamkaj-
šnji osnovni šoli, leto pa so 
zaključili s sprejemom dvo-

letnega proračuna, ki je po 
njegovih besedah razvojno 
naravnan, saj delež investi-
cijskih sredstev znaša skoraj 
50 %. V nadaljevanju je iz-
postavil tri največje projek-
te letošnjega leta: začetek 
obnove in dozidave prizid-
ka k obstoječemu vrtcu pri 
Osnovni šoli Jožeta Gorju-
pa, s čimer bodo dolgoročno 
rešili problem varstva pred-
šolskih otrok, nadaljevanje 
rekonstrukcije ceste skozi 
Prekopo in obnovo dotraja-
nih vodovodov. Zaključiti že-
lijo tudi pripravo občinskega 
prostorskega načrta, pričeli 

pa bodo tudi projekt izgra-
dnje avtobusnega postajali-
šča in obračališča, s katerim 
bodo rešili avtobusni promet 
po starem mestnem jedru, ki 
še dodatno uničuje spomeni-
ško zaščiteno mestno jedro 
in lesene mostove. Poleg ve-
likih projektov bo Občina Ko-
stanjevica na Krki skrbela za 
vzdrževanje gozdnih in jav-
nih poti ter lokalnih cest, kot 
družbenica podjetja CeROD 
bo vlagala v infrastrukturo 
izgradnje CeROD II, ureja-
la ekološke otoke, občanom 

subvencionirala izgradnjo 
malih čistilnih naprav, ure-
jala odvodne kanale, skrbe-
la za vzdrževanje zelenic in 
ostalih javnih površin itd.

Občina Bistrica 
ob Sotli: obnova 
občinskih zgradb

V bistriški občini bodo letos 
dali poudarek obnovi občin-
skih zgradb v vaškem jedru, 
pri čemer izpostavljajo ob-
novo stare sušilnice hmelja, 
ki jo bodo preuredili deloma 

v poslovne prostore, deloma 
pa za promocijo lokalnih do-
brot. Župan Franjo Debelak 
je izpostavil še obnovo Bra-
tuševe domačije, sanacijo 
Gabronke, čistilno napravo 
Trebče, ureditev bankin na 
cesti Križan, kanalizacijo in 
pločnik Čehovec ter ureditev 
pločnika pri pokopališču. Na 
vrsti bo tudi sanacija osnovne 
šole, obnavljali bodo vodovo-
dno napeljavo in vodna zaje-
tja, mladi bodo izvajali pro-
jekta Semena prihodnosti in 
Mladi v akciji. V pripravi ima-
jo tudi projekte za t. i. „juž-
no mejo“: ureditev cest sv. 
Križ in Hrastje – Črešnjevec 
ter obnovo trga. Ker je obči-
na v celoti v Naturi 2000, se 
morajo prilagajati raznim za-
konskim zahtevam, ki jih od 
njih zahteva Zavod za ohra-
njanje naravne in kulturne 
dediščine. „To, da smo del 
posavske regije, je ena bolj-
ših zadev, ki sem jih nasledil 
od prejšnjega župana. Tukaj 
smo našli skupne interese in 
lahko z velikim vplivom re-
šujemo naše probleme. Vesel 
sem, da smo se z župani do-
govorili, da se prihodnje leto 
na takšnem srečanju zbere-
mo v Bistrici ob Sotli. Tako 
bomo lahko pokazali, da je 
naša občina enakopraven del 
te posavske zgodbe,“ je še 
dejal bistriški župan.

Gostitelj srečanja mag. Mi-
ran Stanko se je ob koncu za-
hvalil tako novinarjem, ki po-
krivajo dogajanje v posavskih 
občinah, kot kolegom župa-
nom za sodelovanje pri sku-
pnih projektih, ki jih je če-
dalje več. „Postanimo regija, 
ki bo spoštovana v Sloveniji,“ 
je dejal.
 P. Pavlovič, S. Radi, 
 R. Retelj, M. Kalčič

Navkljub varčevalnim ukrepom  
so v načrtih številne investicije
BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je 22. januarja potekalo tradicionalno ponovoletno srečanje posa-
vskih županov z novinarji, fotografi in snemalci, ki poročajo o dogajanju v Posavju. Župani mag. Miran 
Stanko, Srečko Ocvirk, Ivan Molan, Mojmir Pustoslemšek, Franjo Debelak in županja Rafaela Pintarič so 
dogodek, sicer v prvi vrsti namenjen sproščenemu druženju, izkoristili tudi za oceno doseženega v mi-
nulem letu, s čimer so večinoma zadovoljni, ter za napoved najpomembnejših projektov, ki bodo v le-
tošnjem letu potekali v njihovih občinah. 

Del posavske novinarske srenje 

Srečanje je tudi priložnost, da se srečajo najbližje sode-
lavke županov oz. njihove poslovne sekretarke in sveto-
valke za stike z javnostmi.

Poklepetali so tudi direktorji in direktorice občinskih 
uprav.

Nevrološka ambulaNta 
v aristotel, 

zdravstveNem ceNtru d.o.o.
V nevrološki ambulanti v Aristotel, zdravstvenem centru 
v Krškem 18. februarja začenja z delovanjem nevrološka 
ambulanta. Ordiniral bo 
prim.mag. Bernard Meglič, dr.med. specialist nevrolog. 

Prim. Meglič je Medicinsko fakulteto v Ljubljani končal leta 
1988. Leto kasneje je opravil strokovni izpit in se zaposlil na 
Kliniki za nevrokirurgijo, Klinični center Ljubljana, kjer je leta 
1993 zaključil magistrski študij. Specialistični izpit iz nevrolo-
gije je opravil leta 1996. Zaposlen je na Nevrološki kliniki, Kli-
nični center v Ljubljani. Opravlja delo specialista na bolniškem 
oddelku, v nevrološki ambulanti, v ultrazvočni ambulanti in 
v avtonomnem laboratoriju. Je soavtor več kot 100 strokov-
nih in znanstvenih prispevkov v tujih in domačih publikaci-
jah. Je zapriseženi sodni izvedenec za področje nevrologije.

Nevrologija je klinično medicinska veda, ki obravnava bol-
nike z boleznimi živčevja in mišic. Najpogostejše nevrolo-
ške bolezni v Sloveniji so možgansko-žilne, degenerativ-
ne (demenca, Parkinsonova bolezen), bolečinski sindromi, 
bolezni povezane z epilepsijo in avtoimune nevrološke bo-
lezni. Najpogostejši simptomi in znaki, zaradi katerih se 
bolniki zglasijo v nevrološki ambulanti, so glavoboli, bo-
lečine v hrbtenici in mišicah, vrtoglavice, motnje hoje in 
motorike ter upad umskih sposobnosti. Silovit napredek 
nevrologije je v preteklih desetletjih omogočil, da je dia-
gnosticiranje in zdravljenje nevroloških obolenj vse učin-
kovitejše. Predvsem slikovne preiskave so zelo olajšale 
diagnostiko, dosegljiva pa so tudi številna zdravila, ki učin-
kovito lajšajo težave bolnikov. Vsekakor pa najpomemb-
nejša ostajata pogovor z bolnikom in nevrološki pregled.

Informacije in naročila na telefonski številki 07 49 03 000.
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Nove uradne ure KU Kostanjevica
KOSTANJEVICA NA KRKI – Iz Upravne enote Krško so sporo-
čili, da bodo od 1. februarja dalje uradne ure Krajevnega 
urada Kostanjevica na Krki ob četrtkih od 7. do 12. in od 13. 
do 15. ure. Upravne storitve so sicer na voljo tudi na sede-
žu Upravne enote Krško v času uradnih ur, in sicer: v pone-
deljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 18. ure in 
v petek od 8. do 13. ure.

Za PGD Brežice – mesto je 
130. obletnica aktivnega de-
lovanja na področju požarne 
varnosti na območju breži-
ške občine. Zadnja leta da-
jejo poudarek na posodobi-
tvi osebne zaščitne opreme, 
veliko dela pa so vložili v ob-
novo in vzdrževanje svojih 
prostorov, je letno poročilo 
pričel predsednik Tomislav 
Galič. Poudaril je sodelo-
vanje z GZ Brežice in osta-
limi društvi v njej ter z AMD 
Brežice. Člani so dobili ma-
jice, nabavili so osem kom-
binezonov po tipizaciji GZS, 
ki jih bodo uporabljali pred-
vsem za tehnične interven-
cije, napadalno skupino so 
opremili s čeladnimi svetil-
kami in zaščitnimi rakovica-
mi, sami pa so obnovili nede-
lujočo razsvetljavo na vozilu 
Man. O delu gasilk, ki so so-
delovale pri vseh dogodkih 
v društvu in na organizacij-
skem področju, ena članica 

Zbor mestnih in okoliških gasilcev
BREŽICE – V januarja so občna zbora opravili v obeh brežiških prostovoljnih gasilskih društvih: 19. janu-
arja Prostovoljno gasilsko društvo Brežice – mesto, 26. januarja pa še Prostovoljno gasilsko društvo Bre-
žice – okolica. Oboji so ugotovili, da je za njimi uspešno leto.

pa se je usposobila za men-
torja mladine, je poročala 
Renata Travnikar. Povelj-
nik Zlatko Fišer je povedal, 
da je bilo na intervencijah 
opravljenih 9.464 ur dela; na 
dveh gasilskih vajah so pre-
verjali organiziranost, opre-
mljenost in usposobljenost 
operativne enote PGD Bre-
žice, sektorsko vajo na ob-
močju bolnišnice Brežice so 
izvedli s PGD Brežice – okoli-
ca in PGD Bukošek ter z eki-
po prve pomoči CZ Brežice, 
prvič pa tudi z ekipo Kino-
loškega društva za iskanje, 
zaščito in reševanje Brežice.

Za 10 let dela v PGD Brežice 
– mesto so priznanja preje-
li Klemen Galič, Branko Ga-
lič, Leon Fišer in Kristijan 
Simončič, za 40 let pa Bran-
ko Jerič; v 1. starejšega ga-
silca sta napredovala Kristi-
jan Simončič in Jure Krošl, 
v  2. starejšega gasilca Jože 
Franko, zahvalo so prejeli 
Miroslav Jovanovič, Renata 
Travnikar in Jože Travnikar, 
obeležili pa so tudi okrogle 
jubileje svojih članov.

Predsednik PGD Brežice – 
okolica Rado Berstovšek je 
poročal, da so zadovoljni s 
članstvom, morajo pa posve-
titi več pozornosti vključeva-
nju mladih, mlajši kader pa 
bi se moral bolj odločati za 
nadaljnje izobraževanje. Si-

cer so zastavljeni plan v ce-
loti izpolnili, ves prosti čas so 
namenili obnovi sosednjega 
objekta in ga predali svoje-
mu namenu, za obnovo pa so 
vložili 380 prostovoljnih de-
lovnih ur. Nabavili so nekaj 
opreme in dve ženski unifor-

mi. S PGD Brežice – mesto so 
obeležili 130-letnico njiho-
vega delovanja, udeleževali 
so se posvetov na GZ Breži-
ce. V letu 2012 beležijo veli-
ko intervencij, požarov in re-
ševanj v poplavah, leto pa so 
zaključili z akcijo „Gasilski 
koledar v vsako gospodinj-
stvo“. Poveljnik Andrej Kel-
har je udeležence podrobne-
je seznanil o intervencijah, 
o vaji v obrtni coni Brezina, 
kjer so izpopolnjevali znanje 
o delovanju tehnike na njiho-
vem vozilu, sodelovali pa so 
tudi na vaji simulacije potre-
sa in posledičnega požara na 
bolnišnici Brežice, dva ope-
rativna gasilca sta opravila 
tečaj za strojnika.

Priznanje GZ III. stopnje so 
prejeli Stanko Radanovič, 
Bojan Veble, Franc Zalokar, 
Mojca Kelhar, Rado Kržan, 
Peter Berstovšek in Anton 
Berstovšek, priznanje GZ II. 
stopnje Marjan Berstovšek, 
Andrej Kelhar in Jože La-
puh st., priznanje GZ I. sto-
pnje pa Radko Berstovšek.
 Natja Jenko Sunčič

Predsednik PGD Brežice - 
mesto Tomislav Galič

Predsednik PGD Brežice - 
okolica Rado Berstovšek

DOBROVA - Po televiziji sli-
šimo, da je družina v stiski. 
Čeprav nam je hudo, ob-
stanemo, češ, veliko je ne-
sreče, veliko družin, ki po-
trebujejo pomoč in le kaj 
lahko v vsej tej stiski naredi 
ubogi posameznik? „Veliko 
in še več,“ bi povzela pre-
pričanje Sare Capl ter nje-
nih preko 60 prijateljev, ki 
so minulo nedeljo dobrodu-
šno odgovorili na veliko sti-
sko očeta samohranilca in 
njegovih dveh otrok iz Do-
brove pri Senovem. 

29-letna Sara Capl iz Krške-
ga je v oddaji Tednik opazi-
la zgodbo družine, katere na-
glas jo je takoj spomnil na 
posavskega. Oče Anton Perc, 
hčerka Mateja in sin Toni že 
dolgo preživljajo hude čase, 
vse se je začelo s tragično iz-
gubo matere, ki se ji je nekaj 
let kasneje pridružila še ne-
sreča sina, v kateri je izgubil 
desno roko. Slika je Sari po-
vedala več kot tisoč besed, 
sploh ko je videla dva mla-
da človeka, ki preprosto ne 

Kapo dol za dober zgled

Sašo in Mateja Sotlar, Sara Capl in družina Perc

vidita več prihodnosti. Ta-
koj je pisala uredniku Te-
dnika za naslov družine. In 
res, ni se motila, naglas je 
bil pravi - družina je priha-
jala iz okolice Senovega. Ko 
je dobila naslov, je k sode-
lovanju pozvala svoje prija-
telje, znance, družine, v le 
nekaj urah se jih je odzva-
lo preko 60. Akcija je stekla, 
zbrali so 15 škatel oblek, ži-
vil, nov topli pod za kuhinjo, 
odzvali sta se tudi podjetji 
Numip in Qtechna z denarno 
pomočjo. „Vse jim bo prišlo 
zelo, zelo prav,“ je po obi-
sku Perčevih na domu, ka-
mor sta jo spremljala še dva 

prijatelja, dejala vidno ga-
njena Sara. Ljudje so želeli 
pomagati, niso čakali na or-
ganizacije in ustanove, am-
pak tokrat preko Sare slišali 
in uslišali vnebovpijoče želje 
posavske družine. „Mislim, 
da lahko kljub temu, da je 
hudo, vsak nekako pomaga. 
Kriza je res del vseh nas,“ je 
dodala Sara. Ker so razmere 
v mnogih posavskih družinah 
težke, je naš čut za sočlove-
ka danes še pomembnejši kot 
kdaj prej. Sari in vsem pod-
pornikom te spontane dobro-
delne akcije kapo dol za srč-
nost in dober zgled. 
 Maruša Mavsar

KRŠKO - Župan občine Krško 
mag. Miran Stanko je 29. ja-
nuarja v svoj kabinet pova-
bil prostovoljce, ki so na 
pobudo podjetnika Jožeta 
Abrama s Senovega v okvi-
ru humanitarnega društva 
ADRA v dneh obilnega sne-
ženja s prostovoljnim delom 
pomagali pri čiščenju javnih 
površin v Krškem. Šestčlan-
ski ekipi se je zahvalil za 
njihov odziv in pripravlje-
nost opraviti dobro delo.

Humanitarno društvo ADRA 
Slovenija (Adventistična do-
brodelna in razvojna orga-
nizacija) ima v Krškem zelo 
odzivno in vedno za pomoč 
pripravljeno organizacijsko 
enoto. V preteklosti so poma-
gali že večkrat, predvsem ob 
naravnih nesrečah, kot so po-

Župan sprejel prostovoljce

plave in neurja, v katerih so 
pomagali pri čiščenju in od-
stranjevanju posledic in pri 
pomoči prizadetim posame-
znikom. Tudi sicer so prosto-
voljci omenjenega humanitar-
nega društva redno aktivni. 
Na njih se je mogoče obrniti 
v primerih, ko pomoč potre-
bujejo starejši ljudje, zbirajo 
tudi oblačila, obutev in hrano. 

Če potrebujete pomoč ali če 
bi radi kakšno stvar tudi sami 
prispevali, se lahko obrnete 
na Rajka Slugo – 051 234 478, 
v primeru tehničnih interven-
cij pa je na voljo Jože Abram 
– 041 250 321, ki je v nujnih 
primerih pripravljen ponuditi 
svoje sposobnosti pri popravi-
lu stavb, zagotovitvi ogreva-
nja … 
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

tel.: 07/48 80 380

V VSEH DOBRO ZALOŽENIH TRGOVINAH V POSAVJU!

V času pusta si privoščite

KROFE 
IZ DOMAČE PEKARNE PAPEŽ
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Prireditev je potekala v Več-
namenskem domu v Dolenji 
vasi in z obiskom presegla 
pričakovanja organizatorjev. 
Irena Stergar, vodja oce-
njevalne komisije, ki je bila 
tudi pobudnica prve ocvirki-
jade, je ob tem povedala, da 
je ‚ocvirkarije‘ pripravilo 38 
razstavljavcev, ki so dali na 
ogled in pokušino 43 izdelkov. 
„Ocenjujemo trud in zamisel. 
Letos je zopet nekaj izdelkov 

na motiviko aktualnih politič-
nih tem. Zelo smo zadovolj-
ni z udeležbo tistih, ki so se 
odločili, da pripravijo jedi iz 
ocvirkov. Tako je naša prire-
ditev že prerasla krajevne 
meje,“ je še dejala ob razgla-
sitvi rezultatov. Prvo mesto je 
pripadlo družini Bogovič z iz-
delkom „Gotof je“, na drugo 
mesto se je uvrstil Erik Smo-
lej s „Prleško pogačo“ in na 
tretje mesto Turistično dru-
štvo Senovo s „Pršjačo“. 

Povabilu na prireditev sta 
se odzvala tudi krški žu-
pan mag. Miran Stanko in 
predsednik domače krajev-
ne skupnosti Goran Udovč, 
ki sta zbranim namenila ne-
kaj pozdravnih besed. Obi-

Na pokušino 43 ocvirkovih jedi
DOLENJA VAS - Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je 19. januarja organiziralo 
že šesto ocvirkijado. Ocvirkove dobrote je pripravilo 38 razstavljavcev, najbolj 
domiseln izdelek pa je prispevala družina Bogovič iz Spodnjega Starega Grada.

skovalci pa so uživali tako ob 
bogatem kulturnem progra-
mu kakor tudi ob iskrivih do-
mislicah ter skeču. Nastopi-
li so Jože Sotelšek, David in 
Julija Laznik, ŽePZ Prepeli-
ce, Vital in Matija Koritnik, 
Ljudski pevci Kapelski pu-
bje, Ljudski pevci Ajda, Ve-

seli oder, Ljudski godci Lum-
parklafete, humorist Darko 
Povše in povezovalec pro-
grama Anton Petrovič. Kot 
vsako leto, so tudi letos lici-
tirali prašičjo glavo. Glavni 
licitator Niko Bogovič je za-
njo iztržil 260 evrov.
  Marija Kalčič

Na prireditvi se je trlo obiskovalcev, ki so vidno uživa-
li v programu.

•  kredite od 61 do 96 mesecev 
 z obrestno mero od 6M euribor + 4,00 %
•  kredite od 97 do 120 mesecev  

z obrestno mero od 6M euribor + 4,80 %

UGODNI JESENSKI KREDITI
SAMO ZA VAS

V jesenskih mesecih 
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam 

ugodne akcijske kredite:

ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI, 
PRIČAKUJEMO VAS V NAŠI POSLOVNI ENOTI:  
Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 620 05 00,

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.  

E-mail: info@delavska-hranilnica.si   Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

Informativni izračuni do 96 mesecev:
Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

15.000 EUR 188,20 EUR 195 EUR 614,28 EUR 1,50 EUR 6,40 %

Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

30.000 EUR 374,89 EUR  250 EUR 1.223,64 EUR 1,50 EUR 6,14 %

Efektivna obrestna mera in euribor sta obračunana na dan 1. 11. 2012. Obrestna mera velja za 
imetnike osebnega računa z rednimi mesečnimi prilivi plače ali pokojnine. 

BANČNA INSTITUCIJA ZA VAŠO PRIHODNOST

UPOKOJENKE IN UPOKOJENCI POSAVJA!

PRIHRANILI BOSTE DO 20 EUR NA MESEC 

V Delavski hranilnici vam nudimo naslednje ugodnosti:

• plačevanje položnic BREZ PROVIZIJE do 1. 3. 2013 za imetnike osebnega 

računa v Delavski hranilnici, z rednimi mesečnimi prilivi pokojnine, nato pa še vedno 

najceneje, 0,39 EUR na položnico,

• BREZPLAČNO vodenje osebnega računa za obdobje 12 mesecev, nato le 0,80 EUR 

na mesec,

• tekoči in DODATNI LIMIT obrestujemo samo s 6,50 % letno obrestno mero,

• MasterCard kartico BREZ LETNEGA nadomestila,

• plačila s trajnikom SAMO 0,12 EUR,

• plačila preko elektronske banke SAMO 0,20 EUR,

• VARČEVALNO knjižico nad 31 dni z 1,70 % obrestno mero,

• BREZPLAČNO dvigovanje na bankomatih v Sloveniji in EMU,

• BREZPLAČNO KAVICO dobrodošlice po vaši izbiri v poslovni enoti Brežice.

Srečno do vašega obiska v podružnici Brežice!

Za vse informacije smo vam na voljo v naši poslovni enoti 

v Brežicah, na Cesti prvih borcev 9 (pred glasbeno šolo v Brežicah).

Tel: 07/62 00 500

Vsak delovni dan od 08.30 do 17.00 ure.

Prvo ocenjevanje vin občine 
Brežice je potekalo 18. ok-
tobra 2012 na Kmečkem tu-
rizmu Črpič-Svetnik v Gaju 
pri Veliki Dolini, ocenjevali 
pa sta dve komisiji – najbolj-
ša štajerska vina je izbiralo 
Društvo ljubiteljev bizeljča-
na pod vodstvom predsedni-
ka Petra Gregla, dolenjska 
vina pa je ocenjevala komi-
sija iz Društva vinogradnikov 
Dolina-Jesenice, ki jo je vo-
dil predsednik Slavko Bizjak. 
Kot je povedal brežiški župan 

Ivan Molan, so s to razglasi-
tvijo zaključili projekt Vrata 
turizma destinacije Posavje, 
katerega rdeča nit je bila, 
da celotno Posavje in pred-
vsem občino Brežice pove-
zuje vino. Župan Molan je 
obenem omenil, da so ime-
li s projektom časovno sti-
sko, saj je bilo po eni stra-
ni prezgodaj za oceno letnika 

ZDOLE – Vinogradniško društvo Zdole, ki bo naslednje leto 
praznovalo 20-letnico delovanja, je pred kratkim v tamkaj-
šnjem gasilskem domu v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim 
zavodom Novo mesto in Kmetijskim inštitutom Slovenije or-
ganiziralo 20-urni tečaj iz senzorične analize vina. Udeležilo 

se ga je 29 članov društva, tečaj pa je vodil Samo Hudoklin 
iz KGZ Novo mesto. V času obstoja društva je bil to drugi te-
čaj, s katerim so po besedah predsednika Andreja Molana 
vzgojili novo generacijo poznavalcev vina, večinoma mladih 
ljudi, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in se včlanjujejo v 
društvo. „Namen takšnih tečajev je, da vzgajamo ljudi v po-
znavanju vina, širimo vinsko kulturo oz. kulturo pitja vina, 
saj je zaželeno, da ima vsak vinogradnik tovrstno osnovno 
izobrazbo,“ pravi Molan. Pričakuje tudi, da se bo iz tokra-
tne skupine tečajnikov izluščilo nekaj bodočih ocenjevalcev 
vina, ki pa se bodo morali v ta namen še dodatno izobraže-
vati in pridobiti potrebne izkušnje. P. P.

V Brežicah prvič izbrali županovo vino
BREŽICE – Občina Brežice in Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice sta 18. januarja v Me-
stni hiši Brežice pripravila uradno razglasitev rezultatov prvega ocenjevanja vin brežiške občine, prvič 
pa so izbrali tudi županovo vino.

vin 2012, po drugi strani pa 
malo pozno za letnik 2011, a 
so projekt kljub temu uspe-
šno izpeljali. Dejal je še, da 
se dogovarjajo za poseben 
pravilnik, po katerem se bo 
v prihodnje določalo župano-
vo vino. Na drugem ocenje-
vanju vin brežiške občine, ki 
bo že letošnjega maja, bodo 
tako izbrali županovo vino 
lanskega letnika.

Komisiji sta prejeli 245 vzor-
cev vin iz občine Brežice, od 

tega je bilo 111 vzorcev vin 
s štajerske in 134 vzorcev z 
dolenjske strani. Predsednik 
DV Dolina-Jesenice Bizjak 
je z županom Molanom po-
delil diplome vinogradnikom 
z najboljšo oceno vin. Naj-
boljša štajerska vina imajo: 
Rajko Kovačič, Nujec – vina 
z Bizeljskega, Vina Varlec, 
Andrej Berkovič, Vladimi-

ra Zorenč, Branko Franc 
Jelčič, Vina Keltis – Marjan 
Kelhar, Blaž in Anton Za-
gmajster, družina Najger, 
Boštjan Lipej, Vino Graben, 
Martina in Janko Matjašič, 
Vesna Kunej, Aleš Balon, 
Turistična kmetija Pudvoi 
– Darko Ogorevc ter Mirko 
Faber. Med predikati je naj-
višjo oceno dobilo vino tra-
minec z Blaževe gorce, ki 
ga je pridelal Martin Kova-
čič. Najvišje ocenjeni peni-
ni sta bili »Chander« Simona 
Pinteriča in »Mario« iz Vina 
Keltis – Marjan Kelhar. Med 
dolenjskimi vini pa so naj-
boljši: Milan Valek, druži-
na Prah, Radovan Ivanšek, 
Anton Ajster, Berta Schu-
tenberger, Zdenka Mirtek, 
Martinovi, Robert Jarkovič, 
družina Tomše – Globočice 
2, Mihael Kvartuh, Boštjan 
Geršak, Bojan in Roman 
Kvartuh, Franc Žibert, Le-
opold Kerin ter Jože Zo-
barič. Najvišjo oceno pre-
dikata je komisija podelila 
laškemu rizlingu, ki so ga 
pridelali Martinovi. Najvišjo 
oceno med peninami je do-
bila penina Rudija Kosa. Sle-
dila je še razglasitev prvega 
županovega vina, ki je po-
stalo vino Martina Kovačiča – 
traminec, suhi jagodni izbor, 
letnik 2007, Blaževa gorca. 
Razglasitev so popestrili re-
citali Reneje Mihelič in Iva-
ne Vatovec ter nastop har-
monikarja Davida Hodeta. 
Po uradnem delu podelitve 
diplom, ki ga je povezovala 

Bojana Zevnik, je sledilo še 
skupno druženje s pokušino 
zmagovalnih vin.
 Rok Retelj

Zdravica z županovim vinom – Ivan Molan, podžupanja 
Katja Čanžar in Slavko Bizjak

VISOKA MERILA

AVTOLINE KRŠKO d.o.o., 
Bohoričeva 10, Krško,

tel.: 07 490 21 20

Kombinirana poraba goriva 
in izpusti CO2: 5,5-6,4 l/100 km

in 134-149 g/km.

Superb Combi Family 2,0 TDI

Yeti Family 1,2 TSI

Octavia Combi Family 1,2 TSI

www.škoda.si
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Tečaj iz senzorične analize vina

Del tečajnikov med analizo vin

Zmagovalni izdelek druži-
ne Bogovič
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» inštalacije vseh vrst vodovodnih 
in plinskih napeljav

» toplotne oz. centralne inštalacije 
in vzdrževanje

» inštalacije talnega ogrevanja – 
diamantno vrtanje

» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij
» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

Vsako leto v januarju koordinator Območne izpostave Jav-
nega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti La-
ško Ivan Medved skliče sestanek s predstavniki kulturnih 
društev. Tretji ponedeljek v tem letu smo se srečali v sej-
ni sobi občine Radeče, kjer se je sestanka udeležilo de-
vet predstavnikov kulturnih društev in predstavnica šole 
ter s strani občine direktorica občinske uprave in sveto-
valka za družbene dejavnosti. 

Ivan Medved je med drugim predstavil pester pregled aktiv-
nosti ljubiteljskih kulturnih društev v letu 2012. Območnega 
srečanja odraslih dramskih skupin – Linhartovega srečanja sta 
se udeležili dve društvi iz Radeč, in sicer Gledališko društvo 
Radeče s predstavo Vaja zbora in Prosvetno društvo Vrhovo 
s predstavo Hrup za odrom. Revije otroških pevskih zborov 
»Pozdrav pomladi« v Laškem, kjer je nastopilo prek 400 mla-
dih pevcev, se je udeležil Mladinski pevski zbor OŠ Radeče. V 
marcu je potekalo tudi Območno srečanje folklornih skupin 
»Se igramo, pojemo in tudi zaplešemo«, kjer se je predsta-
vilo deset skupin, med njimi Otroška folklorna skupina »Rin-
ga raja« vrtca Radeče in Otroška folklorna skupina »Marjan-
ca« OŠ Radeče. Gledališki dan se je odvijal v Domu kulture v 
Radečah – Območnega srečanja gledaliških skupin »Mladi in 
oder« se je udeležilo šest skupin in ena skupina v Rogatcu. 
Na obeh srečanjih je nastopilo prek 100 mladih gledališčni-
kov. Strokovni spremljevalec Vojko Belšak je za regijsko sre-
čanje izbral tri radeške gledališke predstave, in sicer: Kdo je 
Vidku napravil srajčico v izvedbi gledališkega krožka Podru-
žnične šole Svibno, Skuliri se v izvedbi Gledališkega društva 
Radeče ter Skrivnosti iz šolskega wc-ja v izvedbi Prosvetnega 
društva Svibno. Izredno veselje je prinesla uvrstitev otroške 
gledališke skupine POŠ Svibno na državno srečanje, kar je iz-
reden uspeh za mlade gledališke ustvarjalce. 

