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Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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Med kritična območja tudi Mirnska dolina
KRŠKO – Svet regije Posavje se je 12. marca sestal na 47. redni seji in obravnaval šest točk dnevnega
reda. Seznanil se je s pozivom ministrstva za gospodarstvo, da imenuje pet predstavnikov v Razvojni
svet kohezijske politike, ki bo v bodoče sodeloval pri sprejemanju odločitev in dajal prednostno soglasje k vsebini izvajanja programov Evropske unije.
Gre za pridobivanje sredstev EU, s katerimi se spodbuja odpravljanje ovir za
hitrejši regionalni razvoj.
Pred obravnavami na občinskih svetih se je Svet regije
seznanil tudi s spremembami in dopolnitvami odloka o
ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija (RRA)
Posavje, ki so posledica preselitve sedeža agencije na
naslov CKŽ 2 (Mencingerjeva
hiša), po novem bo RRA delovala kot javni zavod, poleg
dosedanjih štirih občin pa bosta kot soustanoviteljici vpisani tudi Občini Bistrica ob
Sotli in Radeče. V nadaljevanju je Svet regije obravnaval tudi pobudo za čezmejno

e-sodelovanje v Podonavski
regiji. Do navedenega sodelovanja se bo sicer odločala glede na interes za sodelovanje in finančne posledice
vsaka občina oziroma občinski svet posebej, sama pobuda pa se navezuje na čezmejno povezovanje spletnih
strani, sodelovanje in poslovanje malih in srednjih podjetij, sodelovanje na področju turizma, izobraževanja,
ohranjanja kulturne dediščine ipd. Ena izmed do sedaj
že slišanih pomembnih pobud strategije EU za Podonavsko regijo je tudi izboljšati
plovnost reke Save od izliva
v Donavo do Brežic, ob tem
pa tudi večnamenska raba in

ureditev hidropotenciala na
Savi in njena hidroenergetska izraba na mejnem območju med Slovenijo in Hrvaško.
Člani sveta so se seznanili
tudi s problematiko brezposelnosti. Po zadnjih podatkih
v Posavju ta znaša 15,2 odstotkov, medtem ko se je v
Radečah že povzpela na dobrih 17 odstotkov. Poleg Radeč na RRA zaradi pridobitev
sredstev z naslova dodatnih
začasnih ukrepov razvojne
podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo predlagajo, da se uvrsti med ta kritična območja
tudi Mirnsko dolino. Pod točko razno je predsedujoči Sve-

Svetovni dan Civilne zaščite

Glavni motiv so vrednote, ne denar
KOSTANJEVICA NA KRKI – Devet bronastih, trije srebrni in dva zlata znaka ter
ena plaketa Civilne zaščite – to je letošnja „bera“ Posavja na osrednji regijski
prireditvi ob svetovnem dnevu Civilne zaščite, ki je potekala 5. marca v kostanjeviškem Lamutovem likovnem salonu. Nekatera priznanja bodo sicer podeljena na prireditvah ob obletnicah prostovoljnih gasilskih društev, dve pa sta bili
podeljeni na državni prireditvi ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju.

PVC OKNA
IN VRATA

UGODNO
Cesta bratov Milavcev 35, Brežice
Tel./fax: 07 496 17 47
GSM: 031 304 374
steklarstvo.lekse@gmail.com
www.steklarstvo-lekse.si

petek, 22.03.2013 ob 15:00 uri,

sobota, 23.03.2013

Kot je po uvodnem pozdravu gostitelja, kostanjeviškega
župana Mojmirja Pustoslemška, povedal poveljnik Civilne
zaščite za Posavje Jožef Kos,
je bilo lani v Posavju neljubih
dogodkov sicer manj kot v katerem od prejšnjih let, kljub
temu pa se je še kako izkazala
potreba po stalni pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in
pomoč. Najbolj zaslužnim med
njimi se vsako leto zahvalijo s
priznanji. Kos je skupaj z vodjo brežiške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje
Zdenko Močnik podelil bronaste znake CZ. Prejeli so jih:
operativni gasilec PGD Prekopa Franc Simončič, Območno
združenje Rdečega križa Krško, poklicni gasilec in povelj-

Letošnji nagrajenci ob svetovnem dnevu CZ
nik PGD Senovo Darko Prah,
Prostovoljno gasilsko društvo
Obrežje, poveljnik PGD Sevnica Robert Orešek, Policijska postaja Krško, 107. letalska baza, predsednik GZ Krško
Avgust Mlakar in Prostovoljno
gasilsko društvo Cerina.

VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO SROMLJE
SUPER POPUST do 35 %

SeCOM d.o.o., Vrbina 12, Krško

BREZPLAČNA MONTAŽA
PRI NOVOGRADNJI

obvešča vse vinogradnike in vinarje VINORODNE DEŽELE POSAVJE,
da organiziramo

1. FESTIVAL POSAVSKIH VIN SROMLJE 2013

Vinogradniško društvo Sromlje , Sromlje 5 , 8256 Sromlje.
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Vljudno vas VABIMO, da sodelujete s svojimi vzorci vin na ocenjevanju
in zaključni prireditvi v Sromljah. Zbiranje vzorcev bo potekalo
- v petek, 15., in v soboto, 16. marca 2013, od 18.00 do 21.00 in
- v nedeljo, 17. marca 2013, od 9.00 do 12.00 v Domu krajanov Sromlje.
Za posamezni vzorec so potrebne tri (3) steklenice vina.
Zaključna prireditev bo v soboto, 6. aprila 2013, ob 19.00 v Domu
krajanov Sromlje. Vse informacije na 041 685 815 in 041 745 954.

Srebrne znake CZ je podeljeval generalni direktor
Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But. Prejela
sta ga članica štaba CZ občine Krško Mirjana Ajster in
predsednik GZ Brežice Mihael Boranič, Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje ob Krki
pa bo srebrni znak prejelo na
svečanosti ob 110-letnici delovanja. Zlati znak CZ je na
državni prireditvi ob dnevu
Civilne zaščite na Brdu pri
Kranju prejel dolgoletni svetovalec za področje zaščite
in reševanja na Občini Krško
Branko Petan, Prostovoljni
gasilski društvi Brestanica in
Bizeljsko pa ga bosta prejeli na slovesnostih ob 120-letnici delovanja. Prav tako ob
nadaljevanje na str. 2

tu regije Ivan Molan seznanil
prisotne s pobudo Posavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov ter
nosilca festivala Ars Ramovš,
da se festival stare glasbe
Seviqc Brežice s koncertnimi
prizorišči razširi v vse posavske občine, direktorica občinske uprave občine Krško
Melita Čopar pa je ponovno
izpostavila vprašanje sofinanciranja Ljudske univerze (LU)
Krško. Kot sta dejala brežiški
in sevniški župan, občini ne
nameravata direktno sofinancirati delovanja LU, pač pa se
lahko ta kot izvajalec prijavi
na v občinah posamezne razpisane projekte.

Bojana Mavsar

Bogovič prevzel
vodenje SLS
BRDO PRI KRANJU - Nekdanji
dolgoletni krški župan, do nedavnega pa minister za kmetijstvo in okolje, Franc Bogovič je bil 2. marca na kongresu
Slovenske ljudske stranke na
Brdu pri Kranju po pričakovanjih izvoljen za njenega predsednika, kar predstavlja tako
nov mejnik v njegovi politični
karieri kot v zgodovini dosežkov posavskih politikov. Kot
edini kandidat (kandidatura
Larisa Gaiserja je bila pred
časom zavrnjena) je 50-letni Bogovič, dosedanji podpredsednik SLS, dobil 147 od
152 glasov delegatov ter tako
na čelu stranke nasledil Radovana Žerjava, ki se umika
iz politike. Za podpredsednike stranke so bili na kongresu
izvoljeni dosedanja podpredsednika Olga Franca in Janez
Tomšič ter Jasmina Opec.
Več tem in ostalih aktualnih
vprašanjih pa v pogovoru z
Bogovičem na str. 3.
P. P.

Predvideti vse možne scenarije
KRŠKO – Občina Krško je ob 20. obletnici bilateralnih odnosov
med Slovenijo in Japonsko 12. marca gostila japonskega veleposlanika, njegovo ekscelenco Shigemija Jomorija ter nekdanjega direktorja Agencije za jedrsko in industrijsko varnost
Japonske, podpredsednika Japonske agencije za znanost in
tehnologijo ter svetovalca predsednika japonske vlade v času
jedrske nesreče v Fukušimi prof. dr. Kenkichija Hiroseja.
Dr. Kenkichi Hirose je po dopoldanskem obisku Nuklearne elektrarne
Krško in delovnem srečanju s predstavniki sil zaščite in reševanja ter
drugimi službami, pristojnimi za izvajanje nalog v primeru nesreče,
na popoldanskem predavanju v Kulturnem domu Krško podrobno predstavil potek nesreče v Fukušimi 11.
marca 2011. Nesreča se je, kot je
znano, začela s silovitim potresom
Dr. Kenkichi Hirose
magnitude 9,0 in posledičnim cunamijem, ki je povzročil še jedrsko katastrofo v tamkajšnji jedrski elektrarni. Potres in cunami sta terjala kar 16 tisoč
žrtev in 130 tisoč uničenih domov, tri tisoč ljudi še vedno
pogrešajo, zaradi radioaktivnega sevanja pa se je moralo iz
okolice elektrarne evakuirati kar 90 tisoč ljudi. Posledice katastrofe v Fukušimi še vedno čutijo in jih odpravljajo. Kot je
povedal Hirose, je najpomembnejša lekcija, ki so se je ob
tem naučili, da je potrebno predvidevati vse možne scenarije, vključno s kombinacijo naravne in jedrske nesreče. Izkušnje, ki so jih pridobili ob tej nesreči, želijo Japonci deliti z
mednarodno javnostjo in temu je bil namenjen tudi obisk v
Krškem.
P. Pavlovič
Društvo vinogradnikov Sremič vabi na tradicionalno prireditev

Praznik vina,
ob bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti.
Razpored aktivnosti po dnevih:
Nedelja, 17.3.2013:
• pobiranje vzorcev vina
(2 litra vina) od 8.00-13.00 ure
Cena po vzorcu je 10 €
Torek, 19.3.2013:
• strokovno ocenjevanje vzorcev
Petek, 5.4.2013:
pričetek ob 18.00 uri

• vodena degustacija najbolje
ocenjenih vin
• podelitev priznanj in diplom
• skupščina društva vinogradnikov Sremič
• pogostitev vinogradnikov
Vse aktivnosti se bodo dogajale na
turistični kmetiji Glas, Sremič 62.
Informacije: 041 679 189
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Glavni motiv so vrednote, ne denar
nadaljevanje s 1. strani

praznovanju jubileja, 130-letnice delovanja, bo visoko priznanje – plaketo CZ - prejelo tudi Prostovoljno gasilsko društvo
Loka pri Zidanem Mostu, plaketo CZ pa je na že omenjeni državni slovesnosti prejel tudi 15. helikopterski bataljon Slovenske vojske. V imenu vseh nagrajencev se je za priznanja zahvalil Branko Petan in poudaril, da je vredno biti del sistema
zaščite in reševanja zaradi človeških vrednot, čeprav je danes
v družbi (žal) vse podrejeno denarju.

Darko But je čestital prejemniku zlatega znaka CZ Branku Petanu.
Slavnostni govornik na prireditvi, ki jo je povezovala Judita Lajkovič, s programom pa popestrili učenci in učenke kostanjeviške šole, je bil že omenjeni Darko But. Kot je dejal, se moramo
ob dejstvu, da nam nenehno grozijo številne naravne in druge
nesreče, resno vprašati, ali področju zaščite, reševanja in pomoči dajemo zadosten pomen. Opozoril je na radikalno zniževanje sredstev na ravni države in postopno zniževanje sredstev
na ravni lokalnih skupnosti, zaradi česar so številni projekti, ki
jih opredeljuje resolucija o nacionalnem programu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, v velikem zaostanku, od prevzema siren javnega alarmiranja, opremljanja državnih reševalnih enot, nabave sredstev za državne rezerve do investicij
v objekte, namenjene usposabljanju. Na URSZR se spopadajo
tudi s težavami zaradi pomanjkanja kadra, zaradi česar grozi
ukinitev nekaterih organizacijskih enot. „Ne glede na težave
pa bomo še naprej podpirali vaša prizadevanja za še boljšo organiziranost, usposobljenost in učinkovitost ter še hitrejšo odzivnost za nesreče. Veseli nas, da niste zadovoljni z doseženim,
da si postavljate vedno višje in še zahtevnejše cilje,“ je številnim zbranim dejal But in posebej poudaril podporo tistim, ki na
tem področju delujejo prostovoljno in ureditev njihovega statusa v okviru zakonodaje.
Peter Pavlovič

Marčevska seja naslednji četrtek
KRŠKO – Krški župan mag. Miran Stanko je marčevsko sejo občinskega sveta Krško sklical za 21. marca. Na njej bodo med
drugim obravnavali predlog sprememb in dopolnitev odloka o
ureditvenem načrtu za asfaltno bazo Drnovo, vzeli pod drobnogled delovanje gospodarskih javnih služb v občini in odločali
o potrditvi več investicijskih projektov (pločnik Cesta 4. julija
– Bogovič, regulacija potoka Skradnja in pločnik Šutna, celovita prenova Dalmatinove ulice, ulice CKŽ in ureditev Zatona ter
izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih Brege in Mrtvice). Na svetniških klopeh bo tudi predlog zaključnega računa proračuna Občine Krško za leto 2012 in kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov v občini Krško.
P. P.

Bolnišnica poslovala brez izgub
BREŽICE – Splošna bolnišnica Brežice je v letu 2012 realizirala
delovni program, za katerega se je dogovorila z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, in leto zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 28.728,17 EUR. Poslovanje brez preteklih izgub in dosežen poslovni izid v lanskem letu zagotavljata bolnišnici dobro podlago za začetek
novega poslovnega leta. Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, tudi v tem letu nadaljujejo sodelovanje s partnersko
bolnišnico Treviglio Caravaggio, tako je štiričlanska delegacija iz brežiške bolnišnice februarja za 14 dni odšla na strokovno usposabljanje v Italijo. SB Brežice je prejšnji mesec
tudi prejela certifikat „Kakovost v mednarodni oskrbi bolnika“, saj sta jo obiskali ocenjevalki pobude Temos iz Nemčije, ki sta ugotovili, da bolnišnica zagotavlja varno in kakovostno zdravljenje na sekundarni ravni. Brežiška bolnišnica
je pridobila tudi novo ultrazvočno sondo za pregled možganovine otrok, za kar se zahvaljujejo donatorjem Lions klubu
Brežice, ŽRK Brežice, Eventim SI d.o.o. in občinskemu nagrajencu Marjanu Cvetkoviču. Iz bolnišnice so še sporočili,
da bodo danes, 14. marca, obeležili svetovni dan ledvic, saj
bodo pred ambulanto internistične prve pomoči organizirali
preventivno akcijo osveščanja o pomenu zgodnjega odkrivanja ledvične bolezni in preprečevanja akutne ledvične okvare. 
R. R.
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
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Sevnica: Cene komunalnih storitev
zaenkrat ostajajo nespremenjene
SEVNICA - Na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala 27. februarja v konferenčni dvorani sevniškega gradu, so svetnice in svetniki obravnavali 24 točk dnevnega reda. Med njimi je bil
tudi poslovni načrt sevniške Komunale, ki zaenkrat cen komunalnega prispevka ne bo nižala oz. višala.
Direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč je uvodoma poudaril, da je pomemben del podjetja tržna dejavnost, ki pa
je povezana z osnovno dejavnostjo, kamor sodijo oskrba s
pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, vzdrževanje obstoječih čistilnih
naprav, ravnanje s komunalnimi odpadki, urejanje javnih
površin ter izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti. Na vprašanje glede cene
komunalnih storitev zaradi
uredbe, ki je začela veljati v
letošnjem letu, je dejal: »Z letošnjim 1. januarjem je začela
veljati nova uredba cen komunalnih storitev. Uredba govori o dveh nivojih cen - eno je
cena izvajanja storitev, stroški
materiala in električne energije, druga kategorija pa je tako
imenovana povprečnina, ki za-

Direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč med nastopom na
seji občinskega sveta.
jema vse stroške javne infrastrukture. Novozgrajeni vodovodi, kanalizacija in čistilne
naprave morajo imeti na koncu plačnika oziroma je treba
amortizacijo vseh teh osnovnih sredstev vključiti v ceno.

Letos občutno višji proračun
BISTRICA OB SOTLI - Svetniki tamkajšnjega občinskega sveta so na svoji 18. redni seji 27. februarja sprejeli občinski proračun, ki letos znaša 3,2 milijone evrov. Seznanili
so se tudi s podražitvijo komunalnih storitev in z izvajanjem varnosti v občini.
Kot je dejal občinskim svetnikom župan Franjo Debelak, je
letošnji proračun kar za 1,1 milijona evrov „težji“ od lanskega. Izvedli bodo veliko investicij, največ jih nameravajo
opraviti na področju komunalnih zadev z urejanjem cest in
vodovoda. „Voda je dobrina, mi svoje ne damo in jo bomo
dobro vzdrževali, da bo služila svojemu namenu. Res pa je,
da sedaj kar veliko vode izgubljamo zaradi slabih napeljav,
kar pa bomo letos z obnovo izboljšali,“ je izpostavil Debelak.
S sredstvi iz naslova za razvoj podeželja urejajo tri zgradbe
in čistilno napravo, v poletnih mesecih pa čaka na energetsko sanacijo osnovna šola, kar bo stalo 400 tisoč evrov. Bistriški svetniki so pri proračunu še notranje prerazporedili pet
tisoč evrov in tako podprli tudi pripravo razpisa za spodbujanje kmetijske dejavnosti. S tem so podali možnost, da se
zainteresirani javijo za pridobitev sredstev za dodatne aktivnosti v kmetijstvu.
Svetniki so se seznanili tudi z 20-odstotno podražitvijo komunalnih storitev od 1. februarja dalje. Cena je bila sicer potrjena že leta 2009, vendar se ni smela dvigniti zaradi vladne zamrznitve, ki pa je zdaj odpravljena. Martin Cerjak iz
Skupnega prekrškovnega organa jim je podal oceno izvajanja občinskega programa varnosti in dejal, da so v minulem
letu napisali tri globe za napačno parkiranje, ostalim pa so
izrekali le opozorila. V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli občinski statut in poslovnih občinskega sveta. Župan Debelak jih je seznanil še z aktivnostmi, ki jih je izvedel glede
namere o ukinitvi poštne poslovalnice. Dobil je zagotovilo,
da v prihodnjih letih pošta ne bo prešla v najemniško razmerje, ampak bo stanje ostalo nespremenjeno.

M. Kalčič

NEK so zagnali že po šestih dneh

VRBINA - Nuklearno elektrarno Krško so v nedeljo, 3. marca, ob 10. uri ponovno priključili na električno omrežje. Kot
smo poročali v prejšnji številki časopisa, je bilo po zaustavitvi elektrarne v ponedeljek, 25. februarja, ugotovljeno,
da je bil vzrok zaustavitve elektrarne mehanska poškodba
izolacijskega ventila glavne pare v sekundarnem delu elektrarne, zato je bila potrebna ohladitev sistemov, da so lahko v elektrarni zamenjali bistvene vitalne dele omenjenega
ventila, hkrati pa so med zaustavitvijo opravili tudi manjša
vzdrževalna dela. Celovita revizija in modifikacija obeh izolacijskih ventilov glavne pare bo v skladu s predhodnim načrtom izvedena med remontom jeseni letos.
P. P.
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko
Sunčič, Marija Kalčič, Ljubo Motore,
Luka Šebek, Simon Uršič
TEHNIČNA PRIPRAVA
Matjaž Mirt

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
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Mavsar, Maruša Mavsar, Rok Retelj,
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NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča,
izražena v kolumnah in drugih prispevkih
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih del v Posavskem obzorniku so Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Te cene bo potrebno oblikovati tudi v občini Sevnica. O konkretnih nižanjih oziroma višanjih še ni mogoče govoriti. O
tem bo odločal občinski svet
na aprilski ali majski seji,« je
povedal ter dodal, da se lahko
del cene subvencionira iz občinskega proračuna. Na vprašanje v zvezi s koncesijami za
vodo pa je odgovoril, da v sevniški občini to ni mogoče, ker
je ta podeljena Javnemu podjetju Komunala, ki je v celoti
v lasti Občine Sevnica.
V nadaljevanju seje so potrdili nov predlog odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov

lokalnega pomena na območju občine Sevnica. Ob tem
so pridobili strokovno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Območne enote
Celje, ki je opravil tudi nekaj
terenskih ogledov in razgovorov z lastniki. »Naš namen je,
da spomeniki živijo, da niso
zgolj muzeji,« je poudarila
direktorica zavoda, univ. dipl.
etnologinja Tanja Hohnec ter
dodala, da ima sevniška občina krasne primere podeželske stavbne arhitekture in
omenila kozolce v vasi Šentjur
na Polju. Na seji so sprejeli še
pravilnik o sprejemu otrok v
vrtce, na podlagi katerega bosta omogočena enoten vpis in
vodena centralna evidenca
vpisa. Potrjena je bila energetska sanacija javnih stavb,
in sicer telovadnice pri sevniški osnovni šoli, podružničnih šol v Loki pri Zidanem Mostu in na Studencu, osnovne
šole v Krmelju s telovadnico
ter Zdravstvenega doma Sevnica. Kot eno izmed pomembnih aktivnosti v sevniški občini
je župan Srečko Ocvirk predstavil urejanje prometa, kar
je vodilo v prvo obravnavo odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa.
Smilja Radi

Znižali ceno za pomoč na domu
RADEČE – Radeški občinski svet je 7. marca zasedal na 19.
redni seji in v nasprotju s trendom današnjega časa podal soglasje k znižanju cene socialno varstvene storitve.
Navedeno in še nekaj drugih točk dnevnega reda izpostavljamo v nadaljevanju.
Na območju občine Radeče tri oskrbovalke iz CSD Laško izvajajo pomoč na domu za 20 do 30 krajanov občine. Na omenjeni seji so svetniki sprejeli znižanje cene ure izvajanja pomoči
tako za uporabnike kot Občino, ki subvencionira storitev. Po
novem cena za opravljeno uro storitve znaša 16,83 evrov, ob
nedeljah ali v nočnem času 23,56 evrov, ob praznikih in ostalih dela prostih dnevih pa 25,24 evrov. Slednje pomeni, da bo
morala Občina, ki subvencionira uporabnikom plačilo storitve
v višini 78 odstotkov ali 13,12 evrov/uro, v ta namen v proračunu na letni ravni zagotoviti okoli 56 tisoč evrov, uporabniki
pa bodo zavezani k plačilu za opravljano storitev v višini 3,70
evra za efektivno uro, za nedeljsko delo in v nočnem času 5,18
evrov ter ob praznikih in dela prostih dnevih 5,55 evrov. Svetniki so sprejeli tudi pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne
pomoči v občini, do katere so upravičeni posamezniki in družine, katerih dohodek na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ne presega višine osnovnega zneska
minimalnega dohodka, določenega z zakonom o usklajevanju
transferjev, za več kot 50 odstotkov, z upoštevanjem dejanskih materialnih oziroma socialnih razmer upravičenca. Občina
je na tej postavki v občinski blagajni zagotovila 20 tisoč evrov.
Med drugim so člani in članice OS potrdili odločbo o podelitvi
koncesije Domnu Grosu, dr. dent. med., za opravljanje dejavnosti javne službe zobozdravstvenega varstva odraslih na primarni ravni, in sicer od 1. oktobra dalje za obdobje desetih
let. Potrdili so tudi noveliran investicijski program za projekt
obnove večnamenskega objekta KS Jagnjenica. Gre za celovito rekonstrukcijo nekdanje in večkrat preurejene in dozidane
kmečke hiše iz 19. stoletja v prihodnjem letu, skupna vrednost
del pa je ocenjena na 372.509 evrov. Občina se je z navedenim projektom prijavila tudi na razpis za pridobitev sredstev
iz naslova program razvoja podeželja. V okviru obnovitvenih
del na objektu, ki je zelo v slabem stanju, nameravajo izvesti smotrnejšo razporeditev prostorov za delovanje društev in
KS, zamenjati stavbno pohištvo, fasado, strešno kritino ter
urediti tudi pripadajoče zunanje površine.
B. Mavsar
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.
NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti,
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 številk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v
Evropski uniji – 30 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB:
SI56 0298 0025 4398 083
Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče,
Ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov
Naslednja številka (7/2013) bo izšla v
četrtek, 28. marca 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je
21. marec.
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Franc Bogovič, predsednik Slovenske ljudske stranke:

Slovenija bo šla naprej, ko se bomo
povezovali in ne izključevali
LJUBLJANA, KRŠKO - Nedavna izvolitev Koprivničana Franca Bogoviča za predsednika Slovenske ljudske stranke je največji dosežek kakega politika iz Posavja doslej, saj je postal prvi človek stranke, ki
ima najdaljšo tradicijo tako v samostojni Sloveniji kot sicer v slovenski zgodovini. SLS je namreč naslednica Katoliške narodne stranke (1892), ki se je leta 1905 preimenovala v stranko s sedanjim imenom
in je pred prvo svetovno vojno močno zaznamovala gospodarski in družbeni razvoj naših krajev zlasti
z vzpodbujanjem zadružništva in ustanavljanja posojilnic. V novejšem času pa se spominjamo ustanovitve Slovenske kmečke zveze, ki je najprej delovala kot društvo (1988), a velja za prvo demokratično
stranko po drugi vojni, po združitvi s Slovenskimi krščanskimi demokrati (2000) pa je postala tudi zgodovinska naslednica SLS.
Lahko rečemo, da Bogovič nadaljuje politično pot nekaterih znamenitih Slovencev, kot
so bili Ivan Šušteršič, Janez
Evangelist Krek in pa Anton
Korošec, ki je bil celo zvezni
minister in eno leto predsednik Vlade SHS v Beogradu. Obdobje osamosvajanja
in začetke samostojne države pa so obeležili zlasti Ivan
Oman, Franc Zagožen, brata
Podobnik in drugi. Iz novejšega obdobja se lahko spomnimo, da je bil Brežičan Ivan
Tomše predsednik stranke Zeleni Slovenije (1997-1998),
sicer pa podobnih političnih
položajev Posavci in Posavke doslej niso dosegali. Ne le
zaradi funkcije same, pač pa
predvsem zato, ker bo Bogovič v prihodnjih mesecih in
tudi letih pomembno sokreiral slovensko politiko, s tem
pa pogoje za življenje vseh
državljanov, smo ga že dan po
izvolitvi zaprosili za pogovor.
Najbrž si na ustanovnem
zboru Slovenske kmečke
zveze (SKZ) niste mislili, da
boste kdaj na tem mestu?
Kaj vam izvolitev za predsednika SLS v dosedanji politični karieri pomeni? Je bil
to kdaj vaš cilj?
Res je, da si 12. maja 1988
tega nisem predstavljal. Nikoli nisem iskal poti na vrh
stranke. Bil sem že dvakrat
prej povabljen, ali bil na nek
način v igri za vodilno funkcijo, sedaj pa sem se odločil, da ta izziv sprejmem.
Kaj mi to pomeni? Če upo-

KAKO POCENI
DO AVTA?

