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KRŠKO – Na Regionalni razvojni agenciji (RRA) Posavje se je 
26. februarja predstavilo deset v operacijo Podjetno v svet 
podjetništva vključenih udeležencev. Vrednost operacije pod-
jetniškega usposabljanja mladih znaša dobrih 3,8 milijone 
evrov, od tega bo v višini 85 odstotkov financirana iz Evrop-
skega socialnega sklada, preostalih 15 odstotkov sredstev pa 
bo zagotovilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Med 27 prijavljenimi kandidati je komisija izbrala prvo deseteri-
co, ki se je vključila v projekt 11. februarja. Sestavljajo jo Mar-
ja Cvetanovski iz Sevnice, Janja Černelič iz Krškega, Marjanca 
Golob z Zdol, Romana Juratovec iz Brežic, Tjaša Mladovan iz 
Radeč, Manca Omerzu iz Artič, Urška Pavlenč iz Brežic, Peter 
Preskar iz Krškega, Emilija Šterlek iz Bistrice ob Sotli in Tanja 
Štokar iz Kostanjevice na Krki. Gre za visoko ali višje izobražen 
kader s področja ekonomije, komerciale, turizma, agronomi-
je ipd. Povprečna starost udeležencev znaša 29 let, za seboj pa 
imajo povprečno dobra tri leta delovne dobe, na zavodu so bili 
prijavljeni povprečno po osem mesecev. V obdobju petih mese-
cev, v katerih naj bi ob timskem sodelovanju in mentorstvu raz-
vili podjetniške ideje, na podlagi katerih naj bi individualno ali 
v partnerstvu ustanovili družbo, bodo zaposleni na RRA. Udele-

ženci bodo namreč poleg usposabljanja opravljali vse aktivno-
sti, ki so potrebne, da ustanovijo podjetje in se v njem tudi za-
poslijo. Za predstavitev so pripravili že prvo košarico poslovnih 
idej, ki je sestavljena z različnih, predvsem pa ekološko osve-
ščenih področij, kot so recikliranje odpadnega tekstila, lokal-
na oskrba s hrano, ohranjanje dediščine, krajinske arhitekture, 
vzgoja nasadov, peka domačih piškotov, organizacija prireditev 
in vzpostavitev prodajalne z lokalnimi proizvodi, restavracija z 
eko hrano, analiza vin in sadnih sokov ter proizvodnja industrij-
ske konoplje. Kot mentorja bosta s skupino delala Emil Vehovar 
in mag. Nataša Šerbec, projekt bo koordiniral Gorazd Divjak Za-
lokar, kot vodja pa je zanj zadolžena Nataša Šterban Bezjak. 
Uspešno usposabljanje in korake v svet podjetništva so udeležen-
cem zaželeli predstavniki vključenih posavskih občin. Razpis za 
usposabljanje druge deseterice v operaciji Podjetno v svet pod-
jetništva bo v poletnih mesecih. Bojana Mavsar   

»Sem bolnik s problemom di-
hanja, tako da uporabljam 
aparat za dihanje. V aparatu 
je mikro filter, ki se v štirih 
dneh toliko ‚zapaca‘, da ga 
moram menjati, čeprav naj bi 
ga menjal na deset oziramo 
petnajst dni, zato menim, da 
je zrak v Sevnici precej one-
snažen,« je pripovedoval ter 
opozoril na enega izmed one-
snaževalcev zraka – sevniško 
Kopitarno, ki po njegovem 
mnenju predvsem v nočnem 
času spušča v zrak različne 
snovi, ki so morda škodlji-
ve tudi za dihala. O kvalite-
ti zraka v Sevnici se je pred 
petimi leti pogovarjal tudi s 
takratnim predsednikom KS 
Sevnica Bojanom Lipovškom 
in dana je bila pobuda o iz-
gradnji posebne točke, ki bi 
merila onesnaženost zraka. 
Razočaran je, ker je ostalo 
le pri pobudi in ga hkrati skr-
bi, če morda onesnažen zrak 

Je zrak v Sevnici onesnažen?
SEVNICA - Zrak je naravna danost in ima eksistenčni pomen, zato je pomembno, 
kakšen zrak vdihavamo. Prebivalec največjega stanovanjskega naselja v Sevnici 
opaža, da zrak, ki ga vsakodnevno vdihava skozi poseben aparat, ni čist. 

ne vpliva tudi na porast raz-
ličnih obolenj, predvsem ra-
kavih. »Pred časom sem bil na 
Golniku teden dni na kontro-
li in je razlika. Tam je zrak 
čistejši, tudi filter na apara-
tu je zdržal dlje časa,« je še 
dejal Boris Amon.

Svoje mnenje je posredovala 
Občina Sevnica: »Sevnica je 
mesto in kot tako vsebuje vse 
elemente mestnega okolja – 
od industrije, ki omogoča de-
lovna mesta lokalnim prebi-
valcem, do gostega prometa. 
Zagotovo je interes in nalo-

ga Občine Sevni-
ca, da je bivanje 
v našem okolju 
čim bolj kakovo-
stno, tudi z vidi-
ka čistosti oko-
lja. V ta namen 
v zadnjih letih 
znatna sredstva 
namenjamo gra-
dnji čistilnih na-
prav, kanaliza-
cijskih sistemov 
in drugih me-
hanizmov, ki so 
ključni pri zago-
tavljanju dolgo-
ročne urejeno-
sti bivanjskega 
prostora. Naša 
izkušnja je, da 
temu cilju sku-
šajo v kar najve-
čji meri z različ-
nimi mehanizmi 

slediti tudi naša lokalna pod-
jetja. Občina Sevnica kot in-
stitucija s podatki o čistosti 
zraka in monitoringom ozra-
čja ne razpolaga, zato bi se 
za verodostojne podatke bilo 
najbolje obrniti na instituci-
je, ki so pristojne za to po-
dročje (inšpekcija za okolje 
in naravo, zavod za zdra-
vstveno varstvo ipd.). Kot 
nam je znano, pristojne insti-
tucije na podlagi zakonodaje 
pri podjetjih kontrolirajo iz-
puste plinov v ozračje, zato 
se je za podatke o tem najbo-

Občasen črn dim iz kopitarniškega di-
mnika vzbuja zaskrbljenost med prebi-
valkami in prebivalci Sevnice.  

nadaljevanje na str. 2

Začetek uvajanja prve deseterice 
v svet podjetništva  

Pet od desetih udeležencev (z leve): Manca Omerzu, Urška 
Pavlenč, Peter Preskar, Emilija Šterlek in Tanja Štokar.

Okvara ventila za teden dni  
zaustavila jedrsko elektrarno
VRBINA – Potem ko se je Nu-
klearna elektrarna Krško v 
ponedeljek, 25. februarja, ob 
11.36 samodejno zaustavila 
zaradi okvare izolacijskega 
ventila na glavnem parovodu 
v sekundarnem delu elek-
trarne, so jo do srede zjutraj 
ohladili, da se je lahko začelo 
popravilo okvare. Elektrarno 
naj bi znova zagnali v začet-
ku naslednjega tedna. 

Ob samodejni zaustavitvi ni 
bilo vlivov na okolje ali dru-
gih negativnih vplivov, so spo-
ročili iz elektrarne. Kot je 
naslednjega dne pojasnil pred-
sednik uprave NEK Stane Ro-
žman, je natančna diagnosti-
ka pokazala, da je prišlo do 
mehanske odpovedi enega od 
pomembnih ventilov na glav-
nem parovodu. „Današnja oce-

na je, da bo elektrarna izven 
obratovanja približno teden 
dni, o podrobnostih bomo se-
veda lahko govorili, ko bomo 
bližje popravilu tega ventila,“ 
je v torek dejal Rožman.

Takšna ventila sta sicer dva in 
oba naj bi v okviru letošnjega 
remonta, ki se bo pričel 1. ok-
tobra, temeljito pregledali in 
tudi modificirali določene re-
šitve, da bi dosegli višjo sta-
bilnost njunega delovanja. „Na 
žalost nas je čas za nekaj me-
secev prehitel, tako da bomo 
morali na enem od ventilov to 
sanacijo izvesti že sedaj,“ je 
povedal Rožman. Kot je še do-
dal, bodo čas zaustavitve iz-
koristili tudi za razna manj-
ša popravila strojne in elektro 
opreme, kar pa ne bo vpliva-
lo na trajanje zaustavitve. Sle-

dnja sicer pomeni izpad 35 do 
40 odstotkov slovenske pro-
izvodnje električne energije 
oz. 15 megavatnih ur dnevno, 
kar bodo v GEN energiji nado-
mestili z nakupom elektrike 
na tujih trgih, kjer jo je v tem 
trenutku zaradi ugodnih hidro-
loških razmer dovolj.
 P. Pavlovič

LJUBLJANA, POSAVJE – Potem ko sta iz vlade Janeza Janše 
pred časom izstopili Državljanska lista in DeSUS, je minuli po-
nedeljek enako storila še Slovenska ljudska stranka, s tem pa 
sta se s svojih položajev poslovila tudi minister za kmetijstvo 
in okolje Franc Bogovič ter minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Radovan Žerjav, ki ga bo na sobotnem kon-
gresu na mestu predsednika stranke kot edini kandidat za to 
funkcijo zamenjal prav Bogovič. Slednji meni, da je v okviru 
svojega ministrovanja uspešno združil dve močni področji, 
vendar ugotavlja, da je bilo tako kot v vladi tudi tu premalo 
pogovarjanja in sodelovanja. Na svojo ekipo pa je ponosen 
zaradi uspeha pri črpanju kohezijskih sredstev. 
Z včerajšnjim dnem, ko so poslanci (predvidoma) izglasovali 
konstruktivno nezaupnico Janševi vladi, pa se s svoje funkci-
je poslavlja tudi minister za delo, družino in socialne zadeve 
mag. Andrej Vizjak. Bogovič in Vizjak bosta od zdaj naprej 
spet poslanca, kar pomeni, da parlamentarne klopi zapušča-
ta njuna nadomestna poslanca, Sevničan Roman Žveglič in 
Radečanka mag. Damjana Petavar Dobovšek.  R. R.

Bogovič in Vizjak med poslance

Stane Rožman
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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 
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Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.
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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.
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TRR pri banki SKB:
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Naslednja številka (6/2013) bo izšla v 
četrtek, 14. marca 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
7. marec.

nadaljevanje s 1. strani

BISTRICA OB SOTLI – Vodja policijskega okoliša Policijske 
postaje Šmarje pri Jelšah Franc Fon je za Občino Bistrica 
ob Sotli pripravil varnostno poročilo, ki ga je podal bistri-
ški občinski upravi in občinskim svetnikom. Po policijskih 
ocenah je varnost v občini zadovoljiva. 

V preteklem letu so policisti na ob-
močju bistriške občine obravnava-
li 18 kaznivih dejanj, leto prej pa 
sedem. Kriminaliteta se nanaša na 
upniške zadeve, nekaj je bilo spo-
rov, ko so se osebe med sabo ste-
ple in so nastale poškodbe. Bilo je 
enajst tatvin, od tega sedem s po-
dročja gozdnih tatvin. Izpostavlje-
ni so trije primeri v premoženjskih 
deliktih, to so vlomi v stanovanj-
ske hiše. „Te zadeve so zaskrblju-
joče,“ je dejal Fon, „kajti pojavile 

so se organizirane skupine, ki nam v zadnjem obdobju de-
lajo veliko preglavic in operirajo na celotnem našem obmo-
čju. Sklepamo, da gre za zelo dobro organizirane skupine, 
ki se na vlom nekaj časa pripravljajo, šele nato ga izvede-
jo. Sumimo, da je ena skupina Romov, druga pa Romunov.“
V letu 2012 so obravnavali tudi dve kaznivi dejanji prometa 
s prepovedanimi drogami, v enem primeru je šlo za tranzit, 
v drugem pa za nasad konoplje. Zabeležili so sedem ilegal-
nih prestopov meje in kaznivo dejanje ponarejanja bankov-
ca za 50 evrov. Storilca ali storilcev še niso našli, sumijo pa 
na organizirano mrežo, saj se je bankovec z enakimi serij-
skimi številkami pojavil še v Velenju, Žalcu, Celju, Sloven-
skih Konjicah in v Mariboru.  M. Kalčič

Bistriška varnost zadovoljiva, 
skrbijo le vlomi

KRŠKO – 18. februarja je bil v Krškem ustanovljen 31. lokal-
ni odbor Državljanske liste, Občinski odbor DL Krško-Sevni-
ca, ki ga zaenkrat sestavlja skupno okoli 20 članov z obmo-
čja občin Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki. 

Za predsednico novoustano-
vljenega občinskega odbora so 
člani ustanovnega zbora DL iz-
volili 36-letno Anito Zagorc iz 
Podbočja, ki se do sedaj, kot 
je dejala, sicer ni politično an-
gažirala, si pa namerava v tej 
funkciji prizadevati za čim ve-
čje število pridruženih članov, s 
katerimi si želi tvorno soobliko-
vati identiteto stranke in razvi-
jati njen program. Poleg Zagor-

čeve sta bila za člana Sveta OO DL izvoljena še Mitja Omerzu 
iz Krškega ter Sevničan Janko Rezec. Sicer pa je v uvodu vse 
prisotne pozdravil in nagovoril predsednik stranke dr. Gregor 
Virant, ki je izpostavil prioritetne naloge, med drugim priza-
devanja za pravno državo, dosego višjih standardov politič-
ne kulture, čim prejšnjo izvedbo predčasnih volitev, sanacijo 
bančnega sistema, zniževanje proračunskega deficita in in-
frastrukturne projekte za zagon in konkurenčnost gospodar-
stva. Ob tem je dodal, da ima Državljanska lista pri teh priza-
devanjih tudi trdno podporo Evropskih liberalnih demokratov 
(ALDE). Poleg predsednika dr. Viranta se je ustanovnega zbora 
članov udeležilo več vidnih predstavnikov stranke, med dru-
gim podpredsednica DL dr. Saša Markovič, izvršni direktor Igor 
Bordon ter Gregor Macedoni, regijski koordinator za Dolenj-
sko, Zasavje in Posavje.  B. Mavsar 

Ustanovljen OO Državljanske 
liste Krško-Sevnica

Anita Zagorc in dr. Gregor 
Virant

Kot je na seji predstavila 
vodja Oddelka za prostorsko 
načrtovanje in razvoj na Ob-
čini Brežice mag. Urška Kle-
novšek, se glavne spremem-
be prvotnega osnutka DPN za 
HE Mokrice, ki je pred do-
brimi tremi meseci povzročil 
veliko neodobravanja tako 
pri svetnikih kot tudi obča-
nih, nanašajo predvsem na 
vzhodno obvoznico, protipo-
plavno zaščito nekaterih na-
selij, retenzijske površine, 
premostitev jezovne zgrad-
be, pa tudi na protipoplavno 
zaščito Sotle in renaturaci-
jo potoka Gabernica skupaj 
z odkupom zemljišč. Naj-
bolj vroča tema v teh me-
secih je bila vsekakor vzho-
dna obvoznica. Po besedah 
župana Ivana Molana so se 
nakazale tudi rešitve za do-
ločene ljudi, ki zahtevajo ali 
preselitev ali sanacijo svojih 
objektov. Vzhodna obvozni-
ca prinaša rešitev glede ko-
lesarskih in pešpoti, saj bo 
omogočila, da bodo poti za 
pešce in kolesarje sčaso-
ma razvejane po celi obči-
ni. „Največja pridobitev za 
krajane pa je poglabljanje 
Save, s katerim se bo konč-
no rešilo poplavno varnost 
Krške vasi, Malenc in ostalih 
krajev, za kar so se zavze-
mali že vsi moji predhodniki. 
Današnji dan je pomemben, 
še bolj pa bo pomemben 
dan, ko bo Vlada dokončno 
sprejela Uredbo o DPN in se 
bo lahko začelo graditi,“ je 
poudaril Molan.
Svetnike je še pred razpravo 
in glasovanjem nagovoril Niko 
Galeša, predsednik odbora za 
HE na spodnji Savi, in jih po-

Brežice: odobrili načrt za HE Mokrice
BREŽICE – Na 3. izredni seji Občinskega sveta Brežice v tekočem mandatu, ki je potekala 18. februarja, so 
vsi prisotni svetniki potrdili sklepe in s tem podali pozitivno mnenje k dopolnjenemu osnutku državnega 
prostorskega načrta (DPN) za HE Mokrice, kasneje pa še potrdili, da se gradnja HE Brežice lahko začne. 

svaril: „Preden boste razpra-
vljali o obvoznici, bi vas rad 
spomnil na leto 2004, ko smo 
se v sevniški občini tudi pogo-
varjali o obvoznici za HE Bo-
štanj. Iztržili pa smo – nič. To 
pa zato, ker se na občinskem 
svetu niso mogli dogovoriti. In 
sta šla tako obvoznica kot de-
nar. To govorim zato, da se pa-
metno pogovarjajte in razmi-
šljajte, ker je sedaj enkratna 
priložnost, da se to obvoznico 
umesti v prostor.“ Svetniki so 
ga upoštevali, saj vsi, ki so se 
vključili v razpravo, tako re-
koč niso imeli pripomb. Jure 
Pezdirc (Pozitivna Slovenija), 
tudi predsednik odbora za ur-
banizem, je dejal: „To je naj-
večji projekt, ki ga ima obči-
na Brežice za naslednjih 20, 
30 ali 50 let, zato ga moramo 
sprejeti. Malo za šalo, malo 
zares, kot svetnik PS upam, 
da bo vlada zdržala do tiste-
ga dne, ko bo na programu 
sprejem DPN za HE Mokri-
ce.“ Vladka Kežman (LDS) se 
je obregnila ob projektante, 

saj se po njenem včasih zgo-
di, da so ti kar malce trmasti 
in ne upoštevajo želja lokal-
nih prebivalcev ter se skriva-
jo za strokovnostjo, le-to pa 
se da včasih tudi povezati z 
mnenjem tistih, ki v kraju ži-
vijo. Marko Hercigonja (SDS) 
pa je hkrati predlagal, naj se 
v okviru izgradnje obeh elek-
trarn zgradi tudi pločnik sko-
zi Bukošek in omogoči varnost 
pešcev pred številnimi tovor-
njaki, ki bodo v tem času do 
gradbišča prevažali gramoz. 
Še najbolj kritičen pa je bil 
Davor Račič (PUM), ki je med 
predstavitvijo projekta dobil 
občutek, da bi se dalo iztr-
žiti še kaj več, saj je prepri-
čan, da gre za veliko razvoj-
no priložnost brežiške občine 
„za naslednjih sto, če ne pet-
sto let“.

Seje sta se udeležila tudi To-
maž Willenpart z Direkcije 
RS za ceste, ki se je zaradi 
burne razprave okrog vzho-
dne obvoznice tudi aktiv-
no vključila v ta projekt, in 
Andrej Jan iz ljubljanske-
ga podjetja PNZ d.o.o., ki je 
projektiralo obvoznico. Sle-
dnji je tudi z videoanimacijo 
predstavil spremenjeno tra-
so vzhodne obvoznice, kate-
re funkcija bo predvsem po-
vezava vasi z Brežicami, prav 
tako pa bo izboljšala tudi po-

tovalne čase in varnost na 
avtocestnem odseku med 
Brežicami in Krškim. Več o 
spremenjeni trasi vzhodne 
obvoznice pa si lahko pre-
berete v zadnji številki Po-
savskega obzornika.

Soglašali tudi z infrastruk-
turno in energetsko uredi-
tvijo HE Brežice

Brežiški svetniki so v nada-
ljevanju soglašali tudi s Pro-
gramom izvedbe objektov 
vodne, državne in lokalne in-
frastrukture ter objektov vo-
dne in energetske infrastruk-
ture v nedeljivem razmerju 
za izgradnjo HE Brežice, ki ga 
mora Vlada RS seveda še potr-
diti. Še pred glasovanjem sta 
mag. Vojko Sotošek, direktor 
podjetja Infra, ki skrbi za in-
frastrukturno ureditev v pro-
jektu gradnje HE na spodnji 
Savi, in dr. Bogdan Barbič, di-
rektor družbe HESS d.o.o., ki 
je zadolžena bolj za energet-
ski del, predstavila program 
izvedbe ureditev za HE Bre-
žice. Kot je dejal prvi, v tem 
letu načrtujejo predvsem po-
stopke pridobivanja zemljišč 
in projektiranje vseh infra-
strukturnih ureditev, pred-
vsem akumulacijskega ba-
zena, ki je prioriteta v tem 
projektu. Ministrstvo za kme-
tijstvo in okolje bo tako temu 
projektu namenilo dobrih 156 
milijonov evrov, sicer pa bo 
investicija na infrastruktur-
nem delu znašala dobrih 173 
milijonov evrov. Barbič je do-
dal, da bo energetski del pri 
gradnji HE Brežice stal 150 
milijonov evrov, pri HE Mokri-
ce pa sto milijonov. Povedal je 
še, da se bosta HE Mokrice in 
HE Podsused na Hrvaškem, ka-
tere gradnjo načrtujejo za na-
slednje leto, gradili istočasno. 
HE Mokrice bodo začeli graditi 
eno leto za HE Brežice, priče-
tek izgradnje le-te pa priča-
kujejo pred letošnjimi pole-
tnimi počitnicami.
 Rok Retelj

BREŽICE - Mladinski svet Slovenije ob podpori Nacionalne agen-
cije programa Mladi v akciji in Urada RS za mladino od decem-
bra do marca izvaja lokalna srečanja po Sloveniji, na katerih 
se mladi  srečajo s predstavniki lokalnih oblasti. Namen sre-
čanj je ustvariti prostor za dialog med mladimi in odločeval-
ci, s poudarkom na ustvarjanju skupnih idej in predlogov za iz-
boljšanje vsakdanjega bivanja v posameznih lokalnih skupnosti 
na področju okolja in zdravega življenjskega sloga mladih. Eno 
od skupno 12 lokalnih srečanj bo potekalo tudi v Brežicah, in 
sicer 13. marca z začetkom ob 10. uri v MC Brežice. B. M. 

Srečanje na temo zdravega okolja 
in sloga mladih

SEVNICA/BISTRICA OB SOTLI – Na včerajšnji 19. redni seji Občin-
skega sveta Sevnica so svetniki med drugim obravnavali poslovni 
načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2013, 
pravilnik o sprejemu otrok v vrtce v sevniški občini ter imeli na 
dnevnem redu potrditev dokumentov investicijskih programov 
za energetske sanacije OŠ Boštanj, OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
OŠ Krmelj, podružničnih šol Loka pri Zidanem mostu in Stude-
nec ter sevniškega zdravstvenega doma. Člani Občinskega sve-
ta Bistrica ob Sotli pa so v okviru 18. redne seje imeli na pro-
gramu drugo obravnavo predlogov odloka o proračunu Občine 
za leto 2013, statuta Občine in poslovnika OS Bistrica ob Sotli. 
Več o obeh sejah pa v naslednji številki.  Ur.

Zasedali v Sevnici in Bistrici

lje obrniti na sama podjetja. Prav zaradi izboljšanja kakovosti 
življenja prebivalcev in stopnje ozaveščenosti o čistem zraku 
med lokalnim prebivalstvom pa je Občina Sevnica kot eden 
od partnerjev pristopila k sodelovanju v čezmejnem projektu 
»Aerosanus« in je v postopku prijavljanja na razpis skupaj še 
s tremi partnerji iz sosednje Hrvaške in Slovenije. V primeru 
uspešnosti na razpisu bo Občina izvedla nekatere ukrepe za 
dosego navedenih ciljev, med njimi postavitev mreže difuznih 
vzorčevalnikov, ustanovitev urada za obveščanje javnosti, iz-
vedba delavnic za predšolske in šolske otroke, priprava pro-
mocijskih materialov.«

Občinskemu svetu Občine Sevnica je bil v zvezi z omenjeno 
problematiko v lanskem decembru posredovan odgovor sev-
niške Kopitarne oz. v. d. vodje vzdrževanja Janija Doberška. 
V njem lahko med drugim preberemo: »Zagotavljamo vam, 
da vpliv kurjenja nikakor ne vpliva na počutje ali zdravje lju-
di – tako zaposlenih kot okoliških prebivalcev. To nam kažejo 
tudi meritve, ki jih redno, kot določa zakon, izvajamo. Žal 
bo morda še kdaj prišlo do izpusta črnega dima, vendar to 
ne bo posledica kurjenja škodljivih snovi. Kljub previdnosti 
se nam včasih zgodi, da med kurjavo zaide kakšen kos gume 
ali poliuretana.« Smilja Radi, foto: J. Š.

Je zrak v Sevnici onesnažen?

POSAVJE - Program Svit je državni presejalni program, ki 
je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka debelega črevesa 
in danke. V program je vključena ciljna populacija v sta-
rosti od 50 do 69 let. Podatki registra raka namreč kaže-
jo, da se rak debelega črevesa in danke začne izraziteje 
pojavljati ravno v starosti od 50. leta dalje. 

Program Svit omogoča odkrivanje prikritih krvavitev v blatu 
in po potrebi še natančnejšo preiskavo črevesa in diagnosti-
ciranje bolezenskih sprememb. Program koordinira in izvaja 
v sodelovanju s partnerji, kamor sodijo tudi regijski zavodi 
za zdravstveno varstvo, Inštitut za varovanje zdravja Repu-
blike Slovenije. V minulem letu so v novomeški zdravstveni 
regiji najvišje znižanje odzivnosti v primerjavi z letom 2011 
zabeležili v občini Kostanjevica na Krki. V letu 2011 se je na-
mreč v Kostanjevici na Krki odzvalo 58,92 % povabljenih na 
pregled, v letu 2012 pa 55,03 % oseb. Še vedno pa med sku-
pno 17 slovenskimi zdravstvenimi regijami domala najniž-
jo odzivnost beležijo v občini Krško, kjer odzivnost znaša le 
54,44 odstotkov. V zdravstveni regiji Novo mesto je bilo po 
podatkih Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto v minu-
lem letu v program Svit povabljenih skupno 18.275 oseb, od 
tega je izjavo o sodelovanju vrnilo 11.581 (63,46 %) oseb.
 B. M.

Ne izogibajte se Svitu!

Brežiške občinske svetnike je nagovoril predsednik Odbo-
ra za HE na spodnji Savi Niko Galeša (levo).

Franc Fon
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Nejc Kunst, Bistrica ob Sotli: Posavski špor-
tniki dosegajo lepe rezultate v svetovnem 
merilu, če omenim npr. Kozmusa, Špilerje-
vo, Škofa. Spremljam dogajanje v malem no-
gometu. Pohvalil bi domače športnike, ki so 
zelo aktivni. Pojavljanje v medijih pogojuje-
jo tudi rezultati. Če so boljši, je o njih več 

napisanega. Ni samoumevno, da se o vsakomur piše. Špor-
tniki si naj to zaslužijo s svojimi rezultati.

Damjan Žerjav, Spodnja Pohanca: Posavske 
športnike spremljam, če se le da. Izpostavlje-
ni so tisti športi, ki se pojavljajo na televizi-
ji – rokomet, atletika. Po drugi strani pa so 
v njihovi senci manjša društva z nižjim pro-
računom, ki težje pridejo v medije, čeprav 
njihovi rezultati dokazujejo, da si zaslužijo 

pozornost. To pa so predstavniki gimnastike, borilnih veščin, 
plesa in športnega plezanja.

Jasmina Pečnik, Sevnica: Z uspehi posavskih 
športnikov nisem najbolje seznanjena. Koli-
kor vem, trenutno sevniškim rokometašem 
ne gre najbolje in se borijo za obstanek v 
prvi ligi. Morda bi izpostavila sevniške atle-
tinje in atlete, ki dosegajo zelo dobre rezul-
tate in to kljub slabim pogojem za trenira-

nje. Odlične rezultate je na svetovnih tekmovanjih dosegel 
Primož Kozmus.

Dijana Ivančič, Brestanica: Šport v Posavju 
in dosežene rezultate na različnih športnih 
področjih redno spremljam, predvsem no-
gomet, ker se z njim aktivno ukvarjajo tako 
mož kot otroka. Posledično obiskujem tudi 
treninge in tekme, ki se odvijajo v Krškem pa 
tudi drugje, seveda pa spremljam tudi pre-

nose ligaških slovenskih nogometnih tekem in ligo prvakov. 
Poleg nogometa me navdušuje denimo tudi ples.

Ravno v tem času občine pripravljajo sprejeme za svo-
je najuspešnejše športnike in športnice. Ali in v koli-
kšni meri spremljate njihove rezultate in uspehe? Ka-
teri so po vašem mnenju najuspešnejši, kateri morda 
po krivici prezrti?

anketa

Spremljate posavske športnike?

Zakaj ste se odločili za štu-
dij slikarstva?
Slikarstvo sem v sebi čutil, 
prepoznaval in živel že od ra-
nega otroštva. Neizmerno sta 
me zanimali slikarska misel in 
izpoved na najintenzivnejšem 
nivoju. Že v otroštvu sem imel 
srečo dnevno živeti z umetno-
stjo – tako glasbeno kot likov-
no – in s širokimi informacija-
mi o njiju. Vse to je zbudilo 
moje genetske in osebne ta-
lente ter me okužilo do te 
mere neučakanosti po slikar-
ski edinosti, ki je vodila edino 
le k likovni profesionalnosti.

Je študij izpolnil vaša priča-
kovanja?
Leta študija so mi dala zna-
nja, veščine in poseben zagon 
ustvarjalnega likovnega raz-
mišljanja. Pričakovanja veči-
ne mladih so verjetno daleč 
v oblakih, kar je za umetnike 
domnevno še značilneje, zato 
jemljem svoj študij ne samo 
za okvir specifičnih znanj, 
temveč za gnetenje mojega 
‚creda‘, iz katerega sem iz-
šel ‚samopredrugačen‘. Imel 
sem srečo, da je takratni štu-
dij slikarstva zajemal tudi pi-
savo, oblikovanje, scenografi-
jo, kostumografijo, didaktiko, 
metodiko in tako naprej, saj 
je bil še univerzitetni likovni 
edinec. Tako je bilo naše zna-
nje široko in široko uporabno. 
Poleg tega so se moji genera-
ciji letno menjavali profesor-
ji glavnega ateljejskega dela, 
kar doživljam kot dodatno po-
zitivno izkušnjo.

Po zaključenem študiju ste 
se najprej zaposlili kot mo-
dni kreator in nato sedem let 
kreirali konfekcijska otroška 
oblačila. Kakšni so vaši spo-
mini na ta leta?
Moja prva služba je bila kre-
iranje otroških oblačil indu-
strijske velikoserijske proi-
zvodnje v sevniški Jutranjki, 
ki je bila takrat jugoslovan-
ski modni in proizvodni kon-
fekcijski »velikan«. To delo 
mi je predstavljalo sicer ki-
lometrski spust iz takratnega 
lastnega likovnega koncepta, 
vendar mi je vtisnilo čudovi-
te spomine posebnega časa, 
čudovitih sodelavcev in preci-
znega načrtovanja posameznih 
skupin kolekcije ter emblemov 
zanje. Ta zaposlitev mi je ta-
krat pravzaprav kot ena redkih 
omogočala tudi redne službe-
ne poti v Pariz, Köln, München 
in drugam na Zahod ter v Za-
greb, Beograd in tako naprej 
na vzhod. To je predstavljalo 
takrat moje zlata vredno ak-
tualno izobraževanje.