Folklorno društvo Brusači Radeče se je udeležilo Območne-
ga srečanja odraslih folklornih skupin »Le okol« v Šmartnem 
ob Paki. Na Območni reviji odraslih pevskih zborov in ma-
lih vokalnih skupin »Naši zbori« v Radečah se je predstavi-
lo devet zborov in skupin, tudi MoPZ Papirničar Jagnjenica 
in MoPZ Radeče, ki je lani praznoval 110-letnico delovanja. 
Prav tako v Radečah so se na Območnem srečanju pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž predstavili pevci otro-
ške folklorne skupine »Marjanca« OŠ Radeče, pevci Folklor-
nega društva Brusači ter Ljudski pevci iz Svibnega. V začetku 
veselega decembra je Društvo ljubiteljev likovne umetnosti 
Radeče organiziralo Območno likovno razstavo »Jesen – raj 
za umetnike«, ki je zajemala dela 13 likovnih ustvarjalcev, 
nastala na likovni delavnici pod mentorstvom Antona Zgon-
ca. Tudi v tem letu vabljeni na ogled njihovih del v razstav-
nem prostoru Doma kulture. Decembra je 20 let delovanja 
praznovala Vokalno instrumentalna skupina Sv. Peter Radeče 
in jubilej obogatila z odličnim božičnim koncertom. Bogato 
je bilo preteklo leto tudi za KUD Mažorete RAP Radeče, ki si 
ga bodo poleg praznovanja 30-letnice zapomnile po odličnih 
rezultatih na državnem tekmovanju MTZS v Rušah in stopnič-
kah na evropskem tekmovanju v Franciji. 

S strani predstavnic občine je bil prisotnim predstavljen javni 
razpis za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov 
ter redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je odprt do 11. 
ferbuarja. Govorili smo tudi o enotnem načinu organizacije 
prireditev in proslav, o čemer smo že obvestili predstavni-
ke vseh društev. Nikoli pa ni odveč iskrena zahvala v imenu 
občine kot tudi v imenu OI JSKD Laško vsem, ki se kakorkoli 
udejstvujejo ter vlagajo svoj čas, svoje znanje in svoje ve-
selje v ljubiteljsko kulturno dejavnost.

Sestanek Območne izpostave 
JSKD Laško s predstavniki 
kulturnih društev

Kdo je napravil Vidku srajčico (otroška gledališka sku-
pina POŠ Svibno)

Obvestilo JZ Celjske Lekarne 
Lekarna Radeče posluje v prenovljenih prostorih od pone-
deljka, 28. januarja 2013. 
Neprekinjena dežurna služba poteka v Lekarni Center, Sta-
netova 13a, Celje, tel.: 03 425 02 60.

KRŠKO – V Društvu upokojencev Krško so 17. januarja v kr-
škem hotelu pripravili ponovoletno družabno srečanje za čla-
ne društva, ki so dopolnili 80 in več let. Teh je v društvu 269 
od skupno 1266 članov, srečanja pa se jih je zaradi močnej-
šega sneženja tega dne udeležilo okoli 80. Najstarejšima 

prisotnima upokojencema, Ignaciju Prijatelju in Mariji An-
drejaš, je predsednica Ana Pajić ob nagovoru in pozdravu 
zbranim izročila simbolični darili, vsem prisotnim pa sta obi-
lo zdravja v letu ter čim več prijetnih dni, preživetih v kro-
gu svojcev, prijateljev in znancev, zaželeli tudi predsednica 
Sveta KS mesta Krško Jožica Mikulanc in direktorica Centra 
za socialno delo Krško Marina Novak Rabzelj. Kulturni pro-
gram na srečanju, ki ga v društvu že več kot desetletje pri-
pravljajo za najstarejše člane v prvem mesecu novega leta, 
so oblikovali Vidka Kuselj, duet Tonika Jankovič in Fanika 
Molan ter kmečki godci „En tresk bumf band“ z Razborja.
 B. M. 

Srečanje krških starostnikov

Upokojenci, na sredini najstarejša udeleženka srečanja Ma-
rija Andrejaš, so skupen čas izkoristili za sproščen klepet.

SEVNICA - V Kulturni dvorani Sevnica je 22. januarja potekal 
tradicionalni planinski večer v organizaciji Planinskega dru-
štva Lisca Sevnica, ki šteje okoli 500 članov, delujočih v 16 
različnih odsekih, sekcijah in skupinah, od predšolskih otrok 
do upokojencev častitljivih starosti. Planinski večer, ki je po-
tekal tudi v počastitev 60. obletnice ureditve Slovenske pla-

ninske poti, najstarejše vezne poti na svetu, ter 120. obletni-
ce organiziranega planinstva na Slovenskem, je bil posvečen 
pregledu aktivnosti društva v preteklem letu. Pestro pred-
stavitev celoletnega dogajanja z okoli 700 fotografijami je 
pripravil Vinko Šeško, podpredsednik PD Lisca Sevnica, fo-
tograf ter z dušo in srcem strasten ljubitelj narave in gora. 
V predstavitev dejavnosti so se aktivno vključevali tudi šte-
vilni člani društva, vodje sekcij in skupin. V uvodnem delu 
je zapela planinska pevska skupina Encijan, ki deluje v okvi-
ru PD Lisca in vstopa v dvanajsto leto aktivnega delovanja. 
Prisotne je pozdravil tudi predsednik sevniškega planinske-
ga društva Rok Petančič. R. P., foto: V. Š.

Planinski večer PD Lisca 

Planinska pevska skupina Encijan in predsednik PD Lisca 
Sevnica Rok Petančič

Petčlanska ocenjevalna ko-
misija pod vodstvom Petra 
Verstovška je letos oceni-
la kar 90 vzorcev oz. 20 več 
kot lani, od tega 26 vzorcev 
krvavic, 23 vzorcev mesenih 
klobas, 12 vzorcev potic, 11 
vzorcev pečenic, devet vzor-
cev tlačenk, šest vzorcev 
ocvirkov in tri kuhane krače, 
s katerimi so obogatili leto-
šnje ocenjevanje, ki ga vsa-
ko leto pripravijo okoli pra-
znika sv. Antona Puščavnika, 
zavetnika „kolinarjev“. Prva 
mesta so zasedli: mesenke - 
Silvo Vide iz Grobelj, krvavi-
ce - Jožef Petkovšek iz Le-
skovca pri Krškem in Roman 
Molan iz Gornjega Lenarta, 
tlačenka - Franc Medle iz 
Sel pri Ratežu, kuhana kra-
ča - Franc Kovačič iz Šen-
tjerneja, ocvirki - Ivan Prah 
iz Velikega Podloga, peče-
nice - Boštjan Sintič iz Do-
lenje Pirošice, nevzhajane 

Nagradili mojstre domačih kolin
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnje Društvo domače koline, ki združuje okoli 80 ljubiteljev te tradicije 
z območja od Brežic do Novega mesta, je 26. januarja v gostilni Kmečki hram pripravilo že 14. praznik 
domačih kolin, na katerem tradicionalno podelijo priznanja najboljšim pridelovalcem domačih dobrot.

potice - Mihaela Blatnik iz 
Ledeče vasi in vzhajane poti-
ce - Slavka Novak z Otočca. 
Verstovšek je sicer pohvalil 
kvaliteto zmagovalnih izdel-
kov, na splošno pa je ocenil, 

da se pri pripravi mesnih iz-
delkov ne uporabljajo ve-
dno prave začimbe, znati je 
treba tudi pazljivo ravnati s 
krvjo pri krvavicah, upora-
bljati pravi les za dimljenje 

mesenih klobas itd. „Pridelo-
valce kolin bi morali povabiti 
na predavanje strokovnjaka, 
ki bi pojasnil, katere sesta-
vine in začimbe so prave,“ 
je dejal. Predsednik Društva 
domače koline Franc Kovačič 
pa je povedal, da vzorce na 
ocenjevanje prinašajo tudi 
nečlani društva, posebej pa 
ga veseli, da se ocenjevanja 
udeležuje tudi mlajša gene-
racija, kar pomeni, da tradi-
cija domačih kolin še ne bo 
zamrla.

Na prireditvi, ki jo je pove-
zovala Melita Skušek, po-
pestrili pa so jo tudi z živo 
glasbo, so vzorce nagrajenih 
izdelkov razstavili na ogled, 
seveda pa so številni udele-
ženci tudi poskusili, kakšne 
dobrote nastajajo pri moj-
strih domačih kolin. 

 Peter Pavlovič 

Miza z vzorci nagrajenih izdelkov je pritegnila veliko po-
zornosti.

ARTIČE - Vse sekcije društva KUD Oton Župančič Artiče so 26. 
januarja  združile moči in v tamkajšnjem prosvetnem domu pri-
pravile prireditev z naslovom Stkano v igro, pesem in ples, ki je 
bila posvečena pesniku, dramatiku in prevajalcu Otonu Županči-
ču, po katerem si je artiško kulturno-umetniško društvo nadelo 

ime. Kot je uvodoma dejala njegova predsednica Ida Ostrelič, 
si je društvo po koncu druge svetovne vojne izbralo takšno ime 
morda zato, ker je bil Otonu Župančiču ravno v tistem času po-
deljen naziv ‚ljudski umetnik‘, kar popolnoma ustreza vsebini 
njihovega delovanja. Zanimiv sobotni večer so torej oblikovali 
vsi, ki delujejo pod okriljem društva KUD Oton Župančič Artiče: 
ljudski godci Trebeški drotarji, ljudski pevci Fantje artiški, tam-
buraški orkester, mešani pevski zbor, tri folklorne skupine in li-
terarna sekcija. Njihove prireditve so vedno zelo dobro obiska-
ne in nič drugače ni bilo tudi tokrat.  K. Klemenčič

Stkano v igro, pesem in ples

Folklorna skupina in Fantje artiški na odru
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GZS Območna zbornica Posavje, Krško s partnerji v projektu objavlja
RAZPIS ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE POSAVJA 2012

RAZPIS
za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom

inovacijam v posavski regiji za leto 2012

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki po-
samezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zborni-
ce Posavje, Krško.  

Predmet razpisa so inovacije, definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:
• inovacija je proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces preobliko-

vanja ustvarjalnosti v dobiček; 
• novi izdelki, postopki in storitve;
• vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
• temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali 

uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Merila za dodelitev priznanj (inventivnost, gospodarski rezultati, trajnostni vidik) so podrobneje 
opredeljena v razpisu oz. razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo na razpis je petek, 12. april 2013. Prijave se pošljejo na naslov GZS Območna zbor-
nica Posavje, Krško, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, Bohoričeva 9, 8270 Krško ali v 
elektronski obliki na naslov oz.posavje@gzs.si .
Podelitev odličij bo predvidoma junija 2013. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani:
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje/60232  

Brezplačna delavnica
KAKO USPEŠNO PRIPRAVITI IN PRIJAVITI INOVACIJO 

NA RAZPIS IN IZMENJAVA DOBRIH PRAKS

V okviru letošnjega razpisa za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam posavske 
regije za leto 2012, bomo organizirali brezplačno delavnico, s katero želimo predstaviti način, kako 
uspešno pripraviti in prijaviti inovacijo na razpis in predstavili dobre prakse vezane na inovativ-
no dejavnost.

Komisija Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije je v lanskem letu uvedla tudi nekaj spre-
memb, predvsem pri merilih za ocenjevanje. Kot pri vsaki vlogi na razpis je tudi tukaj pomemb-
no, da prijavitelj razume kriterije in merila za ocenjevanje ter pripravi vlogo v skladu z njimi.

Delavnico bo vodila Simona Rataj, vodja projekta inovacij na GZS, ki bo predstavila razpis, pravil-
nik in merila za ocenjevanje vlog. Na delavnici bodo prisotni tudi predstavniki Ocenjevalne komi-
sije za inovacije, ki bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja, 
Brezplačna delavnica bo v sredo, 6. marca 2013, ob 13. uri v predavalnici GZS Območne zborni-
ce Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

Vabimo vse prijavitelje, tudi tiste, ki še razmišljajo in so v dvomih ali je njihova inovacija primerna 
za prijavo ali ne, da se delavnice udeležijo.

Prijavnica za brezplačno delavnico je objavljena na spletni strani: 
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje/60329 

Medijski sponzor razpisa za najboljše inovacije Posavja 2012: 

Zakaj projekt Trajnostni sadovnjaki? 
Sadjarstvo je pomembna gospodarska panoga Po-
savja, travniški sadovnjaki pa naša bogata kultur-
na dediščina in neizkoriščena priložnost za ekolo-
ško kmetovanje, kjer so vedno bolj pomembna 
stara znanja in okolju prijazne prakse. Na hribovi-
tem delu posavskega podeželja ni sistemskega pri-
stopa spodbujanja različnih zaposlitvenih možno-
sti na osnovi naravnih in kulturnih danosti. Zato s 
projektom uvajamo ravno to: zasaditev oglednih 
travniških sadovnjakov kot učno mesto, permakul-
turni pristop v kmetijsko prakso, oblike socialnega 
podjetništva in vključevanje »nekmetov«, »malih 
kmetov« oz. lastnikov kmetijskih zemljišč v izobra-
ževanja s kmetijskega področja.

S projektom Priložnosti v posavskih tradicional-
nih sadovnjakih ali na kratko Trajnostni sadov-
njaki želimo vzpostaviti lokalno trajnostno oskr-
bo s hrano, vrniti življenje v vasi in spodbuditi 
zaposlitvene možnosti na podeželju, kar so tudi 
cilji lokalne razvojne strategije LAS Posavje. Pro-
jekt je bil leta 2012 izbran na javnem pozivu LAS 
Posavje za nabor projektov, upravičenih do ne-
povratnih sredstev Leader.

Kaj sploh so travniški sadovnjaki?
Na kratko lahko rečemo, da so to sadovnjaki, ki 
niso intenzivni, zasajeni so z visokodebelnimi 
drevesi sadnih vrst, vzgojenih na bujni podlagi 
ali iz semen in kjer lahko raste ena ali več sadnih 
vrst, posamič ali v vrstah, razdalja med njimi pa 
je praviloma večja kot v intenzivnih sadovnjakih.

Ste vedeli? 
 › Skoraj tretjina vseh jabolk pri nas se še vedno 

pridela v travniških sadovnjakih (v glavnem za 
domačo porabo), slovenska jabolka pa so bila 
cenjena že na dvoru Marije Terezije. 
 › Deblo marelice prebelimo z apnom, saj s tem 

preprečimo, da bi začeli sokovi prehitro krožiti, kar 
se lahko zgodi ob dvigu temperatur ob koncu zime. 
 › Majhen dodatek breskovega vina sadnemu 

vinu ali jabolčniku spodbudi bistrenje, izboljša 
okus in obstojnost. 
 › Že v srednjem veku so dren prištevali k sa-

dnim rastlinam, njegove koščice pa so našli tudi 
v glinastih posodah iz halštatske dobe.
 › Star zdraviteljski slovenski recept pa pravi: 

"Od gnilih jabelk voda je dobra za marsktero 
bolejzen. Gnila jabolka, ko še niso čist gnila, sti-
sniti in to vodo piti. Je dobra za take, ki v bolezni 
ob vso moč pridejo, shladi telo in srce. Prežene 
vročino iz života. Piti zjutraj in zvečer en glaž."

Kaj se bo v projektu dogajalo? 
Projekt ima dve fazi. V prvi (od februarja do av-
gust letos) bomo izvajali:
• 60-urni program izobraževanja za sadjarske 

mojstre za naziv sadjar/sadjarka po standar-
dih NPK (pričnemo 18. februarja 2013)

• zasadili bomo štiri ogledne sadovnjake, ki bodo 
postali učna mesta 

• postavili bomo zavetišča za koristne organizme 
v sadovnjaku, t. i. hotele za žuželke

• 72-urno izobraževanje za permakulturne načr-
tovalce (pričnemo sredi marca 2013)

• dve podjetniški delavnici za spodbujanje iska-
nja podjetniških priložnosti (april 2013)

Aktivnosti se bodo izvajale na različnih lokaci-
jah Posavja pri partnerjih v projektu: Javni za-
vod Kozjanski park, Zavod Svibna na Brezovski 
Gori, Verbena d.o.o. na Okroglicah in Kulturno 
društvo Svibno.

Imate travniški sadovnjak in želite poglobiti 
znanje o sadjarstvu? 

Sadovnjaka sploh nimate, bi ga pa zasadili? 
Vam je blizu ekološko kmetovanje? 

Iščete poslovno priložnost na podeželju? 
Razmišljate o dodani vrednosti za vaše 

kmetijske pridelke?

Vabimo vas na tečaj za sadjarskega mojstra za 
pridobitev naziva sadjar/sadjarka, na katerem 
boste dobili odgovore na zgornja vprašanja in 
še veliko več.
Obseg izobraževanja: 60 ur (teoretični del 32 ur 
in praktični del 28 ur)
Čas izvedbe: 18.02.2013 – 20.03.2013 ob po-
nedeljkih in četrtkih od 17. do 20. ure ter ob 
sobotah
Lokacije: Kozjanski park v Podsredi, Brezovska 
Gora, Okroglice in Krško. O točnem razporedu 
lokacij bodo obveščeni prijavljeni tečajniki.
Vsebina:
• razvoj sadjarstva
• razporeditev sadnih vrst (praktično prepozna-

vanje sadnih vrst po lesu)
• ekologija sadnega drevja
• ureditev nasada (praktični ogled terena, količ-

ba, sajenje)
• zgradba sadnih rastlin
• rast in razvoj sadnega drevja
• gnojenje sadnega drevja
• oskrba tal v sadovnjaku
• oblikovanje in vzdrževanje krošnje (praktično: 

vzgojna, oživitvena, korekcijska rez)
• razmnoževanje sadnih rastlin (praktični prikaz 

cepljenja na živo oko)
• obiranje in shranjevanje sadja
• bolezni in škodljivci sadnega drevja
• biotično varstvo (praktična izdelava bivališč za 

koristne organizme).
Izvajalec: Javni zavod Kozjanski park
Cena: 20 € na udeleženca pri minimalnem šte-
vilu prijav 15 oseb; v ceno je zajeto strokovno 
izvajanje programa (teoretični in praktični del), 
pisno gradivo in DDV.
Prijave sprejema: Javni zavod Kozjanski park, 
Podsreda 45 Podsreda, tel. 03 800 71 00 (med 
8. in 14. uro), fax: 03 800 71 08; e-pošta: koz-
janski-park@kp.gov.si; kontaktna oseba: Adri-
jan Černelč
Rok za prijave: 14.2.2013
Plačilo: prispevek se do roka za prijavo nakaže 
na TRR Javnega zavoda Kozjanski park št. 01100-
6030254129, namen: tečaj sadjar

Komu namenjamo program?
Projekt je namenjen najširšemu krogu prebival-
cev na območju posavskih občin, prvenstveno 
pa lastnikom kmetijskih zemljišč, sadovnjakov, 
ki nimajo statusa kmeta, prav tako pa tudi kme-
tom (predvsem t. i. »malim« z do 10 ha kmetij-
skih površin), mladim, upokojencem, brezposel-
nim in vsem ostalim zainteresiranim. 

Aktivnosti v jeseni 2013 
Septembra letos začnemo z 2. fazo projekta Traj-
nostni sadovnjaki, ko bomo izvedli izobraževanje 
za predelovalca/predelovalko sadja, delavnici so-
cialnega podjetništva, razstavo, posvet, strokovno 
ekskurzijo in še dosti več. Povabljeni na vse naše 
dogodke!  Foto: Adrijan Černelč

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Evropa investira v podeželje 

PRILOŽNOSTI V POSAVSKIH 
TRADICIONALNIH SADOVNJAKIH

»Trajnostni sadovnjaki«
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NOVO MESTO/KRŠKO – Potem 
ko je farmacevtska družba 
Krka v lanskem poletju v kr-
ški Vrbini, na 17 hektarjev 
velikem območju, ki se raz-
prostira poleg Vipapa, žele-
znice in starovaškega poto-
ka Potočnica, začela graditi 
obrat Sinteza 1, bodo v njem 
po zaključenih strojno-inšta-
lacijskih delih v drugi polo-
vici letošnjega leta že začeli 
vgrajevati proizvodno opre-
mo, saj je sam začetek proi-
zvodnje načrtovan za konec 
leta 2014. 

Z novozgrajenim obratom, 
katerega investicija je oce-
njena na 85 milijonov evrov, 
bodo v družbi povečali zmo-
gljivosti v proizvodnji učin-
kovin in intermediatov do 30 
ton letno. Krški obrat Sinteza 
1 bo zagotavljal fleksibilnost 
proizvodnje v nadzorovanih 
pogojih v skladu z evropsko 
direktivo o registraciji, oce-
njevanju in avtorizaciji ke-
mikalij (REACH) ter omogo-
čal prehod na proizvodnjo 

Začetek proizvodnje v Sintezi 1 
konec prihodnjega leta

velikih serij zahtevnih učin-
kovin in intermediatov v naj-
krajšem možnem času. Sicer 
je bilo konec minulega leta 
v skupini Krka skupno 9.461 
zaposlenih, od tega 4.764 v 
domačih obratih, preostanek 
pa v tujini. V lanskem letu so 
v družbi prvič presegli 1 mili-

jardo evrov prodaje. Na pod-
lagi predhodnih nerevidira-
nih izkazov za leto 2012 naj 
bi čisti dobiček družbe znašal 
155 milijonov evrov, čisti do-
biček skupine Krka pa bo po 
prvih ocenah še nekoliko viš-
ji od čistega dobička družbe.
 B. Mavsar 

Gradbena dela izgradnje Krkinega obrata Sinteza 1 in 
pomožnega objekta Sinteza 1,2 izvaja družba CGP No-
vo mesto. Odgovorni vodja projekta je Goran Šalamon iz 
družbe Savaprojekt Krško, odgovorni nadzornik pa Anton 
Graberski iz družbe Krka.
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Motnost je eden od parametrov, ki pomaga pri glo-
balni oceni kakovosti vode in je pomemben v proce-
su nadzora, priprave ter distribucije vode. Govorimo 
o motnosti, ki se je običajno s prostim očesom ne 
vidi in pomeni prisotnost zelo majhnih delcev (gline-
ni delci, mulj, odmrle rastlinske snovi, alge, plank-
ton, bakterije, itd.). Zaradi nihanja motnosti koncen-
tracij klora ni možno ustrezno regulirati, zato smo v 
skladu z usmeritvami Inštituta za varovanje zdravja 
in ostalimi načeli stroke na navedenem vodovodnem 
sistemu izdali ukrep prekuhavanja. 

Proučili smo različne tehnologije za reševanje nave-
dene problematike. Skupaj s strokovnimi službami 
Občine Krško smo se odločili za vgradnjo filtrir-
ne naprave, ki je z zdravstvenega vidika naj-
bolj primerna in učinkovita tehnologija. Projekt 
vzpostavitve filtrirne naprave na vodnem viru rudni-
ka Senovo v višini 50.000 EUR omogoča izboljša-
nje kakovosti pitne vode in dolgoročno poveča var-

nost oskrbe. Voda na vodnem viru rudnika Senovo 
je sedaj zdravstveno ustrezna ter primerna za pitje 
in uporabo (preklic prekuhavanja izdan 11. 1. 2013). 

Kakovost pitne vode v letu 2012
Temeljna naloga družbe Kostak d.d. je nemotena 
oskrba uporabnikov z zdravstveno ustrezno pitno 
vodo v zadostnih količinah. Nadzor nad kakovostjo 
pitne vode opravljamo v sodelovanju z Zavodom za 
zdravstveno varstvo (ZZV) Novo mesto, skladno s 
področno zakonodajo ter HACCP sistemom. 

V letu 2012 je bilo na vseh vodovodnih sistemih od-
vzetih 412 vzorcev vode, od katerih je bilo 371 ustre-
znih, kar predstavlja 90 %. Rezultat ustreznih vzor-
cev smo v primerjavi z letom 2011 izboljšali za 3 %. 
Trend nenehnega izboljševanja kakovosti vzdržujemo 
z aktivnim delom na področju vodooskrbe, poostre-
nim nadzorom, izvedbo dodatnega lastnega vzorče-
nja ter vzdrževanjem objektov in naprav. 

Vzrok za neustreznost vzorcev je v večini primerov 
mikrobiološkega izvora (koliformne bakterije), kemij-
sko neustreznost še vedno predstavlja v vodi priso-
ten ostanek herbicida atrazina, to je njegov razgra-
dni produkt imenovan desetilatrazin. Zaradi njegovih 
povišanih koncentracij v pitni vodi vodnega vira Dr-
novo ga od oktobra leta 2010 uporabljamo le kot re-
zervni vodni vir. Kljub temu uporaba vode iz vodnega 
vira Drnovo ne predstavlja tveganja za zdravje (stro-
kovno mnenje IVZ). Na Krškem polju beležimo upad 
koncentracij desetilatrazina in nitratov.

Več na www.kostak.si.

Nova filtrirna naprava za izboljšanje kakovosti pitne 
vode na vodovodnem sistemu Senovo – Brestanica 

Na vodovodnem sistemu Senovo – Brestanica, natančneje na vodnem viru rudnika 
Senovo, smo ob obilnih padavinah konec oktobra 2012 zaznali povečano motnost vode. 

Na eni izmed naslednjih položnic za komunalne storitve vas bomo podrobno seznanili z načini obveščanja s področja pitne vode. 
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„Kadar si ne znamo pomagati s pametnimi 
teorijami, se je dobro spustiti na realna tla“

Martin Šoško, ravnatelj Ekonomske in trgovske šole v Brežicah

V uvodni besedi k publika-
ciji za lansko šolsko leto ste 
zapisali že v naslovu, da so 
materialni pogoji na ETrŠ 
zdaj res zelo dobri, na telo-
vadnico ste čakali 12 let, a 
hkrati poudarjate, da zidovi 
in dobra oprema nikoli niso 
dovolj za dobro šolo, da so 
potrebni predvsem ljudje. 
Mi že kar nekaj let delamo 
pod zastavo našega mota 
„mar nam je za vsakega po-
sameznika“. Tudi zidovi in 
oprema so seveda pomemb-
ni, vendar nikoli tako, kot 
sami ljudje. Tako učitelji, 
podporni kader šole in seve-
da dijaki. Ko se trudimo to 
geslo spraviti v življenje, vi-
dimo, da to seveda ni lah-
ka naloga, ampak mislim, da 
nam, če pogledam tako od 
daleč na situacijo, to v glav-
nem uspeva. Poskrbimo za ti-
ste, ki jim gre malce težko, 
ki se srečujejo s kakšnimi po-
sebnimi in osebnimi proble-
mi, kakor tudi za tiste, ki 
teh problemov nimajo ali 
jih imajo v manjši meri in to 
svojo energijo lahko usmer-
jajo v višje dosežke oz. zu-
najšolske dejavnosti. Vsaj 
pogojno objektivnih meril 
uspešnosti naših dijakov je 
kar nekaj – matura, zaključ-
ni uspeh, spričevalo na koncu 
leta - subjektivno pa je teh 
meril seveda še več. Morda 
včasih zadovoljstvo, ki posi-
je iz dijakovih oči, ko se reši 
neka problematična situaci-
ja, pomeni še več kot certi-
fikati in spričevala. 

Za uresničevanje tega mota 
potrebujete različne profi-
le učiteljev, delavcev. Kako 
pridobivate kader?
V preteklih letih je bila to 
zelo pomembna stvar, v za-
dnjih letih pa žal razmišlja-
mo o tem, kako se izogniti 
pretiranemu zmanjševanju 
kadra, kar pomeni, da smo 
soočeni s problematiko, ki je 
vseslovenska, torej zmanj-
šanje števila mladih pomeni 
zmanjševanje vpisne genera-
cije, to pomeni bolj prazne 
šole, bolj prazne šole pome-
nijo manj ur za učitelje, kar 
pomeni, da je v tem trenutku 
voditi neko smiselno, da ne 
rečem modro kadrovsko po-
litiko, zelo težko. Rešujemo 
iz dneva v dan, iščemo pove-
zave z drugimi šolami, tako 
da ohranjamo kolektiv, pou-
darjamo pa vedno, da tudi v 
kriznih časih, ali pa zlasti v 
kriznih časih, ne smemo od-

stopiti od temeljnih načel, 
moramo se truditi ohranja-
ti vse tisto, kar smo spozna-
li za dobro. Truditi se tudi za 
izboljšanje morebitnih šibkih 
točk, slabosti ali napak in ni-
kakor ne vreči puške v koru-
zo. Čeprav je v družbi nekako 
močno prisotno prepričanje, 
češ, saj tako ali tako ni prave 
perspektive, pa šolniki tega 
ne smemo sprejeti za svoje 
stališče ali pogled.

Kakšno je vaše mnenje o 
ponudbi in situaciji na po-
dročju izobraževalnih pro-
gramov v Posavju?
Celo desetletje sem se ukvar-
jal s spremljanjem vpisnih 
trendov v Posavju in v Slove-
niji, moje ugotovitve, ki ba-
zirajo na podatkih Ministr-
stva za šolstvo, so za Posavje 
zelo „nevšečne“. Odstotek 
srednješolcev, ki iščejo pot 
do poklicne, strokovne, splo-
šne izobrazbe zunaj naše re-
gije je primerjalno gledano 
najvišji v Sloveniji! Zadnje 
leto je razkorak do ostalih 
regij zelo izrazit. Če povza-
mem, kar 35-40 % naše mla-
dine se šola zunaj regije na 
srednji stopnji, druga naj-
slabša regija v tem smislu, 
Zasavje, je nekje na 15 %. V 
Posavju imamo torej določe-
nih programov, v katerih bi 
se lahko izobraževali posa-
vski srednješolci, premalo, 
zato odhajajo ven. 