IMAMO BOLJŠI PREDLOG:

NOVA ŠKODA

ZA 1 %

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

Več informacij pri vašem
pooblaščenem trgovcu Škoda:

AVTOLINE KRŠKO d.o.o.,
Bohoričeva 10, Krško,
tel.: 07 490 21 20

ga je predsednik vlade poslal
predsedniku naše stranke. O
tem namreč pred tem nista
nikoli govorila. Gospod Žerjav je premierju, g. Janši odgovoril, da če se je odločil
za mojo zamenjavo, naj to
tudi stori, a bo stranka zapustila koalicijo. Osebno bi
kot član ministrske ekipe, ki
jo je predlagal in oblikoval
predsednik vlade, pričakoval, da je vsak od nas toliko vreden, da ga predsednik
tudi pokliče, mu pove, s čim
se ne strinja in je pripravljen prisluhniti tudi ministrovi obrazložitvi. Pravi razlogi za poziv k odstopu pa
so bili pravzaprav prikriti in v
resnici veliko bližje Krškemu
kot pa Ljubljani ali Škofljici.
Ocena dela ministra Žerjava
s strani predsednika vlade pa
več pove o predsedniku vlade kot o ministrovem delu.
Franc Bogovič izhaja iz kmečke družine na Velikem Kamnu
pri Koprivnici, kjer se je rodil leta 1963. Študiral je agronomijo v Mariboru in leta 1984 postal inženir kmetijstva. Potem ko je bil pet let zaposlen v podjetju Agrokombinat Krško, je leta 1990 ustanovil družinsko podjetje, ki ga je vodil
do leta 1998, ko je bil decembra prvič izvoljen za župana
Občine Krško, nato pa še trikrat (2002, 2006, 2010). Od leta
2008 je bil poslanec v DZ, kjer je predsedoval Odboru za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bil član Odbora za gospodarstvo in Odbora za lokalno samoupravo ter član Komisije za peticije in pritožbe. Ponovno je bil izvoljen za poslanca na predčasnih volitvah v decembru 2011, po potrditvi
mandata za poslanca na predčasnih volitvah pa mu je prenehala županska funkcija. Od februarja 2012 je bil v drugi
vladi Janeza Janše minister za kmetijstvo in okolje. Je poročen in oče treh otrok.
števam, da ima stranka več
kot stoletno tradicijo v slovenskem prostoru in cilje, ki
so bili pred nami v Unionski
dvorani maja 1988, pomeni
to zame predvsem zelo veliko odgovornost.
Česa si v politiki še želite?
Nedavno ste izjavili, da niste človek, ki bi se oklepal
stolčkov, a vendar po vsem
tem – bili ste oz. ste tudi
minister – najbrž ne morete reči, da v politiki ne uživate?
Res je, če se ne bi znašel v
politiki, bi jo že zdavnaj zapustil. Relativno mlad sem
tudi stopil na to pot, si začel
nabirati izkušnje. Zadovoljen sem, da je bila karierna
rast postopna, korak za korakom. Kadarkoli sem sprejemal kakšno funkcijo, sem jo
s spoštovanjem in odgovornostjo, da bi jo čim bolj pošteno opravljal. Ko se oblikuje nova Vlada RS, je moj
naslednji izziv vrnitev v državni zbor. Kaj bo pa prihodnost prinesla - pustimo času
čas. Vsekakor pa ne obstajata ne funkcija ne položaj, ki
bi si ju zastavil kot cilj.
Kako vidite naslednje tedne
v slovenski politiki? Nekateri vam zamerijo, da ste prehitro izstopili iz vlade ...
SLS ni na hitro izstopila. Zelo

jasno smo najprej povedali
predsedniku vlade, da s takšnim poročilom Komisije
za preprečevanje korupcije
pač ne more več voditi vlade in mu podali predlog, da
sam predlaga nekoga drugega. To se ni zgodilo in zato
smo tudi jasno povedali, da
bomo iz vlade izstopili. Menim, da se je vendarle moralo nekaj zgoditi in da je bilo
dovolj časa za trezen razmislek. Zaradi načel, ki jih
spoštujemo pri sebi, smo pričakovali, da bodo tudi drugi spoštovali pravila igre ter
upoštevali dokončne ugotovitve državne institucije. In
ker do tega ni prišlo, smo
naredili, kar smo napovedali. Pri tem smo povsem v celoti sledili našim napovedim,
ki so bile sprejete tudi s sklepi organov stranke.
Janša je pozval predsednika
Žerjava, naj razmisli o vaši
zamenjavi, kar je bil prvi
primer v tej vladi, zatem
je izjavil, da je bil Žerjav
najslabši gospodarski minister v zgodovini samostojne
Slovenije. Ali boste še lahko sodelovali s takšnim politikom?
Pri tem pozivu za moj odstop me najbolj moti način,
na kakšen je bil ta sporočen.
Poziv k mojemu odstopu je
bilo elektronsko sporočilo, ki

Eden od komentarjev na
vašo kandidaturo je glasil: »Žal bo Bogovič stranko
SLS zapeljal preveč levo in
s tem izgubil podporo ljudske baze, ki je večinsko desna.« Očitajo vam govornike na proslavah, ki da so bili
z leve strani, pa sodelovanje z vplivnimi ljudmi prejšnjega sistema itd.
SLS želi postati vodilna stranka v slovenskem političnem
prostoru, po vzoru nemške
CDU in avstrijske ljudske
stranke. Smo zmerna, napredna konservativna stranka, v
političnem žargonu je to desnosredinska stranka. Stranko želimo usposobiti za vodenje države in kot takšna je in
bo odprta za vse. Naša stranka ima jasna stališča in je

anketa

Upoštevate izvor hrane?
Vse pogosteje se pojavljajo t. i. prehranske afere, zato
smo tokrat naključno izbrane anketirance vprašali, ali
so pri nakupu živil pozorni na njihov izvor ter v kolikšni
meri to vpliva na njihovo odločitev, pa tudi, ali se jim
zdi pomembno, da uživamo lokalno pridelano hrano.
Maja Kozole, Sevnica: Sem velika podpornica ekološko pridelane hrane. Pri nakupih
sem pozorna na poreklo. Sama kupujem in s
tem tudi podpiram slovensko, lokalno pridelano hrano. Začela sem podrobneje pregledovati tudi specifikacije izdelkov, čeprav so
se te v zadnjem času izkazale za zavajajoče. Še najraje imam hrano z domačega vrta, saj vem, da leta ne vsebuje škodljivih škropiv in pesticidov.
Ines Kerin, Straža pri Raki: Prisegam na
zdravo prehrano, ki mora biti uravnotežena.
Ker študiram biokemijo, vem, kaj so naravna živila. Ljudje bi morali dati več poudarka
domače pridelanim pridelkom, saj je veliko
uvožene hrane pridelane z močnimi gnojili in
škropivi, lahko vsebuje snovi, ki so tudi rakotvorne. Mnogi so že bolj osveščeni, so pa tudi takšni, ki si
ne morejo kupiti ekoloških živil.
Stanka Pavkovič, Velika vas: Pri nabavi mesnih artiklov in zelenjave sem pozorna na izvor, sicer pa doma na kmetiji pridelamo skoraj vse, kar potrebujemo, tako da hrano le
redko kupujemo. Da uživamo lokalno pridelano hrano, se mi zdi izjemno pomembno, kajti
s tem si zagotovimo, da imamo znanega proizvajalca in vemo, kaj jemo, sicer pa ne moreš vedeti, kako
je bilo pridelano, kako je potovalo in podobno.
Zdenka Mirtek, Stojanski Vrh: Pogosto kupujem na tržnici, zato gledam predvsem na to,
da so živila slovenskega izvora. Veliko hrane
pridelamo doma ali kupimo od kmetov, zato
se mi zdi zelo pomembno, da uživamo lokalno pridelano hrano. Če pa že kupujem v trgovini, pa sem pozorna tako na slovensko poreklo kot tudi na ceno. Me pa pri nakupu sadja ali zelenjave
zmoti to, da ni natančno opredeljen izvor.
Zvone Stermecki, Krško: Pri nakupu obvezno gledamo na poreklo, kolikor se da kupujemo slovenske proizvode, tako meso kot
zelenjavo, čeprav to večino pridelamo sami.
Tudi ostale prehrambene in neživilske proizvode kupujemo od slovenskih proizvajalcev,
če tudi so ti nekoliko, a ne bistveno dražji od
tujih, so pa naši. In sem prepričan, da vredni večjega zaupanja v kakovost pridelave, obdelave ali materialov.
ramo za prihodnost in ne za
preteklost.
Dejali ste: "Želim delati pošteno". Ali v to res verjamete, je to v politiki možno?
20-letna zgodovina Sloveni-

Ne bom dopustil, da bi me kdo zapeljal
v te ideološke zgodbe.
sposobna voditi dialog z vsakim v tej državi. Kdor tega
dialoga ni sposoben voditi in
priznavati vseh členov družbe, ne more voditi države.
Tisti, ki so te sodbe o govornikih dajali, sodijo v ta krog.
Sam pa sem pri vodenju občine Krško pokazal, kako vidim
to delo. O imenih spoštovanih govornikov, ki so postali predmet polemike, nimam
nobenih dilem ali težav in jih
bi še enkrat povabil za govorniški oder. Pri tem pa so tisti, ki kažejo name in nanje
s prstom, pozabili na še druge govornike, med drugim na
duhovnika Izidorja Pečovnika
Dorija iz Berlina kot govornika na slavnostni akademiji ob
občinskem prazniku, videmskega župnika Jožeta Vogrina na osrednji krški kulturni
proslavi in druge. Slovenija
bo šla naprej samo tedaj, ko
se bomo v družbi povezovali
in ne izključevali. Sam si nisem in si ne bom dopustil, da
bi me kdo zapeljal v te ideološke zgodbe. Skrbeti mo-
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je tega ravno ne potrjuje.
V politiki sem, če upoštevam
svojo izvolitev leta 1986 za
predsednika KS Koprivnica, že 26 let in sem v vseh
teh letih delal pošteno. Tako
moje delo kot delo drugih
bodo ovrednotili in zanj izstavili račun drugi. Kjer je
to potrebno, naj delo politikov presodijo tudi tisti organi, ki so zato pristojni, torej
organi pregona in pravosodni sistem. Kajti nepravilnosti so na politični sceni še
kako prisotne, imamo politike z več kot deset obtožnimi
predlogi, pa nobenega epiloga. Prav je, da se ocenjuje vsakega politika posebej

nito v politiki, gospodarstvu,
bančništvu in ostalih institucijah. Če se sistem sam ne bo
uredil razmer v družbi, nam
bodo zelo jasno povedali svoje mnenje ljudje na ulici.
Bojim pa se, da iz tega sledi posploševanje in na koncu nekritičen pogled na vse.
Zaključujete tudi kratko, a
vendar dinamično obdobje
kot minister kar dveh resorjev, ki sta se vas v veliki
meri dotikala – kmetijstva,
ki vam je blizu tako rekoč
od otroštva, in pa okolja,
ki se še kako tiče občine, ki
ste jo ves čas vodili. Katerih problemov ste se uspešno lotili in česa vam je žal,
da niste mogli postoriti?
Vesel sem tega izziva, ki mi
je bil dan za to dobro leto.
Poznati delovanje ministrstva, biti v vlogi ministra je
res velika izkušnja. Najprej
je bilo treba združiti kmetijski in okoljski resor, ga narediti, četudi so drugi napovedovali, da je to nemogoče
– v združljivega. Na tej osno-

Mirno lahko pokažem s prstom na
direktorat za energetiko …
in naj vsak polaga račune za
svoja dejanja. Brez poštenja
in trdega dela v politiki ne bo
šlo. Institucije države morajo delovati hitreje in kaznovati tiste, ki delajo nezako-

vi smo denimo v enem letu
izvedli sanacijo akumulacijskega bazena Vogršček na
Primorskem. Končno smo za
isto mizo posedli predstavninadaljevanje na str. 4
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Slovenija bo šla naprej ...
nadaljevanje s 3. strani

Novo vodstvo krškega DeSUS-a
RAKA - Občinska organizacija Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS) Krško je 6. marca na Raki organizirala skupščino stranke, na kateri so člani, zbralo se
jih je 32 odstotkov od skupno 111 članov, pregledali aktivnosti v obdobju od zadnje skupščine v letu 2011 in si
zastavili smernice delovanja za tekoče in prihodnje obdobje. Izvolili so tudi novo vodstvo.

ke nekdanjih dveh resorjev
in poiskali rešitve in ne problemov. Poleg tega je bil v
tem letu narejen tudi občuten premik pri črpanju evropskih sredstev, kakor tudi na
področju odlaganja odpadkov. Na kmetijskem področju uspešno zaključujemo
finančno perspektivo 20072013. V vsebinskem dialogu
z vsemi deležniki smo zastavili program razvoja podeželja in skupne kmetijske politike za naslednjih sedem let,
kolikor traja evropska finančna perspektiva. Zagotovo sta
mi področji našega ministrstva ležali. Nedvomno pa je
predvsem okoljsko področje
tisto, na katerem bo treba v
prihodnje še zelo veliko postoriti. Da bi se to področje
lahko kolikor toliko uredilo,
potrebujemo še dva, tri mandate vodenja zelo konsistentne politike. Osebno sem na
leto delovanja v Vladi RS ponosen.
Na seji Vlade RS 7. marca
smo sprejeli predlog za re-

tvi gradbenega dovoljenja.
Izgradnja odlagališča je tudi
obveza in odgovornost do naših bodočih rodov.
Ozriva se še na občino Krško, ki ste jo vodili 13 let,
zastavili veliko projektov,
ki jih bomo občani plačevali še nekaj let. Zgrajena je
bila komunalna infrastruktura, marsikaj je narejeno na področju standarda
v družbenih dejavnostih,
vendar pa, če odštejemo
energetiko in novogradnjo
Krke, v industrijskih conah
praktično ni novih tovarn.
Najbrž si niste tega tako
predstavljali?
Ponosen sem na projekte, ki
smo jih uresničili v občini Krško v zadnjih 13 letih. Glede
izgradnje poslovnih con pozabljamo, koliko izgubljenih
delovnih mest v zadnjih petnajstih letih je bilo treba nadomestiti z novimi delovnimi
mesti, da imamo takšno gospodarsko sliko, kot je. Nova
podjetja na izstopu iz avtoceste, na vstopu v mesto v
Žadovinku, nova podjetja na

Odnosi med Krčani in Brežičani so
povsem normalni.
Novo vodstvo stranke (od leve): Stanislav Grabnar, Jožica Mikulanc in Vlado Bezjak
Kot je podal poročilo za minulo leto podpredsednik občinske
organizacije Stanislav Grabnar, ki je prevzel vodenje stranke po smrti dotedanjega predsednika Antona Planinca v avgustu lani, so v stranki sodelovali z vsemi tremi predstavniki stranke v krškem občinskem svetu, pokrajinskim odborom
DeSUS za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, s kandidatko
mag. Valentino Vuk sodelovali na državnozborskih volitvah,
nasploh pa sledili smernicam delovanja, sprejetimi na 8. kongresu stranke na Bledu v letu 2011. V obdobju med skupščinama so za člane pripravili tudi družabna srečanja, po trije
delegati občinske organizacije so se udeležili tako 8. kongresa kot nedavnega 9. kongresa stranke, v septembru lani pa
so si uredili sedež in prostor za delovanje na naslovu Cesta
krških žrtev 30 v Krškem. Grabnar je minulo delo ocenil kot
uspešno, zbrani pa so soglasno potrdili tudi finančno poročilo blagajničarke Marije Istenič. V minulem letu so na prihodkovni strani razpolagali z okoli 11.880 evri sredstev, medtem
ko so odhodki znašali okoli 4.500 evrov.
Med volilnimi opravili na skupščini so za novega vodjo občinske organizacije izvolili 58-letnega Vlada Bezjaka. Ob novo
zaupani funkciji je Bezjak tudi član občinskega sveta občine Krško in vodja pri njem delujočega Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu, že štiri mandate kot predsednik vodi Policijsko veteransko društvo Sever Posavje, od leta
2010 pa predseduje svetu KS Brestanica. V predstavitvi dela
je izpostavil izvajanje nalog, ki temeljijo na vztrajanju na
načelih socialnega partnerstva in dialoga, zavzemanju za gospodarsko uspešno in socialno pravično družbo, zagotavljanju javnega zdravstva in šolstva, povečanju števila članic in
članov ter simpatizerjev, predvsem si želi pritegniti v stranko mlajše člane in upokojence, vzpostaviti tesnejše sodelovanje z društvi upokojencev, z drugimi občinskimi organizacijami DeSUS ter z ostalimi strankami na nivoju občine. Med
drugim se je zavzel tudi za to, da v občinski organizaciji v letošnjem letu, v katerem obeležujejo 10-letnico ustanovitve,
izdajo priložnostno brošuro in jubilej počastijo z organizacijo slovesnosti. Na podpredsedniški mesti sta bila izvoljena
Jožica Mikulanc in Stanislav Grabnar, soglasno pa so potrdili
tudi ostale funkcije in odbore. Svojo udeležbo na skupščini je
sicer najavil tudi predsednik stranke Karl Viktor Erjavec, a
je zaradi neodložljivih opravil svojo odsotnost opravičil, ob
tem pa krškim članom stranke in novoizvoljenemu vodstvu
zaželel uspešno delo tudi v prihodnje.

Bojana Mavsar

organizacijo vodarstva v Sloveniji. To področje je bilo
po letu 1990 v Sloveniji zapostavljeno in zahteva najprej reorganizacijo in učinkovitejši sistem upravljanja.
Pričeli smo pogovore za pridobitev kredita Evropske investicijske banke, s katerim
bi v naslednjih petih letih
vložili vsaj po sto milijon letno v protipoplavne ukrepe
in tako preprečili nastajanje
škod zaradi vse pogostejših
poplav.
Pred 10 leti smo skupaj zbirali podpise za sporazum s
Hrvaško, ki je določal tudi
vprašanja NSRAO. Kaj je z
odlagališčem, za katerega
je bilo toliko vročih besed,
razprav in tudi zamer, kaj je
s protokoli?
Na žalost po tistem, ko smo
leta 2009 uspeli sprejeti Državni prostorski načrt za odlagališče, nista ne vlada Boruta Pahorja ne naša vlada
uspeli naredili koraka naprej. Mirno lahko pokažem
s prstom na direktorat za
energetiko znotraj ministrstva za infrastrukturo. Najbolj odgovorni nimajo jasnega pogleda, kako naprej
s tem pomembnim projektom. In bolj ko bi morali iskati rešitve, se iščejo vselej
novi problemi. S tem so povezani tudi protokoli, ki so
po odločitvi Računskega sodišča vezani na to, da gredo v realizacijo po pridobi-

Vidmu so plod načrtnega dela
v zadnjem desetletju. Izgradnja hidroelektrarn, umestitev podjetja GEN energija, to so podvigi, za katere
je bilo potrebno veliko znanja, pa tudi modrosti. Marsikje v Sloveniji nam to priznavajo kot velik uspeh.
To, da je najboljše slovensko podjetje Krka iz Novega mesta kupilo v Krškem 17
hektarjev zemljišč, je lahko
pomembna prelomnica v razvoju naše občine. Investicija na prvih šestih hektarjih, ki je že v teku, je vredna
95 milijonov evrov. V poslovni coni Vrbina je umeščenih
že kar nekaj uspešnih podjetij. Trdno sem prepričan, da
bo po koncu gospodarske krize ponovno v prednosti tista
občina, ki bo imela zgrajeno
gospodarsko infrastrukturo.
Druga resnica pa je, da delimo usodo tega trenutka v
gospodarstvu, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v Evropi
in širše po svetu. Lahko pa
mirno rečem, da ne poznam
okolja v slovenskem prostoru, v katerem bi bilo z modrim pogledom vnaprej, dobrim sodelovanjem lokalne
in državne politike ter z aktivnostmi na lokalni ravni začetih in končanih toliko investicij, kot nam je to uspelo v
Posavju.
Kako ste zadovoljni z vodenjem občine s strani župana mag. Mirana Stanka? Ne-

kateri pravijo, da še vedno
upravljate občino …
Mag. Miran Stanko je človek,
ki je v življenju že dokazal,
da zna sam marsikaj narediti. Kot ekonomist in gospodarstvenik je zelo jasno odgovoril na trenutno situacijo.
Sicer pa sem uspel prebrati
v določenih medijih, da se
pojavljam kot nekakšna nevidna roka. Naj vam povem,
da nisem videl ne letošnjega
proračuna ne proračuna naslednjega leta. Nisem sodeloval v nobeni razpravi oko-

Ne skrbijo me neprijetna vprašanja,
bolijo pa me neresnice.
li tega, ker mi enostavno čas
ne dopušča. Tega, kar sem
obljubil sebi in našemu županu, da se z odhodom z občine ne bom mešal v njeno
delovanje ali v sprejemanje
odločitev, se tudi držim. Gospod župan mag. Miran Stanko povsem suvereno in po
mojem mnenju odlično vodi
Občino Krško.
Odnosi z Brežicami niso
najboljši, tudi zaradi razhajanj s SDS in Andrejem
Vizjakom, to se je dogajalo v bistvu že pred ugotovitvami KPK.
Odnosi med Krčani in Brežičani so povsem normalni.
Moj sin igra rokomet v ekipi Krško-Brežice z imenom
Brežice, hči poje v Glasbeni
šoli Brežice in je lani zastopala občino Brežice na obisku v njihovem pobratenem
mestu. V politiki in med politiki pa pride občasno do različnih pogledov in stališč, ki
jih včasih tudi ne znamo najbolj primerno razrešiti.
Vaš ministrski kolega Vizjak je požel veliko odobravanj, celo med opozicijo, in
nekako velja za najboljšega ministra te vlade. Kako
vidite vajino sodelovanje v
bodoče?
Andreju je treba priznati in
mu izreči vse priznanje za
dva ključna projekta te vlade, ki ju je odlično zaključil na svojem ministrstvu. To
sta pokojninska reforma in
delovno-pravna zakonodaja. Za to mu gredo čestitke.
Tudi sicer lahko rečem, da
sva v vladi na projektih dobro sodelovala, imela več ali
manj podobna stališča. Ve pa
se, da sva imela kratek stik
pri kadrovskih imenovanjih
v okviru energetskega podjetja GEN energija. Nisem
se strinjal z nepotrebnimi
in neprimernimi kadrovskimi
zamenjavami v tem podjetju
in sem se temu odločno uprl,
vključno z grožnjo o izstopu
iz vlade.

nostjo, sem vedel, da bom
tokrat v to »politično brezno« potegnil tudi družino.
Žal je to odraz politične kulture v Sloveniji, ki si jo bom
osebno prizadeval spreminjati. Na koncu sem se odločil, tudi s podporo žene in
obeh sinov, s strani hčere pa
so bili resnici na ljubo izrečeni zadržki, a je mojo odločitev kljub temu podprla.
Krogu najbližjih prijateljev
je jasno, da nisem nič drugačen od tedaj, ko sem prvič
sprejel vodenje KS Koprivnica. Sam ne spreminjam stališč, mnenj in niti prijateljev po tem, kakšno funkcijo
opravljam. Dobro se počutim
v družbi poštenih, delavnih
in odkritih ljudi.
Ali ste računali s tem, da
boste vi in družina sedaj še
bolj izpostavljeni medijem,
ki jih bodo oskrbovali vaši
tekmeci tudi z neprijetnimi vprašanji ali celo neresnicami?
Ne, da bom, to se že dogaja. Ne skrbijo me neprijetna
vprašanja, bolijo pa me neresnice, toliko bolj takrat, ko
so jih deležni družinski člani. Ko sva se s kolegom Žerjavom dogovorila, da prevzamem ta izziv, sva bila v
enem od slovenskih tednikov, ki izhaja ob ponedeljkih, v zaporednih številkah
do kongresa stranke deležna precejšnje pozornosti.
Za določene medije, ki slovenski prostor zapolnjujejo s takšnimi vsebinami, bi
bilo res vredno razmisliti, ali
sploh lahko obstajajo, saj so
le podaljšana roka nekih intrigantskih politikov. Sem politik, a sem hkrati tudi svoboden človek in lahko povabim
gospoda Kučana za slavnostnega govornika na proslavo ali pa grem h gospodarstveniku gospodu Škrabcu na
večerjo. Podlim novinarskim
zgodbam in fotomontažam se
res ne nameravam ukloniti.