Sedaj ste že več kot dve de-
setletji srednješolski profe-
sor likovne vzgoje na Gim-
naziji Brežice, katere dijak 
ste bili nekoč tudi sami, ter 
na Ekonomski in trgovski šoli 
Brežice. Kaj je vaša priorite-
ta pri vzgoji mladih?
Za postulate svojega pouče-
vanja in vzgoje vidim kon-
ceptno znanje, globoko ob-
čutenje, sistematično delo in 
pozitivno energijo. Zagovar-
jam znanje kot koncept, kot 
izoblikovana miselna jedra, iz 
katerih lahko izhajamo in gra-

Alojz Konec, akademski slikar:

Karkoli delaš, delaj s strastjo!
SEVNICA - Akademski slikar Alojz Konec, ki je v letošnjem januarju dopolnil 57 let, je svoja otroška in naj-
stniška leta preživel v tistem predelu Sevnice, ki se mu še danes med »staroselci« reče Šmarje in sam se 
še vedno počuti Šmarčana, čeprav se je, ko si je ustvaril lastno družino, preselil v stari del Sevnice. Pred 
leti si je nad nekdanjo domačijo, ki so jo zgradili njegovi starši, postavil nov dom. Domačija in okolica pod 
Zajčjo goro, v kateri je preživel brezskrbna mladostna leta, je ohranila podobo. V njej je ohranjen njegov 
prvi atelje in tu ima sedež lastne blagovne znamke. V hiši so shranjeni tudi nešteti spomini na očeta, pri-
znanega učitelja harmonike, na mater, ki je skušala izpolniti vsako željo, na mlajšo sestro … 

dimo. Faktografija je izginila 
za kulise digitalnega sveta v 
drugi plan našega interesa. Le 
iskrena in izkustvena vzgoja 
svežih občutenj, doživljanj, 
empatij in pozitivizma v ve-
rižnem sistemu nenehnih ak-
tivnosti lahko privede tako do 
likovne estetike in izobrazbe 
kakor tudi do ustvarjalnosti.

V letih 2000-2009 ste bili 
umetniški vodja likovne ko-
lonije Arspekta na sevni-
škem gradu. Kaj je bil njen 
namen?
Zamisel prvih petih Arspekt je 
bila izpostaviti in medseboj-
no povezati najprej priznane 
sevniške, kasneje pa še posa-
vske oziroma dolenjske ume-
tnike - narediti žariščno kul-
turno dogajanje na sevniškem 
gradu in ponesti njegov kul-
turno zgodovinski sloves daleč 
naokrog. Uspelo mi je aktiv-
no sodelovanje s širše uve-
ljavljenimi avtorji in kolonija 
je prerasla celo v mednaro-
dni dogodek. Drugih pet Ar-
spekt predstavlja populistič-
no obarvano razprtje, razcvet 
kolonije v množično ustvarja-
nje na prostem. Prvotna ožje 
strokovna kolonija se je mo-
dificirala v javno dogajanje z 
nekimi širše deklariranimi li-
kovnimi vsebinami. 

Izdelali ste tudi elaborat ce-
lostne podobe občine Sevni-
ca. Kje so vidni njegovi re-
zultati?
V celostni grafični podobi ob-
čine Sevnica izpred dvanajstih 
let sem povezal dolgo upora-

bljani grb občine Sevnica in 
njemu nedavno dodano fo-
tografijo sevniškega gradu s 
svežim avtorskim lastnoroč-
nim podpisom Občina Sevni-
ca namesto črkopisa. Ravno 
ta čisto pravi podpis osebe z 
imenom Občina in priimkom 
Sevnica predstavlja novost 
personifikacije nosilca zna-
ka. Izdelal sem številne pri-
padajoče segmente od veze-
ne lente, preko različnih listin 
do navadne kuverte ameri-
kanke, protokol rabe znaka, 
seznam realizacije ter strate-
gijo in taktiko celostne grafič-
ne podobe. Protokole je bilo 
potrebno tudi uradno potrditi 
in sprejeto zapisati v statute. 
Takšna nova podoba se je po-
tem v praksi prijela, se uve-
ljavila in ponesla sloves tako 
nosilca kot avtorja širom do-
movine. Velja za zelo dodela-
no in inkorporirano legitima-
cijo naše skupnosti. Ponosen 
sem na to delo.

Za vami je lepo število samo-
stojnih in skupinskih razstav, 
vaša likovna dela krasijo do-
move ljubiteljev umetnosti 
doma in v tujini. Na sevni-
škem gradu pa vaše stalne 
slikarske zbirke ni več. Ra-
zlog?
Prostor v severovzhodnem 
stolpu sevniškega gradu sem 
dobil najprej v uporabo za 
atelje. Po slabem letu smo 
v teh prostorih postavili na 
ogled stalno zbirko 38 del. 
Dela na papirju so kmalu utr-
pela škodo zaradi vlage, ne-
kaj se je odlepilo s stekla … 

Po trinajstih, štirinajstih le-
tih so dela postavili na tla … 
Razlogov in točnega datuma 
razdrtja zbirke ne poznam. 
Neljubo menim, da je razlog 
razdrtja te zbirke v strokovni 
nezrelosti določene skupnosti 
in posameznikov. 

Profesor Miroslav Kugler, 
akademski slikar, je o va-
šem delu, ko ste bili še štu-
dent na Akademiji, zapisal: 
»Končevo dosedanje delo 
povezuje skrbno opazova-
nje in filigranska izdelava.«  
Se strinjate z njim?
Takrat je bila njegova opre-
delitev nedvomno na me-
stu. Skrbno opazovanje in fi-
ligranstvo sta ostali, vendar 
ne več v isti opredelitvi, am-
pak v svojem abstraktnejšem 
pomenu, na nivoju likovnega 
razmišljanja. Vedeti mora-
mo, da citat izvira daleč na-
zaj od moje prve razstave v 
Posavskem muzeju Brežice, 
iz tandema s Stiplovškom in z 
mladinskimi delovnimi akcija-
mi. Takrat sem bil študent sli-
karstva, danes pa sem verje-
tno bolj profiliran slikar.
 
Profiliran slikar? Lahko po-
jasnite?
Od prve razstave bo kmalu 
40 let. Leta vztrajnega dela, 
nenehnega študijskega razi-
skovanja, razstav doma in v 
tujini pomembno sooblikuje-
jo avtorski pečat, ki se ostre-
je izriše ali profilira po dolo-
čeni kilometrini. Ta razvoj in 
slikarski napredek je očiten 
tudi v mojem primeru in pu-
šča prepoznavno vidne sledi.

Kje iščete navdihe za svo-
ja slikarska dela? Kaj je vaš 
najljubši slikarski motiv? 
Navdihuje me življenje kot 
tako in življenje v celoti. Ži-
vljenje, ki ga živim – prostor-
sko in časovno. To življenje 
mi samo ponuja motive, pa 
najsi bodo krajinski, predme-
tni, figuralični, snovni ali slu-
teni. Najljubši mi je klasični 
ali zgodovinski princip slika-
nja v živo po modelu, vendar 
ne zreducirano na mimetič-
no prenašanje. Nadaljujem 
ustvarjalni trikot: objekt – av-
tor – slika. Najbolj me osre-
čuje takšno direktno slikanje 
‚alla prima‘, če pa so okoli-
ščine še pleneristične, potem 
je to verjetno zame vrhunec. 
Samo da barvne poteze lahko 
švigajo po platnu, papirju …

Kakšen odnos gojite do 
barv? 
Barve mi predstavljajo glav-
no polje likovnih razmišljanj 
in središče mojega slikarske-
ga interesa. Nedvomno se vse 
moje slikarsko početje vrti z 
njimi in suče okoli njih. Kra-
sno pa je, ker je z njimi še to-
liko za početi.

V Posavju deluje veliko lju-
biteljskih slikarjev. Kako bi 
ovrednotili njihovo delo, 
njihov prispevek k umetno-
sti? 
Podpiram ljubiteljsko likovno 
ustvarjanje, ki ga je pri nas 
prepoznavno veliko. Svojo na-
klonjenost dokazujem z vlogo 
občasnega selektorja ter zla-

sti umetnostnega kritika ob 
njihovih razstavnih predsta-
vitvah. Cenim njihova priza-
devanja po ustvarjanju in iz-
popolnjevanju. Menim pa, da 
je kategorija ljubiteljskih sli-
karjev zelo heterogena in je 
ne gre precenjevati, saj tudi 
v tem primeru veljajo poklic-
ne opredelitve. 

Menite, da ima slikarstvo v 
domačem okolju in širšem 
slovenskem prostoru dovolj 
veliko podporo in veljavo?
Na to vprašanje bi bilo sicer 
najbolj umestno odgovoriti 
z molkom. Pri nas slikarstvo 
namreč nima ne podpore ne 
prave veljave, začenši od mi-
nistrstva navzdol v splošnem 
in konkretnem pogledu. Lju-
biteljstvo si je izborilo dolo-
čeno podporo, poklicnost pa 
je izrazito v nemilosti.

Doživljate slikarstvo kot po-
klic ali pa je to za vas pre-
prosto način življenja, ki 
daje smisel vsemu, kar po-
čenete?
V mojem primeru poklic sli-
karja enačim s poklicem člo-
veka. Slikati pomeni živeti 
barve, poteze, črte, oblike 
… in črpati iz njih njihove ži-
vljenjske sokove ter jim vdi-
hovati svojo prisotnost. Kot 
zgodba o čebelici in cvetu … 
Vendar bi bilo preveč poeno-
stavljeno gledanje, ki se iz-
ogiblje veščinam stroke, saj 
sta si prava umetnost in pra-
va znanost verjetno vsaj pol-
sestri. 

Vaši načrti za prihodnost?
Želim nadaljevati to svojo 
specifično življenjsko avan-
turo oziroma raziskovalno 
odpravo ustvarjalnega odkri-
vanja novih neznank na sli-
karskem zemljevidu. Želim 

čim več ustvarjati in posku-
siti čim bolj prestopiti doma-
či prag. 

Misel, ki vas vodi, usmerja …
To je misel slovenskega al-
pinista in gorskega reševal-
ca, žal že pokojnega Tomaža 
Humarja, ki je nekoč zapisal: 
‚Karkoli delaš, delaj s stra-
stjo!‘
 Smilja Radi

Alojza Konca po diplomi iz slikarstva na Akademiji za li-
kovno umetnost Univerze v Ljubljani ni vleklo v »beli svet«, 
ampak se je vrnil domov, k svojim koreninam. Je član Dru-
štva likovnih umetnikov Dolenjske in Zveze društev sloven-
skih likovnih umetnikov. Še kot študent se je prvič predsta-
vil posavski javnosti na razstavi v Posavskem muzeju Brežice 
v maju 1977, ko sta na njeni otvoritvi nastopila tudi pesnik 
Silvo Mavsar in dramski igralec Slavko Cerjak. Do sedaj je 
imel 48 samostojnih in 119 skupinskih razstav. Sodeloval je 
na 44 likovnih srečanjih, prejel devet nagrad, organiziral 
14 likovnih kolonij in tujih razstav. Razstavljal v številnih 
krajih v Sloveniji, Hrvaški, Italiji in v bivši Jugoslaviji. Nje-
gova slikarska dela se nahajajo zunaj domovine v Hrvaški, 
Grčiji, Italiji, Avstriji, Češki, Nemčiji, Švici, Franciji, Šved-
ski, Novi Zelandiji, Kanadi in ZDA. Celovito se ukvarja z li-
kovno umetnostjo - od slikarstva, designa, gledališke sce-
nografije in kostumografije, likovne didaktike do strokovne 
publicistike. Je tudi avtor knjige Likovna zgodovina danes.

KAKO POCENI
DO AVTA?

NA MESEC!
ZA 1 %
NOVA ŠKODA

Res je: katerokoli novo 
Škodo lahko zdaj vozite 
za samo 1 % maloprodajne 
cene na mesec. 

IMAMO BOLJŠI PREDLOG:

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

tel.: 07 490 21 20

Več informacij pri vašem 
pooblaščenem trgovcu Škoda:
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Otvoritev objekta in vsebine, 
ki bodo umeščene v njem, so 
21. februarja predstavili žu-
pan mag. Miran Stanko, di-
rektorica Kulturnega doma 
Katja Ceglar ter konserva-
torja Alenka Železnik in Mi-
tja Pergar. Kot je dejal mag. 
Miran Stanko, bo 1000 od 
skupno 1600 m2 površin na-
menjenih muzejski dejavno-
sti, poleg Regionalne razvoj-
ne agencije Posavje, ki se 
je nedavno že vselila v pro-
store, pa bodo preostale po-
vršine oddali v najem druž-
bam oziroma organizacijam 
neprofitnega značaja pre-
ko razpisa, ki je že v teku. 
Hkrati je s prenovo Mencin-
gerjeve hiše Občina naredi-
la še korak več k lepši podo-
bi mesta, saj je več stoletij 
star in v zadnjih desetletjih 
pretežno nevzdrževan objekt 
ne le kazil njegovo podobo, 

temveč je, umeščen tik ob 
glavni ulici, predstavljal tudi 
nevarnost za odvijajoči pro-
met in ostale udeležence v 
prometu. Potem ko je Obči-
na leta 2009 odkupila hišo od 
dedičev pisatelja, odvetnika 
in politika dr. Janeza Men-
cingerja (1838-1912), so ob-
novitvena dela stekla v letu 

5. marca odpirajo Mencingerjevo hišo
KRŠKO – Na dan, ki bo potekal v znamenju 536-letnice podelitve mestnih pravic Krškemu, 5. marca, bo 
v starem jedru mesta odprta prenovljena Mencingerjeva hiša. Organizacijsko bo delovala kot enota Kul-
turnega doma oziroma pod njegovim okriljem delujočega Mestnega muzeja. 

2011 in bila dokončana ko-
nec minulega leta. Investici-
ja v obnovo znaša 2,8 milijo-
na evrov, od tega je Občina 
Krško zagotovila 1,3 milijo-
na evrov, po dobrih 700.000 
evrov pa so pridobili iz naslo-
va Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj ter državnih 
proračunskih sredstev.

Mencingerjev kompleks je se-
stavljen iz dveh, domala pov-
sem identično zasnovanih hiš, 
ki ju je leta 1882 ob nakupu 
oziroma z obnovo združil v 
enovit objekt dr. Janez Men-
cinger. V njej je prebival vse 
do smrti leta 1912, hkrati pa 
je del objekta služil tudi kot 
mestna hiša, saj je bil dr. Men-

cinger med leti 1894 in 1896 
tudi krški župan. Na podlagi 
raziskav zgodovinskih virov in 
listin pa je zgodovinar dr. Bo-
ris Golec, slednji bo na otvo-
ritvi tudi slavnostni govornik, 
dognal, da je imel levo hišo v 
lasti in v njej tudi zaključil ži-
vljenjsko pot znameniti poli-
histor Janez Vajkard Valvasor. 
Kot sta povedala konservator-
ja Železnikova in Pergar, je 
obnova razkrila vrsto presene-
tljivih in dragocenih odkritij, 
med drugim ostanke lesene 
arhitekture, ki se sicer zara-
di klimatskih pogojev le red-
ko ohrani in ki priča o gradnji 
in poselitvi na tem mestu že v 
srednjem veku, to je v obdo-
bju med 13. in 14. stoletjem, 
ko se je trško jedro začelo 
oblikovati. Z dodatnimi raz-
iskavami in obdelavo lesene 
konstrukcije prvotnega objek-
ta bodo lahko še natančneje 
datirali, kdaj je bil les za na-
men gradnje tudi posekan. Do 
sedaj je bila tovrstna primer-
ljiva najdba lesene konstruk-
cije meščanske stavbe odkrita 
le v Krojaški ulici v Ljubljani 
in v Zagrebu. Sicer pa celoten 
objekt služi kot lep primer ar-
hitekture srednjega veka, re-
nesanse, baroka in začetka 
20. stoletja. Kot edinstvene 
na Slovenskem so tudi odkri-

te freske pod plastmi ometa 
s portretnimi upodobitvami iz 
druge polovice 16. stoletja in 
dveh grbov, ki izpričujejo ple-
miški izvor hiš tedanjega kr-
škega gospostva, pa tudi, da 
je imel protestantizem na tem 
območju veliko večji pomen. 

V teh prostorih, kot je po-
vedala Ceglarjeva, bo ureje-
na spominska soba dr. Janeza 
Mencingerja z restavriranim 
pohištvom, pečjo, lesenim 
podom, klavirjem in drugimi 
predmeti, medtem ko bodo 
v del pritličja umestili zbirko 
tehnične in industrijske de-
diščine. Poleg navedenega si 
bodo obiskovalci mesta lahko 
ogledali tudi rekonstruirano 
sušilnico sadja, ob otvoritvi pa 
bo na ogled tudi razstava naj-
denih arheoloških predmetov, 
razne lončene posode, nakita, 
kovinskih predmetov in druge-
ga. Kot že omenjeno, bo Men-
cingerjeva hiša delovala kot 
enota Mestnega muzeja, zato 
bodo zaposleni v njem skr-
beli tudi za vsebine in vode-
ne oglede po objektu in zbir-
kah. Otvoritev bodo 5. marca, 
ob 17. uri, popestrili nekda-
nji prebivalci mesta, poleg li-
kov iz Mestnega muzeja (Ja-
neza Vajkarda Valvasorja, Ane 
Maksimilijane in Regine Kon-
stance Valvasor, Adama Bo-
horiča in Jurija Dalmatina) še 
dr. Janez Mencinger, ki ga bo 
upodobil Boštjan Arh, otro-
ška skupina Kulturnega dru-
štva Stane Kerin Podbočje in 
Glasbena šola Krško. Poleg vo-
denega ogleda po objektu bo 
predvajan film Zgodba o dedi-
ščini mesta Krško, ob 536-le-
tnici podelitve mestnih pra-
vic Krškemu (5. marec 1477) 
in otvoritvi pa bo izdana tudi 
priložnostna razglednica.
 
 Bojana Mavsar 

Katja Ceglar, mag. Miran Stanko, Alenka Železnik in Mi-
tja Pergar

Kosilo samo 10 € na osebo

Vsako nedeljo od 12:00  do 15:00

NOVO!

Terme Paradiso 
Cvetkovič Marjan s.p.
Selska cesta 15b, Dobova

Tel.: 07 45 22 988
   07 45 22 111
E-mail: paradiso@siol.net

Nedeljska kosila v

restavraciji P
aradiso

ZVC Lipej Šerbec d.o.o.
Veterinarski center Krško
Ulica 11. Novembra 43 a
Leskovec pri Krškem

Cepljenje psov proti steklini
V Veterinarskem centru Lipej-Šerbec v mesecu 
marcu prièenjamo z akcijo cepljenja proti steklini.
Ob cepljenju vsak ljubljenèek dobi kupon z 10 %
popustom za nakup hrane, pripomoèkov in igraè 
v naši trgovini za male živali.
V kolikor psa ne morete pripeljati v ambulanto
na cepljenje, vam ga po predhodnem naroèilu
cepimo na vašem domu.

Sterilizacija in kastracija
Še vedno pa vam ponujamo 20 % popust pri 
kastracijah in sterilizacijah dveh ali veè živali 
naenkrat.

Delovni èas:
pon - pet.: od 7. - 19. ure
sobota:     od 7. - 11. ure
informacije na tel.: 49 05 303

ZVC - najboljša izbira
 za vaše ljubljenèke!

BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice in Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) - Območna 
enota Novo mesto sta 21. februarja v sejni sobi UE Breži-
ce organizirala okroglo mizo na temo »Treppova vila da-
nes in nikoli več?«

Predsednica društva za oživitev mesta Brežice Alenka Čer-
nelič Krošelj je uvodoma povedala, da mesto Brežice letos 
praznuje 660. obletnico mestnih pravic, zato bo društvo v 
letu 2013 v svojem delovanju in opozarjanju posvetilo po-
zornost prav mestu. Etnologinja dr. Ivanka Počkar in Nika 
Filipič Počkar sta z besedo in predvajanjem kratkega, a za-
nimivega filma ponudili vpogled v družino Treppo, ki je bila 
furlanskega izvora. Sicer pa dr. Počkarjeva o družini opekar-
narja Leonarda Treppa, ustanovitelja in lastnika opekarne v 
Šentlenartu pri Brežicah, podrobno piše v knjigi »Dve gasi, 
dva policaja, sto obrtnikov«.
Univ. dipl. inž. krajinske arhitekture Mitja Simič iz ZVKDS 
OE Novo mesto je povedal, da je bila vila (razkošno grajena 
hiša z vrtom) Treppo zgrajena leta 1933, je kulturni spome-
nik, dediščina, varstvo dediščine pa je v javno korist. Dedi-
ščina s svojo raznolikostjo in kvaliteto predstavlja pomem-
ben socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial 
in je ustavna kategorija. Z dediščino je treba ravnati tako, 
da se zagotavlja čim večja ohranitev njenih kulturnih vre-
dnot. Treppova vila ima status kulturne dediščine, na zavo-
du so naredili vse, kar so lahko, da bi ohranili vilo, ki je bila 
do leta 2006 še v dobrem stanju, 2012 pa se je stanje začelo 
drastično spreminjati, tako da imamo danes prostorski ne-
red, degradirano območje, vandalizem in nizko stopnjo ka-
kovosti življenja in dela, pri čemer so zatajile institucije pod 
pritiskom pravnih sporov. Kot je znova poudaril inž. Simič, so 
na zavodu pritisnili na vse vzvode, ki jih omogoča zakon, da 
bi rešili brežiško kulturno dediščino, a ta trenutek ostaja le 
še interes civilne iniciative in lokalne skupnosti za morebi-
tno pridobitev interventnih sredstev, da bi Treppovo vilo še 
lahko fizično ohranili. Lahko pa bi imeli urejen prostor, re-
prezentančni objekt, prepoznavnost ter visoko stopnjo ka-
kovosti življenja in dela.
 N. Jenko Sunčič

Kako rešiti Treppovo vilo?

BISTRICA OB SOTLI - V Gostilni Šempeter v Bistrici ob Sotli 
so 23. februarja vrhunski kuharji pripravljali posebne jedi 
iz kopuna. Kuhalnico so v slovensko-hrvaški zasedbi suka-
li Janez Bratovž, Rene Dizdarević, Stjepan Grgos, Brane 
Podmenik, Ratimir Harapin in Robert Slogar. 

Gostilničar Srečo Kunst je pravi kulinarični spektakel poime-
noval „Kopun izpod rok največjih kuharskih mojstrov“. V uvo-
du je pojasnil, da je želel ustvariti pozitivno vzdušje na obeh 
straneh meje in za rdečo nit izbral kopuna, ki je značilna hra-
na na njihovem in zagorskem območju. Kulinarično prireditev 
je vodila Tjaša Kunst, ki je spretno krmarila v pogovoru s ku-
harji, saj je vsak izmed njih pripravil samostojno jed, zraven 
pa izbral še primerno vino. Ti so povabljenim podajali zani-
mivosti o pripravi, pa tudi o dekoracijah, ki so jih umestili na 
krožnik. O kopunu, ki ne more biti petelin, ker so ga skopili, 
je nekaj zanimivih podatkov povedal publicist Drago Medved. 
Kulinarični kritik Uroš Mencinger je iz kuharjev izvabljal do-
datna pojasnila o predstavljenih jedeh in o vinu, ki so ga ob 
tem postregli, vinsko zgodbo je dodal tudi vinar z Bizeljske-
ga Janez Šekoranja. Zbranim so zaigrali Prijatelji iz Zagreba 
s solistom Tvrtkom Stipićem in domača etno skupina Nojek. 
 M. Kalčič

Kulinarični spektakel s kopunom

Kuharska zasedba v Gostilni Šempeter, desno Srečo Kunst.

Obnovljena zunanjost Mnecingerjeve hiše

16. marca bo v Bistrici ob Sotli v času Jožefovega sejma 10. 
tradicionalno tekmovanje "Jožeki kuhajo golaž", na katere-
ga vas lepo vabijo.
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spregovorila o možnostih za 
posebej nadarjene na šoli, da 
lahko razvijajo svoje speci-
fične talente. Devetošolci so 
se lahko seznanili s programi 
ekonomski tehnik, logistični 
tehnik, trgovec ter PTI (3+2) 
program za pridobitev naziva 
ekonomski tehnik. Na enoti 
Višje strokovne šole, ki de-
luje v okviru ETrŠ Brežice že 
13 let, izvajajo tudi terciar-
no izobraževanje za prido-
bitev 6. stopnje izobrazbe - 
naziv ekonomist. 

Fakulteti zabeležili 
skromen obisk
Fakulteta za turizem Bre-
žice, ki deluje pod okriljem 
Univerze v Mariboru, je dru-
gič v zgodovini pripravila in-
formativni dan. Fakulteto in 
njene razpisane programe 
sta predstavila dekan fakul-
tete doc. dr. Božidar Veljko-
vić in tajnik fakultete mag. 
Bojan Kurež. Kot je razlo-
žil Veljković, so sledili lan-
skoletnemu vpisu in za vi-
sokošolski študijski program 
Turizem razpisali 70 vpi-
snih mest, za univerzitetni 
program Turizem 40 mest, 
hkrati pa prvič razpisujejo 
tudi izredni magistrski štu-
dijski program Turizem. Ker 
je univerzitetni program 
bolj znanstveno-raziskoval-
no naravnan, dekan priča-
kuje, da bo vpis na ta pro-
gram manjši, zato so tudi 
ustrezno zmanjšali števi-
lo vpisnih mest v primerja-
vi z lanskim letom, medtem 
ko so število vpisnih mest na 
visokošolskem programu za-
radi lanskih presežkov pove-
čali za deset. Bodočim štu-
dentom se na Fakulteto za 
turizem splača vpisati zato, 
kot pravi dekan, ker je to 
atraktiven študij in spremlja 
splošno gospodarsko rast na 
področju turistične dejavno-
sti. Sara Beluhan in Maja Ži-
bert, študentki iz prve ge-

Vsi poudarjajo 
prilagajanje 
učencem
Informativnega dne na Sre-
dnji šoli Sevnica so se ude-
ležili bodoči mizarji ter fri-
zerke in frizerji, medtem ko 
kandidatov za program ta-
petnik ni bilo, čeprav je po 
mnenju delavk in delavcev v 
lesni industriji tapetnik po-
klic prihodnosti. V uvodu so 
dijakinje in dijaki SŠ Sevni-
ca navdušili s krajšim kultur-
nim programom, v katerem 
so prikazali tudi atraktivne 
pričeske in make-up. Pozor-
nost je vzbudila še razsta-
va mizarskih izdelkov in fo-
tografije dijaškega doma, ki 
deluje v sklopu srednje šole. 
Vse tri poklicne izobraže-
valne programe (mizar, ta-
petnik in frizer) sta podrob-
neje predstavili ravnateljica 
Alenka Žuraj Balog in sve-
tovalna delavka Ivanka Ru-
pret. Sledili so še opisi raz-
mer na trgu dela in možnosti 
na področju zaposlovanja, 
predstavitve dela v frizer-
skem salonu in lesni indu-
striji, poti uspešnega podje-
tnika ter finančne podpore v 
času srednješolskega izobra-
ževanja. Bodoče dijakinje in 
dijaki so si nato ogledali pro-
store šolske frizerske učilni-
ce in mizarske delavnice. Na 
SŠ Sevnica so bili z obiskom 
zadovoljni in pričakujejo, da 
bodo tudi v novem šolskem 
letu kombinirali delo v pol-
nem oddelku, sestavljenem 
iz frizerk, frizerjev in mizar-
jev.

Iz Sevnice pojdimo v Krško: 
na Šolskem centru Krško – 
Sevnica so številnim deve-
tošolcem, ki se odločajo o 
izbiri nadaljnjega izobraže-
vanja, v šolski telovadnici 
pripravili predstavitev pro-
gramov, pa tudi pester kul-
turno-zabavni program. Gost 
je bil direktor GEN energije 
Martin Novšak, v šolski avli 
pa so bila prisotna tudi pod-
jetja, ki potrebujejo kadre, 
kakršne izobražujejo v krški 
šoli. V ŠC Krško – Sevnica za 
šolsko leto 2013/14 razpisu-
jejo izobraževalne programe 
za sedem poklicev na Srednji 
poklicni in strokovni šoli Kr-
ško (po en oddelek progra-
mov elektrikar, avtoserviser, 
oblikovalec kovin – orodjar, 
pomočnik v tehnoloških pro-
cesih, elektrotehnik, tehnik 
računalništva in strojni teh-
nik), dva oddelka tehniške 
gimnazije na Gimnaziji Kr-
ško ter programe za tri po-
klice (frizer, mizar in prvič 
tudi tapetnik) na SŠ Sevnica. 
Za programa elektrotehnik 
in strojni tehnik, za katera 
pričakujejo največ zanima-
nja, so na pristojno ministr-
stvo naslovili prošnjo za do-
datna oddelka, a ji glede na 
lanske izkušnje najbrž ne bo 
ugodeno.

V Brežicah je bilo živahno na 
več koncih. Gimnazija Breži-
ce je za bodoče srednješol-
ce in njihove starše najprej v 
Prosvetnem domu pripravila 
skupni del, na katerem so di-

jaki s petjem, plesom in od-
igranimi skeči pobliže pred-
stavili šolo in vse dejavnosti, 
ki na njej potekajo, nato pa 
so se devetošolci odpravili na 
ogled gimnazijskih prosto-
rov ter predstavitev pouka 
in izvenšolskih dejavnosti po 
posameznih učilnicah. V šol-
skem letu 2013/14 imajo na 
Gimnaziji Brežice razpisan 
program gimnazije s štirimi 
oddelki ter program ekonom-
ske gimnazije z enim oddel-
kom, kar v številkah pomeni 
112 vpisnih mest za gimna-
zijo in 28 za ekonomsko gi-
mnazijo. Prav tako bodo or-
ganizirali tudi maturitetni 
tečaj z enim oddelkom. Po-
udarili so, da bo tudi v na-
slednjem šolskem letu poskr-
bljeno za nadarjene dijake. 
Ravnatelj Uroš Škof je pove-
dal, da bodo najkasneje do 
konca marca vsa dela v okvi-
ru prenove gimnazije zaklju-
čena, tako da bodo imeli le-
tošnji devetošolci posebno 
čast, saj bodo septembra kot 
prva generacija začeli pouk 
v povsem prenovljeni šolski 
zgradbi.

Veliko devetošolcev je priva-
bila tudi predstavitev Eko-
nomske in trgovske šole v 
Brežicah, ki nadaljuje tra-
dicijo poslovno-trgovskega 
izobraževanja. Po besedah 
Metke Galič so v splošni go-
spodarski recesiji in pomanj-
kanju novih delovnih mest, 
zlasti zaradi zaprtja proi-
zvodno usmerjenih podjetij, 
ravno trgovina, turizem in 
inovativno podjetništvo po-
stale panoge, kjer je še naj-
več možnosti za pridobitev 
zaposlitve. Bodoči dijaki so 
v programu spoznali izkušnje 
dijakov Hane Volčanšek in 
Lukasa Tomiča, ki sta ome-
nila tudi obšolske dejavno-
sti in potovanja v okviru raz-
ličnih projektov, ki jih preko 
sodelovanja z evropskimi šo-
lami ponuja ETrŠ. Ravnatelj 
Martin Šoško je predsta-
vil tudi profesorski pristop z 
motom „mar nam je za vsa-
kogar“, ki jim omogoča indi-
vidualno prilagajanje učen-
cem, Mojca Ogorevc pa je 

neracije na fakulteti, sta 
predstavili svet študentov 
Fakultete za turizem, priso-
tni pa so se seznanili tudi z 
aktivnostmi Društva študen-
tov Brežice, s katerim fakul-
teta sodeluje. 

