
LJUBLJANA/KRŠKO – Izvršni odbor Slo-
venske ljudske stranke (SLS) je potr-
dil kandidaturo nekdanjega dolgole-
tnega župana občine Krško, zadnje 
leto pa ministra za kmetijstvo in oko-
lje, Franca Bogoviča za predsednika 
stranke. Dosedanji predsednik stran-
ke Radovan Žerjav je namreč že no-
vembra lani napovedal, da ne bo več 
kandidiral za prvega moža stranke. 
Kandidaturo za predsednika SLS je 
že pred Bogovičem napovedal pred-
sednik Slovenskega panevropskega gi-

banja Laris Gaiser, ki ga je podprl izvršilni odbor Kmečke zveze 
SLS, vendar je izvršni odbor pri pregledu skladnosti kandidatur 
s pravili in statutom SLS ugotovil napake, tako da bo dosedanji 
podpredsednik SLS Bogovič očitno edini kandidat za predsedni-
ka. Bogoviča so podprli tako odhajajoči predsednik Žerjav kot 
druga dva podpredsednika Olga Franca in Janez Tomšič. Kon-
gres stranke bo sicer 2. marca na Brdu pri Kranju. P. P.
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GORAZD ŠKOF,
rokometni vratar:

Podpiram 
prizadevanja za samo 
en klub, ki bi se 
imenoval Posavje
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Bogovič edini kandidat 
za Žerjavovega naslednika

Franc Bogovič

LJUBLJANA – Tudi letos, na-
tančneje od 24. do 27. janu-
arja, so se posavske turistič-
ne organizacije predstavljale 
na sejmu Alpe-Adria: Turi-
zem in prosti čas. Gre za naj-
večji in najpomembnejši tu-
ristični mednarodni sejem v 
Sloveniji, ki je kot običajno 
potekal na ljubljanskem Go-
spodarskem razstavišču. Tudi 
letos so se samostojno pred-
stavljale Terme Čatež, sku-
pna predstavitev Posavja pa 
je potekala pod okriljem Re-
gionalne razvojne agencije 
Posavje oz. Regionalne desti-
nacijske organizacije Posav-
je, ki naj bi povezovala vso 
posavsko turistično ponudbo.

Posavje torej ni izpustilo sej-
ma iz rok, a kaj, ko boste vsi 
tisti, ki malo bolje poznate 
turistične atribute Posavja 
in ste v mislih razporedili na-
štete animatorje in ponudni-
ke na sejmu, zlahka opazili, 
da so turistično čast Posavja 
s programom tokrat reševa-
le organizacije in angažira-
ni posamezniki predvsem iz 
občin Radeče, Krško, Sevni-
ca in Bistrica ob Sotli. Odgo-
vor na to, zakaj se niso pod 
okriljem Regionalne desti-
nacijske organizacije Posav-
je v enaki meri predstavljale 
vse posavske občine in njiho-
ve turistične organizacije, pa 
nikakor ni enoznačen in ima 
dolgo brado. Je direktna in 
skorajda neizogibna posledi-
ca dejstva, da je zgodba sku-
pnega nastopa posavskega 
turizma v resni, trajni krizi. 

Ker je posavski turizem v 
dvajsetih letih tako ali dru-
gače popil izredne vsote dr-

Alpe-Adria in turizem po posavsko

žavnega in evropskega de-
narja in hkrati posredno 
zahteval že veliko žrtev, 
iz katerih je izsrkal zadnje 
moči in voljo po turistični de-
javnosti, je povsem nespre-
jemljivo in nedopustno, da 
se vedno znova vračamo na 
začetek skupne posavske tu-
ristične zgodbe! 

Da bo kdo prevzel odgovor-
nost za to ponavljajočo sago 

posavskega turizma, vse nje-
ne finančne in družbene po-
sledice, seveda ni pričakova-
ti, prav tako pa ni pričakovati 
hitrih rešitev, ker turistična 
panoga le stežka, če sploh, 
absorbira instant rešitve. Po-
manjkanje skupne turistične 
perspektive ni le resna teža-
va tistih, ki v Posavju živijo 
od turizma, to je že zdavnaj 
postala težava vseh nas.
 Maruša Mavsar

BREŽICE – Brežiški župan Ivan Molan je 11. februarja v sej-
ni sobi Občine pripravil sprejem za rokometnega vratarja 
Gorazda Škofa, Brežičana, ki je na nedavnem svetovnem 
prvenstvu v Španiji s slovensko izbrano vrsto dosegel zgo-
dovinsko četrto mesto.

Kot je dejal župan Ivan Molan, so se v brežiški občini do sedaj 
veselili predvsem uspehov športnikov v individualnih športih, 
občina in tudi celotno Posavje pa še nista imela udeleženca, ki 
bi z ekipo dosegel tako visoko uvrstitev na velikem tekmova-
nju. „Za rokometne vratarje je znano, da so lahko dolgo aktiv-
ni, zato verjamem, da bodo Gorazdu njegove izkušnje in volja 
spodbuda za igranje vsaj še nekaj let. Njegova vloga na igrišču 
ni samo, da brani, ampak je znan tudi po tem, da zna motivira-
ti celotno ekipo,“ je poudaril župan. 35-letni Gorazd Škof, ki je 
svojo športno pot začel pri RK Brežice, trenutno pa je član Ci-
mosa iz Kopra, se je najprej spomnil zadnjega sprejema. „Spo-
minjam se, da sem bil pred devetimi leti (ko je Slovenija na do-
mačem evropskem prvenstvu postala evropski podprvak, op. 
a.) prav tako na sprejemu pri takratnem županu. Upam, da ne 
bo moralo sedaj spet miniti devet let, da bomo ponovno v pol-
finalu in mogoče celo prinesli medaljo. Takrat me namreč za-
gotovo ne bo več zraven,“ se je – kot je zanj značilno – pošalil.

„Vesel sem, da sem iz Brežic,“ je s ponosom izjavil Škof, ki se 
je ob tej priložnosti zahvalil tudi vsem navijačem, ki so sloven-
ske rokometaše prišli bodrit v Španijo. Organizacija svetovne-
ga prvenstva je bila po njegovih besedah sicer zelo slaba, prav 
tako obisk, kar pa ga ne čudi, saj je bilo prvenstvo premalo ogla-
ševano. Eden najprepoznavnejših posavskih športnikov za leto-
šnje leto načrtuje, da bo v Termah Čatež organiziral rokometno 
tekmo na mivki med Slovenijo in Hrvaško, ima pa tudi zanimi-
vo idejo, da bi Slovenija kandidirala za EP v rokometu na miv-
ki leta 2016 in bi turnir izvedli kar v Posavju. „Finalna tekma bi 
bila pod reflektorji na glavni brežiški ulici. To bi bil z eno bese-
do – spektakel,“ je zatrdil Škof. Več o sprejemu si lahko prebe-
rete na portalu www.posavje.info, ostale zanimivosti o njem pa 
lahko izveste v tokratnem pogovoru na str. 3.  Rok Retelj

Škof na sprejemu pri županu

Gorazd Škof je prvi športnik, ki je v zahvalo dobil breži-
ško županovo vino.

Pustnim šemam je letos sicer bolj kot odgnati zimo uspelo priklicati jo nazaj, so pa v 
minulih dneh kljub temu poskrbele za malo živahnejši utrip v številnih posavskih kra-
jih. V Kostanjevici na Krki so na tradicionalni nedeljski povorki v okviru šelmarije mno-
žico obiskovalcev zabavale med drugimi tudi novomeške mažorete (na fotografiji, fo-
to: R. Retelj). Še nekaj pustnih utrinkov pa na zadnji strani časopisa. 

Otvoritev animiranih predstavitev turistične ponudbe Posavja 
so „zakuhali“ Folklorna skupina Brusači in Radeški splavarji, 
ki so pričarali splavarski krst zelenca, obiskovalci so se lah-
ko poučili o ročni izdelavi papirja na Valvazorjevi delavnici, 
piko na i temu programskemu sklopu pa so dodali iz bistri-
ške Gostilne Šempeter. Na skupni stojnici se je seveda mo-
ralo ves čas in vse dni nekaj zanimivega dogajati, zato se je 
Posavje poskušalo v najboljši luči, tudi v kulinaričnem smi-
slu, predstaviti tudi s ponudbo Gostilne Repovž iz Šentjanža, 
posavskih vinogradništev Kobal, Kralj, Toni Jarkovič in Püst, 
Društva Gabriel Giraud iz Brestanice, Gostilne pri Dularju, 
Hiše trte in vina Kunej, Vinske kleti Molan – Čele, Etnoart Tu-
rizma Špiler, Aktiva kmečkih žena Raka, obiskovalce so zaba-
vali tudi člani Kulturnega društva Brestanica, članice Društva 
kmečkih žena Arnika iz Svibnega in ljudje dobre volje iz Kme-
tije Žonta. Predstavljala se je Etnološka zbirka Ključevšek, 
v središču pozornosti je bil tudi obnovljeni grad Rajhenburg, 
navdušenci nad aktivnimi počitnicami pa so si lahko ogleda-
li ponudbo novih pohodniških Poti trapistov in tematske poti 
TK PAV, pri čemer je nasmeh izvabljala maskota Knapec. Na 
ogled je bilo tudi precej promocijskega materiala. 
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VRBINA - V Informacijskem 
središču GEN je na pustni to-
rek potekalo tretje srečanje v 
sklopu priprav učencev, ki so-
delujejo na tekmovanju »Mla-
di genijalci«. Na tekmovanje 
v organizaciji GEN energije in 
NEK se je prijavilo skoraj 300 
učencev iz 19 posavskih osnov-
nih šol. Kot je povedala Katja Bogovič iz službe za odnose z 
javnostmi v GEN energiji, so priprave potekale v štirih sklopih. 
V prvem sklopu, ki ga je vodila Melita Lenošek Kavčič (GEN 
energija), so spoznali osnove energetike in energije ter nje-
nega vsakdanjega vpliva na naše delovanje. V drugem sklopu 
so sodelovali na delavnici o radioaktivnosti v naših domovih, ki 
jo je predstavil Radko Istenič, strokovnjak iz Izobraževalnega 
centra za jedrsko tehnologijo v Ljubljani, hkrati so potekale 
tudi praktične delavnice. V mobilnem laboratoriju radiološke 
zaščite NEK so učenci skupaj z radiološko skupino (Borut Bre-
znik, Miro Urbanč in Damjan Mešiček) z detektorjem merili 
hitrosti doze (na fotografiji) in spoznali nekaj značilnosti se-
vanja. V eksperimentalnici interaktivnega centra Svet ener-
gije pa so z mentorjem Garsio Kosincem (GEN energija) na 
delujočem modelu praktično spoznavali učinek tople grede, 
merili električno moč in porabljeno energijo različnih porab-
nikov ter preizkušali svoje znanje v kratkem kvizu. V sodelu-
jočih šolah bodo konec februarja pripravili šolska tekmovanja, 
po trije najboljši učenci iz vsake šole pa se bodo kot ekipa po-
merili na zaključnem tekmovanju, ki bo v obliki kviza poteka-
lo v Kulturnem domu Krško. P. P.

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, Maruša Mavsar Rok Retelj, 
Smilja Radi

Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Kalčič, Ljubo Motore, Luka 
Šebek, Simon Uršič

TEHNIČNA PRIPRAVA
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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

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

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

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

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

Naslednja številka (5/2013) bo izšla v 
četrtek, 28. februarja 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
21. februar.

BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg so 5. februarja pri-
pravili slovesno inavguracijo novega dekana Fakultete za 
energetiko izr. prof. dr. Bojana Štumbergerja, ki je na-
sledil prvega dekana omenjene fakultete prof. dr. Andre-
ja Predina. Slednji sicer ostaja na fakulteti in tudi na čelu 
projekta ZEL-EN.

Izr. prof. dr. Bojanu Štumber-
gerju, ki je dekansko funkci-
jo sicer prevzel že sredi de-
cembra 2012, je ob prisotnosti 
številnih predstavnikov iz aka-
demskih, lokalno-političnih 
in gospodarskih vrst dekan-
ski plašč in insignije podelil 
rektor Univerze v Mariboru, 
v okviru katere deluje Fa-
kulteta za energetiko, prof. 
dr. Danijel Rebolj. Slednji je 
poudaril, da je razpršenost 
mariborske univerze – Fakul-
teta za energetiko s sedežem 
v Krškem in dislocirano enoto 
v Velenju je ena izmed šestih 
fakultet izven mariborske ob-
čine – njena velika prednost. 
Štumberger je po inavguraci-

ji povedal, da bo tudi v njegovem mandatu glavna naloga 
fakultete skrb za kakovostno izobraževanje in znanstveno 
raziskovalno delo, za kar pa je potrebno zagotoviti ustre-
zne materialne in delovne pogoje. Kot je še dodal, si bodo v 
sodelovanju z gospodarstvom prizadevali za kakovostno raz-
iskovalno delo predvsem na področju aplikativnih in temelj-
nih raziskav, v ta namen pa nameravajo nadgraditi obstoječe 
laboratorijske zmogljivosti v okviru razvojnega centra ZEL-
EN v Krškem ter v okviru medpodjetniškega izobraževalnega 
centra v Velenju. „Fakulteta mora stopati v korak s časom in 
se prilagajati vsem zunanjim spremembam in vplivom, zato 
nameravamo v prihodnje okrepiti mednarodno sodelovanje. 
V bližnji prihodnosti bomo pristopili tudi k posodobitvi štu-
dijskih programov. Postali bomo še bolj odprti za sodelova-
nje z vsemi fakultetami tako znotraj mariborske univerze kot 
zunaj nje,“ je nadaljeval Štumberger. Fakulteta sicer še ve-
dno nima povsem zagotovljenega financiranja javne službe 
znotraj univerze, saj ji na letni ravni primanjkuje od 200 do 
300 tisoč evrov. V letih 2008-2011 sta ji finančno izdatno po-
magali krška in velenjska občina, v imenu katerih sta se slo-
vesnosti udeležila in čestitala novemu dekanu podžupanja in 
podžupan Ana Somrak in Franc Žerdin. Slovesnost je pove-
zovala Petra Rep Bunetič, s kulturnim programom pa sta jo 
popestrila Rajhenburški oktet in krški kvartet trobil.
Fakulteta za energetiko, ustanovljena leta 2007, ima v svo-
jem petem študijskem letu – študij se je pričel v študijskem 
letu 2008/09 – na redni študij v prvi in drugi bolonjski sto-
pnji (visokošolski, univerzitetni in magistrski študij energe-
tike) vpisanih 285 študentov, na doktorski študij, ki je bil po-
trjen v šolskem letu 2011/12, pa devet študentov. Doslej je 
na njej diplomiralo 75 študentov na dodiplomskem in 23 štu-
dentov na podiplomskem študiju. Peter Pavlovič

Novi dekan je Bojan Štumberger 

Novi dekan fakultete za 
energetiko izr. prof. dr. Bo-
jan Štumberger

Zavarovanje, ki ne ovinkari.
Avtomobilska, domska in nezgodna zavarovanja 

ERGO sedaj tudi v Krškem in okolici.
Pokličite 07 490 28 30 in med obstoječimi paketi 

izberite zavarovanje, ki bo prilagojeno vašim 
željam.

www.ergo.si
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Za obe omenjeni in obravna-
vani točki velja, da ju je v do-
bršni meri krojil svetnik Peter 
Žigante (LDS). Prvo s podano 
vizijo razvoja mesta, ki so jo 
izdelali v družbi Savaprojekt 
Krško, drugo pa s predlogom 
o še dodatnem znižanju pla-
čila komunalnega prispevka 
ZEL-EN-u, po katerem, v koli-
kor bi bil njegov predlog pod-
prt, bi bil ta znižan še za do-
datnih 26.000 evrov, se pravi 
na (zgolj) 30.000 evrov.

Vsekakor ne gre oporekati dej-
stvu, da mesto Krško, že se-
daj razdeljeno na dva rečna 
bregova in tri mestna sredi-
šča, potrebuje vizijo razvo-
ja. V tem primeru gre, kakor 
se je izrazil Žigante, za izde-
lavo „nekakšnega prostorske-
ga bontona mesta“ za 30, 60 
in celo 100 let vnaprej. Glav-
ne usmeritve vizije razvoja, 
ki smo ji sicer v preteklosti že 
imeli priložnost prisluhniti in 
nenazadnje niti ni postregla z 
novostmi, so, da je potrebno 
mesto povezati v celoto, uma-
kniti glavne prometnice z ob-
močja med reko in bivalnimi 
površinami, mesto povezati z 
reko, torej z mostovi (poleg 
obstoječih in načrtovanih za 

Po 23. seji občinskega sveta občine Krško

Krško: Nova razvojna prostorska vizija -
darilo mestu ali zgolj še en dober posel?
KRŠKO - Na 23. seji krškega občinskega sveta 11. februarja so svetniki obravnavali 15 točk dnevnega 
reda, po tematiki in razpravi pa sta izstopali predvsem dve točki, in sicer predstavitev vizije razvoja 
mesta Krško, ki je bila iz prvotne informacije preoblikovana v sklep o podpori navedene vizije ter toč-
ka o dodatni oprostitvi komunalnega prispevka družbi ZEL-EN iz 325.000 na 56.240 evrov.

potniški in tovorni promet še 
z nekaj pešmostovi), umakni-
ti industrijo na obrobje mesta, 
hkrati pa oživiti staro mestno 
jedro z mladimi družinami, z 
osnovno šolo ter rekreativnimi 
površinami. V prihodnjih dese-
tletjih se naj bi mesto preobli-
kovalo v mestne četrti znotraj 
sodobnega mesta, v katerem 
bodo docela že zraščene (re-
snici na ljubo so že sedaj) kra-
jevne meje, denimo med Kr-
škim in Leskovcem ipd. 

A bolj kot Žigantejeva pred-
stavitev te točke je zanimiv 
koncept in razplet t. i. Vizi-

je razvoja mesta Krško, kate-
re idejni oče je prav Žigante, 
ta pa je hkrati tudi glavni di-
rektor projektantske družbe. 
Če bi na tem mestu že žele-
li zanemariti obstoječe ali po-
tencialno možno navzkrižje in-
teresov, ne moremo mimo več 
kot očitne abotnosti občinske-
ga sveta. Slednji je namreč z 
večino, z 19 od 27 prisotnih 
svetnikov podprl sklep Odbo-
ra za okolje in prostor pri ob-
činskem svetu, katerega kot 
predsednik vodi nihče drug kot 
Peter Žigante. Slednji je sicer 
dobrohotno dejal, da navede-
no vizijo Savaprojekt „pokla-
nja“ Občini, a je to isto Obči-
no s pomočjo prižgane zelene 
luči svetnikov s sklepom za-
vezal, da vizijo upošteva ter 
vključuje pri načrtovanju in-
vesticij in razvoja mesta. Pri 
tem sta bili povsem presliša-
ni opozorili župana mag. Mi-
rana Stanka in direktorice ob-
činske uprave Melite Čopar, 
da sta v izdelavi Občinski pro-
storski načrt ter Občinski po-
drobni prostorski načrt in da 
bi morali biti pri oblikovanju in 
pripravi tovrstnih vizij vključe-
ni občinske službe, drugi mo-
žni pripravljavci in tudi širša 
javnost. Zaman, kajti name-
sto tega bo morala občinska 
uprava poslej različne investi-
cijske in razvojne načrte, ki 
se bodo nanašali na širše ob-
močje mesta Krško, vedno pri-
merjati in usklajevati s Sava-
projektovim „darilom“, celo 
več, občinski svet je po sklepu 
zavezan, da vsaki dve leti vizi-
jo razvoja mesta „prediskuti-
ra in jo po potrebi dopolni ali 
spremeni glede na „tendence 

v prostoru“. Povedano druga-
če, s tem so domala tudi pov-
sem zaprta vrata drugim pro-
jektantskim hišam.

Savaprojekt pa je tudi kot po-
oblaščenec investitorja ZEL-
EN vložil vlogo za celotno 
oprostitev oziroma zmanjša-
nje plačila komunalnega pri-
spevka za gradnjo poslovnega 
objekta za znanstveno razisko-
valno dejavnost v PC Vrbina. 
Družbi ZEL-EN je na podlagi 
razpisa gospodarskega mini-
strstva za gradnjo sicer uspe-
lo pridobiti nepovratna sred-
stva za regionalni razvoj, a kot 
je dejal direktor dr. Andrej 
Predin, bi plačilo komunal-
nega prispevka v celotni viši-
ni 325.000 evrov ogrozilo gra-
dnjo laboratorijskih prostorov 
oziroma razvojnega centra v 
izmeri 1.000 m2 neto površi-
ne. Občina je pri pripravi iz-
računa komunalnega prispev-
ka upoštevala faktor olajšave 
za pozidavo v Vrbini, po ka-
terem je ZEL-EN-u upošteva-
la odpis okoli 64 % komunalne-
ga prispevka, to je za 270.000 
evrov manj od plačila polne 
cene ali 56.240 evrov oziro-
ma bo povsem točen znesek 
znan, ko bo družba podala vo-
dilno mapo iz projekta za pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja, iz katerega bo razvidna 
neto tlorisna površina načr-
tovanega objekta. Po predlo-
gu Žiganteja pa bi moralo biti 
plačilo za družbo celo nično, 
saj bo ta imela na račun pla-
čila komunalnega prispevka, 
kakor je dejal, v objektu en 
kabinet za učitelje manj. 
 Bojana Mavsar 

Poleg dveh omenjenih točk je občinski svet zaradi preselitve 
v drugo občino članico Nadzornega odbora občine Krško Ano 
Pajić razrešil funkcije in na njeno mesto potrdil Ludvika 
Grilca s Senovega. Potrdil je prenehanje delovanja Valvasor-
jevega raziskovalnega centra in imenovanje članov Razvoj-
nega sveta regije Posavje ter z odlokom podelil pooblasti-
lo družbi Rudar Senovo, da lahko ta opravlja z občinskim 
premoženjem na področju občinskih poslovnih prostorov in 
stanovanj. Svetniki so soglašali tudi z odlokom o zagotovitvi 
sredstev za odpravo posledic neurja iz preteklih let in po-
večanega pretoka vod januarja letos ter z za letošnje leto 
predlaganim cenikom letovanja v počitniških objektih Ob-
čine Krško v Nerezinah. Odobrili so znižanje obrokov kupnin 
za pripadnike romske skupnosti oziroma lastnike zemljišč v 
naselju Kerinov Grm iz 150 evrov na 50 evrov mesečno in 
podali soglasje k Programu izvedbe objektov vodne, držav-
ne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energet-
ske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE 
Brežice, ki so ga pripravili v družbi Infra in ki se nanašajo iz-
ključno na posege, ki bodo izvedeni v sklopu izgradnje bre-
žiške hidroelektrarne na območju občine Krško.

Peter Žigante

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI
V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice (v prvem nadstro-
pju) lahko vsak ponedeljek od 16. do 18. ure obiščete »info točko« 
Posavskega obzornika. V urejenem kotičku je mogoče prelistati za-
dnjo izdajo časopisa, oddati naročilo za mali oglas, reklamno spo-
ročilo, voščilo in zahvalo. »Info točka« Posavskega obzornika v sev-
niški knjižnici vsak ponedeljek od 16. do 18. ure. Uredništvo

Priprave mladih genijalcev
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Brane Čuk, Kostanjevica na Krki: Pust mi 
veliko pomeni, saj sem kot član Prforcenhau-
sa, kjer imam vlogo guvernerja banke, oseb-
no zelo vpet v pustno dogajanje, tako da mi 
je to malo bolj pri srcu. Kljub temu pa se rad 
udeležim tudi prireditve ob kulturnem pra-
zniku, pa tudi sicer se občasno udeležujem 

kulturnih prireditev, od razstav do iger. Stvari, ki jih človek 
ljubiteljsko dela, pač postavi na prvo mesto.

Anja Strgar, Podbočje: Zelo rada imam kul-
turne dogodke, ker sodelujem na nastopih 
s petjem in recitiranjem. Tudi na minulem 
kulturnem prazniku sem recitirala Lepo Vido 
ter prepevala Prešernovega Povodnega moža. 
Drugače zelo rada ohranjam otroka v sebi, 
zato se tudi vsako leto našemim, letos sem 

se oblekla v gusarja. Maškarada je pri nas že neka tradicija, 
prav je, da jo ohranjamo tudi v prihodnje.

Jasmina Veselinovič, Boštanj: Mislim, da je 
pust in pustna norčavost čas, ko vsak izmed 
nas prebudi otroka v sebi, prav poseben čar 
pa mu dodajo dišeči pustni krofi. Pustni kar-
neval sem si z veseljem ogledala, ko je bil or-
ganiziran v Sevnici, drugih krajev v ta namen 
še nisem obiskala. Protiutež pustu je 8. fe-

bruar in z njimi povezane kulturne prireditve, ki se jih ude-
ležujem na lokalnem nivoju.

Marija Pustavrh, Leskovec pri Krškem: Rada 
imam tako kulturni praznik kot tudi pust, 
vendar mi prvi več pomeni. Prešernov dan 
te napolni predvsem z notranjo lepoto, v tebi 
je nekaj vsebine in se tega lahko tudi večkrat 
spomneš, medtem ko je pust bolj za sprosti-
tev. Zato se tudi raje udeležujem kulturnih 

prireditev. Opažam tudi, da je v mojem okolju vedno več po-
udarka na kulturi, kar mi je zelo všeč.

Letos nam je koledar (znova) prinesel skoraj sovpada-
nje slovenskega kulturnega praznika in pusta. Katere-
ga imate vi raje in kaj vam več pomeni, katerih prire-
ditev se raje udeležujete, kulturnih ali pustnih, smo 
spraševali v tokratni anketi.

anketa

Kulturni praznik ali pust?

NOVI CITROËN C-ELYSÉE
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Kako zdaj, z nekaj časovne 
distance, gledaš na uvrsti-
tev reprezentance v polfina-
le rokometnega SP v Špani-
ji? Je to zate ob konkurenci 
srebra iz domačega EP 2004 
največji uspeh?
Velik uspeh je eno in drugo. 
Leta 2004 je bila na domačem 
EP povsem druga generacija, 
od katere sva ostala samo Zor-
man in jaz. Zdaj so novi igral-
ci, igra se hitrejši in bolj dina-
mičen rokomet. Tedanji trener 
Tiselj je v tistem času kar ve-
liko rotiral, ampak v dana-
šnji reprezentanci je rotacije 
med igralci še dosti več. Tudi 
to nam je mogoče prineslo re-
zultat. Od takratnega prven-
stva v Sloveniji smo bili manj 
na sceni oz. smo bili brez po-
membnejšega rezultata. Med 
enim in drugim uspehom je 
tako težko vleči vzporednice.

Reprezentanca je v primer-
javi z ostalimi igrala drugač-
ne vrste rokomet. Je to zgolj 
posledica pomanjkanja strel-
cev iz razdalje ali lahko reče-
mo, da je to „slovenska šola“ 
rokometa?
Tako na zadnjem EP v Srbiji 
kot tokrat na SP v Španiji je 
bil prvi levi zunanji Skube, ča-
kamo na Bilbijo, Natek je bil 
poškodovan, skupaj z Dolen-
cem bi na desnem zunanjem 
tvorila ubijalski tandem. Mladi 
Mačkovšek se je na nekaterih 
tekmah že zelo izkazal, manj-
ka mu še redno ponavljanje 
dobrih tekem. Če bi imeli res 
izoblikovane strelce z razda-
lje, bi bila naša igra drugačna. 
Če tega nimaš, strneš obram-
bo in se zanašaš na ‚polkontro‘ 
in ‚kontro‘ za lažje doseganje 
zadetkov. Tako iščeš pot do 26 
oz. 27 zadetkov, ki ti ob dobri 
obrambi lahko zagotovijo za-
željeno zmago.

Si imel ob kapetanu Urošu 
Zormanu in selektorju Bo-
risu Deniču kakšno posebno 
vlogo v reprezentanci oz. v 
garderobi glede na to, da so-
diš med izkušenejše igralce?
V reprezentanci smo imeli 
kar moderen način vodenja, 
saj je Zorman pogosto sode-
loval z Deničem pri organiza-
ciji igre v napadu in postavlja-
nju napadalnih kombinacij. 
Tako lahko rečem, da skupaj 
zelo uspešno sodelujeta. Vča-
sih je sicer treba tudi Zorma-
na ‚zabremzat‘, vendar tudi 
on dozoreva, tako da deluje-
mo brez problemov. Sam sem 
pač vratar in imam nad neka-
terimi stvarmi, predvsem nad 
obrambo, večji pregled. Sam 
največkrat v določenih trenut-
kih povzdignem glas nad eki-
po, ko se je potrebno prebu-
diti. V mojih rokah je nekako 
prvi šok, da se ekipa dvigne, 
kar se pa tiče bolj organizacije 
in priprave igre, pa selektorju 
v slačilnici in na igrišču v prvi 
vrsti pomaga Zorman.

Čutiti je bilo, da so stvari 
v reprezentanci natančno 
opredeljene. Tvoja izjava, 
da kar se dogaja v slačilnici, 
ostane v slačilnici, je zgo-
vorna.

Gorazd Škof, rokometni vratar:

Podpiram prizadevanja za samo en 
klub, ki bi se imenoval Posavje
BREŽICE – Po zaključku svetovnega prvenstva v rokometu v Španiji smo se ob velikem uspehu slovenske 
rokometne reprezentance pogovarjali z njenim dolgoletnim članom, vratarjem Gorazdom Škofom, ki ga 
je v teh dneh župan sprejel v prostorih občine Brežice. Nemalo posavskih src je še dodatno bilo za re-
prezentančne podvige prav zaradi tega simpatičnega Brežičana, ki je že v preteklosti navduševal Posav-
ce in člane svoje v slovenskem prostoru edinstvene navijaške skupine.   

To je reprezentanca, to je 
najvišje v športu, kar je lahko. 
Imaš pa na voljo igralce, ki si 
jih ustvaril v Sloveniji. V klubu 
lahko tudi kupuješ in menjaš 
igralce, kolikor jih hočeš, in ti 
to lahko prinese uspeh, čeprav 
tudi ne vedno. V reprezentan-
ci morajo obstajati nekatere 
zakonitosti. Te so bile pri nas 
dogovorjene in vzpostavljene 
že pred in med prvenstvom v 
Srbiji. Česar smo se dogovori-
li, se držimo in zaenkrat nam 
uspeva. Tudi mlajši, ki se pri-
ključujejo reprezentanci, se 
tega držijo. Sicer pa so že vsi 
v kar dobrih rokometnih letih 
in imajo v klubih že pomemb-
ne vloge. Tako vedo, da obsta-
jajo neke zakonitosti, ki si jih 
je potrebno držati.

Kako je potekala tvoja repre-
zentančna kariera?
V reprezentanco sem pr-
vič prišel leta 2002 s pri-
pravljalnim turnirjem Yel-
low cup v Švici. Večja vloga 
pa mi je bila dodeljena ne-
kako od 2003 naprej, tudi na 
EP v Sloveniji 2004. Tam smo 
se z Lapajnetom in Podpeča-
nom kar uspešno izmenjevali 
v vratih. Seveda je bila sploh 
v zaključni fazi tekmovanja 
nekoliko večja vloga pode-
ljena tedaj najbolj izkušene-
mu Lapajnetu. Sam sem to-
rej standardni reprezentant 
nekako od leta 2003 in v tem 
času mi je uspelo zbrati že 
čez 150 nastopov.

Glede na to, da si reprezen-
tant že več kot desetletje, 
kakšne so tvoje nadaljnje 
ambicije? 
Vratarji imamo to srečo, da 
nekaj dlje ‚trajamo‘. Sam 
imam v mislih še dve sezoni, 
odvisno od tega, kje in kako 
bom nadaljeval kariero. Ali 
bom ostal v Kopru ali bom še 
kaj spremenil okolje. Trenu-
tni selektor Denič je bil tudi 
vratar, oba si zaupava in si ko-
rektno poveva stvari. Vem, da 
bo prišel čas, ko se bo potreb-
no posloviti. Tukaj sta Skok in 
Lesjak iz Celja, Prošt dozore-
va, njegove igre vedno bolj 

prihajajo do izraza. Danska 
bo zame gotovo eno zadnjih 
prvenstev. Z Deničem se bova 
vsekakor pogovorila, da vidi-
va, kaj on misli, in prišla do 
skupnega zaključka. Če bo 
zdravje, računam, da bom iz-
koristil, kot sem rekel, še dve 
sezoni. O tem, kaj bo potem, 
še nisem dosti razmišljal. Za-
enkrat se še dobro počutim. 
Mogoče se kasneje vidim kot 
trener vratarjev.

Znano je, da si se dokaj po-
zno pričel ukvarjati z roko-
metom. Kako je potekala 
tvoja športna kariera? 
Najprej sem igral nogomet. 
Družba in prijatelji so me ka-
sneje potegnili še v rokomet. 
Nekaj časa sem treniral obo-
je, popoldne nogomet, nato 
smo s prijatelji igrali za osnov-
no šolo na betonskem igrišču, 
kjer so bili še reflektorji in že-
lezna ograja, zvečer pa sem 
šel še na trening rokometa. 
Z rokometom sem začel do-
kaj pozno, nekje v osmem ra-
zredu oz. prvem letniku sre-
dnje šole, kmalu zatem sem 
pustil nogomet in treniral le 
rokomet. Takrat smo se z Bre-
žicami uvrstili v drugo sloven-
sko ligo, od tam pa me je po-
tem pot hitro vodila v Krško. V 
svoji karieri sem kasneje zai-
gral še za rokometne klube iz 
Dobove, Trebnjega, Velenja, 
Celja, Zagreba, trenutno pa 
igram za Koper. Povsod, kjer 
sem igral, so bili lepi trenutki.

Se dá narediti kariero kljub 
nekaj kasnejšemu začetku 
ukvarjanja s športom?
Sam sem imel nekaj sreče in 
najbrž tudi znanja, da sem 
prišel v vrhunskem športu 
tako daleč. Imel sem to sre-
čo, da me je tedaj v Krškem 
treniral Mirko Bašić, ki je bil 
‚velik‘ golman in me v letu, 
dveh spravil na prava vratar-
ska pota. Z njim sva zelo ve-
liko delala, ob njem je bil v 
Krškem trener tudi Abas Arsla-
nagić, ki je bil v svoji karieri 
prav tako vrhunski vratar in je 
dajal poudarek delu z vratar-
ji. Prav delo z Mirkom me je 

kasneje tudi spravilo v Vele-
nje in Celje, kjer sta me s Her-
manom Wirthom v štirih letih 
sodelovanja pripeljala do op-
timalne vratarske tehnike in 
postavitve v vratih glede na 
mojo višino in karakteristike.