Bojana Mavsar

Posebna ponudba v marcu (18. - 31. 3. 2013)

Posavci na kongresu MSi
BLED/POSAVJE - Na Bledu je 2. in 3. marca potekal 13. kongres Mlade Slovenije – podmladka NSi, na katerem se je zbralo več kot sto delegatov in gostov, med katerimi je bilo tudi
deset mednarodnih gostov iz različnih koncev Evrope. Iz regijskega odbora MSi Posavje in Dolenjske se je kongresa udeležilo kar devet delegatov. Na kongresu so delegati izbirali novo
vodstvo, saj je bil kongres volilne narave. V novi izvršilni odbor
MSi je bila izvoljena tudi članica regijskega odbora MSi Posavje Marjetka Kerin. Kongres je potekal pod geslom “Mladi sledimo idealom”, ki opisuje, kaj so cilji mladih v Mladi Sloveniji.

Vir: MSi Posavje

Kako so sprejeli vašo izvolitev doma, kako prijatelji in
kolegi? Boste imeli zdaj več
ali manj časa za sadovnjak
in družino?
Pri vseh mojih odločitvah do
sedaj sem si predhodno prizadeval pridobiti dogovor, če
že ne soglasje v družini. Odločitev za zdajšnjo funkcijo
je bila najtežja, saj sem se
zavedal odgovornosti oziroma tudi tega, na kakšna pota
stopam. Čeprav do sedaj nisem nikoli bežal pred odgovornostjo in izpostavlje-
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Potrebno se je predhodno naročiti na tel.: (07) 45 22 988 ali paradiso@siol.net
Ponudba ne velja za nakup darilnih bonov, velja le ob plačilu z gotovino.
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Ne več sramota, ampak ponos mesta

KRŠKO - Krškemu so bile mestne pravice podeljene 5. marca 1477, 536 let kasneje, prav tako na 5.
marca, pa je bila tudi uradno namenu predana obnovljena Mencingerjeva hiša, ki sodi med najpomembnejše in najstarejše objekte v starem jedru mesta.
Hišo, danes na naslovu Cesta
krških žrtev 2, je leta 1887
kupil in si jo izbral za domovanje odvetnik, slovenski politik in pisatelj Janez
Mencinger, ki je dobri dve
leti tudi županoval mestu,
pri čemer je ob obnovi združil dva stanovanjska objekta, tedaj na naslovu 37 in 38.
Pred leti, z obnovo t. i. Valvasorjevega kompleksa, ki
se nahaja v neposredni bližini Mencingerjeve hiše, pa
je zgodovinar dr. Boris Golec iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa na podlagi
raziskav arhivov in razpoložljivih katastrov nekdanje
ureditve mesta prišel tudi
do presenetljive ugotovitve, da ima navedeni objekt
z zgodovinskega vidika še večji pomen, saj je v južnem
predelu objekta na številki
37 krajše obdobje živel in
leta 1693 umrl polihistor Janez Vajkard Valvasor. Njegova vdova je 13 let kasneje
hišo prodala upravitelju gospostva Šrajbarski turn, od
leta 1717 in domala celotno
18. stoletje pa so bili lastniki

Otvoritev je bila zelo dobro obiskana. V ospredju minister za okolje in prostor v odstopu Franc Bogovič s soprogo, poleg dr. Boris Golec, mag. Miran Stanko s soprogo in
zadnja lastnica objekta s spremljevalcem.
hiše baroni Zetschker. Pred
Mencingerjevim nakupom je
bil lastnik obeh hiš Aleksander Auersperg – pesnik Anastasius Grün, po Mencingerjevi smrti v letu 1912 pa sta
hišo, vsak polovico, podedovala odvetnikova sinova Anton in Leon.
Leta 2009 je hišo z namenom
obnove odkupila Občina Krško, s tem pa je stavba, kot

Med obiskovalci prireditve ni bilo malo takih, ki so se v medsebojnem v pogovoru spomnili, da je naš časopis že v eni svojih prvih številk, t.j. aprila 1998, z odmevnim člankom opozoril na takrat hudo zanemarjenost znamenite stavbe sredi
starega mesta. Dobronameren in s fotografijami podkrepljen
članek je naletel na odobravanje med bralci, medtem ko je
s strani tedanjih lastnikov zgradbe uredništvo časopisa doletela odškodninska tožba v znesku, ki je bil veliko višji od
celoletnega prometa mesečnika. Komaj 14-letna avtorica in
fotograf sta morala pred državno tožilko in na sodišče, sledilo je nekajletno mučno obdobje obravnav, odškodninski zahtevek pa je kot Damoklejev meč visel nad tedanjim kolektivom ter mu jemal voljo do dela. K sreči se je našel nekdo,
ki je presekal to nesmiselno zgodbo in primer se je končal z
javno objavo opravičila ... 
Ur.

je dejal slavnostni govornik
na otvoritvi dr. Boris Golec,
po desetletjih mrtvila in pozabe doživela prevetritev
in presvetlitev: „Bila je namreč ena tistih mnogoštevilnih sivih, prašnih, pozabljenih mestnih stavb, navzven
neizmerno podobnih v svoji
enoličnosti. Takšnih, mimo
katerih človek tako rekoč
zdrvi, ne da bi jim vsaj za
hip namenil pogled. Ena tistih, s katerih pročelja je
mogoče že na daleč prebrati, da se je zanjo čas ustavil v trenutku, ko je izgubila pravega gospodarja /.../
Gotovo najpomembnejše je
bilo odkritje renesančnih poslikav v severni hiši, célo stoletje starejših od časa, ko je
v sosednji, južni hiši preživljal zadnje mesece svojega življenja polihistor Valvasor. Tu so freske, ki so jih
naslikali in zrli še ljudje Bohoričevega in Dalmatinovega časa, dveh nedvomno najznamenitejših mož, ki ju je

dalo Krško. In pod tlemi so
se očem arheologov razkrili vidni in otipljivi dokazi,
da so na tem prostoru živeli že srednjeveški Krčani, eni
tistih, o katerih priča sicer
le peščica listin. Prav v tem
delu Krškega je namreč nastala najzgodnejša trška naselbina, nekateri teh zidov
in kamnov so videli še turške
vpade in povzdignitev krškega trga v mesto, da ne govorimo o uničujočih požarih,
ponavljajočih se stoletnih
poplavah, potresih in vojnah, ki jim je bila hiša priča
pozneje.“ Kot je še dejal,
postaja z dokončanjem obnovitvenih del objekt, v katerem so prebivali Mencinger, Valvasor, Grün, pa tudi
drugi neznani častilci lepih
umetnosti iz 16. stoletja, hiša napredka in omike, ki
naj bo v ponos in okras mestu, njegovim prebivalcem
in obiskovalcem.
Otvoritveno listino sta ob
kulturnem programu poleg
dr. Golca podpisala še nekdanja lastnica objekta dr.
Jelena Mencinger in krški
župan mag. Miran Stanko,
nakar so si obiskovalci ogledali obnovljen objekt, v kateri je urejena tudi Mencingerjeva spominska soba. V
bodoče bo njen ogled, kakor
tudi preostalega muzejskega dela v objektu, možen po
predhodni najavi v Mestnem
muzeju Krško. 

Bojana Mavsar
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Priznanji tudi za novinarja
LJUBLJANA/POSAVJE – Zveza slovenskih društev za boj
proti raku je 6. marca na Ministrstvu za zdravje na slavnostni seji podelila priznanja in plakete zaslužnim sodelavcem društev.

Prejemnika priznanj Natja Jenko Sunčič in Pavel Perc med
Vladimiro Tomšič in dr. Alenko Krenčič Zagode
Številnim prisotnim je spregovorila predsednica zveze izr.
prof. dr. Maja Primic Žakelj. Med drugim je povedala, da so
na svetu, v Evropi in tudi v Sloveniji rakave bolezni iz leta
v leto vse večji javnozdravstveni problem. Po podatkih Registra raka RS v Sloveniji zboli za rakom okrog 13 tisoč ljudi na leto, umre pa jih približno 6 tisoč. Glede na trend se
lahko pričakuje, da bodo od rojenih leta 2009 za rakom do
75. leta starosti zboleli eden od dveh moških in ena od treh
žensk. Pri moških je zadnja leta najpogostejši rak prostate,
ki je na tem mestu zamenjal pljučnega raka, pri ženskah pa
rak dojk. Pet najpogostejših vrst raka pri nas – kožni rak (razen melanoma), raki debelega črevesa in danke, prostate,
pljuč in dojke – obsega 59 odstotkov vseh novih primerov rakavih bolezni. Zato je treba upoštevati in udejanjati mnogokrat ponovljeni zdrav način življenja - brez cigarete, z zdravim prehranjevanjem, primerno težo, nepitjem alkohola in
zmernim sončenjem.
Povezovalno moč v boju proti raku imajo laični in strokovni
delavci društev, ki osveščajo prebivalstvo. Na predlog Posavskega in obsoteljskega društva za boj proti raku sta za plemenit prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zveze slovenskih društev za boj proti raku pisno priznanje kot dolgoletna
poročevalca o delu Posavskega in obsoteljskega društva prejela novinarja Pavle Perc (Dolenjski list) in Natja Jenko Sunčič (Posavski obzornik) ter aktivna članica Mirela Zalokar
(odsotna zaradi bolezni). 
N. J. S.

Upravna enota Krško v 2012

Več dela z manj zaposlenimi
KRŠKO – Kot ugotavljajo na Upravni enoti Krško v poročilu o poslovanju v letu
2012, je lansko poslovanje zaznamoval na eni strani za 40,3 % večji obseg
zadev v reševanju, na drugi pa neugodna kadrovska situacija, saj se je število zaposlenih zmanjšalo za pet. Vodstvo kljub temu ocenjuje, da so poslovali
uspešno, kar potrjuje tudi visoka stopnja zadovoljstva njihovih strank.
Kot so zapisali v uvodnem povzetku lanskega leta, je bilo
zaradi menjave osebnih dokumentov in orožnih listin po
številu zadev največje povečanje na področju upravnih
notranjih zadev (za 42,1 %);
zakon o uravnoteženju javnih financ je imel za posledico za 71,2 % več zadev v zvezi
z žrtvami vojnega nasilja; na
kmetijstvu je bilo za 10,5 %
več zadev, na gradbenem področju pa za 6,7 %. Upravna
enota Krško, ki ima „na skrbi“ območje občin Krško in Kostanjevica na Krki s 185 naselji
in prek 28 tisoč prebivalci, je
imela ob koncu leta po petih
prenehanjih zaposlitve (štirih zaradi upokojitve in enega sporazumnega prenehanja, nadomestnih zaposlitev
ni bilo) 36 uslužbencev. Stranke so njihovo delo v letu 2012
ocenile z oceno 4,88 (najvišja možna ocena 5), pri čemer
so pri vseh anketnih vprašanjih z doseženo oceno presegli njihova pričakovanja, ocena zadovoljstva uslužbencev
je znašala 4,40. Marca 2012
so ukinili Krajevni urad Raka,
ki ni deloval od junija 2010,
Krajevni urad Senovo pa z 31.
12. 2012.

Če povzamemo še nekaj zanimivih poudarkov iz lanskega
dela UE Krško: sklenili so 117
zakonskih zvez (64 v Dvorani v
parku v Krškem, 53 v Kostanjevici na Krki in eno izven uradnih prostorov) ter opravili en
obred ponovitve svečanosti ob
zlatem jubileju zakonske zveze. Na podlagi prejetih sodb
so v matični register vpisali 43
razvez zakonskih zvez, 28 osebam so izdali odločbo o spremembi osebnega imena, spremembi imena in/ali priimka. V
register prebivalstva za območje UE Krško so vpisali 310 rojenih oseb. S podatkom o številu umrlih oseb ne razpolagajo,
ker se umrle osebe vpisujejo
v evidenco upravne enote po
kraju smrti. V register društev
so na novo vpisali 17 in izbrisali pet društev, tako da je bilo
ob koncu leta na območju UE
Krško registriranih 367 društev.
Izdali so 47 dovoljenj za javne prireditve in 2.224 vozniških
dovoljenj, v evidenco voznikov
vpisali 130 izrečenih ukrepov
sodišč, od tega 116 ukrepov
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Na dan 31.
12. 2012 je bilo v UE Krško
18.926 voznikov ter 20.953 registriranih vozil.

„Kljub temu, da smo pred
enim letom vedeli, da bo leto
2012 za upravno enoto velik
izziv zaradi bistveno povečanega obsega dela na podlagi
ocene števila zadev iz naslova
menjav osebnih dokumentov,
komasacij, remonta v NEK in
ugotavljanj stalnega prebivanja ter kadrovske situacije zaradi predvidenih upokojitev in
starševskih dopustov, omejevanja nadomestnih zaposlitev
ter nadaljnjega zmanjševanja
finančnih sredstev, je Upravna
enota Krško tudi v letu 2012
v zelo spremenjenih poslovnih in delovnih pogojih delovala zakonito, strokovno,
učinkovito, uspešno, z nadpovprečnimi obremenitvami
uslužbencev. Glede na sedanjo družbeno-ekonomsko situacijo tudi poslovanje v letu
2013 ne bo lahko,“ piše v zaključku poročila, ki so ga pripravile načelnica mag. Lidija
Božič, vodja oddelka za prostor in občo upravo mag. Jožica Volčanjk, vodja Oddelka
za upravne notranje zadeve
Vida Omerzel in vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo mag. Nina
Hadžimulić.

Peter Pavlovič

ZAKAJ BI ZAPRAVLJALI SVOJ DENAR
UGODNI
JESENSKI KREDITI
ZA VISOKE PROVIZIJE POLOŽNIC?
SAMO
ZA VAS
PRI NAS
LAHKO PLAČATE
POLOŽNICO
S PROVIZIJO LE

V jesenskih mesecih
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam
akcijske kredite:
IN Sugodne
TEM PRIHRANITE
VAŠ DENAR

0,39 €

PROVIZIJE PRI PLAČILU POLOŽNIC

• kredite
od 61RAČUNA
do 96
IMETNIKI
OSEBNEGA

mesecev
NEIMETNIKI OSEBNEGA RAČUNA
z0,39
obrestno
mero
od
6M
euribor
4,00
%
€ (do 460,00 €)
0,50 € (do +
460,00
€) - NOVO

0,15 % (nad 460,00 €) max. 2,00 €

0,15 % (nad 460,00 €)
• kredite od 97 do 120 mesecev
TRAJNI NALOG SAMO 0,12 €
z obrestno mero od 6M euribor + 4,80 %
Ob odprtju osebnega računa vam ponujamo:

• 12 mesecev brez stroškov vodenja računa,
•Informativni
nato le 1,25 izračuni
€ mesečno
do za
96zaposlene
mesecev:in 0,80 € mesečno z upokojence,
• dvigi na VSEH bankomatih (tudi na bankomatih drugih bank) BREZ PROVIZIJE,
Znesek
Anuiteta
Strošek odobritve Zavarovanje
Vodenje
EOM
• spletna banka DH-Plus brez pristopnine,
EUR
188,20mere
EUR na depozitnih
195 EUR vlogah614,28
EUR
1,50 EUR
6,40 %
• 15.000
ugodne
obrestne
in varčevanjih,
• gotovinske, stanovanjske in eko kredite po ugodnih obrestnih merah
Znesek

30.000
EUR
IN
ŠE

Zavarovanje

Vodenje

374,89 EUR
250 EUR
1.223,64 EUR
MNOGO
DRUGIH UGODNOSTI.

Anuiteta

Strošek odobritve

1,50 EUR

EOM

KUPON

6,14 %

Efektivna obrestna mera in euribor sta obračunana na dan 1. 11. 2012. Obrestna mera velja za

Obiščite
v poslovalnici
hranilnice
v Brežicah
imetnikenas
osebnega
računa Delavske
z rednimi mesečnimi
prilivi
plače ali pokojnine.
na Cesti prvih borcev 9 – pred glasbeno šolo, kjer Vam
bomo z veseljem odprli osebni račun in Vam svetovali ob
morebitnih dvomih in ODLOČITEV
vprašanjih, ob tem
vamVAŠI
postregli
JEpaNA
STRANI,
BREZPLAČNO KAVICO ALI ČAJ dobrodošlice.

položnice
brez
PRIČAKUJEMO VAS V NAŠI POSLOVNI ENOTI:
Za več informacij nas lahko tudi pokličete
Brežice,
Cesta
borcev 9, tel.: 07 620
05 00,
PROVIZIJE
na tel.: 07/
62 00prvih
500-507

vsak delovni dan
od 8.30
do 17.00
- NEPREKINJENO
vsak
delovni
dan
od 8.30 do

17.00 ure.

S tem kuponom lahko plačate

vse položnice brez provizije!
Lepo
Vas
pozdravljamo, Vaša Delavska
hranilnica.
E-mail:
info@delavska-hranilnica.si
Spletni
naslov: www.delavska-hranilnica.si
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Najprej ocenjevanje, nato še rez
GADOVA PEČ – 5. marca je Vinogradniško-turistično društvo Gadova peč v zidanici Komatar organiziralo ocenjevanje vin svojih članic in članov, pet dni kasneje pa so opravili še rez treh potomk najstarejše
vinske trte z Lenta.

Obvestilo lastnikom psov
Zadnje čase se pojavlja vse več psov, ki se prosto gibljejo v
naseljih ali v naravnem okolju. Imetnike psov zato opozarjamo na nekatera pomembna dejstva, ki naj bi jih upoštevali pri vzreji. Občinski Odlok o vzreji psov in obveznostih
pri vzdrževanju čistoče javnih površin določa, da je imetnik
psa dolžan skrbeti, da se pes ne giblje brez nadzorstva,
ne ogroža ljudi in živali. V času, ko pes ni pod neposrednim
nadzorstvom svojega imetnika, mora biti v svetlem in zaprtem prostoru, v ogradi oziroma pesjaku ali pripet na verigo,

Komisiji za rdeča in bela vina
sta imeli kar precej dela,
saj so ocenjevalci ocenili kar 177 vzorcev. Od tega
je bilo 98 vzorcev cvička in
37 frankinj. Skupno število vzorcev rdečih vin je bilo
152, belih pa 25. Predsednika ocenjevalnih komisij sta
bila Stane Erman in Zdravko Mastnak, oba priznana
ocenjevalca vin in tudi ambasadorja cvička. Ocenjevalni komisiji so sestavljali
še Katarina Merlin, Gregor
Štemberger, Adi Brod, Andrej Dornik, Roman Šepetavc, Jernej Martinčič, Stane Jarkovič in Jože Prah ter
tudi člana VTD Gadova peč
Franc Hribar in Zdenka Mirtek. Najvišjo oceno (16,13)
med cvički so podelili Robertu Jarkoviču. S tem je eden
izmed največjih vinogradnikov v vinskih goricah Gado-

Stane Kocutar med rezjo trte pri Komatarjevih
ve peči postal nosilec naziva kralj cvička, doseženega
na društvenem ocenjevanju.
Hkrati pa je dobitnik prenosljivega velikega „gada“,
ki pridelovalce najboljšega
cvička spremlja že pet let.

10. marca pa so se kljub slabemu vremenu v lepem številu zbrali člani društva in
prisostvovali rezi potomk
najstarejše trte na svetu, ki
raste v Mariboru. Rez je opravil mariborski mestni viničar

Prvak salamijade domačin Bautin
Pes z ubitim muflonom
ki je dolga vsaj tri metre in je hkrati njen doseg najmanj tri
metre oddaljen od javne poti. Na ulicah in trgih v mestnem
območju ter na drugih gosto naseljenih območjih občine, ki
so namenjena pešcem, se pes lahko vodi le na povodcu, popadljivi psi pa morajo nositi nagobčnik.
Pse, ki se gibljejo brez nadzora, ujame in prevzame zavetišče za zapuščene živali. Stroške, ki pri tem nastanejo, plača lastnik.
Vse lastnike psov opozarjamo, naj svojih ljubljenčkov ne
puščajo, da se prosto gibljejo v naravi. Prihaja namreč čas
poleganja divjadi, pravkar poleženi mladiči pa so še posebej ogroženi s strani potepuških psov. Pozivu k odgovornemu ravnanju se pridružuje tudi Lovska družina Radeče. Zakon o divjadi in lovstvu predpisuje za lastnika, ki psa brez
nadzorstva spušča v prosto naravo, globo v višini od 420,00
do 1200,00 EUR.
Posebej želimo občane opozoriti na obveznosti pri vzdrževanju čistoče. Odlok določa, da je imetnikom psov prepovedano voditi psa na otroška igrišča, športna igrišča in podobno. Posebej pomembno je določilo, da je lastnik psa dolžan
za svojim psom odstraniti iztrebke, a se mnogi imetniki psov
tega žal ne zavedajo. Globa za imetnika psa ob nespoštovanju navedenega je 50,00 EUR. Na zelenicah in poteh zadnje
čase ni opaziti le trobentic, ampak so žal vse pogostejši pojav pasji iztrebki, zato bo v prihodnje tudi na našem območju poostren nadzor s strani pristojnih služb.

SEVNICA - Na dan mučenikov se je v stari sevniški trški gostilni Vrtovšek odvijala
v organizaciji Društva salamarjev Sevnica že 52. salamijada.
Na prireditvi, kjer so za dobro
vzdušje skrbeli člani in članice godbe Blanški vinogradniki
ter hišni ansambel Slepo črevo, so razglasili tudi najboljše izdelovalce salam, ki jih je
posebna komisija ocenila dan
prej. Med 81 izdelovalci domačih salam je slavil Sevničan Stojan Bautin, ki je na
prireditvi sodeloval drugič in
se je vpisal na prehodni pokal.
Drugi je bil Anton Gorenc iz
Šmarjeških Toplic, tretje mesto pa je osvojila turistična
kmetija Škrbina, prav tako iz
Šmarjeških Toplic.
Sevniška salamijada, ki je
najstarejša prireditev v Slo-

Najboljši salamarji 52. sevniške salamijade z zmagovalcem Stojanom Bautinom
veniji, postaja zadnja leta
tudi mednarodna. Na t. i.
salamijadi prijateljev so 24
vzorcev salam prispevali mojstri in mojstrice v izdelovanju
domačih salam iz petih držav
– Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Srbije. Zmagovalna kombinacija v mesni
dobroti je prinesla prvo me-

OPREMA VAŠEGA DOMA

sto Avstrijki Mariji Harrick.
Na prireditvi, ki jo je povezoval Slavko Podboj, so izbrali
tudi najmlajšega salamarja.
To je postal 16-letni Kristjan
Jakopič iz Dolenjega Boštanja. Med obiskovalci sta bila
tudi dva »mučenika«, rojena
prav na 10. marec.
 S. Radi, foto: L. Motore

in agronom Stane Kocutar, ki
je najprej obrezal trto v domačem vinogradu lanske vinske kraljice Slovenije in pred
kratkim izvoljene predsednice VTD Gadova peč Martine
Baškovič, nato pri velikem
sodu in gadu „brajdo prijateljev Gadove peči“, na koncu pa še v domačem vinogradu bivše cvičkove princese
Vesne Komatar. Pri Komatarjevih je sledila še predstavitev najstarejše žlahtne
vinske trte žametne črnine
na svetu, ki je zapisana tudi
v Guinessovo knjigo rekordov.
Jože Unetič iz Trsničarstva
Unetič iz Sajevc je obenem
prikazal postopek cepljenja
vinske trte. Za glasbeno popestritev pa sta na harmoniki poskrbeli sestri Adrijana in
Maja Žibert z Rake.

R. Retelj/

VTD Gadova peč

Smučišče na
Okroglicah
pod Lisco

OKROGLICE - Letošnja zima
je bila s snegom izjemno
radodarna in ljubitelji belih strmin so si lahko privoščili prijeten zimski dan (ali
pa popoldan) na turistični
kmetiji Močivnik na Okroglicah pod Lisco, kjer se je bilo
mogoče spustiti s smučmi, z
bordi ali pa s sanmi po dveh
progah – po krajši v dolžini
70 metrov in po daljši v dolžini 170 metrov. Obe progi
imata tudi vlečnico, tako da
»štancanje« ni bilo potrebno. Močivnikovi, ki imajo lasten teptalni stroj, bi želeli
smučišče še razširiti, morda
celo umetno zasneževati in
urediti na njem nočno smuko, a ker je pri urejanju tovrstnih zadev kar precej ovir,
so zadovoljni tudi s tem, kar
trenutno imajo.