Informativni dan so pripravili 
tudi na Fakulteti za energe-
tiko, ki ima sedež v Krškem, 
dislocirano enoto pa v Vele-
nju. Maloštevilnim dijakom, 
ki so fakulteto obiskali prvi 
dan, je Univerzo v Mariboru, 
v okviru katere deluje fakul-
teta, ter fakulteto predstavil 
novi dekan izr. prof. dr. Bo-
jan Štumberger. Kot je po-
vedal, je na fakulteto v nje-
nem šestem študijskem letu 
vpisanih 343 študentov, ki se 
jim po uspešno opravljenem 
študiju obetajo lepe zaposli-
tvene možnosti, saj je ener-
getika ena najuspešnejših 
gospodarskih panog v državi. 
Za naslednje študijsko leto 
ima fakulteta razpisanih 80 
vpisnih mest za visokošolski 
strokovni program energeti-
ke (plus 20 mest za izredni 
študij) in 40 vpisnih mest za 
univerzitetni program ener-
getike. Na magistrskem štu-
diju bo predvidoma na voljo 
80 vpisnih mest (po 40 za re-
dni in izredni študij), na dok-
torskem pa 20 (10 + 10). Štu-
dijske programe in module 
znotraj njih je udeležencem 
informativnega dne predsta-
vila asistentka na fakulteti 
Ivana Tršelič, ki je med ra-
zlogi, zakaj izbrati fakulteto, 
med drugim izpostavila mo-
žnost pridobitve kadrovskih 
štipendij, dobre zaposlitve-
ne možnosti in dobre plače v 
energetiki.

Za fakultete prva prijava po-
teka do 5. marca, bodoči di-
jaki pa si morajo želeno šolo 
izbrati do 5. aprila. Pri vpi-
su na šolo jim želimo veliko 
uspeha!
 Peter Pavlovič, 
 Rok Retelj, Smilja Radi

SEVNICA - V stari galeriji na sevniškem gradu je na valen-
tinov večer potekala otvoritev slikarske in fotografske raz-
stave likovne sekcije Art Lipa KUD Budna vas pri Šentjan-
žu, ki so jo z recitalom lastnih pesmi popestrile Marija 
Bajt, Marjetka Erman in Eva Keber ter z dvema zapetima 
ljudskima pesmima še Ljudske pevke Solzice.

O likovni sekciji Art Lipa je na otvoritvi, ki jo je povezova-
la Veronika Sigmund, spregovorila prof. likovne pedagogike 
Elena Sigmund. »Največji del naše skupine je začel pridobi-
vati veščine kompozicije, slikanja in risbe pod mojim men-
torstvom dve leti nazaj. Pri ustanovitvi Kulturno umetniške-
ga društva Budna vas je naša skupina vstopila v društvo kot 
samostojna sekcija in izbrala za svoje ime slovensko drevo – 
lipo. Z našimi članicami in člani smo skupaj prešli prve sto-
pničke v slikarski umetnosti – od postavitve roke in metode 
viziranja do zakonov perspektive in konstruktivne analize 
oblike. Začeli smo z akvarelno tehniko, prav sedaj pa spo-
znavamo skrivnosti oljnega slikanja. Ustvarjali smo v prosto-
rih ateljeja in prav tako smo se preizkusili v delu v naravi. 
Skupaj z nami svoja dela danes razstavljajo tudi najmlaj-
ši člani: Aleksandra Sigmund Kranjc, Neža in Matija Mu-
sar,« je nizala besede umetnica Elena, ki je nato podrobne-
je predstavila razstavljena dela Mojce Musar, Irene Zgonc, 
Francija Sigmunda, Suzane Sotlar, Marije Oven in Gorda-
ne Dobriha. Številne prisotne na otvoritvi sta nagovorila tudi 
predsednica KUD Budna vas Magda Sigmund in sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk.
Slikarska in fotografska razstava likovne sekcije Art Lipa KUD 
Budna vas bo na ogled v stari galeriji na sevniškem gradu do 
11. marca. S. Radi

Slikarska razstava Art Lipa

Umetniški vodja likovne sekcije Art Lipa Elena Sigmund, 
moderatorka otvoritve slikarske razstave Veronika Si-
gmund in pesnica Marjetka Erman (od leve proti desni).

Informativni dnevi v Posavju

Šole mladim predstavile ponudbo
POSAVJE - Tudi v posavskih izobraževalnih ustanovah je 15. in malo manj tudi 16. februarja vrvelo zaradi 
težko pričakovanih informativnih dnevov. Osnovnošolci in srednješolci, nekatere so pospremili tudi starši, 
so radovedno zakorakali v šole in fakultete, ki ob tej priložnosti široko odprejo svoja vrata, vsaka na svoj 
način predstavijo izobraževalne programe, mlade popeljejo skozi šolske prostore in jih vsaj za naslednja 
štiri leta povabijo pod okrilje svoje ustanove. In kako so izgledali informativni dnevi v Posavju? 

Na Srednji šoli Sevnica so celovito pred-
stavili vse tri poklicne izobraževalne pro-
grame mizar, tapetnik in frizer.

Dijaki brežiške gimnazije so bodoče sre-
dnješolce na svojo šolo povabili z zgor-
njim sporočilom.

Dijaki ŠC Krško – Sevnica so imeli na ta-
blah napisane posamezne izobraževalne 
programe na šoli.

Devetošolcem so na ETrŠ Brežice predstavi-
li štiri izobraževalne programe.

razpisuje prosto delovno mesto 
STROKOVNEGA IZVAJALCA 

na področju rehabilitacijskih in zaposlitvenih programov s poklicno 
izobrazbo: univerzitetni  diplomirani  psiholog, univerzitetni diplomi-
rani socialni delavec, univerzitetni diplomirani pedagog.  Zaposlitev 
bo sklenjena za polni delovni čas za dobo 1 leta z možnostjo podalj-
šanja in 3 mesečnim poskusnim delom. 
Pogoj: 2 leti delovnih izkušenj na področju vodenja skupin odraslih 
in strokovni izpit iz področja zaposlovanja in zavarovanja za primer 
brezposelnosti.
Inf. 01/5421582 ali kadri@papilot.si. Vlogo posredujte do 
8.3.2013 na PAPILOT, zavod, Ljubljana, Zasavska 42, 1231 Ljublja-
na-Črnuče ali po elektronski pošti.

BRESTANICA - V sredo, 20. februarja, je Center za podjetništvo 
in turizem Krško v grajski kavarni gradu Rajhenburg predstavil 
novo dvojezično brošuro z imenom „Reka okusov - vinsko ku-
linarične dobrote Posavja“, predstavitev pa je bila predvsem 
prijetna in redka priložnost za srečanje posavskih gostinskih 

ponudnikov in vinarjev, ki se jih je kljub slabemu vremenu 
udeležilo lepo število. V brošuri, katere izid je CPT napovedal 
že tudi v dokumentu Povzetki analize stanja turizma v občini 
Krško avgusta 2012, bodo vsi zainteresirani lahko našli kratko 
predstavitev ponudbe devetnajstih gostincev in triindvajsetih 
vinarjev s kontaktnimi podatki. Za fotografski del brošure je 
poskrbel Tomo Jeseničnik, za oblikovanje Marinšek&Marinšek, 
besedilo in zasnovo pa so pripravili CPT Krško v sodelovanju z 
Jožetom Rozmanom in Janezom Bogatajem. Reka okusov je 
tako na simbolični ravni že povezala posavske ponudnike, se-
daj pa je od njih in drugih turističnih akterjev v Posavju odvi-
sno, kako bo ta sinergija rasla naprej.  M. M.

Reka okusov združila ponudnike

Svoj kulinarični posavski vodnik si priskrbite v CPT Krško.
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SEVNICA/RIBNICA/KOČEVJE - 11. in 13. februarja je na Glas-
beni šoli Ribnica in Glasbeni šoli Kočevje potekalo 16. regij-
sko tekmovanje mladih glasbenikov Dolenjske. Iz Glasbene 
šole Sevnica se je tekmovanja udeležilo sedem solistov in dve 

komorni skupini. Za uspešne tekmovalne nastope so prejeli 
šest zlatih in tri srebrna priznanja. Glasbenice in glasbeniki, 
ki so prejeli zlato priznanje, so se uvrstili na državno tekmo-
vanje, ki bo med 11. in 21. marcem na GŠ Brežice, GŠ Črno-
melj, GŠ Krško in GŠ Marjana Kozine Novo mesto. Več na na-
šem portalu www.posavje.info. S. R.BLANCA - Kulturno umetniško društvo France Prešeren je 8. fe-

bruarja v kulturni dvorani na Blanci pripravilo proslavo ob kultur-
nem prazniku. Poleg ljudskih pevcev z Blance so kulturni program 

sooblikovali še učenci in učenke OŠ Blanca, Klub harmonikarjev 
Povše, vokalna skupina Chillex iz Rimskih Toplic in solopevec Li-
sec. Predsednica KD France Prešeren Antonija Mirt je v svojem 
nagovoru poudarila, da so »na naši zemlji vedno živeli ljudje, ki 
so imeli pridne in spretne roke, dobrotljivo srce in da so genera-
cije med seboj bile vedno povezane, kar bo tudi v bodoče zelo 
pomembno za preživetje našega naroda«. S. R.

KRMELJ - 9. februarja so v Kulturnem domu Krmelj slo-
vesno praznovali kulturni praznik, ki sta ga organizatorja 
DKŠD Svoboda Krmelj in KS Krmelj že tretje leto zapored 
združila z odprtjem slikarske razstave. 

S svojimi slikarskimi deli se je predstavila slikarka Antoni-
ja Petrič, rojena Bregar, ki je otroštvo in zgodnjo mladost 
preživela na Praprotnem pri Radečah in v Hinjcah nad Krme-
ljem. Danes živi in ustvarja v Ljubljani ter na Dolenjskem. 
O njenem bogatem opusu predstavljenih tihožitij z naslo-
vom Razmišljanja je spregovoril likovni pedagog in mentor 
Tone Zgonec, avtorica pa je predstavila svojo pot do ljubi-
teljske slikarke. Predstavnica Društva likovnikov Krško OKO 
je spregovorila o slikarkinem dolgoletnem uspešnem delo-
vanju v tem društvu. 
V kulturnem programu je učenec Glasbene šole Sevnica Jer-
nej Bregar ob spremljavi korepetitorke Saše Božič predsta-
vil dve skladbi z igranjem na marimbo. Učenka OŠ Krmelj 
Ines Metelko je z lastnima literarnima prispevkoma izrazila 
svoj pogled na življenje. S pesmijo so večer obogatili pevci 
Moške vokalne skupine Lira pod vodstvom Franca Bastardi-
ja. Priznanje ZKD Sevnica je za dolgoletno uspešno delo na 
likovnem področju letos prejela Likovna sekcija DKŠD Svo-
boda Krmelj. O pomenu kulture je spregovorila predsednica 
KS Krmelj Slavica Mirt. Prireditev, ki sta se je udeležila tudi 
župan Srečko Ocvirk in podžupan Jožef Žnidarič s soproga-
ma, je zasnoval in povezoval Rado Kostrevc.
 A. Hočevar, foto: T. Zgonec

Slavnostna akademija v Krmelju

V kulturni dvorani v Krmelju se je s svojimi slikami na slo-
vesni akademiji ob kulturnem prazniku predstavila Anto-
nija Petrič (v sredini).

Glasbena šola Sevnica uspešna 
na regijskem tekmovanju 

Učenke in učenci GŠ Sevnica so bili uspešni na februar-
skem regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Dolenjske.

Prešernov dan na Blanci

Skupina Ljudski pevci z Blance in mladi recitator OŠ Blanca

RADEČE/CELJE/VELE-
NJE - Učenke in učen-
ci Glasbene šole La-
ško-Radeče so se 12., 
13. in 14. februarja 
udeležili 16. regijske-
ga tekmovanja, ki je 
potekalo v Celju in Ve-
lenju, ter osvojili štiri 
zlata, štiri srebrna in 
eno bronasto prizna-
nje. Učenke in učen-
ci, ki so prejeli zlata 
priznanja, so se uvr-
stili na 42. državno 
tekmovanje mladih 
glasbenikov, ki bo po-
tekalo od 11. do 21. 
marca v Novem me-

stu, Krškem, Brežicah in Črnomlju. GŠ Laško-Radeče česti-
ta za dosežene rezultate učencem, učiteljem in korepeti-
torjem, staršem pa se zahvaljuje za podporo in sodelovanje. 
Več na portalu www.posavje.info.
 R. J./S. R.

Uspešni na regijskem tekmovanju

Urška Sikovšek in Luka Vindišar s 
korepetitorjem Dejanom Jakšičem 
in učiteljem Primožem Razborškom

Popravek
V pretekli številki Posavskega obzornika se je v naslov članka 
o prejemniku letošnje nagrade Ivana Pešca v občini Radeče 
(str. 10) prikradla napaka, in sicer da je prejemnik omenje-
ne nagrade PD Radeče. Iz samega članka je razvidno, da je 
prejemnik nagrade Prosvetno društvo Vrhovo. Za neljubo in 
nenamerno napako v naslovu se prizadetim opravičujemo.

Cvetličarna “Silva”, Trg svobode 13, Sevnica
Tel.: 07 81 62 760

Del. čas: Pon-Pet: 7-18; Sob: 7-14; Ned: 8-11 
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Vabimo vas na predavanje 
o balkonskem cvetju in zasaditvah, 

ki bo 5. marca, ob 17.uri, 
v Gasilskem domu v Sevnici. 

Predavala bo gospa Marija Horvat ing. agr. 
Vljudno vabljeni!

Čestitamo

ob 8. marcu!

Po predavanju bo potekala nagradna igra, 
kupone zanjo dobite v naših cvetličarnah in vrtnariji.

BREŽICE – V organizaciji Literarne sekcije Beseda in Klu-
ba esperantistov Posavje – oba delujeta v okviru KD Franc 
Bogovič Dobova - je 7. februarja v Kavarni Brežice pote-
kal poseben literarni večer, posvečen slovenskemu kultur-
nemu prazniku. Poseben zato, ker je del programa pote-
kal v esperantskem jeziku.

Navzoči so skupaj zapeli slovensko himno, predsednik Literar-
ne sekcije Beseda Rudi Mlinar pa je nato v nagovoru poudaril: 
»Ljudje, naj je šlo za preproste ljudi ali za izobražence, so v 
težkih trenutkih našli skupni imenovalec prav v kulturi. Pri tem 
sploh ni bila pomembna različnost, ne kvaliteta, ampak zavest, 
da moramo stopiti skupaj, da se moramo upreti težavam, ne 
samo s silo proti sili, ampak tudi s silo duha …« Anton Mihelič 
pa je strnil nekaj misli o pomenu esperanta, jezika, ki stremi 
za tem, da bi bil mednarodno priznan, in med drugim izposta-
vil: »In zakaj esperanto ob naši počastitvi slovenskega kultur-
nega praznika? Namreč „edinost, sreča, sprava“ so besede, ki 
so del Prešernovega sporočila. In ker je esperanto jezik, ki lah-
ko prispeva k enakopravnosti med narodi in miru na svetu, smo 
se odločili, da del nocojšnje slovesnosti izvedemo v tem jezi-
ku …« Ustvarjalci slavnostnega večera so bili Rudi Mlinar, Ivana 
Vatovec, Anton Mihelič, Reneja Mihelič, Špela Ravnikar in Pe-
ter Simonišek z dvojezičnimi recitacijami Franceta Prešerna in 
članice Besede Ivane Vatovec. N. Jenko S., foto: R. M.

Slovensko-esperantski večer

Nastopajoči člani sekcije Beseda in Kluba esperantistov 
Posavje skupaj s "Prešernom" 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 
list RS, št. 33/07 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZU-
PUDPP, 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A in 
109/2012) in 49. člena Statuta Občine Radeče (Ur. list RS, 
št. 52/06 – UPB 1, in 110/09 – NPB 1 in 92/12) županja Obči-
ne Radeče s tem javnim naznanilom obvešča občane in za-
interesirano javnost o

JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

predloga za javno razgrnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 
za zahodni del območja urejanja 

počitniškega naselja Brunška Gora – BG14

I.
Javno se razgrne predlog za javno razgrnitev občinskega po-
drobnega prostorskega načrta za zahodni del območja ureja-
nja počitniškega naselja Brunška Gora – BG14 (dalje OPPN). 
Predmet OPPN je del enote urejanja v OPN Občine Radeče 
(Ur. list RS št. 99/11) BG14 – počitniško naselje Brunška Gora. 
OPPN je v zahodnem delu enote urejanja BG14. Območje 
OPPN je na vzhodni in južni strani omejeno z javno cesto 
JP342011 Hotemež-Brunk, na severni in zahodni strani pa s 
kmetijskimi površinami. 
Obsega zemljiški kompleks s parc. štev. 720/6, 720/8, 592 – 
del, 723 – del, 724/3 in 724/4 vse k.o. Hotemež. Izven ob-
močja OPPN potekajo dovozne občinske ceste, izvedba pri-
ključitve območja na električno, kanalizacijsko, vodovodno 
omrežje. Območje rekonstrukcije, priključevanja, dograje-
vanja obstoječega omrežja poteka po parcelah štev.: 587/1, 
720/7, 724/2 vse k.o. Hotemež ter izvedba novega dovodne-
ga elektro kabla iz TP Brunška gora za gradnjo objektov št. 
2,3,4 v drugi fazi.
Velikost opisanega območja OPPN znaša cca. 9800,00 m2.

II.
Gradivo bo javno razgrnjeno v času od četrtka, 28. februar-
ja 2013, do vključno petka, 29. marca 2013, v prostorih Ob-
čine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer 
vsak dan znotraj poslovnega časa Občine Radeče. 

III.
V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, 
ki bo v sredo, 20. marca 2013, ob 16.00 uri v sejni sobi ob-
činske uprave Občine Radeče.

IV.
Pisne pripombe in predloge, ki se nanašajo na predlog za jav-
no razgrnitev OPPN, lahko zainteresirani podajo v času jav-
ne razgrnitve v knjigi pripomb, ki bo na sedežu Občine Ra-
deče ter na javni obravnavi, ali jih posredujejo po pošti na 
naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče 
ali po elektronski pošti na naslov: info@radece.si.

V.
To javno naznanilo se objavi na krajevno običajen način na 
oglasnih deskah na območju Občine Radeče, na interni mre-
ži KKS v Občini Radeče, v Posavskem obzorniku in na spletnih 
straneh Občine Radeče na naslovu http://www.radece.si/. 

 Županja občine Radeče 
 RAFAELA PINTARIČ l.r

KRŠKO – Ob slovenskem kulturnem 
prazniku so 5. februarja v Valvasorjevi 
knjižnici Krško gostili učiteljico in kul-
turno ustvarjalko Jožico Vogrinc. Po 
pozdravnih besedah direktorice knji-
žnice Urške Lobnikar Paunović nas je 
avtorica v pogovoru z nekdanjo breži-
ško profesorico slovenščine Marijo Le-
lić popeljala skozi svoje prvo daljše 
prozno delo Sence v srcu, saj je bila 
do sedaj znana predvsem po pesniških 
zbirkah. Z delom, ki je izšlo leta 2011 v samozaložbi in vsebuje 
veliko avtobiografskih prvin, je avtorica naredila nekakšen obra-
čun s preteklostjo. Zbrani publiki je med drugim povedala, kako 
pomembno je, da imajo starši radi svoje otroke in da jim ne gle-
de na odnose med partnerjema pomagajo, saj je sama prežive-
la precej nesrečno otroštvo, kar se je odražalo tudi na njeno ka-
snejše življenje.
Avtorica je v pogovoru spregovorila tudi o vojnem obdobju, tež-
kem delu na polju in pri hišnih opravilih, o prvih šolskih letih in 
nadaljevanju šolanja za učiteljico, ko je vstopila v popolnoma 
nov svet učenosti. Po zaključenem šolanju je bila še med tistimi 
povojnimi generacijami učiteljic, ki so jih z dekretom poslali na 
različne odročne slovenske šole. Tako je Vogrinčeva svoja prva 
učiteljska leta preživela na osnovni šoli v Belih vodah. 
Odlomke iz knjige je občuteno brala Branka Jenžur, ob koncu 
pa je moči združil še glasbeni trio treh generacij Vogrincev, av-
torica Jožica, njen sin Roman in vnuk Tilen. Posebno noto sta 
večeru dodali tudi Stanka Macur s petjem in Jasmina Levičar 
z igranjem na citre. Večer se je zaključil v prijetnem druženju, 
klepetu in ob dobrem domačem pecivu. P. Brenčič

Literarni večer z Jožico Vogrinc

Jožica Vogrinc
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BREŽICE – Posavski muzej Brežice in Zgodovinsko društvo 
Ljubljana sta 7. februarja v malem avditoriju muzeja pri-
pravila predavanje zbiratelja Zmaga Tančiča, predsedni-
ka Numizmatičnega društva Slovenije, v okviru katerega 
se združujejo tudi zbiralci starih razglednic.

Zmago Tančič je v predavanju 
slikovito in na zanimiv način 
predstavil zgodovino in razvoj 
razglednic od konca 19. stole-
tja do druge svetovne vojne 
in nekaj let po njej. Predho-
dnice današnjih razglednic so 
bile voščilnice, ki so se izro-
čale osebno, šele kasneje po 
pošti. Bile so ročno narejene 
in umetelno okrašene. 1. 10. 
1869 je Avstro-Ogrska poštna 
uprava izdala prve dopisnice, 
iz katerih so nato nastale prve razglednice. Med njimi so bile 
narodnoprebudne, skupinske različnih profilov zanimanj in 
poklicev, razglednice z reklamnimi nameni, založniki le-teh 
so bili gostilničarji, peki, mesarji, skratka, vsi tisti, ki so že-
leli z razglednicami pritegniti zanimanje za njihovo dejav-
nost. Lepota, pestrost in vsebinski pomen razglednic je ne-
precenljiva kulturna dediščina.
V tridesetih letih zbiranja je Tančič pridobil okoli 7000 raz-
ličnih eksponatov in drugih starih tiskov, povezanih z Ljublja-
no. V Posavskem muzeju smo bili priča nekaterim, med nji-
mi tudi razglednicam v obliki triperesne deteljice, na kateri 
so upodobljeni Prešeren, Vodnik in Gregorčič, na drugih pa 
Cankar, Jakob Aljaž, župan Ivan Hribar in drugi. Po podobah 
»dobrih starih časov« v Ljubljani je predavatelj srečanje za-
ključil s predstavitvijo nekaterih starih brežiških razglednic.
Direktor muzeja dr. Tomaž Teropšič je srečanje sklenil s po-
vabilom, da bi v muzej radi prihajali še v bodoče, in z zahva-
lo predavatelju Tančiču in njegovi asistentki dr. Mojci Šorn 
za podobe Ljubljane in Brežic iz dobrih starih časov.
 N. Jenko Sunčič, foto: Ivanka Počkar

Razglednice, neprecenljiva 
kulturna dediščina

Zmago Tančič

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/DEVIN - Turistič-
na agencija Turizem Toni iz 
Sevnice je 8. februarja or-
ganizirala tradicionalni izlet 
v neznano z nagradno igro 
»Ugani, kam gremo«. Glavno 
nagrado (brezplačen obisk za-
baviščnega parka Gardaland) 
si je z največ pravilnimi odgo-
vori prislužil Miran Podlipnik. 
Na izletu v neznano so si po-
tniki in potnice najprej ogle-
dali zanimivo slovensko kra-
ško vas z imenom Kobjeglava. 
V italijanskem Devinu, ki leži 
v Tržaškem zalivu, je potekal 
sprehod po čudoviti razgledni 
Rilkejevi pešpoti, ki vodi po 
enkratnem naravnem okolju 
ob skalnem robu nad morjem 
od gradu Devin do Sesljana. 
Pot je dobila ime v spomin 
na obdobje, ko je bil gost na 
gradu pesnik Rainer Maria Ril-
ke, ki je na devinskem gradu 
ustvaril znamenite »Devinske 
elegije«. Po odhodu iz Itali-
je v Slovenijo je sledil ogled 
vasi Grahovo Brdo. Na turi-
stični kmetiji Mahnič se je ob 
odličnem kraškem pršutu in 
izbranem teranu ter ob zvo-
kih ansambla Potep zanimiv 
izlet prevesil v prijeten večer.
 T. P./S. R.

Izlet v neznano

Skozi leto 2012, kot je pove-
dala zbranim Ana Pajić, so v 
društvu izvajali že utečene 
aktivnosti, med drugim so v 
januarju organizirali sreča-
nje članov, ki so dopolnili 80 
in več let, v marcu ob zbo-
ru članov obeležili 60-letni-
co delovanja društva, v is-
tem mesecu so se srečali v 
večjem številu tudi ob ma-
terinskem dnevu. Za svoje 
člane so spomladi organizi-
rali izlet na Brione in Pulo, 
med poletjem letovali na 
Krku in Izoli, v avgustu pa so 
se udeležili posavskega sre-
čanja društev upokojencev, 
ki je potekalo na Čatežu ob 
Savi. Jeseni so izvedli izlet 
po dolini Neretve, po dva av-
tobusa članov pa se je v no-
vembru udeležilo martino-
vanja ter letovanja v hotelu 
ZDUS Delfin v Izoli. Leto so 
zaključili z novoletnim sre-
čanjem, ki se ga je udeleži-
lo 50 članov. Ob tem so skozi 
leto potekale tudi druge ak-
tivnosti družabnega in špor-
tnega značaja, kontinuirano 
pa so izvajali tudi projekte, 
med drugim projekt Starej-
ši za starejše. Po besedah 
vodje projekta Darinke Vol-
čanšek so prostovoljke obi-
skale 350 oseb, starejših od 
69 let, ne glede na nekoliko 
boljše rezultate v primerja-
vi s preteklimi leti pa imajo 
v društvu še vedno premalo 
prostovoljcev. Sicer pa se je 
lani na novo včlanilo v dru-

Ano Pajić nasledila Snežana Resman
KRŠKO – V Društvu upokojencev Krško, ki šteje 1226 članov, so na letnem zboru 23. februarja izvoli-
li novo vodstvo. Dosedanjo predsednico Ano Pajić, ki je društvo vodila 12 let, je nasledila Snežana Re-
sman. Kulturni program je izvedel Lovski pevski zbor LD Krško pod vodstvom Anje Radković, v uvodu 
pa so za zbrane upokojence na temo produktov pokojninskega zavarovanja pripravile predavanje pred-
stavnice banke NLB.

štvo 53 upokojencev, umrlo 
pa jih je 42.

Na zboru članov, ki ga je po-
vezovala Vidka Kuselj, so 
za predsednico izvolili Sne-

žano Resman, poleg nje pa v 
upravni odbor še Olgo Bogša, 
Erno Kolar, Antona Šobo, 
Darinko Volčanšek, Alojzi-
jo Škafar, Elizabeto Oražen, 
Vido Češnovar Fritz in Mari-

jo Planinc. Hkrati so podeli-
li tudi priznanja Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije 
in priznanja Društva upoko-
jencev Krško. Veliko plake-
to ZDUS je prejela Ana Pa-
jić, ki je članica DU Krško od 
leta 1997, 2001 pa je bila iz-
voljena za predsednico kr-
škega društva. Leta 2002 je 
bila pobudnica za ustano-
vitev Pokrajinske zveze DU 
Posavje in bila do leta 2010 
tudi njena predsednica. To-
krat za mesto predsednice 
Pajićeva ni več kandidirala, 
saj je s preselitvijo iz Krške-
ga od konca minulega leta 
občanka občine Kostanjevi-
ca na Krki. Priznanje ZDUS 
je prejela Olga Bogša, malo 
plaketo pa Ivan Rožman. Za 
aktivno društveno delo pa so 
v DU Krško podelili osem pri-
znanj - Antonu Šobi, Alojzi-
ji Škafar, Darinki Volčanšek, 
Štefki Lavrenčič, Ani Tro-
ha, Marjanu Žibretu, Jožici 
Jenkole in Slavku Šribarju.
 Bojana Mavsar

Z leve: novoizvoljena predsednica Snežana Resman, pod-
predsednica Pokrajinske zveze DU Posavje Jožica Sušin 
in dolgoletna predsednica Ana Pajić

GADOVA PEČ - V Jarkovičevi zidanici so v Vinogradniško-turi-
stičnem društvu Gadova peč 17. februarja izvedli letni zbor 
članov, na katerem so za novo predsednico izvolili nekdanjo 
vinsko kraljico Martino Baškovič. Ob sprejemu poročil o delu 
za minulo leto so sprejeli tudi načrt dela za tekoče leto, v ka-
terem obeležujejo v društvu 5. obletnico delovanja. Jubilej 
bodo obeležili s prireditvijo 15. junija, na kateri bodo razgla-
sili dobitnike medalj in priznanj za najbolje ocenjena vina. 
Sicer pa v društvu razmišljajo tudi o organizaciji cvičkove-
ga festivala za veliko nagrado Dolenjske, sčasoma pa name-
ravajo pričeti tudi z izvajanjem projekta ohranjanja vlaških 
zidanic, katerega sta podprli tako Občina Brežice kot Občina 
Krško v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo iz Ljubljane.
 VTD Gadova peč/B. M.

ZDOLE – Na Zdolah deluje edino turistično hortikulturno 
društvo v Sloveniji. V svojih vrstah imajo 100 članov in da-
jejo velik poudarek podmladku, saj menijo, da je priho-
dnost turizma na mladih. Na zboru članstva so si zastavi-
li delovne naloge za letošnje leto.

Na zboru članstva, ki so ga člani THD Zdole opravili 15. fe-
bruarja, so pregledali realizirane programe. Tako so udejanili 
Vidov pohod, jurjevanje, praznovanje materinskega dne, pa 
tudi domači krajevni skupnosti so pomagali pri izvedbi sre-
čanja starejših krajanov. Predsednik društva Marjan Gričar 
je podal tudi plan dela za tekoče leto. Tudi letos namerava-
jo izpeljati njihovo največjo prireditev, to je jurjevanje, dan 
pred tem bo zdolsko športno društvo organiziralo vsesloven-
ski tek, v pripravi imajo tradicionalne gozdarske igre, prija-
vili pa so se še v program pohodniških poti, kamor so vključili 
Vidov pohod, v jeseni pa si želijo izpeljati slovensko sreča-
nje peric. „Imamo težave s prostorom, kajti želeli bi razširiti 
program, pa smo prostorsko omejeni, zato upamo, da bomo 
v prihodnje le uspeli pridobiti ustrezne prostore, da bomo 
lahko uspešno nadaljevali z našim programom,“ je še izpo-
stavil Gričar. Kot vsako leto so tudi letos podelili priznanja 
za najlepše urejene kmetije in zaselke.   M. Kalčič

Tudi letos pripravljajo jurjevanje

Občni zbor so izpeljali v nekdanji kulturni dvorani, v ka-
teri sedaj domuje zdolski vrtec.  

VTD Gadova peč z novim vodstvom

SEVNICA – Člani PGD Sevnica 
so se 23. februarja zbrali na 
134. rednem letnem občnem 
zboru v kulturni dvorani sevni-
škega gasilskega doma. Ker je 
letos preteklo petletno man-
datno obdobje, so po sprejetih 
poročilih o delu in zaključnem 
računu za leto 2012 podali raz-
rešnico staremu vodstvu in iz-
volili nove organe. Predsednik 
PGD Sevnica za naslednjih pet 
let ostaja Štefan Teraž, prav 
tako jim bo tudi v bodoče po-
veljeval Robert Orešek. V letu 
2012 so sevniški gasilci opravi-
li kar 111 intervencij. Večino-
ma so posredovali v nesrečah 
v cestnem prometu, kar nekaj 
pa je bilo tudi požarov.  