V določenem trenutku je bila 
možnost odhoda v Nemčijo. 
Ti je kaj žal, da se nisi nikoli 
preizkusil v najmočnejših li-
gah kljub zadostni kvaliteti?
Ob odhajanju iz Celja se je 
pojavila ponudba iz Magde-
burga v prvi nemški ligi, ven-
dar se je klub takrat znašel v 
finančnih težavah. Tudi nji-
hov menedžer je zašel v ‚te-
mne vode‘ in potem je nekako 
vse propadlo. Ne vem. Mogo-
če mi je malo žal, vendar pa 
je ‚fajn‘, da ne bomo nikoli 
vedeli, kaj bi lahko bilo. Smo 
pa, ko sem bil v Celju in Vele-
nju, igrali in tekmovali z naj-
boljšimi evropskimi klubi in jih 
premagovali. Je pa bilo v obeh 
mestih predvsem na evropskih 
tekmah fenomenalno vzdušje 
in mnogo preživetih lepih tre-
nutkov, uvrstili smo se v polfi-
nale lige prvakov s Celjem in 
polfinale pokala pokalnih zma-
govalcev z Velenjem. Teh tre-
nutkov ne bi menjal za tuje 
lige.

V kolikšni meri poznaš in 
kako ocenjuješ današnje ro-
kometno stanje v Posavju? 
Krško in Sevnica sta trenu-
tno na repu prve lige, Dobo-
va, Radeče in Brežice gradijo 
svoje zgodbe, ligaški ženski 
rokomet se igra trenutno le 
v Brežicah. 
Dobro je to, da sta Krško in 
Sevnica v prvi ligi, čeprav 
vem, da sta bolj pri dnu. Pro-
blem vidim predvsem v stanju 
gospodarstva ne samo v Kr-
škem in Sevnici, pač pa tudi 
v vsej Sloveniji. Tudi klubi, ki 
krojijo vrh, imajo finančne te-
žave. Nekako so si že prizade-
vali in tudi moje mnenje je, 
da bi naredili en klub, ki bi se 
imenoval Posavje in bi vsak 
vikend igral v drugem posav-
skem mestu. Iz mladih selekcij 
bi črpali igralce in sestavljati 
prvo ekipo. Mogoče je v Slove-
niji tudi preveč klubov glede 
na finančne zmožnosti in po-
sledično ni tiste kvalitete, ki 
si jo želimo.

V mlajših kategorijah smo 
Posavci v zadnjem obdobju 
predvsem z ekipami RK Kr-
ško precej uspešni. Kako gle-
daš na dobro delo v mlajših 
kategorijah nasploh?
Mladi igralci potrebujejo do-
bre trenerje, včasih so nas 
starejši trenerji učili tudi stva-
ri, ki niso bile najbolj potreb-
ne, se pa stvari spreminjajo. 
V Posavju imamo nekaj mla-
dih trenerjev, ki imajo znanje 
in ga prenašajo na igralce. Vi-
dim, da je nekaj Krčanov re-
prezentantov v mlajših ka-
tegorijah, kar je nagrada za 
dobro delo. Tudi Sevnica je 
prisotna v reprezentancah. 
To je vredno spoštovanja. Ti-
sti, ki vlagajo denar, mogoče 
preveč gledajo le prvo ekipo, 
pozornost je treba usmeriti 

na celotno strukturo. Mlade 
je potrebno še dodatno spod-
bujati tudi z obiskom na tek-
mah, saj prav njim to še doda-
tno zelo veliko pomeni. Sam 
sem se na strokovnem svetu 
RZS, katerega član sem, tudi 
večkrat zavzemal, da bi se na-
redila še ena reprezentanca, v 
katero bi se skozi akcije pova-
bilo mlade igralce, ki bi dela-
li s kvalitetnim trenerjem. S 
tem, ko bi z njimi opravili do-
datne kakovostne treninge, bi 
lažje ocenili, če obstaja ka-
kšen dodaten potencial. 

Na svetovno prvenstvo v 
Španijo je z vami potoval 
tudi Primož Prošt, ki je bil 
v preteklem letu vpleten v 
stavniško afero ... 
V prejšnjih akcijah sva bila 
s Proštom že tandem, tokrat 
je bil prvotno mišljen za zra-
ven le, da bo z nami treni-
ral. Tako je bil prvotno pova-
bljen zgolj v širši spisek. Nato 
je prišlo do odpovedi s strani 
Matevža Skoka zaradi poškod-
be. Kot potnik na SP je bil po-
tem mišljen Urban Lesjak, ki 
pa si je na pripravljalni tekmi 
z Alžirijo v Slovenj Gradcu ne-
srečno poškodoval meniskus. 
Potem ko sta zaradi poškodbe 
odpadla oba predvidena vra-
tarja, je na prvenstvo v Špa-
nijo odšel Prošt. Ostali igralci 

nismo delali problema iz tega 
in smo se na račun tega pogo-
sto malo ‚zafrkavali‘ na nje-
gov račun. Primož je priznal 
svojo napako in tako pač je, 
karkoli bi sam več povedal o 
tem, bi verjetno narobe po-
vedal.    

Meniš, da je v primerih izko-
riščanja stav in dopinga po-
treben medijski pomp z vi-
dika izobraževanja generacij 
športnikov, ki prihajajo?
Doping in stave, to bo po mo-
jem vedno. Oboje nekako 
uničuje šport. Je pa v športu 
vedno več tekem in se več-
krat vprašam, kako lahko re-
cimo nogometaši zdržijo 90 
minut takega tempa, tekmo 
za tekmo. Verjetno so stva-
ri že na takšnem nivoju, da 
obstajajo energetski napitki, 
ki niso doping in dajejo špor-
tnikom energijo, da lahko po-
navljajo predstave pod veli-
ko intenzivnostjo. Sam sem 
sicer proti dopingu, na koncu 
skoraj ni nikogar, ki ga ne bi 
dobili. Tudi primer kolesarja 
Armstronga kot primer padle-
ga ‚nepremagljivega‘ športni-
ka je tipičen. Vem, da je on 
tisti, ki je ‚revček‘ in se da-
nes počuti najbolj malega na 
tem svetu, ostal je brez na-
slovov, niti kolesar ni več.
 Luka Šebek

Gorazd Škof (Foto: R. Retelj)
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naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
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

SEVNICA - V mesecu februarju so v grajskem oknu Rado-
gost na sevniškem gradu postavljene na ogled grafike arhi-
tekta in grafika Mirka Blaznika, Sevničana, ki je svojo mla-
dost preživel v družinski hiši ob najdaljši slovenski reki na 
Savski cesti, potem pa je po zaključenem študiju ostal v 
glavnem slovenskem mestu.

V grajski kapeli je Mirko Blaznik 6. februarja v pogovoru z 
gostiteljem Rudijem Stoparjem postopno odstiral drobne za-
nimivosti iz svojega vsakdana, ki ga kot upokojenec aktivno 
preživlja kot član ljubljanskega društva za tretje življenjsko 
obdobje.  V okviru društva je začel tudi z obiskovanjem te-
čaja kitajščine, ker je želel odkriti skrivnostni svet pismenk 
ter pri tem našel tudi mnoge povezave med kitajskim pesni-
kom Li Tai Po-jem in Prešernom ter podobnosti slovenščine s 
sanskrtom (starim indijskim jezikom). »Duhovna povezava je 
univerzalna, meje so samo v naših glavah,« je dejal Blaznik 
ter dodal, da če napišemo številke leta 2013 na list papirja in 
le-tega nato obrnemo proti svetlobi, dobimo besedo »eros«. 
Zanimiv in vsebinsko bogat ter poduhovljen večer je dopol-
nil z uvodnim recitalom mladi igralec Grega Močivnik, Rudi 
Stopar pa je dodal svoje misli o  kulturi, o Prešernu in o ve-
likem kmečkem puntu. »Boleče je, da je takrat bil punt in 
punt imamo tudi danes,« je spomnil na dogodke izpred sto-
letij, ko je v času hrvaško-slovenskega kmečkega upora 5. fe-
bruarja 1573 sprejel okoli 600 puntarjev pod vodstvom Ilije 
Gregoriča na sevniškem gradu takratni lastnik baron Bolte-
žar Lamberg ter jih pogostil s hrano in s pijačo. Rudi Stopar 
je obema gostoma podaril plaketo in t. i. radorožo, obisko-
valkam in obiskovalcem pa pokazal skulpturo starega kmeč-
kega meča, skovanega v vaški kovačnici.
 S. Radi, foto: L. M.

BREŽICE – V avli Mladinskega centra Brežice je na kultur-
ni praznik potekala otvoritev prve samostojne razstave 
akademskega slikarja Gregorja Smukoviča, ki jo je poi-
menoval „Ženski akt“.

Razstava zajema deset oljnih slik majhnega formata (24x18 cm), 
naslikanih na lanenem platnu. Tema slik, ki so nastale v letu 
2013, so ženski akti, naslikani po skicah iz študijskih časov. Kot 
je na otvoritvi razložil avtor razstave Gregor Smukovič, se je 
za tematiko ženskih aktov odločil zato, ker ga že od nekdaj za-
nimata figuralika in realizem, kot velik občudovalec starih ba-
ročnih mojstrov in neoklasicizma pa tudi rad preizkuša svoje sli-
karske sposobnosti v smislu veščine slikanja in ustvarjanja iluzije 
prostora na ploski površini. Na slikah je tako poskušal prikaza-
ti mehkobo in nežnost ženskega telesa z razlikami med svetlo-
bo in senco. »Na slikah prav tako zakrivam identiteto obraza, 
da se gledalka lahko poistoveti s figuro, gledalec pa v njej mo-
goče lahko vidi osebo, ki jo občuduje,« je še pojasnil Gregor, ki 
se je zahvalil tudi svojima mentorjema in učiteljema iz osnov-
nošolskih in gimnazijskih časov, Brigiti Barkovič in Alojzu Kon-
cu, ki sta ga vselej podpirala na njegovi poti do profesionalne-
ga slikarstva. Gregor sicer prihaja iz Račje vasi, čez nekaj dni 
pa bo star 24 let. Lani je diplomiral iz slikarstva na Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Njegova razsta-
va je na ogled do 6. marca 2013. R. Retelj

Kot umetnik je začel razisko-
vati širni svet, od evropskih 
držav, azijske celine in Ame-
rike, doživetja, vtise in spo-
znanja o različnih kulturah pa 
strnil v dveh potopisih - Oka-
mneli smehljaj in Pogovori 
s tišino. Spisal je tudi lepo-
slovno knjigo za otroke “Po-
tovanje v deseto deželo”, kot 
ilustrator v 2. polovici 20. st. 
sodeloval pri skoraj vseh slo-
venskih Mladinskih listih, 
oblikoval nad 130 knjig, tudi 
domačinov: Marije Krejan, 
Aste Malavašič, Bena Zupan-
čiča, za naše okolje in doje-
manje umetnikove povezano-
sti s Krškim in Brestanico pa 
je, kot je dejala kustosinja 
Alenka Černelič Krošelj, po-
membna predvsem njegova  
Kronika sedmih pozab (2005), 
osebna izpoved, v kateri ima-
jo osrednje mesto življenje 
na Vidmu in njemu bližnje 
osebe. Leta 2010 je ob slo-
venskem kulturnem prazniku 
razstavljal v krškem Kultur-
nem domu poslikana platna 
z naslovom Nova nostalgija, 
tokratno razstavo devetih slik 
pa naslovil Podobe časa. Naj-
starejšo sliko je ustvaril leta 

KRŠKO – 1. februarja je bila v krški Dvorani v parku odpr-
ta samostojna razstava akvarelov z naslovom Mestom sveta 
sem kradel barve, likovnega ustvarjalca Tomaža Kocuvana 
iz Novega mesta, od lanske jeseni člana Društva likovnikov 

OKO Krško. Kocuvan, kateremu je to prva samostojna raz-
stava, do sedaj pa je sodeloval kot avtor na treh skupinskih 
razstavah, razstavlja 27 akvarelnih slik s pokrajinskimi, me-
stnimi in obmorskimi motivi, ki jih je upodobil na platna na 
popotovanjih doma in v tujini. Kot je ob otvoritvi, ki jo je z 
igranjem na orgle zaokrožil Martin Božič, učenec Glasbene 
šole Krško, dejala likovna mentorica Nives Palmič, je avtor 
dosegel zavidljivo veščino zahtevnega akvarelnega slikanja, 
ki od ustvarjalca zahteva veliko mero občutljivosti, saj mora 
akvarelna slika ohraniti prosojnost in svežino mokrega barv-
nega nanosa, vsakršni popravki pa so pri tej tehniki težavni. 
Razstava bo na ogled od začetka meseca marca. B. M. 

Podobe časa Jožeta Ciuhe
BRESTANICA – V renesančni dvorani Gradu Rajhenburg je krški župan mag. Miran Stanko 6. februarju od-
prl razstavo Podobe časa, akademskega slikarja Jožeta Ciuhe. Krški rojak, rojen leta 1924, je otroška in 
mladostniška leta preživel v Krškem, leta 1950 diplomiral na Akademiji za likovno umestnost in dve leti 
kasneje končal specialko za zidno slikarstvo. 

2000, najmlajši dve pa sta 
iz leta 2010. Na platnih so v 
ospredju predvsem negativ-
ne lastnosti človeštva, kot so 
apokalipsa, razslojenost in 
razdvojenost, nerazumeva-
nje, po drugi strani pa z is-
krivimi in barvnimi potezami 
poudarja dialog in nakazuje 
tudi rešitve.

Umetnik, ki je pretežni del 
svoje bogate ustvarjalne poti 

preživel med Parizom in Lju-
bljano, je svoje več kot šest-
desetletno delo predstavil 
na več kot 400 samostojnih 
in 300 skupinskih razstavah 
in zanj prejel številne na-
grade, priznanja in časti kot 
je francoski Red viteza lepih 
umetnosti in literature, Ča-
stni križ znanosti in umetno-
sti 1. razreda (Avstrija), izvo-
ljen pa je bil tudi za rednega 
člana Ruske akademije ume-

tnikov. Kot je 88-letni Ciuha 
strnil misli na otvoritvi raz-
stave, ki naj bi jo v grajskih 
prostorih uredili kot stalno, 
smo Slovenci majhen narod, 
ki kot takšen v tekmovalnem 
svetu nima možnosti spremi-
njanja sveta, ima pa dve pri-
ložnosti za vidnejšo promoci-
jo, in sicer na področju športa 
in kulture: »Kultura je bila v 
zgodovini slovenskega naroda 
stalnica, sedaj pa ne premo-
remo niti več ministrstva za 
kulturo. Moramo dozoreti, da 
se bomo zavedali svojih zmo-
žnosti. Izvirni greh tega, kar 
doživljamo, je v 20. stoletju, 
ki je bilo stoletje neverjetne-
ga napora civilizacije, pre-
ko katerega je bilo ustvarje-
nih več odkritij kot skozi celo 
zgodovino človeštva dotlej.« 
V tej družbi, kot je še dejal 
umetnik, pa so iz šol izginili 
ne le humanistični predmeti, 
temveč tudi čustvena vzgoja, 
posledica tega pa je preko 
vseh mer razbohotena biro-
kracija, in zaključil: »In do-
kler se ne bo to vrnilo (huma-
nizem, čustva, op. p.), bo naš 
človek ostal duševni invalid.« 
 Bojana Mavsar 

Ob otvoritvi razstave prijatelja Silvo Gorenc in Jože Ci-
uha, poleg župan mag. Miran Stanko in Katja Ceglar, di-
rektorica Kulturnega doma, pod okriljem katerega delu-
je tudi Grad Rajhenburg

V MC Brežice na ogled ženski akti

Gregor Smukovič ob svojem najljubšem ženskem aktu

Mestom sveta sem kradel barve

Tomaž Kocuvan

Mirko Blaznik v oknu Radogost

Arhitekt in grafik Mirko Blaznik (levo) ter gostitelj Ru-
di Stopar

LESKOVEC PRI KRŠKEM, VELIKI PODLOG, KRŠKO – V kultur-
nem tednu so v enotah Vrtca Leskovec pri Krškem pripra-
vili različne kulturne aktivnosti. V goste so povabili tudi 
domačo pesnico Marijo Kalčič, ki je s sooblikovalci progra-
ma pripravila literarni nastop. 

V enoti Pika Nogavička in v enoti Vila so pesnico Marijo Kal-
čič gostili minuli torek. Ob tem so poudarili, da pomeni kul-
turno druženje spoznavanje otrok s pojmi, kot so pesnik ali 
pisatelj, pravljičar ali recitator. Dodali so, da je pomembno 
spoznavanje kulturnih ustvarjalcev iz domačih krajev, obliko-
vanje kulturnih navad, pa tudi medgeneracijsko sodelovanje. 
V skupini Vesoljčki v vrtcu Peter Pan v Velikem Podlogu pa so 
literarni nastop Kalčičeve pričakali 7. februarja. Ob tej pri-
ložnosti so otroci presenetili z recitacijo njene pesmice Miže 
v slovenskem znakovnem jeziku. Istega dne pa so se s pesmi-
mi iz otroške zbirke „Zakaj je sonce zjutraj vstalo“ srečali še 
otroci v enoti Mali Princ, ki domuje nad krškim „šopingom“. 
Nastopajoče so prijetno presenetili z znanjem o Mozartu, 
Pavčkovi, Župančičevi in Prešernovi poeziji. Kakor so po na-
stopu povedali, je obisk gostujoče skupine z avtorico Kalči-
čevo kot smetana na njihovi kulturni torti ter so pesmi z ve-
seljem še naprej prebirali in jih „spreminjali“ v prstne igre. 
Literarno-glasbeni nastop so sooblikovali v vlogi pravljičarke 
Anita Jazbec, harmonikar Blaž Hrvatin, mladi recitatorki iz 
podloške podružnične šole Dea Pacek in Maša Urbanč ter od-
rasli recitatorki Antonija Ban in Alenka Preskar. 
 D. Urbanč, D. Cesar, P. Urek  

Kulturni teden v leskovškem vrtcu

Vrtičkarji in vzgojiteljice iz enote Pika Nogavička z obli-
kovalci kulturnega dogodka
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•  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

KAKO PRIHRANITI DO 177 EUR LETNO?

Z ODPRTJEM OSEBNEGA RAČUNA 
V DELAVSKI HRANILNICI D.D.

ŠE VEDNO SMO NAJUGODNEJŠI!

•	 strošek vodenja 0,80 EUR/mesec (upokojenci), 1,25 EUR/mesec 
(zaposleni) prvo leto brezplačno,

•	 strošek plačila UPN 0,39 EUR/nalog, strošek elektronskega naloga  
0,20 EUR/nalog,

•	 nudimo vam prijazno in varno spletno banko Dh-Plus; mesečna 
uporabnina le 0,40 EUR,

•	 brezplačni dvigi na vseh bankomatih (SLO in EMU),

•	 brezplačni avtomatski trajniki, SEPA direktne obremenitve 0,12 EUR,

•	 kartica MC MasterCard letno nadomestilo 12,50 EUR,

•	 limit do 3 x prilivov,

•	 zamenjavo banke in prenos pokojnine vam uredimo mi za vas 
brezplačno.

VSAKI STRANKI OB OBISKU HRANILNICE 
POSTREŽEMO S TOPLIM NAPITKOM.

DELAVSKA HRANILNICA d.d.
Podružnica Brežice, Cesta prvih borcev 9 – pred glasbeno šolo v Brežicah

Tel: 07 62 00 500 - 507
Vsak dan od 08.30 do 17.00 ure - neprekinjeno

KRŠKO - Potem ko so v Društvu ljubiteljev fotografije Krško v 
decembru 2011 v Dvorani v parku pripravili razstavo Opus NEK, 
dolgoletnega krškega fotografa Ivana Krahulca (1930-2006), so 
v lanskem decembru na ogled postavili njegove fotografije z 
naslovom Ivan Krahulec in Krško. Ob izteku navedene razsta-
ve pokojnega fotografa, ki je s fotografskim objektivom za-

beležil mestni utrip, objekte in investicije pretežno v 70. le-
tih prejšnjega stoletja, so 28. januarja slednjo nadgradili še 
s pogovornim večerom na temo Življenje v mestu Krško pred 
55 leti, na katerem so strnili spomine na razvoj mesta vse od 
povojnih let dalje dolgoletni prebivalci mesta: Slavko Šribar, 
Elizabeta Pogačar, Nikolaj in Marjan Žibret, Miloš Medved, 
Zora Pevec, Ljudmila Šribar, Ivanka Vodopivec, Milan Brecl 
in fotografova soproga Tilka Krahulec. B. M. 

O življenju v Krškem pred 55 leti

Starejše Krčanke in Krčani so obudili spomin na povojna 
leta in razvoj mesta.

LJUBLJANA/POSAVJE - Zveza prijateljev mladine Krško je 28. januarja organizirala sprejem 
osnovnošolcev - mladih parlamentarcev in njihovih mentorjev iz občin Krško in Kostanjevi-
ca na Krki v Državnem zboru Republike Slovenije. Mlade parlamentarce iz Krškega sta spre-
mljala sekretarka ZPM Krško Vida Ban in strokovni sodelavec, koordinator in mentor otro-
ških parlamentov pri ZPM Krško Uroš Brezovšek. Udeležence je v avli parlamenta sprejel 
in nagovoril predsednik DZ RS Gregor Virant, strokovno vodenje po Državnem zboru pa je 
izvedla strokovna sodelavka iz službe Državnega zbora za odnose z javnostmi. Predstavnik 
mladih parlamentarcev Matej Perc, mentorica in predsednica DPM Leskovec Jasmina Mla-
kar ter regijski koordinator Uroš Brezovšek so se v imenu vseh udeležencev predsedniku in 
ostalim sodelavcem zahvalili za prisrčen sprejem in napovedali nadaljnje sodelovanje na 
področju dela z mladimi pri vzgoji za demokracijo. Izročili so jim cvetje in protokolarno da-
rilo, ki ga je v ta namen podarila Občina Krško.  V. Ban

Mladi parlamentarci iz Posavja 
na obisku v Državnem zboru

Senovski krajevni praznik je 
posvečen spominu na pohod 
XIV. divizije, ki je v noči iz 9. 
na 10. februar 1944 napadla 
nemško postojanko in uničila 
naprave v tamkajšnjem pre-
mogovniku. Kot je poudaril 
pred zbranimi krajani pred-
sednik sveta KS Vlado Graho-
vac, je pomembno, da tudi 
današnje in prihodnje gene-
racije gojijo spoštljiv spo-
min na zgodovinske, četudi 
tragične dogodke slovenske-
ga naroda, hkrati pa je pra-
znik priložnost za pregled mi-
nulega in tudi bodočega dela. 
Med že zaključenimi investi-

Četudi nam država kot institucija 
ni v ponos, bodimo zavedni ...
SENOVO - S svečanostjo in podelitvijo osmih krajevnih priznanj, najvišje sta prejela Viktor Rihter st. in 
David Radej, so na Senovem 7. februarja obeležili praznik krajevne skupnosti, na kateri so ob kultur-
nem programu učencev tamkajšnje šole počastili tudi slovenski kulturni praznik. 

cijami je tako izpostavil vrsto 
manjših infrastrukturnih po-

segov po hribovitih predelih, 
dokončanje izgradnje atlet-
skega stadiona z ureditvijo 
Kajuhove ulice in izgradnjo 
širokopasovne internetne po-
vezave v skupni dolžini 50 km 
optičnega omrežja, v katere-
ga je položeno 200 km optič-
nih kablov, med načrtovanimi 
deli pa zamenjavo saloni-
tnih cevi na primarnem vodu 
Dovško-Dobrova, dokončanje 
centra za met kladiva na Ja-
lovišču ter izgradnjo mostu 
na Kajuhovi ulici pri Golobu. 
Ob navedenih investicijah je 
poudaril tudi segment razve-
janega društvenega delova-
nja, ki pomembno prispeva k 
dvigu kvalitete življenja ži-
vljenja v kraju.   

Odkrito skrb, ali smo se kot 
narod, pogreznjen v gospo-
darsko, politično krizo ter 

krizo vrednot sploh še spo-
sobni poenotiti, še zmožni 
stopiti skupaj in v brezno 
drveči vlak usmeriti nav-
zgor, pa je izrazil v slavno-
stnem govoru častni krajan 
Ernest Breznikar. Med dru-
gim je izpostavil, da živimo v 
času, ko komunikacija teme-
lji na elektronskih medijih: 
„Ne nasprotujem napredku, 
sem pa žalosten, ker upo-
rabniki izgubljajo stik z re-
alnostjo, skrbijo me stranski 
učinki, ko ob potvarjanju in 
popačenem izražanju razga-
ljajo svojo identiteto. Krivi-
čen bi bil, če bi izpostavil le 
mlade, saj celo politični ve-
ljaki med seboj obračuna-
vajo preko Twitterja. Ali si 
res ne znamo več pogleda-
ti v oči, se soočiti z ljudmi, 
ki imajo drugačno mnenje 
od našega? Še poznamo so-
seda, še vidimo preko plo-
ta, še zaznamo stisko bli-
žnjih?“ Zato je Breznikar 
pozval zbrane, da odstre-
jo vedrino svoje notranjo-
sti, mimoidočemu namenijo 
prijazen pogled, morda be-
sedo, nasmeh, prostovoljno 
pomoč in zaključil: „V času, 
ko nam država kot institucija 
ne more biti v ponos, bodimo 
zavedni Slovenci, ki spoštu-
jemo svoje korenine, zgodo-
vino, junaška dejanja in vsa-
kega posebej, ki so verjeli v 
nas, v svoje naslednike ter v 
svetlejše dni.“

Prireditev, na kateri je voščil 
krajanom za praznik tudi žu-
pan občine mag. Miran Stan-
ko, so zaokrožili s podelitvijo 
krajevnih priznanj. Priznanja 
so prejeli: Olga Fabjančič, 
Olga Plahuta, Ivanka Herci-
gonja in Janez Krajnc ml., 
priznanja z znakom KS doma-
či podjetji Centros in Efekt, 
najvišji krajevni priznanji z 
velikim znakom KS Senovo 
pa Viktor Rihter st. in Da-
vid Radej.
 Bojana Mavsar 
 foto: Boštjan Colarič

Letošnji nagrajenci KS Senovo

SENOVO – Senovčani vsako leto obeležijo krajevni pra-
znik s tradicionalnim pohodom po poteh XIV. divizije na 
Bohor. Letošnjega se je udeležilo okoli 50 pohodnikov, ki 
sta jih, zbrane pred spomenikom NOB na Senovem, v ju-
tranjih urah 8. februarja v imenu soorganizatorjev – KS 
Senovo in tamkajšnjega Turističnega društva – nagovori-
la Vlado Grahovac in Anton Petrovič, nakar so s Senove-
ga krenili do Jablanc in od tam mimo partizanske bolni-
ce do koče na Bohorju. B. M., foto: Boštjan Colarič

BISTRICA OB SOTLI - Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Građan-
ska organizacija Gokul (Zabok) in Galerijska sekcija Kulturnega 
društva Bistrica ob Sotli objavljajo fotografski natečaj »Gozd v 
štirih letnih časih«. Fotografije na temo gozda – dreves, rastli-
nja, gozdnih sadežev, gozdnate krajine, življenja in dela v goz-
du pošljite na naslov klubmetulj@gmail.com s pripisom Foto-
grafski natečaj – Gozd v štirih letnih časih. Fotografski natečaj 
traja do 15.8.2013. Več na www.klub-metulj.org.

Fotonatečaj na temo gozda
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Na slovesnosti je predsednik 
KS Boštanj Jože Udovč v svo-
jem govoru dejal, da je pra-
znik čas za obujanje spominov 
in priložnost za oblikovanje 
novih ciljev ter hkrati tudi čas 
za realnost. »Na vseh nas je, 
da življenje, ki ga živimo, ne-
nehno duhovno in materialno 
bogatimo, da ustvarjamo tr-
dne in globoke medseboj-
ne vezi. Če danes pogleda-
mo, kaj vse smo v preteklem 
letu storili, lahko s ponosom 
ugotovimo, da smo uresni-
čili večino planiranih nalog, 
nekatere smo celo presegli. 
Asfaltirano je bilo veliko ce-
stnih odsekov, izboljšana je 
vodovodna in komunalna in-
frastruktura, opravljena so 
bila številna vlaganja v obno-

Janezu Kodehu priznanje KS Boštanj
BOŠTANJ - V TVD Partizan Boštanj so na večer slovenskega kulturnega praznika obeležili Prešernov dan 
in krajevni praznik ter podelili plaketo KS Boštanj za dolgoletno prizadevno delo v skupnosti Janezu 
Kodehu z Vrha nad Boštanjem, priznanje za prepoznavno in uspešno delo v kulturi pa sta prejela glas-
benik Tine Bec in zborovodja Jože Pfeifer.

vo kulturno športnih objek-
tov itd. Naše misli pa morajo 
biti usmerjene v prihodnost. 

Spodbujajmo ustvarjalnost, 
podjetnost, samoinciativ-
nost, znanje in izkušnje vseh 

generacij,« so zvenele njego-
ve besede. Iskrene čestitke in 
uspešno delo ter prijetno pra-
znovanje je vsem zbranim za-
želel tudi sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk.

Kulturni program so oblikova-
li člani in članice MePZ Zvon, 
ki delujejo slabo leto dni kot 
razširjen pevski sestav Okte-
ta Jurij Dalmatin, ter glasbeni 
trio Motive, sestavljen iz dveh 
študentk in študenta ljubljan-
skega konservatorija za glas-
bo iz razreda prof. Tomaža 
Lorenza. Prireditev, ki se je 
zaključila s zimzeleno "Lju-
bi, ljubi, ljubi vse ljudi" pev-
ke Eve Sršen, je povezovala 
Tanja Žibert.
 S. Radi

Prejemniki priznanj (od desne proti levi) Jože Pfeifer, Ti-
ne Bec in Janez Kodeh z županom Srečkom Ocvirkom in s 
predsednikom KS Boštanj Jožetom Udovčem 

SROMLJE - Turistično društvo Sromlje je 8. februarja v tamkaj-
šnjem Domu krajanov pripravilo zbor članstva, obenem so s pri-
reditvijo počastili slovenski kulturni praznik. Zbrani so na pra-
znični večer prisluhnili pesmim, ki jih je prebrala Maja Pinterič, 
v nadaljevanju pa so kulturni program dopolnili domači pevci Mo-
škega pevskega zbora ter domači ljudski pevci. 

Prisotne člane Turističnega društva Sromlje je nagovorila pred-
sednica Anica Kranjčič, ki je podala tudi poročilo o delu v pre-
teklem letu. Po njenih besedah je bilo uspešno, predvsem z do-
grajevanjem Sromeljske pešpoti, saj so se vključili v projekt 
Popotnik pri CPT Krško. Dodatno so izdelali informacijske table 
in jih opremili z napisi „Pot vina in sonca - Sromeljska pešpot“. 
Nekaj besed je dodala tudi vodja projekta pri CPT Krško Ksenija 
Kragl in člane društva pohvalila, saj so projektu namenili veliko 
prostovoljnega dela. „Ves trud je poplačan vsako leto, ko orga-
niziramo tradicionalno pešpot in se zbere veliko obiskovalcev od 
blizu in daleč,“ je dodala Kranjčičeva. Zboru članstva sta priso-
stvovali tudi Branka Stergar in Milena Vranetič iz brežiške turi-
stične zveze, pa tudi predstavniki drugih krajevnih društev. Na 
koncu formalnega dela so se člani zadržali še na družabnem sre-
čanju ter se z veselim rajanjem poveselili tudi v pustnih maskah. 
 M. Kalčič, foto: A. Preskar

Združili praznovanje in občni zbor

Na zboru so bili prisotni tudi mladi člani društva. 

Prosvetno društvo Vrhovo deluje že od leta 1950, sami za-
metki kulturnega dogajanja v kraju pa segajo v obdobje ta-
koj po 2. svetovni vojni, ko so v Vrhovem začeli s prireja-
njem gledaliških iger pod kozolci. Društvo je bilo registrirano 
leta 1952, leta 1955 pa je bil zgrajen Prosvetni dom, ki stoji 
še danes in s pridom služi svojemu namenu. Društvo je sko-
zi vsa leta od ustanovitve pa do danes skrbelo in še skrbi za 
organizacijo in izvedbo tako gledaliških predstav kakor tudi 
prireditev ob državnih, občinskih in drugih praznikih. V kra-
jevni skupnosti so ponosni, da Prosvetno društvo Vrhovo do-
bro dela z otroki, katere seznanja z gledališko dejavnostjo 
in jih uvaja v nastopanje ter s tem skrbi za njihov razvoj in 
aktivno preživljanje prostega časa.

Skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Radeče je bilo 
Priznanje Ivana Pešca za leto 2013 podeljeno Prosvetnemu 
društvu Vrhovo za posebne dosežke in uspešno delovanje na 
področju kulture. Priznanje so prejeli na proslavi ob sloven-
skem kulturnem prazniku, ki jo je pripravilo ravno PD Vrho-
vo v sodelovanju z Glasbeno šolo Laško – Radeče; tako so naši 
kulturniki znova dokazali, da si priznanje vsekakor zaslužijo.   

V okviru Prosvetnega društva delujejo tri gledališke skupi-
ne, in sicer otroška, mladinska in študentska skupina, ki svo-
je igre predstavljajo ne le v domačem kraju, temveč tudi po 
drugih krajih Slovenije. Študentska gledališka skupina Žaba 
gleda&išče se v zadnjih letih spogleduje z modernejšo obli-
ko gledališča, saj pripravljajo in izvajajo tudi avtorske pro-
jekte. Tu velja še posebej poudariti prireditve na občinskem 
nivoju, v letu 2011 pa so se uvrstili med devet najboljših 
mladinskih gledaliških skupin Slovenije in zamejstva ter se 
predstavili na festivalu Vizija, ki se je odvijal v Novi Gorici.
Prav tako kot študentska skupina se s svojimi dosežki lahko 
pohvali tudi mladinska gledališka skupina, ki vsako leto pri-
pravi novo gledališko predstavo. Lani so nastopali s predstavo 
Hrup za odrom, s katero so se kot edina slovenska gledališka 
skupina uvrstili na mednarodni festival mladinskih gledaliških 
skupin, ki se je odvijal v Jagodini v Republiki Srbiji. Njihov 
trud in predanost je prepoznala tudi ocenjevalna žirija, ki 
so jo sestavljali poklicni gledališki igralci iz Srbije, in jih na-
gradila s prestižno nagrado ˝Zorana Radmilovića˝ za najdu-
hovitejšo predstavo festivala leta 2012. Ta nagrada pomeni 
igralcem spodbudo za nadaljnje delo in skupaj s študentsko 
skupino že pripravljajo nove projekte.