S. R.

by lagea.com na brežiški obvoznici, Mladinska c. 15
telefon: 07 49 94 760; GSM: 051 418 318; e-pošta: poslovalnica.brezice1@lip-bled.si

Planinski ples kot nekoč
SENOVO – Vse do ranih jutranjih ur se je 9. marca plesalo v senovski športni dvorani na pred dvema letoma ponovno obujenem,
pred desetletji pa zelo uveljavljenem Planinskem plesu. Zbralo se je prek 200 sprostitve in plesa željnih obiskovalcev, ki so
se zavrteli ob zvokih ansambla Slovenski zvoki. Organizator, Pla-

ninsko društvo Bohor Senovo, pa je pripravil tudi srečelov in licitacijo planinskega nahrbtnika, napolnjenega z domačimi dobrotami, ki ga je tekmovalec, potem ko ga je z roko potehtal in
najpravilneje ugotovil njegovo dejansko težko, odnesel za nagrado domov. Kot so nam še sporočili, se je na prireditvi še posebno izkazal planinski podmladek, ki je poprijel za vsako delo
in si prizadeval ustreči sleherni želji udeležencev.

B. M., foto: PD Bohor

Lagea d.o.o., Župančičeva 2a, 8250 Brežice, www.lagea.com

Pes je vaš prijatelj in hkrati tudi vaša odgovornost. Zato ravnajte odgovorno in skrbno tudi do okolja, ki si ga delite z
nami vsemi, in počistite za svojimi ljubljenčki.
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Na kmetije želijo pripeljati
tudi računalniško znanje

Poskrbite
za svoje zdravje
s preventivnimi pregledi

zalogaj, namesto ob občinskem prazniku pa bodo letošnjo razstavo pripravile za ta
dogodek. Za novo blagajničarko društva so izvolile Danico Salmič.

Ana Nuša Kunej in Milica Jeler sta častno članico društva
Faniko Kerin presenetili z darilom.
njihove najbolj aktivne članice za svoje delo dobivajo tudi
priznanja Krajevnih skupnosti, kar jim daje še dodatno
motivacijo za zavzetost. Tudi
v načrtu dela za letošnje leto
bodo sledil že utečenim dejavnostim, nadgraditi pa jih

želijo še z organizacijo računalniških tečajev, saj brez tovrstnega znanja tudi na kmetijah ne gre več. Društvo bo
jeseni gostitelj posavskega srečanja kmetic, predvidoma na gradu Rajhenburg,
kar bo velik organizacijski

Jelerjeva se je s cvetličnimi
aranžmaji zahvalila predsednicam aktivov in svetovalki
na Kmetijski svetovalni službi Krško Ani Nuši Kunej, obe
s Kunejevo pa sta posebno pozornost namenili častni članici
društva, 88-letni Faniki Kerin
iz Velikega Podloga, ki kljub
častitljivim letom še vedno
sodeluje na društvenih prireditvah, za lansko razstavo je
denimo prispevala posebno
‚svatovsko pogačo‘. Uradnemu delu občnega zbora je sledilo še predavanje predstavnikov podjetja Terra plant iz
Orešja o balkonskem cvetju
ter družabno srečanje.

Peter Pavlovič

Letna konferenca krških častnikov

KRŠKO – 8. marca so se na letni konferenci sestali člani Območnega združenja slovenskih častnikov Krško, ki bodo tudi v letošnjem letu dali poudarek vojaškim strokovnim ekskurzijam, kakršni sta bili med
drugim v minulem letu ogled družbe Arex v bližnjem Šentjerneju ter ogled patruljne ladje Triglav v koprskem pristanišču, strelskemu usposabljanju in udeležbi na veteranskih prireditvah ter proslavah.
V zadnji četrtini leta, v mesecu septembru, kot je dejal predsednik 150-članskega
združenja Anton Podgoršek,
pa bodo gostili člane stanovske organizacije iz nemškega
Obrigheima, s katerimi že vrsto let gojijo tesne stike tako
na strokovnem kot družabnem
področju. Tako so se med 27.
septembrom in 3. oktobrom
lani krški častniki z obrigheimskim združenjem, člani regionalnega združenja Rhein–Neckar– Odenwald in združenjem
iz Francije udeležili seminarja

v Berlinu, v katerem so ob tej
priložnosti obiskali tudi nemško Ministrstvo za obrambo,
med ogledom vrste berlinskih
znamenitosti pa obiskali tudi
Zlatka Vehovarja, slovenskega atašeja v Zvezni republiki
Nemčiji. Kot v preteklih letih
bodo v združenju tudi v prihodnje dali velik poudarek sodelovanju z ostalimi veteranskimi združenji in se udeleževali
slovesnosti v počastitev mejnikov v polpretekli zgodovini.
Lani so tako tradicionalno počastili dan upora proti okupa-

Zdravje je naše največje bogastvo! Tega se pogosto zavemo šele
tedaj, ko ga izgubimo. V Aristotel, zdravstvenem centru d.o.o.,
smo oblikovali sklop preventivnih preiskav, ki jih imenujemo
"preventivni programi". Z njimi je moč preprečiti najhujše in
povrniti zdravje, preden je prepozno.
Namen preventivnih pregledov je odkrivanje začetnih, očem
skritih obolenj, ki jih posameznik sam ne opazi oziroma mu še
ne povzročajo večjih težav. Prav v začetni fazi bolezni pa se da
narediti največ za preprečitev obolenja.
Odkrivanje dejavnikov tveganja pri rekreativnih športnikih
Namen predhodnega zdravstvenega pregleda pri rekreativcih
je odkrivanje dejavnikov tveganja, ki lahko povzročajo okvare
zdravja. Opravi se pred začetkom ukvarjanja z izbranim športom
ali pred začetkom ukvarjanja z drugo aktivnostjo, da se ugotovi
zdravstvena sposobnost za prenašanje obremenitev in zahtev.
Pri obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledih preverjamo,
ali zdravstveno stanje še ustreza obremenitvam in zahtevam izbrane športne panoge. Obseg in vsebina pregleda se razlikujeta glede na vrsto in zahtevnost športne panoge in/ali kakovost
(raven) športnika. Torej pred začetkom vsake športne aktivnosti
priporočamo preventivni zdravniški pregled, da ugotovite svoje
morebitne slabosti in glede na rezultate testov izberete primerno individualno telesno vadbo.
Telo je izjemno zapleten organizem, ki se trudi vzpostavljati ravnovesje oziroma homeostazo kljub najrazličnejšim vplivom, vendar le, če mu to dopuščamo in mu pri tem pomagamo s primerno
nego in vzdrževanjem. Visoka telesna zmogljivost je pogojena z
zdravjem, vendar ni vedno porok za zdravje samo. Nojevsko obnašanje vas lahko stane življenja.
Če boste vadili do deset ur tedensko, je dovolj, če preverjate
stanje svojega telesa enkrat letno oziroma pred začetkom vadbe.
Informacije in naročila na telefonski številki 07 49 03 000.

naročena objava

KRŠKO – Članice Društva kmetic Krško, ki v sedmih aktivih združuje okoli 320 članic, so se 9. marca v hotelu
City v Krškem zbrale na občnem zboru, ki se ga je udeležila dobra tretjina članstva. Pregledale so delo v minulem letu in zastavile načrte za letošnje, ko bodo med drugim gostile posavsko srečanje kmetic.
Po pozdravnih besedah predsednice Milice Jeler, ki je na
polovici štiriletnega mandata
na čelu društva, so o aktivnostih v minulem letu poročale
predsednice sedmih aktivov
kmečkih žena: Brestanica –
Rožno-Presladol, Koprivnica, Sveti Anton Gorenji Leskovec, Sremič, Krško polje,
Raka – Veliki Trn – Gora in Podbočje. Članice društva v številnih krajevnih skupnostih s
pogostitvami obogatijo razne
prireditve, tudi osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, ob katerem se predstavijo tudi s tradicionalno
razstavo, sodelujejo tudi na
humanitarnih dogodkih, v aktivih Sveti Anton in Koprivnica organizirajo miklavževanje, sicer pa se udeležujejo
izletov in ekskurzij, raznih izobraževanj, od kuharskih delavnic do zdravstvenih predavanj itd. Kot pravi Jelerjeva,
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„Lusthaus“ kliče po obnovi
BIZELJSKO – V vinotoču Zagmajster je 22. februarja potekal
zbor članov Turističnega društva Bizeljsko. Pregledali so aktivnosti minulega leta in si zastavili nove delovne naloge, opozorili pa so tudi na propadajočo arhitekturni biser „lusthaus“.

Z leve: sekretar združenja Branko Slivšek, nagrajenca Jože Pirc ter Jožica Šribar in predsednik Anton Podgoršek
torju v Mladju, praznika dela
na Planini, 71-letnice ustrelitve prvih krških borcev v brežiški Dobravi in v septembru
spominskega srečanja Planina
– spomin in opomin, pa tudi
odkritij spominskih obeležij
na objektu Jožeta Božiča v
Kobilah in Mirka Kužnika na
Libni, kamor so pripadniki tedanje Uprave za notranje zadeve Krško leta 1991 skrili pehotno orožje in strelivo pred
zaplembo s strani JLA.
Dobro sodelovanje so potrdili in zaželeli uspešno delo krški častniški organizaciji tudi
na letni konferenci prisotni
predstavniki veteranskih organizacij: Sonja Molan v ime-

nu Policijskega veteranskega združenja Sever Posavje,
Zdenko Mohar v imenu krškega Občinskega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Vinko Tuljak v imenu Območnega
združenja slovenskih častnikov
Brežice, Franc Rakar v imenu
krškega Združenja borcev za
vrednote NOB in Janko Ljubić, sekretar Zveze slovenskih
častnikov. Ob zaključku konference je predsednik Podgoršek podelil še priznanja krškega združenja, ki so jih za svoj
prispevek k delovanju prejeli:
pisno priznanje Jožica Šribar,
kristalni vrč združenja pa Martina in Jože Pirc ter v odsotnosti Žarko Medvešek.

Bojana Mavsar

Spomnili so se poboja
LASTINE - 2. marca je minilo 68 let, odkar so nacisti v Lastinah
pri Sromjah in v Suhadoli pri Blatnem sočasno napadla dve partizanski družini, kjer so se nahajali tudi trije borci Kozjanskega odreda. V neenaki borbi so nacisti na pragu svobode pobili skupaj 12 ljudi, od tega dva otroka, in jih nekatere še žive
zmetali v ogenj goreče Petanove domačije. Poboj sta preživela le en borec, ki se je rešil z drznim skokom med sovražnike in jih pokosil z brzostrelko, in ena domačinka. Vsi ostali so
darovali življenja za našo svobodo. Na kraju poboja, kjer stoji nov spomenik, so se žrtvam poklonili svojci pobitih, predsednik KS Sromlje Ferdo Pintarič, predsednika krajevnih organizacij Združenja borcev Sromlje in Pišece Jože Volčanjšek in
Jože Zagmajster, člani obeh KO ter praporščaka, kulturni program pa sta prispevala Franci Živič in predsednik brežiškega
Združenja borcev za vrednote NOB Stane Preskar, ki sta recitirala Živičeve pesmi, posvečeni prav tej tragediji. 
S. P.

Z letošnjega občnega zbora Turističnega društva Bizeljsko
Predsednica društva Vesna Kunej je zbranim predstavila bogato
delo v preteklem letu in program dela za letos. Poleg že utečenih pohodov po bizeljskih pešpoteh načrtujejo izdajo vodnika po
Bizeljskem, brošure o vodnjakih, ki jih je opisala Marija Sušnik,
postavitev panoramskih tabel, razstavo likovnih del, pa tudi sodelovanje na sejmih. V svoje vrste so sprejeli nekaj novih mladih članov, radi pa bi želeli okrepili šolski turistični podmladek.
Po poročilu blagajničarke in predstavnika nadzornega odbora
so pohvale in podporo društvu izrekli tudi predstavniki drugih
domačih društev ter gostje. V imenu domače krajevne skupnosti jih je nagovoril predsednik Franc Kelher, v imenu Občinske turistične zveze Brežice Franc Vranetič, v imenu brežiških
planincev Anton Jesenko, v imenu Turističnega društva Artiče pa Ida Ostrelič. Branko Brečko je opozoril na problem propadanja arhitekturnega bisera „lusthaus“ in nujnost prekritja
strehe, ki jo je uničila katastrofalna toča pred dvema letoma.
Po uradnem delu je sledilo druženje ob prigrizku, dobri kapljici ter sproščenem klepetu. 
M. Kalčič, foto: L. Babič

Posavski obzornik
tudi na spletu!

GOSPODARSTVO

Z Japonci o pametnih skupnostih
KRŠKO - Na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje so
26. februarja gostili predstavnike Hitachi Group iz Japonske. Japonska agencija za napredne energetske in industrijske tehnologije – NEDO ter Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja,
investicij - SPIRIT Slovenija v okviru podpisanega sporazuma

o sodelovanju med agencijama izvajata aktivnosti, ki bodo
privedle do sodelovanja slovenskih in japonskih podjetij na
področju pametnih skupnosti. Pametna skupnost je platforma za medsektorsko povezovanje različnih področij ter akterjev s ciljem vzpostavitve boljše kvalitete življenja prebivalcev in tudi pogojev delovanja za podjetja. Pri tem gre
za implementacijo novih naprednih tehnologij in poslovnih
modelov, kot so npr. pameten transport, pametne hiše, pametna omrežja, družbene inovacije … Cilj trenutnih aktivnosti je proučiti, kakšen model pametne skupnosti je najbolj primeren glede na specifične lastnosti, potrebe in lego
države ter je lahko implementiran v obliki demonstracijskega projekta v Sloveniji. V okviru tega sta Tatjana Ibračević
in Darja Planinc predstavili trenutno stanje v regiji Posavje
ter razvojne načrte na področju gospodarstva, infrastrukture, okolja in razvoja podeželja. 
Vir: RRA Posavje

Nadzorni svet potrdil
poslovni načrt GEN energije
VRBINA – Konec lanskega novembra formirani nov nadzorni svet
GEN energije se je pred dnevi sestal na nadaljevanju 3. redne
seje, na kateri je obravnaval in potrdil poslovni načrt za letošnje leto tako na ravni GEN energije kot skupine GEN, v kateri je skupno kar 1050 zaposlenih. „Za nas je zelo pomembno,
da imamo potrjen plan dela, ki vsebuje pomembne investicije: zamenjavo opreme in nadgradnjo varnosti v Nuklearni elektrarni Krško, nadaljevanje investicije na spodnji in srednji Savi,
kjer želimo povečati svoj delež, priprave na zamenjavo plinskih blokov v Termoelektrarni Brestanica in priprave na projekt
JEK 2,“ je po seji za naš časopis povedal direktor GEN energije
Martin Novšak. Kljub indicem v nekaterih medijih, da bo seja
namenjena tudi njegovi zamenjavi na čelu družbe, Novšak pravi, da o tem na seji niso govorili in da je seja potekala v konstruktivnem vzdušju, je pa, kot je dodal, logično, da je zaradi
nove sestave nadzornega sveta nekoliko več vprašanj o obratovanju in poslovanju družb v skupini.
P. P.
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Andrej Repše, prejemnik nagrade GZS

Skozi močvirje in plevel do uspeha

LJUBLJANA/KRMELJ - Gospodarska zbornica Slovenije je 5. marca v Cankarjevem domu v Ljubljani že
45. podelila nagrade za gospodarske in podjetniške dosežke kot priznanje tistim gospodarstvenikom, ki
že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Med osmimi letošnjimi nagrajenci je v kategoriji malih podjetij tudi direktor krmeljskega podjetja Armat Projekt d.o.o. Andrej Repše.
Podjetje Armat, katerega
ustanovitelj in 91-odstotni lastnik je Andrej Repše, je znano predvsem po načrtovanju
in izvedbi montažnih objektov, izdelavi jeklenih konstrukcij, fasadnih elementov,
strešnih kritin in nadstreškov
za avtomobile, v zadnjem
času pa so intenzivno zakorakali na področje energetskih
obnov objektov, kjer si letos obetajo že okoli 30 % posla. „Ob krizi, ki je izraziteje prizadela gradbeni sektor,
so v podjetju uvedli posebne
ukrepe in v zadnjih dveh letih ustvarili dobiček in dodano
vrednost na zaposlenega enkrat višjo od povprečja v panogi. Z inovativnimi rešitvami posodabljajo tehnološke
rešitve gradnje v smeri energetske učinkovitosti in ekoloAndrej Repše je po Vinku
Božiču (1970, Lisca Sevnica), Stanetu Koslju (1977,
Tovarna dokumentarnega in
kartnega papirja Radeče),
Silvu Gorencu (1990, Videm
Krško), Karlu Recerju (1996,
Vino Bizeljsko-Brežice), Borutu Mokroviču (1997, Terme Čatež), Stanku Šinku in
Igorju Pečovniku (oba 1999,
Form Tehnik Jesenice na Dolenjskem), Viljemu Glasu
(1999, Lisca Sevnica), Mariji
Jazbec (2000, Inplet Sevnica), Stanislavu Zorku (2002,
Numip Krško), Ivanu Mirtu
(2009, Tanin Sevnica), Petru Žiganteju (2010, Savaprojekt Krško) in Stanislavu
Rožmanu (2011, Nuklearna
elektrarna Krško) štirinajsti
prejemnik tega prestižnega
priznanja iz Posavja v 45-letni zgodovini podeljevanja.

Poslovnik glavni predmet razprave
KRŠKO – 12. marca se je na svoji ustanovni seji sešel Razvojni svet regije Posavje, ki ga
sestavljajo predstavniki občin, gospodarstva in nevladnih organizacij iz posavske regije. Člani sveta so se seznanili tudi s pripravo Regionalnega razvojnega programa (RRP)
Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014–2020.
Člani Razvojnega sveta regije
Posavje, ki so jih potrdili občinski svetniki na rednih sejah, so župan občine Bistrica
ob Sotli Franjo Debelak, brežiški župan Ivan Molan, njegov
sevniški kolega Srečko Ocvirk,
županja občine Radeče Rafaela Pintarič, kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek in
župan občine Krško mag. Miran Stanko, gospodarstveniki
Breda Drenek Sotošek, Darko
Gorišek, Janko Hrastovšek,
Andrej Šiško, Peter Žigante in
Franc Vranetič ter nevladniki
dr. Mojca Novak, Aleš Germovšek in Nataša Klavs. Po soglasni potrditvi sedemletnega
mandata članov Razvojnega
sveta se je ustavilo pri obravnavi Poslovnika o delu sveta,
saj so imeli nekateri člani kar
veliko pripomb na posamezne
člene. Po koncu razprave so z
glasovanjem med drugim potrdili, da bodo namesto enega,
kot so sprva nameravali, izvolili dva podpredsednika sveta
ter da je predsednik Razvojnega sveta praviloma tudi predsednik Sveta posavske regije,
podpredsednika pa sta predstavnika gospodarstva in nevladnih organizacij. Na pod-

sti mlajši ka- temske korupcije“ in da se bo
der z višjo in tako močno „zapletal v plevisoko izo- vel neplačnikov.“ Rešitev vidi
brazbo. Kot v uveljavitvi skandinavskih
dodaja, je standardov oz. prenovi zakooptimist, da nodaje v tej smeri, da bo koribo podjetje stila vsem, ne pa le nekaterim
še naprej ra- vplivnim skupinam. Ker izhaja
slo, nenaza- iz preprostega kmečkega okodnje so tudi lja, se je, kot poudarja, pri
tik pred ve- poslovanju vedno držal osnovčjo investici- ne „kmečke logike“, da je pojo – izgradnjo trebno naročeno delo plačanove poslov- ti v dogovorjenem roku in da
ne stavbe v v primeru, ko si posel opraKrmelju, ki vil v dogovorjenem roku in kajim bo hkra- kovosti, zanj pričakuješ plati služila tudi čilo. „Niti enemu dobavitelju
kot vzorčni ali podizvajalcu nismo dolžni
primer nizko- niti evra nesporne terjatve,“
energetskega pravi, pa tudi pri sprejemanju
objekta.
naročil se vedno držijo „varne
Ko je pred 20 strani“ in ne dajejo dumping
leti ustanovil ponudb zgolj zato, da bi doAndrej Repše z „gospodarskim oskarjem“ podjetje in bili posel. V podjetju so sicer
ških zahtev, kot je na primer dve leti kasneje pustil dobro zelo skrčili poslovanje s tujino
nov proizvod – nosilec ovoja službo v trebanjskem Trimu, in večino dela opravijo na dofasad iz kompozitnih vlaken. da se mu je lahko popolnoma mačem trgu, ob začetku leta
Podjetje daje številne dona- posvetil, Repše ni pričakoval, pa jim, kot je prepričan Repcije pomoči potrebnim ose- da se bo moral vse to obdobje še, kaže zelo obetavno.
Peter Pavlovič
bam in sponzorira šole in dru- „prebijati skozi močvirje sis- 
štva v lokalnem okolju,“ so
med drugim zapisali na GZS v
obrazložitvi nagrade. Potem
ko je gospodarska kriza leta
V prejšnji številki Posavskega obzornika smo v okviru članka
2010 zavrla njihovo rast, zdaj
Zaključna seja Lokalnega partnerstva Brežice na strani 8 v raže drugo leto zapored ponovstru med drugim objavili, da se je za direktorja ARAO prijano rastejo in zaposlujejo, pravil tudi nekdanji direktor Sklada NEK Janko Strašek iz Brežic,
vi Repše, tako da imajo trenuki pa to odločno zanika. Kot smo sicer v članku navedli, so o
tno 23 zaposlenih v Sloveniji
tem pisali drugi mediji (glej Delo, dne 18.1.2013), vendar se
in pet v hčerinskem podjetju
prizadetemu za objavo netočnega podatka opravičujemo. Ur.
v Srbiji, prevladuje pa zla-

Popravek

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Predstavitev projekta

SEMENA PRIHODNOSTI –
SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA MLADIH s.p.M
Območje Posavja se v zadnjem desetletju sooča z visoko brezposelnostjo prebivalstva. »V 29.
letu starosti je leta 2000 redno zaposlitev za nedoločen čas imelo približno 60 odstotkov, leta 2010
pa le še 48 odstotkov mladih« (Mladina 2010). Različne raziskave kažejo, da je podjetniška kultura v Posavju (ter tudi v Sloveniji) na zelo nizki ravni.
Kako želimo preskočiti ovire?
Posavje je z velikim deležem kmečkega prebivalstva pred izzivom, da se tudi na podeželju izboljša podjetniška kultura in sledi smernicam trajnostnega razvoja podeželja, ki zagotavlja višjo kakovost bivanja. Projekt Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih v Posavju je namenjen izboljšanju zaposlitvenih možnosti in dvigu ravni podjetniškega kapitala
na posavskem podeželju. Skupaj z vami bomo „zbirali“ semena in poiskali plodna tla za setev.

Udeleženci prve seje Razvojnega sveta regije Posavje
lagi tega so v nadaljevanju
tudi izvolili župana Ivana Molana za predsednika Razvojnega sveta, njegova podpredsednika pa sta postala direktor
Območne gospodarske zbornice Posavje, Krško Darko Gorišek in predstavnica Lokalne
razvojne fundacije Posavja dr.
Mojca Novak.
Nataša Šerbec iz RRA Posavje je člane sveta seznanila s
pripravo RRP skladno s Programom priprave RRP Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014–2020. Kot
je dejala, so do sedaj prejeli
že več kot 120 projektnih pre-

dlogov. Gorišek je ob tem pripomnil, da pogreša generalni
terminski plan, ki bi točneje
določil naloge Razvojnega sveta, da se bodo lahko pripravili in imeli dovolj časa za naslednje korake. „Gospodarstvo
se ne vidi do konca leta, kaj
šele do leta 2020,“ je še prepričan Gorišek, ki se je s tem
odzval na očitek župana Molana gospodarstvenikom, češ da
bi morali oni imeti pripravljene projekte in priti z njimi do
lokalnih oblasti. Sodeč po prvi
seji bodo naslednje seje Razvojnega sveta posavske regije še kako pestre ...