Teraž še naprej 
na čelu PGD 
Sevnica
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Kot je dejal mag. Samo Hri-
bar Milič, je bil glavni cilj 
delodajalske strani v poga-
janjih približno takšna de-
lovno-pravna zakonodaja, 
kot jo imajo v sosednji Av-
striji, saj je Slovenija po in-
deksu varovanja zaposlitve 
izven prve stoterice med 144 
državami, v katerih ga meri 
OECD, oziroma globoko pod 
povprečjem Evropske unije. 
Z doseženim v pogajanjih so 
v gospodarski zbornici zmer-
no zadovoljni. „Predlagane 
spremembe omogočajo de-
lodajalcem, da lahko v času, 
ko imajo več povpraševanja, 
hitro zaposlijo, ko pa povpra-
ševanje upade in imajo za-
radi tega težave, pa lahko 
lažje odpustijo, saj so pred-
videni krajši odpovedni roki 
in nižje odpravnine,“ je de-
jal. Niso pa uspeli s predlogi, 
da bi relativno visoke stro-
ške dela prilagodili konku-
renčnim državam, problem 
po njegovem mnenju ostaja-
jo tudi visoki stroški z bolni-
škimi odsotnostmi, prevozom 
na delo in malico, ki ostaja 
v okviru rednega delovnega 

Reforma trga dela

Zadovoljni z „vrabcem v roki“
VRBINA - Razširjene seje upravnega odbora GZS Območne zbornice Posav-
je, Krško, ki je 25. februarja potekala na sedežu družbe GEN energija, se je 
kot gost udeležil predsednik Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hri-
bar Milič. Članom posavske zbornice je predstavil reformo trga dela, ki naj bi 
bila po dolgotrajnih pogajanjih sprejeta v roku nekaj tednov, čeprav zaradi 
turbulentnega političnega dogajanja v državi to še ni povsem gotovo. 

časa. „Predlagane spremem-
be so vsekakor manj, kot smo 
zahtevali in predlagali, vse-
eno pa je to več kot nič. Bo-
lje vrabec v roki kot golob na 
strehi,“ je ocenil Hribar Mi-
lič, ki meni, da v bi v novi po-
litični konstelaciji, ki se rav-
nokar oblikuje, težko iztržili 
več. V kolikor bodo stran-
ke v novi koaliciji v želji po 
všečnosti svojim volivcem in 
sindikatom predlagale spre-
membe, ki bi predstavljale 

odmik od sistema t. i. var-
ne prožnosti, pa napoveduje 
umik podpore novi zakonoda-
ji in lobiranje za njen padec. 

Posavski gospodarstveniki 
so gostu nato zastavili ne-
kaj vprašanj. Direktor Sava-
projekta Peter Žigante je 
sicer pohvalil prizadevanja 
zbornice za bolj prožno de-
lovno-pravno zakonodajo, a 
pozval k bolj odločnemu na-
stopu delodajalske strani. „A 
bomo imeli tudi delodajalci 
kdaj javni shod?“ je vprašal. 
„Dvomim, da bi kazanje mišic 
na delodajalski strani prineslo 
učinek. Prav je, da smo trdni, 
ne želim pa si zaostritve od-
nosov s sindikati,“ je odgovo-
ril Hribar Milič, po čigar oce-
ni so sindikati v Sloveniji zelo 
dobro organizirani, zakonsko 
varovani in posledično močni. 
Na vprašanje direktorja Resi-
steca Antona Gubenška, kaj 
reforma trga dela pomeni za 
določila panožnih pogodb, pa 
je odgovoril, da bo najverje-
tneje prišlo do njihove celo-
vite prenove.
 Peter Pavlovič

Mag. Samo Hribar Milič

O podjetništvu, podjetniških priložnostih, razvijanju podjetniških idej zadnje čase 
poslušamo še pogosteje kot sicer. Delno je temu vsekakor sokriv nezavidljiv gospodarski in 
socialni položaj, v katerem se nahajamo, delno pa moramo zanimanje pripisati tudi vedno 
bolj kreativnemu razmišljanju in želji posameznikov, skupin po uresničevanju zamisli, ki 
izhajajo iz potrebe po reševanju potreb, ki se porajajo v okolju.

Projekt »Socialno podjetništvo – Izziv za Posavje« ponuja posameznikom in tudi 
skupinam (npr. društvom) vrsto aktivnosti za pridobitev znanj in veščin  s področja 
socialnega podjetništva kot posebne oblike podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost, 
spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo. Socialno podjetništvo omogoča tržno 
usmerjenost izvajalca dejavnosti, ki pa ni pretežno ali izključno usmerjeno k ustvarjanju 
dobička.

Poudarek projekta, ki ga izvajajo partnerske organizacije: Sklad dela Posavje, Zavod Knof, 
Društvo 1824 in LRF Posavja ter je podprt s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja – ukrep LEADER, je na povečanju zaposlitvenih možnosti na podeželju z 
novimi podjetniškimi produkti, ki izkoriščajo dane možnosti podeželja in dodajajo 
dodano vrednost le-temu.

Skozi proces usposabljanja, ki bo potekal v obdobju april – junij 2013, bodo udeleženci 
pridobili veščine s področja osnov podjetništva, finančnega poslovanja, javnega 
nastopanja, projektnega dela, pogajanj, seznanili se bodo s profilom podjetnika in 
socialnega podjetnika, podjetniškim podpornim okoljem, generiranjem in vrednotenjem 
podjetniških idej… Udeležencem bo omogočen tudi ogled dobrih praks socialnega 
podjetništva na podeželju – v Sloveniji in čez mejo. Pridobljena znanja bodo povezali 
v izdelavo poslovnega načrta, ki je osnova za zagon dejavnosti. Udeležencem bo 
omogočeno tudi dodatno mentorstvo, tri najboljše ideje, pa bodo tudi dodatno podprte.

Več o namenu in priložnostih, ki jih nudi projekt, bodo interesenti zvedeli na animacijskih 
delavnicah, ki bodo organizirane v vsaki od šestih posavskih občin. Predvideni datumi 
animacijskih delavnic (ure in kraji bodo objavljeni naknadno):

•	 Bistrica ob Sotli 25. marec 2013
•	 Brežice  18. marec 2013
•	 Kostanjevica na Krki 26. marec 2013
•	 Krško  20. marec 2013
•	 Radeče  27. marec 2013
•	 Sevnica  21. marec 2013

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje  

Čeprav se podrobno poročilo, 
ki ga je pripravil predsednik 
Lokalnega partnerstva Breži-
ce Stane Preskar, nanaša na 
čas od leta 2005 do februar-
ja 2013, pa so največje ak-
tivnosti partnerstva poteka-
le od leta 2007 do konca leta 
2009, ko je bila na Vladi RS 
sprejeta Uredba o državnem 
prostorskem načrtu za odla-
gališče NSRAO na lokaciji Vr-
bina v občini Krško, na podla-
gi česar je ARAO marca 2010 
prekinila podporo brežiške-
mu partnerstvu.

Člani partnerstva ocenjuje-
jo, da so v času svojega de-
lovanja dobro spoznali posto-
pek in aktivno sodelovali pri 
umeščanja trajnega odlaga-
lišča NSRAO v prostor ter s 
tem seznanili širši krog obča-
nov. Med le delno uresniče-
ne cilje štejejo preverjanje 
možnosti trajnega odlaganja 
NSRAO na območju občine 
Brežice in spremembe Ured-
be o nadomestilih, medtem 
ko menijo, da so bile le mi-
nimalno dosežene možno-
sti vplivanja občanov obči-
ne Brežice na te postopke. 
Še posebej so ponosni tudi 
na knjigo Branka Brečka Živi 
svet Vrbine, s katero bo traj-
no ohranjen spomin na nek-
danjo podobo Vrbine.

Kot je razvidno iz poročila, 
je Občina Brežice v času te-
renskih raziskav zaradi ome-
jene rabe prostora prejela 

1.011.680,00 evrov, za samo 
delovanje lokalnega par-
tnerstva je bilo porabljenih 
312.547,64 evrov (projekti 
izobraževanj, obiski tujih od-
lagališč, domačih inštitutov 
in začasnih skladišč NSRAO, 
prostori LP, stroški tajništva, 
opreme, materialni stroški 
itd.), medtem ko so za ne-
odvisne raziskave (odpira-
nje vpadnika v rudnik Dečno 
selo, študija raka, vplivno 
območje odlagališča, vseb-
nost radionukleidov v sadju, 
pravna študija itd.) nameni-
li 27.003,23 evrov. Poudari-
li so dobro sodelovanje z Lo-
kalnim partnerstvom Krško, 
sami pa so imeli kar 47 sej, 
pripravili 19 študij, 10 obi-
skov v Sloveniji in tujini, 14 
tiskovnih konferenc, 28 raz-
ličnih oblik izobraževanj in 
sodelovali na 17 mednaro-
dnih projektih.

V razpravi je bilo slišati in 
tudi v poročilo so zapisali, 
da so se v tem času veliko 
naučili o radioaktivnosti, je-
drski varnosti, gradnji jedr-
skih objektov in še posebej 
odlagališč, o odnosih med 
partnerji v takem procesu, o 
kulturi dialoga med državo, 
politiko in lokalnim prebival-
stvom ter o vplivu in položa-
ju medijev v takem procesu. 
S to problematiko so skušali 
seznaniti čim več ljudi, pred-
vsem mladih, vendar pa so v 
teh prizadevanjih pogosto 
ostali sami in zato svoje po-

slanstvo ocenjujejo bolj kot 
boj z mlini na veter. Kot so 
poudarili že na novinarski 
konferenci 7. julija 2011, so 
bili člani lokalnega partner-
stva »zavedeni, prevarani, 
posiljeni in zavrženi«. Tako 
hudi očitki so nastali zaradi 
mnogih slabih izkušenj, med 
katerimi izstopajo: dajanje 
prednosti ekonomskim vpra-

šanjem pred ostalimi glede 
lokacije odlagališča, vpleta-
nje politike v strokovna vpra-
šanja, formiranje civilnih ini-
ciativ iz političnih razlogov, 
premajhna angažiranost Ob-
čine Brežice v svojih zahte-
vah, dajanje prednosti dru-
gim projektom na območju 
širšega prostora (HE) s strani 
Ministrstva za okolje in pro-

stor, prihajalo je do zavlače-
vanja raziskav, sam projekt 
partnerstva pa se je pokazal 
kot neustrezen, ker je teme-
ljil na tekmovalnosti name-
sto na sodelovanju.

Zadnji sklep partnerstva v 
dosedanji sestavi pa govori o 
tem, da bodo Poročilo o de-
lovanju LPB v obdobju 2005-
2013 poslali občini in občin-
skemu svetu, s priporočilom, 
da ga čim prej obravnavajo 
na seji brežiškega občinske-
ga sveta in da se delo par-
tnerstva nadaljuje v neki 
novi organizacijski obliki, ki 
bo ustrezala spremenjenim 
pogojem.

Člani so podali tudi veliko kri-
tik na račun agencije ARAO, 
ki ji med drugim očitajo, da 
je nekritično prevzela izku-
šnje belgijskega zgleda lokal-
nih partnerstev in uveljavi-
la princip tekmovalnosti, po 
katerem je pomembno, kdo 
bo prej sprejel lokacijo, na-
mesto sodelovanja med lo-
kalnimi skupnostmi, in sicer 
s ciljem čim hitrejšega spre-
jemanja državnih prostorskih 
dokumentov. Slednji ugoto-
vitvi gre gotovo pritrditi, saj 
se je vse hitenje s postop-
ki za NSRAO v Krškem izka-
zalo za Sizifovo početje, dr-
žavne inštitucije in politika se 
namreč sami ne držijo svojih 
rokov. Potem ko je bilo v Po-
savju vloženo ogromno ener-
gije in prišlo marsikdaj tudi 
do hude krvi in celo medse-
bojnih zamer, predvsem pa 
je bilo porabljeno veliko časa 
in denarja, je namreč že pov-
sem jasno, da bo določeni rok 
za izgradnjo odlagališča – leto 
2013 - močno presežen. O bi-
stvenem premiku žal ne mo-
remo govoriti niti v času, ko 
sta bila v Vladi dva ministra iz 
Posavja, novi politični zapleti 
pa v tem pogledu tudi ne obe-
tajo nič dobrega.
 Maruša Mavsar

Zaključna seja Lokalnega partnerstva Brežice
GLOBOKO – Na sedežu KS Globoko so se v četrtek, 21. februarja, uradno še zadnjič sestali člani Vodstvenega odbora in pododborov Lokalnega partnerstva 
Brežice z namenom, da bi predstavili poročilo o delovanju, kritično ocenili dosežke partnerstva in se odkrito pogovorili o tem, kaj je partnerstvo prineslo 
občini Brežice in krajanom, s kakšnimi ovirami se je partnerstvo soočalo in ali je konec koncev doseglo v letu 2005 zastavljene cilje. 

Od 1. februarja agencijo ARAO kot vršilec dolžnosti vodi Ju-
lijan Fortunat, sicer direktor Direktorata za energijo na mi-
nistrstvu za infrastrukturo. Upravni odbor ARAO je namreč 
razveljavil razpis za direktorja ARAO z dne 6. 11. 2012, na 
katerega sta se po pisanju medijev prijavila tudi kandida-
ta iz Posavja – Janko Strašek, bivši direktor Sklada NEK, in 
Vladislav Krošelj, dosedanji direktor agencije.

Udeleženci zadnje seje LP Brežice v Globokem

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. – 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

SANKA 
130 30 K [28.01.2013] 
Muca SANKA išče dom! 
Prostoživeča mlada muca, 
stara približno 1 leto. Je zelo 
cartljiva, željna človeške 
pozornosti in zdrava.

MEDO 
13026 B [27.01.2013] 
Pes mešanec, srednje velikosti, 
star okrog 2 l, v dobri kondiciji, 
rjavo-sive barve, hitro se je 
prilagodil osebju zavetišča. 
Prijazen in ubogljiv. Najden 
24.01.13 na Bizeljskem v vasi 
Dramlja. Išče novega lastnika.

LAJKA 
13035 K [20.02.2013] 
Mlada psica, stara 7-8 mesecev, 
vesela, igriva, prijazna, težka 
35 kg, zdrava, cepljena, 
sterilizirana in pripravljena za 
oddajo. Nestrpno čaka lastnika. 

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

SROMLJE – Visoki jubilej je pod streho Doma krajanov v Sro-
mljah združil družino, prijatelje, sosede in vaščane, ki so pri-
šli slavljenki, Mariji Bogolin, zaželet mnogo zdravja in ra-
dosti. Slavljenki je vse najboljše in obilo zdravja voščil tudi 
župan občine Brežice Ivan Molan ter ji ob tem izročil pri-
ložnostno darilo. Gospo Marijo so obiskali tudi predstavniki 
Krajevne skupnosti in Krajevne organizacije Rdečega križa.

Marija Bogolin - za njene domače Minka - se je rodila 1.2.1923 
kot drugi otrok družini Sumrak na Sumrakovem bregu, kjer je 
preživljala otroštvo z bratoma. Vojna je prekinila mirno ži-
vljenje in poleg dela na kmetiji je Minka pomagala tudi par-
tizanom. Tako je med vojno spoznala svojega moža Stanka, 
s katerim sta si ustvarila družino in l. 1943 se jima je rodila 
hči Mimica. Mladi družini tudi v povojnem času ni bilo lah-
ko, pogosto so se selili, dokler niso našli svojega doma v hi-
šici na Silovcu, kjer se je družina povečala za sina Stanka in 
hčerko Nado. Življenje gospe Minki ni prizanašalo, po prehi-
tri izgubi moža je izgubila tudi sina. Močna volja do življe-
nja, pomoč družine in sosedov so ji pomagali prebroditi te 
težke trenutke v življenju. Gospa Minka je še do nekaj let 
nazaj živela sama v svoji hišici in skrbela zase, danes pa ima 
topel dom pri hčerki Nadi v Curnovcu, kjer je vesela družbe 
svojih vnukov (vnukinji Jožica in Božena, vnuk Igor) in prav-
nukov (Dejan, Rok in Vid), ki ji polepšajo življenje. 

Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani www.
brezice.si objavljen Javni razpis o dodeljevanju prora-
čunskih sredstev za  ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Brežice za leto 2013. 

Celotno besedilo razpisa s splošnimi določili in pogoji 
prijave je objavljeno na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 
Sredstva razpisa so zagotovljena v proračunu za leto 2013 
v okvirni višini 111.000 EUR, in sicer 100.0000 EUR za na-
ložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-
dnjo in 11.000 EUR za zagotavljanje tehnične podpore.      

ROK ZA ODDAJO VLOG:
Rok za oddajo vlog je najkasneje do vključno petka, 
1.3.2013, za namen: Tehnična pomoč za namene A in 
B in vključno ponedeljka, 6.5.2013, za namen: Nalož-
be v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 
za namene A, B in C.

DOTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si ali jo v tem roku zainteresirani lah-
ko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodar-
ske javne službe in  gospodarske zadeve Občine Brežice, 
CPB 18, 8250 Brežice.

Dodatne informacije posreduje Roman Matjašič, tel. 
07/620-55-52, e-mail: roman.matjasic@brezice.si.

90 let Marije Bogolin iz Sromelj

Delavnica ročnih del poteka 
pod vodstvom Nade Kranjc. 
Pobuda za redna tedenska 
srečanja se je porodila pri 
članicah Društva upokojen-
cev Brežice, ki so obiskova-
le razstave ročnih del v Po-
savju. Dvourne delavnice se 
redno udeležuje 11 stalnih 
članic (Nada Kranjc, Slavka 
Pevec, Marija Vogrinc, Joži-
ca Bostič, Fanika Sodja, Mil-
ka Golobič, Minka Malerič, 

Županu Ivanu Molanu so čla-
ni gradbenega odbora pred-
stavili obnovljene pritličje, 
kjer so prostori župnijske Ka-
ritas in zimska kapela. Zanimi-
vost zimske kapele so Korpus 
– Jezus na križu in kipa Mari-
je Brezmadežne ter bl. A. M. 
Slomška, ki so umetniško delo 
Martina Pavloviča, člana grad-
benega odbora. V pogovoru so 
županu Ivanu Molanu pred-
stavili načrte za naprej, tako 
bo v letošnjem letu izvedena 
fasada na obnovljeni stavbi, 
gradbeni odbor pa od Občine 
Brežice pričakujejo ureditev 
pločnika pred stavbo, ki se na-
haja v samem mestnem jedru.

Župan Ivan Molan obiskal 
Slomškov dom v Brežicah
BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je na povabilo gradbenega odbora skupaj z župnikom Mila-
nom Kšelo obiskal Slomškov dom in si ogledal do sedaj obnovljene prostore, kjer se bodo odvijale raz-
lične dejavnosti (karitativne, izobraževalne, kulturne, duhovne). Obnova nekdanje osnovne šole na Kr-
žičnikovi 2 poteka od leta 2004, za obnovo je bilo do sedaj namenjenih pol milijona evrov, od tega kar 
70 odstotkov predstavljajo darovi vernikov.

Slomškov dom - prostor dru-
ženja in aktivnosti za vse ge-
neracije
Obnova l. 1824 izgrajene stav-
be se je začela na pobudo bre-
žiškega župnika in vernikov z 
namenom zagotoviti primer-
ne prostore za različne skupi-
ne, ki že vrsto let delujejo v 
župniji (Karitas, skavti, pev-
ski zbori …). V l. 2011 je bilo 
ustanovljeno društvo 1824 
z namenom povezati različ-
ne skupine in obnovljeni dom 
napolniti z vsebinami ter raz-
vijati aktivnosti za otroke, 
mladino, družino in starej-
še na področju kulture, soci-
ale, dobrodelnosti, izobraže-

vanja, duhovnosti, športa in 
rekreacije.

Večino sredstev za obnovo 
prispevali verniki
Obnovo Slomškovega doma 
vodi gradbeni odbor, v kate-
rem sodelujejo Jože Kelhar, 
Martin Pavlič, Stanko Golo-
bič in Marjan Adamič. Od l. 
2004 do danes je bilo v obno-
vo doma investirano 0,5 mi-
lijona evrov, od tega sta za 

približno 30 % sredstev preko 
razpisov prispevala država in 
občina, 70 % sredstev pa pred-
stavljajo prostovoljni prispev-
ki vernic in vernikov. V grad-
benem odboru vestno beležijo 
potek obnove, ponosni so na 
opravljeno delo in dejstvo, 
da financiranje obnove pote-
ka brez kreditov, kar je v da-
našnjih časih velik dosežek.

www.brezice.si 

Poleg ročnih del tkejo tudi prijateljstvo

Občina Brežice obvešča, da je Javni razpis za sofinanciranje 
programov veteranskih organizacij v letu 2013 od 25.2.2013 
dosegljiv na spletni strani občine Brežice, www.brezice.si.

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

BREŽICE - Članice Društva upokojencev Brežice, ki že sedem let skupaj ustvarjajo na delavnici roč-
nih del, so v svojo sredo povabile župana občine Brežice Ivana Molana. Skupaj s podžupanjo Katjo Čan-
žar sta se jim pridružila na torkovem srečanju in se seznanila s članicami, ustvarjalno energijo in načrti 
udeleženk delavnice ročnih del.

Anica Petrič, Štefka Žerjav, 
Zinka Gramc in Zofka Kra-
marič), občasno pa se jim 
pridružijo tudi druge ljubi-
teljice ročnih del. 
Poleg skupnega učenja in iz-
menjave izkušenj se na de-
lavnici večkrat zasliši tudi 
pesem, članice se rade na-
smejijo ob vicih, praznujejo 
rojstne dneve, za pusta so 
na mizi krofi in kuhano vino, 
prav posebna sta tudi otvo-

ritev in zaključek delavnic. 
Letos bodo pripravile tretjo 
razstavo ročnih del, manj-
še razstave pripravijo tudi 
na občnih zborih društva. Z 
namenom medgeneracijske-

ga sodelovanja svoje znanje 
prenašajo na osnovnošolce. 
Ročne delavnice potekajo 
vsak torek od 16. do 18. ure 
v prvem nadstropju Prosve-
tnega doma Brežice. 

Občina Brežice obvešča, da so na spletnih straneh Mini-
strstva za infrastrukturo in prostor objavljena stališča do 
pripomb in predlogov s predstavitve spremenjenih reši-
tev za DPN za območje HE Mokrice. Povezava na stališča 
je dostopna tudi s spletne strani Občine Brežice.
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Občina Krško je sredi februarja skozi »ODPRTA VRATA« 
občanom in občankam omogočila ogled možnosti in prilo-
žnosti, ki jih prinašata njihovo delo in načrtovanje. Dan 
odprtih vrat je bil organiziran z namenom, da bi poveča-
li odprtost delovanja Občine in vzpostavili možnost moč-
nejšega vključevanja tukajšnjih prebivalcev v načrte lo-
kalne skupnosti. 

Na Občini Krško so 
se tako zainteresira-
ni obiskovalci lahko 
podrobneje sezna-
nili z delom na po-
sameznih oddelkih, 
dobili pojasnila na 
aktualna vprašanja 
in vpogledali v načr-
te z različnih podro-
čij.  V časih, ko smo 
obkroženi z negativ-
nimi novicami in do-
godki, ko so napove-
di za prihodnost vse 
prej kot pozitivne, je 
pregled in ogled do-
brih in uspešnih lokalnih projektov nekaj, kar opozarja na 
to, da lahko v podobi lokalnega nivoja v marsičem najdemo 
razloge za optimizem.

K vpisu vabimo starše, ki želite v šolskem letu 2013/2014 
vključiti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju 
Občine Krško, in sicer:

• Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, telefonska števil-
ka: 07/62 02 460 ali 07/49 73 025

• Vrtec pri OŠ Koprivnica, telefonska številka:  
07/49 76 900

• Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem, telefonska številka:  
051 634 320

• Vrtec pri OŠ Podbočje, telefonska številka: 07/49 77 030
• Vrtec pri OŠ Raka, telefonska številka: 07/49 13 546
• Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo, telefonska številka: 

07/48 81 910
• Vrtec Krško, telefonska številka: 07/62 05 400

Vse dodatne informacije v zvezi z vpisi v vrtec, vrstami  pro-
gramov, ki jih izvajajo vrtci, poslovnim časom vrtca itd., lah-
ko preberete na spletnih straneh zgoraj navedenih vrtcev, 
kjer si lahko natisnete tudi vlogo za vpis v vrtec, ali pokliči-
te v vrtec. Vloga za vpis v vrtec na območju občine Krško za 
šolsko leto 2013/2014 se nahaja tudi na spletni strani Obči-
ne Krško, www.krsko.si, v rubriki »Javni razpisi«.

Rok za oddajo vlog
Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pra-
vočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2013/2014 (to-
rej v času od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) boste svojega otro-
ka dejansko vključili v vrtec. Vloge se oddajo samo za tiste 
otroke, ki se v vrtec vpisujejo prvič.  Vlogo za vpis otroka 

Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z ob-
činami pri Občinskem svetu Občine Krško objavlja

R A Z P I S

ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KRŠKO
ZA LETO 2013

1. Občinski svet Občine Krško podeljuje naslednja ob-
činska priznanja:

a.) NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO: 
Naziv častni občan Občine Krško je najvišje prizna-
nje Občine Krško in se lahko podeli občanom občine 
Krško in drugim državljanom Republike Slovenije, 
kakor tudi državljanom tujih držav, katerih delo in 
aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na ka-
terem koli področju človekove ustvarjalnosti ozi-
roma osebam, ki so posebno zaslužne za razvoj in 
ugled občine Krško.

b.) VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO:  
Veliki znak Občine Krško se podeljuje:

• posameznikom za življenjsko delo, večletne uspe-
he ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega po-
mena v občini;

• skupinam občanov, društvom, podjetjem ali dru-
gim pravnim osebam za večletne uspehe in dosež-
ke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospo-
darskem, družbenem ali drugih področjih življenja 
in dela v občini.

c.) ZNAK OBČINE KRŠKO:
Znak Občine Krško se podeljuje za izjemne uspe-
he in dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbu-
da za nadaljnje delo.

č.) PRIZNANJE OBČINE KRŠKO:
Priznanje Občine Krško se podeljuje za pomembne 
enkratne dosežke v zadnjem obdobju. 

2. Predloge lahko dajo občinski svet, krajevne skupnosti, 
podjetja, društva, zavodi, politične stranke, občani ter 
druge organizacije in skupnosti. Predlagatelji sami sebe 
ne morejo predlagati za priznanje.

3. Predlog za občinsko priznanje mora vsebovati: podat-
ke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, po-
datke o predlaganem prejemniku priznanja in obrazlo-
žitev k predlogu.

4. Pri podelitvi priznanj bodo imeli prednost predlogi, iz 
katerih bo razviden širši pomen in prispevek za družbe-
ni in gospodarski razvoj celotne občine in ne zgolj ene-
ga od njenih delov.

5. V koledarskem letu se lahko podeli največ dva velika 
znaka (eden za področje gospodarstva in eden za po-
dročje negospodarstva), največ trije znaki in največ pet 
priznanj Občine Krško.

6. Predloge je treba poslati na naslov: Občina Krško, Ce-
sta krških žrtev 14, Občinski svet - Komisija za ob-
činska priznanja ter sodelovanje z občinami ali po 
elektronski pošti na naslov: tomaz.petan@krsko.si do 
vključno 29. marca 2013. 

Vabimo vas na javno predavanje 
prof. dr. Kenkichi Hiroseja

Ob 20. obletnici bilateralnih odnosov med Slovenijo in 
Japonsko bo Občina Krško v sodelovanju z veleposlani-
štvom Japonske gostila nekdanjega direktorja Agencije 
jedrske in industrijske varnosti Japonske, podpredsedni-
ka Japonske agencije za znanost in tehnologijo ter sveto-
valca predsednika japonske vlade v času jedrske nesreče 
v Fukušimi, prof. dr. Kenkichi Hiroseja, ki bo predstavil 
izkušnje Japonske ob nesreči in obnovo po njej ter jih z 
javnostjo delil na predavanju.

Strokovnega predavanja prof. dr. Kenkichi Hiroseja se lahko 
udeležite v torek, 12. marca 2013, v Kulturnem domu Krško, 
z začetkom ob 16.30 uri. 

V predavanju bo dr. Hirose predstavil naslednje teme:

• posledice jedrske nesreče za ljudi v okolju,
• posledice cunamija,
• potek evakuacije prebivalcev,
• vplivi nesreče na družbo,
• potek dekontaminacije in
• dolgoročni ukrepi za razgradnjo elektrarne.

Če se boste predavanja udeležili prosimo, da svojo udelež-
bo najavite po e-pošti: ales.benje@krsko.si ali sporočite po 
telefonu 07 49 81 329

Vljudno vabljeni. 

Občina Krško objavlja 
JAVNI RAZPIS

o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

za leto 2013

Vlogo lahko oddajo kmetijska gospodarstva, ki se ukvar-
jajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju ob-
čine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 hektar pri-
merljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju obči-
ne Krško.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih ukrepov: 
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-
dnjo; Varstvo tradicionalne krajine in stavb; Pomoč za 
plačilo zavarovalnih premij; Zagotavljanje tehnične pod-
pore v kmetijstvu; Naložbe za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah in Štipendiranje bodočih prevze-
mnikov kmetij.

Merila za ocenjevanje vlog so podrobneje opredeljena 
v razpisu in razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo vlog na javni razpis: 
Vlogo lahko oddate na naslov: Občina Krško, Oddelek za 
gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, in sicer:
• do torka, 2. aprila 2013, za ukrepe:  naložbe v kmetij-

ska gospodarstva, tehnična podpora, varstvo tradicio-
nalne krajine in stavb, zavarovanje in naložbe v dopol-
nilne dejavnosti,

• do petka, 30. septembra 2013, za ukrep: prevzemnik 
kmetije.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stra-
ni Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainte-
resirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za 
gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško. Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 
07/498 13 19.

Vljudno vas vabimo, da se jutri, v petek, 1. marca, ob 18. 
uri v telovadnici OŠ Jurija Dalmatina Krško, udeležite župa-
novega sprejema športnikov,  ki so v minulem letu dosegli vi-
dnejše rezultate v svojih športnih disciplinah. 
Kulturni program bo oblikovala plesna skupina Tower Pan-
cers iz Brestanice.

Občina Krško objavlja skupni razpis za vpis otrok v vrtce
na območju občine Krško za šolsko leto 2013/2014

je potrebno oddati najkasneje do srede, 13. marca 2013, 
kar velja za vse zgoraj navedene vrtce, razen za Vrtec Kr-
ško, za katerega velja, da morajo biti vloge za vpis otro-
ka v vrtec oddane najkasneje do srede, 20. marca 2013. 

Na podlagi vaših prijav za vpis otroka v vrtec bodo vrtci obli-
kovali oddelke za novo šolsko leto. Da bi bili lahko oddel-
ki čimbolj popolnjeni in vrtci racionalno organizirani, je po-
membno, da prijave oddate čimprej oz. v predpisanih rokih. 
O sprejemu  otrok novincev  v posamezni vrtec v šolskem letu 
2013/2014 boste starši oz. zakoniti zastopniki s strani vrtcev 
dokončno obveščeni po seji Občinskega sveta Občine Krško, 
ki bo predvidoma konec junija 2013 ali začetku julija 2013, 
na kateri se bo obravnavala organizacija in sistemizacija de-
lovnih mest v vrtcih občine Krško za šolsko leto 2013/2014.

Občina Krško »odprla svoja vrata«

Jutri županov sprejem športnikov

Občina Krško vabi na 
odprtje obnovljene 
Mencingerjeve hiše, 

Cesta krških žrtev 2, Krško,

v torek, 5. marca 2013, ob 17. uri. 

Slavnostni govornik: dr. Boris Golec.

Vabljeni na “sprehod” po krških stoletjih.
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Jože Pfeifer – 
Zlata Prešernova plaketa

Jože Pfei-
fer je v več 
kot 50 le-
tih svojega 
ustvarjalne-
ga delovanja 
prispeval in 
še daje po-

memben delež k ohranjanju 
pevske kulture v domačem 
kraju in občini. Kot umetniški 
vodja, zborovodja ali pevec 
je zaznamoval ustvarjanje 
številnih sestavov – Okte-
ta Boštanjski fantje, kasne-
je Jurij Dalmatin, Mešanega 
pevskega zbora Lisca Sevni-
ca, planinske pevske skupi-
ne Encijan in drugih. Njegova 
zvestoba do slovenske pesmi 
je bila vedno zgled pripadno-
sti domačemu kraju, sloven-
ski kulturi in domovini.