Na to ravnatelji opozarjate 
že več let.
Na ETrŠ smo se pred leti tru-
dili dobiti program tehnika 
zdravstvene nege, vendar iz 
političnih razlogov zadeva ni 
šla skozi. To bi bil program, 
za katerega bi bil nedvo-
mno interes. Enako atrak-
tiven program bi bil recimo 
predšolska vzgoja. Tudi tega 
nimamo v Posavju, čeprav 
imamo vrtcev nič manj kot v 
drugih regijah, a mladi mo-
rajo odhajati drugam. V tem 
trenutku je odnos do razme-
ščanja novih programov oz. 
obstoječih programov tja, 
kjer jih še ni, zelo zelo re-
striktiven oz. nenaklonjen. 
Ministrstvo je sicer v svo-
jih kriterijih za razmeščanje 
programov omenilo tudi kri-
terij zastopanosti v regijah, 
ampak to je samo omemba. 
Mi bi predšolsko vzgojo lahko 
začeli izvajati takoj - imamo 
kader, imamo prostore, ima-
mo vzpostavljene dobre po-
vezave z okoljem, z vrtci, 

navsezadnje v naši šoli go-
stujeta dve skupini vrtca že 
drugo leto.

Kje se torej zatakne? 
Konkretno za omenjeni pro-
gram tehnika zdravstve-

ne nege smo pridobili vse 
potrebno, tudi soglasja od 
zdravstvenih ustanov, pri-
vatnikov, Splošne bolnišni-
ce Brežice, domov za starej-
še občane in drugo, vendar 
volje za razmestitev tega 
programa v Brežice ni bilo, 
predvsem, ker so bila na-
sprotovanja celjske oz. no-
vomeške regije silno močna. 
To je povezano s položajem 
brežiške bolnišnice v sloven-
skem prostoru, ko se kar na-
prej razmišlja, ali je potreb-
na ali ne, pozablja pa se, da 
je dolga leta opravljala svo-
jo funkcijo v tem prostoru, 
ne samo v slovenskem, am-
pak tudi preko meje in da bo 
s priključitvijo Hrvaške k EU 
to funkcijo, sem prepričan, 
opravljala tudi vnaprej. Am-
pak na te stvari se pri razmi-
šljanju o šolah in programih 
nekako pozablja. Po odstot-
kih „odliva“ v druge regije 
smo si bili prejšnja leta bli-
zu z Zasavjem. In v času, ko 
smo mi pripravili vse potreb-
no za program tehnik zdra-
vstvene nege, preprosto po-
vedano za poklic medicinske 

V tokratni prilogi Znanje 
vse, ki ravno v teh dneh 
intenzivno razmišlja-
te o nadaljevanju šo-
lanja, znova čaka obilo 
uporabnih informacij. 
Vzemite si čas, preglej-
te ponudbo programov 
šol, fakultet in organi-
zacij, ki vas toplo vabi-
jo v svoje vrste, nato pa 
se prepričajte še na la-
stne oči in ušesa, pokli-
čite jih, vprašajte, poj-
dite na informativne 
dneve. 

Osrednji prispevek le-
tošnje priloge je pogo-
vor z Martinom Šoškom, 
priljubljenim profesor-
jem in dolgoletnim rav-
nateljem Ekonomske in 
trgovske šole Brežice. 
Človek izjemne širine 
nam je v krajšem pogo-
voru zaupal nekaj svo-
jih pogledov na družbo 
znanja in nas med dru-
gim opozoril na zaskr-
bljujoč odnos države do 
posavskega srednješol-
skega izobraževanja. V 
prilogi objavljamo tudi 
misli naključnih mladih 
o želenem nadaljevanju 
šolanja, zaključek pa 
smo posvetili mladim, 
staršem in internetu. 
Zbrali smo nekaj njiho-
vih izjav, ki potrjujejo, 
da bo ta tema še potre-
bovala našo pozornost. 
Prijetno branje in nabi-
ranje znanja želimo! 

BREŽICE - Skoraj 24 ur na dan je predvsem ravnatelj. Profesor po rodu iz Sobenje vasi, o katerem še nikoli nisem slišala slabe be-
sede. „Ničesar se ne loti polovičarsko in je zelo samokritičen,“ ga opisujejo znanci, dijaki povedo, da je strog, a v dobrem pome-
nu besede, saj pošteno oceni in jih spodbuja, nanj pa se lahko zanesejo tudi izven učilnice. Dvajset let vodilnih mest v šolskem 
sistemu je prineslo mnogo raznovrstnih izkušenj ter pronicljivih pogledov na delovanje družbe. Nekaterim smo posvetili pozor-
nost tudi v tem pogovoru. 

Martin Šoško
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sestre, so ga pripravili tudi v 
Zagorju. In oni so ga dobili, 
ker je bila politična podpora 
zelo močna, izkoristili so vse 
možne mehanizme. Pa nima-
jo bolnišnice v svoji občini. 
Mi pa smo izpadli.

Kaj pomeni dejstvo, da 
mora 40 % mladih na šola-
nje drugam, za prihodnost 
naše regije?
Že leta poudarjam, da to 
ne pomeni za regijo nič do-
brega. Odliv kadrov že v teh 
mladih letih predstavlja ne-
varnost, da se ne bodo več 
vrnili. Nadaljevali bodo šola-
nje zunaj svoje regije in po-
iskali tam tudi prvo možnost 
zaposlitve, ki je zopet na-
vsezadnje zunaj regije veli-
ko večja kot pri nas, kar po-
meni, da bomo kadrovsko še 
šibkejši v prihodnjih letih. 
To pa seveda spet generira 
nižje dosežke na gospodar-
skem oz. na vseh področjih. 
In tako smo v spirali, ki se na 
žalost ne dviga, ampak spu-
šča. Kot lijak, ki počasi požre 
vse, kar se znajde nad njim.

Kaj menite o združevanju 
šol v šolske centre? 
Zadevo je potrebno pogledati 
vsebinsko, od primera do pri-

GLASBENI STUDIO O�O LESJAK S.P.
Opekarska ulica 13, 8250 Brežice, Tel./Fax.: 07 49 62 398

Glasbeni studio O�o Lesjak s.p. nudi:
 glasbeni pouk za otroke, mladino in odrasle,

 inštrukcije za nemški, angleški, italijanski in francoski jezik,
 slovenski jezik za tujce,

 popravila za klarinet, saksofon, �avte itd.,
 računalniška notogra�ja,
 brezplačno svetovanje.

Informacije in vpis ob vsakem času!

OLEPŠAJTE VAŠE ŽIVLJENJE Z GLASBO!

Vabimo vas k vpisu 
v naslednje izobraževalne programe:

- Usposabljanje za pridobitev NPK  
Socialni oskrbovalec na domu 

- Usposabljanje za pridobitev NPK 
Pomočnik kuharja – začetek 5.3.2013

- Tečaj pomočnik natakarja

- Začetni in nadaljevalni tečaj knjigovodska dela

- Tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina)

- UŽU – Izzivi podeželja - še nekaj prostih mest - začetek 
6.2.2013 ob 16.00 v OŠ Krmelj (brezplačne delavnice)

Ah, ta matematika? 
Nudimo učinkovito in kakovostno pomoč in inštrukcije.

Informacije in prijave:  CIK TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje,  
T: 07 / 34 82 100, 34 82 103, 34-82-108 I: www.ciktrebnje.si, E: info@ciktrebnje.si

INFORMATIVNI DAN
 za vpis:

SREDNJEŠOLSKO ZOBRAŽEVANJE

- administrator
- gastronomske in hotelske    
   storitve
- trgovec
- gastronomija in turizem
- ekonomski tehnik 
- predšolska vzgoja
 
 NPK
- pomočnik kuharja
- socialni oskrbovalec na domu

26.2.2013 
ob 16.00 uri 

Ljudska univerza
s tradicijo in uspehi

Gašper Derenda, devetošolec iz Artič: V 
šolo grem rad ob dnevih, ko je na urniku 
predmet, ki mi je všeč, npr. športna vzgo-
ja. Tudi fizika mi je zelo zanimiva, čeprav 
mi ne gre najbolje. Glede vpisa naprej se 
še odločam, trenutno mi je najbolj všeč 
srednja šola v Krškem. Tudi rokomet tre-

niram v Krškem in bi potem morda lažje usklajeval šolske 
obveznosti in treninge.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Prihaja čas, ko se marsikdo izmed vas odloča o svoji nadaljnji 
izobraževalni poti. V okviru Ljudske univerze Krško deluje 
Svetovalno središče Posavje, ki ponuja podporo in informacije 
za lažjo izbiro ustreznega izobraževalnega programa za vas.

Na voljo vam je strokovno usposobljena svetovalka, ki vam 
pomaga z vsemi informacijami, ki jih potrebujete pri izbiri 
določenega izobraževalnega programa in vam na ta način 
olajša vašo odločitev. 

V Svetovalnem središču Posavje vam svetujemo:
• kako izbrati primeren izobraževalni program;
• kako poiskati možnosti za sofinanciranje vašega 

izobraževanja;
• kako napisati ustrezno prošnjo in življenjepis; 
• kako iskati zaposlitev …

V Svetovalnem središču Posavje je svetovanje za 
uporabnike zaupno in brezplačno.

Obiščite nas ali pokličite v Svetovalno središče Posavje.
Svetovalno dejavnost izvajamo na:

Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova 6, Krško
Telefon: 07 48 81 170, 

e-mail: svetovalno.sredisce@lukrsko.si
in na 

Točkah Svetovalnega središča Posavje v:
Knjižnici Brežice, Trg izgnancev 12 b, Brežice

Vsak tretji torek v mesecu od 12.00 do 17.00
Vsak tretji četrtek v mesecu od 8.00 do 13.00
Informacije in rezervacije na: 051 306 113; 

e-mail: svetovalno.sredisce@lukrsko.si

Knjižnici Sevnica, Prešernova cesta 1, Sevnica
Vsak prvi ponedeljek v mesecu: od 12.00 do 17.00

Vsako prvo sredo v mesecu: od 10.00 do 15.00
Informacije in rezervacije na: 051 306 113; 

e-mail: svetovalno.sredisce@lukrsko.si

Pričakujemo Vas v Svetovalnem središču Posavje!

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 
ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: 
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 
Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

mera. Združitve so smiselne 
tam, kjer se dejansko pride 
do neke nove dodane vredno-
sti v smislu boljših pogojev, 
večjih možnosti za izobrazbo 
mladih, tudi seveda ekonom-
ski vidik je pomemben, torej 
iskanje odgovora na vpraša-
nje, kako priti do dobrih re-
zultatov čim ceneje. Zdru-
žitve preko noči gotovo niso 
dobre, ker je premalo časa za 
tehten premislek o tem, kaj 
želimo, kako bomo to dose-
gli in kaj morda ob tem iz-
gubimo. Torej, če se več šol 
združi v nek center, vseka-
kor te šole izgubljajo svo-
jo prejšnjo identiteto, svojo 
dušo. Razvoj pa gre seveda 
svojo pot in vedno se zgodi-
jo tudi take spremembe, ki 
prinesejo kaj slabega, am-
pak sčasoma se ljudje pač 
nekako znajdemo in slabosti 
popravimo, skratka, življe-
nje teče naprej. Mi smo ko-
nec koncev preživeli že vse 
te možnosti – pred odhodom 
ETrŠ na to lokacijo smo bili 
Šolski center Brežice, v me-
njavi programov in organiza-
cijskih struktur smo preživeli 
že vse možnosti, od popolne 
samostojnosti do združeno-
sti v center, sedanje stanje 
pa je takšno, da smo kljub 

samostojnosti šol med sabo 
precej tesno povezani. Pred-
vsem kadrovsko, pa tudi kar 
zadeva mlade, saj se pre-
pisi iz ene šole v drugo, iz 
enega programa v drug pro-
gram, dogajajo kar pogosto 
in brez velikih zapletov. To 
jemljemo kot naravno. V gi-
mnazijo je namreč vpis od-
prt in včasih se zanjo odloči-
jo tudi tisti osnovnošolci, ki 
potem ne zmorejo teh napo-
rov, ki jih gimnazija predsta-
vlja, iz tak šnih ali drugačnih 
razlogov, in jasno iščejo v 
nadaljevanju možnosti priti 
do ustrezne izobrazbe in na-
daljnjega šolanja v strokov-
nih, poklicnih šolah.

Čisto na kratko - ETrŠ ponu-
ja različne programe, pro-
gram ekonomski tehnik, 
logistični tehnik, poklic-
no-tehniški program, pro-
gram trgovec in tehnik va-
rovanja, pod eno streho 
združujete srednjo in višjo 
šolo, je to dobro?
To se je izkazalo za zelo do-
ber in uspešen model sode-
lovanja. Naša usmeritev je v 
praktična znanja usmerjeno 
izobraževanje na širšem eko-
nomskem področju.

Ali sploh razumemo in ima-
mo prihodnost biti družba 
znanja in kakšno je vaše 
mnenje o iskanju pravih 
razmerij, npr. med visoko 
in nižje izobraženimi, med 
naravoslovjem in družbo-
slovjem?
Gre za kompleksen problem 
in drugih opcij, kot graditi 
na dejanski družbi znanja, 
najbrž nimamo, ker narav-
nih bogastev v Sloveniji ni v 
taki meri, da bi se samo na to 
zanašali, ampak potem mora 
znanje imeti določeno pred-
nost in seveda posledično do-
ločeno vrednost. Razmerje 
med družboslovnimi in nara-
voslovnimi, tehničnimi zna-
nji je vedno malo vprašljivo, 
ker je tesno povezano s funk-
cioniranjem družbe kot take, 
kako stoji gospodarsko, koli-
ko ustvari, koliko si lahko pri-
vošči na področju družbenih 
dejavnosti, stvari so tesno 
prepletene in sopogojevane. 
Kadar si ne znamo pomagati 

s pametnimi teorijami, se je 
dobro spustiti na realna tla in 
se vprašati, kako bi določen 
problem rešila zdrava pamet 
– po tej pameti družba lah-
ko funkcionira, če funkcioni-
rajo vsi njeni deli. V mislih 
imam vse, torej tako tiste, 
ki opravljajo enostavnejša 
dela in so s tem zadovoljni 
in srečnejši, kot če se muči-
jo z nečim, kar njim ni pisa-
no na kožo, preko tistih, ki 
opravljajo zahtevnejša dela, 
pa seveda do tistih, ki opra-
vljajo zelo zahtevna dela. 
Vse mora biti povezano, da 
vsi deli delujejo. V državi se 
soočamo s problemom delov-
ne sile na teh nižjih kadrov-
skih nivojih tudi zato, ker 
smo te nižje kadrovske ni-
voje v svojih glavah razvre-
dnotili. Zdaj velja samo to, 
da ima človek fakultetno iz-
obrazbo, kar je manj, naj bi 
bilo že znak določene manj-
še sposobnosti in zaznamova-
nosti. To ne gre. Mojster na 
svojem področju mora biti 
cenjen in če ni cenjen, bo is-
kal možnost drugje. Cenje-
nost pa pomeni, da bo druž-
beno priznan, spoštovan in 
seveda ustrezno plačan. Pa 
ne plačan v nekih ekstremno 
visokih zneskih, ampak tako, 
da bo lahko primerno, soli-
dno živel. Tu so se nam stva-
ri močno porušile. 

Slovenci smo v samem vrhu 
po pridobljenih fakultetnih 
nazivih, višja izobrazba je 
v zadnjem času močno raz-
vrednotena s škandali pla-
giatorstva, šole menda spu-
ščajo kriterije ...
Narava, naj nam je to všeč 
ali ne, ni dobrodelna usta-
nova, ki bi sposobnosti deli-
la po potrebi. Je tako, kakor 
je, določen del vsake gene-
racije je za nekaj malo bolj 
sposoben, za nekaj manj, 
s tega zornega kota gleda-
no smo najbrž preveč otrok 
usmerili v najzahtevnejše 
programe. Če vpišemo na 
katerokoli šolo več ljudi, 
kot po neki naravni razpore-
ditvi sposobnosti pritiče šoli, 
se nam nujno zgodi posledič-
no spuščanje zahtevnosti. Ali 
pa seveda, če bi se za to od-
ločili, večji osip. V družbi se 

GORIŠNICA PRI PTUJU - Nekaj učencev Osnovne šole Bistrica 
ob Sotli je imelo pestre novoletne počitnice, saj so se aktiv-
no pripravljali na tekmovanje iz robotike: First lego league v 
Sloveniji oz. Tekmovanje ekip z roboti. To tekmovanje je se-
stavljeno iz več kompleksnih preverjanj znanja, zajema pa 
tekme robotov, tehnični intervju, raziskovalno nalogo in oce-
no sodelovanja v ekipi. 

Ekipo Robobos sestavljajo David Žuraj, Jaka Kunst, Staš Kunej, 
Gašper Reher, Leon Čepin, Vid Hohnjec, Nina Ulčnik in Urška 
Vahtarič, trener Stane Dragovan in mentorica Andreja Mihe-
lin. Ekipa Robobos se je že uvrstila med 18 finalistov tekmova-
nja, odprto državno prvenstvo Slovenije pa bo že 2. februarja. 

Robobosi iz Bistrice 
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Vidimo se na informativnih dnevih:
v petek, 15.2., in v soboto, 16.2.2013.

»Menim, da je dijaški dom primerna odločitev. Vedno smo na 
toplem, namesto da čakamo in zmrzujemo na avtobusnih in železni-
ških postajah. Imamo toplo, redno hrano in ne živimo le na tisti tako 
imenovani hitri prehrani. Družimo se več z vrstniki, ker imamo več 
prostega časa, kot bi ga drugače imeli. Vzgojitelji v domu nam nudijo 
strokovno pomoč. Imamo dovolj časa za učenje in pripravo na šolske 
obveznosti. V prostem času se lahko udeležujemo različnih 
interesnih dejavnosti, gremo v kino … Dijaški dom je velikokrat tudi 
pomembna stopnica v razvoju naše samostojnosti.«            

Mateja                                                                                     

Ljubljanska 21, 3000 Celje
T: 03 426 66 00, F: 03 426 66 21
E: dd.celje@guest.arnes.si
www.ddcelje.si

INFORMATIVNI DAN
 za višješolska programa

 

POSLOVNI SEKRETAR in 
EKONOMIST 

(računovodja, komercialist)

REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2013/2014 

V PETEK, 15. februarja, ob 16. uri

V SOBOTO, 16. februarja, ob 9. uri
    

Prva prijava za vpis do 8. marca 2013

Informacije:
tel.: 07/39-33-267

spletna stran: http://www.esnm-visja.si
e-pošta: referat@esnm.si

Maja Udovč, dijakinja 3. letnika iz Spo-
dnjih Vodal pri Tržišču: Po zaključenem 
tretjem letniku poklicnega programa fri-
zer bi se jeseni želela vpisati še na srednjo 
kozmetično šolo v Novem mestu. Občutki 
ob odhodu s Srednje šole Sevnica so do-
bri, kajti zdi se mi, da sem v teh treh le-

tih pridobila dobre osnove za nadaljevanje moje šolske in 
kasneje tudi poklicne poti.

Anže Rus, devetošolec iz Radeč: Vsa leta 
hodim v šolo z veseljem, saj tam srečam 
svoje prijatelje, s katerimi se imamo ve-
dno »dbest«. Upam, da bom čez približno 
šest mesecev na Šolskem centru Celje - Gi-
mnazija Lava.  Za to gimnazijo sem se od-
ločil, ker imam rad naravoslovne predme-

te, predvsem pa kemijo. Upajmo na najboljše! 

Nina Druškovič, devetošolka iz Brezine: V 
šolo še kar rada hodim, najraje imam špor-
tno vzgojo, pa tudi biologijo in angleščino. 
Dolgo sem razmišljala, na katero srednjo 
šolo bi se vpisala, nazadnje sem se odloči-
la za kozmetično, ki je v Novem mestu. Že 
od nekdaj imam zelo rada ličenje, urejanje 

nohtov, masažo, zato mislim, da bo to prava šola zame. 

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

www.ciktrebnje.si/projekti/item/snio
T: 07 34 82 103 | info@ciktrebnje.si

Več o programih, pogojih za 
vključitev in urnikih na: 

Projekt SNIO zajema 14 različnih izobraževalnih 
programov, za različne ciljne skupine: zaposleni 
v starosti od 25. do 55. leta, brezposelni, starejši 
odrasli (nad 55. letom), prebivalci podeželja, Romi 
in zaporniki.

Vabimo vas k vpisu v 
brezplačne programe 
splošnega neformalnega 
izobraževanja za 
odrasle (SNIO).

Vabljeni.

CIKoglas_Posavski obzornik_84x118mm_28-1-2013.indd   1 28.1.2013   13:24:57

Eva Unetič, devetošolka iz Račje vasi: V 
šolo ne hodim rada, ker mi je postala že 
malo tečna. Še dobro, da imam sošolce, 
s katerimi se lahko družim in mi tako šol-
ski dan hitreje mine. Šolanje bom nada-
ljevala na srednji vzgojiteljski šoli v Ce-
lju, hkrati pa tam obiskovala tudi srednjo 

glasbeno šolo. Upam, da me bodo informativni dnevi pre-
pričali in da bom potem seveda sprejeta.

načeloma trudimo, da bi bilo 
osipa čim manj, ker naj bi 
vsi šolo v nekem roku končali 
in navsezadnje je to skrb za 
posameznika. Ampak ne za 
vsako ceno. Nasploh mislim, 
da bo razvoj nujno zahteval 
vrnitev na določene že malo 
pozabljene vrednote na po-
dročju izobraževanja. V svo-
jih glavah bomo po mojem 
razbistrili to meglo in spo-
znali, da ni samo fakultetna 
izobrazba tisto edino, kar je 
spoštovanja vredno, ampak 
da je spoštovanja vredno 
vse, kar se doseže na poti 
izobraževanja, če le služi 
svojemu osnovnemu name-
nu, torej da človek izkoristi 
svoje resurse in da lahko s 
tem normalno preživi in živi 
kot spoštovan človek člove-
ka vredno življenje.

Menda zagovarjate, da je 
za ravnatelje dobro, da tudi 
učijo, čeprav je ta dvojna 
funkcija naporna.
Neposredna izkušnja je za 
ravnatelja zelo dobra, ker je 
situacija v razredu in na ho-
dniku povsem drugačna. Letos 
sicer prvič ne učim, a mislim, 
da ravnatelj brez poučevanja 
marsikaj izgublja. Res je tež-
ko, ker združuješ dva različ-
na svetova, zato je pomemb-
no, da, če se odločiš za to, daš 
poučevanju in dijakom prvo 
mesto. Jaz sem vedno reše-
val tako in brez pomislekov z 
opravičilom zapustil kak se-
stanek v Ljubljani, ker je imel 
pri meni pouk absolutno pred-
nost. Moral sem v razred, kjer 
so me čakali dijaki in jim po-
dati snov na najboljši način, 
ki si ga zaslužijo.

Ajda Perc, dijakinja 4. letnika iz Sevnice: 
V letošnjem šolskem letu zaključujem šola-
nje in se o vpisu študija še odločam. Rada 
bi študirala psihologijo, psihiatrijo ali den-
talno medicino. Zelo me zanima psihoana-
liza, nad katero sem se navdušila, ko sem 
brala o Freudu in o njegovem delu. Z od-

ločitvijo moram pohiteti, saj se marca že vpisujemo. Ker 
sem na I. gimnaziji v Celju spoznala veliko prijateljev, bom 
kar pogrešala to okolje, prepričana pa sem, da bom z ve-
čino ohranila prijateljske stike.

Smo tik pred kulturnim pra-
znikom, vi pa ste znani kot 
človek, ki kulturo posebej 
ceni, med drugim ste dol-
ga leta tudi peli v pevskem 
zboru. Leta 1980 ste diplo-
mirali na Filozofski fakulteti 
z zanimivo nalogo Jančarjev 
Galjot in novi slovenski zgo-
dovinski roman, poleg tega 
ste v literarnih krogih velja-
li za perspektivnega proza-
ista in objavljali v najbolj 
priznanih literarnih revijah. 
Uspete spremljati slovensko 
literaturo ob svojem delu in 
ali bomo ugledali na policah 
kakšno vašo knjigo?
Uspem spremljati dosti manj, 
kot bi si želel, ker me je to 
šolsko kolesje potegnilo vase 
in mi po pravici poveda-
no zmanjkuje časa in ener-
gije za to, moj stik s sodob-
no slovensko ustvarjalnostjo 

je zato dosti šibkejši, kot bi 
si sam želel. Prostega časa v 
pravem pomenu besede res 
ni, kolikor pa ga ostane, pa se 
rad podam na Gorjance, kot 
metaforično rečem „na pogo-
vor z medvedi“, na sprehod, 
rad grem tudi k vodi in riba-
rim, v minulem ribiškem letu 
sem tako po dveletni popolni 
abstinenci šel kar nekajkrat 
za Savo in Krko in tam se res 
dobro počutim. Glede mo-
jega pisanja pa, kot pravim 
tudi glede ostalih načel in po-
klica - nikoli ne smemo vre-
či puške v koruzo. Mislim, da 
je še nisem vrgel, ampak pi-
sanju se ne moreš posvečati 
takole, ob delu, pisanje se po 
mojem živi in iz tega življe-
nja nastaja, kar pač nasta-
ja … Nemara pa še res kdaj 
kaj objavim.
 Maruša Mavsar
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Ekonomska in trgovska šola Brežice
vabi v šolskem letu 2013/14 k vpisu v prenovljene in nove perspektivne programe, ki 

zagotavljajo večjo možnost zaposlovanja, več priložnosti za pridobitev kadrovskih 
štipendij in uspešno nadaljevanje študija. 

Prednosti šolanja na ETrŠ Brežice so v bližini domačega kraja, fleksibilnosti dela, uporabnosti 
znanj, sodobno opremljenih prostorih in prijaznosti šole, ki se kaže v skrbi za vsakega 

posameznika. Uspešnost naših maturantov in diplomantov je garancija za dobro odločitev.

- Bodočim študentom  je na voljo po bolonjskih načelih prenovljen program  za 
pridobitev višješolske strokovne izobrazbe z nazivom EKONOMIST,  ki v obliki 
rednega in izrednega študija zagotavlja praktično uporabna znanja, ki so med bolj 
iskanimi na trgu dela (komerciala, finance, računovodstvo, zavarovalništvo, 
bančništvo, posredništvo, trženje, logistika, javna uprava …) 

- Bodoči dijaki se lahko vpišejo v štiriletne programe ekonomski tehnik, logistični 
tehnik in tehnik varovanja ali triletni program trgovec. Trgovcem je na voljo 
nadaljevanje izobraževanja v poklicno tehniškem programu (3 + 2) ekonomski 
tehnik. Izvajamo tudi programe za odrasle. 

INFORMACIJE: 
-  07 499 25 50 ali www.etrs.si
-  Informativni dan:

◦ petek, 15. februar 2013, ob 9.00 in 
15.00 za bodoče dijake 

 in ob 11.00 za študente ter
◦ sobota, 16. februar 2013, ob 9.00 za 

dijake ter ob 11.00 za študente.

V A B L J E N I ! 

Matej Ban, devetošolec iz Trebeža: Vedno me je zanimala tehnika in 
bolj tehnični predmeti. Želim postati tehnik računalništva. Vpisal se bom 
v srednjo šolo v Krško, upam, da ne bo omejitev in bom sprejet. Tako se 
je odločilo še nekaj mojih sošolcev, prehod iz osnovne šole bo zato laž-
ji. Rad hodim v šolo, ampak se tudi že veselim srednje, ker me zanima, 
kako tam poteka pouk in kaj se bom naučil.  

Jure Špiler, dijak 4. letnika iz Črešnjic pri Cerkljah: Razmišljam o štu-
diju elektrotehnike oz. energetike, ker me zanima elektrika in vse, kar 
je z njo povezano, tudi elektrarne. Nekega dne bi bil rad zaposlen v ka-
teri izmed njih. Na srednjo šolo bom imel lepe spomine, ker sem se na-
učil stvari, ki jih lahko uporabljam tudi v praksi, in ker smo se s sošolci 
ves čas dobro razumeli in uživali. 

•	 Posredujemo znanja potrebna za nadaljevanje študija na 
univerzitetni ravni.

•	 Razvijamo medkulturno komunikacijo.
•	 Spodbujamo vključevanje dijakov v mednarodne izmenjave  

s Francijo, Nemčijo, Italijo, Srbijo, Finsko.
•	 Skrbimo za načrtno vpeljevanje medpredmetnih povezav in timskega 

poučevanja.
•	 Organiziramo zanimive ekskurzije po Sloveniji in Evropi.
•	 Skrbimo za nadarjene dijake in zanje organiziramo različne 

dejavnosti.
•	 Različne talente dijaki razvijajo tudi pri oblikovanju šolske revije 

GIB.
•	 Dijake spodbujamo k raziskovalnemu delu.
•	 Dosegamo visoke rezultate tudi na državni ravni.
•	 Dijake pripravljamo na šolska, regijska in državna tekmovanja.
•	 Uspešni smo na športnih tekmovanjih, vključeni smo v ŠKL.
•	 Nudimo pestro izbir interesnih dejavnosti.
•	 Sodelujemo tudi v mednarodnih projektih Comenius.
•	 Smo člani UNESCO ASP-mreže šol.
•	 Dijake spodbujamo k prostovoljnemu delu.
•	 Zagotavljamo varno in prijazno okolje in sodobno na novo 

opremljeno šolo.