Rok Retelj

V sklopu projekta bomo:
1. Razvili program podjetniškega usposabljanja za mentorje podjetniških delavnic ,
2. Usposobili najmanj 6 mentorjev podjetniških delavnic,
3. Izvedli 3 animacijsko-motivacijske delavnice (aprila na primer v Bistrici ob Sotli in maja v Krškem) za dvig podjetniškega razmišljanja in iskanja poti do boljših zaposlitvenih možnosti,
4. Izvedli podjetniške delavnice v osnovnih šolah, kjer bodo učenci z mentorji razvijali najboljšo podjetniško idejo in jo predstavili na medšolskem tekmovanju,
5. Izvedli podjetniška srečanja mladih z namenom povečanja zaposlitvenih priložnosti v lokalnem podeželskem okolju,
6. Razvili pilotski model inovativne učne kmetije v Posavju kot priložnost za samozaposlovanja mladih,
7. Pripravili zaključno konferenco.
Koga bomo povezali?
S projektom bomo povezali partnerje z območja vseh 6 občin Posavja: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, ki je nosilec projekta, se je povezalo z Občino Bistrica ob Sotli, Osnovno šolo Bistrica
ob Sotli, Mladinskim centrom Krško, Osnovno šolo Krmelj, Društvom mladinski center Radeče
ter tremi kmetijami - Rogina, Jazbec ter Domitrovič in Zavod Otok. Projekt je namenjen najširšemu krogu prebivalcev na območju posavskih občin, predvsem t.i. »malim« kmetom, ženskam,
mladim, upokojencem, brezposelnim in vsem ostalim zainteresiranim.
Začnimo s sodelovanjem - sodelujte v natečaju!
V sklopu projekta objavljamo natečaj za celostno grafično podobo projekta. Natečaj je odprt do 31. 3. 2013. Podrobnosti natečaja pa so objavljene na spletni strani www.posavje.info
Dodatne informacije: pisarnametulj@gmail.com, 040 454 653

Naročnik: Občina Bistrica ob Sotli
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Za kakovosten sistem vodooskrbe

Kozjanski park in Ekološka
kmetija Černelič kot dobri praksi

ZABUKOVJE - V večnamenskem domu v Zabukovju nad Sevnico je 7. marca potekala predstavitev projekta Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov, ki pomeni nadaljevanje večletnega prizadevanja
Občine Sevnica za vzpostavitev kakovostnega sistema vodooskrbe na celotnem območju občine. Pogodbo o začetku izgradnje vodovodnega sistema na levem bregu Save, ki sledi uspešni ureditvi le-tega na
desnem bregu, sta podpisala sevniški župan Srečko Ocvirk kot predstavnik investitorja in direktor sevniške Komunale Mitja Udovč kot predstavnik na razpisu izbranega izvajalca.
Predmet investicije je rehabilitacija in izgradnja vodovodov v skupni dolžini 21.423
metrov ter izgradnja vodnih
zbiralnikov in zajetja pitne
vode na sedmih odsekih: Vranje – Lončarjev Dol – Žigrski
Vrh – Čanje, Blanca – Poklek,
zajetje Dolna – raztežilnik
Pecelj, Podskalica – Zabukovje – Meniški vrh, Zabukovje –
Mrzla Planina – Pokojni Vrh,
Podvrh – Trnovec – Kosimerni
Dol in zajetje Dolna – Lisca.
Pogodbena vrednost projekta znaša 1.553.585 evrov,
operacijo pa, po uspešnem
kandidiranju na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v višini
1.125.000 evrov sofinancira
Evropski sklad za regionalni
razvoj. Po pogodbi bo morala biti izgradnja javnega vodovodnega sistema zaključena do jeseni.
Župan Srečko Ocvirk je
omenjeni projekt ocenil kot

Direktor Komunale Mitja Udovč in župan Srečko Ocvirk
sta podpisala pogodbo za izvedbo projekta Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov v občini Sevnica.
celovit, dobro načrtovan,
strokoven in funkcionalen.
Višji svetovalec za investicije in razvoj na Občini Sevnica Marko Jesih je podrobneje predstavil potek izgradnje
javnega vodovodnega sistema na levem bregu Save.
Višji referent za investici-

je in razvoj na sevniški občini Bojan Kostevc je kratko in nazorno podal pregled
razvoja vodooskrbe, ki se je
v sevniški občini začela s sistematično obnovo in s povezovanjem vodovodnih sistemov leta 2007. »Ni zaselka,
ki ni vključen ali pa se lah-

LJUBLJANA – 5. marca je v City Hotelu v Ljubljani potekala
prva javna predstavitev 20 izbranih primerov dobrih praks v
okviru projekta „Slovenija znižuje CO2: dobre prakse“. Projekt izvaja Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj in poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo,
Vlado RS in Evropskim parlamentom. Med izbranimi predlogi

ko vključi v javni vodovodni
sistem,« je še dejal in dodal,
da v občini še vedno deluje
nekaj zasebnih vodovodnih
sistemov, ki pa morajo urediti status, kot ga predpisuje zakonodaja, do leta 2019.
Direktor sevniškega javnega podjetja Komunala Mitja
Udovč je pojasnil: »V občini
se je na področju vodooskrbe marsikaj postorilo. Komunala zagotavlja nemoteno in
kvalitetno pitno vodo v vseh
letnih obdobjih.« Predsednik
KS Zabukovje Jože Baumkirher v projektu vidi dolgoročno trajno oskrbo z vodo
tudi v najvišje ležečih zaselkih sevniške občine.

Rastlinska čistilna naprava Podsreda
dobrih praks je v okviru prednostnega področja „Trajnostni
razvoj podeželja“ tudi rastlinska čistilna naprava ob upravni stavbi Kozjanskega parka v Podsredi. Na področju „Ekološko kmetovanje: oskrbne mreže s sonaravno pridelano hrano“ pa je bila kot primer dobre prakse izbrana tudi Ekološka
kmetija Černelič iz Dečnega sela. V naslednjih mesecih bodo
potekale tudi javne predstavitve posameznih dobrih praks z
vodenimi ogledi na kraju izvajanja dobre prakse, s samostojnimi konferenčnimi in seminarskimi predstavitvami, predstavitvami dobrih praks na primernih dogodkih, preko spletnih
strani ipd. 
R. R. (Vir: Kozjanski park)

V sevniški občini je trenutno okoli 60 % uporabnic in
uporabnikov priključenih na
javni vodovod, po izgradnji
omenjenega sistema pa naj
bi jih bilo okoli 80 %.
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Smilja Radi

Obiskali vse krajevne skupnosti

BREŽICE – Predstavniki Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. so v minulih dveh tednih obiskali vse krajevne skupnosti v občini Brežice. Svoje obiske
so poimenovali »Vaša komunala v vaši krajevni skupnosti z vami in za vas«.
Namen obiskov in srečanj s krajani je bila predstavitev novosti, ki jih je podjetje uvedlo v tem letu, in odprt pogovor z uporabniki.

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA
PROIZVODNJA – FEBRUAR 2013

V Komunali Brežice d.o.o. si
želijo dobrega sodelovanja s
svojimi uporabniki, zato so se
tudi s tem projektom poskušali še bolj približati željam in
potrebam uporabnikov. Glavne teme srečanj so bile hišni odvoz odpadne embalaže,
sprememba obračuna komunalnih storitev, izvajanje pogrebne službe v celotni občini
Brežice in ravnanje z biološkimi odpadki.
Zaradi doslednega ločevanja
odpadkov je v prejšnjem letu
prihajalo do precejšnje zasedenosti ekoloških otokov in
predvsem zabojnikov za plastiko in odpadno embalažo.
Zato so z novim letom pričeli s hišnim odvozom odpadne embalaže. O natančnih
razporedih odvoza posameznih frakcij odpadkov so uporabnike seznanili s celoletnim
koledarjem odvoza odpadkov.
Poleg spremembe odvoza odpadkov so predstavili še spremembe obračuna komunalnih

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota

Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5
ter parna bloka
TA1 in TA2

184.990

E

3

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – FEBRUAR 2013

Z obiska na Bizeljskem
storitev, do katerih je prišlo
zaradi prenovljene zakonodaje na tem področju. Uporabniki so v zvezi z odpadno embalažo izrazili zaskrbljenost
zaradi neobstojnosti plastičnih rumenih vreč in predlagali ugodnejšo nabavo rumenih
zabojnikov za gospodinjstva.
Predstavniki podjetja so odgovorili, da bodo v primeru
raztrganih vreč poskrbeli, da
bodo vso vsebino pobrali, saj
se zavedajo, da je lepa okoli-

Potrdili program za HE Brežice
in poslovni načrt Infre
LJUBLJANA/POSAVJE - Vlada Republike Slovenije je sprejela program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem
razmerju za izgradnjo HE Brežice, ki vsebuje tudi ukrepe in ureditve poplavne varnosti Krške vasi s pritoki akumulacijskega bazena HE Brežice. Ureditve, vredne 173 tisoč evrov, od tega bo večino financiral Vodni sklad, nekaj pa ELES d.o.o. in HESS d.o.o.,
so načrtovane za obdobje 2013 – 2017.
Vlada je sprejela tudi poslovni načrt javnega podjetja Infra d. o.
o. za leto 2013. Poslovni načrt obsega kadrovsko politiko (v poslovnem letu 2013 ni načrtovanih novih zaposlitev), načrt pridobivanja zemljišč, naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo, vzdrževanje vodne infrastrukture in koriščenje naplavin ter
načrt izvajanja tržnih dejavnosti in finančni načrt.

Vir: MKO

ca izjemno pomembna za dobro počutje krajanov. Krajane, ki imajo pokopališča izven
mesta Brežice, je zanimalo, ali bo obseg storitev pogrebne službe, ki jo Komunala
Brežice d.o.o. izvaja v celotni
občini Brežice, ostal enak kot
pred prevzemom dejavnosti.
Predstavniki podjetja so zagotovili, da se kvaliteta in obseg
storitev ne bosta spremenila.
Uporabniki, ki niso priključeni
na javno kanalizacijo, so želeli vedeti, kako bo z odvozi greznic in ali bo potrebno
odvoz še dodatno plačevati,
glede na dejstvo, da bo odvoz greznic obračunan na mesečni položnici od 1. 1. 2014
naprej. Odgovor predstavnikov je bil, da odvoza ne bo
potrebno dodatno plačevati.
Srečanj se je udeležilo izredno veliko število uporabnikov, ki so aktivno sodelovali tudi s svojimi predlogi, ki
jih bodo v podjetju preučili
in v čim večji meri udejanjili
pri opravljanju storitev. Predstavniki podjetja so udeležence večkrat pozvali, da naj v
primeru nejasnosti, težav ali
predlogov pokličejo podjetje, kjer se bodo pristojni
potrudili, da bodo vse zadeve ustrezno obravnavali.


Vir: Komunala Brežice

Proizv.
enota

Gorivo

PB2

KOEL

SOx mg/m3

NOx mg/m3

CO mg/m3

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

-

-

323

400

18

100

2

2

100

2

2

100

0

2

PB3

KOEL

-

-

395

400

15

PB4

KOEL

4,3

-

100

400

4,5

ZP
KOEL

Dimno število
Bacharach

- zemeljski plin
- kurilno olje ekstra lahko
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Slikarska razstava Marka Okorna Zgodba Janeza Bršca v filmu
SEVNICA - V sevniški knjižnici se s svojimi slikami predstavlja ljubiteljski slikar Marko Okorn, ki bo v letošnjem oktobru dopolnil okrogli jubilej – 70 let.
Ljubitelj likovne umetnosti, ki se je po prezgodnji
smrti starejšega brata in
očeta leta 1947 preselil v
rodni kraj svoje matere – v
Radeče, je že v rani mladosti pokazal smisel za likovno izražanje, a se je šele po
upokojitvi začel intenzivneje ukvarjati s slikanjem.
Leta 2007 se je pridružil likovni skupini, ki pod vodstvom Toneta Zgonca deluje v okviru društva Univerza
Ena izmed najljubših slik Mar- za tretje življenjsko obdoka Okorna je drevo parocije, bje Sevnica, in se posvetil
najbarvitejšega drevesa, ki je zlasti ustvarjanju v oljni slidolga leta rastlo ob družinski karski tehniki. »To je moja
hiši v Sevnici.
druga samostojna razstava
v sevniški knjižnici. Prvo sem imel v teh svetlih prostorih
leta 2011. Pred tem sem sprejel ponudbo svoje zdravnice
Ane Slapšak Gorinšek in se v njeni ordinaciji v sevniškem
zdravstvenem domu prvič predstavil javnosti – in s tem prebil led,« je nasmejan pripovedoval Marko Okorn, ki živi in
ustvarja v družinski hiši Sevnici, v kateri si je uredil svoj slikarski atelje. Za njim je že tudi več skupinskih razstav v okviru društva U3 in različnih likovnih kolonij, ki se jih z veseljem udeležuje.
Slikarska dela Marka Okorna, narejena v oljni tehniki z motivi iz narave v toplih barvah, so bila na ogled v sevniški knjižnici do 7. marca.
S. Radi

Igranje (literarnih) kresničk
KOSTANJEVICA NA KRKI - Prvih petek v mesecu je s prireditvijo znova popestrila tamkajšnja enota Valvasorjeve knjižnice
Krško, ki je v gostilni Kmečki hram pripravila literarni večer
»Igranje kresničk« s pesnico in pisateljico Stanko Hrastelj

PODBOČJE - V Kulturnem domu Podbočje so 23. februarja premierno predstavili filma „Janez Bršec - Slovanski poet“, ki je
leto dni nastajal v okviru Luksuz produkcije iz Krškega. Režiser filma Tomaž Pavkovič je v filmu prikazal zgodbo mladega
pesnika in člana borčevske organizacije Janeza Bršca. Kot je
dejal član predsedstva GO ZZB Miha Butara, ki je predstavil
osrednjo osebnost filma, „vsa razsežnost njegovega umetniškega delovanja nima utečenih okvirjev. Razpoteza se preko
meja posavskih občin in prodira v globino slovenskega pro-

Bralni projekt

posavskih knjižnic v letu 2013

POSAVCI BEREMO DALJE

Janez Bršec med Majo Žiberna in Tomažem Pavkovičem
stora s spoštljivo močjo izpovedne umetniške duše ter preko
ustvarjenih umetniških del izraža svoja čustva in svoje globoko dojemanje okolice. Zato ni naključje, da ga najdemo
povsod tam, kjer so naloge najzahtevnejše in iščejo predanega, odločnega, a zelo delovnega človeka. Počasi, a zanesljivo se je vključil v pestro sestavo Organizacijskega odbora
spominske prireditve Spomin in opomin – Planina 1942–1991.
Brez njega, njegovih kulturnikov in vrste zanesenjakov si več
ne predstavljamo tako raznolikega in uspešnega programskega pristopa, s katerim vliva nova upanja ter potrjuje upravičenost velikega partizanskega boja proti naci–fašizmu in s
tem potrebe po utrjevanju teh vrednot za današnji čas in za
čas, ki prihaja.“ Na prireditvi, na katero je kljub zelo slabemu vremenu prišlo veliko ljudi, so sodelovali še povezovalka Maja Žiberna, kantavtor Peter Dirnbek, recitatorja Uroš
Kerin in Luka Gramc ter Gorjanska četa. 
P. P.

Pomladno prebujenje
SEVNICA - Literarna skupina Večerna zarja, ki deluje v okviru Društva upokojencev Sevnica, se je 6. marca predstavila
v sevniški knjižnici na literarnem večeru z naslovom Pomladno prebujenje. Pesmi Zdravke Brečko, Jelke Kolar, Vide
Križnik, Štefke Vidrih in Jožeta Žnidariča so govorile o žarečem žitnem polju, o rdečem maku, o času, ki prehitro mi-

Knjižničarji Posavja v letu 2013 že tretjič skupno nagovarjamo bralce v
želji, da bi ti med množico knjig izbirali ne le med kratkočasnimi romani
temveč tudi med takšnimi, ki se bralcev dotikajo globlje in terjajo še
kakšen premislek več o svetu, v katerem živimo, pa tudi o nas samih,
ki ga budimo vsak po svojih močeh. Kot vsa leta doslej smo se našim
bralcem tudi letos potrudili predstaviti široko paleto pisateljev, njihovih
raznoličnih pisav in obravnavanih tem. Pri izboru leposlovja nas je vodilo
iskanje različnosti, poetičnosti, drugačnosti, aktualnosti, berljivosti in
resnosti v pravšnjem sorazmerju s hudomušnostjo. Ob nekaterih knjigah se bomo nasmejali, ob kakšni zamislili, ob ostalih preprosto zgolj
uživali. Spodobi se, in enako veleva tudi tradicija, da se vmes še družimo.
Obiskali nas bodo:

TEA ORŠANIČ
Knjižnica Sevnica, 20. 3. 2013 ob 18. uri
VLADO ŽABOT
Knjižnica Brežice, 21. 3. 2013 ob 18. uri
CIRIL ZLOBEC
Valvasorjeva knjižnica Krško, 22. 3. 2013 ob 19. uri
Vabljeni, da prisluhnete pogovorom z gosti in se poizkusite v branju.
Bralcem, ki boste prebrali pet knjig s predlaganega seznama, ki ga dobite
v knjižnici, in oddali izpolnjene knjižne kazalke, ki jih boste našli vložene
v vsaki knjigi, bomo na zaključnih prireditvah jeseni podelili knjižne nagrade.
Bralni projekt se bo izvajal v Valvasorjevi knjižnici Krško, Knjižnici
Brežice in Knjižnici Sevnica med 21. marcem in 20. novembrom 2013.
Medijski sponzor projekta je Zavod Neviodunum.

Violinski recital Tanje Sonc
RADEČE - V Kulturnem domu Radeče je 3. marca navdušila 21-letna violinistka Tanja Sonc iz Radeč, ki je trenutno
na podiplomskem študiju v Švici. Ob klavirski spremljavi svoje matere Božene Hrup je odigrala šest skladb priznanih in znanih skladateljev - Johana Sebastiana Bacha,
Franza Schuberta, Clauda Debussyja, Antonína Dvořáka in
Petra Iljiča Čajkovskega.

Stanka Hrastelj in Katja Plut
ter pesnico Katjo Plut. Kot je v uvodu povedala vodja kostanjeviške knjižnice Alenka Žugič Jakovina, je naslov večera kombinacija naslovov romanesknega prvenca Leskovčanke Hrasteljeve z naslovom »Igranje« in šeste pesniške zbirke
(priseljene) Kostanjevičanke Plutove z naslovom »Kresničke«. Mladi ustvarjalki, obe že prejemnici številnih literarnih
nagrad (Hrasteljeva je bila leta 2001 izbrana za svojo najboljšo mlado pesnico, lani pa je za omenjeni roman prejela
priznanje modra ptica; Plutova je leta 2006 za pesniško zbirko »Štafeta hvaležnosti« prejela priznanje zlata ptica za literaturo in bila uvrščena v antologijo slovenskih pesnic), sta
v prepletu branja odlomkov iz svojih del ter medsebojnega
pogovora razkrili vzgibe in motive za svoje literarno izražanje, pri čemer sta obe dejali, da pišeta zato, »ker ne moreta ne pisati«. 
P. P.

Srečanje kulturnih prostovoljcev
KRŠKO – 22. februarja je v organizaciji Ljudske univerze Krško potekalo zaključno srečanje udeležencev mednarodnega projekta »Delim znanje – ohranjam dediščino« z akronimom KULT PRO. Tokrat so se vodilni partner Ljudska univerza
Šentjur ter ostali sodelujoči projektni partnerji Ljudska univerza Krško, Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer, Turistička zajednica općine Štrigova in Turistička zajednica općine Marija Bistrica z udeleženci sestali v Krškem.
V okviru projekta, ki se je začel v letu 2011 in se bo končal
marca 2013, je bilo v vsakem od omenjenih območij usposobljenih vsaj 15 prostovoljcev, ki bodo aktivni na področju
ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Prostovoljci so z
modularnim izobraževanjem dopolnili svoje izkustveno znanje, ki ga bodo med drugim uporabljali kot prostovoljni delavci v muzejih in muzejskih zbirkah. Srečanje udeležencev
projekta KULT PRO je potekalo v sproščenem vzdušju s pridihom družbene odgovornosti do narave in kulture. Najodmevnejši dogodek dneva je nedvomno voden ogled Mestnega
muzeja Krško, občudovanja vreden pa je bil tudi obisk naravnega amfiteatra na Malkovcu pri Sevnici. Če bi imel dan
36 ur, bi si lahko ogledali še ostale neraziskane, širši javnosti nepoznane zanimivosti Posavja. 
J. K.

Kultura v Posavju

Literarna sekcija Večerna zarja Društva upokojencev Sevnica
neva in o življenju, ki je vsem nam večna uganka. Kratke
zgodbe Anice Perme so skozi njene besede zaživele v vsej
svoji pripovedni lepoti. S kratkimi glasbenimi vložki, zaigranimi na sintisajzer, je literarni večer dopolnila Slavka Grilc.
Za prijeten nastop se je vsem z rožo zahvalila predsednica
sevniškega društva upokojencev Marijana Kralj.

S. R., foto: S. Z.

Lepota je skrita v nas
BREŽICE – Brežičan Gregor Podvinski je 8. marca v avli brežiškega Mladinskega centra
postavil na ogled samostojno fotografsko razstavo, ki jo
je naslovil »Lepota je skrita
v nas«. Iz številnih, pretežno
ženskih portretov, ustvarjenih
v studiu, je želel v fotografski
objektiv ujeti zlasti notranjo
lepoto portretirank. Ujele so se
one z njim, ker so mu verjele
in mu zaupale, on pa je razstavo namenil ženskam za njihov
Gregor Podvinski
praznik, mednarodni dan žena.
Spisal in povedal je kar nekaj čustvenih, spoštljivih misli za ta
praznik – ženskam, materam, svoji materi, sestram in njej.
Njej in materi in ženam pa je v mislih poklonil rdeč nagelj.
Fotografiranje je Gregorjev hobi, posebno veselje, s katerim
se izraža. S fotografskimi izdelki je sodeloval z JSKD, in sicer
na teme, ki ga privlačijo. Poleg portretov ga zanimajo motivi
iz modnega sveta, družinska tematika, pa poročna tematika,
saj, kot pravi – pari so najboljša reklama. Za jesen ima nove
ideje, fotografska razstava pa bi bila namenjena za dobrodelne namene. Gregorja in njegove fotografije so spoznali že v
Termah Čatež, v Krškem, v Novem mestu. K čustveni obarvanosti večera sta z glasbo prispevala še Adrijana Lorber in Jan
Rudman.
N. J. S.

Violinistko Tanjo Sonc je na klavirju spremljala mati Božena Hrup, ki na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana uči klavir in korepetira.
Po zaključenem glasbenem recitalu, ki je navdušil vse prisotne
v dvorani, je ena izmed obiskovalk dejala: »Tanjo Sonc, domačinko, spremljamo na njeni poti od malih nog. Že kot začetnica nas je navduševala in še vedno nas. Kljub šolanju v tujini se
rada vrača v domači kraj in nam priredi lepe trenutke. Srečni
smo, da nas v svojem bogato izpolnjenem življenju vedno znova
s svojim nastopom ponese v vrhunsko glasbo in se ob tem počutimo, kot bi bili v Cankarjevem domu. Današnji dogodek je bil
za nas res prazničen, vrhunski užitek. Ponosni smo, da je Tanja
del nas. Hvala njej in njeni materi Boženi Hrup, ki jo je spremljala na klavirju, za te posebne glasbene užitke.«
Violinistka Tanja Sonc je ena najprodornejših mladih slovenskih
glasbenic. Svojo glasbeno pot je začela pri štirih letih in pol, ko
je začela z igranjem na violino pri prof. Arminu Sešku. V času
študija na Akademiji za glasbo v Ljubljani je svoje glasbeno
znanje izpopolnjevala na Inštitutu Leopolda Mozarta v Salzburgu za izjemno nadarjene mlade glasbenike. V študijskem letu
2011/2012 je v okviru študijske izmenjave Erasmus študirala na
Univerzi Mozarteum pri Igorju Ozimu. V lanskem novembru je
diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani in sedaj nadaljuje študij na Zurcher Hochschule der Kunste v Zürichu. Osvojila
je tudi številne nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih. V organizaciji Glasbene šole Laško - Radeče je imela več
koncertov v domačem kraju, lansko leto pa je prvič pripravila
delavnico za mlade violiniste. 
Smilja Radi

POSAVSKA PANORAMA
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Zbirka - Stoletje na razglednicah
Sevnica - Krško - Brežice

• več kot 200 strani
• 260 x 280 mm
• trda vezava s ščitnim ovitkom
Stoletje na razglednicah
arhitekturni dominanti trga sta obe
cerkvi. Triladijska bazilikalno zasnovana župnijska cerkev sv. nikolaja, izrazito mogočnih dimenzij, je bila zgrajena v letih 1861-1862, na mestu v požaru leta 1854 pogorele predhodnic
e.
Desno od nje stoječa podružnična cerkev sv. Florijana je prvič omenjena v
letih 1420-1430. Po cerkvenem zavetniku
je dobil ime Florjanski potok, ki danes
pokrit teče vzporedno ob istoimensk
i
Florjanski ulici.
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Cimperšek v Sevn z
Založil: Karol
ller, Gra
Foto: F. Knollmü a Celje
knjižnic
8
Hrani: Osrednja
Leto izida: 190
7. 1909
Odposlana: 27.

Hišo ob robu sejmišča je v drugi polovici 50. let 19. stoletja zgradil posestnik
andrej Krašovic. v hiši, ki je stala kot
prva ob glavni cesti v trg z vzhodne strani, je odprl gostilno. Za njim je gostilniško obrt nadaljeval sin Janez Krašovic,
od leta 1909 pa njegov zet Franc valant.
Desno pri cerkvi sv. Florijana je stala njihova štala, v ospredju pa kozolec - toplar, pod katerim so pred prvo svetovno vojno v toplejšem delu leta telovadili
sevniški sokoli.