V društvu pa skrbijo tudi za podmladek, saj že ves čas delu-
je otroška gledališka skupina, ki se vsako leto v svojem kra-
ju predstavi s preprostejšo gledališko predstavo, vse tri sku-
pine pa sodelujejo tudi pri izvajanju abonmajev v Radečah.
Navsezadnje velja omeniti, da Prosvetno društvo Vrhovo vse-
kakor vtisne svoj pečat tudi pri ostalih prireditvah v doma-
čem kraju, v domači občini in tudi po drugih krajih Slovenije.

Priznanje Ivana Pešca podeljeno 
Prosvetnemu društvu Vrhovo

Jugovzhodni del občine Ra-
deče ima 180 prebivalcev, ki 
so oskrbovani iz vodovodne-
ga sistema Brunk. Vodovod 
ima vodna zajetja, ki so bolj 
podvržena onesnaženju zuna-
njih vplivov, predvsem v de-
ževnih obdobjih, zato smo 
za izboljšanje kvalitete pitne 
vode uvedli mehansko filtraci-
jo – kvarčni filter, ki iz vode 
odstrani mehanske delce. Z 
investicijo smo zagotovili za-
nesljivo in kakovostno oskrbo 
s pitno vodo.

Varovalna ograja zajetij Močila
V jesensko-zimskem času leta 
2012 je JP Komunala Rade-
če izvedlo zaščitno varovalno 
ograjo vodnih virov na obmo-
čju zajetij Močila. Vodni viri 
imajo zaradi razpršenosti štiri 
ločene varovalne ograje v sku-
pni dolžini 185 m. Vodni viri na 
tem območju sicer oskrbujejo 
vodovodni sistem Radeče-Nji-
vice, ki nadalje oskrbuje na-
selja Stari Dvor, del Žebnika in 
Njivice. Naselja imajo skupaj 
190 prebivalcev.

Filtracija vode na sistemu Brunk

SEVNICA – Na januarski redni volilni skupščini Območnega 
združenja Rdečega križa Sevnica so izvolili nove organe 
društva, saj je  dosedanji predsednici Ivanki Lindič pote-
kel dvojni mandat. Predsednica OZRK Sevnica je postala 
mag. Breda Drenek Sotošek, podpredsednica pa Dragica 
Hostnik, obe dolgoletni aktivni članici društva. 

Pri pregledu aktivnosti za preteklo leto je bilo ugotovljeno, 
da je pomoči potrebnih v sevniški občini vse več - število pro-
silcev se je v lanskem letu povečalo za četrtino in tako so raz-
delili skoraj 37 ton hrane v skupni vrednosti 66.222 evrov. V 
lepo urejenem skladišču zbirajo rabljena oblačila in obutev, 
po katera prihaja vse več ljudi. Skrbijo za letovanje starej-
ših in otrok iz socialno šibkejših družin ter uspešno organizi-
rajo krvodajalske akcije (lani je na osem krvodajalskih akcij 
v Sevnici in Krmelju prišlo 1213  krvodajalk in krvodajalcev). 
Poleg tega uspešno delujejo na področju prve pomoči: lani 
je opravilo tečaj 230 bodočih voznic in voznikov. OZRK Sev-
nica usposablja tudi zelo uspešno sevniško ekipo prve pomo-
či, ki se je že nekajkrat uvrstila na državna preverjanja, kjer 
je pokazala visoko stopnjo znanja in pripravljenosti za pri-
mer nesreč. Za delo na področju prve pomoči so lani, na po-
budo Uprave za zaščito in reševanje, prejeli bronasti znak 
CZ RS. Znanja o prvi pomoči širijo tudi po osnovnih šolah in 
tam pripravljajo lokalna in regijska tekmovanja. Po krajev-
nih organizacijah skrbijo za pomoči potrebne, jih obiskujejo, 
obdarujejo in pripravljajo srečanja starostnikov s kulturnim 
programom in pogostitvijo. Lani so obiskali 635 osamljenih, 
bolnih ali invalidnih oseb in pripravili srečanja za več kot 600 
starejših krajanov. Dobro sodelujejo tudi z drugimi društvi v 
občini in izven. M. P. Krajnc

OZRK Sevnica ima novo vodstvo

BRUNK - 26. januarja so se čla-
ni Kulturno umetniškega dru-
štva Budna vas zbrali na re-
dnem letnem zboru članov 
društva pri družini Skoporc-Za-
vrl na Brunku. Predsednica 
društva Magda Sigmund je 
povzela delo v minulem letu, v 
katerem so v društvu pripravi-
li osem samostojnih prireditev, 
različne delavnice, koncerte in 
kulturne prireditve. Ljudske 
pevke Solzice so se udeležile 
11 priložnostnih nastopov po 
vsej Sloveniji, likovna sekcija 
ART Lipa je sodelovala na 12 
likovnih predstavitvah, med-
tem ko je kulturno umetniška 
sekcija popestrila tri priredi-
tve. Tudi za letošnje leto so 
si v društvu zadali pester plan 
dela, preko katerega si bodo 
prizadevali ohranjati zapušči-
no naših prednikov, sodelovati 
z vsemi generacijami in pove-
zovati vse ljudi dobre volje na 
področju ljubiteljske kulture. 
Prisotne je pozdravil tudi pod-
župan Janez Kukec.  B. M. 

Letni zbor KUD 
Budna vas
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*Akcija velja za kuhinjski sestav, ki 
vsebije minimalno 7 elementov enega 
modela kuhinje, vkljucno z delovno 
plošco nad podstavnimi elementi. 

Akcija velja samo za leseni del kuhinje 
in ne velja za kuhinjo Optimal.

Popust je odvisen od vrednosti kuhinje. 
Akcija velja od dneva vhoda narocila. 
Ostale akcije se izkljucujejo. Popust se 
ne seštevajo.

Ob nakupu 
kuhinje Gorenje 

ali Marles 
v mesecu 
februarju
kar do 

5.000,- €* 
popusta.

Ob istočasnem 
nakupu treh 

velikih aparatov 
Gorenje še

na leseni del!

dodatnih 

10 % popusta

EU AMBIENT V BREŽICAH, 
na brežiški obvoznici, Mladinska c. 15 
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telefon: 07 49 94 760, 07 49 94 761; GSM: 051 418 318; e-pošta: euambient@siol.net

DOLENJA VAS – 29. januarja je bil za Župnijsko Karitas Vi-
dem-Krško poseben dan, saj so dobili prenovljene prostore 
za svoje humanitarno delovanje v zgradbi, kjer je imela vča-
sih sedež Krajevna skupnost Dolenja vas. Na slovesnosti ob 
otvoritvi novih prostorov so številnim zbranim nekaj besed na-
menili Rok Metličar iz Škofijske Karitas Celje, župan občine 
Krško mag. Miran Stanko in predsednik sveta Krajevne sku-

pnosti Dolenja vas Goran Udovč, ki je obenem videmskemu 
župniku Mitji Markoviču simbolno izročil ključ novih prosto-
rov, Markovič pa je prostore tudi blagoslovil. Zahvalne bese-
de je ob tej priložnosti vsem, ki so nesebično pomagali in pri-
skočili kakorkoli na pomoč pri obnovi, izrekla še predsednica 
Ivanka Zupančič. Med drugim je dejala: „To je velika prido-
bitev, saj bodo tisti, ki bodo prišli k nam po pomoč, spreje-
ti v sodobnejših in bolj primernih prostorih in bo to prav go-
tovo za vse lažje. Ob tem bi povabila vse zainteresirane, ki 
imajo željo sodelovati, da se nam pridružijo. Stvari, ki jih pa 
kdo ne potrebuje, pa bomo zelo veseli, saj se bodo našli ti-
sti, ki jim bodo v teh časih prišle prav.“ Kulturni program so 
prispevali otroci iz vrtca Dolenja vas, na klarinet je zaigrala 
Viktorija Hruševar, na klaviaturah pa jo je spremljal Martin 
Šušteršič. Prireditev je s posebej prijetno izbranimi beseda-
mi vodila Ivanka Černelič Jurečič.  M. Kalčič

Novi prostori za Karitas

Predsednik sveta KS Dolenja vas Goran Udovč je videmske-
mu župniku Mitji Markoviču izročil ključ novih prostorov.

Na bralnih uricah za odrasle, 
ki so sicer potekale ob torkih, 
je odlomke iz izbranih knjig 
brala domačinka, pesnica Ka-
tja Plut, na zaključnem sreča-
nju pa so brali udeleženci in 
udeleženke srečanj, ki se jih 
tokrat zbralo prek 20. Kot je 
povedala organizatorka teh 
srečanj, kostanjeviška knjižni-
čarka Alenka Žugič Jakovina, 
je bila ideja zimskih branj obu-
diti star običaj pripovedovanja 
zgodb ob domačih opravilih, s 
čimer so si ljudje včasih kraj-
šali dolge zimske večere ter na 
ta način izmenjevali modrosti 
in izkušnje, nadaljevali pa jih 
bodo tudi poleti, ko bodo bra-
li ob Krki. Kot je še dejala, je 
po njeni oceni bralna kultura 
v Kostanjevici na Krki na viso-
ki ravni, saj kar četrtina Kosta-
njevičanov redno hodi v knji-
žnico, med njimi je tudi veliko 
otrok in mladih. 

Že leta 1910 je na podlagi za-
puščine Antona Aleksandra 
grofa Auersperga – psevdonim 
Anastazij Grün (1806-1876) 
Narodni muzej Slovenije pre-
jel v hrambo več kosov pohi-
štva, predmetov in knjig iz 
gradu Šrajbarski turn, katere-
ga bivalni opremi kakor tudi 
parkovni ureditvi okolice gra-
du sta zakonca Auersperg na-
menila veliko pozornosti. Kot 
je povedala dr. Maja Lozar 
Štamcar, sta večino pohištva 
dala tedaj pripeljati z Dunaja, 
s katerim sta dopolnila ali za-
menjala že obstoječo opremo, 
oblazinjene udobne naslonja-
če z raznimi funkcijami in dru-
go sedežno pohištvo, omare, 
pisalne mize in dodatke tako 

O pohištvu Šrajbarskega turna
BRESTANICA - V organizaciji KUD Liber in Mestnega muzeja Krško je 29. januarja na gradu Rajhenburg pote-
kal kolokvij „Anton Aleksander grof Auersperg – pohištvo Šrajbarskega turna in legenda o zibelki“. O življenju 
politika in pesnika Aleksandra Auersperga, ki je s soprogo Marijo Attems veliko časa preživel na leskovškem 
Šrajbarskem turnu, je predavala muzejska svetnica dr. Maja Lozar Štamcar iz Narodnega muzeja Slovenije.

za notranjo kot zunanjo upo-
rabo. Poleg skrbi za udobnost 
in funkcionalnost notranjih 
prostorov in barvno ometanih 
ali s tapetami obloženih zidov 
v srednjeevropskem biderma-

jerskem slogu, kjer sta go-
stila mnoge obiskovalce tako 
iz politične kot pesniške sre-
nje, sta veliko pozornosti na-
menjala tudi urejenosti graj-
ske okolice, ki so jo sestavljala 
domača in tujerodna drevesa, 
v ospredju dostopa do gradu 
se je košatilo namreč kar 600 
dreves. Parter parka je bil se-
stavljen iz domačega in tujega 
cvetja ter zelenja, prevlado-
vale so vrtnice kot najljub-
še Auerspergove cvetice, pod 
gradom pa so se raztezali sa-
dovnjaki in vinogradi. Grajske 
vedute, cvetlice in tudi notra-
nji interier je likovno nadarje-
na grofica Marija Attems tudi 
upodobila na slikah, čeprav 
med njimi izstopajo predvsem 

cvetlična tihožitja. Ohranjen 
je tudi fotografski album z 21 
fotografijami interierjev in ek-
sterierjev Šrajbarskega turna 
iz okoli leta 1870, med foto-
grafijami pa so tudi grofova 
družina, gospodarska poslopja 
in mavzolej, v katerem sta da-
nes pokopana tako Anton Ale-
ksander Auersperg in njegova 
soproga Marija Attems (1816-
1880) kakor tudi njun sin edi-
nec Theodor (1859-1881), ki 
je tragično umrl zaradi pad-
ca s konja. Med lepo ohranje-
nim pohištvom, ki ga je na-
sledil Narodni muzej, je tudi 
zibel s predalnikom, v kate-
ri naj bi ležal Anastazij Grün, 
ki stilsko sovpada z začetkom 
19. stoletja, vendar pa je oko-
li zibelke še vedno veliko ne-
jasnosti, saj je ta, ki jo hrani-
jo v muzeju, iz orehovine in 
ne hrastovega lesa, kot izha-
ja iz romantične legende, ve-
zane na zibel. Usoda ostale 
opreme s Šrajbarskega turna 
je zaenkrat večinoma še ne-
znana, naslikani interier, kot 
je dejala Lozar Štamcarjeva, 
pa priča o enem najsijajneših 
grajskih obdobij. 
 Bojana Mavsar 

Kustosinja za pohištvo dr. 
Maja Lozar Štamcar

Obudili običaj zimskega branja
KOSTANJEVICA NA KRKI - V gostilni Kmečki hram v Kostanjevici na Krki so na prvi febru-
arski petek pripravili osmo, zaključno srečanje bralnih uric z naslovom Čar zgodbe, ki jih 
je novembra in januarja pripravljala kostanjeviška enota Valvasorjeve knjižnice Krško.

Zimska branja Čar zgodbe so 
bila sicer del projekta Cen-
ter vseživljenjskega učenja 
v okviru Ljudske univerze Kr-
ško, pri katerem kot partner 
oz. t. i. točka vseživljenjske-
ga učenja že od leta 2009 so-
deluje kostanjeviška knjižni-
ca. V okviru projekta sicer 

prirejajo tudi pohode, te-
čaje, predavanja in delavni-
ce, v lanskem letu se je na 
kar 54 dogodkih zbralo 1100 
udeležencev, na rednih pri-
reditvah kostanjeviške knji-
žnice ob prvih petkih v me-
secu pa 500 obiskovalcev.
  P. Pavlovič

Za organizacijo cikla zimskih branj so najzaslužnejše Ka-
tja Plut, Alenka Žugič Jakovina in Marjana Krhin.

BREŽICE – 24. januarja se je končal 30-urni krožek o jezi-
ku esperanto, poimenovan „Esperantska klepetalnica“. Od 
14 udeležencev, kolikor se jih je zbralo na prvi uri, jih je na 
koncu ostalo šest, ki jih je ob slovesu obiskala direktorica 
Ljudske univerze Krško Nataša Kršak. Vsakemu izmed njih je 
podelila potrdilo o pridobljenem znanju. Mentor krožka An-
ton Mihelič je pripravil kratek povzetek vsega, kar so dela-
li, udeleženka Reneja Mihelič pa je njegove misli povedala 
v esperantu. Med drugim so jih v času krožka obiskali pred-
stavnika Zveze esperantistov Slovenije Janez Jug in Ostoj 
Kristan ter Vinko Ošlak iz Celovca, eden največjih pozna-
valcev tega jezika med Slovenci. Mihelič je poudaril pomen 
esperanta v svetu, ki je premalo cenjen. Po drugi strani pa 
je jezik ostal živ in se razvija še naprej, kljub temu, da so 
mu mnogi že zdavnaj napovedovali dokončni zaton. Espe-
ranto bodo krepili tudi po končanju krožka, saj so ustanovili 
Klub esperantistov Posavja, ki se bo priključil sekciji Bese-
da pri KD Franc Bogovič Dobova. Prvo tako vidno sodelova-
nje literatov se bo predstavilo že 7. februarja, na predvečer 
slovenskega kulturnega praznika, v kavarni pri brežiški ob-
čini, kjer bo del večera izveden tudi v esperantskem jeziku.
 Rudi Mlinar/R. R.

Končan esperantski krožek

KRŠKO - Letos mineva tride-
set let, odkar je bila v letu 
1983 ustanovljena posavska 
glasbena zasedba Gast‘rbaj-
tr‘s, iz katere se je dve leti 
kasneje izoblikovala skupina 
Demolition Group. Z naslo-
vom Demolition Group 29+, 
kajti do tridesetletnega ju-
bileja zasedbo loči zgolj do-
bro leto, pa je Valvasorjeva 
knjižnica Krško 1. februar-
ja ob spremljajoči razstavi 
16 plakatov, izdanih plošč, 
zvočnih kaset, zgoščenk ter 
novinarskih člankov o skupini 
pripravila pogovorni večer s 

V (in Na) živo z Demolition Group

članoma zasedbe Matjažem 
Pegamom in Goranom Šala-
monom. Potem ko se v pre-
teklih letih niso veliko poja-
vljali na glasbeni sceni, so 
namreč veterani rock’n’rol-
la pred dobrim letom izdali 
album Planet starcev, konec 
minulega leta pa presenetili 
še z izdajo dvojne zgoščen-
ko z naslovom Na živo s 27 
skladbami, ki so jih tudi de-

jansko posneli v živo na kon-
certu v mariborskem Štuku. 
S Pegamom in Šalamonom se 
je o delovanju zasedbe po-
govarjal knjižničar Vili Pla-
ninc, poleg omenjenih čla-
nov pa zasedbo sestavljajo 
še Bojan Fifnja, Tomi in Ivi-
ca Gregel ter Jože Pegam. 
Razstava bo v krški knjižnici 
na ogled do 15. marca.
 B. M.

Po stažu delovanja sodeč že zimzelene ‚Demolišne‘ sta 
pomladila brata Gregel. Tako v prejšnji kot zdajšnji za-
sedbi pa nedvomno ostajajo ena najbolj atraktivnih, ka-
kovostnih in prodornih rock skupin v slovenskem prostoru.
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CELOVEC/POSAVJE - V Ce-
lovcu je 28. januarja pote-
kalo srečanje predstavnikov 
Gospodarske zbornice Slove-
nije, Območne zbornice Po-
savje, Slovenske gospodarske 
zveze in Zveze bank.

Srečanje je bilo plod spora-
zuma o sodelovanju, ki sta 
ga februarja minulega leta 
v Krškem podpisali GZS OZ 
Posavje in SGZ iz Celovca. 
Glavni namen delegacije iz 
Posavja pod vodstvom pred-
sednika Martina Novšaka je 
bilo spoznavanje avstrijske-
ga podpornega mehanizma, 
kako državne, deželne in ob-
činske javne ustanove pod-
pirajo gospodarstvo in kako 
stimulirajo naselitev podje-
tij. Zato je SGZ povabila k 
sodelovanju Koroški sklad za 
pospeševanje gospodarstva 
(KWF), katerega predstav-
nica Dora Kupper je nazor-
no predstavila sistem pospe-
ševanja gospodarstva, Miran 
Breznik, pooblaščeni sveto-
valec Austrian Business Agen-
cy (ABA), pa je predstavil de-
lovanje agencije, ki je javna 
podporna poslovna agencija 

Posavci obiskali avstrijsko Koroško

PROIZVODNJA – JANUAR 2013 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JANUAR 2013

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 292 400 47 100 0 2

PB2 ZP - - 236 300 10 100 - -

PB3 KOEL - - 360 400 22 100 2 2

PB4 KOEL 5 - 126 400 26 100 0 2

PB5 KOEL 8 - 124 400 13 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

512.590 10 9

Različni strokovnjaki s podro-
čja sadjarstva so posavskim 
sadjarjem predavali pred-
vsem o temah, povezanih s 
pridelavo sadja, zatiranjem 
škodljivcev in prikazom sad-
jarskih tehnik, zadnji dan pa 
so organizirali 5. posvet o ma-
linah in ostalem grmastem ja-
godičju, v okviru katerega so 
med drugim analizirali osem-
letno pridelavo malin v Posav-
ju. Na sadjarski dnevih je pre-
davala tudi Andreja Brence iz 
KGZS – Zavod Novo mesto, ki 
je na kratko povzela posavsko 
sadjarstvo v lanskem letu. Kot 
kažejo rezultati, je bil najve-
čji upad površin v minulih pe-
tih letih pri breskvah. V Po-
savju se sicer dviguje število 
ostalih vrst sadja (kostanj, 
oreh, leska). Kot je dejala, 
ne smemo pozabiti tudi na 
1.180 ha travniških sadovnja-
kov. Ekološka pridelava sadja 
poteka na zgolj 25 ha površin. 
Kar se tiče velikosti sadjarske 
kmetije v Posavju, je po nje-

Sadjarji so se spet zbrali v Artičah
ARTIČE – Od 4. do 6. februarja so v Artičah potekali že 19. sadjarski dnevi Posavja, ki jih organizirata Kme-
tijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto in Sadjarsko društvo Artiče. 

nem povprečje težko določiti, 
kajti na eni strani se v Posav-
ju nahaja večji pridelovalec 
sadja, na drugi pa so števil-
ni manjši sadjarji s specializi-
ranimi sadjarskimi kmetijami.

Med najpomembnejšimi do-
godki v letu 2012 na področju 
sadjarstva je omenila podje-
tje Evrosad kot dobitnika do-

lenjsko-posavske gazele za 
najhitreje rastoče podjetje, 
ukinitev revije SAD, kar po-
meni, da v Sloveniji ni več niti 
ene strokovne revije o sadjar-
stvu, 3. sadjarski kongres v Kr-
škem ter hudo pozebo in pre-
cejšnje težave s cvetožerjem 
oz. redčenjem sadja. Kot je 
pojasnila, po podatkih stati-
stičnega urada vsak Slovenec 

pojé 87 kg sadja letno (239 g 
na dan), kar je sicer dvakrat 
več kot pred 15 leti, vendar 
pa je zaskrbljujoče dejstvo, 
da vsak izmed nas na leto 
pojé le 18 kg jabolk, kar je 
po eni strani bistveno prema-
lo, po drugi strani pa se lahko 
vprašamo, kaj je narobe s slo-
venskimi jabolki, da ne gredo 
v promet. Za konec je Brence-
tova poudarila pomen sobiva-
nja – sadjarji morajo spošto-
vati tiste, ki se ne ukvarjajo 
s sadjarstvom, da bodo lahko 
od slednjih pridobili zaupanje 
in jih privabili v svoje nasade. 
Posebej je tudi prosila sadjar-
je, naj pri uporabi fitofarma-
cevtskih sredstev vedno nare-
dijo kontrolo, saj lahko šele 
potem rečejo, da je sredstvo 
res dobro. Zaključila je s tr-
ditvijo, da je povezava vseh 
znanj tista prava pot do pri-
delave dobrega sadja, ki pa jo 
imajo sadjarji še vedno samo 
za rezervo.
 Rok Retelj

Andreja Brence in predsednik Sadjarskega društva Arti-
če Mitja Molan

KRŠKO - Novembra 
smo bili na Šolskem 
centru Krško-Sevni-
ca izbrani za sodelo-
vanje na Petrolovem 
razpisu, katerega 
osnovni namen je oza-
veščati otroke in mla-
dostnike o rabi in iz-
koriščanju obnovljivih 
virov ter učinkoviti 
rabi energije. Petrol 
že dlje časa spodbu-
ja podobne vsebinske 
projekte, tako da smo 
se odločili, da v ta namen za osnovnošolce in dijake marca in 
aprila pripravimo praktične delavnice na specialnih učilih. Na 
delavnicah bodo lahko udeleženci spoznali osnovne principe 
delovanja in izkoriščanja obnovljivih virov, kot so sonce, ve-
ter in vodikova energija. Sledil bo še ogled primerov dobre 
prakse, kjer te vire že izkoriščajo, na kratko jim bomo pred-
stavili tudi načine, kako čim bolj učinkovito rabimo obsto-
ječo energijo in se s tem obnašamo racionalno in ekološko. 
Na zaključku projekta bodo udeleženi učenci in dijaki vsem 
povabljenim predstavili rezultate z delavnic in med sabo iz-
menjali izkušnje. Vse rezultate pa nameravamo predstaviti 
tudi širši javnosti na vsakoletni prireditvi Tehnogenij, ki bo 
izvedena predvidoma v oktobru. Osnovnošolcem zato sporo-
čamo, naj bodo pozorni, saj bodo o tem projektu obvešče-
ne tudi njihove šole v mesecu februarju. Sodelovanje v de-
lavnicah bo brezplačno. Torej, se vidimo! 
 Matjaž Cerar

Spoznavamo vire prihodnosti

na nacionalni ravni. Predse-
dnik SGZ Benjamin Wakou-
nig je nakazal, kaj nudi SGZ 
kot uradni slovensko-avstrij-
ski poslovni klub za podjetni-
ke iz Slovenije, direktorica 
SGZ Marina Einspieler-Sie-
gert je predstavila izkušnje 
SGZ pri pridobivanju in iz-
rabi evropskih sredstev sko-
zi aktualne projekte, ki bi se 
dali prenesti tudi v Posavje. 
Direktor Zveze bank Rudolf 
Urban je predstavil storitve 
Zveze bank in posojilnic, zla-
sti hitro rastočo elektronsko 
poslovanje DIBA, ki je še po-
sebej zanimivo za slovenske 

stranke. Predsednik Zveze 
bank in podpredsednik SGZ 
Felix Wieser je opozoril na 
pomen sodelovanja pri go-
spodarskem razvoju na regi-
onalnem področju.
Pogovora so se iz GZS OZ Po-
savje udeležili poleg pred-
sednik Martina Novšaka še 
direktor GZS OZ Posavje, Kr-
ško Darko Gorišek, direkto-
rica občinske uprave Občine 
Krško Melita Čopar, prokurist 
podjetja Elmont d.o.o. Krško 
Jurij Grilc ter direktor pod-
jetja Kostak d.d. Krško Mi-
ljenko Muha.
 Vir: GZS OZ Posavje

Skupna fotografija udeležencev srečanja

Za	nova	podjetja,	ki	razmišljajo	o	prijavi	na	razpis	P2	2013	(subven-
cije	za	zagon	podjetij)	je	dobrodošla	informacija,	da	je	odprto	na-
cionalno	tekmovanje	novoustanovljenih	podjetij	–	Start:up	za	leto	
2013	(več	na	www.startup.si).	S	tekmovanjem	želijo	organizatorji	
prepoznati,	strokovno	podpreti	in	javno	promovirati	najboljše	slo-
venske	podjetniške	ekipe,	poslovne	načrte	in	start-up	podjetja.	Na	
tekmovanje	se	je	s	poslovnim	načrtom	treba	prijaviti	do	15.	marca.	

Pomembno!	Udeleženci	tekmovanja	si	bodo	z	dobro	uvrstitvi-
jo	pridobili	do	25	točk	od	skupno	100	možnih	v	okviru	razpisa	P2	
2013,	ki	ga	bo	objavil	Slovenski	podjetniški	sklad	(več	na	spletni	
strani	www.podjetniskisklad.si).

V	Posavju	je	kot	subjekt	inovativnega	okolja	prisoten	Tehnolo-
ški	center	Posavja	d.o.o.	–	Techpo	(www.techpo.si),	v	okviru	ka-
terega	deluje	podjetniški	inkubator.	To	je	priložnost	za	potencial-
ne	ustanovitelje	podjetij,	da	pridobijo	možnost	za	kandidiranje	
za	nepovratna	sredstva.	Za	več	informacij	se	lahko	oglasite	na	se-
dežu	(Center	za	podjetništvo	in	turizem	Krško,	CKŽ	46),	dobite	pa	
jih	lahko	tudi	po	telefonu	07/490	22	24	ali	07/490	22	25,	po	elek-
tronski	pošti	info@cptkrsko.si)	oz.	na	info@techpo.si.

Start:up Slovenija - 
priložnost za nova podjetja

naročena	objava

 

PRODAJA IN MONTAŽA 
KLIMA NAPRAV IN TOPLOTNIH ČRPALK

PRODAJA OD 3 DO 24 OBROKOV

Cooling and Heating Solutions

Delovanje
ZRAK - VODA

Subvencija na
toplotne črpalke

do 1500 €

Evroelektron Aleš Škoberne s.p.
Cesta 4. julija 133a, 8270 Krško, Tel.: 07 49 21 570, 49 20 570

www.evroelektron.com

Zagotovite si prijetno bivanje 
v vašem domu še pred vročim poletjem

Najcenejše ogrevanje 
vašega doma in sanitarne vode 

s toplotno črpalko

LJUBLJANA, CELJE - Na na-
poved skupine GEN-I, ki ima z 
znamko Poceni elektrika več 
kot 80.000 gospodinjskih od-
jemalcev v Sloveniji, da bo s 
1. marcem zaradi bistvenega 
povečanja stroška čezmejnih 
prenosnih kapacitet do Slo-
venije za 8,8 % zvišala ceno 
električne energije, ki pa bo 
ostala zamrznjena do konca 
leta 2014, so se odzvali ostali 
trgovci z električno energijo. 

V Elektru Celje Energija (ECE) 
so tako v sporočilu za javnost 
zapisali, da razlogi za zviša-
nje ne morejo biti v dvigu cen 
prenosnih kapacitet, saj so 
bile te že mnogo višje od se-
danjih. »Podražitev v začet-
ku februarja je posledica zvi-
šanja prispevka za obnovljive 
vire energije s strani vlade Re-
publike Slovenije. Del položni-
ce, ki se nanaša izključno na 
energent, torej elektriko, je 
padel že na približno eno tre-
tjino in za naše kupce ostaja 
nespremenjen,« je dejal di-
rektor ECE mag. Mitja Terče 
in napovedal, da cen elektrike 
letos ne bodo zviševali. V ECE, 
ki je po velikost tretji sloven-
ski trgovec z elektriko, so do-
dali še, da bi morala biti vizi-
ja vseh akterjev na trgu tudi 
usmeritev v čistejše vire ener-
gije, torej vodne, vetrne in so-
larne.
„Če se je ELES pripravljen od-
povedati zaračunavanju stro-
škov čezmejnih kapacitet za 
gospodinjstva, tudi GEN-I s 
1. marcem 2013 ne bo dvi-
gnil cene električne energi-
je za gospodinjstva. Še več. 
GEN-I se v tem primeru jav-
no zaveže, da cen električne 
energije ne bo povišal vse do 
konca leta 2016,“ se je na vr-
ženo rokavico konkurence od-
zval predsednik uprave GEN-I 
dr. Robert Golob. Kot je pou-
daril, želijo s tem le še potrdi-
ti svojo namero in obljubo, da 
bodo cene električne energije 
za njihove odjemalce vedno 
najugodnejše. „Naše cene so, 
za razliko od drugih ponudni-
kov električne energije, pre-
cej nižje od cen, ki jih ELES 
v svojem sporočilu za javnost 
navaja kot referenčne za leti 
2012 in 2013,“ je dejal.
 P. P.

Napoved podražitve 
sprožila polemiko
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Skozi pripoved Marije Gre-
gorc, Eve Kreže in Nika Ro-
bavsa ter ob igranih prizorih 
z Majo Martino Merljak, Jer-
nejem Kuntnerjem in Almo 
Glumac se je tkala posebna 
zgodba o Coronkah, ki so pu-
stile v lokalnem in širšem slo-
venskem prostoru nepozaben 
pečat. Coronke so na odru pri-
čarale nepozabne vtise s šte-
vilnih vaj, ki so bile potrebne 
pred javnim nastopom in med 
drugim razkrile, katera izmed 
njih peče najboljši »štrudelj«, 
katera je najpogosteje zamu-
jala na vaje, katera je pogo-
sto iskala čevlje za nastop …  
Z bučnim aplavzom so obisko-
valke in obiskovalci pozdravi-
li tudi skupen nastop Coronk s 

Coronke in njihovih 25 let 
SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani je 2. februarja 25-letnico delovanja proslavila vokalna skupina Coron-
ke iz Boštanja. Skozi glasbo, igro in ples so odlične pevke v sodelovanju z gosti in pod režisersko taktirko 
Maje Martine Merljak in Ivana Merljaka počasi razkrivale razvoj uspešne glasbene poti. Ta se je začela leta 
1987 z željo, da bi postale ženski pevski oktet, a kasneje jih je pot popeljala v bolj zabavne glasbene vode. 

članom ansambla Štajerskih 7 
Borisom Pokornom in članom 
zasavske skupine Veter Jane-
zom Hameršakom.  

Spomin na prvo srečanje s Co-
ronkami, ki je kasneje pripe-
ljalo do uspešnega sodelo-
vanja, je obudil tudi režiser 

Ivan Merljak: »Vse se je zače-
lo nekega sončnega popoldne-
va. Prišel sem z oddaje Do-
godki in odmevi, sedel na stol 
pod oknom in razmišljal, da bi 
v miru užival na toplem son-
cu, ki mi je svetilo v hrbet. Pa 
ni bilo miru. Tam čez mizo je 
mlado dekle bujnih pšeničnih 
las in mične postave, Romanca 
smo ji rekli, nervozno mečkala 
vrvico rdečega telefona, prek 
katerega so nas radi zmerja-
li mogotci prejšnjega režima, 
če smo v oddaji rekli, kar jim 
ni bilo po volji. Pogovarjala se 
je z neko gospodično in še da-
nes ne vem, ali je bila to Po-
lonca, Melita, Zdenka, Tadeja 
ali Nataša. Prisluhnil sem, fir-
bec, kaj pa bi drugega, če pa 
je Romanca tako glasno pre-
pričevala sogovornico. Dekle-
tom so manjkale obleke, pa 
nek nastop naj bi imele, sem 
razbral. Še istega večera sem 
dve ali tri od njih peljal k ši-
vilji, ki sem jo dobro poznal. 
Čez dva dni so dekleta že na-
stopala v novih oblekah. Toda, 
še istega popoldneva je padel 
usodni stavek: ‚Mlada dekleta 
pa ja ne morejo nastopati kot 
stari dedi na robu odra!‘ In Ro-
manca je rekla: ‚Ja, kaj bi pa ti 
naredil?‘ In potem se je zače-
lo. Napisal sem musical Modra, 
rožnata in razposajena. Bil je 
prav tak, kot so bila dekleta - 
poln barv, svetlobe, veselja in 
smeha. Potem smo se prepusti-
li vetru, da je ponesel melodi-
je naših sanj …«
 Smilja Radi

Vokalna skupina Coronke je skozi pesem, igro in ples 
predstavila razvoj glasbene poti.     