Ljudske pevke z Razborja – 
Srebrna Prešernova plaketa

L j u d s k i m 
pevkam z 
Razborja je 
bila ljubezen 
do slovenske 
ljudske pe-
smi polože-
na v zibelko. 
Kolikor jim 
seže spomin, 
vedno je po-
vezan s pe-
tjem. Kasne-

je jih je življenje popeljalo 
po svojih poteh, a leta 1992 

Javni razpis s področja socialnega 
in zdravstvenega varstva

Občina Sevnica bo v marcu objavila razpis s področja so-
cialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 
2013. Besedilo javnega razpisa bo 1. marca objavljeno v 
Uradnem listu ter na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si). Okvirna višina sredstev je 25.000 evrov. 
Razpisna dokumentacija bo dostopna na spletni strani Obči-
ne Sevnica in na Oddelku za družbene dejavnosti.

Rok za oddajo vloge je 29. 3. 2013, na naslov Občine Sevnica.
Dodatne informacije: Andreja Ameršek (07 81 61 262, 
andreja.amersek@obcina-sevnica.si) in Mojca Sešlar (07 81 
61 214, mojca.seslar@obcina-sevnica.si), od 8. do 13. ure.

Županovo vino 2013: 
cviček in rdeči bizeljčan
V Vinskem dvoru Deu na Malkovcu je minuli petek potekala dru-
žabna prireditev Županovo vino, ki je zaključek vsakoletnega 
izbora protokolarnega vina, namenjenega predvsem promociji 
občine. Na podlagi razpisa sta bili letos izbrani dve vini – cviček 
PTP kot vino, značilno za območje desnega brega reke Save, in 
rdeči bizeljčan PTP, ki ga pridelujejo na območju levega brega 
Save. Med vzorci cvička je z oceno 16,17 zmagal pridelek Slav-
ka Simeonova, najboljši rdeči bizeljčan z oceno 16,80 pa je pri-
delek Vin Kozinc. 

Ocenjevanje vsako leto poteka pod okriljem enega od štirih vino-
gradniških društev sevniške občine, letos Društva vinogradnikov 
Malkovec. Zbrane na dogodku so poleg gostitelja, župana Srečka 
Ocvirka, med drugim pozdravili predsednik društva Uroš Flajs, 
predsednik Krajevne skupnosti Tržišče Janez Virant in predse-
dnik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Jože Žura, dogod-
ka pa se je udeležila tudi cvičkova princesa Tjaša Metelko. S pe-
tjem so program obogatile Ljudske pevke s Telč in pevci Kulturno 
umetniškega društva Emil Adamič Mokronog, s harmoniko pa do-
mačin Tadej Pungerčar. Prireditev se je nadaljevala z družab-
nim srečanjem. Foto: Občina Sevnica

Župan Srečko Ocvirk in zmagovalca, Slavko Simeonov in 
David Kozinc – Vina Kozinc

Naj športniki leta 2012 so …
Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Občino Sevnica in KŠTM Sevnica tudi letos pripravila sprejem 
za najboljše športnice in športnike naše občine. Prejemnike priznanj predstavljamo* v nadaljevanju.

Marko Kotar – 
Športna osebnost leta 2012

Marko Ko-
tar je športu 
predan celo 
življenje in 
v njem ne-
izmerno uži-
va. Njegova 
povezanost s 

športom se kaže tako v mar-
ljivem delu, ki ga ob opra-
vljanju vodilnih funkcij skozi 
leta posveča različnim špor-
tnim klubom (v preteklosti v 
Nogometnemu klubu Mirna in 
Rokometnemu klubu Sevni-
ca, danes pa v Klubu malega 
nogometa Sevnica), kot tudi 
v podpori k delovanju špor-
tnih klubov s strani svojega 
podjetja. Čas si vedno vzame 
tudi za rekreativne športne 
dejavnosti in obiske športnih 
prireditev, tako v Sevnici in 
Sloveniji kot po svetu.

Tajda Marc – 
Športnica leta 2012

Strelka Taj-
da Marc 
je članica 
Špo r tnega 
društva Ma-
rok Sevnica. 
V štiriletni 
športni kari-

eri je kar trinajstkrat stala 
na zmagovalnih stopničkah. 
Posebno mesto med vsemi 
dosežki zaradi ogromno vlo-
ženega truda in energije pri-
pada osvojenemu tretjemu 

mestu na lanskem 21. dr-
žavnem prvenstvu v Portoro-
žu. Poleg tega, da je odlič-
na športnica, je tudi izjemna 
učenka.

Miloš Djurdjevič – 
Športnik leta 2012

Miloš Djurd-
jevič se je 
rokometu za-
pisal pred 14 
leti v Osnovni 
šoli Boštanj, 
kjer so odkri-
li njegov ne-

dvomni potencial. V svoji ge-
neraciji je bil vselej steber 
ekipe, ki je prednjačil s svo-
jo veliko voljo in marljivostjo. 
Med številnimi doseženimi re-
zultati je tudi naziv najboljše-
ga strelca 1 B državne roko-
metne lige, v tej sezoni pa je 
ključni mož ekipe RK Sevnica, 
ki tekmuje v 1 A državni ligi.

Rokometni klub Sevnica – 
Športna ekipa leta 2012
Rokometni klub (RK) Sevnica 
deluje že od leta 1958 in vse 
do danes ni prekinil niza tek-
movanj članske ekipe, s či-
mer se lahko pohvali le malo 
športnih ekip v državi, v ob-
čini Sevnica pa takšne ni. 
Članska ekipa kluba z veliko 
tradicijo in številnimi uspehi 
se je v lanskem letu pod vod-
stvom trenerja Nejca Ranta-
ha uvrstila v 1 A državno ligo 
– z večino igralcev, ki so se 
rokometa naučili prav v do-

mači Sevnici. Ekipa tako se-
daj tekmuje v četrti najmoč-
nejši ligi na svetu.

Prejemniki priznanj za 
okrogle obletnice
Športna zveza je podelila tudi 
priznanja za okrogle obletni-
ce delovanja, in sicer Košar-
karskemu klubu Tržišče za 
10 let delovanja, Atletskemu 
klubu Sevnica za 20 let de-

lovanja, Rokometnemu klu-
bu Svoboda Krmelj za 60 let 
delovanja in Športnemu dru-

štvu Partizan Sevnica za obe-
ležitev 100. obletnice telova-
dnega društva Sokol v Sevnici. 
Za dve desetletji predanega 
dela v sevniškem športu se je 
zveza zahvalila tudi Robertu 
Percu.
 Foto: Občina Sevnica

Priznanja podelili tudi dolgoletnim 
sevniškim kulturnikom
Osrednja slovesnost ob februarskem prazniku kulture je tudi letos minila v znamenju priznanj in Pre-
šernovih plaket Zveze kulturnih društev Sevnica. Predstavljamo* tudi posameznike in društva – nagra-
jence za dolgoletno in uspešno delo na področju ljubiteljske kulture. 

jih je pesem ponovno združi-
la. Lani so tako obeležile 20. 
obletnico skupnega ustvarja-
nja in prejele častno Marol-
tovo priznanje. So zakladni-
ca ljudskega izročila krajev 
izpod Lisce in pristen odmev 
nekdanjega počasnejšega in 
neodtujenega utripa pode-
želja. 

Franc Bastardi – 
Srebrna Prešernova plaketa

Franc Ba-
stardi je s 
svojim de-
lom na po-
dročju zbo-
r o v s k e g a 
petja oko-
lju, v kate-

rem deluje, vtisnil neizbri-
sen pečat – tako v domačem 
Krmelju in občini Sevnica 
kot tudi širše. S svojim de-
lom je pomembno prispeval 
k razvoju in ohranjanju pev-
ske kulture in tradicije v ob-
čini Sevnica, s svojim peda-
goškim delom in delom na 
področju ljubiteljske kultu-
re pa v veliki meri prispeval 
k razvijanju mladih pevskih 
kadrov in ohranjanju izroči-
la pevske tradicije.

Ljudske pevke Solzice – Bro-
nasta Prešernova plaketa
Ljudske pevke Solzice letos 
obeležujejo 15-letnico ak-
tivnega delovanja, sprva v 
okviru AKŽ Budna vas, sedaj 
pa KUD Budna vas. Zbirajo 

in prepeva-
jo ljudske in 
ljudsko na-
božne pe-
smi, ki jih 
želijo pre-
nesti tudi na 
mlajše ro-
dove. Vsako 
leto prireja-
jo koncert 
ljudskih pe-
smi v doma-
čem kraju, 

redno se udeležujejo območ-
nih srečanj ter nastopov dru-
gih društev, skupin in posa-
meznikov po vsej Sloveniji.

Likovna sekcija 
DKŠD Svoboda Krmelj – 
Prešernovo priznanje

Likovna sek-
cija DKŠD 
Svoboda Kr-
melj je z 
d e l o v a -
njem priče-
la v začetku 
osemdese -
tih. V vseh 
teh letih je 
na področju 
umetno s t i 
ustvarila po-

seben pečat tako v domačem 
okolju, z zelo poznanimi li-
kovnimi kolonijami pa tudi v 
širšem slovenskem prostoru. 
Sekcija je pripravila številne 
likovne razstave priznanih 
ustvarjalcev, z vsem nave-
denim pa razvijala senzibili-

teto za tovrstno ustvarjanje 
in ohranjala stik s priznani-
mi ustvarjalci, ki so izšli iz 
lokalnega okolja.

Renata Podlesnik Pajk – 
Prešernovo priznanje 

Renata Pod-
lesnik Pajk 
je na po-
dročju lju-
b i t e l j s k e 
kulture ak-
tivna že vr-
sto let, naj-

bolj pa se posveča gledališki 
dejavnosti v okviru Kultur-
nega društva Franc Požun 
Zabukovje. Izjemno uspe-
šne uprizoritve, katerih re-
zultat so odlično obiskane 
predstave, vabila na gosto-
vanja in različne nagrade, ki 
jih je prejelo društvo in po-
samezniki v njem, pričajo o 
njenem uspešnem in kakovo-
stnem delu ter osebni zavze-
tosti in predanosti kulturne-
mu udejstvovanju.

 Foto: Ljubo Motore

* Predstavitve so povzete 
po obrazložitvah Športne 
zveze Sevnica oziroma Zve-
ze kulturnih društev Sevni-
ca, ki so bile pripravljene 
in prebrane ob sami pode-
litvi priznanj. 

Predstavniki Rokometnega kluba Sevnica s podeljeval-
ci priznanj

Prejemniki priznanj za okrogle obletnice.

Ana Vidic

Magda 
Sigmund

Ana Hočevar
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TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

Veliko koristnih informacij 
na enem mestu!

Načrtujete, gradite, opremljate, urejate okolico doma? 
V tradicionalni prilogi Urejamo dom smo za vas zbrali 
veliko koristnih informacij, številk in naslovov, na katerih 
lahko izveste o posameznem področju še več. Podjetja, 
ki se predstavljajo v letošnji prilogi, imajo strokovnjake, 
ki vam bodo odgovorili na najrazličnejša vprašanja 
in dileme glede uporabe materialov, same izvedbe 
del in podobnega. Pokličite jih ali obiščite v njihovih 
poslovalnicah. Kdor jezika »ne špara« in se pozanima, 
si lahko bolj učinkovito in lepše uredi svoje domovanje. 
Veliko uspeha pri vaših opravilih vam želimo!

Vodilno ogrevanje na biomaso

www.kwb.si

Premium ponudnik 
za ogrevanje na biomaso

od 8 do 300 kW

Vaš KWB partner:
Centros d.o.o. Senovo

Cankarjeva 63, 8281 Senovo
Telefon: 051 302 889, 041 606 730

info@centros.si  WWW.CENTROS.SI

velika izbira semen
gomoljnic (paket ali rinfuza)
semenski krompir V mesecu marcu 

UGODNO vsa mineralna 
in organska gnojila.

RASTLINA MESECA MARCA: 
PRIMULA ACAULIS

Že jutri bo marec. Čas, ko nas za-
čenjajo preganjati opravki. Po 
letošnji dolgi zimi bomo kar na-
enkrat morali poprijeti za dela na 
vrtu, v gozdovih, na njivah, hkrati 
pa svoj čas posvetiti spomladan-
skemu čiščenju bivanjskih pro-
storov, najrazličnejšim popravi-
lom in opremljanju.

Mnogi pa se ravno v tem času 
posvečamo tudi resnemu raz-
misleku, kako bi svoje domo-
vanje v tem letu kar najbolje 
prilagodili svojim potrebam. 
Postavljamo si najrazličnejša 
vprašanja: ali bomo letos lahko 
uresničili načrte za kak nov prizi-
dek hiše ali pa obnovo dela sta-
novanja? Morda potrebujemo 
nov sistem za ogrevanje ali skr-
ben pregled in obnovo starega? 

Morda nam misli že uhajajo k 
poletnemu hlajenju? Bi dotraja-
na streha potrebovala zamenja-
vo? Je fasada pozimi dovolj do-
bro zadrževala toploto? Nam jo 
je zagodla vlaga? Je pozimi po-
pokalo kaj, kar sedaj potrebuje 
sanacijo? Za urejanje okolice hiš 
je na trgu veliko strokovnjakov 
– bi skrbi dali na stran in jim pre-
pustili zasnovo našega vrta, te-
rase, dvorišč? Kakšna je naša fi-
nančna zmogljivost in kaj nam 
dandanes ponujajo banke? Ali 
imamo naše nepremičnine že 
primerno zavarovane? In še in 
še. Vprašanja, ki lahko kratijo 
spanec, sploh, če nimamo do-
volj različnih ponudb in infor-
macij. Predvsem zato na na-
ših rednih tematskih straneh 
predstavljamo objave pod-

jetij, ki nudijo svoje storitve 
in pomoč v Posavju ter meni-
jo, da imajo odgovore za vas. 
V miru jih preglejte, pojdite do 
njihovih poslovalnic in se še na 
lastne oči prepričajte, kakšne re-
šitve nudijo za vaše stanovanje, 
dom, dvorišče ali vrt. 

Ko stanovanje postaja dom

Ni nepomembno, v kakšnem 
domu in okolju živite, kakšne 
barve izbirate in po čem se 
ravnate, ko svoje domovanje 
opremljate. Tudi slepo slede-
nje trendom iz kakšne revi-
je je lahko mimo, če dodatki, 
barve in oprema ne izražajo 
osebnosti vaše družine in če 
se zato v takšnem domu ne 
počutite prijetno. Če sami pri 
sebi še niste začutili vzgiba, da bi 
si svoj prostor s kakšnim prepro-
stim postopkom in dodatki „pri-
svojili“, pa ste gotovo že opazili, 
da ste med obiskom povsem ne-
vede vzljubili domačnost prijate-
ljevega domovanja, čeprav je bilo 
to povsem skromno opremljeno. 
Prijateljevo stanovanje je najbrž 
odslikavalo njegov svet, pozitiv-
ne vrednote in vam ravno zato 
zbujalo prijetne občutke: priku-
pen predpražnik s pozdravom, 
razobešene preproste umetni-
ne otrok, zanimive lončnice na 
pravih mestih, staro, doma ob-
novljeno pohištvo, dobro izbra-
ne barve sten, vonj dišečih svečk 
ali sveže pečenega peciva – vse 
to stanovanje spremeni v dom. 
In na pomen tega, da morate pri 

gradnji in opremljanju doma pri-
sluhniti sebi v kar največji meri, 
vedno glasneje opozarjajo tudi 
opremljevalci, arhitekti, strokov-
njaki različnih ved, ki se ukvarja-
jo z oblikovanjem in občutenjem 
prostora.

Tudi arhitekti se bolj kot kadar-
koli prej odpirajo za vsestran-
skost človekovega bivanja, kar 
nam je potrdila tudi sogovorni-

ca Vesna Lapuh z Zdol pri Kr-
škem, ki po končanem študi-
ju gradbeništva ravno te dni 
zaključuje še študij arhitektu-
re na ljubljanski fakulteti: „Ar-
hitektura je veda, v kateri res-
da obstaja ogromno pravil in 
pristopov za načrtovanje kako-
vostnih prostorov. To so orodja, 
številke, hladne šablone, ki na-
črtovalcem nedvomno poma-
gajo pri smiselnem oblikovanju 
ureditev takšnih in drugačnih 
prostorov. Ampak vedno bolje 
se vsi skupaj zavedamo, da sta-
novanja niso samo pravilno po-
stavljeni stoli, mize in ostala no-
tranja oprema. Stanovanja so 
prostori, kjer ljudje spijo, se 

pogovarjajo, smejijo, berejo, 
jedo dobro hrano in se ima-
jo radi.“ 

Kaj je torej ‚tisto nekaj več‘? Kaj 
po mnenju te radovedne obli-
kovalke naredi iz stanovanja 
dom?  „So zgodbe, zgodbe lju-
di in vsak ima svojo … Glavni 
smotri načrtovalcev arhitektu-
re bi moral po mojem biti pri-
sluhniti tem pripovedim, jih 

začutiti in jih nato na podlagi 
svojega znanja, izkušenj, odgo-
vornosti do narave in prostora 
ter iskrene želje po ‚tistem nekaj 
več‘ umestiti v časovno-prostor-
ski mozaik življenja posamezni-
ka in širše človeške družbe. Ne 
gre torej za to, da je eno stano-
vanje drugačno od drugega, da 
ima nekdo lepšo omaro in ne-
kaj kvadratnih metrov površine 
več. Gre za občutek svobode 
in sprejetosti v (za vsakega 
posameznika) najintimnej-
šem kotičku sveta, za obču-
tek spokojnosti in topline, 
ko za sabo zapreš vrata vsa-
kodnevni naglici in objameš 
svoje najdražje.“

Mnogo strokovnjakov je že 
prepričanih, da je naše poču-
tje odvisno tudi od energije v 
prostoru, ki pa se jo dá z dolo-
čenimi postopki in spremem-
bami usmerjati in izboljšati. 
Številni slovenski domovi so 
zato na primer že opremljeni 
v skladu s tradicionalnim ki-
tajskim znanjem, ki se deli na 
več različnih šol in ki ga poe-
nostavljeno imenujemo feng 
shui. Gre za kompleksno filozo-
fijo, temelječo na razumevanju 
univerzalne energije Qi, ki pa jo 
lahko vsaj delno spoznamo in 
se po njej ravnamo tudi sami, a 
moramo ob sebi imeti kakšen 
dober in pregleden priročnik. 
Zanimiva je na primer lani iz-
dana knjiga slovenske stro-
kovnjakinje za feng shui Špele 
Kryžanowski. V knjigi Filozofi-
ja prostora in psihologija biva-
nja – feng shui (Mladinska knji-
ga, 2012) tako najdemo dobro 
teoretsko podlago feng shuija 
ter tudi nekaj enostavnih pripo-
ročil, ki so vam lahko v pomoč 
pri načrtovanju. Tako stanova-
nje postaja dom, podprt tudi z 
življenjsko energijo. Poenosta-
vljeno bomo povzeli samo ne-
kaj primerov, več pa radovedni 
najdete v omenjeni knjigi in 
ostalih podobnih delih na po-
licah knjižnic in knjigarn:

 µ glavni vhod je zelo po-
memben, saj naj bi “ži-
vljenjska energija vstopala 
v objekt skozi vrata, ljudje 
pa jo pomagamo raznesti 
po celotni zgradbi. Vhod v 
zgradbo mora biti zato lah-
ko dostopen, vabljiv, dovolj 
prostoren in dobro osve-
tljen. V osi glavnega vhoda 
oziroma v liniji glavnega 
dostopa ne sme biti no-
benih ovir. Z vidika feng 
shuija je optimalno, če se 
vhod odpira v prostorno 

Načrtujete nov dom?

Nakup nepremičnine naj bo premišljena odločitev, zato vas vabimo na finančno 
delavnico, kjer bomo skupaj poiskali pot do uresničitve vašega cilja:

20. marca 2013 ob 16.30 v NLB Poslovalnici Brežice, Cesta prvih borcev 42, 
1. nadstropje; prijave na sonja.ilovar©nlb.si ali tel. 07 499 13 44 in 

21. marca 2013 ob 16. uri v NLB Poslovalnici Sevnica, Trg svobode 6; prijave na 
jozica.novsak©nlb.si ali tel. 07 816 19 15.

Barve delujejo z različnimi frekvencami in pomembno vplivajo 
na naše počutje, zato je pametno, da se o pravilni izbiri barv 

za stanovanje vnaprej poučite.
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www.segrad.si, GSM: 041 477 715
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

BARVE, LAKI, 
FASADE, LEPILA

Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375

Mešalnica JUB

Okrasna drevesnica

www.necemer.com

Vrtnarstvo 041-705-918

Kristjan Nečemer s.p.
Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

PRODAJNI PROGRAM:

GRADBENI MATERIAL 
•	 osnovni	gradbeni	material	in	ometi
•	 fasadni	material	z	zaključnimi	sloji	
•	 kritine	različnih	proizvajalcev
•	 izolacijski	material	Technopor	iz	penjenega	

stekla	

PROIZVODI ZA IZGRADNJO KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 
•	 male	čistilne	komunalne	naprave	(MČKN)	

različnih	proizvajalcev	
•	 vodovodni	material	(armature	vseh	

proizvajalcev)
•	 hidroizolacijski	material	
•	 hišne	kanalizacijske	cevi	z	vsemi	fitingi	
•	 zbiralniki	deževnice	(osnovni,	s	filtri	in	

črpalkami)

PROIZVODI ZA UREJANJE OBJEKTOV
•	 tlakovci	in	robniki	
•	 prane	plošče
•	 kamen	(naravnih	oblik	in	rezan)

MATERIAL ZA OGREVANJE
•	 toplotne	črpalke	
•	 solarni	sistemi	
•	 kotli	za	centralno	ogrevanje
•	 hranilniki	toplote

GRADBENIŠTVO 
NIZKE GRADNJE: ponujamo	izgradnjo	kompletne	
komunalne	infrastrukture,	urejanje	okolice,	gradnjo	
cest,	rušenje	objektov	

VISOKE GRADNJE: naša	ponudba	zajema	
celovite	storitve	od	idejne	zasnove,	svetovanja,	
projektiranja	do	končne	izgradnje	objekta:
•	 gradnja	individualnih	stanovanjskih	stavb	(tudi	

na	»ključ«)
•	 gradnja	večstanovanjskih	stavb	
•	 energetske	obnove	objektov	
•	 adaptacije	in	sanacije	objektov
•	 zunanja	hortikulturna	ureditev	okolice	

GRADITE HIŠO?  UREJATE OKOLICO?

Kontakt 
Tel: 07 48 17 215
07 48 17 270
www.kostak.si

Odpiralni čas: 
pon-pet: 7.00-16.00
sobota: 7.00-12.00

Postregli vas bodo strokovni prodajalci, ki 
vam izdelkov ne bodo samo prodali, temveč 
vam bodo tudi svetovali, da bodo ti izdelki 
čim bolje služili svojemu namenu. 

Kontakt 

Tel: 07 48 17 289, www.kostak.si
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V trgovini Kostak nudimo celovito izbiro gradbenega material od temeljev do strehe, 
kakor tudi ves ostali instalacijski material. Posebno pozornost namenjamo ponudbi 
proizvodov za urejanje okolice. Na izbiro imamo kakovostne kamne za oblaganje, vse 
vrste vrtnih robnikov, prane plošče in tlakovce. Kupcem svetujemo pri izbiri in vgradnji 
vseh pri nas kupljenih materialov, zagotavljamo hitro dobavo in konkurenčne cene.  

vežo, ki vodi naprej do bi-
valnih prostorov. Naspro-
ti vhoda ni ugodno posta-
vljati ogledal; er je vhod naš 
prvi stik z objektom, je zelo 
dobro, če ga opremimo pri-
jazno – s sliko, lončnico ali 
nam ljubim kipom, ki nas 
‚pozdravi‘, ko vstopimo. Za 
najneugodnejša prostora 
nasproti vhoda veljata WC 
(kopalnica) in ropotarnica 
(shramba)“;

 µ razporeditev notranjih vrat 
in smeri odpiranja sta v 
feng shuiju pomembna, saj 
„če se vrata odpirajo nav-
znoter, naj bi omogočala 
lažji vstop življenjske ener-
gije v zgradbo ali prostor, če 
pa se odpirajo navzven, je 
dotok Qi otežen.“ Avtorica 
tudi opozori, da je to žal po-
gosto v nasprotju s požarni-
mi predpisi, zato priporoča 
uporabo drsnih vrat;

 µ pogradi naj bi na otroke de-
lovali ugodno, najbolje pa 
je, če sta pri tem postelji 
postavljeni direktno druga 
nad drugo;

 µ izogibamo se ostrim vo-
galom, špičastemu pohi-
štvu, ostrim predmetom, 
ker delujejo moteče na lju-
di v prostoru, raje izbiraj-
mo zaokrožene, zaoblje-
ne linije, ostre vogale pa 
lahko tudi zakrijemo z 

različnimi rastlinami ali 
zavesami;

 µ v jedilnici so za sedenje naj-
ugodnejša mesta, „ki imajo 
zaščiteno zaledje, nadzor 
nad prostorom in pogled 
skozi okno. Z vidika oblike 
jedilne mize feng shui daje 
prednost pravilnim obli-
kam, pravokotnim, okro-
glim in ovalnim“;

 µ pri postavitvi sedežne gar-
niture se, če je možno, „izo-
gnemo osi vrata-okno“, po-
stavimo jo ob „trdno steno, 
z možnostjo pogleda na 
vrata in skozi okno“;

 µ da nam energija ne uhaja 
iz kopalnice po nepotreb-
nem in da ne ostaja nega-
tivna energija „odplak“, mo-
ramo paziti, da so vrata v 
stranišče vedno zaprta in 
„da je pokrov školjke spu-
ščen“;

 µ otroci naj bi iz sobe imeli 
možnost pogleda na naravo 
ali urejeno zeleno površino;

 µ velja, da naravno osvetlje-
ni prostori dvigujejo splo-
šno dobro počutje;

 µ na delovnem mestu pomir-
jujoče delujejo na nas rastli-
ne, slike pokrajin in akvariji.

Smeri neba, kozmologijo, dolo-
čitev energij in petih elemen-
tov, filozofijo, psihologijo  in ori-
entacije prostora pa uporabljajo 
za opremljanje tudi druge feng 
shuiju podobne smeri, pri nas se 
tako pojavlja tudi „vastu“ ali va-
stu šastra, ki temelji na indijski 
več tisoč let stari filozofiji in zna-
nju, pravila opremljanja pa stre-
mijo k temu, da je prostor živ in 
svež, energijsko povezan, za kar 
pripomore tudi:

 µ iz prostora je potrebno od-
straniti čim več reči, ki jih 
ne uporabljamo ali ne po-
trebujemo, saj zaradi njih ži-
vljenjska energija zastaja;

 µ priporočljivo je, da so pred-
meti oziroma pohištvo od-
maknjeni od sten vsaj ne-
kaj centimetrov;

 µ pomembna energija priha-
ja iz smeri vzhoda in tudi se-
verovzhoda, zato nam po-
membne in ljube reči in 
središča postavljajmo ob 
tej liniji, ob vzhodni lini-
ji ustvarjajmo, jejmo, se 
učimo;

 µ ogledala naj bodo posta-
vljena proti severu, vzhodu 
ali severovzhodu;

 µ v stanovanju je priporoče-
na uporaba simbolov z ime-
nom šri jantra oz. posebnih 
grafičnih slik;

 µ v spalnici se izogibamo 
vodi, ogledalom in okro-
glemu pohištvu, okroglim 
predmetom; spalnica naj 
bo na jugu ali jugozahodu; 
spalnica mora biti prostor-
na in zračna, najbolje pa je, 
da spimo obrnjeni z glavo 
proti jugu;

 µ kopalnica naj bo urejena v li-
niji severa ali severozahoda.

Seveda je priporočil v feng shui-
ju in smeri vastu ogromno, med 
njima so tudi nekatere pomemb-
ne razlike, a tudi stične točke. Kar 
nekaj njunih pravil glede usmer-
jenosti prostorov pa je v že zgra-
jenih domovih težje uresničljivih, 
a nič ne de, že manjša spremem-
ba glede opreme ali smeri posta-
vitev predmetov, dodajanje ra-
stlin, barv, dišav in več naravne 
svetlobe v prostore prav gotovo 
ne bo škodila, najboljši dokaz 
pa bo vaše počutje, ki naj vam 
bo vedno glavno vodilo. Doma 
se morate počutiti čim bolj spro-
ščeni in mirni.

O urejanju doma pa se tudi 
družinsko pogovorite in sku-
paj, v čim večji harmoniji uskla-
jujte vaše odločitve, saj je še 
predobro znano, da imamo na 
primer ženske in moški že v iz-
hodišču zelo različne poglede na 
funkcionalnost doma – ženske 
imamo rade domačnost in dru-
žabnost doma, moškim pa je na 
prvem mestu predvsem praktič-
nost, red, predvidljivost. 

No, pomlad je že skoraj tu, zato 
le zaupajte svojim željam, poišči-
te pozitivne kotičke okoli sebe in 
pogumno vdihnite domu svojo 
toplo noto.
 Maruša Mavsar

Stanovanje v dom spremenijo malenkosti, ki so vam ljube. 
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8. do 10. marec 2013 
Graben, Novo mesto

TRAKTOR 
VIKING 

MT 5097 G

Nagradno žrebanje
za obiskovalce sejma

GLAVNA
NAGRADA:

•  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. 

KAKO DO UGODNEGA KREDITA ZA OBNOVO, 
GRADNJO ALI NAKUP VAŠE NEPREMIČNINE?

V DELAVSKI HRANILNICI VAM NUDIMO 
KREDITE Z UGODNIMI OBRESTNIMI MERAMI

• STANOVANJSKI HIPOTEKARNI KREDITI do 30 let, obrestna 
mera od 6 mesečni EURIBOR + 2,90 %,

• GOTOVINSKI HIPOTEKARNI KREDITI do 30 let, obrestna mera 
od 6 mesečni EURIBOR + 3,40 %,

• POTROŠNIŠKI KREDITI do 10 let, za komitente in nekomitente, 
obrestna mera od 6 mesečni EURIBOR + 4,00 %,

• UGODNI EKO KREDITI za nakup toplotne črpalke, postavitev 
sončne elektrarne, nakup oken, vrat, obnovo fasade,

• našim komitentom nudimo KREDITE POD MINIMALNO PLAČO,  
z najmanj enim porokom.

NUDIMO VAM TUDI:
• najugodnejši osebni račun,
• najcenejše plačilo položnic v Posavju (0,39 EUR/položnico 

za komitente,  
za ostale 0,50 EUR/položnico),

• zelo ugodne obrestne mere za depozite.

Obiščite nas v naši poslovalnici v Brežicah na Cesta prvih 
borcev 9 – pred glasbeno šolo, kjer Vam bomo z veseljem 
svetovali ob morebitnih dvomih in vprašanjih, ob tem pa vam 
postregli BREZPLAČNO KAVICO ALI ČAJ dobrodošlice.

Za več informacij nas lahko tudi pokličete  
na tel.: 07/ 62 00 500 -507

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 - NEPREKINJENO

Lepo Vas pozdravljamo, Vaša Delavska hranilnica.

Na zalogi bogata izbira semenskega krompirja! 

CKŽ 147, 8270 Krško, Tel.: 07/ 49-88-385 - www.eurogarden.si

Vabljeni v vrtni center, 
kjer smo ponudbo že prilagodili vašim pomladnim potrebam, 
da bosta vrt in okolica čimprej zasijala v pomladnem soncu!

Obdarujte svoje dame ob dnevu žena!

 

KUPON 

POLOžNICE 
BREZ

PROVIZIJE 

S tem kuponom lahko plačate 
vse položnice brez provizije!

Rudar Senovo d.o.o. je prepoznan kot zanesljiv 
poslovni partner tako pri uporabnikih storitev 
kot pri dobaviteljih, sledi nenehnemu izboljše-
vanju z namenom zagotavljanja kar najvišje ka-
kovosti storitev, sodelovanja z lokalnim okoljem 
in trajnostnega razvoja družbe. 