Gimnazija Brežice – najstarejša srednja šola v Posavju, s tradicijo, 
prepoznavna na mnogih področjih, ne samo v posavskem prostoru, 
temveč tudi širše, na državni in mednarodni ravni.

V šolskem letu 2013/2014 razpisujejo 
naslednje programe: gimnazija s štirimi 
oddelki in ekonomska gimnazija z enim 
oddelkom ter maturitetni tečaj z enim 

oddelkom. 

Informativna dneva:
v petek, 15. 2. 2013, ob 9. in 15. uri 
ter v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri.
Dodatne informacije pa bodoči dijaki 
lahko dobijo po telefonu 07 49 92 350 

ali na šolski spletni strani 
www.gimnazija-brezice.si 

Z odgovornim delom  in prijaznim odnosom do visokih rezultatov in uspešnih 
ter zadovoljnih ljudi.
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IZOBRAŽUJEMO TISTE, KI ŽELIJO VEČ!
Fakulteta za turizem v Brežicah, Univerza v Mariboru ponuja sodobne in kakovostne izobraževalne programe, z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki in predavatelji z 
dolgoletnimi izkušnjami v turizmu. Pripravili smo študije, kjer bodo študenti tudi s prakso v nekaterih največjih turističnih podjetjih pri nas in v različnih študentskih or-
ganizacijah preizkušali in bogatili svoje znanje na področju turizma. Če ste RADOVEDNI, IZNAJDLJIVI, ŽELJNI ZNANJA in PRIPRAVLJENI NA IZZIVE, vas bomo na Fakulteti za 
turizem v Brežicah oborožili z vsem potrebnim znanjem in izkušnjami, ki jih potrebujete za uspešen začetek potovanja, ki se imenuje »kariera v turizmu«! V študijskem 
letu 2013/2014 vpisujemo na visokošolski strokovni program Turizem, univerzitetni program Turizem I. stopnje in magistrski program Turizem II. stopnje. 

Visokošolski strokovni študijski program Turizem I. stopnje 
traja 3 leta, nanj se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit 
v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklic-
no maturo ali splošno maturo. Če bo sprejet sklep o omejitvi 
vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri zakl-
jučnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % 
točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. Izredni študij se 
bo izvajal, v kolikor bo nanj prijavljenih najmanj 10 kandidatov. 

Diplomanti bodo prejeli strokovni naslov Diplomant turizma.

Univerzitetni študijski program Turizem I. stopnje traja 3 leta, 
nanj se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo, kdor je pred 
1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program; če 
bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede 
na: splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 
3. in 4. letniku 40 % točk; ali kdor je opravil poklicno maturo v 
kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od ma-
turitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, zgodovina, eko-
nomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandi-
dat že opravil pri poklicni maturi; če bo sprejet sklep o omejitvi 
vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: splošni uspeh pri poklic-
ni maturi 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, 
uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Izvajal se bo tudi 
izredni študij, v kolikor bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov. 

Diplomanti bodo prejeli strokovni naslov Diplomant turizma 
(UN).

V drugi letnik visokošolskega strokovnega in univerzitetne-
ga študijskega programa Turizem se lahko vpišejo tudi diplo-
manti višješolskih strokovnih študijskih programov. 

Magistrski študijski program Turizem II. stopnje traja 2 leti. 
V študijskem letu 2013/2014 se bo izvajal samo izredni ma-
gistrski študij!

Nanj se bodo lahko vpisali kandidati, ki so oz. bodo do vpisnih 
rokov zaključili: študijski program 1. stopnje z ustreznih stro-
kovnih področij (turizem, hotelirstvo, gostinstvo, gastronomi-
ja, ekonomija); študijski program 1. stopnje z drugih strokov-
nih področij, če so oz. bodo pred vpisom v študijski program 
opravili študijske obveznosti v obsegu 10 – 60 ECTS, ki so bi-
stvene za nadaljevanje študija: Osnove turizma, Destinacijski 
management, Potovalna dejavnost, Teorija turizma.

Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 
2004, z ustreznih strokovnih področij (turizem, hotelirstvo, go-
stinstvo, gastronomija, ekonomija).

Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6. 
2004, z drugih strokovnih področij, če so oz. bodo pred vpi-
som v študijski program opravili študijske obveznosti v obse-
gu 10 – 60 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Osno-
ve turizma, Destinacijski management, Potovalna dejavnost, 
Teorija turizma.

Diplomantom univerzitetnih študijskih programov z ustreznih 
področij, sprejetih pred 11. 6. 2004, in diplomantom visoko-
šolskih strokovnih študijskih programov z ustreznih področij, 
sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so končali tudi program za pri-
dobitev specializacije, se priznajo študijske obveznosti v ob-
segu do 60 ECTS.

Diplomanti bodo prejeli strokovni naslov magister turizma.

Vabimo vas na INFORMATIVNE DNEVE, ki bodo v februarju! 
Več informacij najdete na naši spletni strani: www.ft.uni-mb.si in na facebook strani!

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
Tel.: 07 3934 700, Fax: 07 3934 710, www.ksgrm.net

Biotehniška gimnazija

4-letni programi:
 ¾ kmetijsko-podjetniški 

tehnik, hortikulturni tehnik, 
naravovarstveni tehnik

3+2 programi:
 ¾ kmetijsko podjetniški 

tehnik, hortikulturni tehnik

3-letni programi:
 ¾ gospodar na podeželju, 

vrtnar, cvetličar, slaščičar, 
mesar

2-letni program:
 ¾ pomočnik v biotehniki in oskrbi

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Tel.: 07 39 34 734, Fax: 07 39 34 710, www.vs.grm-nm.si

 ¾ UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 ¾ GOSTINSTVO IN TURIZEM

 ¾ NARAVOVARSTVO

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZM
Tel.: 07 3321 527, Fax: 07 37 31 631, www.ssgt-nm.si

4-letni program

 ¾ GASTRONOMIJA IN TURIZEM  
s pridobljenim nazivom 

 ¾ GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK

3+2 program

 ¾ GASTRONOMIJA IN TURIZEM  
s pridobljenim nazivom 

 ¾ GASTRONOMSKI TEHNIK/TEHNICA

3-letni program

 ¾ GASTRONOMSKE IN HOTELSKE   
STORIVE z nazivom 

 ¾ GASTRONOM HOTELIR/HOTELIRKA

Poklici, ki jih izobražujemo v okviru našega centra Grm Novo mesto, dajejo odgovore na vedno bolj 
aktualna vprašanja glede pridelave zdrave hrane, katero bomo v bodoče uživali, v kakšnem okolju bomo 
živeli in kako medsebojno povezati mesta in podeželje. Vse to pa prinaša tudi konkretna delovna mesta 

in zaposljivost naših dijakov in študentov.
Tudi slogan, ki je prepoznaven za naš center, »OD NJIVE DO MIZE«, dokazuje prepletenost biotehniških 
področij z gostinstvom in turizmom. Gostinec lahko postane najboljši komercialist doma pridelane in 

predelane hrane. Na ta način se dejansko ustvarja celotna veriga poklicev in delovnih mest.
Vabljeni na informativne dneve.

GRM NOVO MESTO 
CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

CENTER ZA ŽIVLJENJE IN RAZVOJ

Dodatne informacije:
Univerza v Mariboru 
Fakulteta za energetiko
Hoèevarjev trg 1, 8270 Krško
tel: 07-6202-216, fax: 07-6202-222
e-mail: fe@uni-mb.si.

Prikljuèi se tudi ti!

Visokošolski strokovni študijski program Energetika
(I. bolonjska stopnja)

Univerzitetni študijski program Energetika
(I. bolonjska stopnja)

Magistrski študijski program Energetika
(II. bolonjska stopnja)

Doktorski študijski program Energetika
(III. bolonjska stopnja)

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru vabi k vpisu 
v naslednje študijske programe:

Informativni dnevi za študijska programa I. stopnje
bodo potekali:

v petek, 15. februarja, ob 10.00 in 15.00
ter v soboto, 16. februarja, ob 10.00,

v prostorih fakultete v Krškem in Velenju.

www.fe.um.si
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Fakulteta za industrijski inženiring
Novo mesto

strokovni naslov:
diplomirani/-a inženir/-ka strojništva

Šolski center Novo mesto
Višja strokovna šola 12, 8000 Novo mesto
Šegova ulica 1

Play

KOZMETIKA

INFORMATVNI DNEVI:
15. IN 16. FEB. 2013

INFORMATVNI DNEVI:
15. IN 16. FEB. 2013
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PRIREDITVE 
V MESECU FEBRUARJU

 
Predavanje REFLEKSOTERAPIJA – 

dotik ljubezni, ki ozdravlja
• v sredo, 6. februarja 2013, ob 18. uri

S poznavanjem refleksnih in akupresurnih točk si lahko dvignemo 
odpornost telesa, pomagamo proti bolečinam, alergijam, 
prehladnim boleznim ... Z nekajminutno vsakodnevno vajo si 
lahko sami v veliki meri pomagamo pri naštetih težavah. Z nami 
bo gospa Helena Alenka Bizjak, avtorica knjige Telo govori, v 
kateri na razumljiv način razloži, kaj je refleksna masaža stopal in 
kje so refleksne cone telesa.

LIKOVNA RAZSTAVA Marka Okorna

• od 7. februarja do 7. marca 2013

Ljubiteljski slikar Marko Okorn je že v osnovni šoli pokazal 
smisel za likovno izražanje. Leta 2007 se je pridružil likovni 
skupini, ki pod vodstvom mentorja Toneta Zgonca ustvarja v 
okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje v Sevnici. V tem 
času se je seznanil že z nekaj slikarskimi tehnikami, najraje pa se 
posveča ustvarjanju v oljni tehniki.

Predavanje ZELIŠČA –  
nabiranje, shranjevanje, sušenje (1. del)

• v torek, 19. februarja 2013, ob 10. uri

Na predavanju nam bo gospa Nada Kozjek predstavila zelišča in 
nas poučila, kdaj, kje in predvsem katera zelišča lahko nabiramo, 
kako jih sušiti in shraniti, katera se lahko med seboj mešajo in 
kako jih pravilno pripravimo in uživamo. Gospa Kozjek se z zelišči 
ukvarja že od malih nog, aktivneje pa zadnjih pet let.

ŠVICA (potopisno predavanje)

• v četrtek, 21. februarja 2013, ob 18. uri

Judith Zgonec, ki jo je pred triindvajsetimi leti iz Švice v Boštanj 
pripeljala ljubezen, se je s fotografijo začela ukvarjati pri šestnajstih 
letih. Svoje najljubše motive najde v naravi; pozorna je na drobne 
detajle in makro posnetke. Ukvarja se tudi z dokumentarno 
fotografijo. Za njo je že nekaj uspešnih razstav doma in v tujini, 
tokrat pa nam bo rojstno Švico predstavila v sliki in z besedo.

PRAVLJIČNE URICE

• v torek, 5. februarja 2013, ob 17. uri  
v Izposojevališču Krmelj,

• v sredo, 6. februarja 2013, in v sredo, 20. februarja 2013, 
ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 

Lepo vabljeni!

Tjaša, 16 let, Kostanjevica na Krki: Na facebooku sem vsak 
dan po šoli, se pogovarjam s prijateljicami, vsak dan si po-
gledam kak film, ker pa tudi za šolo delam pogosto kaj na 
računalniku, sem navadno skupno za računalnikom vsaj 4-5 
ur na dan, ob sobotah pa nekje do 6 ur, ker se imamo veli-
ko za zmeniti.

Igor, 16 let, Sevnica: Za računalnikom preživim zelo veliko 
časa. Igram igrice, tudi po 5 ali še več ur skupaj. Predvsem 
ob vikendih, ko sem lahko dalj časa pokonci. Starši se jezi-
jo, a me to ne moti. Igrice igram tudi preko svojega mobil-
nega telefona in v MC-ju.
 
Vito, 11 let, Brežice: Za računalnik se usedem po šoli, ko pri-
dem domov in dnevno preživim 1-2 uri na internetu. Igram 
različne igrice, gledam posnetke na youtube in se pogovar-
jam po facebooku.

David, 17 let, Krško: za računalnikom sem približno 4-7 ur 
na dan, med vikendom sigurno več kot pa med tednom, ker 
delam in porabim več časa za šolo. Ponavadi sem na raču-
nalniku popoldan in proti večeru. Igram igrice, brskam po 
spletu zaradi dolgčasa, sprostitve in pogovora s prijatelji.

Urša, 17 let, Senovo: Z računalnikom delamo skoraj vsak 
dan v šoli, na internet pa hodim zaradi gmaila, oddaj, ki jih 
gledam na spletu, domačih nalog v spletni učilnici ter face-
booka. Dnevno preživim za računalnikom približno 3-4 ure. 

David, 17 let, Krško: Med tednom preživim na računalniku 
nekje med 5 in 6 ur, med vikendi pa tudi do 8. Na računal-
niku sem vsak dan od 17-ih dalje, brez interneta je danes 
težko, saj na internetu izveš veliko stvari, ki so se dogajale 
tekom dneva, na internetu izveš zelo veliko informacij, ki 
so ti lahko v pomoč tako v šoli kot kje drugje. Največ časa 
se preživi na youtubu, facebooku, skypu ...

Martin, 15 let, okolica Krškega: Na internetu sem toliko časa, 
kolikor mi dopušča čas, največ kar preko mobitela, to je pri-
bližno dve uri na dan. Izkoristim čas pred poukom, na avto-
busu, popoldan, pa tudi preden grem spat. Igram razne igri-
ce, v kontaktu sem s prijatelji na facebooku. Računalnik in 
internet uporabljam za zabavo. Lahko pa zdržim tudi brez 
njega, raje si pogledam kakšen dober film na televiziji ali 
grem s prijatelji v kino.

Leda, 15 let, Brežice: Za računalnikom preživim približno 2 
uri na dan, ko nimam veliko obveznosti. Največkrat imam 
čas za računalnik zvečer pred spanjem. Večino časa za ra-
čunalnikom sem na internetu, kjer prevečkrat obiščem fa-
cebook in youtube, velikokrat pa tudi gmail in spletne stra-
ni z novicami.

Mama 13-letnice iz Brežic: „Vem, da je na računalniku vsaj 
5 ur na dan. Saj se jezim in ji rečem, da naj gre dol, am-
pak ko vse naredi za šolo, gre spet nazaj. Ves čas mislim, da 
sem slaba mama.“

Oče 17-letnika iz okolice Krškega: „Vsaka generacija ima ne-
kaj svojega. Tudi mi smo imeli, smo se pač podili okoli. Ne, 
o tem se nikoli nismo pogovarjali doma. Če je v šoli v redu, 
pa naj bo potem na internetu.“

Oče 15-letnice iz okolice Kostanjevice na Krki: „Težko je njej 
prepovedati, če sem pa jaz večino prostega časa na interne-
tu. Potem tudi jaz ne bi smel več biti ali kako?“

Mama 20-letnika iz Sevnice: „Še pri kosilu je ves čas na in-
ternetu na mobitelu. Ne, nekih pravil o tem ni bilo, ker res 
nisem vedela, da morajo biti. Je bolj tih in se vsaj takrat 
zabava. Ta vlak smo že zamudili.“

»Pa spravi se že s tega interneta!«
Računalniki, pametni telefoni in internet v življenju naših otrok

Sandra, 15 let, okolica Bistrice: Doma imam veliko dela, pa 
mi ne pustijo starši, tako da sem lahko na računalniku dlje 
časa le v kakem mladinskem centru ali pri prijateljih. Zaradi 
tega imam veliko težav in me zafrkavajo, da nisem družabna. 

Lovro, 15 let, Podbočje: Ker sem v internatu, sem na inter-
netu zelo malo. Na teden sem na internetu približno tri ure. 
Na internetu večinoma delam za šolo in sem na facebooku. 

Mateja, 13 let, okolica Radeč: Mami je preveč stroga in mi 
ne pusti na računalnik, zato sem veliko na bratovem telefo-
nu na internetu. Vsak dan po šoli mi da telefon.     

Julija, 5 let, Senovo: Enkrat ali dvakrat na mesec pogledam 
risanko na računalniku, tisto o zobni miški. Na internet pa 
ne hodim. Kaj pa je to internet? 

Žiga, 17 let, Podbočje: Na dan preživim na internetu pri-
bližno 1 uro. Na internetu sem ponavadi zvečer med 20. in 
21. uro. Uporabljam ga za facebook in za prebiranje novic.

Urban, 18 let, okolica Krškega: Dnevno uporabljam računal-
nik dve do tri ure. Ta čas skoraj v celoti namenjam nadgra-
jevanju znanja s pomočjo internetnih virov, saj me zanima 
razvoj aplikacij in programiranje.

Manca, 13 let, okolica Brežic: Internet uporabljam za to, da 
klepetam s kakšno prijateljico po skypu ali pa sem na face-
booku. To mi je zabavno. Ko delam kakšen plakat za šolo, 
včasih tudi pogledam na splet, ker tako pridem hitreje do 
podatkov kot pa z listanjem po knjigah.

Andrej, 19 let, Krško: Za računalnikom sem približno 3-5 ur 
na dan, odvisno od predavanj ali dneva. Med vikendi sem 
sigurno več časa kot med tednom. Večino časa porabim za 
igranje iger in brskanje po spletu (facebook, 9gag ...). In-
ternet uporabljam za sprostitev in za pogovor s prijatelji 
preko skypa.

Andraž, 12 let, okolica Brežic: Za računalnikom preživim kar 
precej časa, včasih že v šoli takoj po pouku s sošolci odigra-
mo kakšno igrico, sicer pa doma, ko se vrnem iz šole. Naj-
raje gledam smešne videe ali kaj o športu in si po faceboo-
ku dopisujem s prijatelji.

Lea, 18 let, Radeče: Moj najboljši prijatelj je prenosni ra-
čunalnik. Na njem lahko igram računalniške igrice, brskam 
po spletnih straneh, si pogledam kakšen dober film, se po-
govarjam s prijatelji. S pomočjo računalnika naredim tudi 
kakšno nalogo za šolo. Pred računalnikom sedim lahko več 
kot 6 ur, saj mi čas zelo hitro mineva.   

Dragi starši, kot veste, se 
svet otrok in mladih krep-
ko razlikuje od sveta, v ka-
terem ste živeli, se igrali, 
se učili in navezovali stike. 
Računalnik in mobilni tele-
fon sta domača že predšol-
skim otrokom, internet v 
določenih njegovih pome-
nih obvladajo najbrž bolje, 
kot ga boste vi kadarkoli. 
Kar pa ne pomeni, da vse te 
procese razumejo, da so na 
internetu popolnoma varni 
ali da je predolgo zadrževa-
nje v teh virtualnih svetovih 
brez slabosti za njihov na-
daljnji razvoj.

Tudi rezultati naše ankete 
med mladimi v Posavju so po-
trdili slovenski trend: inter-
net je pomemben in nepogre-
šljiv del njihovega življenja. 
Računalnik je označen kot 
„prijatelj“ ali pa kot pomem-
ben gradnik prijateljstva, saj 
se mladi brez pogovorov pre-
ko skypa, facebooka in osta-
lih omrežij čutijo odrezani 
od sveta, ali kakor nam je 
zaupala mlada sogovornica, 
če jih ni na internetu, niso 
„družabni“. 

Ob prebiranju teh iskrenih 
odgovorov opazimo, da je 
pri nekaterih prisoten obču-
tek krivde, vedoč, da bi lahko 
počeli še kaj drugega. Izpo-
stavili smo tudi štiri kratke, a 
pronicljive odgovore staršev, 
ki potrjujejo, da starši pogo-
sto čutijo svojo „nemoč“ in 
to naj bi veljalo tako za ti-
ste, ki tehnologijo obvladajo, 

kot za tiste, ki jim je internet 
tuj. Starši seveda ne bi sme-
li biti nikoli povsem nemoč-
ni, tudi na področju omeje-
vanja rabe računalnika in 
interneta ne, zato poudari-
mo nekaj najpogostejših na-
svetov tujih in domačih orga-
nizacij, ki skrbijo za varnejšo 
otroško uporabo interneta in 
osveščanje staršev:

najpomembnejša sta pogo-
vor in vaša podpora. Otro-
kom in mladim morate po-
kazati svoje razumevanje, a 
hkrati postaviti svoja pravi-
la igre. Med 6. in 11. letom 
starosti se nujno večkrat po-
govarjajte o varni rabi in-
terneta, računalnika in pa-
metnega telefona. Pogovor 
naj bi vseboval tudi informa-
cije o tem:

• da obstaja razlika med ži-
vljenjem zunaj in življe-
njem na internetu, da je 
za zdrav razvoj nujno pre-
življanje časa zunaj stano-
vanja (bodite zgled) in da 
je tudi druženje z ljudmi v 
živo nekaj povsem drugač-
nega,

• da se mora na internetu pa-
ziti na osebne podatke in 
da je navajanje svojih pra-
vih podatkov, kot so naslov, 
telefonska številka, kje se 
igrajo in zadržujejo, če so 
sami doma, in podobno, 
lahko zelo nevarna,

• da obstaja spletni bonton, 
da naj vam zaupajo, če jih 

kdo preko spleta nadlegu-
je ali so se znašli v kakšni 
stiski,

• da vse, kar je objavljeno na 
internetu, ni kar avtomat-
sko resnično, ipd.

• da vse, kar objavijo na in-
ternetu, nikoli zares ne izgi-
ne - fotografije, komentarji 
na forumih, zapisi na blo-
gih, različni profili na druž-
benih omrežjih - vse ostaja 
nekje zapisano in dostopno 
radovednim očem.

Čim prej postavite družin-
ska pravila o uporabi inter-
neta, med njimi pa naj bo 
tudi časovna omejitev upo-
rabe (tudi vam ne bi škodi-
la). Računalnik naj bo kar 
najdlje v skupnem prosto-
ru, kjer boste lažje na teko-
čem, kako se na spletu obna-
ša vaš otrok, kaj ga zanima 
in kako se odziva na spletne 
vsebine. Internet, mobitel 
in računalnik nikoli ne sme-
jo postati nadomestna varu-
ška, otrokov dan pa mora 
biti napolnjen še z drugimi 
aktivnostmi. 

Prestrašeni starši gredo pogo-
sto v drugo skrajnost in brez 
razmisleka in nadaljnje stra-
tegije posežejo po popolnih 
prepovedih – a saj veste, to 
so mladi, prepoved brez ute-
meljitev in pogojev bo hitro 
vodila v upor (kot je razbra-
ti tudi iz odgovorov v naši an-
keti, mladi z lahkoto poišče-
jo dostop do spleta drugje). 

Spremljajte obnašanje svo-
jih otrok, da boste pravoča-
sno opazili znake odvisnosti. 
Naredite preizkus: ali lahko 
zdržijo dan brez interneta?

Otroci in mladi morajo vam 
kot staršem z dogovorjeno 
uporabo interneta, računal-
nika in mobitela izkazovati 
spoštovanje in kršenje pra-
vil mora biti sankcionirano. 
Ciljajte na boljše medseboj-
no razumevanje in razume-
vanje te tehnologije in jim 
pokažite, zakaj je inter-
net tudi vam tako zanimiv, 
uporaben in da je ob pre-
vidnosti izjemno koristen 
vir podatkov. Tudi sami ne 
pozabite, da se da podatke 
za domače naloge najti tudi 
drugje, na primer v knjigah.  
Če vam posedanje otrok za ra-
čunalnikom že preseda, torej 
ni dovolj zgolj reči: "Pa spra-
vi se že s tega interneta!", po-
trebne bodo spremembe.

In ko vam zmanjka idej, kako 
se soočiti s tovrstnimi teža-
vami, se obrnite na primer 
na projekt SAFE-SI, poišči-
te njihove vsebine na sple-
tu ali povprašajte za pomoč 
v kakšnem izmed mladinskih 
centrov in drugih organizacij 
za otroke in mladino. 

In starši, nikar ne bodite teh-
nološki „dinozavri“, zato vlo-
žite več energije in časa v to, 
da se vaš svet in svet dana-
šnjih mladih čim pogosteje 
srečata.
 Maruša Mavsar
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Občina Brežice obvešča, da je Javni poziv za imenovanje 
predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v 
Svet javnega zavoda Zavod za šport Brežice objavljen na 
spletni strani Občine Brežice www.brezice.si, kjer se na-
haja celotno besedilo razpisa.

Rok za oddajo predlogov za člana sveta javnega zavoda Za-
vod za šport Brežice je 12. 2. 2012.

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN 

PROJEKTOV V LETU 2013 
ZA NASLEDNJA PRODORČJA:

1. KULTURA

a) Ljubiteljska kultura – programi ter redna dejavnost dru-
štev

b) Ljubiteljska kultura – organizacija, programov, izobra-
ževanj in prireditev preglednega značaja

c) Festival stare glasbe – izvedba festivala

Kontaktna oseba: mag. Božena Devčič, tel. 07 620 5592, 
bozena.devcic@brezice.si

2. SOCIALA IN ZDRAVSTVO

a) Programi in projekti na področju socialnega in zdra-
vstvenega varstva 

Kontaktna oseba: Mojca Banič, tel. 07 620 5591, moj-
ca.banic@brezice.si

3. ŠPORT

a) Programi športa
b) Urejanje športnih objektov na podeželju

Kontaktna oseba: Vilma Zupančič, tel. 07 620 5594, vil-
ma.zupancic@brezice.si

Razpisi bodo objavljeni na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki »Javni razpisi« in sicer z dnem 
31. januar 2013.

Roka za oddajo prijav na vse razpise je 4. marec 2013.

Odpiranje vseh prijav bo opravila posebna komisija, ki 
jo imenuje župan. Ugotavljanje pravilnosti in popolno-
sti prijav ter oblikovanje predlogov za izbor programov 
bodo za posamezna področja opravile posebne strokov-
ne komisije, ki jih imenuje župan.

Razpis za področje:
• »turizma - aktivnosti turističnih društev in zveze«  bo 

objavljen predvidoma do 28. 2. 2013;
• »kultura - ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomeni-

kov lokalnega pomena, lokalna javna infrastruktura ter 
drugi programi kulture«, »mladina - programi in pro-
jekti s področja dejavnosti otrok in mladine« ter »pro-
grami veteranskih organizacij« bodo objavljen predvi-
doma do 31. 3. 2013;

• »sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice« 
bo objavljen predvidoma do 30. 4. 2013.

Vse potencialne prijavitelje obveščamo, da bo tudi v 
letu 2013 objavljen županov Javni poziv za sofinanci-
ranje prireditev, praznovanj in pokroviteljstev (predvi-
doma februar 2013), vendar pa bodo morali prijavitelji 
pred oddajo vloge na javni poziv izkoristiti vse možnosti 
za pridobitev sredstev iz ostalih javnih razpisov občine – 
med drugim razpisov, ki so predmet te najave.

Ivan Molan, l. r.
Župan Občine Brežice

Obvestilo o javnem zbiranju ponudb 
za najem poslovnega prostora 

gostinski obrat in najem poslovnega 
prostora kinodvorana, 

oba v Prosvetnem domu Brežice

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ob-
javlja javno zbiranje ponudb za:

NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA GOSTINSKI OBRAT 
in
NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA KINODVORANA,
oba poslovna prostora se nahajata v Prosvetnem domu 
Brežice, Trg izgnancev 12.

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v ce-
loti pripravljena v skladu z objavo za javno zbiranje po-
nudb, ki je brezplačno dostopna na spletni strani Obči-
ne Brežice (http://www.brezice.si/, rubrika »razpisi«).

Ocenjena izhodišča vrednosti mesečnega najema poslov-
nega prostora:
• gostinski obrat znaša 330,00 €/mesec, 
• kinodvorana znaša 230,00 €/mesec.

Poslovna prostora gostinski obrat in kinodvorana se lah-
ko oddata ločeno ali kot celota.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 27. 2. 2013 
do 10.00 ure, na naslov: Občina Brežice, Oddelek GJ-
SGZ, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

S spoštovanjem,
župan občine Brežice Ivan Molan

Občinski svet je odobril tudi 
50-odstotno subvencijo cen 
komunalnih storitev, kar po-
meni, da bodo položnice za 
uporabnike višje le za pribli-
žno 1,27 evra oz. 2,35 evra na 
družinskega člana. Nove cene 
komunalnih storitev bodo se-
daj na ravni cen istih komu-
nalnih storitev, ki že veljajo v 
primerljivih občinah.

Sprememba cen – nova me-
todologija in zahteve zako-
nodaje
V občini Brežice so bile cene 
komunalnih storitev nespre-
menjene od l. 2004 (oskrba 
s pitno vodo, odvajanje od-
padnih voda, ravnanje z od-
padki) ali od l. 2008 (čiščenje 
odpadnih voda), spremem-
ba zakonodaje pa predpisuje 
nov način izračunavanja cen. 
Zaradi zahtev zakonodaje se 
je v tem času spremenil tudi 

BREŽICE – Leta ne pridejo do živega gospe Mariji Gregl, 
ki je 17. januarja 2013 praznovala svoj 100. rojstni dan. 
Svojega prvega stoletja se je razveselila v družbi domačih 
in vseh, ki so ji prišli voščit obilo zdravja in sreče.  Zado-
voljna slavljenka je zbranim zapela pesem „Prav lepa je 
bizeljska fara“ in se ob zvokih harmonike zavrtela z žu-
panom občine Brežice Ivanom Molanom.

Gospa Marija Gregl je 
najstarejša stanoval-
ka Doma upokojencev 
Brežice, kjer prebiva 
od leta 2001. Visoki ju-
bilej bo praznovala kar 
dvakrat – za rojstni dan 
z družino in obiskoval-
ci, februarja pa se bo 
poveselila še s svojimi 
sostanovalkami in so-
stanovalci. 