Foto: Pavel Kavšek, Krško
Hrani: Ljubo Motore, Sevnica
Leto izida: domnevno med 1910 in 1913
Odposlana: 16. 6. 1913
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Slovenskim krajem, ki imajo svojo preteklost že predstavljeno in ohranjeno tudi s pomočjo knjižne objave starih razglednic, se je leta 2003 pridružilo tudi
mesto Krško. Knjigo je pripravila domača avtorska skupina Polona Brenčič, Ljudmila Šribar in Silvo Mavsar, ki je za svoje delo prejela tudi posebno
priznanje KS mesta Krško. Knjiga KRŠKO – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH je bila že nekaj let razprodana in ker je bilo po njej precejšnjo povpraševanje,
smo se v založbi Neviodunum odločili za ponatis, ki smo ga dopolnili z nekaj medtem odkritimi razglednicami. Že ob snovanju prve knjige smo v Zavodu
Neviodunum imeli načrt, da na ta način predstavimo tudi ostali večji središči Posavja, zato smo osnovali zbirko z naslovom Stoletje na razglednicah. Žal so taki
projekti odvisni od podpore lokalnih sponzorjev in samih ljubiteljev knjig v Posavju, zato je kar dolgo trajalo, da je sledila druga knjiga v zbirki. Mladi, a že
izkušeni avtor, predvsem pa dober poznavalec sevniške
preteklosti Oskar Zoran Zelič je ob pomoči Ljuba
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
Motoreta in nekaterih sevniških zbirateljev razglednic v
Tel. 07 49 05 780 - Mob.: 040 634 783 - Fax: 07 49 05 781
knjigi SEVNICA – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH
marketing@posavje.info - www.neviodunum.si - www.posavje.info
zanimivo opisal in s številnimi zanimivostmi ilustriral
NAROČILNICA
življenje v stari Sevnici in nekdanjem Šmarju.
Zbirko pa smo zaokrožili še s tretjo knjigo, tokrat o
Podpisani-a:
..........................................................................................................................................................................
mestu Brežice, ki pa so ji dodane tudi razglednice vseh
naslov:
telefon:
............................................................................................................
........................................................
večjih krajev v občini Brežice, posebno mesto pa sta našla
v knjigi Polone Brenčič in Silva Mavsarja BREŽICE Sevnica - po ceni 35 €
STOLETJE NA RAZGLEDNICAH tudi grad Mokrice
Podpis in datum:
in Čateške toplice.
Krško - po ceni 35 €
Vse knjige iz zbirke so velikega formata (260 x 280 mm),
trdo vezane in tiskane v štiribarvnem tisku na
Brežice - po ceni 38 €
kvalitetnem papirju, obsegajo pa preko 200 strani, zato
Stroške dostave krije Založba.
so zelo primerno darilo za različne osebne in poslovne
Naročilnico pošljite na naslov: Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
priložnosti.
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Delavnica zdrave prehrane
DOBOVA - Člani Koronarnega kluba Brežice – vadbena skupina
Dobova so v prostorih Doma upokojencev Dobova 26. februarja organizirali delavnico zdrave prehrane z naslovom »Domače je najbolj zdravo in pravo«. Delavnice se je udeležilo
22 članov, vključno s predsednikom kluba Alojzom Brajkovi-

Udeleženci delavnice
čem. V uvodnem predavanju o zdravi prehrani je Mojca Savnik-Iskra, dr. med., spec. interne medicine, je opozorila na
pomen uporabe živil iz domačega okolja in pozitiven vpliv, ki
ga ima priprava obrokov doma na telesno in psihično zdravje
ter socialne stike v družini. Nato so se udeleženke in udeleženci pod strokovnim vodstvom Bernardke Zakrajšek, vodje kuhinje v Splošni bolnišnici Brežice, lotili priprave šestih
obrokov zdrave prehrane. Po pripravi vseh jedi so udeleženci degustirali obroke od zajtrka do večerje. 
V. Molan

GLOBOČICE - Članice društva kmetic Brežice so se 4. marca v velikem številu na turistični kmetiji pri Martinovih v
Globočicah udeležile kuharske delavnice. Kuhar Damjan
Golob je predstavil nekaj zanimivih zelenjavnih jedi, ki
se jih lahko postreže samostojno ali kot priloge k mesu.
Z veseljem je odgovarjal na sprotna vprašanja udeleženk
in delil nasvete za okusno in zdravo prehranjevanje. Pripravljeno so udeleženke ob zaključku tudi poskusile in potrdile, da bodo z novimi recepti popestrile prehrano svojih domačih. M. K., foto: L. Babič

VELIKI KAMEN - 27. februarja je po Velikem Kamnu zelo dišalo, saj se je v gasilskem domu zbralo 20 članic Aktiva kmečkih žena Koprivnica in pod vodstvom strokovnjaka poskušale pripraviti različne jedi. V starih časih so
namreč gospodinje v zimskem času pripravljale in kuhale
takšne stvari, ki so jih imele pri roki. Tako so nastajale jedi iz različnih mok – rezanci, mlinci, testenine … in omake
iz različne zelenjave, ki so jo imele shranjene doma in ki
sodijo k testeninam. Tako so z delavnico ponovile pripravo nekaterih jedi, nekatere jedi pa se tudi naučile na novo, seveda pa so jih nato tudi poskusile. P. P./M. Božičnik

Skrivnostni svet računalništva
ŠENTJANŽ – V prostorih OŠ Milana Majcna v Šentjanžu je potekal od 23. januarja do 4. marca 50-urni tečaj računalništva. Slušateljice in slušatelji so osvojili marsikatero zanimivo vsebino
iz sveta računalništva, v katerega jih je spretno in potrpežljivo

Zadovoljni udeleženci in udeleženke računalniškega tečaja
vpeljeval Roman Dobovšek. Udeleženka Berta Logar se je zahvalila Ljudski univerzi Krško za organizacijo računalniškega tečaja v Mirnski dolini z željo, da bi še organizirali podobne tečaje.
S. R., foto: R. D.
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Leto praznovanja za mesto Brežice
BREŽICE – 4. marca je v sejni sobi Občine Brežice potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili različne dogodke in aktivnosti, s katerimi bodo predvsem maja v Brežicah obeležili 660 let od podelitve mestnih pravic.
Kot je poudaril župan Ivan
Molan, so v zadnjem obdobju Brežice spet zaživele,
saj so med drugim poskrbeli, da so se obnovile oz. se
obnavljajo najpomembnejše
brežiške stavbe, ohranjajo in
obnavljajo pa tudi javne institucije. Za obnovo mesta
je tako v zadnjih letih Občina namenila kar 30 milijonov evrov. Če vsega tega
ne bi bilo, bi bile Brežice po
njegovih besedah še bolj mesto duhov. Kot je dejal, je za
napredek samega mesta pomembno tudi, da so Brežice
postale fakultetno mesto. V
prihodnje pa se obeta izgradnja vrtca Mavrica, obnova
tržnice, nadaljnji razvoj mesta ob HE Brežice, prav tako
želijo dolgoročno Brežice povezati s kolesarskimi stezami. Podžupanja Katja Čanžar je predstavila dogajanje
ob obeležitvi 660-letnice mesta Brežice. Osrednja prireditev bo 18. maja 2013, ko
je tudi krajevni praznik. Potekala bo ves dan z zaključkom ob 19. uri, ko bo na grajskem dvorišču koncert Big
Banda Slovenske vojske. Sicer pa bodo jubilej obeležili
na vseh letošnjih večjih prireditvah v brežiški občini ter
na dogodkih društev in javnih zavodov, na katerih bodo

saj bodo društva dogodke organizirala v okviru svojih rednih letnih načrtov.

Župan Ivan Molan, Alenka Černelič Krošelj in Boštjan Lukež
prikazali znak obeležitve, ki 1824, Plesno društvo Imaga je ustvaril Brežičan Da- ni, Zavod za šport Brežice,
vor Grgičević, in s kratkim Športna zveza Brežice, Posazapisom opozarjali na ta vi- vski muzej, Društvo likovnisok jubilej.
kov Brežice, Društvo invalidov občine Brežice, Društvo
Do sedaj se je k organizaciji zbirateljev Verigar, OŠ Breosrednje prireditve in drugih žice, Lokalna razvojna fundogodkov skozi vse leto od- dacija Posavja, Društvo drugi
zvalo že 19 društev in javnih oder, KUD Brežice in KD MePZ
zavodov, ki bodo organiza- Viva. Kot je še dejala podžutorjem, Občini Brežice, Dru- panja Čanžarjeva, je namen
štvu za oživitev mesta Bre- obeleženja predvsem razvoj
žice in KS Brežice, pomagali kulturnega turizma, saj imaobeležiti obletnico mesta. jo v mestu ohranjeno in obPri obeležitvi 660-letnice novljeno kulturno dediščino,
mesta bodo tako sodelova- ki jo želijo tudi pokazati, ter
li: Glasbena šola Brežice, povezovanje javnih zavodov
Knjižnica Brežice, Fakulte- in društev z občani. Stroške
ta za turizem, Zavod za pod- osrednje prireditve ocenjujetništvo, turizem in mladi- jejo na 1500 evrov, dodatnih
no, JSKD OI Brežice, Društvo stroškov pa ne pričakujejo,

Ob jubileju namesto zabave
dobrodelna gesta
KRŠKO – 8. marca je v zobozdravstveni ambulanti Tatalovič na Tovarniški 10 v Krškem potekal sprejem ob 20-letnici delovanja prve zasebne ambulante za zobozdravstvo
v krški občini.

Zobozdravstvena ekipa družinskega podjetja Tatalovič
Leta 1993 je namreč Milan Tatalovič, potem ko je prenehal
z delom v krškem zdravstvenem domu, z odprtjem prve koncesijske ambulante zaoral ledino zasebnemu zobozdravstvu.
Za zasebništvo se je odločil predvsem zato, ker si je želel
boljše pogoje za delo, boljšo opremo in več novega znanja,
„saj gre stroka vseskozi v koraku s časom“. Z zasebno ordinacijo je pridobil več možnosti dodatnega usposabljanja
in tudi več svobode pri nakupu novih aparatur, kot pa bi jih
imel v javnem zavodu. Prav tako je lahko sam izbiral strokovne sodelavce, predvsem zobne tehnike, s čimer je pacientom omogočil boljšo in kvalitetnejšo storitev. Po očetovi
poti sta šla tudi njegova otroka, Peter in Živa, ki sta oba že
zaključila študij stomatologije in se redno zaposlila v očetovi ambulanti. S tem je nastalo družinsko podjetje – Tatalovič zobozdravstvo d.o.o. V 20 letih so v ambulanti zabeležili okoli 45 tisoč obiskov pacientov iz vse Slovenije, pa
tudi s Hrvaške.
Milan Tatalovič je na sprejemu storil tudi dobrodelno dejanje, saj je izročil donacijo Centru za socialno delo Krško.
Skupaj z družino se je namreč odločil, da ob jubileju ne bodo
organizirali nobene „fešte“, ampak bodo denar za proslavo
raje namenili tričlanski družini iz Brestanice in mlademu dekletu, ki potrebujejo pomoč. „Upam, da bo naša gesta opogumila še koga in da bodo tudi drugi naredili kaj podobnega,“ je ob tem dejal Tatalovič. Sprejema so se med drugim
udeležili tudi krški župan mag. Miran Stanko, ki je na podlagi lastnih izkušenj poudaril, da je treba imeti za zasebništvo veliko poguma, direktor ZD Krško Damijan Blatnik, direktorica CSD Krško Marina Novak Rabzelj ter direktorica
novomeške in krške območne enote ZZZS doc. dr. Tatjana
Mlakar.
Rok Retelj

Predsednica Društva za oživitev mesta Brežice Alenka
Černelič Krošelj je spregovorila o zgodovinskem okviru mesta Brežice, ki so drugo
najstarejše mesto v Posavju.
O mestu kot pravnem pomenu se govori od 18. maja
1353, ko mu je salzburški
nadškof Ortolf z listino potrdil mestne pravice. Ime Brežice izhaja iz mesta na bregu
– brežcu, na skalnatem pomolu, ki se dviguje nad danes suho strugo reke Save.
Kot je še dodala, je infrastruktura v Brežicah v veliki
meri urejena, njihova naloga pa je sedaj, da se potrudijo po najboljših močeh, da
za to mesto nekaj naredijo,
in obletnice so po njenih besedah vedno čudovita priložnost, da jim to tudi uspe.
Predsednik KS Brežice Boštjan Lukež pa je pristavil,
da je obletnica priložnost,
da v samem mestu nastopijo kot povezana skupnost
s čim več akterji in ga poskušajo ponovno prebuditi,
predvsem pa v Brežicah potrebujejo meščane, ki bodo
ponosni na svoje mesto.

Rok Retelj

Dobrodelni koncert Imeti rad
SEVNICA – V sevniški kulturni dvorani se je 8. marca odvijal v organizaciji Rotary kluba Sevnica dobrodelni koncert z naslovom Imeti rad. Zbrana sredstva v višini 2.200
evrov so namenili letovanju otrok s posebnimi potrebami,
ki obiskujejo OŠ Ana Gale v Sevnici.

Ob zaključku koncerta sta predsednik Rotary kluba Sevnica Alojz Tuhtar in župan  Srečko Ocvirk simbolično izročila ravnatelju OŠ Ana Gale Branku Terašu ček z izkupičkom organizacije koncerta.
Na koncertu, ki ga je povezovala Tanja Žibert, so nastopili: Godba Sevnica pod vodstvom dirigenta Matica Nejca Kreče, dekliška vokalna skupina Amabile, ki jo je na klaviaturah
spremljal Benjamin Lipovšek, kvartet Jarica, glasbena skupina Gemaj in odlična vokalistka Nuša Derenda.
Med obiskovalkami in obiskovalci, ki so do zadnjega kotička
napolnili kulturno dvorano, je bil tudi nekdanji sevniški rokometaš in fotograf Dejan Mijovič. Ta je v lanskem letu tri
mesece ustvarjal fotografije na temo otrok s posebnimi potrebami in nastala je tudi serija fotografij, ki jih je naredil
na eni najstarejših šol za otroke z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji – na OŠ Ana Gale Sevnica. Dejan Mijovič, ki
dobro okreva po hudem padcu pred tremi leti, ko je ohromel, se je na dobrodelni prireditvi zahvalil staršem, ki so mu
dovolili vstopiti v svet njihovih otrok.
Ob zaključku koncerta sta predsednik Rotary kluba Sevnica
Alojz Tuhtar in župan Srečko Ocvirk izročila ravnatelju OŠ
Ana Gale Branku Terašu ček v vrednosti 2.200 evrov, kolikor
je znašal celoten prihodek koncerta. Ob izhodu iz dvorane
pa so člani sevniškega Rotary kluba podarili rožico v lončku
vsem predstavnicam nežnejšega spola, saj se je dobrodelni
koncert odvijal na dan žena.

Smilja Radi, foto: L. Motore

Sadovi narave v Posavju
TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA, 14. MAREC 2013

Seveda, pridelujemo tudi zelenjavo
Končno se širom Slovenije krepi razmislek o samooskrbi. Žal
se morajo zgoditi takšne in drugačne prehranske afere, da se
malo ozremo okoli sebe in spoznamo, da bi bilo veliko bolje
vedeti, kje živi krava, ki nam
daje jogurt, kje vzklije žito, ki
ga otroci zaužijejo za zajtrk, in
v kakšnih pogojih uspeva solata, ki jo postrežemo za družinski obed. Samooskrba s hrano
ni povezana le s strateškim položajem države, predvsem je
lahko hrana iz našega okolja
veliko bolj zdrava in hranilna.
Jeseni smo na naših tematskih
straneh že opozarjali na velik
pomen sadjarstva in vinogradništva za našo regijo, tokrat pa
v Sadovih narave v Posavju pogled usmerjamo na še eno področje, na katerem bi po mnenju naših sogovornikov imeli še
veliko priložnosti za razvoj: to je
pridelava zelenjave na kmetijskih gospodarstvih (zelenjadarstvo) in na hišnih vrtovih.

Samooskrba
z zelenjavo
Če je slovenska samooskrba z
vinom dokaj stabilna in je v tržnem letu 2009/2010 celo presegla 100 odstotkov in tudi samooskrba s sadjem že dosega
lepe rezultate, pa samooskrba
z zelenjavo beleži zaskrbljujoč
trend. Še leta 2005 smo dosegli
nič kaj zavidljivih 44,9 odstotkov samooskrbe z zelenjavo,
do leta 2011 pa je delež zelenjave domačega izvora upadel
na kar 36,7 odstotkov. Samooskrba je torej znatno padla, ampak ali to pomeni, da smo v letu
2011 pojedli tudi manj zelenjave? Ne, očitno se Slovenke in
Slovenci vedno bolj zavedamo
pomena raznovrstne prehrane
na našem krožniku in pripisujemo zelenjavi vedno večjo vlogo za naše zdravje in vitalnost,
zato smo v letu 2005 povprečno pojedli 91,3 kilogramov zelenjave na prebivalca, leta 2011
pa povprečno že 96,7 kilogramov (vir: Statistični urad Republike Slovenije). Za zelenjavo

se torej odločamo pogosteje
kot poprej, a očitno kupujemo in uživamo predvsem takšno, ki prepotuje vsaj stotine kilometrov, zelenjavo, ki je
skladiščena dalj časa in v raznovrstnih pogojih, zelenjavo, ki na
poti do našega krožnika izgubi že veliko hranilnih snovi, vitaminov, antioksidantov in mineralov.
Še vedno mnogi ne vedo, da
medtem, ko nas k nakupu v trgovinah vabi bleščeča zelenjava iz oddaljenih rastlinjakov
ali polj, raznovrstno zelenjavo
uspešno pridelujemo tudi v Posavju. V naši regiji po podatkih,
ki so nam jih prijazno podali iz
Kmetijsko gozdarskega zavoda
Novo mesto, pridelamo največ
zgodnjega krompirja, rumene
paprike, zgodnjega zelja in solatnih kumar. Prav tako v sezoni
posamezne zelenjave na posavskih kmetijah dobro uspevajo bučke, razne solate, jajčevci
in čebula. S pridelavo vrtnin
na prostem v občinah Krško,
Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki se ukvarjajo kar
1303 kmetijska gospodarstva, vrtnine v zavarovanih
prostorih oziroma rastlinjakih pa prideluje 40 kmetij
na omenjenem območju. Poleg omenjenih pa je veliko tudi
število kmetij, ki zelenjavo pridelujejo samo za lastno samooskrbo, torej netržno, teh naj bi
bilo po ocenah vsaj 966, več kot
polovica pa se nahaja na območju občine Brežice. Ko združimo vse te številke, ki temeljijo
na subvencijskih vlogah iz leta
2012 in so zato precej blizu dejanskemu stanju, nam te orišejo
zanimivo sliko: največ kmetij se
z zelenjadarstvom ukvarja v občini Krško (873), takoj za tem je
tudi pridelavi zelenjave posvečeno največ kmetij v občini Brežice (832), v tretji večji posavski
občini, občini Sevnica, pa se s
to dejavnostjo ukvarja vsaj 567
kmetij. Številke niso zanemarljive. Veliko ljudi že živi od pridelave zelenjave, glede na naše
naravne danosti in vedno težjo

družbeno-ekonomsko situacijo
pa se zna zgoditi, da bo za tovrstno delo v prihodnosti poprijelo še več Posavcev in Posavk.

Odločili so se za
trajnostne oblike
pridelave
Delo kmeta, pridelovalca zelenjave ni preprosto in zahteva
celega človeka, kar so nam potrdili tudi sogovorniki, s kate-

Oba omenjena pridelovalca,
prvi predstavnik ekološke, druga predstavnica certificirane integrirane pridelave, se strinjata, da imamo v Posavju izredne
klimatske pogoje in lego za zelenjadarstvo, kar se odraža tudi
v tem, da vrtnine pokrivajo že
293,78 hektarov površin.
Kmetija Černelič in Kmetija Pirc
sta se odločili za oblike kmetovanja, ki z vsakim dnem prido-

V Posavju zelenjavo prideluje več kot 2000 kmetij
rimi smo misli izmenjali na tokratnih tematskih straneh, kar
si lahko preberete v nadaljevanju. Čas v svojem napornem urniku pa sta si za nas utrgala tudi
Zvone Černelič, predsednik
Združenja za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele
krajine in predan ekološki kmet
iz Dečnega sela v brežiški občini, ter vedno aktivna Milica
Jeler, ki svojo ljubezen do narave in kmetovanja živi na Kmetiji Pirc v Veliki vasi pri Krškem.

bivajo na vrednosti. Ekološka
in integrirana pridelava imata
vsaka svoje značilnosti in odlike, obema pa je skupno pomembno dejstvo, da omejujeta negativni vpliv kmetovanja
na okolje, se upirata intenzivnim oblikam kmetovanja in da
sta obe obliki pod strogim vsakoletnim nadzorom, na podlagi
katerega lahko kmetje zaprosijo za posebne certifikate. Certifikati tako nam, potrošnikom,
zagotavljajo, da lahko zaupa-

mo v kakovost kupljene hrane.
„Kmetija Pirc ima bogato tradicijo, pred 40 leti so se ukvarjali
s pridelavo kumaric in jagod, s
pridelavo zelenjave smo pričeli pred dvajsetimi leti, nadgradili smo tudi vzgojo sadik zelenjave in lončnic. Na integriran
način pridelujemo vso zelenjavo in poljščine, kupci se lahko
tako odločajo za različne vrste
sadik za vrtičkarje, sezonsko zelenjavo in zelenjavo za ozimnico, ta trenutek pa smo ravno v
postopku za registracijo vzgoje ekoloških sadik zelenjave. Za
integrirani tip pridelave smo se
odločili zaradi manjše uporabe
zaščitnih sredstev, posledično
lahko kupcu nudimo bolj zdrave pridelke,“ pojasni Jelerjeva.
V integrirani pridelavi je uporaba gnojil in sredstev za varstvo rastlin nadzorovana in pomembno zmanjšana, ekološko
vrtnarjenje pa se zateka k naravni pripravi zemlje ter pretežno ročnemu delu in vzgoji pridelka, uporaba sintetičnih
in kemičnih škropiv in gnojil pa
je v ekološkem vrtnarstvu povsem prepovedana. „Od malega
sem rasel na domači kmetiji in
veselje do kmečkega dela mi je
ostalo še danes, tudi izobraževal sem se vedno v tej smeri.
Pred dobrimi dvajsetimi leti sva
z ženo kupila manjšo kmetijo,
ki je zelo blizu mojega prvega
doma. Takrat sem bil nekaj časa
zaposlen kot molzni kontrolor
in ustvaril sem si manjšo čredo molznih krav, doma smo se
ukvarjali še s sadjarstvom, žena
pa je bila in je še zaposlena v
zdravstvu. Leta 1993 smo pričeli s pridelavo jagod, leta 2000 pa
še s pridelavo zelenjave. Prvega januarja 2003 smo se usmerili v ekološko kmetovanje. Danes pridelujemo preko dvajset
vrst zelenjave, jagodičevje, žita
in redimo krave dojilje, od lanskega leta pa smo pričeli tudi
uradno z biodinamično pridelavo hrane. Za takšen način pridelave smo se odločili zato, ker
je svet od nekdaj deloval na tak
način, ker želimo sebi in vsem

ostalim, ki bodo našo hrano uživali, zdrav način življenja in želimo biti vzor vsem ostalim, da
bi pridelovali na tak način,“ nam
zaupa Černelič.
Ekološka kmetija Černelič je
ena izmed manj kot desetih tržnih ekoloških pridelovalcev v
Posavju, Kmetija Pirc pa je prav
tako v še dokaj skromnem številu integriranih pridelovalcev, ki
tržijo svojo zelenjavo in ki so zaenkrat aktivni predvsem v občini Krško (kjer jih je 7) in občini Kostanjevica na Krki (kjer sta
prisotna dva večja), medtem ko
sta v Brežicah dve kmetiji v prehodnem načinu oziroma vključeni v t.i. ukrep integrirane pridelave zelenjave in obdelujeta
2,9 hektarov površin.