Zaposleni v družbi skrbijo za kakovost svojih sto-
ritev, zagotavljajo kratke odzivne čase, ravna-
jo pregledno in odgovorno. Družba je razvoj-
no naravna, zato je za svoje stranke pripravila 
napredni uporabniški spletni portal, s katerim 
želi doseči kar najboljšo komunikacijo s svojimi 
strankami. Uporabniški spletni portal redno do-
polnjuje z dokumenti, ki so povezani z upravljan-
jem večstanovanjskih objektov in skupnih kot-
lovnic. Načrti družbe v prihodnosti so povezani 
z nadaljnjim širjenjem funkcionalnosti uporab-
niškega spletnega portala tako, da bodo uporab-
niki tekoče obveščeni tudi o vseh aktivnostih na 
večstanovanjskih objektih. S svojo fleksibilnost-
jo in znanjem uspešno uresničuje želje svojih 
uporabnikov, kar pomeni predvsem zadovoljno 
bivanje. 

Družba se uspešno vključuje v lokalno okolje in 
deluje kot družbeno odgovorno podjetje. So-
delujejo pri izgradnji šolskih vrtov pri osnovnih 
šolah, obnavljanju otroških igrišč in projektih, 
namenjenih mladini.

Poslovni sistem nadgrajujejo in ga podpirajo z 
informacijskimi rešitvami. Strankam nudijo ce-
lostne storitve s področja nepremičninske pro-
blematike, za vas lahko uredijo pravni status va-
ših nepremičnin, če pa so vaše nepremičnine 
potrebne obnove, pa vam lahko priskočijo na 
pomoč z organizacijo adaptacije stanovanja na 
ključ oziroma ostalih gradbeno obrtniških del. 

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

Rudar Senovo – upravnik širokih nadzorov
Rudar Senovo, poslovanje z nepremičninami, gradnje, storitve in trgovina Senovo d.o.o., je pod-
jetje z 20-letno tradicijo na področju upravljanja z nepremičninami, oddajanja lastnih nepremič-
nin v najem, upravljanja ogrevanja in vzdrževanja.  

Rudar Senovo vam ponuja popravilo okvar, ki zahtevajo takojšnjo intervencijo, 24 ur dnevno. 
Vzdrževalna skupina podjetja je vedno na razpolago na dežurni številki 041 686 939.

naročena objava

 ¾ da bi cvetje, ki ste ga dobi-
li za darilce, kar najdlje zdr-
žalo v vazi, v litru raztopite 
3 žlice kristalnega sladkorja 
in 2 žlici belega kisa, stebla 

cvetlic odrežite poševno in 
naj bodo vsaj 10 centime-
trov v teh raztopini;

 ¾ a v vazi se kmalu pojavi-

jo grde usedline, ki jih lah-
ko odpravite tako, da vazo 
najprej napolnite z razto-
pino velike količine soli in 
malo vode, nato pa vazo 

Praktični nasveti 
za vsakdanjo rabo

Pogosto imamo povsem pred nosom rešitve, ki nam lahko olajšajo vsakdanje delo 
ali naš življenjski slog naredijo varčnejši in prijaznejši do okolja. Kar nekaj nasvetov 
o uporabi domačih pripravkov za čiščenje smo že objavljali na naših straneh, neka-
tere pa vam bomo natresli tudi tokrat:
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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

alples

OPREMA VAŠEGA DOMA

SVETUJEMO IN VRŠIMO IZMERO NA DOMU!

ZAGOTAVLJAMO 
OPREMO VAŠEGA DOMA
od končanih zidarskih del dalje.

V svoji ponudbi imamo široko 
izbiro:

-  kvalitetnih oken,
-  notranjih in vhodnih vrat,
-  parketov in laminatov 

proizvajalca 

-  kuhinje 

-  pohištvo za dnevne, otroške 
sobe in spalnice priznanih 
domačih in tujih proizvajalcev

» 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 

KMETIJSKI MATERIAL:

- mineralna gnojila         
(kan, urea, npk)
- semena (trave, žita, 
koruza)
- semenski krompir
- fitofarmacevtska 
sredstva                          
(za vinogradništvo, 
sadjarstvo, poljedelstvo)
- merkatilna žita (koruza, 
jeèmen, soja)
- krmila in vitaminski 
dodatki                            

NAJUGODNEJŠE CENE SEZONSKIH ARTIKLOV

GRADBENI MATERIAL:

- Quarzolith: strojni ometi, malte, lepila
- zakljuèni sloji, fasadne in notranje 
barve Caparol
- mešalnica barv
- Bogener - Koramic strešna kritina
- lastna fasadna sistema po 
najugodnejših cenah
- Fasadni material: stiropor, mrežica, 
dodatki
- Knauf suhomontažni program
- ostali gradbeni material

TRGOVINA NOVO MESTO:
SEVNO 11,8000 NOVO MESTO

07/81-46-343
trgovina.nm@zrno.si

TRGOVINA RAKA:
RAVNO 13,8274 RAKA

07/81-46-300
info@zrno.si

NOVA STANOVANJA in 
POSLOVNI PROSTORI

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

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

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

Vseljivo TAKOJ. Prodaja naše lastne nepremičnine.

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

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja,
kozolci,

brunarice, 
vrtne ute.

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.sizdrgnete s krtačo za pomi-
vanje steklenic in usedline 
bodo preteklost;

 ¾ vlažno krpo pomočite v 
sodo bikarbono in s kro-
žnimi gibi očistite vrtno 
plastično pohištvo, da mu 
povrnete belino in sijaj;

 ¾ odstranjevanje madežev 
vina v naši vinorodni po-
krajini kar dobro pozna-
mo, če pa je komu to do-
mače navodilo slučajno 
ušlo, ponovimo – če se na 
preprogi polije vino, hitro 
zlijte nanj nekaj mineral-
ne vode, potem pa mesto 
očistite z vlažno in hladno 
vodo. Mesto, kjer se je na-
hajal madež nato še pose-
sajte s sesalcem;

 ¾ odtoki se pogosto zamaši-
jo, če še tako pazimo nanje, 
zato morda pride prav na-
slednji nasvet – raztopite 
200 gramov soli, 100 ml al-
koholnega kisa in 200 gra-
mov sode bikarbone, zme-

šajte, vlijte v odtok, pustite 
delovati petnajst minut, 
nato pa v odtok zlijte vsaj 
tri litre vrele vode, nakar 
lahko spirate tudi z mlač-
no vodo iz pipe;

 ¾ ali ste vedeli, kaj vse lah-
ko očistite s šamponom? 
Z njim odstranite ostanke 
mila na umivalniku, prav 
tako pa lahko s šampo-
nom dobro umijete tudi 
občutljivo perilo, ki ga pe-
rete na roke ali z njim učin-
kovito operete glavnike;

 ¾ če želite odstraniti ma-
dež svežega paradižnika 
iz oblačil, naj bi bil skriv-
nostni recept WD-40. Po-
pršite ga na madež in daj-
te oblačilo v pranje, madež 
pa naj bi tako med pranjem 
z oblačila preprosto pobe-
gnil;

 ¾ da bodo vaše sveče dlje 
gorele, jih dajte za tri ure 
pred uporabo v zamrzo-
valnik;

 ¾ likalnik, na katerega likalno 
površino se je prijela uma-
zanija, lahko očistite z zob-
no pasto – nanesite jo na 
hladen likalnik, dobro zdr-
gnite in površino do čiste-
ga obrišite;

 ¾ izdelki iz kovanega žele-
za ne bodo zrjaveli, če jih 
bomo negovali z loščilom 
za pohištvo;

 ¾ ostanke nalepk na kozarcih 
za vlaganje ali drugje eno-
stavno odstranjujemo tudi 
z oljem ali odstranjevalcem 
laka za nohte. 

In kako ste lahko odgovor-
ni do okolja in hkrati privar-
čujete?

 ¾ redno čistite! Prosim? Ja, 
seveda, saj vodni kamen 
v grelniku vode na primer 
podaljšuje čas segreva-
nja vode; umazana plošča 
štedilnika pa porablja tudi 
do petdeset odstotkov več 
energije, plast ledu v zamr-
zovalniku pa tudi znatno 
poveča porabo elektrike;

 ¾ boben perila naj bo čim-
bolj poln, da ne trošite po 
nepotrebnem velike koli-
čine vode, detergenta in 
energije;

 ¾ kuhajte v pokriti posodi, 
pokrovka pa se mora po-
sodi prilegati, da po nepo-
trebnem ne izgubite veliko 
energije;

 ¾ ko odpirate hladilnik, naj 
bo to za zelo kratek čas, od-

ločite se že prej, kaj in kje 
boste vzeli s police, da vam 
ne uide preveč hlada, ki ga 
mora hladilnik nato z doda-
tno energijo nadomeščati;

 ¾ hladilnika ne postavljajte 
ob izvire toplote, kot so ra-
diator, štedilnik in pomival-
ni stroj, če ne želite porabi-
ti veliko dodatne električne 
energije;

 ¾ vodovodne pipe, iz kate-
rih kaplja, nemudoma po-
pravite;

 ¾ za wc si omislite wc kotli-
ček z varčevalno tipko, ki 
omogoča manjšo porabo 
vode;

 ¾ kopanje čim pogosteje na-
domeščajte s prhanjem, 
ko pa se že kopate, natoči-
te takoj ravno prav prijetno 
temperaturo vode in ne na-
takajte najprej prevroče, da 
potem čakate na ohladitev;

 ¾ za zalivanje rož in vrta zbi-
rajte deževnico;

 ¾ pri prezračevanju prosto-
rov, ki so nujni tudi zaradi 
plesni, morate okna pov-
sem odpreti in ne le na na-
gib. Pri tem zaprite radi-
atorje, prezračevanje pa 
izvajajte vsaj trikrat na dan;

 ¾ pazite na vsak evro ter pre-
ko računov in števcev re-
dno pregledujte porabo 
energije. Zakaj bi meta-
li denar in energijo skozi 
okno, če lahko kaj ukrene-
te, ko ugotovite potrato?
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Sevnica : SVIŠ 
26:30, Velenje : Krško 36:21, 
Ribnica : Sevnica 32:27, Kr-
ško : Novo mesto 27:30
Lestvica – 1. Gorenje Velenje 
40, 11. Sevnica 8, 12. Krško 3

ČLANI 1.B DRL
Rezultati – Dobova : Škoflji-
ca 24:19, Cerklje : Dobova 
37:31
Lestvica – 1. Šmartno 26, 6. 
Dobova 13

ČLANI 2. DRL
Rezultati – Radeče : Železniki 
30:24, Radeče : Rudar 29:26, 
Brežice : Nova Gorica 40:28 
Lestvica - 1. Loka 29, 4. Ra-
deče 23, 6. Brežice 16

KADETI – PF – SKUPINA B
Rezultat – Šmartno : Krško 
25:38
Lestvica - 1. Celje 11, 3. Kr-
ško 8

STAREJŠI DEČKI B – PF – SKU-
PINA B
Rezultat – Krško : Šmartno 
31:16
Lestvica – 1. Krka 10, 5. Kr-
ško 4 

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Oplotnica : Sevni-
ca 3:5 (Pešec 2x, Koprivnjak, 
Kurtić, Hren ag.), Sevnica : 
Ajdovščina 4:1 (Pešec 2x, Ne-
čemer, Grgič)
Lestvica - 1. Velenje 39, 2. 
Sevnica 36

U21 - VZHOD
Rezultati – Mala Nedelja : 
Sevnica 0:9, Sevnica : Dobo-
vec 7:2 
Lestvica – 1. Litija 35, 2. Sev-
nica 35

U18 – SKUPINA A
Rezultat – Dobovec : Sevni-
ca 7:2
Lestvica – 1. Dobovec 21, 4. 
Sevnica 12

ODBOJKA
3. DOL ČLANICE 
Rezultati – Logatec : Brestanica 
3:0 (25:22, 25:21, 25:20), Bre-
stanica : Domžale 2:3 (17:25, 
22:25, 25:16, 27:25, 17:19)

Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 
49, 5. Kostak-Elmont Bresta-
nica 26

KADETINJE liga B – skupina E
Rezultati – Domžale : Krško 
2:0, Krško : Ljubljana II 0:2
Lestvica – 1. Volleyball Lju-
bljana II 8, 4. POK Krško 0

KOŠARKA
ČLANI 3. SKL
Rezultat – Krka mladi : Krško 
91:63, Krško : Janče 98:83
Lestvica – 1. Krka mladi 30, 
3. Posavje Krško 26

ČLANI 4. SKL
Rezultati – Ivančna Gorica 
: Podbočje 63:54, Sevnica : 
Ptuj 72:115, Fenomeni : Sev-
nica 80:62, Podbočje : Ptuj 
64:71
Lestvica – 1. Ruše 24, 7. Po-
savje Sevnica 16, 8. Posavje 
Podbočje 13

MLADINCI 2. SKL – skupina B2 
VZHOD 1
Rezultati – Lovrenc : Krško 
78:63, Krško : Rogaška 69:77
Lestvica - 1. Ilirija 21, 6. Po-
savje Krško 17

MLADINCI 2. SKL – skupina B1 
ZAHOD 1
Rezultat – Kranjski Orli : Kr-
ško 64:56
Lestvica - 1. Kranjski Orli 25, 
6. Posavje Krško 18

ATLETIKA
ZIMSKO DP V METIH – Slo-
venska Bistrica

KROGLA

DEKLICE U16
1. Omerzu Lara 11,89 m

DEČKI U16
1. Bratanič Nejc 13,47 m

ČLANI
1. Špiler Marko 18,18 m

SKOK S PALICO

ČLANI - Celje
7. Tičar Ambrož 4,20 m, 9. 
Jankovič Tomi 3,40 m

ČLANICE - Ljubljana
3. Krošelj Leda 3,50 m

Šport v Posavju

Športnica leta 2012 je po-
stala 15-letna članica Strel-
skega društva Marok Sevnica 
Tajda Marc. Naslov športnik 
leta 2012 je osvojil rokome-
taš Miloš Djurdjevič. Za naj-
boljšo športno ekipo leta je 
bil izbran Rokometni klub 
Sevnica. Športna osebnost 
leta 2012 je postal nogome-
taš Marko Kotar, ki je hudo-
mušno pristavil, da je lepo 
prejeti priznanje na tak dan, 
v katerem je slovenski smu-
čarski skakalec Jaka Hvala 
zmagal v svetovnem pokalu. 
Predsednik RK Sevnica Voj-
ko Švab je po prejemu pri-
znanja dejal, da so v klubu 
na vse skupaj zelo ponosni, 
ter dodal: »Žal je sredstev 
za šport absolutno prema-
lo in za doseganje dobrih re-
zultatov bo potrebno sred-
stva dvigniti, ker v bodoče 
takšnih uspehov ne bo. To je 
apel vsem, ki imajo škarje in 
platno v rokah, da poskuša-
jo nastrgati še kakšen evro!« 
S posebnim spominkom se je 
nato v imenu RK Sevnica za-
hvalil bivšemu trenerju Jer-
neju Rantahu, ki je pripe-
ljal sevniški rokometni klub 
v prvo ligo.

Plakete za okrogle oble-
tnice delovanja so preje-
li Košarkarski klub Tržišče 
za 10-letnico, Atletski klub 

„Če ne bo več sredstev za šport, 
tudi takšnih uspehov ne bo“
SEVNICA – V sevniški kulturni dvorani so 13. februarja že dvanajsto leto zapored razglasili najboljšo 
športnico, športnika, ekipo in športno osebnost preteklega leta ter podelili plakete za okrogle obletni-
ce delovanja. 

Sevnica za 20-letnico, Roko-
metni klub Svoboda Krmelj 
za 60-letnico in Športno dru-
štvo Partizan Sevnica (na-
slednik Telovadnega društva 
Sokol) za 100-letnico delova-
nja. S posebnim priznanjem 
se je Športna zveza Sevnica 
zahvalila Robertu Percu za 
20-letno delovanje v sevni-
škem športu.

Osrednji gost prireditve, ki 
jo je povezoval Aleš Tuhtar, 
je bil nekdanji slovenski ro-
kometni reprezentant Uroš 
Šerbec iz Brestanice, ki je 
v svojem nagovoru dejal, da 
športnike iz manjših krajev 

»krasi« posebna trma, moč-
na želja po uspehu. Vsem na-
grajencem je čestital ter za-
želel uspešno športno pot še 
naprej. Predsednik Športne 
zveze Sevnica Alojz Povšič 
je v svojem nagovoru pred-
stavil svoje videnje športa 
v sevniški občini in pohva-
lil dobre športne rezulta-
te ter dodal, da lahko špor-
tnice in športniki s ponosom 
zrejo na prehojeno športno 
pot. Za dobro delo in uspehe 
v preteklem letu je čestital 
tudi sevniški župan Srečko 
Ocvirk in dodal, da bo v pri-
hodnosti ponujenih še nekaj 
več možnosti za vadbo, če-

prav je »gospodarska situaci-
ja taka, da je težko najti pri-
merne sponzorje za šport«.    

Z atraktivnimi športnimi na-
stopi so dogodek popestrili 
člani in članice društva bo-
rilnih veščin Ippon Sevnica, 
ki letos obeležuje 15-letnico 
delovanja. Z zanimivo plesno 
točko so se v uvodu predsta-
vile najmlajše gimnastičar-
ke Športnega društva Parti-
zan Sevnica ter v zaključnem 
delu še s plesno akrobatsko 
točko mladinke in članice 
omenjenega športnega dru-
štva.  
 Smilja Radi

Najboljši sevniški športniki in športnice za leto 2012 z županom Srečkom Ocvirkom, 
predsednikom Športne zveze Sevnica Alojzem Povšičem in nekdanjim slovenskim roko-
metnim reprezentantom Urošem Šerbcem

BREŽICE – Slovenski atleti so nadaljevali z izvedbo zimskih 
prvenstev, saj so bila na sporedu člansko prvenstvo in tek-
movanja v metih in skoku s palico. Brežiški atleti so po-
novno blesteli v svojih tradicionalno močnih disciplinah in 
osvojili tri naslove državnih prvakov.

V Ljubljani je Leda Krošelj, mladinska državna prvakinja, to-
krat v članski konkurenci osvojila bron s skokom preko 350 cm. 
S tem je dosegla svoj najboljši rezultat kariere v dvorani. V 
Celju so prav tako v skoku ob palici tekmovali atleti. Ambrož 
Tičar in Tomi Jankovič dosegla 7. in 9. mesto s preskočeni-
mi 420 in 340 cm. Na tekmovanju je sicer zmagal veliki talent 
slovenskega skoka s palico Robert Renner, aktualni svetovni 
prvak pri mlajših mladincih in državni rekorder. 
V Slovenski Bistrici pa so brežiški atleti domov odnesli kar tri 
naslove državnih prvakov v sunku krogle. Pri pionirkah je s tri-
kilogramskim orodjem zmagala sicer talentirana skakalka v vi-
šino Lara Omerzu, ki s tem potrjuje vsestranski atletski razvoj. 
Nejc Bratanič je prav tako v selekciji do 16 let zanesljivo pre-
magal vse svoje nasprotnike. Štirikilogramsko orodje je zalu-
čal do 13 metrov in 47 centimetrov. Krona za posavske atlete 
pa je prišla z nastopom Marka Špilerja, ki je z metom 18,18 
metra pometel s člansko konkurenco in ponovil naslov zimske-
ga prvaka Slovenije. Marko ob odsotnosti slovenskega »Jetija« 
Mirana Vodovnika v Sloveniji nima konkurence. Z rezultatom 
je žal zaostal za normo,  ki bi jo moral doseči za uvrstitev med 
potnike na dvoransko EP v Göteborgu. 
 Luka Šebek 

Marko Špiler do zimskega zlata
SEVNICA – Člana sevniškega strelskega društva Marok Anuša 
Kovačič in Blaž Kunšek se v teh dneh udeležujeta evrop-
skega prvenstva v zračnem orožju, ki poteka v času od 
25. februarja do 3. marca ponovno na Danskem. V mestu 
Odense bosta oba preizkusila svoje sposobnosti med »sme-
tano« evropskega streljanja z zračno pištolo.

Enajstčlanska reprezentanca bo na prvenstvo potovala v treh 
skupinah. Mladinski del slovenske reprezentance, v katerem je 
tudi Anuša Kovačič, je na pot odšla že v ponedeljek, svoj na-
stop pa bo opravila ravno danes v jutranjih urah. Članski del 
reprezentance z Blažem je na prizorišče odpotoval prav tako 
danes, njegov nastop pa sledi v soboto. Člani bodo svoj del pr-
venstva opravili na istem strelišču potem, ko bodo zaključili 
s svojimi tekmovanji mladi strelci Evrope. Blaž Kunšek je že 
lani v najkakovostnejšem ligaškem tekmovanju v Sloveniji na-
kazal napredek, letos pa se mu obeta celo zmaga. Blaž bo tako 
sploh prvič nastopil na velikem tekmovanju, Anuša pa je bila 
že v lanskem letu udeleženka mladinskega EP na Finskem, kjer 
je po prvi seriji tekmovanja celo vodila. Kasneje je napravila 
taktično napako in na koncu osvojila dobro 22. mesto. Tokrat 
bodo Anušini cilji višji, ki jih je gotovo sposobna doseči. Njun 
trener Mirko Ognjenovič je o njunih ciljih povedal: »Dosežek, 
ki si ga oba želita, je ponovitev rezultata na ravni norme, kar 
pomeni 576 zadetih krogov za Blaža in 370 za Nušo. To bi jima 
prineslo uvrstitev v sredino lestvice. Nuša ima tudi glede na 
lanski nastop nekaj več izkušenj in možnost za bolj odmeven 
rezultat.« Strelsko društvo Marok iz Sevnice po lanski udelež-
bi z dvema strelcema na mladinskem EP v Vierumӓkiju ostaja 
v stiku s kakovostnim evropskim razredom. Dosežek je veliko 
priznanje za celotno posavsko strelsko srenjo, ki išče poti do 
uveljavitve v lokalnem okolju. Luka Šebek

Sevniška strelca ponovno na EP

Anuša Kovačič
Marko Špiler

OPATIJA – Polna kristalna dvorana hotela Kvarner v Opati-
ji je gostila Opatija Fight Night 5. Za Posavce je bil ome-
njen spektakel pomemben zaradi udeležbe člana Thai Bo-
xing kluba iz Brežic Uroša Veličeviča, ki je bil na dogodku 
uspešen kot edini izmed treh Slovencev.
 

Uroš Veličevič se je v 
Superkombat kvalifika-
cijah v kategoriji K-1 
nad 95 kilogramov po-
meril z borcem Gian-
nisom Stoforidisom iz 
Grčije, ki sicer izvira iz 
discipline kickbox. Po 
treh rundah borbe ga 
je premagal z enotno 
odločitvijo sodnikov. 
Nasprotnik iz Grčije se 
je na Uroša dobro pri-
pravil, saj je konstan-
tno blokiral njegove 
»low kick« udarce z 

nogo in se zanašal na svoje delo z rokami. Kljub temu je Ve-
ličevič že od vsega začetka prevzel pobudo v ringu in bil sko-
zi celotno borbo aktivnejši od nasprotnika. Pred borbo je bila 
dogovorjena taktika visokega tempa in hitrosti gibanja, s či-
mer so utrujali nasprotnika. Za svojo borbo je Uroš dobil šte-
vilne pohvale, zmaga pa mu pomeni prehod na višjo stopnjo 
v profesionalni seriji Superkombat. Dobil je nov zagon za na-
daljnje delo, pridobil pa je tudi nekaj novih ponudb za bor-
be. Predvidoma bomo lahko Veličeviča ponovno videli v rin-
gu v začetku aprila v Zadru.  L. Šebek

Veličevič na večeru borb v Opatiji

Uroš Veličevič (levo)
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www.fotografika.si

Ostali formati: 
•	 VHS	kasete,	
•	 VHS-C,	
•	 mini	DV,	
•	 digital	in	Hi8
•	 avdio	kasete

Delovni čas:	ponedeljek	-	petek	od	9.	do	16.	ure,	srede	do	17.	ure
sobote	od	9.	do	12.	ure

Tel.: 070/878781

filmskih trakov 
normal in super 8 mm na DVD

v hotelu City krško

v marcu

- 10 %

Kam v Posavju?
Četrtek, 28. 2.

• ob 8.10 in 10.00 v Domu 
kulture Radeče: predsta-
va „Sneguljčica po naše“, 
otroški gledališki abonma 
2012/2013

• ob 17.00 v MC Brežice: 
delavnice Majhni umetni-
ki, prijave na otroski.mc-
brezice@gmail.com

• ob 18.00 v Knjižnici Bre-
žice: predavanje Nevenke 
Breznik „Zdravo ekološko 
vrtnarjenje“

Petek, 1. 3.

• ob 16.00 na Ljudski uni-
verzi Krško: začetek teča-
ja krojenja in šivanja za od-
rasle

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Jurija Dalmatina Krško: žu-
panov sprejem najuspe-
šnejših športnikov v letu 
2012

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: Navdušenje nad seboj 
je boljše od kritike - večer 
z Alenko Rebula

• ob 18.00 v OŠ Radeče: pre-
davanje Sanje Lončar „Za-
molčane zdravilne moči za-
čimb“ 

• ob 19.00 v gostilni Kmeč-
ki hram v Kostanjevici na 
Krki: Igranje kresničk – po-
govor Stanke Hrastelj in Ka-
tje Plut 

• ob 19.30 v KD Krško: glas-
beno-scenska predstava 
Carmina Slovenica: Per-
spektiva vzhod, za modri 
abonma in izven

Nedelja, 3. 3.

• ob 18.00 v Domu svobo-
de Brestanica: plesni večer 
moške skupine Tower Pan-
cers night in ženske skupine 
Babuške Rajhenburške

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: recital violinistke 
Tanje Sonc s klavirsko spre-
mljavo Božene Hrup

Ponedeljek, 4. 3.

• ob 18.30 v prostorih Dru-
štva za kakovost življenja 
OM center v Dečnem selu: 
Reiki energijski krog

Torek, 5. 3.

• ob 17.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem (CKŽ 2): od-
prtje obnovljene Mencin-
gerjeve hiše

• ob 17.00 v Knjižnici Sev-
nica: lutkovna predstava 
„Modro pišče“

Sreda, 6. 3.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: Pomladno prebujenje – 
literarni večer Društva upo-
kojencev Sevnica

• ob 19.30 v MC Brežice: 
zvočna kopel z gongi

Četrtek, 7. 3.

• ob 17.00 v MC Brežice: 
delavnice Majhni umetni-
ki, prijave na otroski.mc-
brezice@gmail.com

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predvajanje filma Dekli-
ca in drevo

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
Da bo življenje živelo – po-
govor s Fani Okič

• ob 19.00 v knjižnici na Se-
novem: Socialno podjetni-
štvo – Aleš Germovšek

• ob 19.30 v MC Krško: četrt-
kov Jam Session

Petek, 8. 3.

• v Knjižnici Sevnica: likov-
na razstava Zdravke Brečko 
(na ogled do 4. 4.)

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: filmska predstava 
„Deklica in drevo“

• ob 18.00 v MC Krško: Party 
night with DJ Škof

• ob 19.00 v Kulturni dvo-
rani Sevnica: dobrodelni 
koncert Imeti rad; nastopa 
Godba Sevnica z gosti Nušo 
Derenda, kvartetom Jarica, 
vokalno skupino Amabile in 
glasbeno skupino Gemaj

• ob 20.00 v MC Brežice: 
otvoritev fotografske raz-
stave Gregorja Podvinske-
ga „Lepota je skrita v nas“

• ob 20.00 v KD Krško: Bitka 
med spoloma – radio kome-
dija na odru

Sobota, 9. 3.

• ob 10.00 v MC Krško: sobo-
tne otroške delavnice

• ob 18.00 pri Skoporčevih 
na Brunku 7: delavnica iz-
delave torte iz wc papirja 
in papirnatih rož

• ob 19.00 v Športni dvorani 
Senovo: Planinski ples

• ob 20.00 v večnamenski 
dvorani Hotela Toplice v 
Termah Čatež: ponovitev 
glasbene komedije „Sloven-
ska muska od A do Ž“

Ponedeljek, 11. 3.

• ob 17.00 v sejni dvorani 
Občine Krško: brezplačno 
predavanje „Moč žive hra-
ne“, organizator: LU Krško

Torek, 12. 3.

• ob 8.10 in 10.00 v Domu 
kulture Radeče: „Obuti ma-
ček“, otroški gledališki abo-
nma 

• ob 16.30 v KD Krško: javno 
strokovno predavanje prof. 
dr. Kenkichi Hiroseja, nek-
danjega direktorja Agencije 
jedrske in industrijske var-
nosti Japonske, podpredse-
dnika japonske Agencije za 
znanost in tehnologijo ter 
svetovalca predsednika ja-
ponske vlade v času jedrske 
nesreče v Fukušimi

• ob 17.00 v enoti Knjižnice 
Sevnica v Krmelju: pravljič-
ne urice

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: Prešeren po Prešernu – 
recital dijakov Srednje šole 
Sevnica z glasbenimi gosti

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Živi in pu-
sti živeti – pogovor z avto-
rico Vlasto Nussdorfer

Sreda, 13. 3.

• ob 10.00 v MC Brežice: sre-
čanje Mladi o okolju, prija-
ve na julita.hribar@gmail.
com

• ob 17.00 v oddelku za ci-
cibane v Knjižnici Sevnica: 
pravljične urice

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: predavanje „Zdrav 
način življenja in prehra-
njevanja po metodi Natur-
house“

Četrtek, 14. 3.

• ob 8.10 in 10.00 v Domu 
kulture Radeče: „Ne, ne 
bom“, mladinski gledališki 
abonma 

• ob 17.00 v MC Brežice: 
otroška gledališka predsta-
va „Cirkus Naj Zares“

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

Ta čas so podarjeni valentinovi cvetovi že ovene-
li, se posušili. Zna biti, da posušen cvet kakšna ne-
žna in zaljubljena duša še hrani v vazi. Ali jo je 
dala na prešanje med strani knjige. Za nikoli poza-
bljen mil spomin, za božanje s toplim nikomur vi-
denim nasmeškom. Ta ista nežna duša – zakaj tudi 
ne njegova, moška? – je čokoladko z jezikom poti-
snila ob nebo, da je bilo lizanje z okusom še slajše. 
In trajnejše. In je košček, dva pustila za sladko spo-
minjanje, ko bo čokoladka že prepredena z značilno 
časovno sivo oblogo, pa nič manj sladka. Morda je 
neka druga dušica odkrivala spomine med porume-
nelimi listi pisem, se sklanjala nad nikoli pozablje-
no drago pisavo z ljubeznivo vsebino, ki ji je po de-
setletjih spet dvignila krila, ker ve, da je bila želena 
in ljubljena. 

Skrivnostnost, čistost beline, ki ta hip pisanja še 
kar vztrajno nalaga bele krpe na tako silno zažele-
ne skrite zelenice, vabi, kliče iz zemlje zvončke in 
trobentice. Ki bodo, ki naj bi, cingljali in trobile, ja, 
trobile, pesmi ljubezni. Svetu in zemlji tako potreb-
ne pesmi o ljubezni. Da ljudje ne bi pozabili na lju-
bezni, na radosti, na naklonjenosti, na pozornosti. 
Na čaj, kavo, popito iz ali zaradi radosti druženja, 
pa kaj, če tudi iz te ljubezni z nepreštetimi odten-
ki. Kar koli ti odtenki ljubezni komu pomenijo. Sre-
di pobeljenega polja. V kotu kavarne enega od mest. 
Na smučišču. Ali na prvih zelenih travah. 