Čeprav slavljenki ži-
vljenje ni prizanašalo, 
je ostala zelo pozitivna 
in dobrosrčna oseba, pravijo njeni domači. Od nekdaj je veliko 
brala, se spominja njena vnukinja Andreja Reher, verjetno je 
tudi zaradi tega tako bistrega duha in dobrega spomina. Gospa 
Marija zelo rada poje in je prava zakladnica različnih pesmi. 

Marija Gregl se je rodila 17. januarja 1913 v Orešju na Bizelj-
skem. Med drugo svetovno vojno je sodelovala s partizani in 
jim pomagala, pa  tudi sama se je morala med vojno skrivati 
po gozdovih, kjer je celo rodila drugega otroka. Večkrat pove, 
kako težki časi so bili takrat, pravijo njeni vnuki. Tudi po vojni 
ni bilo veliko laže, saj je Marija po ločitvi ostala sama s petimi 
otroki. Družino je preživljala s svojim trdim delom po okoliških 
kmetijah in vzgajala družino. Danes jo razveseljuje pet  vnukov 
in osem pravnukov, ki jo pogosto obiščejo v domu. 

Spremenjene cene komunalnih storitev 
BREŽICE – Na 20. seji je Občinski svet Občine Brežice potrdil spremembe cen komunalnih storitev. Veljavna za-
konodaja uvaja drugačno metodologijo izračuna cene, ta je po novem sestavljena iz cene storitve in omrežnine 
-  sredstva iz naslova omrežnine bodo namenjena posodobitvi vodovodnih sistemov in subvencioniranju izgra-
dnje in širitve sistema čistilnih naprav pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini v naslednjih letih. 

način izvajanja gospodarskih 
služb, predvsem na področju 
zbiranja in ločevanja odpad-
kov. Strošek opravljanja sto-
ritve se bo znižal pri oskrbi s 
pitno vodo in odvajanju ter či-
ščenju odpadnih voda, povišal 
se bo le pri storitvi ravnanja z 
odpadki, saj je bila do sedaj 
veljavna cena izračunana v 
času, ko so se zbrani odpadki 
odlagali še na deponijo v Do-
bovi, medtem se je zakonoda-
ja vmes spremenila in odpadki 
iz občine se že nekaj let od-
važajo na odlagališče v Novo 
mesto (CeROD). Nova Uredba 
o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/12 in 109/12) prinaša 
tudi izenačene cene za gospo-
dinjstva in podjetja.
 
Subvencionirana cena za go-

spodinjstva in izvajalci ne-
pridobitnih dejavnosti
Zakonodaja omogoča uvedbo 
subvencije pri ceni storitev, 
zato je Občinski svet Obči-
ne Brežice potrdil predlaga-
no subvencijo v višini 50 % za 
gospodinjstva in izvajalce ne-
pridobitnih dejavnosti (šole, 
zdravstveni dom, bolnišni-
ca …). Tako bo za uporabni-
ka, ki ni priključen na kana-

lizacijo in čistilno napravo 
(samo oskrba z vodo in zbi-
ranje odpadkov), položnica 
za komunalne storitve višja 
za 1,27 evrov na družinskega 
člana oz. 16,09 %, pri uporab-
niku z vsemi storitvami (kana-
lizacija, ČN, oskrba z vodo in 
zbiranje odpadkov) pa bo zne-
sek na položnici višji za 2,35 
evra na družinskega člana oz. 
24,65 %.

Skrb za izboljšanje življenja v občini Brežice povezuje žu-
pana občine Brežice Ivana Molana z duhovniki, zato so vsa-
koletna januarska srečanja priložnost za izmenjavo mnenj, 
predlogov za sodelovanje in predstavitev dela ter načrtov 
Občine Brežice. 

Župan Ivan Molan je duhovnikom predstavil opravljeno delo 
Občine v preteklem letu in načrtovane projekte, ki bodo po-
tekali v brežiški občini. Naddekan in brežiški župnik Milan 
Kšela je s sodelovanjem med občino in župnijami zadovo-
ljen. Župana je naddekan seznanil z utripom verskega življe-
nja v občini in predstavil pastoralno leto vere, ki ga kristja-
ni obeležujejo v času od oktobra 2012 do novembrom 2013, 
in predstavlja priložnost za razmislek o temeljnih vrednotah 
v času splošne krize. 

Sodelovanje za skupno dobro 
občanov in župljanov 

Srečanja z županom so se udeležili naddekan Milan Kšela 
(Savski naddekanat, župnija Brežice), Janez Zdešar (žu-
pnija Velika Dolina), mag. Janez Žakelj (župnija Cerklje 
ob Krki), Jože Pacek (župnija Čatež ob Savi), dekan An-
ton Trpin (dekanija Leskovec), dekan Jože Špes (dekani-
ja Videm ob Savi), France Novak (župnija Sv. Križ – Pod-
bočje) ter duhovniki misijonske družbe lazaristov Matej 
Užmah, Franc Rataj in Roman Travar iz župnije Dobova, 
ki upravljajo z župnijami Artiče, Pišece in Sromlje. 

Za 100. rojstni dan zaplesala 
z županom
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Ob~ina Kr{ko
in Zveza kulturnih dru{tev Kr{ko

Vas vljudno vabita na

Slavnostni govornik bo

Na slovesnosti bomo podelili
Pre{ernove plakete.

proslavo
ob slovenskem kulturnem prazniku

v ~etrtek, 7. februarja 2013,
ob 19. uri,

v Kulturni dom Kr{ko.

Slavko [ribar.

Kulturni program oblikujejo
Pihalni orkester DKD Senovo

s sopranistko Galino Tubeishat in
dijaki [olskega centra Kr{ko - Sevnica

pod mentorstvom Alenke Vene.

Dobrodo{li!

Povabilo na prireditve  
ob prazniku KS Senovo

Februarja svoj krajevni praznik praznuje tudi KS Senovo. Pe-
ster program prireditev,  s katerimi ga bodo obeležili, si lah-
ko ogledate v programu prireditev na strani 21 ali v napove-
dniku spletne strani Občine Krško - www.krsko.si.

Gospod Alojz Cerjak je prosil za pojasnilo oz. popravek, ve-
zan na članek v prejšnji številki Posavskega obzornika, v ka-
terem smo v prispevku o vsebinah, ki jih obiskovalcem po-
nuja pravkar odprt Grad Rajhenburg, pisali tudi o tem, da na 
čas, ko je grad postal »preselitveno taborišče« v času druge 
svetovne vojne in po njej, opominja razstava Polone Dem-
šar. Zahteva bralca se nanaša na spremembo izraza »prese-
litveno taborišče« v »taborišče izgnancev«. Gospod Cerjak je 
v pismu zapisal, da je bil kot devetletni deček skupaj z dru-
gimi člani družine v tem taborišču izgnanec in ne kot pre-
seljenec, zato želi, da se za taborišče uporablja zgolj izraz 
»taborišče izgnancev«.

Kot pojasnjuje vodja enote Muzeja novejše zgodovine Slo-
venije, enota Brestanica, Irena Fürst, je izraz "preselitve-
no taborišče" uporabljal dr. Tone Ferenc, ki je bil avtor prve 
razstave o slovenskih izgnancih na gradu Rajhenburg in av-
tor knjige Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v 
letih 1941-1945 (njegova doktorska disertacija je izšla leta 
1968) ter ga skladno z njim uporabljajo zgodovinarji, razi-
skovalci in muzealci že več desetletij za tovrstna taborišča 
na Slovenskem, med katerimi je bilo preselitveno taborišče 
za izgnance na gradu Rajhenburg največje. Skozenj je bilo 
izgnanih okoli 45.000 Slovencev. Pojasniti želimo, da se na-
ziv taborišča nanaša na ljudi, ki so bili preko preselitvenega 
taborišča grad Rajhenburg preseljeni in tako za več let iz-
gnani iz domovine.

Župan občine Krško nadaljuje z lepo navado ponovoletnih 
srečanj. Sredi januarja je sprejel upokojene delavce Obči-
ne Krško, ki so bili tudi sami dolga leta oblikovalci razvo-
ja v naši lokalni skupnosti. Med lepimi gestami tokratnega 
srečanja se bo gotovo zapisal tudi posluh za pomoč sočlo-
veku v stiski. Upokojenci so namreč pred kratkim v poža-
ru prizadeti družini ponudili denarno pomoč.

Solidarnostna gesta družini, ki jo je prizadel požar
Na pobudo nekdanjega sodelavca Občine Krško Franca Pavli-
na so zbrani na županovem sprejemu zbirali tudi prostovoljne 
prispevke za štiričlansko družino z Lomnega pri Velikem Trnu, 
ki ji je 13. januarja v celoti pogorela hiša. Zbrali so 231 evrov, 
ki jih je župan mag. Miran Stanko družini že predal, saj se je 
z njo srečal in jim ponudil tudi pomoč Občine, ki bo sodelo-
vala pri tem, da čim prej dobijo nov dom. Občina prav tako 
sodeluje tudi v pomoči družini, ki jo je požar prizadel pred 
tednom dni, ko je na Sremiču zgorelo ostrešje družinske hiše. 
Srečanje, na katerem se je zbralo blizu 30 upokojencev, je po-

tekalo s predstavitvijo najvidnejših projektov in glavnih aktiv-
nosti preteklega leta, med katerimi je župan poudaril spreje-
tje dvoletnega proračuna v višini 40 in 44 mio evrov, odprtje 
gradu Rajhenburg s preko 4000 m2 površin, energetsko preno-
vo nekaterih stavb in vrtca, nadaljevanje komunalne uredi-
tve naselij, dvig nasipa ob Savi, krožišče pri NEK, ki predsta-
vlja izhodišče za izgradnjo tretjega mostu v Krškem, zanj je 
v pripravi dokumentacija in v teku odkupi potrebnih zemljišč.
Med investicijami, ki bodo skrbele za investicijski cikel prihodnje-
ga časa, je poudaril nadaljevanje urejanja obvoznice, po delu 
le-te se bomo lahko peljali že letos. Občina Krško bo začela tudi 
z ureditvijo Zatona, Dalmatinove ulice in ulice CKŽ do Hočevar-
jevega trga z namenom razbremenitve in oblikovanja bolj ure-
jenega mestnega središča. V ospredje načrtov za leto 2013 je 
župan postavil tudi moderno sortirnico v Spodnjem Starem Gra-
du, ki se ji bo letos pridružila še pokrita kompostarna, pripra-
ve na energetsko sanacijo OŠ Jurija Dalmatina, OŠ Brestanica in 
športne dvorane pri OŠ Leskovec pri Krškem. K energetski učin-
kovitosti bo Občina prispevala tudi z nadaljevanjem posodablja-
nja javne razsvetljave, k novim vsebinam mestnega jedra pa s 
skorajšnjim odprtjem celovito obnovljene Mencingerjeve hiše.   
Pogovore o načrtih so zaključila vprašanja nekdanjih občinskih 
sodelavcev, ki so se zanimali za usodo bazena v Krškem, o mo-
žnosti vzpostavitve javne razsvetljave od hotela na Vidmu do 
železniške postaje in ureditvi nekdanjega doma upokojencev. 
Po resnih temah je seveda sledilo druženje in priložnost za bolj 
sproščen pogovor.

Občina Krško posebno pozornost v zadnjem času namenja 
razvoju mesta Krško, ki bo v prihodnosti doživelo novo po-
dobo. Cilju urejenega mestnega središča sledi s številnimi 
obnovami v starem mestnem jedru. Med zadnjimi aktiv-
nostmi v to smer je odkup propadajočega poslopja nekda-
nje železnine, ki že več let kazi podobo mestnega središča. 

Vse bolj urejeno in z obnovami zadnjih let dopolnjeno sta-
ro mestno jedro daje mestu podobo vse večje urejenosti in 
utrjuje značilnosti zgodovinskega, kulturnega, upravnega in 
izobraževalnega središča. K lepši podobi bodo gotovo pripo-
mogli načrti, ki jih ima Občina s pravkar pridobljeno, sicer 
od leta 2002 samevajočo in propadajočo stavbo nekdanje 
železnine. Gre za 900 m2 velik objekt, za katerega si lokalna 
skupnost prizadeva, da bi v njej po obnovi zagotovila prostor 
za Okrajno sodišče. Odločitev je v pristojnosti Ministrstva za 
pravosodje in javno upravo, s katerim Občina Krško upa na 
dogovor, da bi v obnovljen oz. novozgrajen objekt prestavi-
li dejavnost iz trenutno starejših in manjših prostorov, v ka-
terem deluje Okrajno sodišče v Krškem.  

Kako se je spreminjala podoba starega mestnega jedra?
Občina Krško se je že pred leti aktivno lotila projektov, da 
bi osvežila podobo starega mestnega jedra. Med najvidnej-
šimi je gotovo celovita ureditev zgodovinsko kulturnega spo-
menika Valvasorjev kompleks v letu 2010. K celovitosti tega 
območja gotovo prispeva tudi ureditev Hočevarjevega trga 
in obeh fakultet, ki danes delujejo v 1700 m2 velikem objek-
tu nekdanje srednje tehnične šole. Z odkupom starega Mer-
catorja in nekdanje trgovine Elektrotehne je Občina uredila 
prostore za trgovsko in poslovno dejavnost, bližnji trg pa za 
druženje. V tem sklopu velja omeniti tudi odprtje mladinske-
ga oddelka s čitalnico in pravljično sobo v pritličju nekdanje 
Engelsbergerjeve hiše v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico.
Prihodnji načrti pa ob vzpostavitvi delovanja pravkar celo-
vito obnovljene Mencingerjeve hiše zajemajo še umestitev 
nove knjižnice v neposredni bližini, s tem, ko bo nekje junija 
stekel promet po delu nove krške obvoznice, pa sledi še ure-
janje ene izmed sivih lis v starem Krškem, območja Zatona. 
V ohranjanju in vzpostavljanju lepše podobe mesta Občina 
Krško vidi tudi spodbudo za vnos dejavnosti, ki bi v ta del 
vrnile življenje.

Govorili so o aktivnostih, s 
katerimi bi lahko prispeva-
li k lepšemu izgledu mesta, 
pa tudi o tem, kako povezati 
njegovo ponudbo, ki ima bo-
gato zgodovino in veliko re-
sursov za uspeh. Spodbudo 
pri oživljanju jedra člani vi-
dijo tudi v turizmu kot podje-
tniški dejavnosti, ki lahko živi 
le, če se povezuje. Ker je v 
našem okolju na tem podro-
čju povezovalnosti prema-
lo, Občina razmišlja o skli-
cu posebnega  foruma tistih, 
ki se ukvarjajo s turizmom, 
da bi jih spodbudila k usta-
novitvi združenja ponudnikov 
turističnih storitev. To lahko 
ponudi dobre možnosti pri 
oblikovanju potrebnega eno-
tnega nastopa.

Strinjali so se, da je življe-
nje v mestu potrebno organi-
zirati tako, da bo mesto bolj 
obvladljivo tudi brez avto-

Župan občine Krško obudil delovanje 
Odbora za olepšanje mesta 
Na Občini Krško se je prejšnji četrtek ponovno sestal že pred leti ustanovljen Odbor za olepšanje me-
sta. Njegova najpomembnejša skrb je skrb za mesto Krško kot središča občine, dajanje pobud za njego-
vo olepšanje in dvig kakovosti življenja za meščane in obiskovalce mesta. Župan občine Krško je odbor 
v svojem mandatu tokrat sklical prvič, v želji, da bi mu zaupal vlogo posvetovalnega organa, čigar ideje 
bi vključeval v delo strokovnih organov, ki bi lahko predloge članov v našem prostoru tudi uresničili.

mobila, kar zdaj ni. Pri vzpo-
stavljanju enotne podobe 
je bila zanimiva tudi ideja, 
da bi lokalna skupnost obli-
kovala priporočila, kako naj 
naši občani na mestu in na 
vasi obnavljajo hiše, kateri 
barvni vzorci fasad so spre-
jemljivi in kateri ne; skrat-
ka, postavila usmeritve, ki bi 
na dolgi rok poskrbele za bolj 

celostno podobo prostora, v 
katerem živimo.  

Odbor, posvetovalno telo za 
realizacijo idej v praksi
Kot je poudaril župan, vidi od-
bor kot svoje posvetovalno 
telo za realizacijo idej v pra-
ksi. Člane je tako povabil k iz-
menjavi informacij, ki bi lah-
ko dale rezultate v izboljšavah 

za naše mesto in okoliške kra-
je. Njihovo mnenje želi župan 
upoštevati tudi pri izvedbi bo-
dočih projektov. V kratkem bo-
sta pred njimi urejanje vsto-
pa v mestno središče - urejanje 
Zatona, pripombe na katalog 
urbane opreme, ki ga občinska 
uprava že načrtuje … «Verja-
mem, da lahko mnenje odbora 
postane eno izmed priporočil 
na delo in načrte urbanistov, 
arhitektov in drugih strokov-
njakov, s katerimi Občina Kr-
ško sodeluje in načrtuje pro-
jekte, ki jih izvaja,« je povedal 
župan mag. Miran Stanko.  

Odbor, v katerem sodelujejo 
tako nekateri sodelavci občin-
ske uprave kakor tudi strokov-
njaki z različnih področij druž-
benega življenja in dela, je 
šestnajstčlanski. Njegov pred-
sednik je župan občine Krško, 
podpredsednica pa podžupa-
nja Ana Nuša Somrak. 

Župan sprejel upokojene 
sodelavce Občine Krško

Občina Krško odkupila poslopje 
nekdanje železnine

Pojasnilo
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Vabimo vas na
OSREDNJO SLOVESNOST OB KULTURNEM PRAZNIKU,

 

ki bo v četrtek, 7. februarja 2013, ob 18. uri
v Kulturni dvorani Sevnica.

    
Slavnostni govornik bo Rudi Stopar,

vsestranski kulturni ustvarjalec.
   

Na slovesnosti bodo podeljene 
Prešernove plakete in priznanja 
Zveze kulturnih društev Sevnica.

Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom 
in v sodelovanju z županom Občine Sevnica Srečkom Ocvir-
kom organizirajo izbor za »Županovo vino 2013«, ki bo na-
menjeno promociji občine in bo imelo status protokolarnega 
vina za različne priložnosti. V letu 2013 bosta kot županovo 
vino izbrani dve vini, in sicer rdeči bizeljčan PTP in cviček PTP.

Vzorce zbirajo predstavniki vinogradniških društev. Sprejem 
vzorcev (dve steklenici za obe vrsti vina) bo potekal 10. fe-
bruarja 2013, od 17. do 19. ure, v Vinskem dvoru Deu na Mal-
kovcu. Več informacij posreduje predsednik Društva vino-
gradnikov Malkovec Uroš Flajs (041 657 561). Kotizacija po 
vzorcu znaša 7 evrov. Ocenjevanje vzorcev bo 12. februar-
ja v Vinskem dvoru Deu na Malkovcu, izbrana pa bosta tista 
vzorca, ki bosta dosegla najvišje število točk. Izbrani župa-
novi vini bomo uradno razglasili na javni družabni prireditvi 
22. februarja v Vinskem dvoru Deu na Malkovcu. 
Prepričani smo, da bo, tako kot prejšnja leta, tudi letošnje 
županovo vino uspešen promotor naše občine, naših vinogra-
dnikov in vinogradniške dediščine, zato vljudno vabljeni k so-
delovanju. Javni poziv je v celoti dostopen na spletni strani 
Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si).

Z namenom pogovora o delu, načrtih in področjih sodelova-
nja se v januarju na povabilo župana Srečka Ocvirka vsako 
leto srečajo duhovniki, ki delujejo v župnijah na območju 
občine. Srečanje, ki se po tradiciji vsako leto odvija na ob-
močju ene od župnij, je potekalo prejšnji četrtek v Sevnici. 
Zbrani so si na povabilo sevniškega župnika Vinka Štruclja 
ter kaplanov Jožeta Zabreta in Grege Valiča najprej ogle-
dali prostore Salezijanskega mladinskega centra, ki deluje 
pod okriljem sevniške župnije. 

Kot so predstavili gostitelji, je center odprt dnevno in je na-
menjen kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih, po-
leg tega pa skozi leto pripravljajo različne aktivnosti, med 
njimi poletne oratorije, smučarske počitnice in druge dogod-
ke. V nadaljevanju je sledil ogled župnijske cerkve svetega 
Nikolaja s predstavitvijo župnije ter nato še družabni del sre-
čanja. Zbrani so si bili enotni, da je sodelovanje med pred-
stavniki župnij in lokalne skupnosti dobro in kakovostno, v 
luči povezovanja pa ga bodo krepili tudi v bodoče.

Javni razpisi: gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, 
šport, kultura in mladinske dejavnosti
Občina Sevnica je objavila javne razpise za sofinanciranje programov in projektov s področij gospodar-
stva, kmetijstva, turizma, športa, kulture in mladinskih dejavnosti. Besedila javnih razpisov so obja-
vljena v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Občine Sevnica (www.obcina-sev-
nica.si) in KŠTM Sevnica (www.kstm.si), osrednje informacije po posameznih razpisih pa so strnjene v 
nadaljevanju. Javni razpis s področij zdravstva in sociale bo objavljen v mesecu marcu.

Gospodarstvo
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sred-
stev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sev-
nica s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se iz-
vajali v razpisnem obdobju na območju občine: promocija 
izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje in odpiranje 
novih delovnih mest ter naložbe v nakup nove opreme in 
nematerialnih investicij. Skupna okvirna višina razpolo-
žljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, 
je 65.000 evrov. 

Dodatne informacije: Maja Šušterič (07 81 61 205, maja.
susteric@obcina-sevnica.si) in Vlasta Kuzmički (07 81 61 
233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si), od 8. do 12. ure. 
Rok za oddajo vloge je 2. 4. 2013, na naslov Občine Sev-
nica. Razpisna dokumentacija je dostopna preko spletne 
strani Občine Sevnica oziroma na Oddelku za gospodar-
ske dejavnosti. 

Turizem
Na področju turizma, za kar bo Občina Sevnica namenila 
skoraj 13.000 evrov razpisnih sredstev, bodo sofinancira-
ne izvedene turistične prireditve v občini, katerih cilj je 
povečanje turističnega obiska oz. promocija kraja in pri-
reditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kra-
ja ter celotne občine. 

Dodatne informacije: Vlasta Kuzmički (07 81 61 233, vla-
sta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Maja Šušterič (07 81 
61 205, maja.susteric@obcina-sevnica.si), od 8. do 14. ure. 
Rok za oddajo vloge je 28. 2. 2013, na naslov Občine Sev-
nica. Razpisna dokumentacija je dostopna preko spletnih 
strani Občine Sevnica in KŠTM Sevnica oziroma na Oddel-
ku za gospodarske dejavnosti.

Kultura
Predmet javnega razpisa s področja kulture z okvirno vre-
dnostjo dobrih 30.000 evrov so programi in projekti na po-
dročju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posre-
dovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene 
(vokalne in instrumentalne), plesne, gledališke in lutkov-
ne, folklorne, literarne, likovne, fotografske, video in film-
ske dejavnosti.

Dodatne informacije: Alenka Kozorog (07 81 61 072 ali 
051 680 288, alenka.kozorog@kstm.si, vsak delovni dan od 
8. do 15. ure) in Andreja Ameršek (07 81 61 262, andreja.
amersek@obcina-sevnica.si). Rok za oddajo vloge je 28. 2. 
2013, na naslov Občine Sevnica. Razpisna dokumentacija 
je dostopna preko spletnih strani Občine Sevnica in KŠTM 
Sevnica ter v prostorih KŠTM Sevnica.

Mladinske dejavnosti
Razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projek-
tov z okvirno vrednostjo 15.000 evrov zajema neformalno 
izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, 
prostovoljno mladinsko delo, informiranje in svetovanje 
za mlade, participacijo, aktivno državljanstvo in človeko-
ve pravice, mednarodno mladinsko delo, mobilnost mla-
dih ter raziskovalno delo mladih.

Dodatne informacije: Mojca Švigelj (07 81 61 076, moj-
ca.svigelj@kstm.si, vsak delovni dan od 8. do 11. ure) in 
Andreja Ameršek (07 81 61 262, andreja.amersek@obci-
na-sevnica.si). Rok za oddajo vloge je 28. 2. 2013, na na-
slov Občine Sevnica. Razpisna dokumentacija je dostopna 
preko spletnih strani Občine Sevnica in KŠTM Sevnica ter 
v prostorih KŠTM Sevnica. 

Šport
Predmet javnega razpisa s področja športa so naslednji 
programi oziroma vsebine: športna vzgoja otrok, mladine 
in študentov, športna rekreacija, kakovostni šport, vrhun-
ski šport, šport invalidov ter programi razvojnih in strokov-
nih nalog v športu. Skupni predvideni obseg sredstev za so-
financiranje programov s področja športa je 52.000 evrov.

Dodatne informacije: Petra Biderman (07 81 61 073, pe-
tra.biderman@kstm.si) in Andreja Ameršek (07 81 61 262, 
andreja.amersek@obcina-sevnica.si). Rok za oddajo vloge 
je 28. 2. 2013, na naslov Občine Sevnica. Razpisna doku-
mentacija je dostopna preko spletnih strani Občine Sevni-
ca in KŠTM Sevnica ter v prostorih KŠTM Sevnica.

Kmetijstvo
Predmet javnega razpisa s področja ohranjanja in spodbu-
janja razvoja kmetijstva in podeželja so naslednji ukre-
pi: naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proi-
zvodnjo, pomoč za zaokrožitev zemljišč, zagotavljanje 
tehnične podpore kmetijskemu sektorju, naložbe za opra-
vljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, pokrivanje ope-
rativnih stroškov transporta iz odročnih krajev, podpora 
za delovanje strokovnih društev. Okvirna višina razpisanih 
sredstev je 68.500 evrov.

Dodatne informacije: Maja Šušterič (07 81 61 205, maja.
susteric@obcina-sevnica.si) in Vlasta Kuzmički (07 81 61 
233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si), od 8. do 14. ure. 
Rok za oddajo vloge je 25. 2. 2013, na naslov Občine Sev-
nica. Razpisna dokumentacija je dostopna preko spletne 
strani Občine Sevnica oziroma na Oddelku za gospodar-
ske dejavnosti. 

Srečanje župana z duhovniki

Župan s podžupanoma in sodelavci so si najprej ogledali 
prostore Salezijanskega mladinskega centra. 

Ob obisku župnijske cerkve svetega Nikolaja.

Izbor županovega vina 2013
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Občni zbor se je začel z mi-
nuto molka v spomin lani 
preminulemu članu društva 
Jožetu Kvartuhu. Tajnik in 
gospodar društva Marjan Lo-
patič je v poročilu o delu v 
preteklem letu naštel dogod-
ke, ki jih je organiziralo oz. 
na katerih je nastopilo ŠD Su-
šica. Tako so med drugim or-
ganizirali njihovo največjo 
prireditev, 17. tek po vinski 
cesti, prvenstvo KS Cerklje 
ob Krki v namiznem tenisu, 
Medobčinsko malonogome-
tno ligo (MMNL) Brežice – Kr-
ško, tradicionalni nogometni 
turnir na igrišču v Cerkljah, 
nogometni turnir med vasmi 
v počastitev praznika KS Cer-
klje ob Krki in turnir v odboj-
ki na mivki. ŠD Sušica trenu-
tno sestavlja 164 članov, od 
tega 57 deklet, imajo pa tudi 
enega častnega člana. Sledi-
la sta finančno poročilo in 
poročilo nadzornega odbo-
ra, ki sta ju prebrala blagaj-
nik društva Roman Tomše in 
predsednik odbora Aleksan-
der Kožar. Lopatič je nato 

KRMELJ - V Krmelju je 19. januarja potekal 4. tek za Sevniški 
pokal, katerega štart in cilj je bil pred OŠ Krmelj. Kljub hladne-
mu vremenu in snegu se je na štartu zbralo 35 tekmovalcev, ki 
so  tekmovali v različnih starostnih kategorijah na razdaljah od 
300 do 4.000 m. Absolutna zmagovalca teka na 4.000 m sta po-
novno postala Robert Lendaro in Karin Gošek, oba AK Sevni-
ca, ki sta si zmago pritekla že na tekmi v Sevnici 17. novembra 
2012. Zmagovalci po kategorijah so postali še: Živa Slapšak, 
Timotej Krašovec, Ajda Slapšak, Enej Jagodič, Anja Jerele, 
Urška Krašovec, Gregor Rabuzin, Hana Kranjec, David Re-
mar, Boštjan Sladič, Miha Povšič, Janja Košar, Dušan Krašo-
vec in Zdravko Kukman. Do konca Sevniškega pokala ostaja-
ta še dve tekmi: 16. februarja na Blanci in 9. marca v Krškem.

Tri desetletja ŠD Sušica
BUŠEČA VAS – V nekdanji OŠ Bušeča vas je 12. januarja potekal 30. redni občni zbor Športnega društva 
Sušica z Dolenje Pirošice, s katerim so hkrati obeležili 30-letnico delovanja društva. 

prebral še poročilo o delo-
vanju društva v preteklih 30 
letih. Pobuda za ustanovitev 
društva je prišla konec leta 
1982 s strani takratnih no-
gometašev. Ustanovni občni 
zbor je bil 5. februarja 1983 
v gasilskem domu na Dolenji 
Pirošici. Od takrat je dru-
štvo med drugim organizira-
lo 71 nogometnih turnirjev, 
ki se jih je udeležilo več kot 

4760 nogometašev, 29 sezon 
trim lige v malem nogometu, 
za njimi je tudi 12 sezon so-
organizacije MMNL Brežice – 
Krško skupaj s TŠKD Črešnji-
ce, zadnji dve sezoni ligo 
vodijo sami, štirinajstkrat so 
organizirali ekipni turnir v 
namiznem tenisu in turnir v 
odbojki na mivki ter nenaza-
dnje sedemnajstkrat tek po 
vinski cesti, ki se ga je do se-

daj udeležilo 2856 tekačev in 
pohodnikov.