» 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 

SENOVO - Ansambel Brodniki s Senovega je praznovanje pra-
znika KS Senovo 8. februarja popestril z dobrodelnim veče-
rom, koncertom dalmatinskih pesmi, na katerem so družno 
z okoli 300 obiskovalci zbrali 1000 evrov sredstev za šolsko 

prehrano otrok iz socialno ogroženih družin. V tamkajšnjem 
domu so poleg Brodnikov nastopili še domačinka Klara Mo-
škon, skupina Lavrencij z Rake ter Fante izpod Lisce. 
 B. Colarič, foto: J. Macur

Dobrodelni koncert Brodnikov

Brodniki prepevajo že 29 let.

KRŠKO - Plesni klub Lukec je 3. 
februarja pripravil dobrodelni 
glasbeno-plesni koncert „Gre-
mo na Broadway“. Izkupiček 
od prodanih vstopnic namreč 
namenjajo izobraževanju na 
Plesni akademiji v ZDA, ki bo 
potekala od 14. do 22. febru-
arja, ob zaključku pa bodo na-
stopili na brodwayskih odrskih 
deskah. Na dobrodelni prire-
ditvi so sodelovali glasbeni-
ki Foxy Teens, Tanja Žagar, 
Nuša Derenda, Ansambel Ne-
mir, Mladen Zaplatič, Brigita 
Šuler, Miran Rudan, Ansambel 
Zapeljivke, Marjan Uljan ter 
Ansambel Dori, v plesnem delu 

Plesali za broadwayski nastop

pa plesalki hip hopa PK Bolero 
Brina Brodnjak in Melani Me-
kicar, V.I.P. Dance Company, 
mala step skupina, Sebastijan 

in Luka Vodlan ter članska hip 
hop skupina. S humorjem je 
večer popestril komik Tin Vo-
dopivec.  M. K.

Članski hip-hop plesalci so nastopili s koreografijo Šahovnica. 

MegadoM je vaša trgovina z gradbeniM MaterialoM, Metalurgijo, inštalacijaMiin kopalnicaMi, orodjeM, vijaki in okovjeM, barvaMi 
in laki, belo tehniko in MaliMi gospodinjskiMi aparati, zabavno elektroniko, pohištvoM (logo les in vse za doM in vrt.

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.

5,5 × 25 × 100 
sivi gorec

ROBNIK 
BETONSKI

199 EUR
272 EUR

navadna 
2000 × 1200 mm

MAVČNA 
PLOŠČA 

520 EUR
637 EUR

BETONSKO
JEKLO 
rebr. 10 mm palice 6 m
rebr. 12 mm palice 6 m

077 EUR/kg
109 EUR/kg

LETEV 
LESENA 
4 cm × 5 cm, l 4 m

189 EUR/kos
5 cm × 8 cm, l 4 m

379 EUR/kos

STEKLENA VOLNA 
SAGLAN

3449
 EUR/rola

5651 EUR/rola

F 410 10 cm
rola 7,20 m2

3169
 EUR/rola

5282 EUR/rola

F 410 14 cm
rola 4,80 m2

Q283 
58,61 kg/kos
6000 × 2200 ×100 
× 100 × 6,0 × 6,0 mm

ARMATURNA
MREžA

079 EUR/kg
104 EUR/kg

083 EUR/kg
101 EUR/kg

R424
56,60 kg/kos
6000 × 2200 ×150 
× 250 × 9,0 × 6,0 mm

GRELNIK VODE 
EL. EZV Metalac

5 L, nadpultni ali podpultni

10 L, nadpultni ali podpultni

4290 EUR5999 EUR

4990 EUR6999 EUR

9601 za umivalnik 
s cevmi in zg. delom
               sifona

ARMATURA 
BLITZ LUNA

3390 EUR
5640 EUR

9602 za tuš 
kad s cevjo in 
ročno prho

3744 EUR
6240 EUR

RAZREDČILO 
 NITRO
 FIDEA

239 EUR
1 L

290 EUR

990 EUR
5 L

1114 EUR

DESKE IZ 
IGLAVCEV
24 mm, l 4 m

18900 EUR/m3

139
 EUR/kos

siva

156 EUR/kos

sivo
rdeČa

159
 EUR/kos

180 EUR/kos

PLOŠČA PRANA 
BETONSKA ZOBEC
40 × 40 cm

Pestra ponudba bele tehnike in malih 
gospodinjskih aparatov različnih proizvajalcev.ŠTEDILNIK

 KORTING
 kk92202hW -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.

54990 
EUR/kos

NOVO

AKUMULATORJI 
BANNER

- 20 %

ŠKARJE ZA TRTO 
LOWE
št.1
raven ročaj

3110 EUR/kos

UNIOR
542/4pr
clasic

1190 EUR/kos

VRTALNIK
MAKITA

188 EUR/kos
219 EUR/kos

6281 dWaetc 
plus pribor v kovčku
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V spomin Mirku Avsenaku 
(1934 - 2013)

Vsa v sneg je odeta Brestanica, kot bi se 
s snežno belino in iskrivo lepoto želela 
posloviti od Mirka Avsenaka, človeka, ki 
se je vse življenje trudil za njeno ure-
jenost in napredek. Rodil se je v maju 
1934. leta v stari rajhenburški Avsena-

kovi družini. Izučil se je za ključavničarja in delal v stroj-
nem obratu rudnika Senovo, nato v Kovinarski v Krškem. Po 
opravljeni mojstrsko-delovodski šoli je postal ključavničar 
v SOP-u in po 1975. letu direktor TOZD-a OPREMa in pred 
upokojitvijo, leta 1984, vodja servisa istega TOZDa v SOP-u. 

Mladostno energijo je razdajal z igranjem v ansamblu Steb, 
pomagal pri pripravah iger, pri organiziranju družabnega ži-
vljenja in obnovah Doma Svobode. Že takoj po vojni se je 
preizkusil kot gledališki igralec, pel je v mladinskem zboru 
Joško Hlebec in dve leti v moškem zboru. Za razvoj kultur-
nega življenja v kraju si je prizadeval kot dolgoletni član iz-
vršnega odbora Svobode. Bil je pobudnik ustanovitve Zveze 
kulturnih društev Krško in njen zavzeti predsednik ter pred-
sednik izvršnega odbora interesne skupnosti za kulturo, so-
deloval je v občinskih odborih za kulturo in šport ter kot de-
legat družbeno-političnega zbora Občine Krško.

V Brestanici so od njega črpali predvsem bogato znanje o 
preteklosti kraja. Tudi zaradi njegovega velikega prizadeva-
nja je kraju ostal Zbornik Brestanice, vir množice podatkov 
bogate zgodovine kraja, ki ga je imel rad, in iz te ljubezni 
se je rodilo organizirano zbiranje gradiv, iskanje in ureja-
nje informacij, ki so polnile fascikle in albume, verne priče-
valce preteklosti. Bil je med ustanovnimi člani Turističnega 
društva Brestanica, leta 1981 pa je postal njegov predse-
dnik za polnih 26 let. Prispeval je k nastajanju in izvajanju 
ureditvenega načrta Brestanice, se trudil za revitalizacijo 
trga, delno zaščito gradu Turn, spodbujal povezovanje dru-
štev v kraju, sodeloval je povsod tam, kjer se je dalo kaj 
storiti za napredek Brestanice. Bil je dejaven v gasilskem 
društvu, predvsem ob izgradnji doma in proslavi 100-letni-
ce. Pogosto je svetoval tudi društvom v okolici ter tesno so-
deloval s Turistično zvezo. Za razvoj se je trudil tudi v orga-
nih KS, bil je član komisij za gospodarstvo in varstvo okolja, 
v letih 1989 – 1996 je bil predsednik Sveta KS Brestanica.

Skrivnostna preteklost gradu ga je pritegnila in v okviru turi-
stičnega društva je leta 1973 prevzel vodenje odbora za za-
ščito in obnovo rajhenburškega gradu. Vrstili so se uspešni 
posegi: grad je bil uvrščen med kulturne spomenike nacio-
nalnega pomena, odprt gostinski obrat, zrasla je muzejska 
zbirka, urejen je bil asfaltni dostop, restavrirani prvi prosto-
ri, opravljene temeljite arhitekturne in spomeniške raziska-
ve. S kustosinjo Ireno Fuerst sta uredila stalno razstavo Bre-
stanica skozi čas in bil ji je tudi v moralno oporo pri urejanju 
zbirke o trapistih. Ves čas pa je imel veliko željo, da bi mo-
gočni grajski lepotec doživel temeljito obnovo. Zato je z za-
nimanjem spremljal dela v letu prenove in se s posebnim za-
dovoljstvom 1. decembra lani sprehajal po grajskih sobanah. 

Za svoje ljubiteljsko delovanje je prejel najvišje prizna-
nje Turistične zveze Slovenije, gasilsko odlikovanje 2. sto-
pnje, zlato Prešernovo plaketo, Spominsko plaketo KD Svo-
boda Brestanica, Zlato plaketo KS Brestanica in Veliki znak 
Občine Krško. 

On neki priložnosti je pokojni Mirko Avsenak dejal: »Ob te-
meljitem poznavanju problemov domačega okolja, ži-
vljenjskih izkušnjah in predanosti svojemu kraju, uspe-
hi ne morejo izostati«. In niso izostali, na vsakem koraku, 
v vsaki pridobitvi je tudi delček njegovega dela, zato se ga 
bodo Brestaničani spominjali kot velikega borca za napre-
dek svojega kraja.

 (iz poslovilnega nagovora Margarete Marjetič)

Slavnostna govornica je bila 
ravnateljica Glasbene šole La-
ško-Radeče Rosana Jakšič, ki 
je za uvod prebrala Sonet Pre-
šernu pesnika Srečka Kosove-
la in nato obudila spomin na 
velikana slovenske umetniške 
besede še z bogatimi mislimi 
priznanega slovenskega pre-
šernoslovca Antona Slodnja-
ka. Nadaljevala je z retorič-
nimi vprašanji, kaj nam danes 
pomeni kultura, kako cenjeno 
je njeno poslanstvo, kako se 
izraža stanje našega kultur-
nega duha. »Gledališčniki, li-
kovniki, glasbeniki in plesalci 
smo za nekatere ljudi zanimi-
vi, včasih čudni, a največkrat 
čutni ljudje, saj nas je naša 
umetniška barka pripeljala v 
takšne vode, kjer so emoci-
je in čustva prisotna pri vsak-
danjem delu. Predstavljajte 
si, če bi za trenutek zatemni-

Nagrada Ivana Pešca za PD Radeče
RADEČE - V radeški kulturni dvorani so na predvečer slovenskega kulturnega praznika pripravili slove-
snost, na kateri so podelili nagrado Ivana Pešca za aktivno delovanje na kulturnem področju Prosvetne-
mu društvu Vrhovo.

li dvorano, če glasbeniki ne bi 
več igrali, če pevci ne bi peli 
in besede bi onemele. Puščob-
ni čas bi vsi trpeli in naša srca 
bi v temi sprhnela … Kultura 

se razteza v vse pore naše-
ga življenja, hrepeni po idea-
lu, opozarja, nas druži, nava-
ja na strpnost, tako v dialogu 
kot tudi v obnašanju, vzbu-

Županja občine Radeče Rafaela Pintarič je podelila pred-
sednici Prosvetnega društva Vrhovo Andreji Burkeljc 
Klajn posebno skulpturo za aktivno kulturno delovanje.

Zamisel o združenem in po-
vezanem nastopu je v kraju 
že dolgo tlela. V življenje jo 
je obudila mlada predsedni-
ca kulturnega društva Špe-
la Drašler. Skupaj z materjo 
Darjo Babič Drašler, dolgole-
tno uspešno režiserko lokalne 
gledališke skupine, sta zasno-
vali in izpeljali kakovostno in 
lepo prireditev, posvečeno 
vsestranskemu slovenskemu 
umetniku Franu Milčinskemu 
Ježku. Februarja obeležuje-
mo namreč 25-letnico smr-
ti tega slovenskega satirika, 

Bistriški poklon Milčinskemu Ježku
BISTRICA OB SOTLI - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so občane Bistrice ob Sotli s kultu-
ro opajali lokalni kulturniki na čelu s Kulturnim društvom Bistrica ob Sotli. Z besedami »Za kulturo si je 
potrebno vzeti čas …« je slovesno prireditev pričel župan Franjo Debelak. 

mladinskega pisatelja, igral-
ca, režiserja, humorista, ko-
mika, pesnika in šansonjerja. 
Izbor znanih in manj znanih 
Ježkovih verzov je bil temat-
sko raznolik, začenši z God-
bo Orlica in priredbo Cince 
Marince Francija Černel-
ča z iskrivim Vojkom Vode-
bom preko pesmi o vinu (re-
cital Adrijana Černelča ob 
harmoniki Francija Černel-
ča, vokalna izvedba Fantov 
z Vrhov), ljubezenskih (re-
citali ŠE-Bi teatra, Ljudskih 
pevk Sosed, MePZ Bistrica ob 

Sotli), družbeno kritičnih (Bi-
rokrat etno skupine Nojek). 
Hudomušni venček so odpe-
la dekleta Cerkvenega dekli-
škega zbora.  
Po kulturni prireditvi je bila 
v galeriji otvoritev prve sa-
mostojne razstave Kristine 
Bevc iz Orešja, članice Dru-
štva likovnikov Brežice. Pra-
vljične podobe, kot je naslov 
razstave s toplimi, igrivi-
mi barvami in dekorativnimi 
motivi, je odprl in predstavil 
predsednik galerijske sekcije 

Andrej Čepin. Razstava bo v 
galeriji Kulturnega doma Bi-
strica ob Sotli na ogled vse 
do junija 2013. Ogled je mo-
žen po predhodnem dogovo-
ru. 
Lepo zaokrožen, pester kul-
turni večer je v nas prižgal 
lučko optimizma, ki ga v teh 
časih primanjkuje, ter po-
nudil drugačen, preprostejši 
pogled na svet, s poudarkom 
na stvareh, ki so resnično po-
membne.
 Irena Černelč

Nastop MePZ Bistrica z zborovodkinjo in predsednico KD 
Špelo Drašler (foto: Andrej Čepin)

Kristina Bevc med županom občine Bistrica ob Sotli Fra-
njem Debelakom in predsednikom galerijske sekcije BoS 
Andrejem Čepinom (foto: David Černelč)

ja pri človeku estetski čut za 
lepoto. Kultura smo ljudje, s 
svojimi hotenji in dejanji;« 
so bile besede govornice, ki 
so jim mnogi v dvorani pritr-
dili. Poudarila je tudi pomen 
in vlogo, ki jo imajo kulturna 
društva v občini ter ob zaključ-
ku čestitala slavnostnemu na-
grajencu ter zaželela prijetno 
praznovanje 8. februarja. 

Na slovesnosti je nagrado Iva-
na Pešca za aktivno delovanje 
na kulturnem področju preje-
lo Prosvetno društvo Vrhovo, 
ki deluje že od leta 1952. Po-
seben kipec je županja občine 
Radeče Rafaela Pintarič po-
delila predsednici društva An-
dreji Burkelc Klajn, ki je ob 
prejemu dejala: »Sprejemamo 
ga z velikim ponosom, saj nosi 
ime največjega radeškega gle-
dališčnika.«  Smilja Radi 

KRŠKO - V degustacijski dvo-
rani vinske kleti Kmečke za-
druge Krško so 6. februarja 
pripravili prireditev, s katero 
so počastili slovenski kultur-
ni praznik. Slavnostna govor-
nica je bila televizijska vo-
diteljica dr. Rosvita Pesek, 
Prešernove pesmi pa je re-
citiral Pavle Ravnohrib. 

Lepemu številu zbranih je ne-
kaj besed podal direktor za-
druge Janez Živič, ki je po-
udaril, da krška vinska klet 
nadaljuje tradicijo kakovo-
stne pridelave vin, po katerih 
je Šrajbarski turn, kakor se je 
nekoč imenoval prireditve-
ni prostor, slovel že pred več 
kot 150 leti in katerega vino je 
hvalil tudi naš največji pesnik. 
Soorganizatorica prireditve, 
celovška Mohorjeva družba,  
je ob teh priložnosti predsta-

PIŠECE – Na kulturni praznik 
so člani Dramske skupine 
Smeh ni greh KD Orlica Piše-
ce v domači kulturni dvorani 
premierno uprizorili gledali-
ško igro „Svet se pa vrti, če si, 
al‘ če te ni“. Delo je nastalo 
izpod peresa domačinke Iva-
ne Zupančič, ki je igrala tudi 
naslovno vlogo mame Cilke. 

V vlogi očeta Hanzka se je zna-
šel Ivan Šeler, Janko Podgor-
šek je zaigral sina Ivana, snaho 
Ano je upodobila Irena Marko-
vič, vnukinjo Špelo Nina Mar-
kovič, vnukinjo Klaro Maja 
Umek in Cilkino sestro Tonko 
Mira Jagrič. Hčerka Zinka je 
bila Mojca Umek, vnukinja Lu-
cija Sara Podgoršek, zdravni-
ca dr. Stresova Brigita Zupan-
čič, patronažna sestra Žuličeva 
pa Monika Zupančič. Kot Ani-
na mama Rozi je nastopila Olga 

Kulturni praznik v KZ Krško 

vila knjižno uspešnico „Osa-
mosvojitvena vlada“ avtorice 
Rosvite Pesek, ki je v nada-
ljevanju večera spregovorila 
o osamosvojitvi in bila kritič-
na do trenutnih političnih raz-
mer. Dodala je še, da smo za 
domovino odgovorni vsi drža-
vljani, prav pa bi bilo, da bi se 
iz zgodovine tudi kaj naučili. 

Kulturni dogodek, ki ga je vodi-
la Katarina Simončič, je z re-
citacijami Prešernove poezije 
obogatil igralec Pavle Ravno-
hrib, za glasbene užitke pa so 
ob klavirski spremljavi Lucija-
na Cetina poskrbele flavtistka 
Klara Drstvenšek, solistki Anja 
Žabkar in Nina Bregar. 
 M. Kalčič

Pišečani uprizorili premiero

Krušnik, soseda Marija je bila 
Simona Tihole Zupančič, v go-
ste pa so povabili še Lojzeta 
Ogorevca, Jožico Zupančič, 
Ivico Sotelšek in Aleksandra 
Zupančiča. Vsebina zanimi-
vega odrskega dela je namreč 
zahtevala tudi glasbeno spre-
mljavo, saj sta se glavna lika, 
predvsem pa mama Cilka, naj-

prej težko soočila s prihodom 
njunega sina in njegove druži-
ne iz mesta na domačijo. Po 
raznih peripetijah se je zgod-
ba srečno končala s praznova-
njem njune zlate poroke. Tako 
se je obiskovalcev, ki so zaužili 
zvrhano mero smeha, kar trlo, 
zato že načrtujejo tudi gosto-
vanja.  M. Kalčič

Rosvita Pesek se je v svojo knjigo tudi podpisovala. Igralska zasedba je dodobra nasmejala občinstvo.
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BREŽICE - Konec lanskega 
leta je v Ljubljani izšla pe-
sniška zbirka Antona Tasi-
ča, nekdanjega profesor-
ja na brežiški gimnaziji. 
Pod naslovom Onstran bli-
žine je avtor za svoj pesni-
ški prvenec izbral 78 pesmi, 
ki so uvrščene v štiri cikle 
(Ne dohitim se, Onemogli 
čas, Statve molka, V odse-
vih – luč). Kot je v spremni 
besedi v knjigo zapisal Ja-
nez Plestenjak, tudi sam 
dolgoletni profesor na kr-
ški srednji šoli, gre za ver-
ze, ki jim je vredno prisluh-
niti zlasti zaradi avtorjevih 
refleksivnih utrinkov. V njih 
avtor na sebi značilen način 
pazljivemu bralcu sporoča 
svoja spoznanja o razpeto-
sti človeka med rojstvom 
in smrtjo, kar (za pokuši-
no) ilustriramo tudi s spo-
dnjo pesmijo.  S. M.

Ko rečem roži, da je roža,
ko prisajam drevesu drevo
in dajem reki strugo,
da teče,
vem, da je nad vsem -
nebo.
Pa oko je temno,
pa se vzklik rojeva:
kam nosi nas tok dneva,
zakaj je v vsem
slovo?

V pesniški 
bližini Antona 
Tasiča

Mojca Jevšnik si je zlato li-
stino, ki jih je podelil župan 
Mojmir Pustoslemšek, pri-
služila kot zborovodkinja šol-
skih pevskih zborov in neka-
terih drugih pevskih zasedb, 
Alenka Žugič Jakovina kot 
prizadevna vodja kostanjevi-
ške enote Valvasorjeve knji-
žnice Krško in organizatorka 
kulturnih dogodkov v občini, 
dr. Helena Rožman pa kot ku-
stosinja-pedagoginja v Gale-
riji Božidar Jakac in avtorica 
lanske razstave Kostanjevica 
na Krki: Obrazi arhitekturne 
dediščine.

Slednji je pripadla tudi čast 
slavnostne govornice. Spo-
mnila je, da je na predvečer 
kulturnega praznika minilo 
ravno leto dni od simbolične 
minute molka za slovensko 
kulturo, ki jo je sprožila tudi 
ukinitev samostojnega kultur-
nega ministrstva. »Ob tem pa 

Trem kulturnicam zlate listine
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kot že nekaj let doslej, so tudi letošnji slovenski kulturni praznik v Kostanje-
vici na Krki obeležili z osrednjo občinsko prireditvijo v prostorih Osnovne šole Jožeta Gorjupa. Zlate li-
stine za posebne dosežke na področju kulture so prejele Mojca Jevšnik, Alenka Žugič Jakovina in dr. 
Helena Rožman.

nisem prepričana, da so ti rezi 
v kulturno administracijo res 
prinesli kaj dobrega tudi sami 
kulturi. Za nami je tudi leto, 
ko se je kultura vedno znova 
in vedno pogosteje postavlja-
la v tisti del naše družbe, ki 

se ga vidi predvsem kot, kakor 
bi rekli v ekonomskem jeziku, 
neto porabnika,« je dejala in 
poudarila, da se kot zaposle-
na na področju kulture težko 
strinja s to oznako. »Kulture 
tudi ne vidim samo kot insti-

tucionalizirani del, ampak jo 
zaznavam kot široko gibanje 
vseh, ki jim je slovenske kul-
ture na vseh njenih področjih 
mar.« Opozorila je tudi na po-
men tako snovne in nesnovne 
dediščine, kjer ima po njenih 
besedah tudi Kostanjevica na 
Krki kaj pokazati, zlasti v pu-
stnem času, ki je letos skoraj 
sovpadel s kulturnim prazni-
kom. »Kostanjeviška šelmari-
ja je razpoznavno vpisana v 
slovenski pustni zemljevid,« 
je dejala.

V kulturnem programu, ki ga 
je povezoval Jakob Piletič, so 
sodelovali učenci 9. razreda 
kostanjeviške šole, ki so pod 
režijsko taktirko razredničar-
ke Metke Povše uprizorili fan-
tastično komedijo »Noč, ko je 
posijalo sonce« in z njo nav-
dušili številčno občinstvo, ter 
vokalna skupina Minibus.
 Peter Pavlovič

Kostanjeviške nagrajenke Alenka Žugič Jakovina, dr. He-
lena Rožman in Mojca Jevšnik z županom Mojmirjem Pu-
stoslemškom

Slavnost se je pričela z misli-
jo povezovalca Jake Birkel-
bacha, da je slovenska kultu-
ra kultura srca in duha ter s 
pozivom občinstvu, da s(m)o 
zapeli slovensko himno. Žu-
pan Ivan Molan je prisotnim 
čestital ob prazniku, čestitke 
pa namenil tudi vsem nagra-
jenim ter ob tem izpostavil, 
da je v občini izjemno veliko 
ljudi, ki se ukvarjajo s kultu-
ro, z njo pa razveseljujejo in 
združujejo ljudi.

Slavnostni nagovor je imel 
akademski glasbenik in bre-
žiški kulturni ambasador Dra-
gutin Križanić. Pričel ga je z 
dejstvom, da je kulturni pra-
znik posebnost naše države in 
da je kultura naravna potreba 
vseh nas, iz katere je po stra-
hotah 2. svetovne vojne vzkli-
la ideja o ustanovitvi brežiške 
glasbene šole. Praznik je iz-
raz spoštovanja do vseh tistih, 
ki so kulturi postavili teme-
lje (Trubar, Prešeren, Župan-
čič …), na teh temeljih pa so 
mnogi drugi gradili profesio-
nalno in amatersko kulturo; 
kultura je generalna opredeli-
tev človeka za lepši del sveta, 
kajti govori o tem, kdo smo, 

Vzpodbujati generacije pred nami
BREŽICE – Zveza kulturnih društev Brežice je pod pokroviteljstvom Občine Brežice 6. februarja v dvora-
ni Prosvetnega doma pripravila slavnostno prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika s po-
delitvijo občinskih Prešernovih priznanj in odličij za leto 2012 zaslužnim v brežiški ljubiteljski kulturi.

kakšna je naša preteklost, 
kakšna je današnja sedanjost 
in kam gremo. Zato, kot je 
dejal Križanić, ne moremo in 
ne smemo govoriti o globa-
lizaciji kulture, veliki evrop-
ski kulturi, saj je naša kultura 
le kamenček v mozaiku sve-
tovne kulture, njena drugač-
nost pa je prispevek k različ-
nosti lepote tega sveta, a ne 
v enakosti. Po kulturi mora-
mo biti prepoznavni, genera-
cije, ki so pred nami, pa je 
treba vzpodbujati k takšne-
mu razmišljanju in delovanju 
ter jim dati vsebino ljubezni 
do lepe besede, glasbe, slike, 
plesnih korakov, naučiti jih 

je treba ljubiti in spoštovati 
svoje, le tako bodo spoštova-
li tudi, kar je na sosedovem 
dvorišču. »In to je cilj tega, s 
čimer se mi ukvarjamo – to je 
kultura odnosov med ljudmi, 
kar je v današnjem času izre-
dno pomembno. Zavedati se 
moramo, da nas je malo. In 
če hočemo, da bo ta svet iz 
dneva v dan boljši, moramo 
svoje naravne danosti izkori-
stiti v največji možni meri, 
vso izrazno lepoto pa trosi-
ti dan za dnem v prid dobrih 
medsebojnih odnosov. To je 
odgovornost, ki je ne sme-
mo zanemariti. Hvala vsem, 
ki so v letu 2012 na kakršen 

koli način dali svoj prispevek 
h kulturi.«

Predsednica ZKD Brežice Luč-
ka Černelič je podelila prizna-
nja Damjanu Žerjavu in Janji 
Bogovič (FS KUD OŽ Artiče), 
Branku Brečku (Društvo za 
oživitev mesta Brežice), Rosa-
ni Horvat (PD Imani), Nežiki 
Kranjc (KD Ljudski pevci Sro-
mlje) in Antici Marijanac (KD 
Franc Bogovič Dobova); brona-
sta odličja Jerneju Žniderši-
ču (KD Ljudski pevci Sromlje 
in KUD Brežice) in Miranu Vo-
grincu (KD Orlica Pišece); sre-
brni odličji Mateji Jankovič 
Čurič (KD MePZ Viva Brežice) 
in Miranu Omerzelu (KD Or-
lica Pišece); ter zlata odličja 
Zdenki Dušič (KUD OŽ Artiče, 
OŠ Brežice), Ivanu Pinteriču 
(KUD Brežice) in Sandiju Šu-
mlaju (KUD Slavček Velika Do-
lina). Slednji se je zahvalil v 
imenu vseh dobitnikov z bese-
dami: »Več kot damo, več do-
bimo. Živeti s kulturo je eno-
stavno to, da je kultura del 
tebe.« Plesalci PD Imani so 
s plesom ogrevali slavnostno 
prireditev in gledalce.
 Natja Jenko Sunčič
 foto: Foto Rožman

Letošnji nagrajenci ZKD Brežice

KRŠKA VAS – Letošnjo pro-
slavo ob kulturnem prazniku 
je tamkajšnje Kulturno dru-
štvo Ivan Kobal organiziralo 
na predvečer samega prazni-
ka v dvorani domače krajevne 
skupnosti. Sestavili so zanimiv 
program, ki so ga izvedli MoPZ 
KD Ivan Kobal in člani Literar-
ne sekcije Beseda KD Franc 
Bogovič iz Dobove, povezova-
la pa sta ga člana recitator-
ske skupine Hana Jurečič in 
Marjan Piltaver. Po udarni hi-
mni v izvedbi MoPZ Ivan Kobal 
pod vodstvom Martina Keri-
na je vse prisotne s praznič-
nim nadihom nagovoril in poz-
dravil tajnik društva Piltaver 
ter predstavil zaslužne člane 
društva, prejemnike posebnih 
društvenih priznanj za aktiv-
no delo v preteklih letih. Lite-
rarna sekcija Beseda je v na-
daljevanju na svojstven, tudi 
hudomušen način predstavila 
našega Prešerna in izkušnje z 
njim. Povezovalca programa 
sta domači pevski zbor in ob-
činstvo vodila skozi prav po-
sebno Prešernovo Zdravljico. 
Ob zaključku se je predse-
dnik KD Franc Jurečič zahva-
lil nastopajočim in občinstvu 
ter vse povabil na družab-
no srečanje, člani harmoni-
karske sekcije pod vodstvom 
Roka Topliška pa so poskrbeli 
za dobro razpoloženje.
 M. Piltaver/R. R.

DOBOVA - Pod tem naslovom se je v dobovskem prosvetnem 
domu na predvečer slovenskega kulturnega praznika odvijal 
zanimiv in bogat kulturni program v organizaciji OŠ Dobova. 
Prisotne je pozdravila ravnateljica OŠ Dobova Ivana Baško-
vič, slavnostni govornik pa je bil predsednik KUD Franc Bo-
govič Drago Iljaš, ki je na kratko orisal današnje stanje duha 
v družbi in pozval k še vztrajnejšemu delovanju amaterskih 
nosilcev kulture v kulturno sicer bogato razvitem kraju. V do-
bro uro trajajočem programu so se na odru zvrstili otroška 
folklorna skupina Mlinček s spletom ljudskih pesmi, šestošol-
ca iz PŠ Kapele, ki sta se pogovarjala o Prešernu, instrumen-
talna Orffova skupina deklet z dvema skladbama na ksilofo-
nih, plesna skupina z modernim ritmom skladbe Popular, tri 
glasbenice z instrumentalno izvedbo Pod oknom, mlajša re-
citatorka s pesmico Jura kultura, otroški pevski zbor z dve-
ma skladbama, mlada igralca z izvedbo Železne ceste, reci-
tator literarne sekcije Beseda s Prešernovo V spomin Andreja 
Smoleta, mladi igralci z dramskim prizorom Drevo ima srce, 
Mešani PZ »Franc Bogovič« je zapel Luna sije, prireditev so 
pa zaključili Mariachi fiesta en jalisco z dvema mehiškima 
skladbama. Prireditev je v Prešernovi preobleki povezoval 
Matic Kovačič.  D. Pirman

PODBOČJE - Slovenski kulturni praznik so s priložnostno 
prireditvijo, ki sta jo pripravila Kulturno društvo Stane Ke-
rin in vokalna skupina Mavrice, obeležili tudi v podboškem 
kulturnem domu. Po uvodnem nagovoru Magde Kerin, ki je 
poudarila pomen kulturnega praznika, so podboški kultur-
niki pod vodstvom Ivanke Černelič Jurečič v središče pro-
slave postavili največjega slovenskega pesnika Franceta 
Prešerna in skozi zaigrane prizore, recitacije in pesem ob-
činstvu domiselno in duhovito predstavili tako pesnikovo 
življenje kot njegovo poezijo. Članice vokalne skupine Ma-
vrice so premierno zapele Prešernovega Povodnega moža, 
ki ga je uglasbil domačin Tomaž Rožanec, predstavo pa je 
zaključila Zdravljica v rokerski izvedbi. P. P. 

V Krški vasi 
počastili 
praznik

Le čevlje sodi naj kopitar …

SROMLJE – Na praznični 8. februar so pevci KD Moški pevski 
zbor Sromlje svojim krajanom zopet pripravili pevske obi-
ske po vaseh sromeljske krajevne skupnosti ter tako pone-
sli lepo slovensko pesem med ljudi. Na pevskih postojankah 
je že navada, da jih pričakajo vaščani ter zanje in za po-
slušalce pripravijo tudi pogostitev.  M. K., foto: A. Preskar
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Spoštovane občanke in občani!

Vabimo vas na 
DAN ODPRTIH VRAT Občine Krško. 

V četrtek, 14. februarja, vas bodo sprejeli sodelavci občinske 
uprave, vodstvo pa vam bo odgovorilo na morebitna aktualna 
vprašanja in predstavilo načrte z različnih področij. Obisk bo po-
tekal po naslednjem programu:

8.00 – 15.00:  obisk sedmih oddelkov Občine Krško
15.00 – 16.00: film o občini Krško – »Med vinorodnimi griči in 
krško ravnjo« (sejna D)
16.00: predstavitev projektov v letu 2012 in načrti  2013 (sejna 
D) 

Vljudno vabljeni, da skozi ODPRTA VRATA pogledate na možnosti 
in priložnosti občine Krško!

Za delo na področju ljubitelj-
ske kulture je 12 prejemni-
kov prejelo bronaste plake-
te, šest srebrne, eden zlato, 
podeljeni pa sta bili tudi pri-
znanji za omogočanje pogo-
jev za delovanje ljubiteljske 
kulture in in za dosežek leta.

Predsednica Zveze kulturnih 
društev Krško Mirjana Ma-
rinčič se je zahvalila vsem, 
ki ob svojem delovanju na 
področju ljubiteljske kultu-
re vzgajajo tudi otroke. "Če 
bomo kulturni ustvarjalci dr-
žali skupaj in če bomo pravo-
časno poskrbeli za nasledni-
ke in jim tudi zaupali, se nam 
ni bati za prihodnost sloven-
ske kulture, pa čeprav le 
amaterske," je dejala.