Ko se mi je tam okoli valentinovega zahotelo iz-
vedeti, kaj bližnji mislijo o ljubezni, kako jo defi-
nirajo, sem bila prisiljena nekako obstati. Fizično 
in srčno. Ker kar ni šlo. Pa so to dobri ljudje. Polni 
energije. Pozitivne. Iz oči je bilo prebrati začudenje 
(se ji je kaj zgodilo?) ob tako »čudnem« vprašanju. 
Roke so postale gosto razvejano drevo, telesa so pre-
stajala morsko bolezen. Se bojimo ljubezni? Nas je 
strah govoriti o njej? Pa je ljubezen edina energija, 
ki poganja dalje in naprej. Ljubezen pretrese. Lju-
bezen boli. Ljubezen osrečuje, če komu narediš kaj 
dobrega, pravi Herta. Ljubezen pričakujemo. Lju-
bezni se ne da napovedati. Ne načrtovati, da se bo 
zgodila. Ljubezen je kuhanje, pravi Stevo. Saj, saj, 
ljubezen gre skozi želodec. Ljubezen je prekrasna 
ogrlica z neštetimi biseri. Je nekoč podarjena bro-
ška. To pa je treba zaznati in se, ja, spominjati …

Ljubezen je znana neznanka. Labirint, v katere-
ga stopiš, pa iz njega največkrat noče biti poti. Po 
moje jo najbolj resnično opisuje francoski pesnik 
Jacques Prevert, za začetek: Ta ljubezen/tako sil-
na//tako krhka/tako mila/tako obupana/ta ljube-
zen/lepa kot dan/in grda kot vreme/kadar je vreme 
grdo … Poiščite jo za nadaljevanje branja v kate-
ri od posavskih knjižnic, če je nimate v svoji knji-
žnici. 

Tema ljubezni je neskončna z nikoli dokončani-
mi zgodbami. Še nihče ji ni dosegel dna. In konč-
no, ljubiti koga, kdaj in kako, ne pomeni nič druge-
ga kot – živeti. Valentinovo z drugimi prazniki je le 
simbol. Simboli so za spominjanje. Življenje pa je 
resničnost. Zato je treba ljubezen vedno slaviti. Ka-
kor koli že imenujemo to kemično spojino, njeno 
bolj ali manj srečno raztegljivost.

Naj zvončki in trobentice razširijo svojo glasbeno 
moč ljubezni na vse strani - za danes, jutri in vse 
naslednje dni … za dan žena, za vse dni potem, ko 
bodo pričakovanja mirno spala …     

Ljubezen.
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Prodajna mesta:

Terme Čatež 
Hotel Toplice

9.3. 2013, ob 20.00 uri

LADO BIZOVICAR

Ponovitev razprodane 
predstave

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

CARMINA SLOVENICA: 

PERSPEKTIVA 
VZHOD

glasbeno-scenska predstava
Koncertni zbor Carmina Slovenica, 

dirigentka: Karmina Šilec, tolkala: Nino Mureškič.
petek, 1.3., ob 19.30 uri

ZA MODRI ABONMA in izven

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

BELA KRAJINA – Na kulturni praznik so se na pobudo aktual-
nega kralja cvička Franca Tomšeta iz Globočic nekdanji 
kraljici in kralji cvička s soprogami odpravili na prvo skupno 
strokovno ekskurzijo v Belo krajino. To je bilo njihovo 
prvo skupno druženje po sestanku v začetku januarja, ko so 
sklenili, da se povežejo in nastopijo skupaj na raznih podro-
čjih. Ekskurzijo so začeli v Semiču z ogledom tamkajšnjega 
muzeja, nato so se odpravili v klet največjega vinarja v se-
miški občini Sama Malnariča, se kasneje ustavili na Tanči 
gori in na poti proti Metliki na vinogradniški kmetiji Peča-
rič, kjer so imeli tudi krajši recital, kot se za ta dan spo-

dobi, obiskali pa so še OŠ Brihtna glava, kjer so se dodatno 
izobrazili o belokranjskih posebnostih. Zaključno druženje je 
potekalo na kmetiji Bajuk v Radovici. Pred slovesom so kra-
lji sklenili, da se v bodoče še družijo in s svojimi mnenji so-
ustvarjajo cvičkovo zgodbo. Dogovorili so se tudi o nakupu 
enakih srajc z napisom „Kralj cvička“. Aktualni kralj cvička 
Franc Tomše je bil z ekskurzijo kot organizator zelo zadovo-
ljen, ker so se le-te udeležili obe kraljici in večina kraljev.
 F. in M. Tomše/R. R.

Kralji cvička v Beli krajini

Udeleženci strokovne ekskurzije v Belo krajino
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Maja Omerzu, Senovo – 

deklico,
• Nina Prah, Krško – dečka,
• Marija Hlastan, Reštanj – 

dečka,
• Barbara Župevc, Sotelsko 

– deklico,
• Mojca Kerin, Straža pri 

Krškem – deklico,
• Mateja Krulc, Pišece – 

dečka,
• Kristina Papež, Malkovec 

– dečka,
• Simona Koceva, Sevnica – 

deklico,
• Maja Račič, Brežice – 

dečka,
• Amira Alibabić, Arnovo 

selo – deklico,

rojstva

• Gorazd Pirc in Vika 
Puntar, oba iz Krškega,

• Jožica in Drago Virant, 
oba iz Krškega – zlata 
poroka.

 
ČESTITAMO!

poroke

• Sanja Mihajlović, Brežice 
– deklico,

• Lavra Brajdič, Kerinov 
Grm – dečka,

• Barbara Valentinčič 
Barlič, Brežice – dečka,

• Tamara Janc, Leskovec pri 
Krškem – dečka,

• Lidija Cizel, Krško – 
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).

Mitja Jeler s Senovega in Mojca Žibert iz Kladja nad 
Blanco s hčerkama Nino in Ano, 22. september 2012, 
park pred poročno dvorano v Krškem (Foto: Matej 
Brezovšek)

moja poroka

PRAVLJIČNE URICE
• v torek, 12. marca 2013, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj,

• v sredo, 13. marca 2013, in v sredo, 27. marca 2013,  
ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

Razstava ročnih del KAROLINE KLENOVŠEK
• do 31. marca 2013

Karolina Klenovšek je upokojena učiteljica nemščine, slovenščine 
in razrednega pouka. Ročna dela so del njenega vsakdana še iz 
osnovnošolskih let. Iz želje po ustvarjanju se je kvačkanja in vezenja 
naučila kar sama s pomočjo knjig. 

Predavanje NAVDUŠENJE NAD SEBOJ 
JE BOLJŠE OD KRITIKE

• v petek, 1. marca 2013, ob 18. uri
O navduševanju, ki poraja nove ideje, razširi srce, zbudi pogum 
bo govorila dr. Alenka REBULA, slovenska pesnica, pisateljica in 
strokovnjakinja na področju psihologije.

Lutkovna predstava MODRO PIŠČE
• v torek, 5. marca 2013, ob 17. uri

Lutkovna predstava po knjižni predlogi avtorice Maje Aduša 
Vidmar pripoveduje o nesrečni kokoški, ki izvali posebnega 
piščančka. Pišče je pametno in ponoči ne spi, kar razburi ves 
kokošnjak. Še nikoli se namreč ni zgodilo, da bi pišče vedelo več od 
koklje, kaj šele od petelina! Predstavo so pod mentorstvom Snježane 
Pungerčič pripravili zaposleni Valvasorjeve knjižnice Krško.

Literarni večer Društva upokojencev Sevnica
POMLADNO PREBUJENJE

• v sredo, 6. marca 2013, ob 18. uri
Vsi ljubitelji tople besede  vabljeni v Knjižnico Sevnica na literarni večer v 
pozdrav pomladi. Literati literarne skupine Večerna zarja, ki ustvarjajo 
pod okriljem Društva upokojencev Sevnice, bodo že tradicionalno s 
poezijo, prozo in glasbo pozdravili za mnoge najlepši letni čas.

Predvajanje filma DEKLICA IN DREVO
• v četrtek, 7. marca 2013, ob 18. uri

Film Vlada Škafarja Deklica in drevo, v katerem sta v ospredju 
nepozabni slovenski igralki Štefka Drolc in Ivanka Mežan, prinaša 
pripoved o življenju, minevanju, predvsem pa o tistem, ki ne mine. 
Trenutek srečanja dveh velikih igralk in izjemnih bitij se v njunih 
čudovitih besedah, obrazih in očeh podaljšuje v večnost, večnost 
spoznanj, čustvovanj, v večnost življenja. Prireditev bo potekala na 
predvečer praznika - dneva žena.

Likovna razstava ZDRAVKE BREČKO
• od 8. marca do 4. aprila 2013

V naše kraje je Zdravka s trebuhom za kruhom priromala iz Goriških 
Brd. V Sevnici si je ustvarila družino, do upokojitve pa je bila 
zaposlena v Jutranjki. V Knjižnici Sevnica se nam bo prvič predstavila 
z akrili. Razstavo posveča preminulemu sinu, ki je vedno želel, da bi 
svoje delo predstavila javnosti.

»PREŠEREN PO PREŠERNU«
Recital dijakov Srednje šole Sevnica z glasbenimi gosti

• v torek, 12. marca 2013, ob 18. uri
Dijakinje in dijaki Srednje šole Sevnica bodo z recitalom obudili spomin 
na slovenskega besednega umetnika Franceta Prešerna. Skozi zanimivo 
pripoved in ob izvrstnih projekcijah skrbno izbranih fotografij se bo čas 
zavrtel nazaj in oživele bodo nepozab1ne podobe iz pesnikovega življenja. 

Predavanje ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
• v sredo, 13. marca 2013, ob 18. uri

Z zdravo prehrano si postavimo temelje zdravja in dobrega počutja, 
pri tem pa je še kako pomembna zdrava telesna teža. Toda kaj, koliko 
in kdaj jesti, da bomo zadovoljili potrebe po vseh hranilnih snoveh 
in hkrati obdržali zdravo telesno težo? Na ta in podobna vprašanja 
bo odgovorila dr. Janja Klinčar.

BURMA (potopisno predavanje)
• v četrtek, 14. marca 2013, ob 18. uri

Popotnik Dušan Prašnikar bo obiskovalce s sliko in besedo popeljal 
v Myanmar, državo, ki je za domačine še vedno Burma. Budistični 
svet z nešteto templji je razglednica ene od najrevnejših azijskih 
držav. Kljub temu, da se je Burma pred leti začela odpirati svetu, še 
vedno ponuja izjemno doživetje življenja v Aziji pred stoletji. 

Predavanje ZELIŠČA – nabiranje, shranjevanje, 
sušenje (2. del)

• v torek, 19. marca 2013, ob 10. uri
Na predavanju nam bo gospa Nada Kozjek predstavila zelišča in 
razložila, kdaj, kje in predvsem katera zelišča lahko nabiramo, kako 
jih sušiti in shraniti, katera se lahko med seboj mešajo in kako jih 
pravilno pripravimo in uživamo.

Začetek nove sezone bralnega projekta
POSAVCI BEREMO SKUPAJ

• v sredo, 20. marca 2013, ob 18. uri
Knjižničarji Knjižnice Brežice, Valvasorjeve knjižnice Krško in Knjižnice 
Sevnica vas tudi letos vabimo, da od 21. marca 2013 do 20. novembra 
2013 sodelujete v bralnemu projektu  POSAVCI BEREMO SKUPAJ. 
Z bralnim projektom posavske knjižnice nagovarjamo bralke in bralce 
k branju izbranega priporočenega kakovostnejšega leposlovja, kjer so 
zastopani tako domači kot tuji avtorji proze in poezije. Vabljeni na 
otvoritev nove sezone branja z gostjo večera Teo Oršanič.

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

skozi vaš objektiv

Bralec iz Vrhovega je ob priloženi fotografiji zapisal: »V 
letošnji zimi, ki je tako močno radodarna s snegom, je ta 
povzročal preglavice na lokalni cesti Vrhovo–Loka, kjer 
je padal na cesto s sončnih celic, postavljenih na breži-
ni reke Save ob HE Vrhovo. Mnogi vozniki so morali zara-
di snega na cesti obrniti svoje vozilo, kar je vzelo čas in 
povzročalo nejevoljo. Problem je tudi meteorna voda ob 
dežju, ki se steka direktno na cestišče, zato bi bilo mor-
da smiselno razmišljati še o postavitvi dovolj velike za-
ščitne ograje ob cesti.«    

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

IGRANJE KRESNIČK –  
Stanka Hrastelj in Katja Plut

• petek, 1. marec, ob 19. uri -  
Gostilna Kmečki hram, Kostanjevica na Krki

Pogovor dveh, ki jima je pisanje način življenja.

SOCIALNO PODJETNIŠTVO –  
Aleš Germovšek

• četrtek, 7. marec, ob 19. uri – Knjižnica Senovo 
Predstavitev ustanove za izvajanje aktivne politike za-
poslovanja s primeri dobrih praks.
 

DA BO ŽIVLJENJE ŽIVELO –  
pogovor s Fani Okič

• četrtek, 7. marec, ob 18. uri –  
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Fani Okič, modra ženska, večna iskalka in neutrudna raz-
iskovalka starih kultur naših prednikov. Z njo se bo pogo-
varjala Alenka Žugič Jakovina.

ŽIVI IN PUSTI ŽIVETI –  
pogovor z avtorico Vlasto Nussdorfer

• torek, 12. marec, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Vlasta Nussdorfer, ženska, ki svoje poklicne izkušnje 
spreminja v poslanstvo dobrega in lepšega, v pogovoru z 
Vilkom Planincem.

TINA BRINOVAR: ILUSTRACIJE – 
otvoritev razstave

• petek, 15. marec, ob 19. uri – Knjižnica Senovo 
Otvoritev razstave ilustracij domačinke Tine Brinovar bo 
popestril tudi glasbeni gost Andrej Boštjančič.

ŽENSKE ZGODBE  – pogovor

• sreda, 20. marec, ob 19. uri –  
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Domačinki Anica Pisek in Ljudmila Grubar, ki imata ve-
liko let in zgodb, v pogovoru o življenju in ženskah z 
Jano Milovanović. 

POSAVCI BEREMO SKUPAJ –  
literarni večer ob začetku projekta

• petek, 22. marec ob 19.00 uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Pridružite se nam tudi letos ob branju zanimivih del med 
21. marcem in 20. novembrom. 

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V MARCU

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

www.agencijaspin.si info@agencijaspin.si
INFO: 070 77 77 65 Ag
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Izjemno ugodne cene
T R A N S PA R E N T O V

poljubnih dimenzij
s tiskom, odebeljenim robom in kvalitetnim rinkanjem

Pokličite in se prepričajte o kvaliteti naših storitev!
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Parodija na slovenskega premierja, pevkina vrnitev, 
ljubezenska oda z belimi kožuščki in korenjem ter 
iskanje posavskih glasbenikov. V tokratnih novičkah:

ste že mislili, da se je norija okoli Psya in pesmi Gan-
gnam Style polegla? Potem se močno motite. V novi pa-
rodiji se nam, tokrat na predsednika vlade Janeza Jan-
šo, predstavi Klemen Slakonja. Igralec in imitator je 
svojim oboževalcem na facebooku že sporočil: „Ob ne-
deljskem kosilu se prileže – JJ Style.“ V svoji novi od-
daji, na kateri je parodijo prvič predstavil, je skupaj z 
Denisom Avdićem odpel še duet Zoki kralj vs. JJ Style, 
pri čemer so Avdiću pomagali člani zasedbe Balkan Boys, 
Klemnu pa Mladi Dolenjci. Sicer pa je igralec posavskih 
korenin znan po imitiranju znanih osebnosti, navseza-
dnje je nekoč evrovizijska spletna stran mislila, da je 
Klemen pravzaprav britanska glasbena atrakcija James 
Blunt. Več o ‚premierjevem‘ poplesavanju na Gangnam 
Style, pa boste izvedeli, če si boste ogledali videospot.

Po nekajmesečni odsotnosti se na glasbene odre in le-
stvice vrača Rebeka Dremelj. Tokrat  s poskočnico Fan-
tje izpod Triglava, ki je delo Matjaža Vlašiča. Kot je 
pevka zaupala medijem, je prepričana, da bo nova pe-
sem uspešnica, saj je hudomušna, simpatična in igri-
va ter polna energije: „Nekdo bi rekel, da sem nora, a 
meni se je teh nekaj mesecev zdelo cela večnost. Zelo 
sem pogrešala svojo publiko in, po odzivih sodeč, pu-
blika tudi mene.“ Sicer pa je za omenjeno pesem že 
posnela videospot, kjer v glavni vlogi nastopa nekda-
nji mister Slovenije Peter Klinc.

Dolenjska skupina D`NeeB (na fotografiji), kjer igra-
ta tudi posavska glasbenika Simon Šoln (saksofon) in 
Anže Podgornik (kitara), je po dolgotrajnih pripravah 
zaključila s snemanjem videospota novega singla z na-

slovom Oda. „Ker klasična ljubezenska zgodba fanta in 
dekleta ni prav nič bolj simpatična od živalskega kra-
ljestva, smo se odločili, da zgodbi dodajo nekaj sveže-
ga korenja, bele kožuščke in živalsko strast! Da o sim-
patičnosti sploh ne govorimo. Dodatne sporočilnosti, 
razen ljubezenskega trikotnika, ni,“ nam o zgodbi nji-
hovega singla zaupajo fantje. Videospot je obenem na-
povednik delovnega leta 2013, saj D`NeeB-ovci načrtu-
jejo izid glasbenega prvenca ter še dveh videospotov.  
Do poletja bodo zaključili tudi večji glasbeni projekt, 
podrobnosti nam še ne želijo izdati. In še zanimivost 
- igralska zasedba v omenjenem spotu (zajček in zaj-
čica) bi rada ostala anonimna in obljublja, da v priho-
dnje ne bo več hodila v tuje zelje.

17. februarja, tri dni po prazniku vseh zaljubljencev, je 
Kulturno društvo Planina iz Cerkelj ob Krki v športni 
dvorani v Brežicah organiziralo veliki Valentinov kon-
cert. V društvu, ki uspešno deluje že 43 let, so se odloči-
li, da priredijo večji glasbeni dogodek s številnimi nasto-
pajočimi ansambli iz Posavja in drugih koncev Slovenije. 
Poleg MoPZ Planina iz Cerkelj (na fotografiji) so tako 

nastopili še mladinski pevski zbor OŠ Brežice, skupi-
na Iber, Mariachi Fiesta en Jalisco, ansambli Pogum, 
Popotniki, Vikend, Dolenjci, Roka Žlindre, Frančič, 
Cerkljanski veseljaki, Navihanke, Nemir in Zlati orgli-
čar leta 2010 Vlado Gramc s svojim sinom Gregorjem.

Gregor Gramc, zdaj že nekdanji član ansambla Nemir, 
še sporoča, da se želi čim prej vrniti na glasbene odre, 
zato že išče nove člane za svoj ansambel. Vse, ki so pri-
pravljeni za resno delo v ansamblu, vabi, da se mu pri-
družijo na njegovi glasbeni poti. „Sestavljam trio zased-
bo s pevcem. Iščem pevca 1. ali 2. tenorja in 1. basa, ki 
bosta obenem igrala še kitaro oziroma kontrabas / bas 
kitaro in bariton. Prihajam iz Krškega, tako da ste vablje-
ni vsi, ki ste doma dokaj blizu,“ se glasi vabilo. Vsi zain-
teresirani se lahko javite na gregor.gramc@gmail.com.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: kosilo s kopunom za 2 osebi
2. nagrada: nedeljsko kosilo za 2 osebi
3. nagrada: nedeljsko kosilo za 1 osebo

Geslo križanke pošljite do četrtka, 7.3.2013, 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

GOSTILNA ŠEMPETER, 
Bistrica ob Sotli 9, Bistrica ob Sotli

Geslo 4/2013 številke: 

Z VADBO DO BOLJŠEGA IZGLEDA
Nagrade, ki jih podarja Fitnes Požun, Senovo:
1. nagrada:  brezplačna mesečna vstopnica za fitnes, 
 Marjana Kodrič, Cundrovec
2. nagrada:  5x brezplačen obisk fitnesa, 
 Nataša Pirc, Velika vas
3. nagrada:  3x brezplačen obisk fitnesa, 
 Mateja Zorko, Gorjane

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Vladimirju Savcu, Koro-
ška 20, 2000 Maribor. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 

vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 
strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) Ans. DOLENJSKI ZVOKI - Ne verjamem
 2. (5.) RUDI ŠANTL - Brez muzike življenja ni
 3. (1.) VITEZI POLK IN VALČKOV - Lep je naš planinski svet
 4. (2.) Ans. POTEP - Princesa cvička
 5. (7.) Ans. STANKA PETRIČA - Srce si vnela mi
 6. (6.) Ans. DONAČKA - Pridi, zapleši
 7. (4.) Ans. VIKEND - Kam so šle spominčice
 8. (10.) Ans. SAFIRJI - Starec in ptice
 9. (8.) GIANNI RIJAVEC in ZIDANIŠKI KVINTET -  
   Trnovo, vas miru in ljubezni
 10. (-.) VERA & ORIGINALI - Lepo je bit‘ Celjan

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Zreška pomlad - Vila

Kupon št. 143
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 2. marca, ob 17. uriZELIŠČA V HIŠI NARAVE

META, MELISA – poparek učinkovito deluje proti bolečinam v že-
lodcu, črevesnim vnetjem, krčem in napihnjenosti. Če dodamo še 
BALDRIJAN, dobimo čaj, ki pomirja, pomaga proti nervozi, stre-
su in nespečnosti. TAVŽENTROŽA poživlja in pospešuje delovanje 
žlez, priporočamo jo za zdravljenje anoreksijie, pri pomanjkanju 
apetita in slabi prebavi, izboljša tudi vsrkavanje prebavljene hra-
ne. Pripravimo jo tako, da jo prelijemo z mrzlo vodo in jo pijemo 
po petih do šestih urah; čaj naj ima sobno temperaturo. VINSKO 
RUTICO pripravimo tako, da eno čajno žličko prelijemo s četrt li-
tra vrele vode, miruje naj 10 minut, pijemo še mlačnega, a ne več 
kot dve skodelici na dan. Učinkuje pri menstrualnih in menopav-
znih težavah, premočnem bitju srca, težkem dihanju in vrtoglavi-
ci. Ljudsko zdravilstvo pravi, da čaj obvaruje pred kapjo, pospe-
šuje krvni obtok in znižuje krvni tlak. S poparkom izpiramo vnete 
oči. ENCIJAN so že v antiki uporabljali za zdravljenje jetrnih bo-
lezni in prebavnih motenj, proti vsem mogočim zajedavcem, kot 
sredstvo proti vročini in kot diuretik. Poleg tega encijan pospe-
šuje izločanje sline, krepi celotno telo in pospešuje razmnoževa-
nje belih krvničk, ki so glavna obramba telesa pred virusi. Zdravi 
vnetja in mrzlice. V kitajski medicini ga uporabljajo za odravlja-
nje vročine, predpisujejo ga pri visokem krvnem tlaku, okužbah 
sečil in revmatičnih obolenjih. KIJASTI LISIČJAK je droga za iz-
ločanje sečne kisline, proti zaprtju, nabreklim jetrom, ledvič-
nim boleznim, revmi, protinu, napenjanju, hemeroidom, poma-
ga proti krčem. Maria Treben priporoča čaj iz kijastega lisičjaka 
pri cirozi jeter (otrdela jetra), ki ima za posledico tudi težko di-
hanje ponoči, in celo raku jeter. Pravi, da spijemo največ 2 sko-
delici dnevno. Napitek si pripravimo tako, da 1 čajno žličko po-
sušene droge prelijemo z 1/4 litra vrele vode.
Upokojenci imate vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu 10 % 
gotovinski popust. Nataša Doberšek

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

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si
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Gostilna Šempeter, tel.: 041 620 011

HIŠNA POSEBNOST - KOPUN

 CATERING - 
skrbi prepustite nam
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prodaja dvosobno stanovanje v 1. nadstropju, Elektrarniška 
cesta 15 v Brestanici, skupaj s solastniškim deležem na 
skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno 
opremljenostjo v skupni izmeri 78,25 m2 .

Izklicna cena je 42.200,00 EUR. 

Vse dodatne informacije o stanovanju so na voljo na www.teb.si 
in tel. št. (07) 48 16 370, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled. 

Javna dražba bo v četrtek, 14. 3. 2013, ob 11. uri v prostorih 
Termoelektrarne Brestanica. 
 
POGOJI ZA PRISTOP K JAVNI DRAŽBI:
1. Varščina: Dražitelji morajo najkasneje do začetka javne 

dražbe vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene na TRR 
TEB ŠT. SI56 0480 2000 1027 158. Neuspeli dražitelji bodo 
dobili vrnjeno vplačano varščino po zaključku postopka javne 
dražbe na svoj transakcijski oz. osebni račun.

2. Plačilni pogoji: nakazilo kupnine najkasneje v 15 dneh po 
sklenitvi pogodbe na TRR družbe.

3. Pogodbo mora kupec skleniti najkasneje v 10 dneh po 
končani javni dražbi, celotno kupnino pa poravnati najkasneje 
v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupec postane lastnik 
nepremičnine takoj, ko predloži dokazilo o plačilu kupnine.

4. Če kupec ne bo sklenil pogodbe v 10 dneh po končani javni 
dražbi in plačal kupnine v 15 dneh po sklenitvi pogodbe, 
se šteje, kot da je odstopil od dražbe oziroma nakupa, zato 
plačano varščino obdrži prodajalec.

5. Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo pri vplačilu varščine in 
pred pričetkom javne dražbe predložiti osebno izkaznico.

6. Dražitelji, ki bodo sodelovali na javni dražbi za pravno osebo, 
morajo predložiti pooblastilo in izpisek iz sodnega registra 
(star največ tri mesece).

7. Davek na promet nepremičnin plača prodajalec v skladu z 
Zakonom o davku na promet nepremičnin, zemljiškoknjižni 
vpis in druge dajatve ter stroške v zvezi s prenosom 
nepremičnin pa plača kupec.

8. Prodaja bo potekala po sistemu “VIDENO-KUPLJENO”, 
kasnejših reklamacij glede stvarnih napak se ne bo upoštevalo.

prejeli smo

GORJANE - Na snežen in lep zimski večer je Frančiška Kunej v 
Gorjanah praznovala častitljivih 95 let. Rodila se je 22. februarja 
daljnega leta 1918 kot ena izmed dvojčic v številni družini, očetu 
Janezu in mami Mariji. Od devetih otrok je še edina živeča. Leta 
1941 se je poročila z Johanom Kunejem, s katerim sta imela šest 

otrok. Med vojno sta bila izgnana v Nemčijo. Po vrnitvi v domovi-
no si je družina ustvarila topel dom na Trebčah, leta 1954 pa se 
je preselila v Gorjane, kjer prebiva še danes. Leta 1976 je izgu-
bila moža, a je ob pomoči otrok in svojih najdražjih ostala polna 
življenjske energije. Žalost jo je zopet ovila leta 1988, ko je iz-
gubila prvorojenega sina Ivana. Frančiška Kunej je zelo veselega 
in igrivega duha. Razveseli se vsakega obiska, še posebej svojih 
otrok ali če jo obišče kdo od 11 vnukov in 14 pravnukov. Z veli-
kim veseljem radi prisluhnemo kakšni njeni modri misli in dobre-
mu nasvetu, saj so nam v poduk in korist.  Erika F. Strnad

Častitljivih 95 let Frančiške Kunej

Frančiška Kunej s štirimi od skupno svojih šestih otrok

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

To, kar se dogaja sedaj, je ža-
lostno in smešno obenem, pra-
va tragikomedija, v kateri mnogi 
statisti ne morejo več prežive-
ti. Prejšnji ponedeljek sem gle-
dal Odmeve, kjer sta bila glavna 
igralca Jože Tanko iz SDS in Ve-
ber iz SD. Upravičeno se je Tan-
ko pretežni del časa norčeval, 
s stalnim opominjanjem, da je 
vlada res v manjšini, a da ima 
koalicija večino, v rokah škarje 
in platno in naj izvoli ukrepati. 
A kot vidimo, je razklanost med 
ostalimi strankami takšna, da se 
to ne bo zgodilo. Niso se sposob-
ni zediniti niti o tem, ali je da-
nes torek ali ne. Sicer se podob-
no dogaja tudi drugod v EU, pa 
tudi v ZDA, kjer se dve stranki ne 
moreta dogovoriti o ničemer. Ni 
potrebno in modro, da nas vodijo 
slabi zgledi. To mi ni dalo spati, 
pa sem ponoči sedel za mizo in 
skušal sestaviti mojo vizijo, kako 
bi nam lahko bilo bolje.

Volilni sistem
Sedanji sistem je dokazano slab 
in narejen izključno po meri po-
litičnih strank. Treba ga je za-
menjati z neposrednim večin-
skim. Predstavljam si, da bi v 
parlamentu še vedno sedelo 90 
poslancev. Kar pomeni, da bi 
bilo 88 volilnih okrajev - sam 
mislim, da bi morali število ob-
čin zmanjšati na isto število - 
približno po številu prebivalcev 
enakih občin, 2 poslanca pa bi 
bila predstavnika manjšin, kot 
je to dobro urejeno že sedaj. S 
tem bi odpadle liste političnih 
strank. Te so forsirale ljudi, ki 
na volitvah ne bi bili izvoljeni. 
Strank ne bi ukinjal, bi pa uki-
nil prispevke strankam iz pro-
računa. Te naj bi se financirale 
izključno iz članarin. Prepričan 
sem, da bi na ta način prišli do 
verodostojnejših predstavnikov 
ljudi. Neposredna odgovornost 
bi bila bistveno večja in zasto-
pali bi svojo volilno bazo v vo-
lilnem okraju, ne pa šefe svojih 
strank. Predvsem pa je potre-
ben večji poudarek na higieno - 
ne sme kandidirati nihče, ki je v 
kakršnem koli pravnem postop-
ku ali pa ima zabeleženo nemo-
ralno, negospodarno ali nepo-
šteno minulo delo. Praktično bi 
tako prišli do strokovne vlade. 
Menim tudi, da potem odpade 
smisel državnega sveta.

Državna uprava
Vedno me razjezi, da vsi mečejo 
državno upravo in javni sektor 
v en koš in namerno zameglju-
jejo dejstva. Državno upravo je 
treba korenito zmanjšati. Švica 
ima 7,6 milijona prebivalcev v 
27 kantonih ali polkantonih. V 
vladi ima 7 ministrov in v dr-
žavni upravi zaposlenih 14.700 
ljudi. Slovenija ima 2 milijo-
na prebivalcev, 12 ministrov in 
33.437 zaposlenih. In v Švici več 
ali manj vse funkcionira, kako 
pa je pri nas, ve vsak sam. Res 
je sicer, da določene službe po-
trebuje vsaka država, velika in 
manjša. V manjših je posledično 
večji strošek na prebivalca. Ab-
solutno je potrebno zmanjšati 
tudi število raznih javnih zavo-
dov in drugih inštitucij, ki jih je 
ustanovila politika za zaposlo-
vanje svojih kadrov in mešanje 
megle. Stanje, kot je pri nas se-
daj, presega vse meje realnosti.