V nadaljevanju so prisotni so-
glasno potrdili novo (staro) 
vodstvo. Predsednik tako še 
naprej ostaja Damjan Pavlo-
vič, podpredsednica Tanja Le-
kić, tajnik Marjan Lopatič in 
blagajnik Roman Tomše. Do 
spremembe je prišlo samo v 
dveh sekcijah – vodja nogome-
tne sekcije bo po novem Ro-
bert Veličevič, vodja sekci-
je za tenis in namizni tenis pa 
Jure Kožar – in v nadzornem 
odboru, katerega član je po 
novem Gregor Kvartuh. Sledil 
je še sprejem programa dela 
in finančnega načrta za leto 
2013, prav tako pa je pred-
sednik Pavlovič podelil nagra-
de, priznanja in zahvale naju-
spešnejšim in najzaslužnejšim 
članom in sponzorjem v za-
dnjem letu ter v vseh 30 letih 
delovanja društva. Občni zbor 
se je zaključil s pogostitvijo in 
družabnim srečanjem, ob ju-
bileju ŠD Sušica pa ni manjka-
la niti torta. Rok Retelj

Eden najbolj prizadevnih članov društva je njegov taj-
nik in gospodar Marjan Lopatič (levo, poleg njega pred-
sednik Damjan Pavlovič).

Spet zmagala Lendaro in Goškova

KRANJ/KRŠKO – Plavalci krškega Celulozarja so zadnji januar-
ski vikend nastopili na absolutnem, mladinskem in kadetskem 
državnem prvenstvu v Kranju. Osvojili so štiri medalje in si pri-
plavali še 18 finalnih nastopov. Jaka Kramaršič si je v treh na-
stopih hrbtnega sloga v absolutni konkurenci priplaval srebrno 
medaljo na 200 m ter dva brona na 100 in 50 m. Izjemno je na-
stopala še ne 15-letna Nika Bizjak, ki je med mladinkami pose-
gla po srebru na 200 m hrbtno. Prav tako je bila še 6. na 400 in 
800 prosto, 7. na 50 prosto in 100 hrbtno ter 8. na 200 prosto. 
Nastopili so še kadetinji Karmen Zorič (4. na 100 in 400 m pro-
sto ter 6. na 50 in 800 prosto) in Lara Jambriško (8. na 50 pro-
sto), mladinka Špela Grilc (6. na 200 prsno in 7. na 800 prosto), 
Andraž Dostal (5. v kvalifikacijah na 200 delfin), Haris Ameti 
(11. na 100 delfin) ter Marko Mišanovič (12. na 200 prsno). Kr-
ški plavalci so nastopili tudi v štafetah. Na 4x200 prosto so tako 
fantje (Ameti, Omerzel, Kramaršič, Dostal) kot dekleta (Biz-
jak, Jambriško, Grilc, Zorič) osvojili 6. mesto v absolutni kon-
kurenci, na 4x100 mešano pa so bili 8. (fantje) in 9. (dekleta).
 R. R./Vir: PK Celulozar

ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 2. DRL
Rezultat – Brežice : Sežana 
34:29
Lestvica - 1. Loka 23, 3. Ra-
deče 19, 6. Brežice 12

MLADINCI 1. DRL
Rezultati – Krško : Celje 
23:26, Koper : Krško 32:24
Lestvica – 1. Slovan 24, 5. Kr-
ško 15

KADETI – PF – SKUPINA B
Rezultati – Rudar : Krško 
29:35, Krško : Velenje 45:31
Lestvica - 1. Krško 6

STAREJŠI DEČKI A
Rezultati – Drava Ptuj : Breži-
ce 30:26, Brežice : Dol 33:26
Lestvica – 1. Celje 4, 2. Bre-
žice 4

STAREJŠI DEČKI B – PF – SKU-
PINA B
Rezultat – Velenje : Krško 
33:25
Lestvica – 1. Krka 6, 6. Krško 0 

ČLANICE
Rezultat – Brežice : Krim B 
21:26
Lestvica - 1. Olimpija 21, 8. 
Brežice 6

MLADINKE
Rezultat – Zagorje : Brežice 
19:15
Lestvica -  1. Zagorje 8, 3. 
Brežice 0

KADETINJE
Rezultati – Rače : Breži-
ce 32:18, Zagorje : Brežice 
30:30, Brežice : Celje 22:45
Lestvica -  1. Celje 23, 3. 
Brežice 3

STAREJŠE DEKLICE
Rezultati - Rače : Breži-
ce 31:18, Zagorje : Brežice 
25:16, Brežice : Celje 11:39
Lestvica – 1. Žalec 20, 7. Bre-
žice 2

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Ilirska Bistrica : 
Sevnica 3:9 (Martič 3, Kopriv-
njak, Pešec, Koprivnjak, Jol-

dič, Krnc, Brozina ag.), Rib-
nica : Sevnica 2:3 (Grigič, 
Pešec, Krnc)
Lestvica - 1. Velenje 32, 6. 
Sevnica 24

U21 - VZHOD
Rezultat – Sevnica : Litija 3:3
Lestvica – 1. Dobovec 21, 3. 
Sevnica 20

U18 – SKUPINA A
Rezultat – Sevnica : Olimp 
Celje 6:2
Lestvica – 1. Dobovec 15, 4. 
Sevnica 12

ODBOJKA
3. DOL ČLANICE 
Rezultati – Brestanica : Žirov-
nica 2:3 (23:25, 25:16, 9:25, 
25:19, 8:15), Vital Ljublja-
na : Brestanica 3:1 (20:25, 
25:17, 25:18, 27:25)
Lestvica – 1. Žirovnica 38, 5. 
Kostak-Elmont Brestanica 24

KADETI 
Rezultati – Kostanjevica : 
Krka 2:0 (25:23, 25:23), Bre-
zovica : Kostanjevica 0:2 
(16:25, 20:25)
Lestvica – 1. Črnuče 4, 2. Ko-
stanjevica na Krki 4

STAREJŠE DEKLICE liga B – 
skupina D
Rezultati – Novo mesto : Bre-
stanica 0:2 (3:25, 19:25), 
Brestanica : Grosuplje II 2:0 
(25:12, 25:9)
Lestvica – 1. Kostak Elmont 
Brestanica 4

KOŠARKA
ČLANI 3. SKL
Rezultati – Kamnik : Krško 
86:96, Vransko : Krško 77:97
Lestvica – 1. Krka mladi 24, 
3. Posavje Krško 21

ČLANI 4. SKL
Rezultati – Ilirija : Podbo-
čje 66:52, Sevnica : Ruše 
63:59, Podbočje : Fenomeni 
69:74, Ivančna gorica : Sev-
nica 82:56
Lestvica - 1. Ruše 19, 7. Po-
savje Sevnica 13, 8. Posavje 
Podbočje 10

Člani kluba so skozi leta ob 
državnih nastopali na števil-
nih evropskih in svetovnih 
pokalih, postali so posamič-
ni in ekipni prvaki Slovenije 
v bojih in katah, z najdalj-
šim stažem v reprezentan-
cah Slovenije se lahko pohva-
lijo Peter Dirnbek, Adi Brod 
in Christian Kajtna, ki je s 
prevzemom funkcije predse-
dnika kluba od leta 1998 do 
danes s sodelavci in trener-
ji povzročil tako organizacij-
ski kot tekmovalni preskok. 
Trenerji, ki delujejo v klu-
bu, gredo skozi usposablja-
nje in pridobivanje uradnih 
licenc kot vaditelji, inštruk-
torji in trenerji na Fakulte-
ti za šport, letno se udele-
žujejo seminarjev Karate 
zveze Slovenije. V klubu so 
posebej ponosni, da sledi-
jo najbolj tradicionalni obli-
ki karateja, obrambni vešči-
ni okinawske šole karateja 
Gojyu-Ryu. Z redno udelež-
bo na seminarjih omenjene 
šole na Okinawi in v Evropi, 
kjer so se v Brežicah kot prvi 
izkazali tudi z njihovo orga-
nizacijo, si pridobivajo pre-
poznavnost in konkurenčno 
prednost tako doma kot na 
evropskih turnirjih.

V brežiškem karate klubu 
imajo trenutno nekaj manj 
kot sto aktivnih članov. Ob 
izvedbi društvenih prever-
janj za pasove boljše posa-
meznike povabijo v tekmo-
valno skupino, s čimer se 
njihovi člani postopoma pre-
ko prikaznih tehnik uvaja-
jo v tekmovalni svet karate-
ja. V najmlajših kategorijah 
se v vrh slovenskega kara-
teja uvršča sedemletni Žiga 
Suša, ki je letos postal dr-
žavni in pokalni prvak. Hana 
Suša uprizarja med mlajšimi 
deklicami nastope z dovrše-
nim znanjem kat, ob njej v 
kategoriji tekmujeta še Nika 
Omerzu, ki sodeluje na tek-
movanjih tudi v borbah, in 

Ponosni na vzgojno delo z mladimi
BREŽICE – Skoraj štiri desetletja so že minila, odkar je leta 1975 v Brežicah pričela delovati karate sek-
cija. V društvo z današnjim imenom Karate klub Obzorje so se organizirali dve leti kasneje s prvim 
predsednikom Vinkom Šebrekom. Na začetku so se Brežičani naslanjali predvsem na trenerje KK Tempo 
iz Zagreba, po odhodih prvih trenerjev na delo v tujino pa so se vse bolj opirali na svoje lastne sile. 

Dejan Debelak. Uspešna sta 
tudi kadeta Aljaž Šumlaj in 
David Bajs, ki sta poleg Na-
stje Galič, tehnično dovr-
šene predstavnice karateja 
Gojyu-Ryu, steber tekmo-

valne ekipe 
v katah. Jure 
Čudič je v 
borbah no-
silec brona-
ste kolajne 
z letošnje-
ga državnega 
prvenstva, ob 
njem v katah 
in bojih tek-
muje vedno 
bolj uspešna 
Kaja Omer-
zo, naju-
s p e š n e j š a 
mladinka v 

borbah pa je Kaja Budič. V 
klubu ne pozabljajo na mla-
dinko Petro Planinc, v prete-
klosti nosilko kakovosti med 
borkami, ki je začasno pre-
kinila kariero predvsem za-

radi šolskih obveznosti v gi-
mnaziji. 

V Brežicah so z izboljšanimi 
pogoji treningov, ki jih ima-
jo v ekonomski šoli, poveča-
li čas za treninge, kar se jim 
obrestuje tudi z rezultati. V 
društvu so še posebej pono-
sni na vzgojno delo z mladi-
mi, ki ob rednem tedenskem 
posvečanju športu usposablja 
vsestransko razvite osebnosti. 
Ključ je trdo, resno in siste-
matično delo, zasnovano na 
amaterski podlagi z izšola-
nim strokovnim kadrom tre-
nerjev. Ob tem ne pozabljajo 
na starše, ki podpirajo in re-
dno bodrijo mlade karateiste 
na turnirjih, in sponzorje, ki 
omogočajo tovrstne uspešne 
zgodbe. Luka Šebek

Kramaršič in Bizjakova do medalj

Nastja Galič, tehnično dovršena predstav-
nica karateja Gojyu-Ryu
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Kam v Posavju?
Četrtek, 31. 1.

• ob 16.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: ročna 
dela – pletenje

• ob 17.00 na LU Krško: za-
četek študijskega krožka 
„Odkrijmo svoje skrite po-
tenciale“

• ob 17.00 v Knjižnici na Se-
novem: pravljična urica 

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
projekt Živimo zdravo - 
Zgodnje odkrivanje raka

Petek, 1. 2.

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: izdelava pustnih mask

• ob 18.00 v gasilskem domu 
Smednik: poker večer

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
v Krškem: otvoritev slikar-
ske razstave akvarelov čla-
na Društva likovnikov Kr-
ško OKO Tomaža Kocuvana 
„Mestom sveta sem kradel 
barve“

• ob 18.00 v gostilni Kmečki 
hram v Kostanjevici na Krki: 
Čar zgodbe s Katjo Plut – za-
ključek cikla zimskih branj

• ob 18.00 v MC Krško: 1A in-
ternet LAN party: Minecraft 

• ob 19.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Demolition 
Group 29+ - otvoritev raz-
stave in pogovor

• ob 19.00 v gostilni Repovž 
v Šentjanžu: 23. kulinarični 
večer z Markom Pavčnikom 
iz restavracije Pavos, grad 
Tabor, Laško 

Sobota, 2. 2.

• ob 9.30 v gasilskem domu 
Smednik: izdelovanje svečk

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
zimske radosti v Žarnovi 
jami

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: peka palačink

• ob 18.00 v Kmečkem hra-
mu Kostanjevica na Krki: 
Šelmarija 2013 – degustaci-
ja cvička

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert zasedbe Tamara 

Obrovac & Transhistria en-
semble, za jazz-etno abo-
nma in zven

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

Nedelja, 3. 2.

• ob 17.00 v KD Krško: do-
brodelni glasbeno-plesni 
koncert „Gremo mi na Bro-
adway“, nastopajo: Tanja 
Žagar, Nuša Derenda, Miran 
Rudan, ansambel Dori, an-
sambel Nemir, Brigita Šuler, 
Mladen Zaplatić, ansambel 
Zapeljivke, Marjan Uljan, 
stand-up komik Tin Vodopi-
vec ter plesalci PK Bolero, 
V.I.P. Dance Company in PK 
Lukec Krško

• ob 18.00 v gostilni Kmečki 
hram Kostanjevica na Krki: 
razstava fotografa Mateja 
Jordana „Jest pa moj gla-
žek v štirih letnih časih“

Ponedeljek, 4. 2.

• ob 14.00 v MT Senovo: iz-
delovanje darilnih vrečk

• ob 16.00 na LU Krško: tečaj 
digitalne fotografije (zače-
tni in nadaljevalni)

• ob 18.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: predavanje dr. 
Staneta Grande „Krško in 
kmečki upor leta 1573“

Torek, 5. 2.

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

• ob 18.00 v KD Krško: lut-
kovna predstava za otroke 
od 3. leta dalje „Pekarna 
Mišmaš“, za rumeni abo-
nma in izven

• ob 18.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: Sence v 
srcu – literarni večer z Jo-
žico Vogrinc

• ob 19.00 v MC Krško: večer 
družabnih iger

Sreda, 6. 2.

• ob 9.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: delavni-
ca na temo obnovljivi viri 

energije – biomasa
• ob 14.30 v MT Senovo: gle-

dališka delavnica „Igrajmo 
se gledališče“

• ob 16.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: pustna ustvarjal-
na delavnica 

• ob 17.00 v MC Krško: mul-
timedijska delavnica

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Brežice: osrednja ob-
činska slovesnost ob sloven-
skem kulturnem prazniku

• ob 18.00 v renesančni dvo-
rani gradu Rajhenburg: od-
prtje slikarske razstave Jo-
žeta Ciuhe „Podobe časa“

• ob 18.00 v vinski kle-
ti Kmečke zadruge Krško: 
praznovanje slovenskega 
kulturnega praznika z Ro-
svito Pesek in Pavlom Rav-
nohribom 

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: predavanje Helene 
Alenke  Bizjak „Reflekso-
terapija – dotik ljubezni, ki 
ozdravlja“

• ob 19.30 v MC Brežice: 
zvočna kopel s Kristjanom 
Jurkasom

• ob 20.00 v MC Krško: 
Luksuz filmske srede – krat-
ki filmčki

Četrtek, 7. 2.

• v Knjižnici Sevnica: likovna 
razstava ljubiteljskega sli-
karja Marka Okorna (do 7. 
marca)

• ob 15.00 na E-točki v Bi-
strici ob Sotli: ustvarjalna 
delavnica - izdelovanje pu-
stnih mask

• ob 17.00 v kulturni dvora-
ni Doma XIV. divizije na Se-
novem: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku 
in prazniku Krajevne sku-
pnosti Senovo; slavnostni 
govornik Ernest Breznikar, 
kulturni program OŠ XIV. di-
vizije Senovo in Pihalni Or-
kester DKD Svoboda Seno-
vo; podelitev priznanj KS 
Senovo

• ob 17.00 v dvorani KS Krška 
vas: kulturni praznik; na-
stopajo MoPZ KD Ivan Kobal 
Krška vas in člani literarne 
sekcije Beseda KD Franc Bo-
govič Dobova 

• ob 18.00 v Kulturni dvo-

rani Sevnica: osrednja slo-
vesnost ob kulturnem pra-
zniku, slavnostni govornik: 
Rudi Stopar, vsestranski kul-
turni ustvarjalec

• ob 18.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu Kostanjevica 
na Krki: osrednja občinska 
prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku in otvo-
ritev razstave Društva likov-
nih umetnikov Dolenjske

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku 

• ob 18.00 v predavalnici 
AMD Krško na stadionu v 
Krškem: brezplačno preda-
vanje Alenke Gliha o tran-
scendentalni meditaciji

• ob 18.00 v MC Krško: poker 
liga MC Krško

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku; 
slavnostni govornik Slavko 
Šribar

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: proslava 
ob kulturnem prazniku

Petek, 8. 2.

• ob 8.00 pred spomenikom 
NOB (pri ZD Senovo): pohod 
po poteh XIV. divizije Seno-
vo – Bohor

• ob 18.00 v kulturni dvora-
ni Doma XIV. divizije na Se-
novem: večer dalmatinskih 
pesmi, koncert ansambla 
Brodniki s prijatelji, dobro-
delna prireditev za otroke 
iz socialno ogroženih družin

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Pišece: premiera gledališke 
igre Ivane Zupančič „Svet 
se pa vrti, če si, al‘ če te 
ni“ v izvedbi igralske skupi-
ne Smeh ni greh, KD Orlica

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: literarni večer ob 
slovenskem kulturnem pra-
zniku

• ob 18.00 v gasilskem domu 
Smednik: pustno rajanje

• ob 18.00 v MC Krško: 1A in-
ternet LAN party: Minecraft 

• ob 20.00 v MC Brežice: 
otvoritev prve samostojne 
slikarske razstave Gregor-
ja Smukoviča „Ženski akt“

Sobota, 9. 2.

• ob 9.30 v MT Raka: izdelo-
vanje pustnih mask

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

TAMARA OBROVAC & 
TRANSHISTRIA ENSEMBLE

koncert iz Jazz-etno cikla
Zasedba: Tamara Obrovac - glas, flavta, Uroš Rakovec -  

kitara, mandola, Fausto Beccalossi -  harmonika, Žiga 
Golob - kontrabas, Krunoslav Levačić - bobni.

sobota, 2.2., ob 20. uri
Klub KDK, za Jazz-etno abonma in izven

Mini Teater: 
PEKARNA MIŠMAŠ

lutkovna predstava za otroke od 3. leta dalje

Igrajo: Violeta Tomič / Vesna Vončina, Jose in Tadej Pišek

torek, 5.2., ob 18. uri
ZA RUMENI ABONMA in izven

SNG Drama Ljubljana: 
KO SEM BIL MRTEV

burleska
Igrajo: Alojz Svete, Janez Škof, Jernej Šugman, 

Boris Mihalj, Jože Šalej k.g.

sobota, 9.2., ob 19.30 uri
ZA MODRI ABONMA in izven

O zoprnih, živce parajočih vsakdanjih bitkah sem zače-
la poslušati, ko sem iskala rešitev za obnovo dotrajane 
električne napeljave in najprimernejšo notranjo izola-
cijo sobe, v kateri se je močno razširila plesen. Strinja-
la sem se z dragim, da tokrat ne moreva postoriti vse-
ga sama, kakor nama je v navadi, zato sva povprašala 
naokoli, kateremu mojstru bi zaupala takšna dela.

In usul se je plaz in to ne priporočil, kakor sva pri-
čakovala, temveč, koga naj ne izbereva za izvajal-
ca! Presenetile so naju zgodbe razočaranih strank – 
eden je besen, ker so mu slabo fiksirali bojler, znanki 
pušča centralna, sorodniku so naredili neenakomer-
no betonsko podlago, zaradi česar so pokale ploščice, 
onim v nedogled popravljajo pomivalni stroj, kole-
gici so pozabili zapreti zračnik in je imela v kuhinj-
ski napi naenkrat celo gnezdo mrtvih ptičev, sošolka 
je plačala okna, a ostala brez njih, prejšnji teden pa 
me je ganila zgodba prijateljice, ki je z možem vloži-
la v novo streho, ta pa je skoraj takoj začela na več 
mestih puščati. 

To so takšne, na prvi pogled morda majhne bitke, a 
za ljudi, ki jih preživljajo, so prava nočna mora, ki se 
z odkrito težavo šele začne. Zakaj? Ker se določeni iz-
vajalci izmikajo reklamaciji in nikakor ne priznajo 
svoje napake. In v družbi, kot je naša, ki ne poka od 
zaupanja, takšen odnos še načenja naše sobivanje. 
Zagovarjam, da je vsako delo vredno spoštovanja in 
si zasluži pošteno plačilo. Drži, da morajo izvajalci 
pogosto spuščati cene izredno nizko, da delo sploh do-
bijo, a noben izgovor ni zame dovolj dober v primeru, 
da je tehnična napaka res storjena, pa je nekdo ne 
želi popraviti. Na eni strani imamo ogromno sposob-
nih, zanesljivih mojstrov, na drugi strani pa žal tudi 
take, ki stvari jemljejo preveč zlahka, in delo teh vrže 
slabo luč na domala vse druge. 

Znanci so mi svetovali še naslednje: „Nujno povsod 
preveri, kako so bili z mojstrovim delom zadovolj-
ni,“ in še „Po mojih izkušnjah je najbolje, da se o 
vseh stvareh temeljito podučiš, da lahko potem opa-
ziš, če in ko delajo kaj narobe.“ Kaj naj to pomeni? 
Naj se zdaj do onemoglosti učim o električnih na-
peljavah ali polaganju izolacije? Hja, nobeno novo 
znanje ne škodi ...

Piše: Maruša Mavsar

Mojster, 
ki to ni?

podčrtano

• ob 10.00 na strelišču v Za-
klu: dan odprtih vrat 

• ob 10.00 v OŠ Podbočje: 
kuharska delavnica – peka 
krofov

• ob 15.00 v Domu PORP Ra-
deče: maškarada

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: WII party

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
pustna zabava

• ob 19.30 v KD Krško: burle-
ska „Ko sem bil mrtev“, za 
modri abonma in izven

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: Black & white masken-
ball party z M. J. tribute 
bandom, vstopnina 3 EUR

Nedelja, 10. 2.

• ob 6.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija 2013 – pu-
stna budnica, ob 14.00: 
oklic Kurenta in velika pu-
stna povorka

• ob 9.00 v prostorih Gostil-
ne Senica na Senovem: me-
morialni hitropotezni šaho-
vski turnir v spomin Andreju 
Strnadu

• ob 16.00 v Prosvetnem 
domu Globoko: gledališka 
igra Ivane Zupančič „Svet 
se pa vrti, če si, al‘ če te 
ni“ v izvedbi igralske skupi-
ne Smeh ni greh, KD Orlica

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
predavanje Alenke Gorza in 
Sama Jereba „Raznolikost 
slovenskih zasebnih vrtov“ 

Ponedeljek, 11. 2.

• ob 19.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 

Šelmarija 2013 – občni zbor 
Prforcenhausa, ob 21.00 v 
gostilni Žolnir: ples v ma-
skah

• ob 19.30 v MC Krško: ogled 
filma Billyja Wilderja Wi-
tness for the Prosecution

Torek, 12. 2.

• ob 8.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija 2013 – go-
njenje medveda, ob 15.00: 
sejanje in oranje, ob 
19.00: promenadni koncert

• ob 16.00 izpred Vrtca Ma-
vrica Brežice: pustna po-
vorka po ulicah Brežic, ob 
17.00 v dvorani MC Breži-
ce: pustno rajanje

• ob 19.00 v MC Krško: večer 
družabnih iger

Sreda, 13. 2.

• ob 8.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija 2013 – izde-
lava Kurenta, ob 15.00: po-
greb Kurenta, ob 17.00: ve-
sela sedmina

• ob 14.30 v MT Senovo: gle-
dališka delavnica „Igrajmo 
se gledališče“

• ob 16.00 v nekdanjem ru-
dniškem črpališču pri poslo-
valnici NLB Senovo: odprtje 
Turistične pisarne Senovo

• ob 17.00 v MC Krško: mul-
timedijska delavnica

• ob 19.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: prireditev „Špor-
tnik leta 2012“, gost: Uroš 
Šerbec

• ob 20.00 v MC Krško: 
Luksuz filmske srede – krat-
ki filmčki
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Odpoved klasične Eme 2013, nov avtorski muzikal, 
nove skupine in še kaj. Tokrat preberite:

Za ljubitelje glasbenih izborov imamo žalostno novico. 
Prireditve Ema letos (spet) ne bo. Na Evrovizijo v Mal-
mö gre namreč interno izbran predstavnik. Vprašanje, 
koga poslati na Švedsko, že buri duhove. Med favori-
ti se večkrat omenja posavska pevka Nuša Derenda. 
„Težko, težko bi me prepričali. Predvsem bi me moti-
lo, da se o tem pogovarja zelo pozno. Zdi se mi, da ne 
moreš v dveh mesecih pesmi dobiti in iti z njo na Evro-
vizijo ter zastopati Slovenijo. Odgovornost je pač naj-
večja na tebi kot izvajalcu. Ko sta skladba in izvajalec 
izbrana, se mora dobro promovirati, tako da cela Slo-
venija navija zate,“ je o namigovanjih medijem zau-
pala Nuša. Končna odločitev o predstavniku in skladbi 
bo znana do 15. februarja.

V Krškem smo bili priča novemu avtorskemu muzikalu, 
ki pa je tokrat nastal v glavah produktivnih mladih Po-
savcev. Muzikal, imenovan Revolucija ljubezni (na fo-
tografiji), nam je predstavil zgodbo o ljubezni in ru-
šenju zidov socialne različnosti, prav tako pa smo bili 

priča dejstvu, da 
ljubezen prema-
ga predsodke, 
vse ovire in celo 
naredi revoluci-
jo. Pri projektu, 
katerega vodi 
Kulturno ume-
tniško društvo 
But‘n‘hrupn, se 

je na odru predstavilo več kot 30 nadarjenih mladih 
pevcev in igralcev, ki so bili izbrani na avdiciji. „S pre-
miero smo napolnili celotno dvorano. Bilo je okoli 550 
obiskovalcev in vsakemu posebej se zahvaljujemo. So-
deč po prvih odzivih, so resnično uživali,“ je o prvih 
vtisih spregovoril vodja projekta Bogdan Navoj. Kot 
nam je še uspelo izvedeti, bo muzikal Revolucija lju-
bezni postregel tudi s ponovitvami, najverjetneje v 
mesecu marcu. Če ste muzikal zamudili, si le rezervi-
rajte čas v marcu, saj vam priporočamo ogled simpa-
tičnega dogodka.

Spoznajte novost na 
glasbeni sceni. Gre 
za novonastalo do-
lenjsko-štajersko na-
vezo s posavskim pri-
dihom, ki se imenuje 
Justin‘s CASE (na fo-
tografiji). Sestavlja-
jo jo izkušeni glas-
beniki: Denis Horvat 
– vokal, klaviature, 
kitara; Aleš Pirc – ki-
tara; Peter Cizelj – 
bobni in Roman Milek – bas kitara. Izdali so svojo prvo 
skladbo z naslovom Follow me in zanjo posneli inova-
tiven videospot. „Follow me je le prvi izmed Justino-
vih primerov. Že uvodni takti pesmi pravijo, da je od-
sev vsega, kar smo že videli do zdaj. Refleksija stanja v 
svetu, tudi pri nas. Justinova zgodba je tudi moja. Tvo-
ja. Njuna. Najina. Njihova. Naša! Zgodba se mnogokrat 
mimogrede obrne na glavo in je zato za vsak slučaj na 
življenje treba gledati z več plati,“ še menijo. Avtor-
ja skladbe sta Denis Horvat in Marko Jakopanec, pod 
končno zvokovno obdelavo sta podpisana Ryan Moray 
in Marko Jakopanec. S spodbudno besedo in konstruk-
tivno kritiko je svoje dodal tudi Matevž Šalehar Hamo, 

zmagovalec 
Slovenske po-
pevke 2012.

N a d a r j e n a 
mlada pevka 
iz Radeč Gaja 
Prestor je že 
lansko leto 
združila moči 
s fanti iz sku-
pine U3, to so 

Nal Volf - kitara, vokal, Miha Hvala - klaviature, vokal, 
Nejko Hvala - bas kitara, vokal in Miha Gradišnik – bob-
ni. V decembru so odmevno nastopali tudi na Kongre-
snem trgu v prestolnici v okviru projekta Botrstvo Vala 
202, leto 2013 pa so prejšnji teden že okronali z nasto-
pom v živo v studiu RTV Slovenija v oddaji Dobro jutro 
(na fotografiji). Zapeti v živo na nacionalni televiziji je 
izziv celo za starejše pevce, je komentiral voditelj od-
daje, Gaja in U3 pa so nastop opravili brez težav in vi-
dne treme. Čestitke našega uredništva in uspešno pot 
mladim glasbenikom še naprej!