V svojem razmišljanju se je 
spomnila tudi nedavno pre-
minulega pobudnika ustano-
vitve Zveze kulturnih društev 
občine Krško in njenega za-
vzetega prvega predsednika 
Mirka Avsenaka, ki si je za 
rast kulture, predvsem lju-
biteljske, prizadeval v šte-
vilnih skupnostih, na odbo-
rih, v katerih je deloval. Bil 
je gonilna sila razvoja in ob-
nove rodne Brestanice in od 
leta 1973 vodja odbora za za-
ščito in obnovo Rajhenbur-
škega gradu. Ko se je lani 1. 
decembra sprehajal po ob-
novljenih sobanah gradu, je 
opazoval uresničitev svojih 
vizij. Kmalu zatem je sklenil 
svojo življenjsko pot.

Slavnostni govornik Slavko 
Šribar, ki je v Krškem dese-
tletja skrbel za zgodbe, ki so 
bile temelj razvoja mesta in 
občine ter jih velikokrat tudi 
aktivno sooblikoval, je Pre-
šerna opisal kot pesnika, ki 
je beležil čas, v katerem je 
živel in ustvarjal. »Vsebina 
njegovih pesmi izraža željo, 
da bi sledili njegovim mislim 
in skupni želji postati eno-
ten, svoboden narod.« O Po-
savju je Šribar dejal, da je 
dobesedno posejano z dra-
gocenimi pomniki naše kul-
turne preteklosti in bogato z 
izvajalci in poustvarjalci kul-
turnih dobrin. »Številne lju-
biteljske gledališke skupine 
vneto polnijo programe kul-
turnih dogodkov v svojem 
kraju. Tradicija uprizarjanja 
iger na odru zagotavlja du-
ševno hrano številnim obi-
skovalcem, ki so vedno bolj 
navezani na svoje amaterske 

Svet za preventivo in vzgojo občine Krško 
se je v preteklem tednu priključil vse-
slovenski preventivni akciji za večjo var-
nost pešcev »Bodi previden«. Aktivnosti 
so potekale v smeri osveščanja pešcev, da 
bi bili ti previdnejši in vidnejši ter v spod-
budo voznikom, da bi bili na šibkejše v prometu bolj pozorni.

Aktivnosti za večjo varnost v prometu v občini Krško poteka-
jo že vrsto let z osnovnim ciljem zmanjšati število prometnih 
nesreč, v katerih so udeleženi pešci, ki veljajo za ranljivejšo 
in bolj ogroženo skupino udeležencev v prometu. V minulem 
tednu so tako v osnovnih šolah in vrtcih občine Krško poteka-
le preventivne izobraževalne delavnice in prikazi uporabe od-
sevnih teles ter varne hoje po poteh v okolici vrtca in šole. 
„Med največkrat poškodovanimi pešci prevladujejo osnovno-
šolski otroci med sedmim in štirinajstim letom, po statističnih 
podatkih pa so med najbolj ogroženimi tudi  starejši od 65 let.  
V tej akciji posebej spodbujamo povečano uporabo odsevnih 
teles, da bi povečali vidljivost posameznega pešca,“ pojasnju-
jejo v SPV občine Krško. Prav tako vse udeležence v prometu 
opozarjajo in spodbujajo k dosledni uporabi odsevnih teles, ki 
jih je možno dobiti tudi v informacijski pisarni Občine Krško.

Apel pešcem 
SPV občine Krško pešce ob tej priložnosti še posebej nagovar-
ja, naj s svojim ravnanjem pomembno prispevajo k večji var-
nosti. Večjo pozornost tako velja posvetiti pravilnemu preč-
kanju ceste na označenih mestih, pravilni hoji ob cestišču in 
uporabi odsevnih predmetov. 

Voznike na pravilno vožnjo v naselju opozarjajo merilni-
ki hitrosti
Ker se Občina Krško zaveda, da je hitrost tista, ki največkrat 
vpliva na težo posledic v prometnih nesrečah z udeležbo pe-
šcev, je k večjemu upoštevanju omejitev hitrosti poskušala 
voznike spodbuditi tudi z nabavo opozorilnikov hitrosti. Glede 
na dobre izkušnje bo lokalna skupnost tej praksi sledila tudi 
v prihodnosti. 

SPREJEM ŠPORTNIKOV LETA 2012

Župan občine Krško bo  

v petek, 1. marca, ob 18. uri 
v telovadnici OŠ Jurija Dalmatina Krško 

sprejel športnice in  športnike,  
ki so v minulem letu dosegli vidnejše rezultate v svojih 

športnih disciplinah.

Kulturni program bo oblikovala 
plesna skupina Tower Pancers iz Brestanice.

Vabimo vas, 
da se družabnega dogodka udeležite tudi vi.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko nadaljuje z navado 
ponovoletnih srečanj. Konec prejšnjega meseca se je tako 
skupaj s še nekaterimi sodelavci občinske uprave srečal s 
sestrami z Rese in duhovniki, ki svoje pastoralno delo opra-
vljajo na območju občine Krško. Sprejem je župan tokrat 
pripravil na obnovljenem Gradu Rajhenburg, kjer so se po-
govarjali o minulem delu in prihodnjih načrtih. 

Med projekti minulega leta na področju sakralne kulturne 
dediščine je župan izpostavil sofinanciranje obnove strehe 
na župnijski cerkvi sv. Janeza Evangelista v krški župniji, ob-
novo fasad na cerkvi sv. Petra in Pavla v Velikem Mraševem 
in cerkvi sv. Ruperta na Vidmu. Župnije so v lanskem letu za 
obnovo cerkva prejele nekaj več kot 32.000 evrov. Na javni 
razpis tekočega leta se je s projekti prijavilo šest upravičen-
cev, od tega štiri župnije. Strokovna komisija bo po razpisanih 
merilih za prijavljene projekte letos razdelila 37.696 evrov. 
Župan je duhovnikom predstavil najvidnejše projekte in 
glavne aktivnosti preteklega leta, prihodnje načrte pa skozi  
predstavitev kljub zahtevnim razmeram investicijsko narav-
nanega proračuna Občine Krško. 
Župan občine Krško se je na srečanju zahvalil za sodelova-
nje kakor tudi za gospodarno delo duhovnikov, ki z relativno 
malo javnega denarja opravijo zelo veliko delo pri obnovi in 
vzdrževanju številnih sakralnih objektov. „V teh težkih ča-
sih, ko so stiske ljudi vse večje, smo jim lahko hvaležni tudi 
za pastoralno delo, ki ga opravljajo v naši občini,“ je pove-
dal župan Miran Stanko in se še posebej zahvalil za vse, kar 
prispevajo k temu, da je med ljudmi več miru in spoštovanja. 

Ob kulturnem prazniku podelili 
Prešernove plakete in priznanja
Slovenski kulturni praznik in spomin na velikega slovenskega pesnika Franceta Prešerna smo v obči-
ni Krško počastili z osrednjo prireditvijo, na kateri sta župan mag. Miran Stanko in predsednica Zveze 
kulturnih društev Mirjana Marinčič 21 nagrajencem podelila Prešernove plakete in priznanja za prepo-
znavno kulturno ustvarjanje v našem prostoru.

gledališke skupine … Vsem 
tem oblikam kulturnih dejav-
nosti pa je lasten skupni pro-
blem financiranja. Viri, zlasti 
v pogojih krize, so premajh-
ni, da bi lahko govorili o ra-
zvoju,« je še povedal.

Nagrajence je nagovoril tudi 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko in izpostavil po-
men, ki ga imata za narod 
beseda in kultura, saj pred-
stavljata njegovo vezivo. Po-
hvalil je delovanje različnih 
društev in posameznikov, ki 
skrbijo, da je kultura ena 
izmed temeljnih gradnikov 
naše lokalne skupnosti.

Prejemniki 
Prešernovih plaket 
in priznanj
Priznanje za dosežek leta je 
prejel Dejan Učakar, odličen 
skladatelj Simfoničnega orke-
stra Krško, ki je bil tokrat na-
grajen za glasbeno podlago, ki 
jo je prispeval k odmevnemu 
muzikalu »Rok Kurent«. 

Priznanje z zahvalo za omo-
gočanje pogojev za delova-

nje ljubiteljske kulture je 
prejel Anton Bizjak, rav-
natelj OŠ Leskovec. Njego-
vi podpori pri zagotavljanju 
prostorov se gre zahvaliti, 
da imajo krajevna društva 
in posamezniki prostor za 
ustvarjanje, vaje, nastope 
in prireditve, katerim vedno 
gostoljubno odpira vrata šole 
in tako prispeva osnovni te-
melj delovanja.

Z zlato Prešernovo plaketo 
je Zveza Kulturnih društev 
Krško nagradila delo Gle-
dališke skupine DKD Svo-
boda Senovo, ki je v dolini 
pod Bohorjem prisotna že 90 
let in je v tem času s števil-
nimi odrskimi predstavami 
dosegla sam vrh slovenske-
ga amaterskega gledališča. 
Samo po letu 1945, odkar 
vodijo evidenco, so odigra-
li nič manj kot 100 predstav. 
S številnih gledaliških festi-
valov in srečanj se pod vod-
stvom dolgoletne režiserke 
Bože Ojsteršek pogosto vra-
čajo s priznanji in nagrada-
mi. Največ jih imajo za pred-
stave v celoti, nekaj pa so si 
jih prislužili tudi za igro po-
sameznikov in režijo. 

Med prejemniki srebrnih 
Prešernovih plaket so se v 
leto 2013 zapisali Vlasta Mo-

škon iz DKD Svoboda Senovo, 
Barbara Smolej Fritz, Pe-
ter Gabrič in Mitja Kuselj iz 
Simfoničnega orkestra Glas-
bene šole Krško ter Matjaž 
Krajnc in Lado Levičar iz KD 
Svoboda Brestanica.

Bronaste plakete pa so to-
krat prejeli Renata Jurečič 
in Franc Zorko, oba člana 
društva KD Stane Kerin Pod-
bočje, Tanja Preskar, Brigi-
ta Ogorevc iz KD Libna, Ro-
bert Žveglič, član Pihalnega 
orkestra DKD Svoboda Seno-
vo, Kristina Lovšin Salmič, 
uspešna dolgoletna zboro-
vodkinja Cerkvenega meša-
nega pevskega zbora Župni-
je Leskovec pri Krškem, Nina 
Fritz in Tanja Topol iz Sim-
foničnega orkestra Glasbene 
šole Krško, Smiljana Anžiček 
in Milena Roštohar iz Dru-
štva likovnikov Krško OKO ter 
Anja Krajnc in Tomaž Bre-
znikar iz Kulturnega društva 
Svoboda Brestanica.

Kulturni program, ki ga je 
povezovala Klavdija Mirt, so 
tokrat sooblikovali Pihalni or-
kester DKD Svoboda Senovo 
z izjemno sopranistko Galino 
Tubeishat ter dijaki Šolske-
ga centra Krško-Sevnica pod 
mentorstvom Alenke Vene, 
ki so v različnih svetovnih je-
zikih recitirali prvo in sedmo 
kitico Prešernove Zdravljice.

Za predanost kulturi ob Pre-
šernovem prazniku na Obči-
ni Krško nagrajencem iskreno 
čestitamo in se zahvaljujemo 
vsem, ki jo soustvarjajo.

Sprejem duhovnikov iz župnij 
občine Krško

Udeleženci srečanja z županom in njegovimi sodelavci

Akcija za večjo varnost pešcev
»Bodi previden«

Radica Šoln, predsednica 
gledališke sekcije DKD Svo-
boda Senovo, z zlato pla-
keto 
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bivalcem Črnca in Trnja olaj-
šala dostop do ceste,

• omogočila lažji prehod iz 
smeri Bizeljskega,

• ob obvoznici je načrtova-
na tudi večnamenska pot in 
nadhodi za pešce ter kole-
sarje, ki omogočajo kolesar-
ske povezave med Čateškimi 
toplicami, Brežicami in osta-
limi kraji brežiške občine.

Kakšne koristi bo občanom 
prinesla Uredba o DPN za ob-
močje HE Mokrice 

Posegi v prostor so od nekdaj 
del vsakdanjega življenja, saj 
si človek že od nekdaj prilaga-
ja naravo, v kateri živi. Pri dol-
goročnih projektih je potrebno 
zelo skrbno upoštevati in po-
iskati takšen način umestitve 

projektov v prostor, ki je spre-
jemljiv za lokalno skupnost in 
prinaša določene kompenzaci-
je prebivalcem tega področja. 
Hidroelektrarne bodo na dr-
žavni ravni zagotavljale pred-
pisani delež energije iz obno-
vljivega vira, na lokalni ravni 
pa bodo občanke in občani ob 
izgradnji hidroelektrarne pri-
dobili urejeno infrastrukturo, 

za katero Občina ne bi mogla 
sama zagotoviti sredstev ali bi 
jo lahko realizirala šele v dalj-
ni prihodnosti. 

1. Protipoplavna zaščita naselij 
in skrb za retenzijske površine

Najpomembnejša pridobitev 
ob izgradnji HE bo zagotovo 
ureditev poplavne varnosti 
za vasi Krška vas, Velike Ma-
lence, Čatež ob Savi, Loče, Mi-
halovec in Rigonce z izgradnjo 
visokovodnih nasipov, zagota-
vljanjem retenzijskih površin, 
črpališč in nadvišanjem cest. 
S poglabljanjem struge reke 
Save bodo lahko visokovodni 
nasipi, ki bodo ob naseljih, npr. 
Krški vasi, nižji in prijaznejši 
do prebivalcev. Protipoplavna 
zaščita na širšem območju na-
selij je načrtovana tako, da bo 
kljub nasipom mogoče širjenje 
naselij, saj bodo ti nasipi ščitili 
tudi zazidljiva zemljišča. 

V skladu z uredbo bodo inve-
stitorji in upravljavci HE dolžni 
poskrbeti za urejanje retenzij-

skih površin, kar pomeni, da 
bodo po neurjih in umiku viso-
kih voda na teh zemljiščih od-
pravili vse naplavine in vzpo-
stavili prvotno stanje. Izvajal 
se bo tudi nadzor gladine pod-
zemnih vod, tako da bodo ob 
morebitnih spremembah izve-
deni ustrezni hidromelioracij-
ski ukrepi za zaščito zemljišč. 

2. Razvojne priložnosti za turi-
zem in kmetijstvo

Z Uredbo o DPN za območje HE 
Mokrice bodo omogočene tudi 

nadaljnje aktivnosti za razvoj 
turizma. Pred poplavami za-
ščitena zemljišča ob Čateških 
toplicah bodo nudila možnost 
širitve turistične infrastruktu-
re (kampa), ob ureditvah re-
kreacijskih površin Športno-re-
kreacijskega centra (ŠRC) Grič 
bo urejen tudi Športno-rekre-
acijskega center (ŠRC) Mostec, 
kjer bo delujoči brod povezo-
val bregova reke Save. Ob iz-
gradnji HE bodo urejene tudi 
številne večnamenske poti in 
dostopi do reke ter akumula-
cijskega jezera. Večnamenske 
poti bodo primerne za kole-
sarje in pešce, tako za lokalne 
prebivalce kot turiste. 

Ob izgradnji HE in akumulacij-
skega jezera bodo za potrebe 
razvoja in ohranjanja kmetij-
stva zgrajena črpališča za na-
makanje. Pri hitrejši in boljši 
povezavi do zemljišč bodo po-

magale tudi večnamenske poti 
ob HE, še posebej pomembna 
pridobitev bo premostitev ob 
jezovni zgradbi, ki se bo nave-
zala na dovozno pot do HE na 
desni strani Save, na levi pa na 
obstoječe poti, in tako omo-
gočila hitrejšo povezavo med 
Dobovo z Jesenicami na Do-
lenjskem, kjer so številna po-
lja in njive.

3. Uredba o DPN tudi podlaga 
za reševanje posameznih pri-
merov

Sprejeta Uredba o DPN za ob-
močje HE Mokrice bo omo-
gočila iskanje rešitev za ti-
ste prebivalce, ki bodo želeli 
sanacijo svojih objektov oz. 
jih ponuditi investitorju v od-
kup. Uredba dopušča odkupe 
tistih objektov, za katere bo 
na podlagi podatkov ugoto-
vljeno, da bodo stroški sana-
cije višji od vrednosti objek-
ta. Odkupa nepremičnine bo 
ena izmed možnosti, v kolikor 
bodo to krajani tudi želeli. 

Sprejeta Uredba DPN za HE 
Mokrice bo tudi pravna podla-
ga za ureditev lastniških raz-
merij in odkupov zemljišč ob 
potoku Gabernica, za katere-
ga se načrtuje renaturacija - 
ureditev potoka v skladu z de-
janskim stanjem. 

Župan Ivan Molan o pred-
stavljenih rešitvah DPN-ja 
in nasprotovanju posame-
znikov

Župan občine Brežice Ivan Mo-
lan je po predstavitvi izrazil 
presenečenje, ker je med raz-
pravo o spremembah rešitev v 
DPN-ju ponovno prišlo do na-
sprotovanja izgradnji vzhodne 
obvoznice, saj je bila predsta-
vljena nova trasa obvoznice, 
usklajena z zahtevami civilne 
iniciative. Civilna iniciativa je 
zahtevala, da se cesta presta-
vi od naselij Črnc in Trnje pro-
ti severu ob železniški progi. 
Predlog je bil upoštevan, nova 
trasa vzhodne obvoznice pa bo 
omogočila tudi lažjo prometno 
komunikacijo Industrijsko-po-
slovni coni Brezina. Večina pri-
padnikov civilne iniciative se 
strinja z novo umestitvijo ob-
voznice, ki ima tudi večinsko 
podporo javnosti. Izrazito ne-
gativna ostaja manjša skupina 
posameznikov znotraj civilne 
iniciative, ki nasprotuje vsemu 
brez kakršnih koli konstruktiv-
nih predlogov ali argumentov. 
Ker so izčrpali argumente za 
nasprotovanje vzhodni obvoz-
nici, so sedaj pričeli celo s po-
misleki o smotrnost gradnje HE.

Župana Ivana Molana veseli, da 
so navzoči občani kljub neka-
terim pomislekom in pripom-
bam z odobravanjem spreje-
li predlagane rešitve. Večina 
je bila tudi enotnega mnenja, 
da je potrebno čimprej dokon-
čati DPN in začeti z izgradnjo 
HE ter tako omogočiti normal-
no življenje in razvoj ljudem v 
tem koncu Slovenije.

Kaj prinašajo spremenjene 
rešitve iz osnutka DPN za ob-
močje HE Mokrice

Spremembe rešitev osnutka 
DPN za območje HE Mokrice so 
razdeljene na dva večja sklo-
pa – prestavitev trase vzho-
dne obvoznice in spremembe 
pri protipoplavnih nasipih ter 
jezovni zgradbi. Dopolnjeni 
osnutek DPN prinaša dodatno 
premostitev v okviru jezovne 
zgradbe za hitrejšo povezavo 
med Dobovo in Jesenicami na 
Dolenjskem, spremembo viso-
kovodnih nasipov, ki omogoča 
nadaljnjo širjenje naselij (Mi-
halovec, Loče, Rigonce), ure-
ditve vzdolž reke Krke v ob-
močju ŠRC Grič, zagotovitev 
površine za širjenje turistič-
ne dejavnosti (Čateške topli-
ce), urejen dostop do rečne-
ga pristanišča na Jesenicah na 
Dolenjskem in spremembo tra-
se daljnovoda.

Upoštevane pripombe - re-
zultat uspešnega sodelovanja 
V preteklih letih so imeli obča-
ni brežiške občine negativne iz-
kušnje pri podajanju mnenj in 
predlogov k osnutkom državnih 
načrtov, saj ti pogosto niso bili 
dovolj preučeni in upoštevani. 
Pri umeščanju hidroelektrarn 
pa so občanke in občani skupaj 
z Občino Brežice zelo aktivno 
pristopili k podajanju pripomb 
in mnenj na osnutek državnega 
prostorskega načrta najprej za 
HE Brežice in dosegli izboljša-
ve in želene prilagoditve. Uspe-
šno sodelovanje se je ponovi-
lo tudi pri podajanju mnenj na 
osnutek državnega prostorske-
ga načrta za HE Mokrice, saj so 
občani skupaj z Občino dosegli 
spremembe, ki so zanje ugo-
dnejše. Večina prisotnih občank 
in občanov se je po zaključku 
predstavitve tako strinjala, da 
so bile pripombe v veliki meri 
upoštevane pri pripravi dopol-
njenega osnutka DPN. 

Vzhodno obvoznico potrebu-
jemo za razbremenitev me-
sta in nadaljnji razvoj

Potreba po izgradnji vzho-
dne obvoznice je bila prepo-
znana že l. 2000, zato so bile 
ob izgradnji avtocestnega od-
seka upoštevane možnosti za 
priključek vzhodne obvoznice 
na obstoječe cestno omrež-
je. V postopku priprave osnut-
ka DPN za območje HE Mokri-
ce se je izkazalo za smiselno, 
da se v osnutek vključi tudi tra-
sa za obvoznico. Ob predstavi-
tvi prvotnega osnutka javnosti 
se je oblikovala civilna iniciati-
va občanov za spremembo pre-
dlagane trase ceste. Na pod-
lagi prejetih pripomb civilne 
iniciative je nova trasa ceste 
prestavljena na vzhodno stran 
obstoječe železniške proge in 
odmaknjena od naselja Trnje, 
s tem je izpolnjena zahteva ci-
vilne iniciative. 

Na predstavitvi sprememb 
osnutka DPN so posamezniki 
postavili vprašanje, ali obvo-

Spremembe v osnutku DPN za HE Mokrice 

Poleg protipoplavne zaščite 
tudi razvojne priložnosti
BREŽICE – V začetku februarja so strokovni sodelavci Ministrstva za infrastrukturo in prostor skupaj z iz-
delovalci prostorskega načrta zainteresirani javnosti, ki se je zbrala v velikem številu, predstavili spre-
membe osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za hidroelektrarno (HE) Mokrice. Navzoči so spre-
mljali predstavitve sprememb DPN-ja z velikim pričakovanjem, saj je prvotni osnutek pred tremi meseci 
požel veliko neodobravanja, zato so občani podali številne pripombe in pričakovali povratne informacije 
o upoštevanih predlogih. Dopolnjeni osnutek je rezultat upoštevanih pripomb občanov in vključuje tudi 
prestavitev trase vzhodne obvoznice, ki bo rešila izven nivojska križanja ceste in železnice. 

znico res potrebujemo. Odgo-
vor je da, obvoznico potrebu-
jemo, saj bo:
• razbremenila križišče pri 

Blagovnici in promet na Ce-
sti svobode,

• omogočila širitev stanovanj-
sko-poslovnega dela na ob-
močju med Blagovnico in 
Ekonomsko šolo Brežice 
vzdolž Ceste svobode,

• rešila tri izven nivojska kri-
žanja ceste in železnice 
(Brezina, Črnc, Bukošek) 
z izvedbo dveh nadvozov 
(Brezina, Bukošek),

• olajšala dostop do IPC Brezi-
na,

• razbremenila cesto skozi 
naselje Črnc, saj se bo glav-
ni promet pri Intermarketu 
usmeril na obvoznico in pre-

Umestitev HE v prostor občine Brežice bo zagotavljala po-
plavno zaščito za naselja, povečala možnosti za razvoj turiz-
ma (športno-rekreacijske površine, kolesarske steze, rečna 
pristanišča, športni ribolov …) in kmetijstva (namakanje ob-
delovalnih površin, lažji dostop do zemljišč), omogočila hi-
trejše prometne povezave (vzhodna obvoznica) in rešila po-
samezne težave občanov (odkupi zemljišč, sanacija stavb). 
Poleg naštetega je bilo že pred pričetkom gradnje HE v bre-
žiški občini ustanovljeno podjetje HESS d.o.o., ki deluje v 
upravni zgradbi nekdanjega podjetja Vino Brežice, in je v 
brežiški občini že ustvarilo nova delovna mesta. Podjetje 
HESS trenutno zaposluje 40 oseb, v prihodnje naj bi se ta 
številka povečala na 60. Občina Brežice bo po pričetku obra-
tovanja hidroelektrarne pridobila letno 650.000 evrov iz na-
slova koncesijskih dajatev, ki jih bo namenila za urejanje 
infrastrukture po krajevnih skupnostih na območju HE.  Ob 
vsem tem Občina Brežice upravičeno pričakuje, da bodo več 
stomilijonske investicije prinesle tudi nov gospodarski za-
gon lokalnim podjetnikom in ostalim prebivalcem Posavja.

OPIS POTEKA NAČRTOVANE TRASE VZHODNE OBVOZNICE - Predvidena trasa za vzhodno obvoznico poteka na odseku 
od obstoječe regionalne ceste, kjer se v krožišču pri nakupovalnemu centru Intermarket naveže na načrtovano cesto 
Krško-Brežice, do navezave na severno krožišče avtocestnega priključka Brežice (krožišče pri Čateških toplicah) v 
dolžini skoraj 5 km. Obvoznica bo rešila tudi tri izven nivojska križanja ceste in železnice v Brezini, Črncu in Buko-
šku, in sicer z nadvozom pri Bukošku in z nadvozom v Brezini. Obvoznica poteka od krožišča pri Intermarketu preko 
nadvoza Brezina ob severni strani železnice do prečkanja potoka Bučlen, kjer je v nadaljevanju predvideno krožišče 
z novo navezavo regionalne ceste Bizeljsko-Čatež na obvoznico. Trasa obvoznice se za krožiščem usmeri proti jugu 
in z nadvozom Bukošek prečka železniško progo. Južno od prečkanja potoka Gabernica z mostom se na križanju z Bi-
zeljsko cesto izvede krožišče. Trasa se nadaljuje proti jugu (v krožišču se križa z regionalno cesto Brežice-Dobova) in 
v dolgem loku z mostom prečka reko Savo ter se na koncu odseka naveže na obstoječe krožišče pri Čateških toplicah.  
*Opomba – Na grafičnem prikazu sta predstavljeni obe trasi vzhodne obvoznice, z roza barvo je zarisana stara tra-
sa ceste, z rdečo ob železniški progi pa nova trasa ceste. 

Občina Brežice obvešča, da je Javni razpis za sofinanci-
ranje praznovanj, pokroviteljstva in promocij v letu 2013 
od 11.2.2013 dosegljiv na spletni strani občine Brežice: 
www.brezice.si.



Posavski obzornik - leto XVII, številka 4, četrtek, 14. 2. 201314 IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Se
vn

ic
a

Konec januarja je v poslovni coni pri hidroelektrarni Bo-
štanj potekala otvoritev prvega poslovnega objekta, name-
njenega popravilom tovornih vozil, gradbenih strojev in 
traktorjev ter vulkanizerstvu. Investitor in lastnik objek-
ta je Alojz Stegenšek, samostojni podjetnik, ki v domačem 
okolju na tem področju sicer deluje že dolga leta, nave-
dene storitve pa bo z zgraditvijo novega objekta prvič nu-
dil v svojih prostorih.

Investitor in podjetnik Alojz Stegenšek je ob tej priložnosti 
pripravil otvoritveni program ter v svojem nagovoru pozdra-
vil vse goste, med njimi predstavnike različnih gospodarskih 
družb sevniške občine. Uspešen pričetek dejavnosti sta mu 
med drugim zaželela predsednik Območne obrtne podjetni-
ške zbornice Sevnica Drago Krošelj in župan Srečko Ocvirk. 
Gre za prvi objekt v poslovni coni, sicer veliki 4,6 hektarjev 
in v kateri je po sprejetem občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu predvidenih osem gradbenih parcel, ki so veči-
noma v zasebni lasti. 

Panoge, predvidene za opravljanje v poslovni coni, so pred-
vsem obrtno-storitvena in proizvodna dejavnost, v osre-
dnjem delu tik ob obstoječem priključku do HE Boštanj je 
predvidena tudi lokacija za nov bencinski servis. Po spreje-
tem programu opremljanja Občina Sevnica zagotavlja izgra-
dnjo javne infrastrukture do poslovne cone, ureditve zno-
traj cone pa so v domeni investitorjev. V letu 2012 je bilo 
zgrajeno primarno vodovodno omrežje od vrtine Boštanj, 
pridobljeno zemljišče za gradnjo cest, v letu 2013 pa je 
predvidena gradnja kanalizacijskega kolektorja do poslov-
ne cone. Gradnja javne komunalne infrastrukture omogo-
ča novim potencialnim investitorjem pričetek urejanja gra-
dnje poslovnih objektov.
 Foto: Občina Sevnica

Poslovalnica Pošte Slovenije v Šentjanžu storitve krajanom od-
slej nudi v celovito prenovljenih in novo opremljenih prosto-
rih. Občina Sevnica kot lastnica prostorov v središču kraja, v 
katerih sicer deluje tudi krajevna skupnost, ter Pošta Sloveni-
je kot najemnica, sta namreč v decembru skupaj pristopili k 

investiciji in jo nedavno tudi uspešno zaključili. Prej neustre-
zni prostori so strankam na voljo v sodobnejši in prijaznejši 
podobi, poleg celovitih sanacijskih in preureditvenih del ter 
nove opreme pa je na novo urejen tudi prostor za pismonoše. 
Ob zaključku uspešnega sodelovanja sta si poslovalnico skupaj 
s sodelavci ogledala župan Srečko Ocvirk in direktor novome-
ške poslovne enote Pošte Slovenije Cvetko Sršen.
  Foto: Občina Sevnica

Pošta v Šentjanžu celovito 
prenovljena

Prenovljena enota pošte v Šentjanžu.

Prvi objekt v poslovni coni 
ob HE Boštanj

Ob otvoritvi je Alojzu Stegenšku čestital tudi predsednik 
Obrtno-podjetniške zbornice Drago Krošelj. 

V Športni dvorani Sevnica je prejšnji teden potekalo četrt-
finale šolskega tekmovanja v rokometu, in sicer v kategoriji 
starejših dečkov. Poleg ekip iz Celja, Velenja in Trbovelj je 
tekmovala tudi ekipa rokometašev iz Osnovne šole Sava Kla-
dnika Sevnica in se s prepričljivimi zmagami v vseh treh odi-
granih tekmah uvrstila v nadaljevanje tekmovanja. 

Uspešno na razpisih: vodovodni sistemi 
in sanacija okolice gradu
Občina Sevnica je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela dva sklepa o sofinan-
ciranju projektov, ki jih bo – skupaj z lastnimi proračunskimi sredstvi – pričela in zaključila letos.

Naziv prvega projekta s po-
dročja okoljske infrastruktu-
re je »Rehabilitacija in izgra-
dnja vodovodnih sistemov«, 
katerega skupna vrednost je 
dobrih 1.588.000 evrov, višina 
sofinanciranja s strani Evrop-
skega sklada za regional-
ni razvoj pa znaša 1.125.000 
evrov. Predmet ureditve je re-
habilitacija in izgradnja vodo-
vodov na širšem območju le-
vega brega reke Save v skupni 
dolžini 21.423 metrov, izgra-
dnja vodnih zbiralnikov in za-
jetja pitne vode. Z investici-

jami na posameznih odsekih 
vodovodnih sistemov želi Ob-
čina Sevnica zagotoviti zane-
sljivo oskrbo s kakovostno pi-
tno vodo, zmanjšati vodne 
izgube in zaščititi vodne vire 
pred vplivi onesnaževanja. 
Vodovodni sistem občina načr-
tuje posodobiti z vidika stro-
škovne, okoljske in tehnične 
učinkovitosti. Razpis za izbor 
izvajalca je v teku, investici-
ja pa se bo pričela in zaklju-
čila v letošnjem letu. 
S področja družbene infra-
strukture bo eden večjih pro-

jektov letošnjega leta »Sana-
cija okolice gradu Sevnica«, ki 
bo zajemal ureditev grajske-
ga parka in okolice gradu, re-
konstrukcijo oskrbnikove hiše 
v grajskem parku in sanaci-
jo brežine na področju gra-
du Sevnica. S projektom želi 
občina urediti okolico z graj-
skim parkom, vrtnarjevo vilo 
in dostopnimi potmi ter s tem 
doseči še bolj celovito ureje-
nost širšega grajskega hriba 
nad starim mestnim jedrom. 
Načrtovana ureditev poleg 
celovite urejenosti prinaša 

tudi večjo uporabnost z vidi-
ka preživljanja prostega časa 
in rekreacijskih možnosti. Za 
projekt v skupni vrednosti 
700.000 evrov je Občina Sev-
nica prejela sklep o sofinan-
ciranju v višini 495.000 evrov, 
prav tako s strani Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
Razpis za izbor izvajalca je v 
objavi, tudi ta investicija pa 
se bo pričela in zaključila le-
tos. Občina Sevnica bo ob iz-
vedbi projekta dosledno upo-
števala smernice Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine.

Slovesno ob kulturnem prazniku
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je Občina Sevnica v sodelovanju z javnim zavodom KŠTM Sevni-
ca in Zvezo kulturnih društev Sevnica pripravila osrednjo občinsko slovesnost v počastitev praznika kulture. 

Program slovesnosti so obli-
kovali učenci Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica in 

Glasbene šole Sevnica, slav-
nostni govornik je bil vse-
stranski kulturni ustvarjalec 

Nastopajoči in slavnostni govornik Rudi Stopar.

Rudi Stopar, vse zbrane pa 
je nagovoril tudi župan Sreč-
ko Ocvirk. Slovesnost je mi-
nila v znamenju priznanj in 
Prešernovih plaket Zveze 
kulturnih društev Sevnica, 
ki jih je dobitnikom za dol-
goletno in uspešno delo na 
področju ljubiteljske kultu-
re podelil predsednik zveze 
Jože Novak v družbi župa-
na Srečka Ocvirka. Letošnji 
prejemnik zlate Prešernove 
plakete je Boštanjčan Jože 

Pfeifer, prejemniki srebrne 
plakete pa so Ljudske pev-
ke z Razborja in Franc Ba-
stardi iz Krmelja. Z bronasto 
plaketo je zveza nagradi-
la Ljudske pevke Solzice iz 
Budne vasi, s priznanjem pa 
Likovno sekcijo DKŠD Svobo-
da Krmelj in Renato Podle-
snik Pajk. Obiskovalci so si 
v preddverju dvorane lahko 
ogledali razstavo fotograf-
skih del Vinka Šeška.
  Foto: Ljubo Motore

V sejni sobi Športnega doma Sevnica se je sestal Svet kra-
jevnih skupnosti – posvetovalno telo, ki ga sestavljajo pred-
sedniki krajevnih skupnosti sevniške občine. Med točkami 
dnevnega reda so prisotni, med njimi župan Srečko Ocvirk 
z vodji oddelkov občinske uprave, obravnavali vsebino eno-
tnega upravnega in finančnega poslovanja krajevnih skupno-
sti, ki ga ureja pravilnik o nalogah, delovanju in financiranju 
krajevnih skupnosti iz leta 2011 ter je upravno in finančno 
poslovanje prenesel v pristojnost občinske uprave. 
Občinska uprava z nudenjem strokovne podpore krajevnim 
skupnostim želi zagotoviti tudi nadaljnje dobro in kakovostno 
delo z vidika upravnega in finančnega poslovanja, kamor med 
drugim sodijo naloge s področja javnega naročanja, admini-
stracije, upravljanja s premičnim in nepremičnim premože-
njem in druge. Predsedniki krajevnih skupnosti so se nadalje 
seznanili tudi s pripravo sprememb odloka o kategorizaciji 
občinskih cest, programom oskrbe s pitno vodo za leto 2013 
ter programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda za obdo-
bje 2013–2016, obravnavali pa so tudi delovna področja za-
gotavljanja javne razsvetljave, urejanja javnih površin ter 
izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti.