Javni sektor
Če želimo imeti kvalitetno izo-
brazbo, zdravje, pravno državo, 
moramo imeti kvaliteten javni 
sektor. Sam mislim, da take lju-
di imamo, a da je večina sektor-
jev slabo organizirana in precej 

preveč zbirokratizirana. Pač po 
načelu birokracije, da si sama 
ustvarja delo, namenjeno samo 
sebi, in s tem odlično plača-
no dosmrtno delo. Ne sme biti 
vprašanje, ali je v Sloveniji bol-
nic preveč ali premalo. Sam mi-
slim, da so kar enakomerno po-
razdeljene po državi. A morale 
bi biti drugače vodene in orga-
nizirane. Vsakič, ko vstopim v 
tako ustanovo, se srečam s ku-
pom preverjanj in omejitev, ali 
lahko sploh pridem v ordinaci-
jo ali ne ... Dejstvo je, da smo 
imeli odličen zdravstveni sitem, 
ki so nam ga druge države zavi-
dale. Z nastopom Bručana v prvi 
Janševi vladi se ga je začelo ru-
šiti. Dokazano slab je ameriški 
sistem zasebnega zdravstva, a 
pri nas drvimo prav v to. V šol-
stvu se srečujejo z največjo sto-
pnjo birokratizacije do sedaj. 
Začel je že Gaber, vsaka nasle-
dnja vlada pa je dodala še svoj 
»prispevek«. Tako šolniki pora-
bijo več časa za izdelavo poro-
čil kot pa za znanje in vzgojo 
otrok. Državljani bi morali na 
referendumu sprejeti cilje za 
vsa področja javnega življenja, 
ki bi morali biti zavezujoče na-
potilo za vsako vlado. 

Gospodarstvo
K nam je kapitalizem prišel pre-
cej pozno, pokazal je prav vse 
otroške bolezni kot v drugih dr-
žavah z daljšo zgodovino. Tu mi-
slim predvsem na izkoriščanje 
ljudi. Svež je primer iz Nemči-
je, kjer je v glavni vlogi ameri-
ški Amazon, pri nas pa primer 
Žita v Mariboru. Mislim, da se je 
ta sistem, ki temelji na izkori-
ščanju ljudi, izpel in da bo treba 
vpeljati novega, prijaznejšega 
človeku in ne kapitalu. Pri nas 
je cel kup neoliberalnih ekono-
mistov, vključno z Bernardom 
Brščičem (je sedaj v vladi), ki 
so prepričani, da je samo priva-
tna lastnina učinkovita in bi za-
radi tega kar vse prodali. Veliko 
dokazov v EU in po svetu je, da 
tudi podjetja v lasti države lah-
ko odlično funkcionirajo. Še po-
sebno to velja za podjetja, ki se 
ukvarjajo z dejavnostmi, kot so 
komunala, energetika, prehrana 
in še kaj. V ta podjetja bi mo-
rali pripeljati kvalitetne kadre, 
ki ne bi imeli pravice kupova-
ti drugih podjetij, kot je to po-
čel Dremelj v Telekomu. Biti bi 
morala neprofitna in v javno do-
bro, saj za svojo dejavnost upo-
rabljajo naravne vire, ki so last 
vseh ljudi (tudi naših zanamcev) 
in ne samo posameznih izbran-
cev. Svež primer je poizkus pri-
vatizacije vode. Na ta način bi 
se mnogo stvari za osnovno ži-

vljenje bistveno pocenilo. Če bi 
pocenili državo - racionalizirali 
državno upravo - bi s tem raz-
bremenili gospodarstvo različ-
nih dajatev, kot so okoljski in 
energetski prispevki, s kateri-
mi smo med najdražjimi v EU. 
Z omejitvijo vpliva političnih 
strank bi imelo gospodarstvo 
boljše pogoje za razvoj. 

Delovna mesta
Kam bo šla vsa mladina, ki danes 
hodi v šole? Z razvojem računal-
ništva se je občutno skrčilo šte-
vilo poklicev, s tem pa zmanjšalo 
število delovnih mest. Vsako na-
kladanje o novih delovnih mestih 
je zavajanje in zato ni na mestu. 
Lahko pa kaj naredimo, da se ta 
trend obrne. Predlagam: zmanj-
šanje obremenitev dela za naj-
manj 30 %, od tega naj polovico 
prejmejo zaposleni, za polovico 
pa se razbremeni gospodarstvo. 
Manjkajoči denar za pokojnine in 
zdravstveno zavarovanje bi na-
šli v zmanjšanju stroškov za dr-
žavno upravo, nekaj bi se nate-
klo tudi ob povečanju trošarin 
zdravju škodljivih izdelkov. Li-
ter kvalitetnega soka mora biti 
najmanj 3-krat cenejši od piva. 
Za vsak promil alkohola več bi se 
morala trošarina dvigovati.

Pogodbe za nedoločen čas bi mo-
rale zamenjati 10-letne pogod-
be, z obveznostjo delodajalca, 
da leto pred izrekom obvesti za-
poslenega, ali bo pogodbo po-
daljšal. Sedanje 6-mesečne po-
godbe bi morale zamenjati 
najmanj 2-letne, a z možnostjo 
dela tudi za manj ur dnevno. Za-
kaj bi delodajalec moral najeti 
delavca za poln delovni čas, če 
ima dela za 2, 3, 4 ali 5 ur dnev-
no? Ravno tako bi morali omogo-
čiti, da tudi fizične osebe zapo-
slijo človeka. Zakaj ne bi mogel 
sam najeti koga za pomoč in ga 
plačati? Posameznik bi lahko 
imel več manjurnih pogodb. In 
ukiniti neumnost, ki se mu reče 
»malo delo«. Tu je še priložnost 
za starejše delavce, ki bi jih lah-
ko najeli za posredovanje svo-
jih delovnih izkušenj in znanj, 
ki gredo sedaj v nič. Predlagam 
tudi uvedbo Univerzalnega te-
meljnega dohodka za državlja-
ne od 15 let do odhoda v pokoj, 
kot je to evropsko idejo predsta-
vila dr. Valerija Korošec. S tem bi 
štipendirali šolanje in študij, ne-
zaposleni bi bili v boljšem polo-
žaju, odpadlo bi precej birokra-
cije, ki sedaj »skrbi« za te stvari.

Pravna država
Menim, da smo daleč od pravne 
države. Pri nas pravo v spregi 
s politiko sledi interesom kapi-
tala bolj kot drugje v EU. Člo-
vekove pravice so na stranskem 
tiru. Gospodarski kriminal ima 
najboljše pogoje za razcvet prav 
pri nas. Dokazi so zaradi proce-
snih zvijač popolnoma onemo-
gočeni. Dokaz je ali pa ga ni in 

pri tem skoraj ne sme biti ome-
jitev. Neplačevanje prispevkov 
in drugih obveznosti mora biti 
strogo sankcionirano. Ponovno 
je potrebno uvesti službo, ka-
kršna je bila SDK, ki jo je uki-
nila Peterletova vlada. Imamo 
dobro zakonodajo, ki pa je žal 
neupoštevana. Kršitelji iz »pra-
ve stranke« niso sankcionirani. 
Že v osnovni šoli bi morali med 
drugim učiti otroke, da je za-
kone potrebno spoštovati. Tudi 
računsko sodišče je brez vsake-
ga smisla. Ugotavljajo prekrške 
po mnogo letih, ko akterji niso 
več na položajih ali pa vmes že 
umrejo. Bolj bi morala biti usta-
nova, ki bi pred podpisom po-
godb preverjala, ali so v skla-
du z zakoni in interesi države.

Predsednik države
Menim, da bi moral predsednik 
države imeti bistveno več poo-
blastil, kot jih ima sedaj. A se-
veda ne v Putinovem smislu. 
Danes bi moral imeti moč od-
staviti predsednika vlade, raz-
pustiti parlament, postaviti za-
časno strokovno vlado in še kaj.

Ekologija
Menim, da je potrebno bistve-
no bolj s subvencijami podpre-
ti posamezna gospodinjstva za 
proizvodnjo energije in toplote 
iz narave. Manj pa drage pro-
jekte, ki so lovišča interesov 
posameznih političnih strank. 
Tu mislim na nov blok atomske 
centrale, drage hidrocentrale, 
termocentrale in podobno. Bi-
stveno je potrebno ojačati sa-
mooskrbo, osnovna živila in 
voda pa ne smejo biti tržno bla-
go. Zaradi dobičkov tržnih pod-
jetij jemo drago in nekvalitetno 
hrano. Škandalozno je, da naši 
trgovci uvažajo česen in čebulo 
iz Kitajske in drugih močno od-
daljenih držav. Vse je kemično 
preparirano, da zdrži čas vožnje 
in skladiščenja. Ponovno bi ka-
zalo ustanoviti zadruge, na dru-
gačnih osnovah, kot smo jih že 
imeli. Omejiti je potrebno kr-
čenje kmetijskih površin za gra-
dnje in bolje izkoristiti neizko-
riščene že pozidane površine. 

Banke
Tako kot pri gospodarstvu so 
nam tudi v bančnem sistemu 
politiki zakuhali težave. Me-
nim, da bi morali omejiti števi-
lo bank in vpeljati jasna pravila 
za kreditiranje. Morali bi ime-
ti državne banke na neprofitni 
osnovi, specializirane za finan-
ciranje stanovanj, servisiranje 
podjetij in z najboljšim možnim 
vodstvom.
 Zdravko Petrič,
 Kostanjevica na Krki

Moja vizija moje Slovenije

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

pon–pet 9:00–19:00
sob 9:00–13:00

Optika Glasmaher
Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

070 660 660

Ljudska optika Glasmaher, 
Stušek Dejan s.p.

NIZKE CENE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

K
am

no
se

št
vo

 J
ak

ša
 g

ra
ni

tik
a 

d.
o.

o.

MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

obzornikova oglasna mreža

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

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

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

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

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,
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slaščice!

v spomin

ANTONIJA REPŠE
z Jagnjenice pri Radečah.

ZAHVALA

Ni se ti uspelo posloviti,
morala si čez noč oditi.

Zaspala je za vedno naša mamka;
v sanjah k njej smo vsi prišli,

se tam od vseh nas je poslovila,
v večnem miru zdaj naj spi.

V 84. letu nas je tiho zapustila draga mami, sestra, babica, 
prababica, sestrična, teta, tašča, svakinja in soseda

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za darovane svečke, tople stiske rok ter 
izrečena ustna in pisna sožalja.
Hvala tudi Cvetličarni Ramovž Radeče, Komunali Radeče za 
pogrebne storitve in g. župniku za opravljeni obred. 
Zahvala nosilcem zastav, pevcem Papirničar iz Jagnjenice za 
lepo zapete pesmi, Leonu Žibretu za zaigrane žalostinke in 
Nevenki Vahtar za tako ganljive besede slovesa. Hvala vam, da 
ste mamko pospremili na njeni zadnji poti.
Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki vas v zahvali 
nismo posebej imenovali. 

Žalujoči: hčeri Zvonka in Zdenka ter brat Slavko z družinami

MARIJE - MIMICE LONČARIČ
z Jesenic na Dolenjskem.

ZAHVALA

Ni več trpljenja, ne bolečine, življenje 
je trudno končalo svoj boj.

(Simon Gregorčič)

14. februarja smo se na pokopališču 
pri Mariji Magdaleni na Jesenicah na 

Dolenjskem še zadnjič poslovili od naše 
ljube mame, bake, stare mame, prababice, 

tašče, sestre, svakinje, tete in botre

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno 
pomoč. Hvala gospodu župniku iz Velike Doline za opravljen obred, 
pevcem Slavček za zapete žalostinke, Izvajalcu Tišine, pogrebni 
službi Žičkar in Gostilni Strniša.
Iskrena hvala vsem, ki ste bili z nami in si vzeli čas za zadnje slovo 
od naše ljube in skrbne mame.

Žalujoči: vsi njeni

VERONIKA IVNIK
iz Sevnice, Planinska c. 14

ZAHVALA

Življenje je kot vetra piš -
le za trenutek ga uloviš.

V 77. letu starosti nas je 11. 2. 2013 
za vedno zapustila naša draga babi

Zahvaljujemo se delavkam Centra za socialno delo Sevnica, dr. 
Pinterjevi iz KC Ljubljana, dr. Juriju Pesjak, dr. Ivani Jelovčan iz ZD 
Sevnica za njeno oskrbo pri njeni bolezni. Posebna zahvala Mojci 
Ocvirk in Nataliji Kolmanić za pomoč pri negi. Iskrena hvala vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste darovali sveče 
in cvetje in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ALOJZ BOGOLIN
z Drnovega 48, Leskovec pri Krškem.

ZAHVALA

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

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

Nenadoma in za nas mnogo prezgodaj 
nas je v 84. letu starosti zapustil

Iz vsega srca bi se želeli zahvaliti vsem, ki ste nam v trenutkih 
žalosti stali ob strani in čutili z nami. Hvala vam za vsak ljubeč 
stisk roke, za vse tople in sočutne objeme, hvala za vsako iskreno 
besedo v tolažbo. Iskrena hvala vsem, ki ste delili z nami nepopisno 
bolečino ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedka ... 

Hvala tudi vsem vam, ki ste na kakršen koli način nudili pomoč, 
žrtvovali vaš čas, se udeležili zadnjega slovesa. Hvala pevcem 
za odpete pesmi v slovo, gasilcem za udeležbo na pogrebni 
svečanosti in za izrečene besede slovesa. Hvala tudi duhovniku 
za opravljen poslednji obred.

In navsezadnje, hvala tudi tebi, naš ata, za vsak trenutek, ki si 
ga delil z nami. Nepopisno te pogrešamo … 

Žalujoči: vsi njegovi

MATEJA REBERŠEK – TEJA
s Senovega.

V SPOMIN
10. marca bo minilo pet let, 

odkar si tiho odšla od nas

Z grenkobo v srcu mine vsak dan in z mislijo in spominom se za-
polni praznina. Hvala vsem, ki ji pri njenem preranem grobu 
prižgete svečko in obudite spomin nanjo.

Pogrešamo te vsi, ki smo te imeli radi …

Bila si nekoč in bil je nasmeh,
toplina v očeh, z veseljem srca …

ANA JEVNIK
iz Kostanjevice.

V SPOMIN

15. februarja je minilo leto, odkar nas je 
zapustila naša draga

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu

Vsi njeni

Ti si naš sonček.
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Prodam burskega kozla ali 
menjam za mlajšega. 
Tel.: 031 756 576

Prodam prašiča, težkega 
cca. 230 kg, in jedilni krom-
pir. Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam prašiče, težke od 80 
do 140 kg, hranjene z doma-
čo hrano. Tel.: 07 49 67 135

Prodam prašiča, težkega 
okoli 160 kg, domača reja, 
možen tudi zakol. 
Tel.: 031 466 504

Prodam 3 odojke, težke oko-
li 30 kg, cena 2,50 €/kg. 
Tel.: 040 774 468

Prodam prašiče, težke 80 kg, 
koruzo v zrnju in svežo svinj-
sko mast. Tel.: 051 361 635

Prodam prašiče, težke 100 
kg, za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 49 68 390

Prodam 2 prašiča, cca. 100 
kg, in odojke, težke 25-30 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 681 990

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

Prodam plemenske kunce, pa-
sme orjak. Tel.: 051 358 306

Prodam domače race. 
Tel.: 031 693 355

POHIŠTVO, 
OTROŠKA OPREMA

Prodam posteljo Alples – po-
grad zgornji TPZ, barva bu-
kev, skoraj nov. 
Tel.: 041 720 318

Prosim, da mi kdo podari ku-
hinjo, hladilnik, plinski šte-

in okna 120x140 cm. 
Tel.: 041 243 343

Prodam kolesne uteži za 
traktor Zetor, strešno opeko 
Novi Bečej, 800 kom, cena 
0,20 €/kom, možna menja-
va za koruzo. 
Tel.: 031 284 604

Prodam pajek Fahr, širine 
3,5 m, cena 300 €, škropilni-
co Agromehanika, 220 l, širi-
na 6 m, cena 350 €. 
Tel.: 031 205 601

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo v zrnju ali 
šrot in slamo v okroglih ba-
lah, vse dostavim, ugodno. 
Tel.: 051 499 355

Prodam 4 t ječmena in več 
vrst medu. Tel.: 041 479 340

Prodam ječmen, cca. 700 
kg. Tel.: 07 49 74 011

Prodam 500 kg ovsa in od-
dam stare kmetijske stroje. 
Tel.: 07 49 69 474

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

Prodam silažne bale, tretja 
košnja, cena 40 €. 
Tel.: 051 301 876

Prodam otavo v zavitih balah 
ali menjam za drva. 
Tel.: 041 611 736

Prodam seno, drva in nekaj 
kmečkega orodja. 
Tel.: 041 508 255

Prodam okrogle bale suhe 
otave in nekaj okroglih bal 
silaže sena. Tel.: 07 49 69 025

Prodam seno v kockah, el. 
motor 7,5 KW in nakladalko. 
Tel.: 07 49 59 532

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

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

Prodam suha akacijeva drva 
z možnostjo dostave in od-
dam enosobno stanovanje v 
Brežicah. Tel.: 070 321 426

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam ustekleničeno ali 
odprto kakovostno vino fran-
kinjo, Bizeljčan PTP, belo in 
rdeče, primerno tudi za go-
stince, lokacija Sremič. 
Tel.: 041 679 189

Prodam vinske sode 110, 
240, 280 l ali menjam za 
drva, odojke, belo vino, oko-
lica Brežic. Tel.: 07 49 62 127

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

Akacijevo kolje prodam, do 
250 kom, Ø 3,5 cm, dolžine 
2 m, cena 1 €/kos. 
Tel.: 041 549 152

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžina 2 m, cena 1 
€/kos. Tel.: 031 757 220

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

Kupim kostanjevo kolje za 
vinograd, dolžine do 3,5 m, 
70 kosov. Tel.: 040 368 822

Prodam domačo skuto, mla-
di sir in domače prekajeno 
meso. Tel.: 051 815 574

Prodam domače salame špe-
hovke. Tel.: 07 49 20 745

ŽIVALI

Prodam telički simentalki, 
stari 3 in 4 mesece, ter me-
trska bukova drva. 
Tel.: 031 283 913

Prodam brejo kravo, praši-
če, mesnati tip, kuhana hra-
na, možen zakol, kupci dobi-
jo petelina in jajca. 
Tel.: 031 664 286

NEPREMIČNINE

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

Prodam vinograd s hramom 
in vso kletarsko opremo na 
lepi sončni legi v Kališovcu 
pri Senovem. Na parceli je 
vodovod in možnost priklju-
čitve na el. omrežje. Pro-
dam tudi kravo, telico in bik-
ca, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 800 471

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

Oddam v najem ali prodam 
trisobno stanovanje z gara-
žo in teraso v dvostanovanj-
ski hiši na Vidmu. 
Tel.: 041 611 736

mali oglasi

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 trisobno stanovanje 
v starem delu Sevnice. 
Tel.: 051 670 377

Prodam enosobno stanova-
nje, 36 m2, v Krmelju, pritli-
čje, cena 28.000 €. 
Tel.: 031 382 252

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

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 Mazdo Demio 1.4, 
letnik 99, 172.000 km, vleč-
na kljuka, komplet zimskih in 
letnih pnevmatik, cena 800 
€. Tel.: 07 81 84 144

Prodam Golf IVSDI, 2003, 
prvi lastnik, malo vožen, ser-
visna knjiga potrjena, cena 
ob ogledu. Tel.: 051 499 355

KMETIJSTVO

Prodam traktor Holder 9700 
H, letnik 2002, 4700 ur, dobro 
ohranjen. Tel.: 041 378 274

Prodam nakladač hlevskega 
gnoja Tehnostroj. Tel.: 040 
247 471, 07 49 56 268

Prodam cirkular 2,8 KW, 4 
KM, 2900 obr./min, tovarni-
ške izdelave, malo rabljen, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 815 236

Prodam balirko Claas, štirio-
glate bale, živinsko avtomo-
bilsko prikolico Boeckmann 

dilnik in peč na plin. Hvala! 
Tel.: 051 851 945

RAZNO

Prodam merilnik krvnega 
tlaka Braun, še v garanciji, 
polovična cena. 
Tel.: 051 314 907

Kupim štedilnik na trda gori-
va, desni priklop, in koruzo, 
prodam motorno žago Hu-
sqvarna 254. Tel.: 040 840 065

Prodam kombinirani toplo-
vodni kotel s 70-litrskim boj-
lerjem Eurotherm EKO-B-25 
(25/30 KW), rabljen 2 kuril-
ni sezoni. Tel.: 031 531 484

Prodam 500 knjig: povesti, 
romani in kompleti, možen 
je ogled knjig. 
Tel.: 031 552 797

Slikopleskarstvo, Knauf. 
Osebno dopolnilno delo Su-
hodolčan Martin, Pavla vas 
11, Tržišče. 
Tel.: 041 943 190

Prodam risalno mizo na sto-
jalu, primerno za risanje na-
črtov ali drugo, zelo ugodno. 
Tel.: 041 731 125

Prodam kovinski zabojnik 
80x120x100, izdelan iz mre-
že, možnost odpiranja stra-
nice, za prevoz z viličarjem. 
Tel.: 031 464 776

Nudimo izdelavo kovin-
skih konstrukcij, stopnic, 
ograj, ut, brunaric, www.
montermedved.si, Anton 
Medved s.p., Rožno 21 , Bre-
stanica. Tel.: 041 799 002

Ugodno prodam svinjski kotel 
»alfa«, 60 l. Tel.: 041 446 760

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 damico, damo 
za diskretna srečanja. Resne! 
Tel.: 031 244 105

Simpatičen mlajši moški bi 
spoznal preprosto kmečko 
dekle, mamico ali vdovo, 
obožujem naravo in živali. 
Tel.: 070 297 761

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 so v prodaji

beli piščanci (večji in manjši)
ter rjave jarkice
vsak delavnik 

med 8. in 20. uro.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

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

041 671 323

Obnova cevi in kanalizacije 
brez izkopa.

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

ČIŠČENJE ODTOKOV, 
KANALIZACIJE 
IN POPRAVILA,
PREGLED CEVI 
S TV KAMERO  
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BDS Sremič d.o.o., Trg Matije Gubca 3

BDS SREMIČ 
odda v najem

-  opremljeno pisarno v izmeri 
50 m2 v Hotelu City v Krškem

-  opremljen gostinski lokal Any 
time v Hotelu Pacific v Krškem

Tel.: 040 711 110
e-pošta: domen@city-hotel.si

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.

FRANCA ŠVABA
iz Sevnice

ZAHVALA

Dober, plemenit človek, 
ki je z nami živel,

nam ne more biti vzet,
kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled

svoje dobrote in plemenitosti.
(T. Carlyle)

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
ljubljenega moža, atija in dedija

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, dobrim 
prijateljem, posebno družinama Požun in Svažič - Vehovar, ter 
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in čutili z 
nami, nam izrazili ustna in pisna sožalja, darovali cvetje, sveče in 
svete maše ter našega Franca pospremili na zadnji poti. Iskrena hvala 
članom Območne obrtne zbornice Sevnica, g. Dragu Krošlju  za besede 
slovesa in vsem praporščakom. Posebna hvala osebni zdravnici dr. Ani  
Slapšak - Gorišek, zaposlenim v DU Sevnica in domskemu zdravniku dr. 
Juriju Pesjaku za vso nego in pomoč. Hvala tudi g. Matjažu Vrtovšku 
za vso pomoč pri pogrebnih storitvah, gospodu župniku Vinku Štruclju 
za opravljen obred, pevcem, trobentaču in pogrebnikom. Zahvala 
tudi vsem, ki jih nismo posebej omenili.

Žalujoči: žena Katka, sin Vojko ter hčerki Franja in Irena 
z družinami

IVANKA VENE
iz Kalce - Nakla.

V SPOMIN
4. marca mineva žalostno leto, 

odkar si odšla od nas draga mama

Vsem, ki se naše mame spominjate, postojite ob njenem 
grobu in ji prižigate sveče, iskrena hvala.

Hčerki Ivica in Janja z družinama

Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,

ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

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

a v naših srcih še živiš.

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

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
29. in 30. marca.

Mlade rjave, grahaste in črne
jarkice pa si lahko priskrbite

vsak petek med 12. in 18. uro.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Obrazec za naročilo malih 
oglasov je na strani 21.
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PRSTaN že od leta 2009 svoje delovanje usmerja 
v zagotavljanje ustreznega podpornega okolja 
nevladnim organizacijam v Posavju. Kdo so 
nevladne organizacije? Vi – DRUŠTVA, 
ZASEBNI ZAVODI IN USTANOVE – krajše NVO.  
V naše dejavnosti se organizacije vključujejo 
prostovoljno in brezplačno, saj bomo še najmanj 
do 30. 6. 2014 sredstva za naše aktivnosti 
črpali iz Evropskega socialnega sklada. Zakaj 
bi se obrnili na nas? Na to vprašanje si lahko 
odgovorite le sami. Lahko pa vam povemo, kaj 
vam nudimo in kje mi potrebujemo vas.

V vseh šestih posavskih občinah je bilo na dan 
31. 12. 2010 registriranih 823 društev, 19 zasebnih 
zavodov in 3 ustanove.  Obseg delovanja 
lahko delno razberemo tudi iz podatka, da 120 
organizacij v letu 2010 ni ustvarilo prihodkov 
(0 EUR), 366 organizacij pa je ustvarilo manj kot 
5.000 EUR, v vseh organizacijah skupaj je bilo 
zaposlenih 77 oseb (všteta so tudi javna dela), 
od tega največ v organizacijah za pomoč ljudem 
(npr. gasilska društva, invalidske organizacije, 
društva prijateljev mladine, pomoč obolelim …). 

Najmanj k čemu ste zavezani, četudi obstajate 
le na papirju, da v začetku leta oddate poročilo 
o  finančnem poslovanju v preteklem letu, 
Davčna uprava pa pričakuje tudi obračun davka 
od dohodka pravnih oseb. Potrebujete pomoč 
pri sestavi poročila? Oddaji dokumentov z 
digitalnim certifikatom? Obrnite se na našo 
pisarno. Bi želeli ustanoviti društvo, prenoviti 
svoje ustanovitvene akte in imate ob tem v 
mislih nekoliko drugačno organiziranost od 
običajne ali pa vam zapisano v zakonodaji 
enostavno ni dovolj jasno? Kontaktirajte nas 
in skupaj bom našli ustrezno rešitev. Se prvič 
ogledujete po sredstvih, ki jih za različne 
aktivnosti namenjajo občine, in ne veste, kam 
sodite oz. kaj želijo od vas? Brez strahu. Če česa še 
ne poznamo, bomo poskrbeli, da se bomo skupaj 
z vami tega naučili. 
 

www.prstan.eu

Lokalna  razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice

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

Želite več, razmišljate, delujete širše ...? 
Ponujamo vam orodja, s katerimi lahko svojo 
dejavnost nadgradite in okrepite – veščine 
oblikovanja in predstavitve idej, priprave in 
vodenja projektov, strateškega delovanja, 
oblikovanja novih produktov, podporo pri 
iskanju partnerjev, oblikovanju pobud za 
spremembo lokalnih predpisov ... skupno 
zastopanje stališč, potreb, projektov pred 
regijskimi in lokalnimi inštitucijami …

Aktivnosti PRSTaN-a so usmerjene k 
zadovoljevanju vaših potreb, vendar pa 
vas želimo spodbuditi tudi k glasnejšemu 
skupnemu izpostavljanju prednosti, dodane 
vrednosti, ki jo vaše aktivnost vnašajo v okolje, v 
katerem živimo. Predstaviti vam želimo različne 
možnosti, priložnosti, kje lahko nadgradite 
svoje delovanje  in krepite svojo organizacijo – 
kadrovsko in finančno (npr. oblikovanje produkta, 
storitve namenjene pridobivanju dodatnih 
sredstev, širjenju prepoznavnosti namena vaše 
organizacije).

V našem programu dela boste tako zasledili 
različne izraze:

Zagovorništvo in civilni dialog – tudi nevladne 
organizacije lahko sodelujemo v procesu priprav 
lokalnih predpisov in procesih odločanja, na kar 
vse preveč pozabljamo. Vloga »nepolitičnih« 
teles ni le v oddajanju glasov na volitvah ali 
referendumih, temveč tudi pri sooblikovanju 
predpisov, ki usmerjajo naša življenja. S tem 
namenom bodo izvedene naslednje aktivnosti:
•	 organizacija posvetov na različne teme 

pomembne za razvoj, povezovanje, 
uveljavljanje NVO v regiji;

•	 redno oblikovanje predlogov in stališč 
glede na razvojne prioritete regije, potrebe 
posameznih organizacij – VAŠE POBUDE;

•	 priprava analiz, strokovnih podlag, strategij 
NVO v povezavi z regionalnim in lokalnim 
razvojem;

Vplivanje, podajanje pobud na lokalne 
politike in procese - npr. oblikovanje predlogov 
za vključevanje mehanizmov za podporo občin 
skupnim projektom NVO iz različnih občin, za 
spremembo pogojev sofinanciranja dejavnosti 
NVO (večletno financiranje, vrednotenje 
prostovoljnega dela, sofinanciranje in zalaganje 
sredstev pri večjih EU projektih – garancijska 
shema)…
Posveti – skupno reševanje problemov v okolju:  
v eni od  občin so v lanskem letu skupaj stopili 
javne ustanove, podjetja in društva ter vsak po 
svojih zmožnostih prispevali k temu, da je kup 
otrok, ki bi sicer počitnice preživeli doma, vsaj en 
teden užival v množici dogodkov kar v domačem 
kraju.  S tem, da je nekdo prispeval prostor in 
opremo, nekdo drug malico, barvice ali prevozno 
sredstvo, tretji pa svoj prosti čas, si je kar lepo 
število staršev oddahnilo glede varstva. So vam 
podobne težave znane in imate zanje mogoče že 
rešitev? Ni pomembno – skupaj jo bomo sigurno 
našli in težavo tudi rešili. 
Osrednji portal »Vse O in ZA NVO« - www.
prstan.eu  - na portalu boste, kot že doslej, 
pridobili vse potrebne informacije za izvajanje 
svoje dejavnosti oz. usmeritve za nadaljnje 
delo, o storitvah našega stičišča, objavljali 
lastne dogodke, izvedeli, kaj se dogaja v sorodni 
organizaciji iz sosednje občine in podobno. Portal 
pa bo postal tudi odprti forum  - pričakujemo 
vaša mnenja, predloge, kritike ter da se boste 
organizacije med sabo mrežile, spoznavale, 
izmenjevale svojo »ponudbo« .. O vsem in še več 
– v kratkem.
Korporativno prostovoljstvo – v našem okolju 
nekoliko manj znano in zato je bolj nenavadno 
slišati, da podjetja želijo podpreti delovanje 
nevladnih organizacij tudi tako, da svojim 
zaposlenim omogočijo udeležbo v prostovoljskih 
akcijah, kar pomeni, da zaposlenim povrnejo vse 
stroške, le-ti pa en delovni dan namenijo npr. 
urejanju otroškega parka. Bi bila v vaši organizaciji 
podobna pomoč dobrodošla (podjetje prispeva 

tudi material in ostale pripomočke za izvedbo 
aktivnosti)? Verjamemo da, vendar pa boste pred 
tem potrebovali še nekaj nasvetov in napotkov, ki 
jih pripravljamo za vas. 

To je le nekaj vsebin, ki vam jih želimo v prihodnje 
podrobneje predstaviti ter vas vanje aktivno 
vključiti. Najpomembneje pa je, da nam 
svoje potrebe, predloge, kritike tudi sami 
posredujete, če ne drugače, vas prosimo, da se 
odzivate na naše ankete, ki ste jih in jih še boste 
prejeli. 

Če povzamemo – PRSTaN je: 
•	 vsem posavskim NVO dostopna “točka” za 

pridobivanje podatkov, usmeritev, znanj za 
redno delovanje in nadgradnjo osnovnih 
aktivnosti;

•	 prostor za mreženje, povezovanje NVO za 
skupno nastopanje in zastopanje interesov 
do drugih inštitucij (občine, regija …);

•	 orodje za oblikovanje skupnih NVO 
projektov z namenom uresničevanja 
potreb posameznih NVO in širših interesov 
posavskih NVO;

ki pa brez VAS ne more uresničevati svojega 
poslanstva. 

PRSTaN – Posavska regionalna stična točka za 
nevladne organizacije
Cesta prvih borcev 3
8250 Brežice

T: 059 955 046
E: info@prstan.eu
www.prstan.eu