Dragi glasbeniki in oboževalci, svoje novice nam še na-
prej pošiljajte na glasbene.novicke@posavje.info in jih 
tako delite s Posavjem.
 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: nahrbtnik
2. nagrada:  rokovnik
3. nagrada:  torbica za okrog pasu

Geslo križanke pošljite do četrtka, 7.2.2013, 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

YURENA NOVO MESTO d.o.o., 
GLAVNI TRG 11, 8000 NOVO MESTO

Geslo 26/2012 številke: 

FONTANA IMA JOKER POPUST
Nagrade, ki jih podarja Pizzeria Fontana, prejmejo:
1. nagrada: 1x školjke Zurzzuela: Alojz Lah, Radeče
2. - 10. nagrada:  1x pizza po lastni izbiri: Igor Kodrič, 
Krško; Božena Zorko, Bistrica ob Sotli; Marija Kržan, 
Bizeljsko; Vinko Kolan, Brežice; Zdenka Volčanjk, 
Brestanica; Veronika Kotar, Krmelj; Miro Gačnik, Ledina; 
Franci Gorenc, Orehovec; Jitka Titovšek, Radeče. 

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Karli Lapornik, Celjska 
cesta 53, 3270 Laško. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 
vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 

strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (2.)  Ans. DONAČKA - Pridi, zapleši
 2. (4.)  Ans. DOLENJSKI ZVOKI - Ne verjamem
 3. (1.)  GIANNI RIJAVEC in ZIDANIŠKI KVINTET - 
   Trnovo, vas miru in ljubezni
 4. (3.)  Ans. STANKA PETRIČA - Srce si vnela mi
 5. (10.) Ans. POTEP - Princesa cvička
 6. (5.)  Ans. BRATOV POLJANŠEK - Domovini
 7. (6.)  Ans. SVETLIN - Spomin na ljubezen
 8. (7.)  Ans. MAJ - Mladosti nore čas
 9. (8.)  Ans. APLAVZ - Vinska kraljica
 10. (-)  VITEZI POLK IN VALČKOV - Lep je naš planinski svet
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Vikend - Kam so šle spominčice

Kupon št. 139
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 2. februarja, ob 17. uri

Jezikovni tečaji tudi v Avstriji in Angliji!Jezikovni tečaji tudi v Avstriji in Angliji!

ZDRAVILNE MOČI ZAČIMB
V našem času se je človek odmaknil od vsega, kar je živega in na-
ravnega, začimbe so izgubile svojo vlogo v hrani in konzerviranju 
živil, v veliki meri so jih nadomestili kemični dodatki. Naravne 
arome je danes žal ceneje zamenjati z umetnimi, pridobljenimi iz 
nafte. Naše prababice so zelo dobro vedele, katero začimbo je 
treba dodati v katero jed, danes pa nam je premalo znano, kaj 
vse zmorejo začimbe, kakšen je njihov namen in uporaba ... 

Izpostavljam CIMET, ki je v vseh starodavnih kulturah simboliziral 
nesmrtnost. Legenda o ptiču feniksu, ki zgori na grmadi cimeta in 
se ponovno rodi, prepričuje, da cimet prinaša življenje po smrti. 
Mi Vam priporočamo ekološko pridelan cejlonski cimet, saj ima 
zelo aromatičen, topel in prijetno sladek okus. Cimet v telo pri-
naša toploto in zelo dobro preganja zimske težave, uporablja se 
pri povišanem holesterolu, diabetesu, pri glivicah, revmi, artri-
tisu, depresiji, spolnih težavah, zavira vnetja, spodbuja preba-
vo ter je odlično sredstvo proti driski in bruhanju. 

KARDAMOM nam ponuja omamen okus, je izredno poživljajoč in 
odlično vpliva na naše organe. Odpravlja razbijanje srca, upora-
blja se za zdravljenje dihalnih poti, saj spodbuja izločanje sluzi in 
olajša izkašljevanje. Žvečenje semen pomaga proti slabem zada-
hu, krepi dlesni in pomaga proti paradentozi. Pogosto se uporablja-
ja pri prebavnih težavah, zaprtju ter težavah z ledvičnimi in žolčni-
mi kamni. Vzhodnjaki črni kavi dodajajo noževo konico kardamoma, 
saj jo želodec drugače sprejme, ima boljšo aromo in je bolj zdra-
va za uživanje ... 

Upokojenci imate vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu 10 % 
gotovinski popust. Nataša Doberšek

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, 
T: +386 7 49 20 694, 

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Jasna Žulič, Zdole pri 

Krškem – deklico,
• Suzana Župevc, Krško – 

dečka,
• Doroteja Dolmovič, Malo 

Mraševo – deklico,
• Jasmina Starčević Mliner, 

Obrežje – deklico,
• Maja Adamič, Krško – 

dečka,
• Sabina Medvešček, 

Brežice – deklico,
• Alenka Dreo, Stari Grad – 

deklico, 
• Karmen Žarn, Mrzlava vas 

– deklico,
• Tanja Balon, Krško – 

dečka,
• Maja Novak, Stari Grad – 

dečka,
• Mateja Bašič, Brežice – 

deklico,
• Katja Petretič, Dobe – 

dečka,

rojstva

• Aleš Kužnik iz Ljubljane in 
Marjeta Oblak iz Ledine.

ČESTITAMO!

poroke

• Kujtesa Karavidaj, 
Sevnica – dečka,

• Sabina Jelčič, Brezovica 
na Bizeljskem – dečka,

• Martina Marušič, Brezovo 
– deklico,

• Suzana Petrušić, Dobova 
– dečka,

• Slavica Štus, Dolenja vas 
pri Krškem – dečka,

• Renata Peternelj, Senovo 
– dečka,

• Karolina Horn, Raka – 
deklico,

• Katja Kos, Veliki Cirnik – 
dečka,

• Tina Hotko, Stara vas – 
Bizeljsko – deklico,

• Petra Zevnik – Dolenje 
Skopice – deklico. 

ČESTITAMO!

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

Barbara Mlakar iz Studenca in Luka Strnad iz Sevni-
ce, 1. september 2012 (Foto: Foto Asja Novo mesto)

moja poroka

BRESTANICA - V decembru smo članice Krajevne organizacije 
Rdečega križa Brestanica obiskale krajana, ki sta praznova-
la častitljiva osebna jubileja: Franca Župevca z Lokev, ki je 
v začetku decembra dopolnil 95 let, in Albino Ferlin ob 90. 

rojstnem dnevu. Jubilanta Župevca sta z osebnim obiskom 
in voščilom razveselila tudi župan občine mag. Miran Stan-
ko in predsednik KS Brestanica Vlado Bezjak, Albine Ferlin 
pa so se ob osebnem prazniku spomnili in obiskali predstav-
niki krajevnega društva izgnancev. Obisk pri obeh jubilantih 
je bil prijeten, saj se še vedno oba bistro in vedro spopada-
ta z življenjem, četudi jima slednje ni vselej prizanašalo s 
tegobami. Tatjana Stropnik/B. M. 

ZALOKE - S sklenitvijo zakonske zveze človek povezuje svoj cilj, 
da bi s svojim življenjskim sopotnikom skupno in v slogi preživel 
lepe in težke trenutke, ki jih prinaša življenje. Vsem zakonskim 

parom ni usojeno, da bi doživeli zlato poroko, to jim prepreči-
jo različni razlogi. Jože in Anica Suša iz Zalok pri Raki sodita 
med tiste srečneže, ki jima je bilo usojeno, da se lahko ozira-
ta nazaj na skupaj prehojeno pot, pol stoletja skupnega življe-
nja. 30. decembra 2012 sta praznovala zlato poroko v krogu svo-
jih domačih in prijateljev, vsi pa so slavljencema zaželeli veliko 
sreče, zdravja in še mnogo skupnih let.  F. Metelko 

Zlatoporočenca Suša

Anica in Jože Suša

Obiskali brestaniška jubilanta

Albina Ferlin  Franc Županc

Popravek
Iz podjetja Komunala Brežice d.o.o. so se odzvali na objavo 
v prejšnji številki v rubriki »Skozi vaš objektiv«, v katerem 
smo navedli besede bralca iz Brežic »Mar ni to sramotno za 
brežiško Komunalo ...«. Kot so nas opozorili, Komunala Bre-
žice d.o.o. ni pristojna za čiščenje javnih površin v občini 
Brežice, ampak je za to pristojno podjetje KOP Brežice d.d. 

O kulturi. Prične se »prebujati« zadnje dni januar-
ja, čez poletje malo stagnira, v septembru spet dobi 
krila. Kultura, stkana v besedah, pesmih, plesih, čr-
tah in barvah, v igrah. Takrat, ko se zdi, da spi ali 
res celo stagnira, ustvarjalci in poustvarjalci »de-
lajo kulturo« v  svojih tišinah, odmaknjeni v svoje 
svetove, na vajah, daleč od vrveža. Da nam potlej 
na novo, na sveže plemenitijo dneve, večere pogre-
znjene v noči.

To je ta kultura, o kateri najpogosteje govorimo kot 
o kulturi. Ki šteje, ki je slovenski narod ohranila, ki 
nas je duhovno hranila in nas hrani, nam je širila 
in nam širi obzorje. Prepričana sem, da se omenje-
na in nasploh vsakršna kultura prične v družini, se 
nadaljuje v šolah in potem na razvejanih poteh ži-
vljenja. Ljudje vedno pridemo na svet popolnoma 
čisti, a pademo v preizkušnje in umažemo svet.

Umažemo mlade duše, mlada srca. In po lestvici 
let navzgor. Zakaj kultura duha spet in spet pada 
v brezna? In dela bolj slabe kot dobre popravne iz-
pite? Kje je kdo, s specialno izmaknjeno moneto 
(ukradenim denarjem), ki bi lahko, ne, ki bi moral 
plačati vrhunsko talentiranega umetnika (Jureta 
Ivanušiča), ki je v verigi brezposelnih? Ali vrhun-
skega glasbenika z veliko znanja, ki že nekaj let ne 
more plačevati prispevkov za status samostojnega 
ustvarjalca? In da ne napenjam brezdušne social-
ne lestvice …  

Prepričujem se, da je v vsakem človeku nekaj do-
brega. Kulturnega. Duhovnega. V svetu nemarnih 
privoščljivosti, prerekanj, laži, samodržnosti za 
vsako ceno, podtikanj, manipulacij, nestrpnosti, 
strahov, groženj, zgražanj, žuganj, kazanja oslov, 
se zgodi tudi kaj dobrega, pazljivega, strpnega. S 
snežnimi zameti radodarna zima mi je pešakinji v 
preskakovanju ovir ponudila v srečanje in soočenje 
vrsto vljudnih, na moč pozornih voznic in voznikov. 
Pa ne samo meni!

Kar je kultura voznikov brez pomislekov in prime-
si. Za kar ni bilo potrebno nobenih besed, samo oči 
so govorile. Bel, leden in plundrast svet pa je objela 
človeška toplina.

Bi je bilo več, če bi več brali? Zares brali, ne samo pre-
leteli!? Od pravil vožnje do Prešerna in  Cankarja, 
od Preverta do Brechta, od Pavčka do Zlobca, od Ma-
vsarja do Oršaničeve, od Lainščka do Vuk Godine …

O njej.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

PODGORJE PRI PIŠECAH - 21. 
januarja je v Podgorju pri Pi-
šecah praznovala svoj 95. roj-
stni dan Nežka Černelič. Naša 
najstarejša krajanka je še ve-
dno vesela in brihtna ženica. 
Njeni domači zelo lepo skrbi-
jo za njo. Med njimi je sreč-
na in zadovoljna. Gospa Nežka 
rada pokramlja s sosedi, gle-
da zanimive filme, prav tako 
pa tudi rada bere, predvsem 
ljubezenske zgodbe. Za njen 
rojstni dan so jo obiskali pred-
sednik KS Pišece Peter Skrival-
nik in prostovoljke KORK Piše-

ce, ji stisnili roko, zaželeli še na mnoga leta in skupaj spili 
kozarček vina. Eva Jagrič

95 let Neže Černelič

Neža Černelič

NOVA VAS PRI MOKRICAH - 4. januarja sta v Novi vasi pri Mo-
kricah v krogu družine praznovala 55 let poroke Jože in An-
tonija Komočar. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki, ki ju 
vsako nedeljo razveseljujeta s svojimi obiski, ob večjih pra-
znikih pa se zbere vsa družina. Največ sonca v njun prijetni 
domek pa posije takrat, ko dobro voljo in mladostno igrivost 

prinesejo  vnukinje Simona, Janja in Barbara. Na vse tri sta 
neizmerno ponosna. In kakšen je recept, da se zakonska zve-
za obdrži vsa ta leta? Zakonca pravita, da trdna volja, med-
sebojno zaupanje in vztrajnost v dobrem in slabem, pa leta 
še prehitro minejo. Oba sta že dopolnila 80 let življenja, pa 
sta še vedno delavna in dokaj vitalna, kar jima želimo še v 
bodoče.  J. G.

55 let na skupni življenjski poti

Antonija in Jože Komočar
Planinsko društvo Brežice je 12. januarja organiziralo že 
sedmi tradicionalni pohod „Po poti slovenskega tolarja“ 
na Veliki vrh (701 m), ki se ga je udeležilo čez 120 poho-
dnikov, večinoma iz občin Brežice, Kozje in Krško, pa tudi 
po en avtobus iz Šenčurja in Škofje Loke. Pred pohodom 
je zbrane nagovoril direktor Kozjanskega parka Hrvo-
je Oršanić, na vrhu, pri spomeniku naši nekdanji valuti, 
pa župan občine Kozje Dušan Andrej Kocman, ki je sku-
paj z udeleženci pohoda zapel Zdravljico. Foto: M. Tokić

Vrtnica je eden izmed najbolj prepoznavnih simbolov 
ljubezni in lepote, podarite jo svojim najdražjim.

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

Velika izbira!

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
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vani predsednikovi ljudje! Dragi 
kolegi, vzgajani za apolitični hu-
manizem. Vzgajani za večno ra-
zumevanje težav, za ponižnost in 
poslušnost. Prišel je čas, ko se za 
tako držo ne moremo več skriva-
ti. Prišel je čas, ko nimamo več 
pravice molčati!

Mi smo izobraženi in imamo do-
stop do informacij in do znanja. 
Zato smo tudi potencialno ne-
varni. Zato nas je bilo treba dis-
kreditirati, o nas lagati. Iz nas so 
predsednikovi ljudje želeli nare-
diti lenuhe, parazite, egoistične 
počitnikarje, ki imajo 1500 evrov 
plače in za tak denar ne more-
mo v skupino ali razred sprejeti 
še dveh otrok več.

Kolegi in kolegice – lažejo o nas, 
mi pa molčimo. Tokrat je čas, da 
na ulice stopite tudi tisti, ki ve-
dno rečete: »Mene to ne zanima. 
Jaz se za politiko ne zanimam. 
Pomembno je, da dobro delam 
v razredu.« Kolegi, mar ne sli-
šite? To kar delamo v razredu NI 
NIČ VEČ VREDNO! Ni pomemb-
no, da učimo in vzgajamo otro-
ke prezaposlenih, nezaposlenih, 
prebogatih, osamljenih, revnih, 
prestrašenih staršev.

Nimamo več pravice molčati, ker 
tokrat ne gre več samo za nas. 
Gre za vse tiste, ki pod vodstvom 
obilno preplačanih menagerjev 
delajo za minimalno plačo. To-
krat gre za naše mlade kolege, 
ki za svoje delo z univerzite-
tno izobrazbo prejemajo malo 
več kot minimalno plačo. Tokrat 
gre za inženirje v gospodarstvu, 
ki tudi delajo za minimalca. To-
krat gre za medicinske sestre, ki 
odgovarjajo za življenja, za de-
lavce in izobražence. Tokrat gre 
za naše otroke – ki dela sploh ne 
bodo dobili.

Spoštovani predsednikovi ljudje! 
Kaj se vam je v šoli tako hudega 
zgodilo, da v razgovoru z nami 
ne premorete več niti bontona, 
kaj šele spoštovanja? Niste pre-
mogli niti toliko pretkanosti in 
pameti, da bi izkoristili naš hu-
manizem in apolitičnost in bi se 
z nami dostojno pogovarjali.

Dovolj! Ne bomo več delali s 
sklonjeno glavo. Ne bomo pri-
stali na laž in strah, ki ju želite 
zasejati med ljudi. Nimamo več 
pravice molčati in ne bomo! Ker 
nam JE mar, kako bomo živeli v 
naši državi, ki ste nam jo hote-
li ukrasti!

Mirjana Marinčič, dipl. vzg. 
predš. otrok, učiteljica v OŠ 
Leskovec pri Krškem 

PREJELI SMO, OBVESTILA

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena v zvezi s petim odstavkom 62. člena Zakona o 
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 
106/10 – popr.) in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08 in 108/09, 48/12 in 57/12) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
prostor in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo s tem 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o predstavitvi spremenjenih rešitev

iz osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila 
za območje HE Mokrice 

I.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja predstavitev:
• spremenjenih rešitev iz osnutka državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrar-

ne Mokrice (september 2012), ki sta jih v januarju 2013 izdelala Savaprojekt Krško d.d. in 
ACER Novo mesto d.o.o., 

• dopolnitev okoljskega poročila za državni prostorski načrt za območje HE Mokrice z do-
datkom za zavarovana območja (september 2012), ki ju je  januarja 2013 izdelal Geateh 
d.o.o. in Aquarius d.o.o.,

• strokovnih podlag, na katerih temeljijo spremenjene rešitve iz osnutka državnega prostor-
skega načrta,

• povzetka za javnost.
II.

Gradivo iz prejšnje točke bo od 29. januarja 2013 do 5. februarja 2013 na vpogled: 
• na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška ulica 19a, Lju-

bljana in 
• v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Povzetek za javnost bo na voljo tudi v prostorih krajevnih skupnostih: 
• KS Dobova: Cesta Bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova,
• KS Jesenice na Dolenjskem: Jesenice 11a, 8261 Jesenice na Dolenjskem,
• KS Čatež ob Savi: Čateška ulica 3, 8251 Čatež ob Savi,
• KS Krška vas: Krška vas 2, 8262 Krška vas,
• KS Velike Malence: Velike Malence, 8262 Krška vas

Gradivo iz prve točke bo na vpogled tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor. 

III.
Predstavitev spremenjenih rešitev bo 1. februarja, z začetkom ob 16.00 v večnamenski 
dvorani Mladinskega centra Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.  

IV.
Javnost ima pravico dajati pripombe na spremenjene rešitve. Pripombe se lahko poda-
jo do 5. februarja 2013:
• na predstavitvi, 
• na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, 
• na elektronski naslov gp.mzip@gov.si,
pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »spremembe HE Mokrice«. 
Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne predstavitve in na spletni strani Ministr-
stva za infrastrukturo in prostor.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo preučilo pripombe in predloge javnosti, do njih 
zavzelo stališče, jih objavilo na svoji spletni strani in posredovalo Občini Brežice. 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih 
osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih. Osebe, ki ne želijo, 
da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to po-
sebej navesti. 

Št. 35009-2/2008-4/137-010011347 
Ljubljana, dne 17. januarja 2013.

mag. Tanja BOGATAJ Julijan FORTUNAT
Generalna direktorica
DIREKTORATA ZA PROSTOR

GENERALNI DIREKTOR
DIREKTORATA ZA ENERGIJO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39 
E: gp.mzip@gov.si
www.mzip.gov.si

Ob sprejetju za državo in njene 
državljane pomembne pokojnin-
ske reforme si nisem prislužil to-
liko pozornosti časopisa Dnevnik 
kot v petek, 25. 1., ko sem bil 
zaradi družinskega premoženja 
prva novica na prvi strani ome-
njenega časopisa. Namen petko-
vega prispevka »Andreju Vizja-
ku denarja nikoli ne zmanjka« 
je bil moja diskreditacija, pri 
čemer avtor prispevka špeku-
lira o nesorazmerju med moji-
mi prihodki in odhodki v zadnjih 
treh letih. Najprej naj podčr-
tam, da sem VSE nepremičnine, 
ki jih imam, podedoval, ker so 
moji starši in stari starši dese-
tletja pridno delali, varčevali in 
skromno živeli. Avtor članka ne-

V teh dneh, ko zna sneg hitro po-
beliti ceste, utegne človek pomi-
sliti na uporabo javnega prevo-
za. Železniške povezave Brežic 
z drugimi kraji so precej dobre 
in tudi vlaki načeloma vozijo re-
dno, razen v primeru res izre-
dnih dogodkov. Povezavo mesta 
z železniško postajo pa omogo-
ča lokalni avtobusni prevoz. Za 
vse, ki se zjutraj odločijo za 
pot v službo z vlakom ob 6.06 
ali 7.12, pogled na spletno stran 
Integrala Brežice pokaže, da naj 
bi v tem času odpeljalo kar nekaj 
avtobusov, ki naj bi vas, tudi po 
telefonskem zagotovilu zaposle-
nih v prometnem uradu glavne 
avtobusne postaje, pravočasno 
dostavili na železniško posta-
jo. Toda danes (16. 1., op. ur.) 
na primer avtobusa, ki naj bi na 
postajo pri marketu pripeljal ob 
5.46, ni bilo od nikoder vse do 

Spoštovane vzgojiteljice, vzgoji-
telji, učiteljice, učitelji! Spošto-

Dragi 
Posavski obzornik!
Že 15 let je naokrog,
odkar si v maminem 
naročju jokal kot otrok.
Življenje ti z rožami 
postlano ni bilo, 
a priznaj – živeti je lepo.
Radi te prebiramo vsi, 
ker vsa ta leta zanimiv 
in poučen si. 
Vse, kar si želimo, 
vsak drugi četrtek s tvojim 
prihodom dobimo. 
Dobri in sposobni 
novinarji se trudijo 
in nas svojim delom 
osrečujejo. 
Velikokrat dobre, 
na žalost tudi slabe 
novice nam posredujejo 
in zaradi tega veliko 
prepotujejo. 

Dragi naši novinarji, 
zavedajte se, 
da vaše delo ni zaman, 
ker včasih kakšno zanimivo 
stvar preberemo 
tudi petkrat na dan. 
Zato še mnogo let, dragi 
naš Posavski obzornik, 
bodi takšen kot si, 
na tem svetu še 
mnogo dni,
ljubi Bog naj te živi. 

Iz vsega srca 
čestitamo ti vsi! 

To ti želi 
Anica Kodrič iz Župeče vasi 

Na zdravje!

Nimamo več pravice 
molčati 

Neučinkovitost 
lokalnega 
avtobusnega 
prevoza v Brežicah

6. ure, ko pa je bilo že tako pre-
pozno, da bi kdorkoli od potni-
kov ujel vlak, ki s postaje odpe-
lje ob 6.06. Gospod, dosegljiv v 
prometnem uradu avtobusne po-
staje na telefonski številki, zapi-
sani na voznem redu, je na prvo 
obvestilo o tem, da avtobus še ni 
prispel na postajo, odgovoril, da 
bi že moral priti. Naslednji klic, 
ko je bilo že jasno, da potniki 
vlaka ne bodo ujeli in je ena od 
potnic prosila za naslov, kamor 
naj naslovijo pritožbo, je gospod 
prekinil. V še enem naknadnem 
klicu pa je pojasnil, da se to pač 
zgodi, da pač ni bilo šoferja in 
da nimajo šoferjev na rezervi. 
In pojasnilo podprl s tem, da pa 
tudi vlaki kdaj zamujajo po pol 
ure ali še več. Nato je gospod 
rekel, da je avtobus šel ob 6. 
uri z glavne avtobusne postaje. 
Na pojasnilo potnice, da je bilo 
to prepozno, da bi potniki ujeli 
vlak, gospod ni podal komentar-
ja, niti opravičila, ampak je klic 
ponovno prekinil.

Torej, če kdo utegne v nasle-
dnjih dneh, ko nas bo baje zopet 
zasul sneg, pomisliti na uporabo 
lokalnega avtobusnega prevoza, 
naj raje dvakrat premisli ali pa 
obuje toplo zimsko obutev in se 
poda na sprehod po pešpoti.

 Janja Kranjc

Kdo nam je ukradel 
državo ali komu 
(ne) zmanjkuje 
denarja?

v hotelu 
  city KRŠKo

www.fotografika.si

Tel.: 070/87 87 81Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

sKeniRanje diapozitivov in negativov

febRuaRja

pisma bralcev

Občinski odbor SDS Sevnica in 
njen podmladek SDM Sevnica 
je neprijetno presenetila lahko-
tnost zavajanja in obtožb župa-
na občine Sevnica, g. Ocvirka ob 
imenovanju članov Sveta zavo-
da Doma upokojencev in oskrbo-
vancev Impoljca Sevnica, ki smo 
jih lahko prebrali v časniku Delo 
dne 26.1.2013 z naslovom »Svet 
doma upokojencev Impoljca s 
predznakom SDS«.

Imenovani novi članici Sveta za-
voda Doma upokojencev in oskr-
bovancev Impoljca Sevnica na-
mreč nista članici SDS Sevnica 
oziroma njenega podmladka, kot 
trdi župan Srečko Ocvirk. Članici 
Sveta zavoda sta se sami prijavi-
li na razpis pristojnega ministr-
stva, imata ustrezno izobrazbo 
in prihajata iz stroke (socialne-
ga varstva). Torej je župan brez 
preverjanja dejstev v javnosti 
delil pavšalne in zavajajoče in-
formacije. 

Poudarjamo, da kljub temu, 
da v tem primeru članici Sve-
ta zavoda Doma upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca Sevnica 
ni predlagal SDS, so drugi pre-
dlogi kandidatov za imenovanja 
pri posameznih javnih zavodih 
in podjetjih ter delovnih telesih 
občinskega sveta, podani s stra-

točno prikazuje moje prihodke, 
ki jih je bilo v zadnjih treh le-
tih precej več kot navaja in sem 
jih pripravljen do evra natančno 
razkriti vsaki pristojni, nadzorni 
instituciji v državi. Nerealno in 
pretirano so prikazani tudi moji 
odhodki, zlasti za vzdrževanje in 
zavarovanje nepremičnin in na 
primer za »nekaj tisoč evrov vre-
dne obnove strehe na zidanici«. 
V resnici sem lani prekril stre-
ho na starem lesenem hramu ob 
vinogradu, kjer znaša površina 
strehe 65 m2.

No, istega dne smo v nekem dru-
gem časopisu prebrali, da ima 
lastnik in predsednik uprave 
Dnevnika, moj sokrajan in sosed 
Bojan Petan, precejšnje teža-
ve z odplačevanjem dolgov. Bli-
zu 200 milijonov naj bi jih bilo. 
Torej celo več, kot bomo s prej 
omenjeno pokojninsko reformo 
prihranili v tem letu. In znano 
je, da bi domačijsko podeljeva-

nje kreditov razkrila ravno usta-
novitev slabe banke, ki je ena 
od ključnih projektov vlade, ka-
teri pripadam. In ki se jo v za-
dnjem času poskuša na vse na-
čine rušiti.

Morda bi veljalo tovrstno ukvar-
janje s posameznimi ministri te 
vlade na prvih straneh Dnevni-
ka prej pripisati želji lastnikov, 
da do ustanovitve slabe banke 
ne pride, kot zavezanosti časni-
ka k verodostojnem poročanju. 
Kajti v primeru ustanovitve sla-
be banke odgovora na vprašanje 
‚Kdo nam je ukradel državo?‘ ne 
bo mogoče več prikriti. Vpraša-
nje pa je, če se ga bodo upa-
li zapisati tudi na prvih straneh 
Dnevnika.
 Andrej Vizjak 

ni SDS Sevnica in SDM Sevnica ve-
dno temeljili na stroki in ne po-
litičnem predznaku (kar pa ne 
moremo reči za SLS).

To, da župan kot negativno ozna-
čuje mladost novih članic Sveta 
zavoda, daje jasno sliko o njego-
vem odnosu do mladih. Zato se 
ni čuditi, da se čedalje več mla-
dih odseljuje iz naše občine. Žu-
pan tako podcenjuje mlade ter 
njihovo znanje in dela ter daje 
slab obet vsem, ki želijo s svo-
jim znanjem in delom prispeva-
ti tudi v lastni občini.

Morda s temi izjavami župan 
zgolj kaže užaljenost, ker kadri-
ranje očitno ni šlo po njihovih 
političnih željah, ampak se je 
kadrovalo po strokovnosti (brez 
deljenja na stare in/ali mlade), 
tega pa župan ni preveril. In pri 
tem nepotrebno izpostavil po-
sameznike, ki imajo v teh časih 
ambicije po (so)delovanju.

Od župana pričakujemo javno 
opravičilo glede zavajajočih izjav. 
Glede odnosa do mladih v občini 
pa ga bo sodila prihodnost.

Tomaž Lisec, OO SDS Sevnica, 
predsednik
Gregor Udovč, OO SDM Sevni-
ca, predsednik

Zavajanja župana 
občine Sevnica 
ob imenovanju 
članov Sveta zavoda 
Doma upokojencev 
Impoljca-Sevnica
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Milanu Urbanču v spomin
V mesecu novembru nas je pretresla presunljiva novica, da smo 
te izgubili in da te ni več med nami. Pred oči nam stopa tvoja 
odločna, čuteča, a pronicljiva podjetniška duša, polna učinkovi-
tih in hudomušnih rešitev. Tebe in vso Urbančevo družino je ve-
dno krasila trdna medsebojna povezanost, s katero ste prema-
govali najbolj zapletene razmere, s katerimi ste se soočali. Nič 
vas ni moglo premagati, ne ujma ne toča in ne slaba letina. Ve-
dno ste delovali v slogu mušketirjev, vsi za enega, eden za vse.
Manjkala nam bo tvoja vedrina in delo, ki si ga vpletel v vse pore 
družbenega življenja KS Podbočje. Kot zanesljiv in marljiv sa-
mostojni podjetnik in vzoren krajan si sodil v krog pomembnih 
nosilcev dejavnosti kraja in njegovega razvoja. Zato ni naklju-
čje, da so ti domači ljudje zaupali in te izvolili za člana Sve-
ta KS Podbočje, v katerem si kot eden izmed svetnikov delo-
val za njihovo dobro in za nadaljnji razvoj krajevne skupnosti. 
Imel si veliko razumevanje za skupne potrebe in za najboljše 
rešitve. Tudi tvoj prispevek je vgrajen v dosežen renome Pod-
bočja, s katerim je ta naš prelepi kraj vse bolj prepoznaven v 
naši domovini Sloveniji.