Kje se nam zatika in
kje so priložnosti
Seveda je najbolje, če zelenjavo oz. sadike kupite kar pri
kmetu na domačiji in tako je
tudi pri Černeličevih, Kmetiji
Pirc in ostalih naših sogovornikih v nadaljevanju, a ker smo
se potrošniki pustili razvaditi trgovcem, po eni strani pričakujemo, da zelenjava pride
skoraj do našega praga in ne
mi do nje, po drugi strani pa bi
si skozi vse leto želeli prav vseh
vrst sadja in zelenjave. Jagode,
paradižnik, kumare, bučke v
najtrdnejši zimi? Kaj pa sezonsko prehranjevanje? Ali smo
povsem pozabili na to, kaj
raste v kakšnem obdobju?
Milica Jeler je velik pristaš sezonskega prehranjevanja, kar
poudarja tudi skozi svoje delo
z društvi kmetic, in meni, da je
takšno ravnanje podeželju najbolj naravno: „Veste, mišljenje
se spreminja in to se opazi. Ko
je sezona zelenjave, se pripelje na kmetijo čedalje več ljudi, družin, recimo ob sobotah,
ker pač opazijo bistveno razliko v okusu in kvaliteti zelenjave. Trg je prost, zato lahko vsak
kupi, kar si želi jesti in podpre
takšno pridelavo, v kakršno ver-

nadaljevanje na str. 14

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

NOVO v ponudbi:
Vse za vrt in dom

Vinogradniška
in sadjarska
oprema

vrtna semena in trave, čebulček,
česen, orodje in stroji, korita in lonci,
zemlja in gnojila za rože in vrtnine,
folija covertan, mreža za kumare in
fižol, kose in kosilnice, samokolnice,
agro vermit, …

škarje za rezanje, vezice,
vinogradniška žica,
škropilnice …

Zalivalni
sistemi in
pribor
cevi,
priključki,
zalivalke …

Ograjni sistemi
Dirickx 10 let garancije
Ograje:
- iz varjene mreže,
- panelne ograje,
- pletiva (okrasna,
univerzalna,
za kmetijstvo)

MEGADOM KRŠKO cesta krških Žrtev 135F, 8270 krško, tel.: 07/48 81 200, 07/48 81 222 ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00

AKCIJA
Samo v
mesecu
mARCu
in
APRIlu

- 25 %
na hišno
kanalizacijo

www.megadom.si
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nadaljevanje s str. 13

jame – gotovo pa je najbolje, da
se kmetje in potrošniki ravnamo
po ciklu narave in da pride zelenjava z njive v čim krajšem času
na krožnik.“ Zvone Černelič ji pritrdi: „Absolutno, sezonski način
je najboljši način prehranjevanja, ki je bil preverjen že v mojih otroških letih in nam ni prišlo
na misel, da bi sredi zime jedli jagode ali paradižnik. Za naše telo
je vsekakor najboljše, da jemo iz
bližnje okolice, tudi bolj željno
pričakujemo tako hrano in imamo primeren odnos do nje.“
Stara znanja o tem, kdaj rodi narava in katera zelenjava nam v
določenem letnem času podari največ moči, so marsikje že
usahnila. Del razloga za težji
dostop do domačih izdelkov
pa gotovo leži tudi v naši slovenski ‚nepovezovalni‘ miselnosti, kjer raje rinemo vsak
po svoji trnovi poti, kot da bi
združili moči in se medsebojno spodbujali. V Posavju je zraslo že mnogo projektov, ki naj bi
pripomogli k uveljavitvi samooskrbe, a se je pogosto ustavilo
pri študijah ali manjših primerih
dobre prakse. Žalostno, kajne?
Kot da nam od dobre ideje do
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ročniku in nikoli na mokrih in
zbitih tleh.“

Kako pa se povezujejo zaenkrat
manj številni tržni ekološki in
integrirani pridelovalci? Ekološki kmetje se povezujejo v slovenska ekološka in biodinamična društva in zveze: „V Posavju
smo tako povezani v društvu
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske Posavja in Bele
krajine in v društvu Ajda Posavja.“ Tako Černelič, Jelerjeva pa
pojasni: „Integrirani pridelovalci
tržimo naše vrtnine pod skupno
slovensko blagovno znamko Pikapolonica. Ta znak rumene pikapolonice ima tudi vedno večjo prepoznavnost in zaupanje
med potrošniki. Nekateri kmetje
se nato odločijo za vstop v zadruge, ki združujejo integrirane
pridelovalce, drugi pa prodajamo po svojih prodajnih kanalih.“
Integrirani pridelovalci se morajo ves čas izobraževati in predstavljati, v ta namen tudi organizirajo različne dogodke in
predstavitve, zelo dejavni glede na majhnost pa so posavski ekološki kmetje, ki so ravno v teh dneh v svet poslali
tudi novo spletno stran Združenja, ki ga vodi Černelič (www.
ekoloskekmetijedpbk.si). „Sicer

Nekatere kulture so bolj prisotne, drugih pa v celotni JV Sloveniji znatno primanjkuje, na primer:
fižola v zrnju, graha, zelo iskan pri gostincih naj bi bil tudi bob, okrepiti pa bi bilo dobro tudi pridelavo špargljev in zelišč.

•
•

•

•
•
•
Zvone Černelič, ki vodi posavske, belokranjske in dolenjske ekološke kmete
konkretnih korakov in začetnega odrekanja za kasnejši močan,
skupni nastop na trgu, preprosto zmanjka volje in enotnosti.
Černelič svoje razmišljanje na
to temo strne takole: „Žal je res
slaba povezanost med pridelovalci in s tem posledično slabša prodaja trgovcem. Včasih so
bile močne in zelo dobro organizirane zadruge, na drugi strani pa trgovci, ki so bili zadovoljni z bistveno manjšimi maržami,
pa tudi več domoljubja so imeli vsi skupaj, tako kmetje,trgovci kot potrošniki. Tega nam danes manjka. Avstrijski kmetje
povedo, da njihovi trgovci tudi
uvažajo hrano, vendar samo
do trenutka, ko se doma prične sezona (npr.jagode) in tudi
cena je primerna njihovim stroškom. Naše skrite rezerve so
predvsem v samooskrbi in pridelavi res zdrave hrane (tu mislim na ekološko) čim bližje potrošnikom. Pionirji te povezave
bi morali biti kmetje, vrtci, šole,
bolnice, trgovci, tisti, ki pa imajo možnost, naj si pridelajo čim
več lastne hrane.“

pa naše društvo pripravlja 23.
maja pred osnovno šolo Brežice že tretji zelo odmeven ekopraznik, kjer se bo predstavilo
okrog dvajset ponudnikov ekološke hrane, verjetno pa tudi v
septembru pred osnovno šolo v
Sevnici.“ V Brežicah naj bi v času
ekopraznika predavala tudi priznana Anamarija Slabe in Anton
Komat, oktobra bodo ekološki
kmetje gostili Sanjo Lončar, konec istega meseca pa pripravili
tudi enodnevni seminar za bodoče ekokmetovalce na turistični kmetiji Pri Martinovih.
Nove priložnosti za prihodnost
naj bi se tudi po mnenju države in strokovne javnosti odpirale ravno pri bolj trajnostnih
oblikah kmetovanja kot sta integrirana in ekološka. V Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in
živilstva do leta 2020-Zagotovimo si hrano za jutri (Uradni list
št.25/2011) lahko preberemo
med cilji slovenske prihodnje
pridelave tudi:
• razvoj novih tehnologij in

•

uporaba tehnologij, ki bodo
omogočale učinkovito prilaganje na podnebne spremembe; spodbujanje kmetijskih praks, ki znižujejo
sproščanje toplogrednih plinov;
povečanje tržne ekološke pridelave in predelave;
nadaljnje uveljavljanja nadstandardnih okoljskih tehnologij pridelave in predelave hrane;
izvajanje kmetijskih praks, ki
bodo ohranjale biotsko raznovrstnost, kakovost tal in
voda;
ohranjanje območij s tipičnimi kulturnimi krajinskimi elementi;
nadaljnje zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev;
prepoved gojenja gensko
spremenjenih rastlin;
ipd.

Oba sogovornika sta v pogovoru
še poudarila, da v pridelavi zelenjave vidita veliko priložnosti tudi za manjše kmete, ki so
sicer nekonkurenčni, možnosti dela za mlade in za brezposelne.„ Pri zelenjavi smo zelo slabo samooskrbni, priložnosti pa
so tudi v ekološki prašičereji in
ekološkem perutninarstvu, vinogradništvu, poljedeljstvu in
še kje, vse skupaj pa v povezavi s
turizmom. Po mojem mnenju je
potrebno narediti zgodbo o Posavju v slogu lepega primera ob
naši severni meji, kjer so v dvajsetih letih naredili iz revne pokrajine zgodbo o uspehu v ‚deželi Vulkanland‘,“ pove Černelič,
s čimer se strinja tudi Jelerjeva,
ki pravi, da bi se marsikdo lahko
tudi z zelenjadarstvom preživel:
„Res pa je, da to ni delo za vsakogar. Moraš biti pripravljen na odrekanja, prostega časa je malo,
predvsem pa moraš imeti to
delo rad. Osebno me zelo veseli, da lahko opazujem rastline
pri rasti, jih negujem in ko dozorijo lepi plodovi, jih je užitek
pobrati. Rada delam z ljudmi in

se veselim vsakega zadovoljnega kupca.“ Pridelave se lahko lotite tudi, če imate površine v najemu, na tak način del pridelka
pridela tudi Černelič, ki z Jelerjevo deli veliko vrednot in ljubezni do podeželja: „ Delo v naravi, z naravo in ne proti njej, je
kot vsako drugo delo prijetno,
seveda če to radi počnemo. Jaz
to rad delam, saj sem kljub včasih muhasti naravi na koncu sezone prijetno presenečen in nagrajen z obilico zdravih plodov,
za katere so mi največje plačilo
zadovoljne stranke.“

jati tiste, ki že sedaj obdelujejo
zemljo.

Zima, pojdi že, delo
nas čaka!
Vrtičkarji ste najbrž že precej nemirni, enako je s pridelovalci zelenjave, ki čakajo, da se zemlja
končno že osuši in ogreje. Kako
se pomlad začne pri Kmetiji Pirc
in Kmetiji Černelič? „Najprej se
prične na zunanjih površinah
saditi solata, zgodnji krompir,
zgodnje zelje. Zelo pomemb-

Vrtičkarji po Posavju se k našima sogovornika pogosto zatečejo tudi po najrazličnejše nasvete glede opravil v vrtu in
škodljivcev, „včasih pridejo kar
z obolelimi listi rastlin in prosijo
za pomoč,“ pove Jelerjeva. Posavskim vrtnarjem očitno še
največ težav povzročajo polži, strune, bolhači, uši in voluharji. Černelič priporoča borbo
proti tem škodljivcem na homeopatski način, ki je opisan v Setvenem priročniku Marije Thun,
čeprav tudi ob tem potrebujemo nekaj izkušenj, za pomoč pa
nam še namigne: „Mogoče bolj
enostaven način borbe proti
polžem: naberemo nekaj polžev, jih damo v vedro, napolnimo z vodo do vrha, zapremo in
po enem mesecu s to gnojevko
škropimo po parcelah, ki so jih
napadli polži, ali površino posipamo s kremenčevim peskom,
ki privablja svetlobo (500kg/
ha), katere polži ne marajo. Potem pa se pustimo presenetiti.“
Narava res ves čas preseneča,
še najbolj pa boste sebe in svojo družino presenetili tiste drage
bralke in bralci, ki do letos še niste vrtičkali, a želite to spremeniti, ker vam res ni vseeno, kaj pojeste in kako se pri tem obnašate
do okolja. Če le imate možnost,
dajte, odločite se za vrt ali začnite vsaj z vzgojo zelenjave na
balkonu! In kaj vam za začetek
priporočata dolgoletna pridelovalca zelenjave in preverje-

Če vam ni vseeno, kaj jeste in v
kakšnem okolju živimo, premislite ponovno o svojih življenjskih
navadah. Mnogi trdijo, da precej pozno spoznavamo, kaj nam
polzi iz rok in da smo naši naravi
zadajali že nekaj hudih udarcev,
a zaenkrat še ni prepozno, da se
povprečno komaj 40 odstotnega trenda samooskrbe z zelenjavo zavemo in začnemo ukrepati – kot osveščeni potrošniki in
morda tudi kot pridelovalci.
Razmislek o prihodnosti samooskrbe namreč resno postaja razmislek o preživetju in
tudi Slovenija se bo nekoč soočila z zelo zaostreno svetovno situacijo: število prebivalstva strmo narašča in naj bi do leta 2050
doseglo 9 milijard, prav tako narašča potrošnja hrane, s katero
se povrhu vsega dogajajo najrazličnejše manipulacije (spomnite se na nedavna pogojevanja
cen na borzah hrane). Svetovno
kmetijsko proizvodnjo hrane bi
za normalno preživetje morali vsaj podvojiti, zelo obremenjeni pa bodo posledično prav
vsi naši naravi viri. Dovolj je torej sprenevedanja: hrane bo in je
marsikje po svetu že dolgo primanjkuje. Voda in hrana, ki sta
nam danes preveč samoumevni, nam bosta omogočali življenje, za vse to pa moramo ohraniti znanje, voljo, se boriti za naše
skupne naravne vire in spodbu-

Milica Jeler, neutrudna ljubiteljica in promotorka podeželja
na pa je priprava in sajenje v
dovolj ogreta tla,“ pove Jelerjeva, Černelič pa opiše spomladanska dela na ekološki kmetiji:
„Začnemo že sredi zime s pokrivanjem rastlinjakov v nasadu
jagod (če je primerno vreme že
okrog desetega februarja, letos
prvega marca), prestavljanjem
rastlinjakov na druge parcele zaradi kolobarjenja, istočasno pa
sejemo tudi prva semena zelenjadnic za vzgojo sadik. Ko skopni sneg in je vreme primerno,
opravimo najprej škropljenje
vseh površin z gnojem iz roga
(to je za boljše rast rastlin v sezoni in za boljšo odpornost proti
suši), zatem pa sledi veliko dela
s pripravo zemlje za setev in sajenje. Vse setve in sajenja potekajo po setvenem luninem pri-

no uspeva v Posavju? Jelerjeva: „Za začetnike bi priporočala
vzgojo solate, bučk, kumaric,
paradižnika in kapusnic .Ob primerni negi vse naštete vrtnine v
naši klimi uspevajo.“ Černelič pa
predlaga naslednje: „Vsekakor je
pomembno, da so na vrtu vrtnine, ki jih rabimo vsakodnevno,
kot so solata, peteršilj, korenček, čebula, česen, krompir, zelišča, lahko tudi peteršilj, drobnjak, bazilika, za pogumnejše
pa še por, plodovke kot so paradižnik, kumare, paprika, jajčevci, morda mesečne jagode in na
vogalu maline.“
Mmmm, ali vas ni vse našteto premamilo? Zima, pojdi že,
delo nas čaka!

Maruša Mavsar
Evrovinogradnik d. o. o.
PE Ulica 11. novembra 45
8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 07 49 22 772
Mob.: 070 894 294

velika izbira sadilnih in glinenih loncev
AKCIJA
semenski krompir
brill zemlja 70 L
seme zelenjave
okrasne čebulnice
sadike
sadnega drevja
V mesecu marcu
UGODNO vsa mineralna
in organska gnojila.

- Prodaja in servis vrtnih kosilnic,
žag, kosilnic na laks, škropilnic
- Izdelava hidravličnih cevi
- Zastopniki MTD, HUSQVARNA
- Ugodni plačilni pogoji

DNEVI ODPRTIH VRAT
od 29. do 31. marca
petek in sobota med 8. in 17. uro
nedelja med 9. in 17. uro

● vse za kmetijstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo,vinogradništvo,
travništvo, pašništvo in živinorejo;
● svetovanje s področja škropiv, gnojil, semenskega materiala in
enologije;
● analiza vina po Oenofoss metodi (alkohol, sk.kisl., jab.kisl, hlapne
kisl., pH, ost.sladkorja);
● krmila in ostali vitaminsko mineralni dodatki različnih proizvajalcev;
● analiza tal, gnojilni načrti in gnojilni nasveti;
● analiza žit na MIKOTOKSINE;
● traktorji in vrtni traktorji ter kosilnice JOHN DEERE, FERRARI;
● gozdarski stroji, motorne žage in ostala delovna in osebna oprema;
● ekološki in čebelarski kotiček;
● SEMENSKA ŽITA, TRAVE
● Enološka sredstva in kletarski pripomočki
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Kmetija Turk

Dokazali so, da se s pridelavo
zelenjave dá preživeti
BROD V PODBOČJU – Andrej in Vida Turk sta pred 20 leti živinorejsko-prašičerejsko kmetijo, ki jo zlahka najdemo ob cesti Križaj – Kostanjevica na Krki, preusmerila v zelenjadarsko. V
tem času je kmetija prerasla v eno dveh največjih pridelovalk zelenjave ne le v lokalnem, ampak v državnem merilu.
Na 30 hektarjih zemlje (12 hektarjev lastne, ostalo v najemu)
namreč na Turkovi kmetiji – na
integriran, okolju prijazen način
- pridelajo kar okoli 800 ton zelenjave letno, od tega 400 ton
mladega krompirja, poleg tega
pa še papriko, paradižnik, solato, zelje, jedilne kumare, bučke,
lubenice, melone, čebulo, por,
zeleno, kolerabo, korenje, suh
in stročji fižol itd. „Naš paradni
konj pa je vzgoja sadik, ki jih
vzgojimo približno milijon letno, v glavnem za profesionalne pridelovalce, pa tudi za vrtičkarje,“ pravi Andrej Turk. Kar
90 odstotkov pridelanega prodajo preko Kmetijske zadruge
Krka, s katero dobro sodelujejo,
10 odstotkov pa na domačem
dvorišču, kjer so uredili manjšo
trgovino, ki jo sicer nameravajo širiti, svojo dejavnost pa doregistrirati tudi za prodajo pridelkov z drugih kmetij v okolici.
Kot ugotavlja Turk, med ljudmi
raste zavedanje o pomenu lokalno pridelane in zdrave zelenjave, zato k njim hodijo ponjo
iz vseh koncev Posavja in Dolenjske.
Nekdaj klasično poljedelsko
območje na Mraševskem polju ob reki Krki se je v zadnjih
letih razvilo v največje zelenjadarsko jedro v Sloveniji s približno desetimi večjimi tovrstnimi
kmetijami. Preko že omenjene
KZ Krka gre namreč tretjina slovenske pridelave zelenjave, od
tega pa je kar tri četrtine zraste na tem območju, kar pa je
še vedno premalo, saj tukajšnji
pridelovalci, ki sicer dobro sodelujejo med sabo, ne uspejo

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Najboljše z Rake
Sodobnemu človeku ne sme biti več vseeno, kakšno hrano uživa. Iz zdravstvenega vidika
se priporoča uživanje sezonske zelenjave in sadja z lokalnega okolja, saj sta običajno bolj
optimalno dozorela in imata višjo hranilno vrednost. Lokalna trajnostna oskrba pa ima poleg kakovostnejših živil še širši družbeni pomen.
V Posavju se že dolgo kažejo potrebe po povezovanju in sodelovanju ponudnikov turističnih in
gostinskih storitev, lokalnih pridelovalcev hrane, izdelovalcev rokodelskih izdelkov. Prav to pa
je namen projekta Najboljše z Rake, pri katerem se bodo oblikovali novi načini sodelovanja in
skupnega promoviranja, obenem pa bo zagotovljena skupna infrastruktura.
Turistično društvo Lovrenc Raka je skupaj z regijskimi partnerji, Centrom za podjetništvo in turizem Krško, Gostinstvom Tratnik Franc s.p. ter Društvom za trajnostni razvoj Terra Vera, videlo priložnost v okviru razpisa LAS Posavje. Prijava na četrti javni poziv za nabor projektov,
ki so upravičeni do sredstev za razvoj podeželja – LEADER, je bila uspešna. Tako se je v marcu 2013 pričel izvajati projekt »Najboljše z Rake«. Skupna vrednost projekta je 49.976,80 €
(z DDV), višina odobrenega zneska sofinanciranja je 38.037,48 €, preostala sredstva zagotavljajo partnerji v projektu.

Vida in Andrej Turk. Paradni konj njune kmetije je vzgoja sadik.
konstantno zagotavljati zado- Kot pravi naš sogovornik, so na
stne ponudbe za veletrgov- njihovi kmetiji dokazali, da je
ce, ki se zato zatekajo k uvozu. od pridelave zelenjave možno
„Rešitev vidim v tem, da bi se na živeti, a le, če je celotna družitem polju, kjer so za pridelova- na v to dejavnost vpeta 24 ur
nje zelenjave idealni pogoji, za- na dan. „Kar ni težko, če delaš z
čela masovna proizvodnja zele- ljubeznijo,“ dodaja. Poleg tega
njave, ki bi se jo lahko prodalo, imajo tudi tri zaposlene, v sepa še delovna mesta bi bila,“ zoni pa še pet do deset sezonpravi Turk, ki bi tudi sam razši- skih delavcev, kjer pa se z novo
ril pridelavo, če bi lahko dobil – delovno-pravno zakonodajo
zemljo. A je težko priti do nje, obetajo težave. Še neizkoriščetako kot je težko dobiti primer- na priložnost so evropska sredno lokacijo za izgradnjo nujno stva, ki jim bodo morda prišla
potrebnega zbirnega centra v prav ob načrtovani gradnji skla„srcu proizvodnje“, v katerega dišča ali pri postavljanju novih
bi skupaj investirali zadruga in rastlinjakov, s katerimi imajo sipridelovalci. Se pa na srečo za- cer pokritih 2,5 hektarja povrključuje večletni postopek pri- šin, pol hektarja pa še za vzgojo
dobivanja dokumentacije za sadik. In čeprav začetek letorazširitev že vrsto let delujoče- šnje zelenjadarske sezone zaga namakalnega sistema Kal- radi dolge zime s snežno odece – Naklo, na kar pridelovalci jo že kar malo zamuja, se s tem
nestrpno čakajo. „Z izgradnjo pri Turkovih ne obremenjujejo.
zbirnega centra in razširitvijo Kot pojasni Andrej: „Proti naravi
namakalnega sistema bi lahko pač ne moreš nič, ampak moraš
zelo hitro za 100 odstotkov po- delati v sožitju z njo.“
večali proizvodnjo,“ je prepričan Turk.

Peter Pavlovič

Kmetija Sinkovič

Z zelenjadarstvom se ukvarjajo
že tretje desetletje
»V zadnjem desetletju se v političnih krogih izjemno pogosto uporablja, za Slovence menda zastrašujoč izraz, da je samooskrba države vse nižja in da pada, da je že pod petindvajsetimi odstotki.
Tudi popoldansko moralizira- govci). Zelenjanje slovenske gospodinje, kako va, pridelana
nezaslišano je, da je slovenska na kmetiji Sinhrana zapostavljena na trgo- kovič, je manj
vinskih policah, kasneje pa se tretirana s fitoodloči za nakup brhke krhkoli- farmacevtskistne solate, ki kar sije od treti- mi sredstvi, saj
ranja s sintetičnimi sredstvi, in delujejo v sklato sredi januarja, poreklo solate du s slovensko
pa je seveda Neapelj, Italija,« je zakonodajo, ki
dejal gospodar družinske kme- predpisuje zatije Jože Sinkovič z Dolnjega res omejeno
število registriBrezovega.
ranih sredstev
Na kmetiji Sinkovič začenjajo v uporabo. Pože v tretjem desetletju z izbolj- leg tega izvaševanjem tovrstne gospodar- jajo redne laske ravni. Omenjena družinska b o r a t o r i j s k e
kmetija se je pred leti iz polje- analize vrtnin
delsko-živinorejske kmetije, ki in tal, v kateji je zelenjadarstvo predstavlja- rih le-te zrastelo postranski vir dohodka, pre- jo. Skrbijo za
levila v popolnoma vrtnarsko izobraževanje
kmetijo. Letno pridelajo pribli- v agronomski
žno 1000 in več ton zelja, 250 smeri in prido- Pridelovalec zelenjave Jože Sinkovič na domači
ton krompirja, 60 ton kolerabe, bivanje znanj v njivi zelja (foto: osebni arhiv)
15 ton črne redkve, 25 ton so- tujini, katerih aplikacija bi bila paradižnik in se sladkali s papalate, radiča, endivije, kitajskega možna tudi pri nas.
jo, dovolj je bilo jabolko s sosekapusa itd. Kmetija ima za zednjega drevesa in kislo zelje iz
lenjavo ustrezno hlajene pro- »Ne pozabimo, da so naši stari čebra. Lepo bi bilo, da damo to
store in omogoča kupcu do- starši živeli in morda tudi preži- možnost tudi našim otrokom,«
bavo skozi celo leto (odjemalci veli življenje brez zdravstvenih je še dodal sogovornik.
Smilja Radi
so predvsem slovenski veletr- tegob, ne da bi decembra jedli 

Kaj se bo v okviru projekta dogajalo
Projekt je zasnovan od spodaj navzgor, glede na potrebe in pobude prebivalcev. Splošni cilj
projekta je »Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam«. V okviru tega je poseben poudarek namenjen vzpodbujanju lokalne pridelave hrane, povezovanju in sodelovanju ponudnikov lokalnih pridelovalcev čebule in drugih pridelkov in izdelkov, ponudnikov turističnih in gostinskih storitev.
Projektne aktivnosti, sicer razporejene v dveh fazah, so se začele odvijati marca letos, zaključile pa se bodo do septembra 2014. V sklopu projekta bodo potekali forumi, raziskovalni tabor, izvedena bodo individualna svetovanja, organizirane bodo strokovne delavnice na temo
kolobarjenja, priprave tal, sajenja ter tehnologije pridelave. Predvsem narašča zanimanje za
čebulo, ki na Raki že leta zelo dobro uspeva in predstavlja lokalno posebnost. Tu so se v povezavi s čebulo razvili in obdržali mnogi običaji, navade, reki, tradicionalne jedi, ki jih je potrebno ohranjati oz oživljati tudi v prihodnje.
V projektu je zasnovan tudi plan naložb v ureditev razstavnega prostora in prostora za delavnice za izvajanje kulinaričnih delavnic z namenom medgeneracijskega druženja. Oblikovana bo
tudi kolektivna blagovna znamka »Najboljše z Rake«, s katero bo dosežena večja turistična in
kulinarična razpoznavnost kraja.

Cilji projekta so med drugim:
• razviti novo prodajno pot pod enotno blagovno znamko,
• povezati lokalne pridelovalce oz./ in izdelovalce ter vzpostavljeno neformalno Združenje
ponudnikov Najboljše z Rake,
• razviti nove kakovostne pridelke in izdelke,
• z urejeno infrastrukturo in promocijo dvigniti prepoznavnost in obseg prodaje pri ponudnikih,
• z izobraževanjem zagotoviti kakovostne lokalne pridelke, izdelke,
• ciljne skupine projekta so gostinski, lokalni, turistični ponudniki, društva, kmetijska gospodarstva in ostali ponudniki, pa tudi mladi, brezposelni, ženske in starejši.
Projekt je zasnovan trajnostno, vključenost lokalnih zainteresiranih strani v razvoj projekta krepi njihovo zavezanost lokalnemu razvoju območja in lokalni identiteti. Trajnost projekta bo izražena z možnostjo vključevanja novih ponudnikov pridelkov, izdelkov v model poslovanja ter
spremenjeni miselnosti kupcev, da je domače boljše, bolj zdravo.
Lokalno pridelana hrana je najprimernejša za uživanje. Je sveža, naravno dozorela, zdrava
in boljšega okusa. Nad njo je vzpostavljen učinkovit nadzor glede varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov in proizvodov, pa tudi sledljivost je mnogo bolj zagotovljena kot pri hrani,
ki prihaja iz oddaljenih delov Evrope oz. sveta. Potrošnik je tisti, ki oblikuje ponudbo in zavedanje o tem, koliko bolj pomemben je nakup lokalno pridelane hrane, kako pomembna
je razdalja od kmeta do krožnika.
Več informacij o projektu dobite pri Turističnem društvu Lovrenc Raka (tel. št. 041 532 727).