V sklopu dejavnosti sevniške energetske svetovalne pisarne, ki 
je namenjena brezplačnemu svetovanju občanom na podro-
čju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, je prejšnji 
teden na pobudo Občine Sevnica potekalo energetsko sveto-
vanje predstavnikom zborov lastnikov stanovanj v večstano-
vanjskih objektih, s katerimi v mestu Sevnica upravlja podje-

tje Terca. Razmislek o rabi energije se dolgoročno obrestuje, 
saj cene energije nezadržno rastejo. Svetovalec iz Energet-
ske pisarne Brežice je udeležencem tako podal informacije 
o izbiri najprimernejših energentov glede na danosti lokaci-
je in značilnosti stavbe, o uporabi obnovljivih virov energi-
je, toplotni zaščiti zgradb, ekonomski učinkovitosti ukrepov 
in druge podatke s predmetnega področja. Izpostavljena je 
bila možnost sofinanciranja s strani Eko sklada za nove nalož-
be rabe obnovljivih virov energije in večje energetske učinko-
vitosti za večstanovanjske in stanovanjske stavbe. 
Energetsko svetovalno pisarno v Sevnici zainteresirani sicer 
lahko obiščete v pisarni podjetniškega inkubatorja v prosto-
rih podjetja Komunala Sevnica, in sicer vsako drugo in četrto 
sredo v mesecu. Za svetovanje se je potrebno predhodno na-
javiti na Občini Sevnica, kjer se dogovorite za termin in vsebi-
no razgovora. Razgovor s svetovalcem traja 45 minut, nato pa 
svetovalec pripravi in na dom pošlje povzetek razgovora z vse-
mi podrobnejšimi podatki in navodili. Izvajanje svetovanja za 
občane sofinancira Eko sklad – slovenski okoljski javni sklad.
 Foto: Občina Sevnica

Seja sveta krajevnih skupnosti

V teku brezplačno energetsko 
svetovanje

Energetsko svetovanje predstavnikom zborov lastnikov 
stanovanj.

Sevniški osnovnošolci odlični 
v rokometu

Dobitniki priznanj s predsednikom ZKD Sevnica Jožetom 
Novakom.
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Nadzorni	svet	Javnega	podjetja	KOMUNALA	d.o.o.	SEVNICA,	
Naselje	heroja	Maroka	17,	8290	Sevnica	na	podlagi	27.	člena	
Zakona	o	gospodarskih	javnih	službah	(Uradni	list	RS	št.	32/93,	
30/98-ZZLPPO,	 127/06-ZJZP,	 38/2010-ZUKN,	 57/2011)	 in	
18.	člena	Statuta	javnega	podjetja	Komunala	d.o.o.	Sevnica	
razpisuje	prosto	delovno	mesto	

DIREKTOR ( m/ž )
Javnega podjetja KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

Kandidat/-ka	mora	izpolnjevati	naslednje	

splošne	pogoje:
• državljanstvo	Republike	Slovenije,
• aktivno	znanje	slovenskega	jezika,
• oseba	 ni	 bila	 pravnomočno	 obsojena	 zaradi	 naklepnega	
kaznivega	dejanja,	ki	se	preganja	po	uradni	dolžnosti,	in	ni	bila	
obsojena	na	nepogojno	zaporno	kazen	v	trajanju	več	kot	šest	
mesecev,

• oseba	ni	v	kazenskem	postopku	zaradi	naklepnega	kaznivega	
dejanja,	ki	se	preganja	po	uradni	dolžnosti	

in	posebne	pogoje:
• ima	najmanj	visokošolsko	strokovno	izobrazbo,
• ima	najmanj	pet	let	delovne	dobe,
• ima	strokovne,	organizacijske	ter	vodstvene	sposobnosti.

Prijava	mora	vsebovati:
• program	razvoja	Javnega	podjetja	Komunala	d.o.o.	Sevnica,
• dokazila	o	doseženi	strokovni	izobrazbi,
• dokazila	o	delovni	dobi,
• izjavo	kandidata,	da:

 ◦ je	državljan	Republike	Slovenije
 ◦ ni	bil	pravnomočno	obsojen	zaradi	naklepnega	kaznivega	
dejanja,	ki	se	preganja	po	uradni	dolžnosti,	in	da	ni	bil	obsojen	
na	nepogojno	zaporno	kazen	v	trajanju	več	kot	šest	mesecev,

 ◦ zoper	njega	ni	bila	vložena	pravnomočna	obtožnica	zaradi	
naklepnega	 kaznivega	 dejanja,	 ki	 se	 preganja	 po	 uradni	
dolžnosti.

	
Pisno	 vlogo,	 kateri	 priložite	 izjave	 in	 dokazila	 v	 skladu	 s	
splošnimi	 in	posebnimi	pogoji,	pošljite	priporočeno	v	zaprti	
pisemski	ovojnici	v	15	dneh	po	objavi	razpisa	na	naslov:	Javno	
podjetje	Komunala	d.o.o.	Sevnica,	Naselje	heroja	Maroka	17,	
8290	Sevnica	s	pripisom	"	Za	razpis	–	direktor	".

Kandidate	bomo	o	izbiri	obvestili	v	8	dneh	po	imenovanju.

 Nadzorni svet

Že ob branju članka v 2. številki, četrtek, 17. 1. 2013, na stra-
ni Občine Krško pod naslovom „Nekaj več kot mesec dni po od-
prtju obnovljenega gradu Rajhenburg, prijazno vabljeni“ so 
bili člani Društva izgnancev (beri: žrtve okupatorja) presene-
čeni in ogorčeni nad poimenovanjem gradu „preselitveno ta-
borišče“, kajti preko tega taborišča so bili ljudje izgnani in ne 
preseljeni iz svojih domov.

Na protest žrtve nad takim poimenovanjem je dala Občina Kr-
ško v istem glasilu, pod št. 3., z dne 31. 1. 2013, pojasnilo, v 
katerem se ne opravičuje, ampak utemeljuje pravilnost poime-
novanja taborišča s tem, da v zadnjem stavku tega pojasnila ci-
tirano navaja: „Pojasniti želimo, da se naziv taborišča nanaša 
na ljudi, ki so bili preko prese-
litvenega taborišča grad Raj-
henburg preseljeni in tako za 
več let izgnani iz domovine“.

Pri takšnem poimenovanju 
se sklicujejo v pojasnilu tudi 
na druge uporabnike takega 
naziva, kar pa ni res, saj dr. 
Tone Ferenc uporablja samo 
izraz izgnanci, izraz „pre-
selitev“ pa uporablja ime-
novani samo za preselitve-
na področja tako, kot so ta 
imenovali okupatorji sami, 
ker so le-ti težili k temu, da 
njihova dejanja ne bi pred-
stavljala sovražnosti, ampak 
dobronamernost. To doka-
zujejo tudi tedanje njihove 
obljube, da bodo dobili pre-
seljenci povrnjenega toliko 
premoženja na drugem kra-
ju, kot ga zapuščajo. Znani 
so primeri, ko izgnanci niso 
hoteli pred izgonom oddati 
živine in ostalih domačih ži-
vali tistim, ki niso bili na se-
znamu izgnancev.

Glede na zgoraj navedeno smo 
bili izgnanci in nikakor ne pre-
seljenci.
 Karel Levak, 
 predsednik DIS Artiče

Odziv na članek Občine Krško 
pod naslovom „Pojasnilo“
(Posavski obzornik št. 3, 31. 1. 2013)

Lepe nagrade za naše bralce tudi tokrat! Z malo sreče 
in znanja pa se lahko občinstvu predstave Slovenska 
muska od A do Ž, v kateri blesti Lado Bizovičar in bo 
9. marca v Termah Čatež, pridružite tudi vi. Tokratno 
nagradno vprašanje se glasi:

Katere tematske strani pripravljamo za naslednjo 
številko časopisa? (pokukajte na str. 17)

Pravilni odgovor nam skupaj z vašimi kontaktnimi 
podatki (ime, priimek, naslov, za lažje obveščanje 
lahko tudi telefonsko številko) pošljite na naslov:

Posavski obzornik
"nagradna igra"

Trg Matije Gubca 3
8270 Krško

Vaš odgovor s podatki pa nam lahko pošljete tudi na
nagradna.igra@posavje.info.

Tri srečneže bomo o prejeti nagradi obvestili na 
posredovane kontakte.

V mreži se nevladne organiza-
cije zdaj tudi aktivno vsebin-
sko povezujejo, je za naš časo-
pis poudarila Vilma Zupančič 
iz Ustanove lokalne razvojne 
fundacije Posavja, ki je nosi-
lec projekta PRSTaN in v očeh 
mnogih nevladnikov predsta-
vlja glavni motor posavskega 
nevladnega povezovanja: „Res 
je, morda se še ne sliši toliko, 
a mislim, da se bo bolj v pri-
hodnje, naše stičišče je lansko 
leto dobilo tudi vsebinsko pod-
poro nevladnih organizacij, ki 
jih povezujemo. Torej so se 
sedaj v stičišču prepoznali ne 
le tisti, ki nas potrebujejo za 
svoje tekoče delovanje, am-
pak tudi tisti, ki želijo nekaj 
več in so v stičišču prepozna-
li podporo, da lahko svoj glas 
izrazijo. Če pravimo, da mo-
raš najprej shoditi, potem ne-
kaj pokazati in šele nato lah-
ko nekaj zahtevaš – potem smo 
v stičišču sedaj nekje med po-
kazati in zahtevati.“ 

Projekt je z ustanovitvijo 
mreže pridobil nove možno-
sti delovanja, a njegova pri-
hodnost je kljub temu zara-
di narave financiranja vedno 
negotova ali kot je po do-
godku dejala Zupančičeva: 
„Leta gredo res hitro, morda 
pa je žalostno to, da vemo, 
da bo PRSTaN dočakal še peti 
rojstni dan in polovico šeste-
ga, potem pa stvari niso več 
tako rožnate. Moram prizna-
ti, da kar se tiče našega glav-
nega sofinancerja projekta, 
Ministrstva za pravosodje in 
javno upravo, so res zelo do-
vzetni za to področje delo-
vanja, mislim, da so zelo na-
predni in odzivni, kar se tiče 
samih razpisov, pogojev, po-
ročanja in podobno, ampak 
tudi oni so pač navsezadnje 
na neki strani omejeni s po-
litičnimi zadevami. Skupaj z 
njimi in nevladnimi organiza-

»Da bi v nas prepoznali partnerja«
BREŽICE - V sredo, 30. januarja, je Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije (PRSTaN) 
praznovala četrti rojstni dan. Dogodek v Mestni hiši v Brežicah je popestril Peter Dirnbek z glasbenim 
nastopom. Četrto leto je bilo za Prstan v marsičem pomembno, največji premik pa se je zgodil z usta-
novitvijo Mreže PRSTaN.

cijami po Sloveniji delujemo 
v smeri, da bi bili podobni 
projekti, kot je naš, ume-
ščeni tudi v naslednjem per-
spektivnem obdobju, tako na 
državnem nivoju kot seveda 
na lokalni ravni.“ 

Na PRSTaN-u so po besedah 
Zupančičeve zelo zadovolj-
ni, da so se v tem obdobju 
tudi v samem stičišču okre-
pili z novimi znanji: „Sode-
lavke na projektu in nekaj 
prostovoljcev vsebinsko že 
pokrivajo več pomembnih 
zadev, recimo tako pravno 
področje delovanja nevla-
dnih organizacij kot računo-
vodsko-finančni del, te dni je 
bilo sploh živahno okrog za-
ključnih računov, hkrati pa 
smo postavili neke temelje 
in nameravamo razvijati sti-
čišče tudi v smislu projektne 
podpore, se pravi, priprave 
in izvajanja projektov, iska-
nja partnerjev v tujini, sploh 
na jugu Balkana, ki postaja 
za nas perspektivno obmo-
čje za čezmejne aktivnosti. 
Poskušali bomo zaznati vse, 
kar naši nevladniki želijo ozi-
roma zmorejo na vsebinskem 
področju, in jim poiskati par-
tnerja zunaj države.“

Ravno v zvezi s čezmejnim 
povezovanjem in siceršnjim 
sodelovanjem nevladnega 
sektorja v različnih projek-
tih pa se pojavljajo vedno 
iste zagate pri sposobnosti 
nevladnih organizacij za za-
laganje večjih finančnih sred-
stev za razne, za prihodnost 
dobrega sodelovanja v druž-
bi sicer pomembne projekte. 
Nevladne organizacije imajo 
dobre ideje, vsebino in zna-
nje, pogosto pa ne zmorejo 
finančnega bremena financi-
ranja evropskih projektov in 
nato eno- ali večletnega ča-

kanja na vračilo sredstev iz 
tega naslova. Da bi nevladni-
kom pomembno olajšali ta in 
druge vidike delovanja, se je 
Mreža PRSTaN aktivno vklju-
čila v pripravo Regionalnega 
razvojnega programa s svoji-
mi predlogi. Med drugim so 
predlagali tudi, „da bi nevla-
dni sektor pridobil garancij-
sko shemo, podobno, kot jo 
ima podjetništvo, torej za 
pridobitev sredstev, ki jih 
moraš nato založiti na primer 
pri različnih projektih. To je 
res najšibkejša točka nevla-
dnih organizacij“. In rojstno-
dnevne želje? „Želimo si, da 
bi lokalne skupnosti in gospo-
darstvo v nas, nevladnih or-
ganizacijah oziroma mreži, 
prepoznali dobrega partner-
ja in da na nivoju regije ne 
bi govorili več samo o infra-
strukturnih projektih, ko pa 
že govorimo o infrastruktur-
nih projektih, pa, da bi jim 
aktivno dodajali tudi vsebino 
oziroma vdihovali življenje,“ 
je še dodala Zupančičeva in 
še enkrat pozvala društva, da 
se z novostmi glede povezo-
vanja seznanijo tudi osebno 
na sedežu stičišča PRSTaN v 
Brežicah.
 Maruša Mavsar

Peter Dirnbek, Mila Levec in Vilma Zupančič

Odkrijmo svoje skrite potenciale
Na Ljudski univerzi Krško deluje letno vsaj sedem študijskih krožkov 
za odrasle (bralni, likovni, esperantska klepetalnica, zdravilna zelišča, 
zdravje, retorika in drugi), ki jih na nacionalni ravni koordinira Andrago-
ški center Slovenije. Konec januarja se je začel na Ljudski univerzi Kr-
ško nov študijski krožek Odkrijmo svoje skrite potenciale, kdaj pa, če ne 
zdaj. Vsebina krožka temelji na teoriji izbire znanega psihoterapevta dr. 
Williama Glasserja. Študijski krožek je brezplačna oblika medsebojnega 
učenja, izmenjave izkušenj in študija, ki ga vodi usposobljeni mentor. 
Ob zaključku svoje znanje člani krožka predstavijo javnosti v obliki pre-
davanj, razstav, literarnih večerov, glasil in nastopov, s čimer prikažejo 
vsebino krožka in svojo ustvarjalnost. Vabimo nove člane, da se nam pri-
družijo v karavani študijskih krožkov. LU Krško

S Posavskim obzornikom 
na Slovensko musko!

Ob četrtem rojstnem dnevu Prstana

prejeli smo



Posavski obzornik - leto XVII, številka 4, četrtek, 14. 2. 201316 ŠPORTNO POSAVJE

ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Sevnica : Krško 22:20, 
Trebnje : Sevnica 33:27, Krško : Ce-
lje 17:27
Lestvica – 1. Gorenje Velenje 36, 11. 
Sevnica 8, 12. Krško 3

ČLANI 1.B DRL
Rezultat – Dobova : Velika Nedelja 
31:21
Lestvica – 1. Šmartno 22, 6. Dobova 11

ČLANI 2. DRL
Rezultati – Col : Brežice 28:35, Loka : 
Radeče 32:15, Brežice : Radgona 28:29
Lestvica - 1. Loka 25, 4. Radeče 19, 
6. Brežice 14

MLADINCI 1. DRL
Rezultat – Krško : Ribnica 31:36
Lestvica – 1. Slovan 28, 5. Krško 15

KADETI – PF – SKUPINA B
Rezultati – Celje : Krško 32:30, Krško 
: Ormož 22:38
Lestvica - 1. Ormož 7, 3. Krško 6

STAREJŠI DEČKI A – PF – SKUPINA B
Rezultati – Brežice : Celje 35:28, Vele-
nje : Brežice 25:26 
Lestvica – 1. Brežice 8

STAREJŠI DEČKI B – PF – SKUPINA B
Rezultati – Krško : Celje 18:21, Ormož 
: Krško 23:24
Lestvica – 1. Krka 10, 5. Krško 2 

ČLANICE
Rezultati – Škofja Loka : Brežice 19:22, 
Millenium : Brežice 16:34
Lestvica - 1. Olimpija 23, 5. Brežice 10

MLAJŠE DEKLICE A
Rezultat – Maribor : Brežice 13:11 
Lestvica – 1. Žalec 18, 7. Brežice 2

MALI NOGOMET

ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Benedikt : Sevnica 3:5, Sev-
nica : Stripy 5:1
Lestvica - 1. Velenje 38, 3. Sevnica 33

POKAL četrtfinale
Rezultat - Sevnica : Dobovec 4:5

U21 - VZHOD
Rezultati – Vuko : Sevnica 2:6, Sevnica 
: Slovenske Gorice 11:1 
Lestvica – 1. Dobovec 30, 3. Sevnica 29

U18 – SKUPINA A
Rezultat – Sevnica : Nazarje 1:6
Lestvica – 1. Dobovec 18, 4. Sevni-
ca 12

ODBOJKA

3. DOL ČLANICE 
Rezultati – Škofja Loka : Brestanica 
3:1, Brestanica : Žirovnica 2:3
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 43, 5. Ko-
stak-Elmont Brestanica 25

KADETINJE liga B – skupina E
Rezultati – Krško : Ljubljana II 0:2, Kr-
ško : Novo mesto 0:2
Lestvica – 1. Volleyball Ljubljana II 4, 
3. POK Krško 0

KADETI liga B – skupina D
Rezultati – Brezovica : Kostanjevica 
0:2, Kostanjevica : Logatec 2:0
Lestvica – 1. Črnuče 8, 2. Kostanjevi-
ca na Krki 8

STAREJŠE DEKLICE liga B – skupina D
Rezultati – Brestanica : Krško 1:2, Kr-
ško : Grosuplje 2:1, Brestanica : Gro-
suplje 2:0
Lestvica – 1. Kostak Elmont Brestanica 
6, 2. POK Krško 4

MALA ODBOJKA - DEKLICE
Rezultati 3. kroga, redni del – Bled : 
Brestanica 2:0, Brestanica : Žirovnica 
2:0, Bled : Brestanica 2:0
Rezultati 2. kroga, repesaž - Radovlji-
ca : Krško 1:2, Grosuplje II : Krško 2:0, 
Kostanjevica : Mladi Jesenice 1:2, Ko-
stanjevica : Odbojkarica.si II 1:2
Rezultati 3. kroga, repesaž - Krško : 
Mladi Jesenice 0:2, Krško : Grosuplje II 
2:1, Mladi Jesenice : Krško 2:1
Rezultati za mesta - Kostanjevica : 
Domžale II 2:0, Kamnik III : Kostanje-
vica 2:1

MALA ODBOJKA - DEČKI
Rezultati 1. kroga, repesaž – Kostanje-
vica : Logatec 2:0, Kostanjevica : An-
hovo 2:1
Rezultati 2. kroga, repesaž – Kostanje-
vica : Zmajčki 2:1, Kostanjevica : Ži-
rovnica 2:1

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultat – Krško : Konjice 76:43

Lestvica – 1. Krka mladi 26, 3. Posav-
je Krško 23

ČLANI 4. SKL
Rezultati – Ruše : Podbočje 63:50, Sev-
nica : Lenart 77:84
Lestvica – 1. Ruše 21, 7. Posavje Sevni-
ca 14, 8. Posavje Podbočje 11

PLAVANJE 

DP v Kranju – finala

ČLANI
Hrbtno, 200 m - 2. Kramaršič 2:05.51, 
100 m - 3. Kramaršič 57.87, 50 m – 3. 
Kramaršič 26.85
4x100 m prosto - 10. Celulozar Krško 
(Ameti, Omerzel, Kramaršič, Dostal) 
3:47.59
4x200 m prosto - 6. Celulozar Krško 
8:31.15
4x100 m mešano - 8. Celulozar Krško 
4:09.19

ČLANICE
4x100 m prosto - 8. Celulozar Kr-
ško (Bizjak, Jambriško, Grilc, Zorič) 
4:10.95
4x200 m prosto - 6. Celulozar Krško 
9:06.13
4x100 m mešano - 9. Celulozar Krško 
4:44.26

MLADINKE
Hrbtno, 100 m – 7. Bizjak 1:07.35, 200 
m - 2. Bizjak 2:22.66
Prosto, 50 m – 7. Bizjak Nika 27,18, 200 
m – 8. Bizjak 2:10.29, 400 m – 6. Biz-
jak 4:31.96, 800 m – 6. Bizjak 9:28.10, 
7. Grilc 9:35.57
Prsno, 200 m - 6. Grilc 2:48.43

KADETINJE
Prosto, 50 m - 6. Zorič 29.15, 8. Jam-
briško 29.20, 100 m - 4. Zorič 1:01.70, 
400 m – 4. Zorič 4:42.35, 800 m – 6. 
Zorič 9:49.84

DP v Mariboru – finala

STAREJŠE DEKLICE
Prosto, 100 m – 6. Maruša 1:10.86, 
200 m – 2. Maruša 2:26.03, 400 m - 
2. Maruša 5:00.77, 800 m - 3. Maru-
ša 10:31.19

STAREJŠI DEČKI
Prsno, 50 m – 3. Žičkar 34.93, 100 m 
- 3. Žičkar 1:14.66, 200 m - 5. Žičkar 
2:45.55 

MLAJŠI DEČKI, Ljubljana - top 8
Prosto, 200 m - 7. Poljšak 2:33.12

ATLETIKA

ZIMSKA DP

ČLANI
3.000 m – 1. Breznik 8:40,40

ST. MLADINKE
Palica - 1. Krošelj 3,45 m, 7. Modic 
2,80 m

ST. MLADINCI
Palica - 3. Tičar 4,45 m (OR), 4. Budič 
4,10 m (OR), 6. Jankovič 3,40 m

ML. MLADINKE
1.500 m – 4. Ferlin 5:26.37, 3.000 m 
– 4. Medved 13:04.47, Palica – 1. Kro-
šelj 3,46 m, 7. Modic 2,60 m, Skok v 
višino – 1. Omerzu 1,74 m

ML. MLADINCI
Palica - 2. Tičar 4,30 m, 4. Budič 4,10 
m (OR), 6. Jankovič 3,40 m

DEKLICE U16
60 m - 7. Glojnarič N. 8.26, 60 m ovire 
- 6. Kužnik 9.69, Palica - 3. Modic 2,80 
m, 4. Budič B. 2,50 m, 5. DeCosta 2,40 
m, Skok v višino - 1. Omerzu 1,69 m

DEČKI U16
60 m - 6. Metelko 7.75, Skok v višino - 
1. Kovačič 1,80 m, 2. Mlakar 1,75 m, 
Palica - 1. Budič S. 3,92 m, 3. Dober-
šek 3,00 m, 4. Roštohar 2,70 m, Skok 
v daljino - 7. Metelko 5,49 m

DEKLICE U14
60 m – 2. Glojnarič N. 8.31, 60 m ovi-
re – 2. Glojnarič 9.72, 4. Kužnik 9.87, 
6. Fackovič Volčajnk 10.77, Skok v vi-
šino – 3. Plankar 1,46 m, 4. Kržan 1,44 
m, 8. Netahly 1,25 m 

DEČKI U14
Skok v višino – 4. Kranjec Radkovič 
1,30 m

DEKLICE U12
Mnogoboj - 4. Glojnarič 1759 točk, 23. 
Pinterič 1345 točk, Skok v daljino - 1. 
Glojnarič 4,43 m, Skok v višino - 1. 
Glojnarič 1,36 m, 3. Pinterič 1,10 m

DEČKI U12
Skok v daljino - 5. Bogovič 4,17 m

BREŽICE - V Mladinskem centru Brežice je 27. januarja pote-
kal 1. hitropotezni turnir v spomin na člana Šahovskega kluba 
Brežice Vlada Rokviča, enega glavnih nosilcev članske ekipe 
Brežic, ki se je tudi po njegovi zaslugi leta 2005, ko je igral 
na 1. plošči, po kar nekaj letih ponovno prebila v 2. člansko 
ligo, v kateri tekmuje še danes. Med 13 udeleženci je za-

nesljivo zmagal Samo Štajner (ŠK Triglav Krško) pred Jože-
tom Volčanškom in Dragom Kolarjem (oba ŠK Brežice). Med 
osnovnošolci je bila najboljša Ana Urbanč (ŠK Šmarje pri Jel-
šah) pred Aljo Baškovec in Klemnom Zupančičem (oba ŠK 
Triglav Krško). Pokale je prispevala Rokvičeva družina, ki je 
pripravila tudi okrepčilo za udeležence in jih seznanila z ži-
vljenjem pokojnega brežiškega šahista. Rokvičev vnuk Filip 
pa je odprl turnir s prvo potezo ter podelil pokale in meda-
lje najboljšim šahistom.  D. Kolar

Prvi memorial Vlada Rokviča

Spredaj Alja Baškovec, Ana Urbanč s Filipom, Klemen Zu-
pančič, zadaj Drago Kolar, Samo Štajner in Jože Volčanšek

Zadnja dirka 
Matije Duha

KRŠKO - Prve dni februarja 
je ljubitelje speedwaya v 
Posavju in po svetu močno 
pretresla novica o hudi ne-
sreči Matije Duha, 23-let-
nega voznika AMD Krško, 
ki je kot prvi Slovenec do-
slej nastopal na seriji dirk 
odprtega prvenstva v Ar-
gentini. Dvakratni mla-
dinski prvak Slovenije je 
zaradi poškodbe moral iz-
pustiti lansko tekmovalno 
sezono, zato naj bi svojo 
pripravljenost za letošnje 
prvenstvo poskušal izbolj-
šati tudi z dirkami v Juž-
ni Ameriki. To mu je dobro 
uspevalo, saj je bil v skup-
ni razvrstitvi ves čas med 
najboljšimi, na usodni de-
veti dirki v Bachii Blanci 
pa je v 4. vožnji zadel mo-
tor italijanskega voznika, 
nakar ga je odneslo v za-
ščitne gume, ki so bile ob 
progi postavljene names-
to zračnih blazin. Ob tem 
je Duh dobil tako hude po-
škodbe glave, da je čez ne-
kaj dni v bolnišnici umrl. 
Kot so sporočili iz AMD Krš-
ko, je bil ob tem dogodku 
odprt transakcijski račun, 
na katerega je mogoče na-
kazati sredstva, s katerimi 
bi pomagali družini Matije 
Duha. Informacije o tem 
smo objavili tudi na www.
posavje.info.  S. M.

v hotelu 
  city KRŠKo

www.fotografika.si

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

Z naslovi državnih prvakov 
so se po dvakrat okitili člani 
AK Brežice Lara Omerzu (ml. 
mladinke, U16), velik talent 
v skoku v višino, Leda Kro-
šelj (ml. in st. mladinke) v 
skoku s palico in Leja Gloj-
narič (U12) v skoku v višino 
in daljino, po enkrat pa so 
slavili Matic Kovačič (U16) v 
skoku v višino, Simon Budič 
(U16) v skoku s palico in Jan 
Breznik v teku na 3.000 m, 
sicer član velenjskega atlet-
skega kluba. 
Po medaljah so posegli še 
Gaja Pinterič (U12) z bro-
nom v skoku v višino, Nika 
Glojnarič (U14) s srebroma 
v teku na 60 m in 60 m ovi-
re, Nika Plankar (U14) in Pri-
mož Mlakar (U16) z bronoma 
v skoku v višino, Rok Dober-
šek (U16) in Nastja Modic 
(U16), oba prav tako bron v 
skoku s palico. Z dvema me-
daljama se je okitil Ambrož 
Tičar (ml. in st. mladinci), s 

Atleti brez zimskega sna
BREŽICE – Kljub polarnim vremenskim razmeram posavski atleti ne počivajo. 
V preteklih tednih so potekala zimska prvenstva v mlajših kategorijah in na 
krožni stezi, kjer so slovenski atleti, kot je to že v navadi, gostovali v sose-
dnji Avstriji. Kot so nas posavski atleti že razvadili v preteklosti, so nam tudi 
tokrat prinesli obilico medalj in zimskega veselja.

srebrom in bronom v skoku 
s palico.
Atlete v prihajajočih tednih 
čaka še člansko atletsko pr-
venstvo ter prvenstva v suva-
nju krogle in metih v Ljublja-
ni, Slovenski Bistrici in Ptuju. 
Brežičani v svojih tradicio-
nalno močnih disciplinah, 
metu kladiva, suvanju kro-

gle in skoku s palico, iščejo 
poti do novih kolajn. Ob ka-
kovostnih pogojih vadbe, ki 
so jih z možnostjo koriščenja 
zimskega objekta vzpostavili 
v Brežicah, se nadejamo na-
daljnjih uspehov atletov.

 Luka Šebek
 Foto: Tomi Jankovič

Prvi so se konec januarja v 
kranjskem pokritem olimpij-
skem bazenu predstavili v 
članskih, mladinskih in kadet-
skih kategorijah. Pri članih je 
Jaka Kramaršič uspel v disci-
plinah hrbtnega sloga osvoji-
ti kar tri medalje, najžlahtej-
šo srebrno prav na najdaljši 
200-metrski razdalji. Skupaj z 
mlajšimi klubskimi kolegi An-
dražem Dostalom, Harisom 
Ametijem in Matijo Omer-
zelom je sodeloval v štafetah 
4x100 m prosto in mešano ter 
4x200 m prosto, kjer so osvo-
jili 6., 8. in 10. mesto.
V kategoriji mladink je zable-
stela Nika Bizjak, ki je v hrb-
tnem slogu na 200 metrov 
prinesla v Krško kolajno srebr-
nega leska, ob tem ji je uspelo 

Plavalci s številnimi kolajnami z DP
LJUBLJANA, KRANJ, MARIBOR – V preteklih tednih je zimska plavalska sezona v 
Sloveniji doživela vrhunec z izvedbo državnih prvenstev v vseh starostnih katego-
rijah. Udeleženci prvenstev so bili tudi člani krškega plavalnega kluba Celulozar. 

doseči še pet final. Ob Niki se 
je z uvrstitvijo na 7. mesto na 
800 m prosto in s 6. mestom na 
200 m prsno izkazala še Špela 
Grilc. Med kadetinjami je Kar-
men Zorič dvakrat ostala za 
las brez kolajne na 100 in 400 
m prosto s 4. mestoma, kate-
rima je dodala še dve 6. me-
sti. Na 50-metrski razdalji je 
do finala priplavala tudi Lara 
Jambriško. Dekleta so sesta-
vila tudi štafeto, ki je osvojila 
6., 8. in 9. mesto.
Za najmlajše plavalce so pr-
venstvo izvedli v začetku fe-
bruarja v Ljubljani. Plaval-
ni klub iz Krškega so zastopali 
fantje Benjamin Poljšak, Ti-
len Mijokovič, Alen Jular in 
Tim Bizjak ter deklica Juli-
ja Marolt. V kategoriji mlaj-

ših dečkov in deklic rezultati 
še niso v ospredju, saj gre za 
postopno uvajanje v svet pla-
vanja in razvijanje delovnih 
navad. Kljub temu naj ome-
nimo Benjamina Poljšaka, ki 
je v številčni konkurenci doži-
vel s 7. mestom na 200 m pro-
sto najboljši rezultat. Drugi te-
den februarja je potekalo še 
zadnje zimsko državno prven-
stvo za starejše dečke in de-
klice. Po bronastih kolajnah 
je pri dečkih posegel Jan Žič-
kar z dvema 3. in 5. mestom v 
prsnem slogu. Med dekleti je 
Žana Maruša postala dvakrat 
srebrna na 200 in 400 m prosto 
ter bronasta na 800 m prosto, 
ob tem je posegla po finalu še 
s 6. mestom na 100 m prosto. 
Fantje so sestavili tudi štafeto 
v postavi Lovro Arh, Anže Ko-
zole, Jan Žičkar in Aljaž Bo-
golin ter dvakrat osvojili zelo 
dobro 10. mesto. Ob njih so v 
posamični konkurenci tekmo-
vali še Benjamin Urek, Tjaš 
Žvar, Nika Zakšek in Jerne-
ja Šribar.
V plavalnem klubu Celulozar 
imajo trenerji še naprej težko 
nalogo ustvarjati kakovostno 
vadbo v pogojih, kot je 16,6 
metrov dolgi pokriti plavalni 
bazen v OŠ Leskovec. Le ne-
nehna improvizacija in velika 
volja tako vseh plavalcev kot 
tudi njihovih trenerjev vodi 

Dvakratna državna prvakinja v skoku s palico Leda Krošelj

Popravek

V prejšnji številki Posa-
vskega obzornika se je v 
članku z naslovom „Po-
nosni na vzgojno delo z 
mladimi“ (str. 20) prikra-
dla napaka. Avtorju član-
ka se je pomotoma za-
pisalo, da je predsednik 
Karate kluba Obzorje 
Brežice Christian Kaj-
tna. Dolgoletni in aktu-
alni predsednik kluba je 
mag. Hrvoje Teo Orša-
nič. Za napako se priza-
detim opravičujemo. 

do rezultatov, ki jih dosega-
jo mladi športniki, iz vrst ka-
terih začuda še vedno pogosto 
»izplava« kakšen talent, ki je 
sposoben posegati po odličjih 
državnih prvenstev.       
 Luka Šebek
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Kam v Posavju?
Četrtek, 14. 2.