Tvoje široko čuteče srce se je razdajalo povsod tam, kjer je bilo 
to potrebno ali pa so te v to vodili splošni interesi. Zato ni na-
ključje, da si kot dolgoletni član predstavljal trdno oporo doma-
čemu Vinogradniškemu društvu Podbočje, ni ti bilo težko svoje 
moči razdajati tudi v sosednjem vinogradniškem društvu Gado-
va peč, v katerem so še prav posebej cenili tvoje angažiranje. 
Tako kot vsak »taprav« Podbočjan - Krževc, si tudi ti nadaljeval 
tradicijo družine Urbanč v PGD Podbočje in se že v rani mlado-
sti včlanil vanj. Bil si zelo aktiven član na pomembni operativni 
dolžnosti. Kot gasilec, prostovoljec s činom strojnika in izpitom 
za gasilski kamion – cisterno, si bil zadolžen za nadzor in vzdr-
ževanje celotnega voznega parka. Zaradi uspešnega dela ti je 
zaupana dolžnost člana v upravnem odboru. Domači gasilci ne 
bodo nikoli pozabili tvojih zaslug za pridobivanje gasilske avto-
cisterne ob 100. obletnici delovanja društva, ne tvoje vzorne 
skrbi za to vozilo, ki si ga kasneje predal v upravljanje mlajšim 
kolegom. V spominu te bodo ohranili kot zelo aktivnega in do-
brega gasilca, enega tistih, ki je na potrebne intervencije pri-
hajal med prvimi, ko je bilo to potrebno. 

Pa vendar je bila pri vsem tem tvoje največje veselje družina, 
ki si jo ustvaril skupaj z ženo Ano. Hčerki Ana in Maja ter sin 
Rok so vama predstavljali neizmerno bogastvo. 
Za vedno te bomo ohranili v lepem spominu!

 Svet KS Podbočje

DEMOLITION GROUP 29+ - 
otvoritev razstave in pogovor

• petek, 1. februar, ob 19. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Posavska rock‘n‘roll zasedba Demolition Group, tokrat v 
sliki in besedi. Razstava bo na ogled v februarju in marcu.

ČAR ZGODBE – 
zaključek cikla zimskih branj 

• petek, 1. februar, ob 18. uri –  
Gostilna Kmečki hram, Kostanjevica na Krki

Cikel zimskih bralnih večerov za odrasle zaključujemo z 
druženjem s Kostanjevičani, z zgodbami ki so jih očarale. 

SENCE V SRCU – 
literarni večer z Jožico Vogrinc

• torek, 5. februar, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

S pesnico, pisateljico in še kaj – skratka, z vsestransko 
umetnico Jožico Vogrinc se bo pogovarjala Marija Lelić.

PUSTNA USTVARJALNA DELAVNICA

• sreda, 6. februar, od 16. ure dalje –  
Mladinski oddelek, Krško  

Pridružite se nam na ustvarjalnici in si sami ustvarite 
pustne maske.

POLNI KOLEDARJI, PRAZNI DNEVI – 
pogovor z Mihom Mazzinijem

• petek, 15. februar, ob 19. uri -  
Gostilna Kmečki hram, Kostanjevica na Krki

Miha Mazzini, pisatelj, pronicljiv kolumnist, scenarist, 
režiser, računalniški strokovnjak v pogovoru z Goranom 
Milovanovićem.

ZDRAVO EKOLOŠKO VRTNARJENJE – 
predavanje 

• torek, 19. februar, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Davor Špehar, sodelavec Kluba Gaia, o tem, kako vrtna-
riti z naravi prijaznimi pristopi, kako izbirati rastline in 
kako z njimi ravnati.
 

USTVARJALNE ZIMSKE POČITNICE

• 18., 20. in 22. februar ob 11. uri –  
Mladinski oddelek, Krško

Preživite počitniške dni v naši knjižnici, kjer se bomo 
družili tudi v ustvarjalnih delavnicah.

IGRANJE KRESNIČK – 
Stanka Hrastelj in Katja Plut

• petek, 22. februar, ob 19. uri -  
Gostilna Kmečki hram, Kostanjevica na Krki

Pogovor dveh, ki jima je pisanje način življenja.

HODIM, TOREJ SEM – 
predavanje Pie Peršič

• petek, 22. februar, ob 19. uri – Knjižnica Senovo

V okviru točke vseživljenjskega učenja nam bo Pia Per-
šič predstavila, kako je prehoditi Slovensko planinsko 
pot v tridesetih dneh.
 

Lepo vabljeni!

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V FEBRUARJU

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavkam, so-
delavcem, sosedom, znancem in Društvu izgnancev za izreče-
na ustna in pisna sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše, 
denarne prispevke za orgle ter spremstvo na njegovi poti k za-
dnjemu počitku. 

Hvala osebju Zdravstvenega doma Krško za obiske na domu in 
lajšanje bolečin, gospodu župniku Ludviku za opravljen cerkve-
ni obred, pevcem z Rake, pogrebnima službama Žičkar in Kostak. 
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi
(žena Pavla, hčerki Jožica in Marija z družinama)

JOŽEF BARBIČ
Gorica 15, Leskovec pri Krškem

ZAHVALA

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

Ni te več na vrtu,
ni te več v hiši,

tvoj glas nikjer se več ne sliši.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, za darovane sveče, 
cvetje, svete maše in ker ste jo v tako velikem številu spremili v njen 
poslednji dom. Hvala dobrim sosedom in družini Cvetko-Župančič 
za vsestransko pomoč. Zahvalo izrekamo medicinski službi v ZD in 
bolnici Brežice za dolgoletno zdravljenje in lajšanje bolečin v zadnjih 
mesecih njenega življenja.
Hvala pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku Vladu Leskovarju, 
cerkvenim pevkam in sosedu za spremljavo na orglah, oktetu 
Orlica, kvartetu trobilcev iz Kapel, praporščakom, gospodu Ureku za 
poslovilne besede, Društvu upokojencev in Društvu izgnancev Kapele 
ter gostilni Kocjan. Hvala vsem, ki ste pokojno v življenju spoštovali 
in cenili njeno dobroto in nesebičnost, kakor tudi tistim, ki vas nismo 
posebej omenili, pa ste bili v težkih trenutkih z nami.
Našo drago Anico bomo neizmerno pogrešali.

V globoki žalosti: vsi njeni

ANICA POŽAR
iz Slogonskega 41 pri Kapelah.

ZAHVALA
Dotrpela je zemeljske bolečine in odšla v večnost, kjer ni več 
trpljenja in ne bolečin, naša draga žena, mama, tašča, stara 

mama in prababica

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu in pri-
žgete svečke v njegov spomin.

Vsi njegovi

STANKO KOSTEVC
iz Malega Vrha.

V SPOMIN

Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te išče,
le solza in duša ve,

kako boli, ker te več ni.

21. januarja je minilo žalostno leto, odkar 
nas je zapustil naš dragi mož, ate, ded, 

tast, svak, stric, boter in bratranec

Ob mnogo prerani izgubi našega dragega Mateja se z žalostjo 
v srcu iskreno zahvaljujemo zdravnici Mojci Pibernik za nude-
nje prve pomoči, njegovi birmanski botri Danici Salamon, vod-
stvu in delavcem Metalne Senovo za denarno pomoč in cvetje, 
vodstvu in delavcem kolektiva Grieshaber Logistika za denarno 
pomoč, cvetje in spremljanje na zadnji poti, podjetju Eurotek 
iz Biča za podarjeno cvetje, sveče in prisotnost na pogrebu s 
kamioni, gospodu direktorju za poslovilne besede, sošolcem 
Osnovne šole Brestanica, sošolcem Srednje mizarske šole Sev-
nica, govornici Aniti Pavlovič, bivšim sodelavkam Lisce Senovo, 
GD Rožno, podjetju Kostak Krško za organizacijo pogreba, go-
spodu dekanu Jožetu Špesu za ganljivo opravljen cerkveni po-
greb, Bojanu Jankoviču za zaigrano Tišino, pevcem Dolenjskega 
kvarteta za zapete žalostinke, sorodnikom, sosedom, znancem 
in prijateljem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in vso 
pomoč ter tolažbo v nam tako težkih trenutkih. Hvala vsem in 
vsakemu posebej, ki ste ga v tako velikem številu spremljali na 
zadnji poti. 
Žalujoči: mami, ati, brat Sandi z družino in ostalo sorodstvo

Na prvi dan letošnjega leta 
nas je v komaj 25. letu zapustil naš dragi

Ko tvoji želimo si bližine,
gremo tja v ta mirni kraj tišine,

tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče, da te več med nami ni.

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

povsod te čutimo mi vsi, med nami si.

ZAHVALA

MATEJ DULAR
iz Presladola.

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

Ne moremo, a moramo brez tebe skozi življenje, obogateni z 
vsem, kar si nas naučila, naša zlata mami. Po tebi živijo v nas 
Tvoje sanje ..., ostaja večno hrepenenje, da se vrneš. 
Hvala vsem, ki jo z nami nosite v svojem srcu.

Vsi njeni

Sreča kot sonce zahaja
in z njo odidejo mnogi.

Le mama vztraja do kraja
v svoji angelski vlogi.

T. Pavček

V SPOMIN

ANICA MIRT

Te dni mineva 20 let bolečine in solza,
prelitih za tabo, naša

roj. Žabkar, iz Anž pri Brestanici.
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Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

pon–pet 9:00–19:00
sob 9:00–13:00

Optika Glasmaher
Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

070 660 660

Ljudska optika Glasmaher, 
Stušek Dejan s.p.

NIZKE CENE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Brezplačni okulistični pregledi  
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč

Simona Abram s.p., Glavni trg 16, 8290 Sevnica

Delovni čas: ob delavnikih 8:30 - 17:00,  ob sobotah 8:30 - 12:00
Tel.: 07 620 81 89, 041 651 557

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas
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MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

obzornikova oglasna mreža

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

- Bachova cvetna terapija,
- nega in pomoč starejšim,
- pomoč pri učenju.

Delovni čas: ponedeljek - nedelja: po naročilu
Telefon: 040 754 897

Barbara Pelc s.p., Cesta 4, julija 41, Krško

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

Še vedno je pri srcu hudo, 
še vedno orosi se oko. 

Vse, kar rad si imel, žaluje, 
tistega prvega februarja 1993 

koledar preskočiti ne more.

A upanje živi, onkraj groba snidemo se vsi!
Hvala vsem, ki se ga radi v lepem spomnite.

Vsi njegovi

TONETA TOPORIŠIČA
(1930 - 1993) z Mosteca

SPOMNIMO SE

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

v spomin

Naročila in plačila 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, v 
dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od 
ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, na-
slov, 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. ure.

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.

A čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, prižigate sveče 
in jo ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: vsi, ki jo imamo radi

MARIJA KOVAČIČ
iz Velikega Dola 25, Koprivnica.

V SPOMIN
25. januarja so minila 4 žalostna leta, 

odkar nas je zapustila naša draga mama, 
žena, sestra in babi

Mrtvi niso mrtvi,
mrtvi živijo v nas

in bodo drugače umrli
z nami in v nas.

Hvala vsem, 
ki se ga z ljubeznijo in hvaležnostjo spominjate.

Vsi njegovi

ANTON VOGRINC
iz Bojsnega.

V SPOMIN
23. januarja je minilo eno leto, odkar je za vedno ostal 
v tujini naš dragi brat, bratranec, stric, svak in boter

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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Najboljši krofi 
in slaščice 
v Krškem!
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www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

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

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

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

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

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

Minili so tisti dnevi, ko skupaj smo sedeli in Življenje živeli. 
Vsak Tvoj pogled in nasmeh pa nas še naprej spremlja v Srcih ... 
in pogrešamo te. Hvala Vsem, ki se spominjate našega dragega 
očeta in življenskega mentorja, zato vzemite si čas in ob grobu 
postojte in malo topline mu zaželite ter svečko prižgite.

Vsi Njegovi

Nikoli pozabljen,
vedno prisoten v naših Srcih ...

V SPOMIN

MILORADA IVANIĆA

na našega moža in očeta, 
strica in prijatelja

iz Krškega.

se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste mi v moralnem in materi-
alnem smislu v teh težkih trenutkih stali ob strani. Vsem še en-
krat iskrena hvala.

Žalujoči: mami Nada in ostalo sorodstvo

MELITE PAVLIN
iz Krškega

ZAHVALA

Najhuje je,
da se otroka ne moreš več dotakniti.

Da bledi vonj njegovih las,
da nisi več prepričan,

kakšne barve so njegove oči.

Ob bolečem in mnogo preranem odhodu 
v večnost moje hčerke

Ob izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in znan-
cem za izrečeno sožalje ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti k večnemu počitku. 
Zahvala je namenjena tudi g. župniku Ludviku Žagarju za lepo 
opravljen obred.

Žalujoči: sestra Marija in vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo vedno ostal.

ZAHVALA

NADE KERIN
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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 Sevnicad.o.o.

Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Ga-
brje pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam drva (hrast, cer, bu-
kev), okrogla ali razžagana, 
dostava na dom. 
Tel.: 041 865 968

Prodam bukova drva, žagana 
in razcepljena, za štedilnik, 
kamin ali centralno kurjavo, 
možna dostava. 
Tel.: 040 738 059

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam cviček ali belo in 
rdeče vino. 
Tel.: 041 205 380, Jožica

Prodam kvalitetno vino mo-
dre frankinje, sauvignon in 
mešano rdeče. 
Tel.: 041 359 543

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

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžina 2 m. 
Tel.: 031 356 762

Prodam prepeličja jajca, 
dnevno sveža, dostava mo-
žna po dogovoru. 
Tel.: 031 661 272

Prodam suhe gobe, gobe v 
skrinji in vložene gobe, cena 
po dogovoru, okolica Sevni-
ce. Tel.: 051 217 432

ŽIVALI

Prodam teličko, belgijsko 
plavo, staro 3 mesece. 
Tel.: 031 590 523

Prodam bikca, ČB, starega 2 
tedna. Tel.: 031 868 337

Prodam telici LS, stari 3 in 
12 mesecev, 100 l kraljevine 
in 600 l frankinje. 
Tel.: 051 870 909

Prodam brejo oslico ali me-
njam za krmo in bursko kozo. 
Tel.: 041 683 261

Prodam prašiča, težkega 
cca. 200 kg, hranjenega z do-
mačo hrano. Prodam tudi ko-
ruzo. Tel.: 07 49 63 058

Prodamo odojke in prašiče, 
težke 120 kg, tudi zakolje-
mo. Tel.: 051 422 161

Prodam odojke, težke 30 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 580 983 

Prodam odojke (25-30 kg) in 
2 težja (50 kg), možen za-
kol, in seno ter slamo (koc-
ke). Tel.: 040 796 830

Prodam odojke, težke oko-
li 25 kg, in 2 prašiča, težka 
okoli 150 kg. 
Tel.: 040 774 468

Prodam 160 kg teličko si-
mentalko za nadaljnjo rejo 
in 15 m3 suhih kalanih buko-
vih drv. Tel.: 041 380 075 

Prodamo odojke, težke od 
20 do 25 kg, cena po dogo-
voru. Tel.. 07 49 67 149

Prodam prašiča, težkega 150 
kg. Tel.: 07 49 56 406

Prodam prašiče, 80-250 kg, 
mesnate pasme, domača 
hrana, možen zakol, vsi kup-
ci dobijo petelina. 
Tel.: 031 664 286

Prodam prašiča, težkega 
180 kg, in vino cviček, 1000 
l. Tel.. 041 521 203

Prodam 3 prašiče, težke 120 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 389 015

Prodam prašiče, težke od 20 
do 120 kg po 1,70 €/kg, oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

Podarim prisrčna kužka 
majhne rasti, primerna za 
stanovanje. 
Tel.: 041 541 720

NEPREMIČNINE

Krška vas, 4-sobna varčna, 
nova hiša, 140 m2, nekaj 
opremljena, izvrstna lokaci-
ja, urejena okolica, vseljiva 
takoj, cena – dogovor. 
Tel.: 041 640 328

Prodam dvosobno stanova-
nje, prazno in vseljivo ta-
koj, v NHM v Sevnici. Tel.: 
041 720 323

Prodam stanovanje, 76 m2, 
ali vzamem v račun manjše 
v Krškem. Tel.: 041 390 325

Prodam parcelo na Čelah pri 
Krškem v izmeri 2000 m2. Na 
parceli je vinograd s 500 tr-
tami in zidanico. 
Tel.: 041 424 423

Oddamo v najem trisob-
no opremljeno stanovanje v 
družinski hiši v Brezini. 
Tel.: 051 619 930

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

Prodam avto Hyundai Accent 
1.3, letnik 2000, tehnični do 
29.12.2013, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 510 318

Prodam Renault Megane ka-
ravan 1,9 DCI, letnik 2002, 

mali oglasi

Popusti se ne seštevajo!

Pripravite vaš avto za zimo.  Privoščite mu najboljše!

Akumulatorji Banner
Vzamemo tudi vaš star akumulator.

Euro Avto Nova d.o.o.,  C. 4. julija 85, Krško (nasproti Petrola na Vidmu)
Tel. :  041 732 966,  w w w.euroavtonova.s i

KUPON - 25 %


za nakup novega akumulatorja

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

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

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

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

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

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


NAROČILO MALEGA OGLASA

041 671 323

Obnova cevi in kanalizacije 
brez izkopa.

SANITAR SISTEM d.o.o.
www.sanitar-sistem.si

ČIŠČENJE ODTOKOV, 
KANALIZACIJE 
IN POPRAVILA,
PREGLED CEVI 
S TV KAMERO  
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prodaja dvosobno stanovanje 
na Elektrarniški cesti 15 

v Brestanici, v izmeri 
78,25 m2. Izklicna cena 

je 42.200,00 EUR.
Za dodatne informacije o 

nepremičnini in pogojih za 
pristop k javni dražbi pokličite
(07) 48 16 370. Javna prodaja 

bo 11. 2. 2013 ob 11. uri 
v prostorih Termoelektrarne 

Brestanica. Ostale 
informacije na www.teb.si.

Telefon: 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, rjavih, 
grahastih in črnih mladih jarkic

v sredo, 20. februarja, 
od 9. ure dalje.

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega
sporoča cenjenim strankam,

da bo prodaja

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

belih kilogramskih piščancev, 
rjavih ter grahastih jarkic

1. marca na Kajuhovi 3, Senovo 
ter 2. marca pri Mirt Alojzu 

Gmajna 28, Raka
  ter vsak četrtek 

enodnevni beli piščanci.

registriran do avgusta 2013, 
prva lastnica. 
Tel.: 031 891 332

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 
Šentjanž 59, Šentjanž

KMETIJSTVO

Prodam samohodno vinogra-
dniško škropilnico, 10 KM, 
120 l, SIP pajek – 4 vretena, 
tračni obračalnik, šir. 220, 
krožne brane. 
Tel.: 031 673 433

Prodam enofazni šrotar z 
ružilcem koruze, trofazni el. 
motor, 3 kW, kvalitetno rde-
če vino. Tel.: 031 653 113

Prodam rotacijski mulčar, 
120-180 cm, ugodno. 
Tel.: 051 264 246

Prodam traktorsko frezo, 
neuporabljeno, 120-140 cm, 
ugodno. Tel.: 051 264 246

Prodam balirko za kockaste 
bale, traktorsko prikolico 
Tehnostroj, 3 t – kiper, trak-
torski viličar, trosilec hle-
vskega gnoja Mengele, samo-
nakladalko za seno in suha 
bukova drva, možna dosta-
va, okolica Brežic. Tel.: 031 
594 663, 041 841 356

Prodam koruzo, 3 m3 drv in 
2 poni žrebički – možna me-
njava za ovce, vse z dostavo. 
Tel.: 051 499 355

Prodam 700 kg ovsa. 
Tel.: 031 860 022

Prodam silažne bale, seno in 
3 suhe bale. Prodam tudi je-
čmen. Tel.: 041 755 334

Prodam seno v razsutem sta-
nju. Tel.: 041 508 255

Prodam suho seno v refuzi, 
rdeče vino in bukova drva, 
ugodno, okolica Senovega. 
Tel.: 041 989 135

Prodam pšenično slamo v ba-
lah (kocke), Krško. 
Tel.: 07 49 26 516

Prodam bukove pelete in bu-

POHIŠTVO, 
OTROŠKA OPREMA

Za simbolično ceno prodam 
kuhinjo, dnevno sobo, spal-
nico ali posamezne dele (hla-
dilnik, štedilnik ...). 
Tel.: 041 616 835

Prodam spalnico, malo ra-
bljeno, staro 2 leti, sodob-
nega videza, ugodno. 
Tel.: 051 715 918

Prodam stolček za hranje-
nje, skoraj nov, previjalno, 
posteljico 100x90, hojco ter 
otroška fantovska oblačila od 
0 do 5 let, lepo ohranjena. 
Tel.: 041 863 633

RAZNO

Prodam kotel za kuho žga-
nja, 100 l, z mešalnikom in 
izpustom ter tankom, cena 
po ogledu. Tel.: 041 385 691

Prodam vezne plošče, mere 
210x75 cm, debelina 25 mm, 
cena po dogovoru oz. ogledu. 
Tel.: 041 385 691

Nudimo posek, izvlek in 
odkup lesa. Saniramo sne-
golome. Žaga d.o.o., Sa-
vska c. 24, Sevnica. Tel.: 
041 768 601, 051 633 608

Prodam izlet v Turčijo za 50 
€. Tel.: 07 49 87 224

Prodam lepo ohranjeno dia-
tonično harmoniko B-Es-As, 
znamke KAČ. Tel.: 040 290 
116

Prodam cisterni, 300 l in 180 
l, mlin za grozdje, blazino za 
masažo, 2 vrtni mizi s stoli, 
motorno škropilnico s turbi-
no. Tel.: 051 261 885

Prodam PVC cisterne, 1000 
in 600 l, PVC sode, 220, 150, 
120 l. Tel.: 041 502 757

STIKI

Sem samozaposlen, veren, 
dinamičen, mlad moški. Že-
lim zgovorno punco za vse-
stransko trajno ljubezen. 
Tel.: 041 240 403, 041 552 
344

Mlad, prijazen, uspešen pod-
jetnik sam z otrokom ostal, 
delavno, iskreno punco bi 
rad spoznal. Tel.: 031 860 
668

Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-
vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

KRŠKO – Uredništvo Posavskega obzornika so 21. januarja 
obiskali učenci 8. in 9. razreda OŠ dr. Mihajla Rostoharja 
Krško (na fotografiji s sodelavko časopisa Marušo Mavsar), 
ki so svoj kulturni dan preživeli v družbi ustvarjalcev Po-
savskega obzornika. Seznanili so se s sestavo in pripravo 
ter postopkom tiskanja časopisa. S seboj so prinesli tudi 
že pripravljen prispevek s fotografijami, ki so ga skupaj z 
novinarsko ekipo naložili na internetno stran. Učenci so se 
poslovili z novimi in zanimivimi informacijami ter s knjigo 
iz Založbe Neviodunum.  R. R.



Posavski obzornik - leto XVII, številka 3, četrtek, 31. 1. 201328 ZADNJA STRAN

PROGRAM PRIREDITEV
Četrtek  07.02   Brežice
   
 

Sobota 09. 02 Dobova 
   
  

Torek   12. 02     Loče 
Dobova

     
                   Veliki Obrež       

  
                          Dobova 

Četrtek 14. 02 Gabrje 

   
  

Petek 15. 02 Loče
Sobota 16. 02     Loče 

             Dobova 

07. 00 Izid PUSTNIH NOVIC         
12. 00 Zbiranje Fašjenkove druščine – Restavracija Štefanič
13. 00 Prevzem oblasti na Občini Brežice
13. 30 Inavguracija Fašjenkovega  Župana dr. Stresa
14. 30 Svečano praznovanje v Restavraciji Štefanič
20. 00 Veliko Pustovanje v dvorani Kulturnega doma  
            Predstavitve in nastopi Pustnih mask
            Najboljše maske nagrajene
            Zabava z ansamblom  Svirci Noči
07. 00 Tradicionalni Kosci, Orači in pustna svatba
09. 00 Otroška pustna  povorka  vrtec  Najdihojca
10. 00 Otroški ples v maskah 
15. 00 Tradicionalni Obrški Prutarji
16. 00 Otroško rajanje v Kulturnem domu
            Animatorka  Maja Kokolj
20. 00 Poravnanje pokojnega Fašjenka GOTOFKA na pare
            Žalovanje z one man band Cik Cak
20. 00 Upepelitev GOTOFKA , branje litanij in zabava  
23. 00 Valentinovo darilo vroča slačipunca in slačifant
20. 00 Prihod žare iz Gabrja, nastop Lučke žlahte , Gasilski Pihalni
            orkester Loče, Mažoretke in ostale pustne maske.
            Zabava z ansamblom Toter Midi   
14. 00 Formiranje povorke 15. Mednarodni karneval
15. 00 Prihod povorke v Dobovo in predaja Občinskega ključa
            Predstavitev vseh skupin
17. 00 Karnevalska «fešta« z veselo glasbo: Svirci noči in Fejs band

Prodajna mesta: www.eventim.si, Petrol, Kompas, 
Kiosk Delo Prodaja, Pošta Slovenije, Punkt Krško in Brežice, 
BIT Brežice, Bubka bar, Gostilna Les, ŠS Pika Com. 

23.2. 2013 ob 18.00 uri
Večnamenska dvorana
Term Čatež

N
aročnik: Kulturno um

etniško društvo Kulturist, Čateška ulica 3, 8250 Brežice

Volk in sedem kozlickov
Pocitnice ju-hu, otroška predstava je že tu.

Cena vstopnic: v predprodaji 5,00 €,  na dan prireditve 6,00 €, 
v predprodaji družinska 10,00 € (2 odrasla + 2 otroka) in 
12,00 € na dan prireditve.

Valentinova 
predstava  

sobota

16. 2. 2013  
ob 20.00 uri
Večnamenska  dvorana 
Term Čatež

VEDNO RAZPRODANA IN POLNA SMEHA.

ŠTEVILO 

VSTOPNIC 

JE OMEJENO!

Zadnjič  

v Posavju
Prodajna mesta: www.eventim.si, 
Petrol, Kompas, Kiosk Delo Prodaja, 
Pošta Slovenije, Punkt Krško in Brežice, 
BIT Brežice, Bubka bar, 
Gostilna Les, ŠS Pika Com. 
Cena vstopnic: predprodaja 15,00 €, 
na dan prireditve 17,00 €.

MEGADOM JE VAŠA TRGOVINA Z GRADBENIM MATERIALOM, INŠTALACIJAMI, METALURGIJO, BELO TEHNIKO, ZABAVNO ELEKTRONIKO 
IN POHIŠTVOM                   .     

ŠKARJE
LOWE 
ZA TRTO
št.1
raven ročaj

DESKA WC

Cena za komplet 180 m2  strešniki in slemenjaki.
DOSTAVLJENO IN RAZLOŽENO PRI VAS

siv

STREŠNIKI GOLOB

1.09700 EUR 1.39000 EUR

barvni

Pestra ponudba bele tehnike in malih 
gospodinjskih aparatov različnih proizvajalcev.

UGODNO NA ZALOGI

DRVA•PELETI
BRIKETI•PREMOG

AGRO in TERMO VERMIT

NOVO

AGRO VERMIT:
- naravnega izvora
- se ne stara in ne trohni
- idealen za kaljenje in rast rastlin
- uravnava vlažnost, 
 izboljšuje zračnost
TERMO VERMIT:
- naravnega izvora
- negorljiv
- odlična toplotna in 
 zvočna izolativnost

SVOJE KUPCE
NAGRAJUJEMO
pri nakupu nad 40 EUR

GRAtiS

Akcija velja do 12. 2. 2013. Bon je unovčljiv do 28. 2. 2013.

NOVO

PLOŠČA
MAVČNA
OGNJEVARNA
2000 x 1200 mm 

MEGADOM KRŠKO CESTA KRŠKIH ŽRTEV 135F, 8270 KRŠKO, tel.: 07/48 81 200, 07/48 81 222 ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00           www.megadom.si
Akcija velja do 28. 2. 2013 oz. do razprodaje zalog. Popusti se obračunajo na blagajni. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Pridružujemo si pravico do spremembe programa in cen. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.

ŠTEDILNIK
ANTIGONA 75C
na trda goriva

Velika ponudba ročnega 
in električnega orodja, 
vijakov, okovja…

VRTALNIK
MAKITA
6281 DWAETC plus pribor v kovčku

ŽARNICA
VARČNA 20W/1398 
spiralna KFS 20/27

VARČNA 9W/432
spiralna KFS 9/14

VRATA
NOVOFERM
POC. BELA  
875 x 2000 L ali
POC. BELA  
750 x 2000 D

-15 %
gotovinski popust

pri nakupu bele tehnike
Vrednostni bon za 15 % popust je unovčljivo v trgovini Megadom Krško, do  28. 2. 2013.
Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za artikle  v akciji, ob enem nakupu je možno unovčiti le

en bon, bon ni zamenljiv za gotovino.

AKUMULATORJI 
BANNER

630 EUR/kos

LAMINAT
EGGER

696 EUR/m2

995 EUR/m2

razširjen asortiman,
7 mm, razred 31

13600 EUR/kos

340 EUR/kos

280 EUR/kos

22200 EUR/kos 3110 EUR/kos 18800 EUR/kos

990 EUR/kos

oglas_megadom_260x188mm_1_13_posavski.indd   1 27.1.2013   22:38:23