• ob 14.00 v MT Senovo: izde-
lovanje Valentinovih vizitk

• ob 17.00 v igralnici MC 
Brežice: majhni umetniki – 
brezplačne delavnice, info 
in prijave na otroski.mcb-
rezice@gmail.com

• ob 18.00 v Stari galeriji na 
gradu Sevnica: otvoritev 
razstave likovne sekcije Art 
Lipa KUD Budna vas v mese-
cu kulture

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predavanje Janeza Božiča 
„Gozdni vrt“

• ob 20.00 v Gabrju pri Do-
bovi: Fašjenk - poravnanje 
pokojnega fašjenka Gotofka 
na pare, veselo žalovanje z 
one man bandom Cik-cak, 
upepelitev Gotofka, branje 
litanij in zabava; ob 23.00: 
Valentinovo darilo - slači-
punca in slačifant

Petek, 15. 2.

• ob 15.30 v knjižnici v Bistri-
ci ob Sotli: pravljična urica

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: zastave Evrope

• ob 18.00 v MT Raka: lov na 
skriti zaklad

• ob 19.00 v gostilni Kmečki 
hram v Kostanjevici na Krki: 
Polni koledarji, prazni dne-
vi – pogovor s pisateljem, 
kolumnistom, scenaristom, 
režiserjem in računalniškim 
strokovnjakom Miho Mazzi-
nijem 

• ob 19.00 v e-točki MC Bi-
strica ob Sotli: delavnica ce-
pljenja sadnega in okrasne-
ga drevja

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob 20.00 v Ločah pri Dobo-
vi: Fašjenk - prihod žare v 
Loče, nastop Ločke žlahte, 
gasilskega pihalnega orke-
stra Loče in mažoretk, za-
bava s Toter midi        

• ob 21.00 v dvorani MC Breži-
ce: DŠB Fest s Hladnim pivom

• ob 21.00 v MC Krško: tradi-
cionalni SAS Maskenbal

• ob 22.00 v Klubu Metulj 
v Bistrici ob Sotli: koncert 
kantavtorja Tomija Lorberja

Sobota, 16. 2.

• ob 9.00 v športni dvora-
ni Doma XIV. divizije Seno-
vo: tradicionalni humanitar-
ni turnir v malem nogometu

• ob 9.30 v MT Raka: izdelaj-
mo lutkovno gledališče

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delajmo akvarij

• ob 14.00 v Ločah pri Dobo-
vi: Fašjenk - formiranje po-
vorke za 15. mednarodni 
karneval; ob 15.00: prihod 
povorke v Dobovo, predaja 
občinskega ključa, predsta-
vitev posameznih skupin; ob 
17.00: karnevalska "fešta" v 
dvorani kulturnega doma z  
ansamblom Krjavelj

• ob 15.00 v MC Krško: kuhar-
ske delavnice za mlade

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Brežice: regijski te-
matski koncert tambura-
ških in mandolinskih skupin 
Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja – Tamburaški orke-
ster Glasbene šole Brežice, 
Mlajša tamburaška skupina 
KUD Oton Župančič Vinica, 
Tamburaška skupina Carmen 
Cord Osnovna šola Metlika, 
Tamburaški orkester KUD 
Oton Župančič Artiče

• ob 20.00 v večnamenski 
dvorani Term Čatež: Valen-
tinova predstava – Vid Valič 
in Denis Avdić

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Karmakoma in 
Onubo

Nedelja, 17. 2.

• ob 14.00 v MC Krško: ozvo-
čevalska delavnica 

• ob 16.00 v športni dvora-
ni Brežice: veliki Valentinov 
koncert; nastopajo: učenci 
in učenke OŠ Brežice, MoPZ 
Planina Cerklje ob Krki, 
skupina Iber, Zlati orgličar 
2010, Cerkljanski veseljaki, 
Mariachi Fiesta en Jalisco, 
Navihanke ter ansambli Po-

gum, Popotniki, Vikend, Do-
lenjci, Roka Žlindre, Fran-
čič in Nemir; organizator KD 
Planina Cerklje ob Krki

Ponedeljek, 18. 2.

• od 8.00 do 13.00 v igralnici 
MC Brežice: otroške počitni-
ške aktivnosti (vsak dan do 
22. 2.); cena: 25 €, info in 
prijave na otroski.mcbrezi-
ce@gmail.com ali na 05 90 
83 794 (Julita)

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do 22. 2.)

• ob 10.00 v MT Senovo: po-
čitniške aktivnosti (vsak dan 
do 22. 2.)

• ob 11.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: ustvarjalne zim-
ske počitnice

• ob 16.00 v Dnevnem centru 
ZPM Krško: češki animirani 
film - spoznavanje češkega 
jezika preko animiranega 
filma in osnovnih fraz (ob-
vezna prijava)

• ob 19.30 v MC Krško: film-
ski večer

Torek, 19. 2.

• ob 10.00 v Dnevnem centru 
ZPM Krško: delavnica z balo-
ni - oblikovanje predmetov 
iz balonov (obvezna prijava)

• ob 10.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Nade Kozjek 
„Zelišča – nabiranje, shra-
njevanje, sušenje“ (1. del)

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predavanje 
Davorja Špeharja o zdravem 
ekološkem vrtnarjenju

• ob 19.00 v MC Krško: večer 
družabnih iger

• ob 19.30 v Prosvetnem 
domu Brežice: gledališka 
predstava „Lunine mene“, 
za abonma in izven

Sreda, 20. 2.

• ob 10.00 v Dnevnem centru 
ZPM Krško: izdelava sneža-
kov iz papirja (obvezna pri-
java)

• ob 11.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: ustvarjalne zim-
ske počitnice

• ob 14.30 v MT Senovo: gle-
dališka delavnica 

• ob 17.00 v restavraciji in 
kavarni gradu Rajhenburg: 
predstavitev brošure „Reka 
okusov – Vinsko kulinarične 
dobrote Posavja“

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 17.00 v MC Krško: multi-
medijska delavnica 

• ob 20.00 v MC Krško: Luksuz 
filmske srede - kratki filmčki

Četrtek, 21. 2.

• ob 10.00 v Dnevnem cen-
tru ZPM Krško: spoznavanje 
francoskega jezika preko 
animiranega filma in osnov-
nih fraz (obvezna prijava)

• ob 16.00 v Dnevnem centru 
ZPM Krško: delavnica z balo-
ni - oblikovanje predmetov 
iz balonov (obvezna prijava)

• ob 17.00 v dvorani MC Breži-
ce: otroška gledališka pred-
stava „Kekec in Prisank“

• ob 17.00 v igralnici MC Bre-
žice: majhni umetniki – brez-
plačne delavnice, info in pri-
jave na otroski.mcbrezice@
gmail.com

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
potopisno predavanje Judith 
Zgonec o Švici

• ob 18.00 v sejni sobi Uprav-

ne enote Brežice: okrogla 
miza „Treppova vila danes 
in nikoli več?“

• ob 18.00 v MC Krško: po-
ker liga

Petek, 22. 2.

• ob 11.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: ustvarjalne zim-
ske počitnice 

• ob 17.00 v klubu MC Breži-
ce: zgodba iz Malavija s hu-
manitarnim namenom

• ob 18.00 v MT Raka: večer 
družabnih iger

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
večer družabnih iger

• ob 19.00 v gostilni Kmečki 
hram v Kostanjevici na Krki: 
Igranje kresničk – pogovor 
Stanke Hrastelj in Katje Plut

• ob 19.00 v knjižnici na Se-
novem: predavanje Pie Per-
šič „Hodim, torej sem“

• ob 20.00 v MC Krško: mu-
zikal „Revolucija ljubezni“

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: film stand up komika 
Perice Jerkovića „Leto“

Sobota, 23. 2.

• ob 9.00 v športni dvorani MC 
Brežice: turnir v namiznem 
tenisu

• ob 9.30 v MT Raka: izdelo-
vanje trgank iz kolaž papirja

• ob 10.00 v MT Podbočje: co-
fki iz volne

• ob 10.00 v MT Senovo: dru-
žabne igre

• ob 15.00 v gasilskem domu 
Mali Kamen: turnir v nami-
znem tenisu za pokal PGD 
Mali Kamen

• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: 
turnir v namiznem nogometu

• ob 18.00 v dvorani KS Sko-
pice: 6. tradicionalni turnir v 
šnopsu (v dvojicah); prijav-
nina: člani ŠD Skopice 2,5 €, 
nečlani 3,5 €, prijave 1 uro 
pred začetkom turnirja

• ob 18.00 v večnamenski 
dvorani Term Čatež: otroška 
predstava „Volk in sedem ko-
zličkov“

• ob 19.00 v Domu kulture Ra-
deče: komedija v treh de-
janjih s streljanjem „Vaja 
zbora“, gledališki abonma 
za odrasle 2012/2013, pred-
stava ni primerna za otroke, 
mlajše od 12 let

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Gerota

• ob 22.00 v Klubu Metulj v Bi-
strici ob Sotli: koncert skupi-
ne Črni Peter

Nedelja, 24. 2.

• ob 16.00 na Sromljah: gle-
dališka igra „Svet se pa vrti, 
če si, al‘ če te ni“ v izved-
bi igralske skupine Smeh ni 
greh iz Pišec

• ob 22.00 v Klubu Metulj 
v Bistrici ob Sotli: nedelj-
ski koncertni cikel - Skadne 
Krek (Norveška)

Ponedeljek, 25. 2.

• ob 16.30 v Knjižnici Sevni-
ca: literarna ustvarjalnica 
z Marijo Kalčič; ob 18.30: 
5. srečanje bralnega krož-
ka za odrasle

• ob 19.30 v MC Krško: film-
ski večer

Torek, 26. 2.

• ob 8.10 in 10.00 v Domu 
kulture Radeče: predstava 
„Na pragu poletja“, mla-
dinski gledališki abonma 
2012/2013

Ne glede na to, kaj in kako podpihujejo in besedno iz-
umljajo politiki in sindikati, prepričana sem: biti pe-
dagoško kvaliteten, razgledan, psihično izredno močan 
in pokončen učitelj - to je eden najzahtevnejših in vse-
kakor najodgovornejših poklicev. Ravno zaradi vseh 
teh pridevnikov, ki sem jih dodala besedi učitelj, sma-
tram, da je za ta poseben poklic resnično ustvarjenih 
malo ljudi. Malo ljudi z izredno pedagoško žilico, zvr-
hano mero potrpežljivosti, v mojih očeh pa tudi samo-
kritičnosti in želje po nenehnem lastnem razvoju, lah-
ko uspešno zdrži vse preizkuse tega poklica in hkrati iz 
otrok potegne vse najboljše. Za učiteljski poklic pa se 
žal odločajo tudi tisti, ki teh darov in potrebne vzdržlji-
vosti nimajo. 

Tako je vedno bilo, boste rekli, bili so učitelji in „učite-
lji“. A prav vsi morajo vsakodnevno graditi občutljive 
odnose z učenci, ohranjati medsebojno spoštovanje, po-
leg tega pa tudi avtoriteto. Osnovnošolci in srednješolci 
žal danes le redkim priznavajo avtoriteto in do nedav-
nega sem za ta pojav v največji meri dolžila permisiv-
no vzgojo, vtikanje staršev v področje pedagoškega pro-
cesa in spremembe načina poučevanja. Pri zadnjih 
pogovorih z osnovnošolci in srednješolci pa sem si raz-
širila horizont: za del pomanjkanja avtoritete so odgo-
vorni tudi nekateri učitelji, ki se ne zavedajo meje, ki 
bi morala obstajati med učiteljevo zasebnostjo in pokli-
cem. „Ja, učiteljica nam vedno govori, kje je nakupo-
vala,“ pove dekle, neki fant potrdi: „Naš profesor daje 
fotke z žurov na splet“, tretja mi zaupa: „Naš učitelj je 
moj frend na facebooku“, četrta še pove: „Učiteljica z 
nami deli vse svoje osebne zadeve in kar naprej opra-
vlja,“ in tako dalje. 

Presenečeni? Kako sem bila šele jaz, ko sem o takih iz-
livih učiteljev poslušala iz mnogih otroških ust! Res ni-
sem vedela, da si nekateri učitelji dovolijo, da z ne-
polnoletnimi otroki razglabljajo o svojem zasebnem 
življenju. Seveda, tudi mi smo kot otroci vedeli, da 
imajo naši učitelji recimo pridne ali poredne otroke, da 
ga kdo izmed njih tu in tam popije in še kakšno malen-
kost – še zdaleč pa nismo vedeli podrobnosti, ki jih ne-
kateri očitno prostovoljno delijo med svoje mlade in ra-
dovedne poslušalce. Kako, vas vprašam, naj takšen 
učitelj sploh obdrži kakršnokoli avtoriteto in integri-
teto? Menda je to predvsem šibka točka mlajših učite-
ljev, ki si želijo pristnejšega stika z učenci. Po mojem 
mnenju pa je to zgrešeno. Učitelj je lahko prijatelj le 
do neke, profesionalno zdrave mere. Zaradi otrok, ki še 
predobro prepoznajo učiteljeve negotovosti in se tudi 
zaradi takšnih izpovedovanj posmehujejo procesu šo-
lanja, ter predvsem zaradi učiteljev samih bi bilo bolje, 
da ti bolj varujejo svojo zasebnost.  

Piše: Maruša Mavsar

Domačnost 
preko meje

podčrtano

• ob 19.00 v MC Krško: večer 
družabnih iger

Sreda, 27. 2.

• ob 14.30 v MT Senovo: gle-

dališka delavnica
• ob 17.00 v MC Krško: mul-

timedijska delavnica 
• ob 20.00 v MC Krško: 

Luksuz filmske srede - krat-
ki filmčki

V marcu znova prihaja čas, ko se lotimo opravil v hišah 
in stanovanjih. Da boste v pravem času dobili čim več 
koristnih informacij že v naslednji številki, ki izide 28. 
februarja, pripravljamo tradicionalne tematske strani 
UREJAMO DOM. 

„Urejamo dom“ bodo strani, namenjene načrtovanju, 
gradnji, opremljanju, urejanju, čiščenju bivalnih 
prostorov, hladilnim in ogrevalnim tehnikam, različnim 
ureditvam okolice stanovanj in hiš, notranji opremi, 
zavarovanjem in podobno. K sodelovanju tako že 
vabimo podjetja, ki ponujajo storitve in izdelke s teh 
področjih – pokličite na 07 49 05 780, 040 634 783 ali 
pa nam  pišite na marketing@posavje.info. 

Tematske strani 
28. februarja 2013
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Na muhi ...
Jožef Petkovšek iz Leskov-
ca pri Krškem je reden ude-
leženec kostanjeviškega 
ocenjevanja domačih ko-
lin, kjer s svojimi izdelki 
posega po najvišjih mestih. 
Da to svoje ljubiteljstvo 
jemlje resno, pa je doka-
zal tudi z izdelavo poseb-
nega kovčka iz orehovega 
lesa, ki služi za prenos do-
mačih  dobrot, vsebuje pa 
tudi pripomočke za njiho-
vo ‚konzumacijo‘. Vseka-
kor bi si takšno ‚prvo po-
moč‘ marsikdo želel imeti 
vedno na razpolago … (P. P.)

V cvičkovem hramu na Raki so se na povabilo aktualne, 
že štirinajste cvičkove princese Tjaše Metelko s Studen-
ca, zbrale njene predhodnice s tem laskavim nazivom. Na 
povabilo se je odzvalo sedem deklet, ki so nekoč nosile 
krono cvičkove princese: Erika Avguštinčič Gracel (2003), 
Anita Hrastar (2005), Barbara Kramar (2006), Sonja Ža-
gar (2007), Vesna Komatar (2008), Vesna Perko (2009) in 
Martina Baškovič (2010), pridružili pa so se jim tudi Ivan 
Vizlar, predsednik DV Raka, Matjaž Jakše, predsednik DV 
Studenec, Jože Žura, predsednik Zveze DV Dolenjske, vi-
nogradnik z Velikega Trna Jernej Žaren in miss Panonike 
harmonike Natalija Hočevar. Gostitelj Vizlar se je tako-
le znašel pred fotografskim objektivom v „šopku prin-
ces“. (Foto: Vili Ivačič)

Ni lepšega kot nasmeh, ki ga prejmeš, prisegajo nekateri. 
V sevniški knjižnici poleg dobrih knjig, v katerih je mo-
goče prebrati marsikaj zanimivega, pomagajo bralkam 
in bralcem pri iskanju literature in ostalega knjižnične-
ga gradiva tudi prijazne knjižničarke. Tanja, Tina in Saša 
so del ekipe, na katero se bralke in bralci pogosto obrne-
jo, ko iščejo ustrezno literaturo ali pa zgolj potrebuje-
jo informacijo o dogodkih, ki se ali pa se bodo odvijali v 
prostorih knjižnice. (S. R.) 

Pred nastopom na februarski prireditvi Radogost v graj-
ski kapeli na sevniškem gradu sta se v prijeten klepet za-
pletla soproga sevniškega podžupana Milena Žnidarič in 
mladi igralec, performer in producent Grega Močivnik, ki 
se vedno pogosteje iz Ljubljane, kjer je član Šentjakob-
skega gledališča, vrača v rodno Sevnico in s svojim nasto-
pom popestri kakšen kulturni dogodek. (S. R., foto: L. M.)

Prodajna mesta: 

23.2. 2013 ob 18.00 uri
Večnamenska dvorana
Term Čatež

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

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: 

Takole je na senovskem strelišču Zaklo potreniral stre-
ljanje Vlado Grahovac, ki pa ni le predsednik KS Senovo, 
temveč tudi poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite 
občine Krško. Zato bi se glede na dokaj alarmantne raz-
mere v državi komu še utegnila utrniti misel, da so moža-
ki na teh funkcijah dobili od resornega obrambnega mi-
nistra „befel“, da se usposobijo še za kakšno drugačno 
ukrepanje, ne zgolj za poveljevanje v primeru elemen-
tarnih nesreč … (B. M., foto: J. Macur)
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Janja Ojsteršek Djordje-

vić, Reštanj – deklico,
• Sandra Vovk, Jablance – 

deklico,
• Anja Turnšek, Kamence – 

deklico,
• Andreja Žertuš, Bizeljsko 

– deklico,
• Krista Lapuh Krulc, Breži-

ce – deklico,
• Tatjana Kukovičič, Lokve 

pri Brestanici – deklico,
• Ines Prah, Curnovec – de-

klico,
• Špela Kosančič, Gornje 

Orle – deklico,
• Marjetka Tihole, Ledina – 

deklico,
• Sara Hadžić, Vrhje – de-

klico,
• Kaja Putrih, Drameljšek – 

deklico,

rojstva

• Simon Lopatec iz Brežic in 
Lidija Stojković iz Srbije, 

• Mitja Hribar in Manuela 
Pinterič, oba iz Ribnice.

 
ČESTITAMO!

poroke

• Nataša Prah, Gorenje Sko-
pice – dečka,

• Lucija Kočar, Polje pri Bi-
strici – deklico,

• Andreja Matijevc, Podgor-
je pri Pišecah – dečka,

• Željka Vrabec, Žejno – de-
klico,

• Marija Stanič, Jereslavec 
-  deklico,

• Gjurgja Mihajlova, Sevni-
ca – deklico, 

• Katarina Novak, Šentle-
nart – deklico,

• Saška Janković, Brežice – 
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).

Simona Vogrinc iz Dobove in Marko Iljaš iz Krške-
ga, 29. september 2012, grad Mokrice (Foto: Gre-
gor Molan)

moja poroka

SEVNICA - Gospa Neža Žnidaršič se je rodila  28. januarja 1914 
v Rovišču v družini Mikolič. V družini je bilo sedem otrok. Celo 
življenje je preživela v KS Studenec, kjer jo vsi dobro poznajo 
kot delovno, skromno, v težkih trenutkih polno optimizma in 
vedno pripravljeno pomagati drugim. Leta 2007 se je preselila 
v Dom upokojencev Sevnica, kjer je v ponedeljek, 28. januar-

ja, praznovala 99. rojstni dan. Obiskali so jo predstavniki Rde-
čega križa lokalne skupnosti, učenci osnovne šole iz Studenca, 
sorodniki in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Skupaj z vod-
stvom DUO Impoljca so ji čestitali ob visokem življenjskem ju-
bileju in zaželeli vse dobro v stotem letu življenja. Gospa Neža 
se je zahvalila vsem, ki jo imajo radi, skrbijo za njo in jo spre-
mljajo na njeni življenjski poti. Po prijetnem druženju v jedil-
nici DU Sevnica smo si ob koncu obljubili, da se čez eno leto ob 
praznovanju 100-letnice ponovno srečamo. C. Zupan

PIJAVŠKO – Na novega leta dan je visok jubilej, 90 let, dopol-
nil Anton Starc iz Gornjega Pijavškega. Svoj častitljivi jubi-
lej je s svojimi sorodniki praznoval 5. januarja, ko so mu vsi 
zaželeli predvsem trdnega zdravja. Anton se je kot zadnji, 
osmi otrok rodil v kmečki družini v hribovski vasici Srednje 
Arto. Med vojno je bil kot 20-letni fant izgnan v Nemčijo, 

kjer je delal v industriji. Po vojni se je vrnil domov in zaposlil 
v rudniku Senovo. Leta 1954 se je poročil in si z ženo Justi-
no začel ustvarjati dom in družino v Srednjem Artu. Kasneje 
so se preselili v Kalce, nato pa v dolino, na Gornje Pijavško, 
kjer s sinovo družino živita umirjeno življenje. V zakonu sta 
se jima rodila hči in sin, imata pa tudi pet vnukov ter dva 
pravnuka. Anton je bil ves čas zaposlen, nazadnje v SOP Kr-
ško, skupaj z ženo pa je skrbel za dom in kmetijo. Imel je 
posebno veselje, zelo rad je namreč, dokler je lahko, izde-
loval lesene vinske sode in kadi, kasneje pa se je zamotil s 
pletenjem košev in košar. Prav tako je ob nedeljah in na ra-
znih slavjih rad raztegnil meh svoje harmonike, danes pa si 
krajša čas z branjem zgodovinskih knjig in gledanjem tele-
vizije.  M. Merlin

Anton Starc praznoval 90 let

90-letnik v krogu svoje družine

99 let Neže Žnidaršič

Jubilantka Neža Žnidaršič z obiskovalci

KRŠKO - 29. januarja je v krogu družine praznovala 90. roj-
stni dan Marija Gabrič iz Gorenje Lepe vasi pri Krškem, ki pa 
že šesto leto prebiva v Domu starejših občanov Krško. Dobre 
in lepe želje ji je izrekel tudi župan občine Krško mag. Miran 

Stanko, katerega se je Mici, kot ji pravijo tisti, ki jo poznajo, 
zelo razveselila. V življenju se je srečevala z različnimi preiz-
kušnjami, ki jih je pogumno premagovala. Med 2. sv. vojno je 
bila izgnana v koncentracijsko taborišče Auschwitz. Morala je 
prijeti za različna dela šivilje, kuharice ... Se pa teh časov s 
solzami v očeh spominja in večkrat pove, kako težki so bili. V 
zakonu se ji je rodila hčerka Anica. Velika sreča je zanjo njen 
vnuk, sedaj pa jo razveseljujeta tudi pravnuka Lucija in Pe-
ter. Želimo ji zdravja še na mnoga leta.  N. Jankovič

Gabričeva Mici praznovala 90 let

Slavljenka s svojimi najbližjimi in županom

RAKA – 19. januarja je 90-letnico praznoval Jože Kranjc, ki 
so ga ob tej priložnosti obiskali predstavniki KS, Rdečega kri-
ža in Društva upokojencev Raka. Gospod Jože se je rodil leta 
1923 v Močvirju pri Bučki kot peti otrok v družini in vse do 
leta 1941 pomagal na kmetiji svojih staršev. Leta 1941 je bil 
s starši izseljen v Nemčijo, kjer mu je umrla mati, v domo-

vino oz. na pogorišče domačije pa se je vrnil 17. 8. 1945. Iz 
nič so znova začeli graditi dom. Jože je delal pri obnovi ta-
kratne Celuloze kot tesar, nato je bil tajnik in matičar, naj-
prej na občini Bučka in nato na tedanji občini Raka, pozneje 
pa tajnik Krajevne skupnosti. Najbolj se ga Račani spominja-
jo po razglasih, ki jih je imel vsako nedeljo po prvi maši. V 
življenju si je ustvaril topel dom z ženo in tremi sinovi. Ni-
koli ni bil bolan, a ga je kruta usoda priklenila na posteljo. 
S pomočjo žene in svojcev, sosede in CSD Krško je njegovo 
zdravje pod budnim očesom osebne zdravnice dr. Vrančiče-
ve še kar ustrezno. P. P./Vir: KS Raka

90-letnik Jože Kranjc

Jože Kranjc z obiskovalci

GAJ – Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice je na kulturni 
praznik že tretje leto organiziralo pohod po njihovih vino-
rodnih gričih. Zborno mesto je bilo na izletniški kmetiji Sve-
tnik v Gaju, kjer se je zbralo lepo število pohodnikov od blizu 
in daleč. Po kratkem programu s pesmijo moškega pevske-
ga zbora Slavček in nekaj recitali so se podali na pot, ki jih 

je najprej vodila do Koritnega, kjer jih je pogostila druži-
na Mihe Kvartuha, čez Ponikve, kjer so se ustavili v zidanici 
Pepija Bajsa, nato do Vogrinovega hrama, kjer jih je boga-
to pogostilo Društvo prijateljev podeželja Svetniki, čez Brez-
je in Perišče do Rajca, kjer so se spet okrepčali v zidanici 
Slavka Bizjaka, ter nazaj na štartno mesto, kjer sta jih ča-
kala topla malica in glasba z mladimi Kranjskimi muzikanti.
  Mira Budič/R. R.

Tretjič po vinorodnih gričih

Del pohodnikov pri Vogrinovem hramu

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

Velika izbira darilnega programa
Žalna dekoracija

VSE ZA VRT:
- organska gnojila
- semenske vrečke vrtnin
- čebulček in česen
- semenski krompir

UGODNO!

JANEZ BOŽIČ:

GOZDNI VRT
predavanje

četrtek, 14.2., ob 19. uri
Klub KDK, vstop prost

Info: (07)488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
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Koga pošiljamo v Evropo, kdo so nominiranci za vik-
torje, kaj prinaša nov resničnostni šov in kateri vi-
deospot morate videti? Tokrat preberite:

Ko smo v prejšnji rubriki ugibali, ali bo slovenske barve 
na Evroviziji zastopala Nuša Derenda, smo sedaj le do-
bili odgovor. Slovenija v Evropo pošilja Hannah Manci-
ni. RTV Slovenija se je namreč letos skladno z določili 
Pravilnika o izboru skladbe in izvajalca za tekmovanje 
v švedskem Malmöju odločila poslati pevko ameriških 
korenin. Skladba bo premierno predstavljena v četrtek, 
14. februarja. Sicer se boste Hannah zagotovo spomni-

li kot članico skupine Xequtifz (na fotografiji), v ka-
teri nastopata tudi glasbenika posavskih korenin, Bo-
jan Zupančič na saksofonu in Miha Koretič na kitari.

Po skoraj dveh mesecih glasovanja so znani finalisti po-
pularnosti za najbolj odmevno medijsko nagrado – vik-
tor. V kategorij glasbenikov so poslušalci izglasovali Ta-
njo Žagar, Jana Plestenjaka, narodno-zabavno skupino 
Modrijani, primorskega kantavtorja Iztoka Mlakarja 
ter fantovsko skupino In&Out (na fotografiji). Čeprav 
se slednji na glasbeni sceni resneje pojavljajo od avgu-
sta 2012, nominacija še toliko zgovorneje priča o njiho-

vi popularnosti. “Nominacija je definitivno presenetila 
vse. Super je videti, da smo po slabem letu na sloven-
ski sceni že nominirani za viktorja. Naš trud se očitno 
splača in to nam daje zagon za nadaljnje delo. Že no-
minacija je sladka, zmaga pa bi bila še slajša,“ nam je 
svoje vtise zaupal eden izmed priljubljene četverice, 
Krčan Lovro Klanjšček. Drugi krog glasovanja za me-
dijske nagrade leta poteka do 27. februarja. Sicer pa 
člani skupine In&Out še sporočajo, da so pripravljeni 
na snemanje novega avtorskega singla.

Miran Rudan je poskrbel za vrnitev na glasbeno sceno 
z dolgo pričakovanim videospotom, v katerem je svo-
je čare pokazala manekenka Karin Škufca. Videospot 
za skladbo Rad jo imam, v katerem ima osrednjo vlo-
go omenjena vrhunska manekenka, dobesedno prena-
ša zgodbo pesmi v žensko telo in dušo. Vsi vpleteni v 
izdelek menda zatrjujejo, da tovrstnega videospota v 
Sloveniji še ni bilo in da je prava paša za oči. Predlaga-
mo, da si ga pogledate in presodite kar sami.

Priprave na tretjo sezono resničnostnega šova Slovenija 
ima talent so v polnem teku. Predizbori so zaključeni, 
ustvarjalci šova so obiskali kar osem slovenskih mest. 
Med udeleženci predizborov smo opazili tudi D‘Palin-
ka Band (na fotografiji). „7 nas je. 7 let že skupaj na-

ročamo na ‚špilih‘ 7 ‚špricerjev‘, 7 let se trudimo z 
vajami enkrat na teden, a teden ima 7 dni ... Odločili 
smo se, da 7. leto prižgemo svojo zvezdo še izven ob-
močja 07. Prijavili smo se na Slovenija ima talent,“ so 
fantje zapisali pred nastopom na predizboru. No, kot 
kaže so žirijo navdušili, saj svoje poslušalce že vabi-
jo, da pridejo navijat na avdicijo v živo, 16. februar-
ja. Mi pa smo prepričani, da je (bo) na šovu nastopilo 
še več Posavcev, zato nas le obvestite, da na vas slu-
čajno ne pozabimo.
  Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

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

Geslo križanke pošljite do četrtka, 21.2.2013, 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

FITNESS POŽUN, MATJAŽ POŽUN S.P.
TITOVA 75, 8281 SENOVO

Geslo 3/2013 številke: 

ZNANJE TUJIH JEZIKOV JE BOGASTVO
Nagrade, ki jih podarja Yurena Novo mesto d.o.o.:

1. nagrada:  nahrbtnik, Joško Živic, Dolenji Boštanj
2. nagrada:  rokovnik, Danica Ferlin, Mali Kamen
3. nagrada:  torbica za okrog pasu, Maja Požin, Jelovo 

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Francu Modrijanu, Sidol 

1b, 1219 Laze v Tuhinju. 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. POTEP - Princesa cvička
 2.  (1.)  Ans. DOLENJSKI ZVOKI - Ne verjamem
 3. (6.)  Ans. STANKA PETRIČA - Srce si vnela mi
 4. (7.)  VITEZI POLK IN VALČKOV - Lep je naš planinski svet
 5. (3.)  Ans. DONAČKA - Pridi, zapleši
 6. (10.) Ans. VIKEND - Kam so šle spominčice
 7.  (5.)  GIANNI RIJAVEC in ZIDANIŠKI KVINTET - 
   Trnovo, vas miru in ljubezni
 8. (4.)  Ans. SVETLIN - Spomin na ljubezen
 9. (8.)  Ans. BRATOV POLJANŠEK - Domovini
 10. (-.)  RUDI ŠANTL - Brez muzike življenja ni
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Safirji - Starec in ptice

Kupon št. 141
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, 16. februarja, ob 17. uriVALENTINOVA PONUDBA 

Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ni nevoščljiva, lju-
bezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne 
išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega. Ne želi 
si krivice, želi pa si resnice. Vse opraviči, vse veruje, vse 
upa, vse prenese. Ljubezen nikoli ne mine. (Sveto pismo, 
1. pismo Korinčanom 13, 1-3 apostol Pavel). V teh zalju-
bljenih dneh smo za Vas pripravili bogato ponudbo ljubkih 
pozornosti za Vaše najdražje. Izbirate lahko med različ-
nimi, ročno izdelanimi vitalnimi torticami, čokoladicami, 
pralineji, keksi in ljubezenskimi čaji, ki jih boste svoji 
boljši polovici postregli v skodelici in čajniku iz najfinej-
šega porcelana. Romantično vzdušje v dvoje boste pope-
strili z unikatnim izparilnikom, eteričnim oljem sladke 
pomaranče, vrtnice ali strastnega ylang-ylanga ter ma-
sažnim oljem sladkega mandlja ali ploščico surovega ka-
kava ... Popolni večer bo pričarala čarobna kopel ob soju 
dišečih sadnih svečk ter kozarček rdečega antioksidanta 
iz aronije. Odličen izbor so vsekakor tudi naravni parfu-
mi. Vonji zanjo: Vrtnica za sveže zaljubljene, eksotični 
in strastni Ylang-ylang, Tishka - orientalska dišava z ja-
sminom, vrtnicami in začimbami ... Vonji zanj: osvežilni 
Zeleni čaj, mistična Sandalovina ali Vetyver za elegan-
tne gospode ... Izvirna pozornost pa so tudi dišeči angel-
čki in srčki, polnjeni s sivkinimi cvetovi ali morda angel-
čki iz drevesnih smol z različnimi ljubezenskimi sporočili 
... Odločitev pa je še vedno Vaša.   

Vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu imate upokojen-
ci pri nas 10 % popust na gotovinski nakup.
 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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Ne boš več v zvezdnatih nočeh bedel,
ne boš več sanjal in ne boš več pel,
ne boš nemiren čakal več pomladi,

kdaj breskve cvetijo in trte nasadi.
(A. Gradnik)

Februarja je minilo 5 let, odkar te, dragi Ivan, ni več med nami, 
a v naših srcih si še vedno z nami. Hvala vsem, ki se ustavite ob 
njegovem grobu ter mu prinašate sveče in cvetje.

Vsi njegovi

IVAN LIPAR
iz Globokega

V SPOMIN

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

Mineva leto dni, odkar si odšel za vedno. Hvala vsem, ki posto-
jite pri njegovem poslednjem domu, mu prižigate luč življenja 
in ga ohranjate v lepem spominu.

Blanka

Je čas, ko zaspim,
in čas, ko se zbudim.

V meni pa ves čas nekaj bedi.
Le kaj je to?

To so spomini,
spomini na najino srečo,

spomini na čas, preživet s teboj.
Dragoceni so ti spomini,

vse sanje nate se prebudijo z njimi.
Hranim te sanje in lepe spomine,

le čas hitro beži, in kaj mi ostane?
Le sanje in lepi spomini nate!

V SPOMIN

TONČI RAČIČ
iz Mrtvic

Zahvaljujemo se gospodu župniku Vladu Leskovarju, 
pogrebni službi Žičkar in osebju bolnišnice Brežice.

Vsi njeni

MARIJO ŠAFAR
z Bizeljskega (1922 - 2013)

ZAHVALA

29.1. 2013 smo v ožjem družinskem krogu 
pospremili k večnemu počitku

Ob moji poti ni več postaj,
le ena je in tam ostanem,

tako daleč je in tako na samem.

se iskreno zahvaljujemo gospodu župniku z Velike Doline za oprav-
ljen obred, gospodu Žičkarju za organizacijo pogreba, Pogrebni 
službi Komunala, vsem sorodnikom in sosedom: Lukšič, Ečimovič, 
Puratič, Prosinečki, Žokalj, Cindrič, njegovim sodelavcem iz Term 
Čatež, enoti Zdravstvo ter vsem ostalim enotam Term Čatež, voj-
nim veteranom, podjetju Kovis ter Davčnemu uradu Novo mesto, 
govornikoma gospodu Černetu in Ivanu Ureku, pevcem skupine 
Slavček iz Velike Doline in za zaigrano Tišino, za izrečena ustna in 
pisna sožalja, tople stiske rok, besede tolažbe, za vse podarjene 
sveče, cvetje in denarno pomoč. Še enkrat hvala vsem od blizu in 
daleč, ker ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Žalujoči: žena Marinka, sin Matej, 
hčerka Andreja z Vladimirjem ter ostali sorodniki

DRAGA ŠKRLECA
iz Slovenske vasi 2, Jesenice na Dolenjskem

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega moža in atija 

Vsi, ki radi jih imamo, nikdar ne umro,
le v nas se preselijo 

in naprej, naprej živijo.
So tu in tu ostanejo.

„Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, ki druži nas, 

so vezi močnejše, brez pomena zanje
so razdalje, kraj in čas.“

(Mila Kačič)

bi se želeli iz vsega srca zahvaliti vsem vam, ki ste nam ob žalostnih 
trenutkih stali ob strani in čutili z nami. Hvala vam za vsak ljubeč 
stisk roke, za vse tople objeme, hvala za vsako iskreno besedo v to-
lažbo. Iskrena hvala tudi vsem vam, ki ste se z bolečino v srcu ude-
ležili zadnje slovesnosti in delili z nami nepopisno bolečino ob izgubi 
tako drage osebe. Iskrena hvala zdravnikom in medicinskim sestram 
na Kliniki Golnik, internemu oddelku Bolnišnice Brežice, osebnemu 
zdravniku dr. Mitiću in patronažni sestri Božici. Hvala vsem, ki ste 
nam nudili finančno pomoč, ustno in pisno sožalje ter darovali sveče. 
Hvala tudi duhovniku za opravljen poslednji obred, cerkvenim pev-
cem KD Dobova, Petelincema za zaigrano žalostinko, nosilcema kri-
ža in zastave, gasilcem iz Mihalovca in klubu ljubiteljev vampov za 
ganljive besede slovesa. Hvala pogrebni službi Žičkar za opravljene 
storitve in gostilni Cetin za postrežbo. Hvala vsem in še vsakemu po-
sebej, ki ga nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

Iskreno se zahvaljujemo reševalni ekipi dr. Ksenije Žnideršič, reše-
valcema Roku in Nataši za izjemno sočutje ob umirajoči mami, go-
spodu župniku Mateju Užmahu za lepo opravljen obred, govorniku 
Jožetu Žagarju za ganljive besede slovesa, artiškim pevcem za za-
pete žalostinke, delavcem Komunale Brežice za opravljene storitve, 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izraze sožalja.
Prisrčna hvala vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku, in vsem, 
ki Vas nismo imenovali, pa ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 
Še enkrat vsem in vsakemu iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

IVANA LUBŠINE

DANIJELA ROŽMAN

iz Dobove

iz Glogovega Broda.

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob mnogo prerani izgubi našega dragega 
atija, moža, sina, brata, strica, bratranca, 

svaka in zelo dobrega prijatelja

V 88. letu se je tiho poslovila 
mama, babica, teta in soseda

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast

in prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo,
ki je zrušil hrast.

Moč za življenje ti je dala tvoja dobrota, nam pa daje moč mi-
sel, da smo lahko živeli s tabo. Iskrena hvala za vsako prižga-
no svečko, cvet, posvečen trenutek, lepo misel in spomin nanj.

Žena Elza ter hčeri Mateja in Nataša z družino

JOŽE ILJAŽ
iz Brežic, Prežihova 10.

V SPOMIN
3. februarja je minilo eno leto, 

kar nas je zapustil naš dragi

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,

v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,  

le da korak se Tvoj  
nič več ne sliši …

(J. Medvešek)

Na zadnjo pot smo ga pospremili 1. februarja 2013 na pokopališču v 
Krškem. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam bili v oporo ves 
čas njegove bolezni, še posebej pa ob boleči izgubi, ter nam izrekli 
ustna in pisna sožalja, darovali cvetje in sveče. Prisrčna hvala vsem 
in vsakemu posebej.

Žalujoči: žena Joži ter hčerki Darja in Irena z družinama

STANE GAŠPERIN
iz Krškega.

ZAHVALA
V 72. letu starosti je 29.1.2013 sklenil svojo življenjsko 

pot naš dragi mož, oče in deda

Sreča kot sonce zahaja
in z njo odidejo mnogi,

le mama vztraja do kraja
v svoji angelski vlogi.

(T. Pavček)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za darovano cvetje, sveče, izrečeno sožalje, da so se po-
klonili njenemu spominu ter jo pospremili v njen poslednji dom. Is-
krena zahvala za nesebično in moralno pomoč gre družinam Blažinč 
Jožeta in Mirota, družini Blažinč Andreja, družini Blažinč Bogda-
na, družini Rešetar-Zemljak, družini Penič Jožice in gospe Kežman 
Dragici. Posebna zahvala gre patronažni sestri Božici Hrastovšek za 
nego in obiske na domu. Hvala splošni bolnišnici Brežice - kolekti-
vu kuhinje za darovano denarno pomoč in sveče, sindikatu za sve-
če. Hvala gospe Andrejki Varlec in gospe Veroniki Vučajnk za sve-
če in darovane svete maše. Hvala izgnancem iz Dobove za pisno 
sožalje. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, g. Žičkarju za 
pogrebne storitve, pevcem iz Dobove za zapete pesmi, cerkvenim 
pevcem in g. Francu ter Marku Arhu za zaigrano poslednjo pesem. 
Še enkrat iskrena hvala vsem in tudi tistim, ki vas v zahvali nismo 
posebej imenovali, pa ste nam pomagali v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njeni

ANTONIJA PETRINČIČ 
iz Mihalovca 48.

ZAHVALA
Dotrpela je in odšla v večnost, kjer ni več 

trpljenja in bolečin, naša draga mama, tašča, 
babica, prababica, sestra, teta in botra 

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

Vsi, ki jo imamo radi

Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,

če lučko na grobu upihnil bo vihar,
a v naših srcih je ne bo nikdar.

V SPOMIN

MIHAELA GAČNIK

14. februarja je minilo eno leto, 
odkar si odšla od nas

iz Šutne.

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Žena Marija ter sinova Peter in Aleš z družinama

O, saj ni smrti, ni smrti!
Samo tišina je pregloboka.

Kakor v zelenem,
prostranem gozdu.

(S. Kosovel) 

V SPOMIN

TONE PAVLOVIČ

Januarja je minilo 20 let, 
odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil 

iz Velikega Mraševega.

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 
Ivana, si vzamete čas in ob grobu postojte in malo topline mu 
zaželite ter svečko prižgite.

Vsi Njegovi

Nikoli pozabljen,
vedno prisoten v naših Srcih ...

V SPOMIN

IVANA KORENE

na našega moža in očeta, 
sina in brata

iz Krškega.

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.

Spomin je tvoja pesem,  
ki v srcih odzvanja, 
spomin je kot cvet,  

ki nenehno poganja,
spomin je kot svetloba,  

ki dušo obliva, 
spomin je ljubezen, 

ki v srcu prebiva.

20. februarja bo minilo leto dni, od kar te, dragi Tone, med nami 
več ni. Zapustil si nas v veliki žalosti. Zahvaljujem se vsem, ki 
obiskujete njegov grob in mu prižigate svečke.

Žalujoča žena Marta in vsi njegovi

ANTON HARAPIN
Bojsno 22, Globoko

V SPOMIN
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Oglašujte na JUMBO 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

BODITE
     VIDNI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

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

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- 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

NIZKE CENE!

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.

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

obzornikova oglasna mreža

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

Nudimo razrez, prebijanje  
in krivljenje pločevine.

Izdelava in montaža inox ograj 
in drugih izdelkov. 

Izdelava in montaža kovinskih 
vrat, stopnic, ograj. 

Izdelava kovinskih pokrovov 
in rešetk za jaške.

GSM: 051 259 158 (robi)
GSM: 041 690  307 (miha)
email: planincrobert@gmail.com
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Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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- 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,

Najboljši krofi 
in slaščice 
v Krškem!
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Srce je dalo vse, kar je imelo,
nobene bilke zase ni poželo,

odšla si sama na pot neznano,
kjer ni skrbi in bolečin,

za tabo ostal je le boleč spomin.

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

Vsi njeni

LJUDMILA BUTKOVIČ
iz Pišec.

V SPOMIN

17. februarja bo minilo leto, odkar nas je zapustila naša draga 
mama, stara mama, prababica, tašča, sestra, teta, svakinja, 

sestrična in botra

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo vedno ostal. 

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.

Iskreno se zahvaljujemo vse sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za 
podarjeno cvetje, sveče in denarne prispevke. Zahvala tudi go-
spodu Žičkarju, pevcem za lepo zapete pesmi, cvetličarni Ire-
na ter gospodu župniku za lepo opravljen mašni obred. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Še enkrat is-
krena hvala vsem!

Žalujoči: vsi njegovi

KAREL TRAMPUŽ
iz Žadovinka.

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi

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

(S. Makarovič)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, nam 
izrazili sožalje, podarili cvetje, sveče ter svete maše.
Hvala pogrebni službi Blatnik, pevcem, govornici za ganljive be-
sede slovesa, g. župniku za lepo opravljen obred in hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem še enkrat is-
krena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ALOJZ MARUŠIČ
iz Brezovega pri Studencu.

ZAHVALA
V 81. letu je po težki bolezni za vedno odšel 
od nas naš dragi mož, oče, dedek, tast, brat, 

svak, stric in pradedek

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšel si tiho, brez slovesa.

Za seboj pustil si spomin
na naša skupna srečna leta.

Le srce in duša ve,
kako boli, ko te več ni ...

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sode-
lavcem, sodelavkam, prijateljem, znancem, Društvu izgnancev 
in gasilcem PGD Veliki Podlog za izrečena ustna in pisna soža-
lja, darovano cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku Ludviku, 
pevcem, pogrebni službi Žičkar in Kostaku. Iskrena hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

FRANC JAKLIČ

ZAHVALA
V 82. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi oče, ded, 

praded, tast, brat, stric, bratranec in svak

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, da-
rovali cvetje, sveče, svete maše in izrekli sožalje. Iskreno se za-
hvaljujemo osebju Internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice, 
ge. patronažni sestri Nataliji za obiske na domu. Hvala g. župniku 
za lepo opravljen obred, govorniku g. Jankoviču za besede slove-
sa, pevcem iz Brestanice za zapete pesmi, trobentaču za zaigrano 
pesem ter pogrebni službi Kostak Krško. Posebej se zahvaljujemo 
dobrim sosedom za nesebično pomoč, planincem, sodelavcem Lju-
bljanske banke, VIPAP Krško, Evrosad d.o.o. Krško ter Gradnje Kr-
ško. Hvala vsem, ki vas nismo posebej omenili, a ste bili v teh tež-
kih trenutkih z nami in našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ANE LESJAK
iz Krškega

ZAHVALA
Ob nenadomestljivi izgubi naše drage mame, 

babice, prababice, tete in dobre sosede
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Prodam prašiča, težkega cca. 
180 kg, iz domače reje, kuha-
na hrana. Tel.: 07 49 75 301

Prodam prašiče, težke cca. 
140 kg, za 1,70 €/kg, okoli-
ca Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam odojke, težke 25–30 
kg, cena 2,50 €/kg. 
Tel.: 070 774 468

Prodam prašiča, težkega 
okoli 140 kg, možen zakol. 
Tel.: 07 49 63 417

Prodam prašiča, težkega 115 
kg, in 3, težke 40 kg, hranje-
ne z domačo kuhano hrano. 
Tel.: 041 745 368

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, možen zakol. 
Tel.: 041 778 087

Prodam 100 kg težkega pra-
šiča, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam prašiče, težke 35 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 580 983

Nemške ovčarje z rodovnikom 
prodam. Tel.: 041 795 776

Oddam pse mešance, stare 4 
mesece, bodo manjše do sre-
dnje rasti. Tel.: 041 705 094

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

POHIŠTVO, 
OTROŠKA OPREMA

Prodam dve postelji (Ga-
rant) z vzmetnicama in lato-
fleksi. Ugodno! 
Tel.: 051 428 503

Prodam voziček Harton-ska-
ter (trikolesnik) in lupinico 
Maxi cosi, zelo dobro ohra-
njeno, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 693 384

Prodam več kosov rabljene 

Prodam traktorsko prikolico 
Tehnostroj, 4 t, novo, malo 
rabljeno, s poviški, cena 
5.500 €. Tel.: 041 974 556

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

Prodam koruzo v zrnju, pše-
nično slamo v okroglih balah 
in mlin-šrotar z enofaznim 
motorjem. Tel.: 07 49 59 799

Prodam krmo v kockah, 70 
kom, 2,80 €/kom, in ječmen, 
0,30 €/kg. Tel.: 040 262 867

Prodam silažne bale ter ko-
vinska vrata za kamin, cena 
po dogovoru, okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam ovseno slamo v koc-
kah in oves. Tel.: 07 49 20 417

Prodam seno v refuzi in 
oves. Tel.: 031 860 022

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

Prodam suha bukova drva, 
suhe hrastove plohe, eno-
fazni elektromotor, 1,1 KV. 
Tel.: 031 583 198

Prodam bukova drva, žaga-
na in razcepljena, za štedil-
nik, kamin ali centralno kur-
javo, možna dostava. 
Tel.: 040 738 059

Na voljo suha akacijeva drva 
že od 42 € naprej, z možno-
stjo dostave. Tel.: 070 321 426

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam rdeče vino Sremičan 
in modro frankinjo, okolica 
Senovega, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 564 785

Prodam kvalitetno rdeče 
vino, letnik 2012, cena po 
dogovoru. Tel.: 070 746 010

Prodam rdeče (0,80 €/l) in 
belo vino (0,90 €/l).
Tel.: 040 637 202

Prodam rdeče vino za žga-
njekuho, letnik 2012, cena 
0,50 €/l ali po dogovoru. 
Tel.: 031 441 603

Prodam kvalitetno belo in 
rdeče vino, vrhunsko franki-
njo ter prašiče za zakol, 180 
kg. Tel.: 041 717 926

Prodam rabljeno kostanjevo 
kolje različnih dolžin. 
Tel.: 040 883 540

Prodam polnilnico za vino za 
2 steklenici s filtrom in črpal-

ko ter vino cviček. 
Tel.: 040 612 414 

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžina 2 m. 
Tel.: 07 49 57 286

ŽIVALI

Prodam pašno brejo kravo, 
prašiče mesnate pasme, do-
mača hrana, možen zakol, 
kupci dobijo petelina. 
Tel.: 031 664 286

Prodam telico simentalko, 
staro 1 leto in pol, za rejo 
ali zakol. Tel.: 041 503 556

Prodam bikca ČB, starega 4 
mesece, okolica Šentjanža. 
Tel.: 041 468 384

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

Prodam 4 odojke, do 35 kg, 
in 4 silažne bale. 
Tel.: 07 49 78 289

Prodam odojke, težke 30–35 
kg, okolica Krškega. 
Tel.: 031 334 392

Prodam svinjo, težko 250 
kg, krmljeno z domačo hra-
no, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

Prodam prašiča, težkega 
okoli 200 kg, zelo ugodna 
cena, možen zakol doma. 
Tel.: 070 874 133

Prodam odojke, težke od 25 
do 35 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam prašiča, hranjene-
ga z domačo hrano, cca. 150 
kg, in koruzo v zrnju, narav-
no sušeno. Tel.: 031 466 504

Prodamo odojke, dva 30 
kg in dva 60 kg, suha meša-
na drva, slamo, seno kocke. 
Tel.: 07 49 67 745

Prodam prašiča, težkega 
cca. 240 kg, okolica Dobove, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 898 926

Prodam odojke. 
Tel.: 030 332 649 

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

V neposredni bližini Bučke ob 
asfaltni cesti prodam lepo 
vzdrževan vinograd, cca. 350 
trt. Tel.: 051 607 653

Prodam manjši vinograd s 
hramom, Vinska gora, Vrhe, 
k.o. Cirnik, občina Šentru-
pert. Tel.: 031 268 130

Na Cerini ugodno prodam 
parcelo, 13 arov, južna lega, 
možnost gradnje manjšega 
objekta. Tel.: 040 913 629

V Trebežu – Artiče prodam 
kmetijsko zemljišče v iz-
meri 23.187 m2 za 18.000 €, 
ZK urejeno, bremen prosto. 
Tel.: 041 335 307

Prodam ali oddam 3-sobno 
stanovanje na Maistrovi 2 v 
Brežicah. Tel.: 041 624 596

Dvosobno stanovanje v Bre-
žicah, Bizeljska 31, prodam, 
cena zelo ugodna. 
Tel.: 031 503 730

V centru Brežic oddam dva 
trgovska lokala po 85 m2, Ce-
sta prvih borcev 31. 
Tel.: 041 624 596

V centru Brežic oddam v na-
jem gostinski lokal Kavarna 
Aquarius. Tel.: 041 624 596

Oddam v najem opremljen 
gostinski lokal v centru Le-
skovca, terasa, vrt. 
Tel.: 031 653 113

Oddamo v najem vinograd v 
Straži (k.o. Cerina), 350 trt. 
Tel.: 041 261 373

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

Prodam Renault Laguna 1.8, 
letnik 2001, registriran do ja-
nuarja 2014. Tel.: 041 299 420

Prodam štiri skoraj nove 
gume za Renault Megane, 
205/55/16. Tel.: 041 731 125

mali oglasi

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

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., in v četrtek, 
21. februarja, od 8. 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.

Prodam Volkswagen Golf VI 
TDI 2.0, 110 KM, letnik 2009, 
1. lastnik, cena: 12.600 €. 
Tel.: 041 697 849

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

Prodam 4 platišča, 14‘‘, za 
Rover 200 ali 214 ali Honda 
Civic X ter 4 gume Michelin 
175/65/5 mm profila. 
Tel.: 041 844 730

Prodam lita platišča, 16 col, 
za Renault Laguno z gumami, 
zelo ugodno. 
Tel.: 031 865 691

KMETIJSTVO

Prodam traktor Torpedo TD 
45, dobro ohranjen, letnik 
1988, cena 3.200 €. 
Tel.: 041 423 588

Prodam čelni nakladač za 
traktor Steyr, 45-60, kosil-
nico Fahr, obračalnik Fahr. 
Tel.: 031 805 804

Prodam prekucne enojne vile 
za prenos okroglih bal, možna 
dostava. Tel.: 041 438 604

Prodam vile za prenos okro-
glih bal, enojne in dvojne, 
možna dostava. 
Tel.: 041 438 604

Prodam mehanski obračalni 
plug Vogel & Noot, 10 do 14 
col, ter sadjevec in hruško-
vo žganje. Tel.: 031 784 860

Kupim trosilec hlevskega 
gnoja. Tel.: 040 309 402

Prodam traktorsko rot. ko-
silnico BCS 404, snežno de-
sko za Gorenje Muta, priklop 
na 2 vijaka, in Pajek Sip 4 m. 
Tel.: 030 694 956

Prodam dvoredno koruzno 
sejalnico Olt, traktorski var-
nostni lok, nakladalko Men-
gele 31, puhalnik Grič. 
Tel.: 040 943 944

Prodam planirno desko, ši-
rine 2000x600x8 mm, obra-
čanje na 360 stopinj, nova, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 599 804

otroške smučarske opreme: 
smuči, smučarski čevlji, pali-
ce, čelada. Tel.: 031 210 160

RAZNO

Nudimo gradnjo, adaptaci-
jo stanovanjskih ter nesta-
novanjskih objektov. DFG 
Tatjana Jazbinšek s.p., 
Zabukovje 36a, Zabukov-
je. Tel.: 031 725 060

Prodam stojalo za tiskarske 
role. Tel.: 041 438 604

Prodam kozolec na štiri 
okna, cena 1000 evrov. 
Tel.: 031 205 601

Prodam trofazni elektromo-
tor, 5,5 kW, 1440 obratov/
min. Tel.: 041 389 410

Prodam Inox cisterne, 600 l 
in 1100 l. Te.: 041 719 138

Prodam PVC cisterne, 1000 
in 600 l, PVC sode, 220, 150, 
120, 50 l. Tel.: 041 502 757

Poslovna priložnost za koz-
metičarke: v Brežicah od-
dam salon. Lidija Urbanč 
s.p., Cesta 4. julija 50, Kr-
ško. Tel.: 041 555 432

Podarite odvečne knjige, 
revije …, pridem, odpeljem, 
ohranim. Po vsej Sloveniji. 
Tel.: 030 996 225

Brežičan, srednjih let, in-
valid, iščem podjetje ali 
posameznika, ki bi mi po-
daril rabljeni računalnik. 
Tel.: 041 253 770

Profesorica matemati-
ke inštruira matematiko za 
osnovne in srednje šole. Tel.: 
07 49 69 696, Suzana Urbanč 
s.p., Črešnjice 17, Cerklje

STIKI

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

Rad bi spoznal dekle za sku-
pno življenje. 
Tel.: 051 229 634

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

email: sabina@girs.si

vris stavbe

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

parcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Kupon za 15 % popust na 
geodetske storitve za naročila 
v mesecu februarju in marcu

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

beli kilogramski piščanci 
in rjave jarkice

od 21. februarja (od 14. ure dalje) 
do razprodaje.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info



Posavski obzornik - leto XVII, številka 4, četrtek, 14. 2. 201324 ZADNJA STRAN

RADEČE – Na pustno soboto je Društvo prijateljev mladine 
Radeče tudi letos pripravilo pustno povorko po radeških 
ulicah in nato veselo pustno rajanje v dvorani PORP-a z 
animatorko Andrejo Zupančič. Pri preganjanju zime, ki 
je na pustno soboto razposajeno trosila bele snežinke iz-
pod neba, je pomagala tudi mlajša skupina mažoretk (na 
fotografiji) in radeška godba na pihala, pustnemu času 
primerno oblečena. N. V. 

SEVNICA – Norčavi pustni čas, v katerem si najraje pustne 
maske in nenavadna oblačila svojih pravljičnih in filmskih 
junakov nadenejo predvsem otroci, je v nedeljskem pu-
stnem popoldnevu razveselil otroke in njihove starše s 
pustno zabavo v sevniški športni dvorani. Za dobro raz-
položenje vseh prisotnih je poskrbela pevka Romana Kra-
njčan s prikupnimi otroškimi pesmimi in s skupnim raja-
njem v dvorani. S. R., foto: L. M.

BREŽICE – Kot je že v navadi, se vsako leto dobovski Faš-
jenk prične s prevzemom oblasti Fašjenkovega župana. 
Tako je 7. februarja brežiški župan Ivan Molan občinski 
ključ za dober teden predal dr. Stresu. Pred brežiško ob-
činsko stavbo so župana Ivana Molana pričakali vzkliki in 
napisi „Gotof si!“ ter »granitne« kocke. „Vesel sem, da 
ima novi župan širok hrbet, da bo lahko prestregel veliko 
kock,“ se je ob tem pošalil in dodal, da Fašjenkovega žu-
pana in njegove sodelavce vsako leto radi sprejmejo. Sle-
dila je predstavitev programa novega župana dr. Stresa, 
ki naj bi brežiško občino izpeljal iz krize. Po predaji klju-
ča je novi župan odšel v občinske prostore in se udobno 
namestil na županovem stolu (na fotografiji), na katerem 
bo sedel še do sobote, ko se letošnji Fašjenk s karneval-
sko povorko in predajo ključa spet v roke pravemu župa-
nu tudi zaključi. Po prevzemu oblasti Fašjenkovega župa-
na pa so prostor pred brežiško občinsko stavbo že peto 
leto zapolnili glasni koranti iz Hajdine, sicer vsakoletni 
udeleženci dobovskega mednarodnega karnevala. R. R.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Letošnja Šelmarija v Kostanjevi-
ci na Krki je vrhunec dosegla že takoj na začetku s tradici-
onalno pustno povorko, ki se je na pustno nedeljo odvija-
la po kostanjeviških ulicah in privabila veliko število ljudi. 
Povorko so sestavljale različne skupine, ki so na norčav na-
čin skušale prikazati predvsem aktualno dogajanje v Slo-
veniji. Poleg domačih Prforcenhausa in pihalnega orkestra 
(na fotografiji) so se sprevoda udeležile še tri godbe – šen-
tjernejska, sevniška in iz Markovcev, od koder so prišli tu-
di koranti, mažorete iz Novega mesta ter pustne skupine z 
Malenc, Vrhpolja, Trnovca, Dobove, Zagorja, Blance, Stu-
denca, Šmarjeških Toplic in še nekaterih ostalih krajev. R. R.

PUST 
V POSAVJU

KRŠKO – Knjižničarke iz Valvasorjeve knjižnice so že tra-
dicionalno na pustni dan presenetile obiskovalce v poseb-
nih »delovnih kostimih«. Doslej so bile med drugim maski-
rane tudi že v knjižne molje, letos pa so razveseljevale 
sebe in bralce v podobi znamenite Pike Nogavičke, šved-
ske pisateljice Astrid Lindgren.

Dragi bralci, 
komaj smo uspeli prazniti naše poštne 

predale in vso prejeto elektronsko pošto, ker so nas zasuli vaši 

pravilni odgovori! Pošta je prihajala iz vseh koncev in kakšne lepe misli in želje ste nam pripisali! Martina je pripisala: „Iskrene čestitke 

ob vašem jubileju 15-tih Obzornikovih let. Če ne bi bili najboljši, vas ne bi bilo!“, Irena je poudarila: „Želim vam še naprej tako 

uspešno delovanje. Za našo družino ste edini časopis, ki redno prihaja v našo hišo,“, Davor pa nas bodri: „Vse pohvale za tako odličen 

lokalni časopis, ga z veseljem vsakih 14 dni prelistam! Le tako naprej!“, in še in še. Le kaj bi si lahko želeli lepšega od tega, da časopis 

z veseljem prebirate in da tako množično sodelujete? Srečni izžrebanci bodo o nagradi obveščeni preko pošte ali telefona, če so nam 

zaupali svojo številko, nagrade pa bodo lahko prevzeli do konca meseca marca. Čestitke in hvala še enkrat sodelujočim v nagradni igri! 

Pssst, še nekaj: tudi naprej bomo s pozornostmi skrbeli za vaše veselje, zato že nova nagradna igra na str. 15, le pokukajte. Vaš Posavski obzornik

Založba Neviodunum
Brin in Poskočni Jan:
1. Lubica Zupanc, Kalce
2. Mateja Gačnik, Škovec
3. Andželka Pranjič, Radeče 
Brin in Zajec Karol
1. Jožica Nanut, Mali Kamen
2. Martin Mlakar, Brunška Gora 
3. Franci Janežič, Malkovec
4. Lidija Geršak, Kunšperk
Brin in Aleks Afrika
1. Vlasta Starc, Sevnica
2. Danijela Švajger, Pleterje 
3. Renata Kostevc, Sevnica

Čez mavrico
1. Ana Jakoš, Mali Cirnik
2. Lidija Kos, Globoko
3. Darja Pust, Sevnica

Mesečevi kažipoti
1. Darinka Tihole, Sevnica 
2. Milena Vračun, Bistrica ob Sotli 
3. Marjana Klaužar, Pečice 

Zbrana dela Viktorja Tillerja
1. Edi Vogrinc, Trebež 
2. Janez Zajec, Sevnica
3. Terezija Strmšek, Krško 

Ambienta: kristalna skleda: 
Viktorija Levičar, Veniše

Sava avto Sevnica: 
bowling paket: 
Aleš Štricelj, Sevnica 

bon v vrednosti 25 € v trgovini 
Bliss: 
Mojca Tržan, Sevnica

Evroelektron Krško: digitalni 
fotoaparat Olympus C370
Martin Primc, Kostanjevica na Krki

Urarstvo Megas, stenska ura: 
Nada Ličina, Krško

Fitnes Požun: 
1. 3 x obiski fitnesa: Benjamin 

Bašek, Brestanica 
2. 1 obisk solarija: Polonca Špan, 

Krško
3. 1 obisk savne: Nika Baznik, 

Hrastje 

Vinoteka Mestna hiša:
1. Modra frankinja: Matej Kranjčič, 

Globoko
2. Cviček: Vida Petelinc, Artiče
3. Renski rizling: Janez Vogrin, 

Jesenice na Dolenjskem 

Klub jamarjev Kostanjevica,  
voden ogled za 4 osebe: 
Branka Bec, Boštanj

Pivnica Apolon: palačinke Apolon 
za 2 osebi: 
1. Tatjana Sovinek, Raka
2. Marija Kelher, Brežice
3. Damjan Škerbec, Sevnica 

Eventim Slovenija:
1 vstopnica za Udar po moško! 
1. Marjan Muc, Brežice 
2. Marko Vogrinc, Trebež 
3. Tomo Mačešič, Jesenice na 

Dolenjskem 
4. Primož Tomažin, Senuše 
5. Sergeja Harapin Kostevc, 

Senovo 
6. Majda Baić, Jesenice na 

Dolenjskem

7. Damjan Rožman, Artiče 
8. Zdravko Žitnik, Bojsno 
9. Marija Šetinc, Brežice
10. Marjan Jabuka, Krško 
11. Aljaž Bratkovič, Krško
12. Rok Pečnik, Mali Kamen

Novi fosili in Srebrna krila,  
2 vstopnici: 
Rudica Bizjak, Radeče 

Zoran Predin, 2 vstopnici: 
Anita Šavrin,  Dolenja vas

Masters of Dirt, 2 vstopnici: 
Tomaž Petan, Krško

Mišo Kovač, 2 vstopnici: 
Milena Požun, Armeško 

Veliki koncert Marka Knopflerja, 
2 vstopnici:
Goran Blažič, Brežice

Fotografika:
fotografiranje za dokumente: 
1. Irena Žmavc, Dobova
2. Katja Valenčak, Brežice

presnemavanje VHS na DVD: 
1. Franci Gorenc, Orehovec 
2. Milena Erazem, Radeče

1 x izpis 20 fotografij 15 x 20 cm: 
Aleksandra Žibert Križan, Sevnica

1 x skeniranje 36 diapozitivov ali 
negativov: 
Jože Sintič, Podbočje

1 x studijsko fotografiranje 
otroka: 
Zala Jenžur, Leskovec pri Krškem

Hiša narave: svetovalna nega 
obraza in ličenje z minerali: 
1. Karolina Tramte, Boštanj 
2. Doroteja Zidar, Župeča vas
3. Darinka Asič, Krško

Cvetličarna Kerin: bon za 10 €: 
1. Jože Božič, Vrhulje 
2. Alojz Pšeničnik, Dečno selo 
3. Romana Derstvenšek, Šedem
 
Restavracija Silvester Raka, 
nedeljsko kosilo za 2 osebi: 
Tomaž Vodeničar, Podulce

Restavracija City: 
tortica po izbiri: 
1. Magda Simončič, Brestanica
2. Slavko Tomažin, Raka 
3. Martin Sintič, Podbočje
4. Karolina Šušteršič, 

Krško 
5. Vanja Jeraj, Boštanj

nedeljsko kosilo za 2 osebi: 
Anton Mihelič, Čatež ob Savi

Hotel Ajdovec: nedeljsko kosilo 
za 2 osebi: 
1. Fani Borštnar, Tržišče
2. Marija Peternel, Sevnica 
3. Ines Blatnik, Boštanj

Hairstyle, striženje in oblikovanje 
las: 
1. Antonija Grmšek, Dobeno 
2. Jerneja Böhm, Dobova 
3. Milena Resnik, Brezina

Darila don, vaza v vrednosti 30 €: 
Marija Zupančič, Raka 

Papirnica Lindič, bon za šolske 
potrebščine za 30 €: 
Martina Kelnarič, Sevnica 

Foto123.si:
fotoknjiga A4 panorama Pro s 40 
stranmi: 
Maja Zlobko, Gazice

koledar 32 x 47 cm s 13 stranmi, 
ki si ga oblikujete sami: 
1. Vesna Stevanovič, Bizeljsko
2. Marija Novak, Raka

Hotel in Terme Paradiso:  
2 vstopnici za kopanje: 
1. Romana Strnad, Senovo
2. Damjan Klaužar, Kozje 

Pizzeria Italia: nedeljsko kosilo 
za 2 osebi: 
Janko Medvešek, Cundrovec

Raceland Karting, 10 minut 
karting vožnje: 
1. Dejan Jordan, Leskovec
2. Simon Klemenčič, Prilipe

Raceland Restavracija 
Adrenalina:
1 x pica po izbiri: 
Roman Vodopivec, Krško 
1 x piramida Adrenalina: 
Jernej Planinc, Koprivnica

Posavc – komplet prve pomoči 
za v avto: 
Magda Logar, Krško

Gostilna Senica Senovo – 1 ura 
bowlinga: 
Davor Zupančič, Pišece