Gostinstvo
Tratnik Franc s.p.

Med pomembnimi dejavnostmi na posavskih kmetijah pa je tudi vzgoja sadik zelenjadnic
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Kmetija Kerin

Ekološko kmetovanje zahteva
veliko ročnega dela
STRAŽA PRI RAKI – Zdravko Kerin se je pričel intenzivneje ukvarjati s kmetijstvom leta 1995,
ko je izgubil službo. Ima manjšo kmetijo s štirimi hektarji zemlje, ki jo obdeluje na ekološki
način. Pri tem mu pomaga žena Marjana, pa tudi hčerki. Starejša Tadeja je doštudirala mikrobiologijo in biotehnologijo in je trenutno v tujini, mlajša Ines pa študira biokemijo na ljubljanski fakulteti.

Kmetija Kerinovih stoji na samem, kar ugodno vpliva na
ekološko pridelavo. Delo začnejo vedno že zgodaj spomladi, ko se prične pripravljanje in
tudi že presajanje rastlin. Pridelujejo papriko, paradižnik, kumare, solate, blitvo, špinačo,
rukolo, ki je zelo iskana. Nekaj zelenjave gojijo pod tunelom, nekaj na prostem. Imajo
tudi jagode ter lubenice, od žit
pa sejejo pšenico, rž, ječmen,
piro in ajdo. Vse, kar pridelajo,
po Kerinovih besedah uspejo
prodati. Tudi pira je postala v
zadnjem času zanimiva. Včasih
je bilo to žito revežev: ker niso
imeli denarja, so sejali piro, sedaj se spet vrača na jedilnike,
ker so ugotovili, da je bolj hranljiva, bolj zdrava. Pri Kerinovih
prodajajo zrnje, čeprav imajo
tudi svoj mlin, vendar meljejo
manjše količine.

nimajo, če pogleda na splošno,
pa še največ škode naredi voluhar. Vsako leto ekološki kmetje dobijo kontrolo, ki jo morajo plačati, in ta preveri vse, kar
zahtevajo standardi ekološkega kmetovanja. Med letom pa
prihajajo tudi nenapovedane
kontrole.

Zdravko Kerin
Pri ekološkem kmetovanju je
predvsem zelo veliko ročnega dela, tudi škodljivce, kot so
hrošči, pobirajo ročno. Za boljši prst poskrbijo z gnojenjem
s koprivami, ki jih neprestano
namakajo, z njimi pa tudi preventivno škropijo. Ker skrbno
kolobarijo, to storijo na vsakih
šest let, škodljivcev praktično

„Ekološko kmetovanje je prijetno opravilo,“ doda Zdravko
Kerin. Želel bi sicer, da bi katera od hčerk nadaljevala njegovo delo in prevzela kmetijo, vendar jima pušča odprto
pot. Pogreša tudi večjo povezanost med kmeti, saj meni,
da bi bili združeni bolj močni. Tako bi lažje uveljavili svoje želje in zahteve, dobili pa
bi še več možnosti, da se tako
pridelana hrana proda v domačem okolju.

Marija Kalčič

Kljub dežju na Gregorjev sejem
Tudi letos je v organizaciji KZ Krka od 8. do 10. marca v Grabnu pri Novem mestu potekal že 19. Gregorjev
sejem. Kljub dežju in mrkemu
vremenu je stojnice in predstavitve, med katerimi je bilo
tudi nekaj posavskih podjetij,
kmetij, obrtnikov, predstav
ljal pa se je tudi naš časopis,
obiskalo lepo število ljudi.

Mali zeleni čudeži
Le kot droben otroški spomin še ohranjam majhno hiško, v kateri sem živela prva leta svojega življenja. Pred njo je bil vrt, ograjen s staro leseno ograjo. Ta spomin je seveda še bolj živ
v moji mami, ki mi rada pripoveduje, kako je na vrtu pridelala korenček, cvetačo in peteršilj
za mojo prvo »ta pravo« hrano.
Kmalu sem postala blokovski
otrok. Za lažji prehod v drug način življenja je našemu majhnemu stanovanju pripadla velika
terasa, ki je bila le droben odsev
podeželske svobode, drugače
pa je služila predvsem za vesele igre deklic in sušenje perila.
Ne smem sicer pozabiti na velika cvetlična korita, v katera je
moja mama vsako leto skrbno
posadila rože, njena vrtna znanja pa so ostala nekoliko pozabljena. Naš blok in tudi ostale
zgradbe, ki so nas obkrožale, so
zrasle na nekdaj plodnih kmečkih njivah; uredili so nam igrišče, peskovnik in velik park, v
katerem smo lahko posedali
ob toplih poletnih večerih, pozimi pa se sankali. Sem so se
priselili večinoma mladi ljudje
iz različnih podeželskih krajev,
vsak s svojo zgodbo življenja in
dela na zemlji. Z vrtnarjenjem
se je tako večina ukvarjala le
ob koncih tedna, ko so se vračali na domove svojih staršev.

šnje. Spomnim pa se tudi vloženih dobrot z vrta, hruškovega
kompota, grozdnega soka, fižolove solate in še vrste drugih
dragocenosti, ki so bile skrbno
shranjene v stari leseni omari in
so nato od časa do časa prihajale na mizo ter obogatile našo
vsakdanjo prehrano.

Moja otroška srečevanja z zemljo so bila nato omejena le še
na poletne počitnice, ko sem
pri svoji »téti« svobodno hlačala naokoli in pobirala plodove, ki jih je dala mati narava. To so bile drobne jagode ali
pa češnje, ki sva jih z mojo priletno varuško le s težavo sklatili
z drevesa, tudi fižol sem pomagala pobirati, pa grozdje na hišni brajdi in verjetno še kaj. Že
takrat sem se čudila, kako vsakič, ko pridem na vrt, pod zelenjem najdem kakšno nova
rdečo jagodo, korenček, bučko. Najbolj mi je ostal okus po
vseh teh vrtnih dobrotah, npr.
jagode so bile pregrešno sladke, čisto drugačne kot dana-

Minila so desetletja, a želja
po pisanem vrtu in po polni
shrambi različnih vloženih dobrot, tako kot sem jih lahko
okušala v svojih otroških letih,
je ostala. A verjetno je že tako,
če si česa dovolj želimo, se nam
to sčasoma tudi uresniči. Tako
je bilo tudi z našim družinskim
vrtom. Prvo leto je kultiviranje
le majhnega kosa s travo pokrite zemlje zahtevalo kar nekaj spretnosti in moči, nato pa
smo vsako leto naše vrtne površine širili. Idej in želja, kaj posaditi, je bilo že od začetka veliko.
Pregledovali smo knjige o vrtu,
risali načrte, usklajevali dobre
vrtne sosede, spraševali prijatelje za nasvete, ampak zgodb

je toliko, kolikor je vrtnarjev. A
po nekaj letih se mi zdi, da narava nekako sama poskrbi, kateri pridelek ti bo dala tisto leto.
Eno leto je ogromno buč, drugo fižola, tretje zelja in tako je
že od nekdaj. Če ne želiš uporabljati intenzivnih zaščitnih sredstev, na naraven način le težko
zatreš vse naravne škodljivce.
A tudi ta borba z zakoni narave
na tem malem koščku zelenega
sveta je izziv in zelo podobna siceršnjemu življenju.
Še danes pa mi je največji čudež na vrtu prav tisto, čemur
sem se čudila že kot otrok: da z
njega nikoli ne odideš praznih
rok, da te vsakič nekaj novega
pričaka, nek nov sadež narave, in kmalu začneš svoj jedilnik oblikovati po tem, kar pridelaš sam. Verjamem, da to za
večino ljudi, ki že vrsto let živijo
v podeželskih okoljih, ni nič posebnega, za vse nas ostale pa so
vrtovi in vrtni pridelki mali zeleni čudeži narave.

Polona Brenčič

LAS Posavje predstavili
novinarjem
Cesta 4. julija 41, 8270 Krško,
T: +386 7 49 20 694,
E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si

IZBOLJŠAJTE KVALITETO
ŽIVLJENJA
Zavedanje, da je zdravo prehranjevanje nujno, je vse
bolj razširjeno. Čas je, da nezdrave prehranske vzorce in
navade popestrimo z boljšo hrano in izboljšamo kvaliteto
svojega življenja. Za začetek predlagam opustitev belega sladkorja in izdelkov povezanih z njim. Nadomestili ga
boste z vrsto okusnih rastlinskih sladkorjev nizkega glikemičnega indeksa. Običajno sol kombinirajte s himalajsko
ali solnim cvetom – dodajajte jo jedem ob koncu priprave. Pripravite si zeliščno-začimbni namaz iz surove kozje
skute, ki mu dodate laneno olje. Vsak torek Vam nudimo
sveže izdelke iz kozjega mleka, ki jih dobavljamo iz domače ekološke kmetije: surovo mleko, sirotko, jogurt,
surovo in albuminsko skuto ter sire. Uživajte v deviških
in hladno stiskanih nenasičenih maščobah. Jedilno konopljino, laneno in orehovo olje odlično denejo našemu srcu
in ožilju, za kuho pa uporabite olja z višjo točko dimljenja: olivno, sončnično ali kokosovo. Izpostavljam zdravo in
vsestransko maščobo „Ghee“ - kravje maslo, ki se 48 ur
skrbno kuha po starem kmečkem receptu. Odličen je za
pečenje, cvrte in praženje, saj poglobi okus jedi, dodajte ga rižu, testeninam, mlincem, pire krompirju in že pripravljenim juham, omakam, prilogam. Priporočamo Vam,
da jeste dovolj sadja in zelenjave, žitaric, vlaknin in balastnih snovi ... Kupujte sezonsko zelenjavo in sadje, sveže
slovenske pridelke, ki zorijo v zemlji in ne med transportom, pridelane brez uporabe kemično-sintetičnih sredstev.
Upokojenci imate vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu 10 % gotovinski popust.
Nataša Doberšek

KRŠKO – V sredo, 6. marca, je Lokalna akcijska skupina Posavje v sejni sobi Občine Krško pripravila novinarsko konferenco, na kateri sta predsednica LAS Marija Imperl in vodja Tehnične pisarne LAS Darja Planinc novinarjem približali delovanje posavske lokalne akcijske skupine in dosedanje rezultate delovanja.
LAS Posavje je ena izmed 805
evropskih lokalnih akcijskih skupin in velja za uspešno v slovenskem merilu. Zavedajo pa se tudi
svojih pomanjkljivosti, ki jih želijo
popraviti v naslednjem programskem obdobju, pri čemer, kot je
poudarila Imperlova, ima velik
pomen tudi seznanjena javnost:

Marija Imperl
„Mediji in javnost ste izredno pomembni pri doseganju ciljev in
uveljavljanju pomena programa
Leader v Posavju in s tem tudi v
Sloveniji. Želimo si vašega sodelovanja v obliki vprašanj, sugestij,
vaših cenjenih mnenj.“
Po uvodnem pozdravu predsednice je spregovorila tudi Darja
Planinc, ki je med drugim poudarila, da so že realizirani projekti gotovo dober temelj za delo
naprej. Skupna vrednost pro-

Darja Planinc
jektov, ki so potekali od leta
2009 in tistih, ki so še v teku, je
1.966.393,23 evrov, projekti pa
so povezali kar sto različnih partnerjev. Glede sredstev Leader
sta Planinčeva in Imperlova pojasnili, da gre za edina evropska
sredstva, ki jih dobi v upravljanje lokalni nivo, in sicer posebej
za to vzpostavljena javno-zasebna partnerstva, namenjena pa so
za izvajanje projektov, ki so nastali iz potreb okolja, vključujejo
partnerje iz več sektorjev, z aktivnostmi in cilji pa prispevajo k doseganju ciljev 1., 2. in 3. osi Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2007-2013. Ob tem velja, da so to takšni projekti, ki jih
ni mogoče prijaviti na katerikoli drug javni razpis, pripravljeni
in izvajani pa morajo biti po pristopu Leader.“ Novinarje je zani-

malo še, čemu sledijo projekti in
načrtovalci? „Pri pripravi projektov morajo prijavitelji slediti različnim ukrepom in ciljem, recimo
cilju novih delovnih mest ter rdeči niti - vzpodbujati lokalno oskrbo s hrano - kar velja za strateški cilj LAS na območju pokrajine
Posavje. V LAS menimo, da je v
kratkem nujno potrebno primerno usposobiti tistega, ki pridela,
ki prodaja, navsezadnje pa smo
kupci tisti, ki bomo morali biti
čim bolj pozorni na to, kar imamo v okolju in to ceniti, “ je pojasnila Planinčeva.
LAS Posavje se je ob tej priložnosti lahko pohvalilo, da je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ravno potrdilo projekte, ki se bodo
izvajali do leta 2015 ter da namerava Televizija Slovenija posneti
kar dva primera dobre prakse
projektov pristopa Leader v Posavju za posebno oddajo, torej
je bila LAS Posavje izbrana med
najboljše med 33-imi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami. Po tiskovni konferenci pa so
novinarje v sejni sobi zamenjali
prijavitelji in izvajalci projektov v
teku, in se posvetili delu v posebni delavnici o pravilih vodenja, izvajanja in poročanja o projektih,
sofinanciranih z evropskimi sredstvi Leader. 
M. M.
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IZ NAŠE JE,
DOBRO JE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Pregled aktualnih projektov
LAS Posavje

Kontakt:
Vlasta Kuzmički
vlasta.kuzmicki@
obcina-sevnica.si

• OBČINA SEVNICA,
• Osnovna šola Sava
Kladnika Sevnica –
Podružnična OŠ Studenec
in Podružnična OŠ Loka,
• Osnovna šola Krmelj,
• Gostilna in trgovina
Repovž, Jože Repovž s.p.,
• Mihaela Jazbec, ekološka
kmetija

104.519,25
74,03%
66.516,36

Kateri projekti, zgrajeni s pristopom Leader, so torej v teku, kateri bodo do leta
2015 in kakšne cilje zasledujejo?
Z zadnjim januarjem 2013 se je zaključil projekt Vrata turizma destinacije Posavje, proti koncu se odvija tudi drugi projekt Posavske poti prijetnih doživetij. Projekta sta bila sofinancirana s sredstvi Leader v višini 323.249,71 evrov, pri projektih pa skupaj sodeluje 12 različnih partnerjev.
Skupna
vrednost
projekta

Naziv projekta

Vodilni partner
in projektni partnerji

VRATA TURIZMA
DESTINACIJE
POSAVJE /
V IZVAJANJU

• OBČINA BREŽICE,
• Mladinski center Brežice,
• LIJAmedia, Zavod za medijsko produkcijo
in izobraževanje,
• Društvo vinogradnikov »Dolina –
Jesenice«,
• Društvo ljubiteljev bizeljčana,
• Združenje za promocijo Bizeljskega

POSAVSKE
POTI PRIJETNIH
DOŽIVETIJ /
V IZVAJANJU

•
•
•
•
•
•

Višina sofinanciranja
upravičenih stroškov
projekta s sredstvi LEADER
(v % in znesku)

CPT KRŠKO
KŠTM Sevnica,
KTRC Radeče,
Občina Kostanjevica na Krki,
Turistično društvo Sromlje,
Turistično društvo Šentjanž

329.651,85

191.560,00

85%
146.066,83

Najboljše z Rake
Vpliv trapistov na posavsko podeželje
Iz naše je, dobro je
Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah
Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih
Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih
Socialno podjetništvo – izziv za Posavje
Modra frankinja – žametno vino Posavja
Ustvarimo zeliščni vrt Posavja

Naziv projekta

NAJBOLJŠE Z RAKE
Kontakt:
Alojz Kerin
td.lovrenc@
gmail.com

VPLIV TRAPISTOV
NA POSAVSKO
PODEŽELJE
Kontakt:
Alenka Černelič
Krošelj
alenka.cernelic.
kroselj@
mestnimuzejkrsko.si

Vodilni partner in
projektni partnerji

• TURISTIČNO DRUŠTVO
LOVRENC RAKA,
• Center za podjetništvo in
turizem Krško,
• Gostinstvo Tratnik Franc
s.p., Raka,
• Društvo za trajnostni
razvoj Terra vera,
Kostanjevica na Krki

• KULTURNI DOM KRŠKO
• Regionalna razvojna
agencija Posavje,
• Hiša trt, vina in čokolade,
Kunej Aleš s.p.,
• Gostilna Šempeter,
Srečko Kunst s.p.

49.976,80
85%
38.037,48

92.116,77
84%
69.081,93

SEMENA
PRIHODNOSTI:
SPODBUJANJE
PODJETNIŠTVA
MLADIH
Kontakt:
Irena Černelč
pisarnametulj@
gmail.com

PRILOŽNOSTI
V POSAVSKIH
TRADICIONALNIH
SADOVNJAKIH

V teku pa so že novi projekti, ki se bodo odvijali do leta 2015:

Skupna
vrednost
projekta
in delež
sofinanc.

Kontakt:
Darja Planinc
las.posavje@
rra-posavje.si

• LOKALNA AKCIJSKA
SKUPINA POSAVJE, z.z.
RRA POSAVJE,
• Kmetijsko gozdarski
zavod Novo Mesto,
• Občina Krško,
• Občina Sevnica

125.445,80
65,21%
69.642,80

63,94%
177.182,88

O projektu „Vrata turizma destinacije Posavje“ smo že veliko pisali, v prostorih nove brežiške Mestne
hiše pa se vsak teden odvijajo različne dejavnosti, ki bodo pomagale, da kraj zaživi s turisti in da jih
s predstavitvijo ponudbe usmerijo naprej, v ostale turistične kotičke Posavja. „Posavske poti prijetnih doživetij“ se še odvijajo, lansko leto so že zaključili: popis obstoječih in potencialnih poti skupaj
z gastronomsko in namestitveno ponudb, popis kulturne in naravne dediščine, kulinarično raziskavo, izdelali so program inovativne interpretacije narave, organizirali usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov ter vzpostavili 5 novih tematskih poti (Učna pot Savus - Radeče, Naravoslovna pot Azaleja - Boštanj, Pot vina in sonca - Sromlje, Rudarska pot TK Pav - Šentjanž, Uskoška pot - Kostanjevica
na Krki, jih označili in vzpostavili tradicionalni regijski dogodek - Posavski festival pohodništva. Aktivnosti, ki so še v teku pa so: kreiranje še ene nove tematske poti (Pot Trapistov - Brestanica), postavitev označevalnih tabel, nabava GPS aparatov, električnih koles, didaktičnih igral, piknik miz, klopi ter
oblikovanje novih turističnih produktov in paketov vezanih na tematske poti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOKALNO
PRIDELANA HRANA
NA POSAVSKIH
TRŽNICAH

Kontakt:
Jolanda Gobec
jolanda.gobec@
gmail.com

Ključni cilji projekta

SOCIALNO
PODJETNIŠTVO IZZIV ZA POSAVJE
Kontakt:
Aleš Germovšek
skladdela@siol.net

1. razvita nova prodajna pot
2. vzpostavljeno neformalno Združenje
ponudnikov Najboljše z Rake
3. razvit nov izdelek z mnenjem Obrtne
zbornice o izdelku DUO
4. izdelane strokovne podlage za
blagovno znamko Najboljše z Rake
5. izobraženi lokalni ponudniki o načinih
pridelave zelenjave, s poudarkom na
raški čebuli
6. odprtje delovnega mesta v ustrezno
opremljenem razstavnem prostoru
1. Povečanje števila kakovostnih rokodelskih izdelkov v Posavju , 2. Dvig dodane
vrednosti in prepoznavnosti rokodelskih
izdelkov iz znanj in veščin trapistov
3. Obujeno in rekonstruirano znanje
izdelovanja čokoladnih in drugih
izdelkov trapistov
4. Povečana informiranost udeležencev
odprtih rokodelskih delavnic o znanjih
in veščinah trapistov
5. Dve novi prodajni poti
6.Evidentirani novi rokodelci za prenos
znanj in veščin trapistov v uporabne
izdelke
7. Eno novo delovno mesto

TEHNIČNA PISARNA LAS POSAVJE
CKŽ 2 v Krškem, tel.: 07 488 10 43 - e-pošta: las.posavje@rra-posavje.si
Kontaktna oseba: Darja Planinc, vodja

MODRA
FRANKINJA –
ŽAMETNO VINO
POSAVJA
Kontakt:
Matej Imperl
matej.imperl@
kstm.si

ZELIŠČNI VRT
POSAVJA
Kontakt:
Alenka Černelič
Krošelj
alenka.cernelic.
kroselj@
mestnimuzejkrsko.si

• MLADINSKO DRUŠTVO
BISTRICA OB SOTLI,
• Občina Bistrica ob Sotli,
• Rogina Simon, dopolnilna
dejavnost na kmetiji,
Bistrica ob Sotli,
• Osnovna šola Bistrica
ob Sotli,
• Drago Domitrovič,
• Mladinski center Krško,
• Osnovna šola Krmelj,
• Mihaela Jazbec,
dopolnilna dejavnost na
kmetiji, Sevnica,
• Društvo mladinski center
Radeče,
• Otok zavod za razvoj,
Kostanjevica na Krki

• VERBENA d.o.o.,
• Javni zavod Kozjanski
park,
• Zavod Svibna, regijski
zavod za ohranjanje
in trajnostni razvoj
podeželja,
• Kulturno društvo Svibno

• SKLAD DELA POSAVJE,
• KNOF Zavod za kulturni
razvoj so.p., Sevnica,
• Društvo 1824, Brežice,
• Ustanova lokalna
razvojna fundacija
Posavje

• KŠTM SEVNICA,
• Kmečka zadruga Sevnica
• Zveza društev
vinogradnikov Dolenjske,
• Vinska klet Mastnak Zdravko Mastnak

KULTURNI DOM KRŠKO,
Društvo kmetic Krško
Društvo kmetic Sevnica,
Društvo kmečkih žena
Arnika,
• Društvo podeželskih žena
Pod Gorjanci,
• Društvo kmetic Ajda,
• Osnovna šola dr. Mihajla
Rostoharja Krško
•
•
•
•

90.095,00
85%
69.777,69

56.310,85
84%
43.952,96

81.751,44
84%
65.548,93

37.943,14
85%
29.760,06

38.805,90
83%
29.789,71
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1. Urejeni obšolski vrtovi
2. Motivirane javne ustanove (OŠ) in
njihovi učenci za pridelavo in porabo
lokalno pridelane hrane
3. Pripravljene učne vsebine, ki bi jih
bilo mogoče vključiti v izobraževalni
program za otroke, 4. Vzpostavljeno
sodelovanje s starejšimi in drugimi
občani na temo lokalno pridelane
hrane in obšolskih vrtov
5. Poznavanje aktivnosti šol in vrtca v
zvezi s projektom med krajani
1. ustrezno opremljeni tržni mesti Krško
in Sevnica
2. povečano število usposobljenih in
registriranih ponudnikov na tržnicah
3. večja kvaliteta ponudbe lokalno
pridelanih kmetijskih pridelkov in
izdelkov
4. označena mesta prodaje lokalnih
kmetijskih pridelkov in izdelkov na
posavskih tržnicah
5. dvig ozaveščenosti prebivalcev regije
o pomenu nakupa in uživanja hrane iz
lokalnega okolja
6. izdelana pravila neposredne prodaje
na posavskih tržnicah za ponudnike,
vključene v projekt

1. Razvit pilotski model učne kmetije
2. Evidentirani potencialni podjetniki
3. Razvit inovativen neformalni
izobraževalni program podjetniškega
usposabljanja za mlade
4. Usposobljeni mladi za izvajanje
podjetniških delavnic in srečanj za
mlade
5. Registrirana dopolnilna dejavnost
6. Izdelano gradivo za krepitev
podjetništva in načrtovanja lastne
učno-poklicne poti
7. Ozaveščeni prebivalci regije o
inovativnih oblikah podjetništva na
podeželju

1. Povečanje št. učnih mest – oglednih
travniških sadovnjakov, 2. Povečanje
št. prebivalcev posavskega podeželja
z znanji za sonaravno kmetovanje v
sadovnjakih in predelavo sadja
3. Povečanje št. prebivalcev z organizirano
samopomočno oskrbo iz sadovnjakov
4. Povečanje št. potencialnih
podjetnikov z znanji o socialnem
podjetništvu in ostalih oblikah
zaposlitve
5. postavitev razstave o vplivu
podeželskih učiteljev na sadjarsko
kulturo Svibnega
1. Razvoj treh delovnih mest v okviru
socialnega podjetništva.
2. Ustanovitev najmanj enega
socialnega podjetja.
3. Najmanj 10 lokalnih prebivalcev
vključenih v programe izobraževanj
in usposabljanj s področja socialnega
podjetništva
1. usposobljenih 20 proizvajalcev modre
frankinje za proizvodnjo kvalitetne
modre frankinje
2. povečana prepoznavnost posavske
modre frankinje med potrošniki
3. vzpostavljena ena nova prodajna pot
za trženje modre frankinje
4. izdelan program in osnutek akta
povezanosti proizvajalcev modre
frankinje
1. Povečana dostopnost do kakovostnih
zeliščnih rokodelskih izdelkov v Posavju
2. Vzpostavitev zeliščnega »zdravilnega
vrta« na gradu Rajhenburg,
3. Izdelan nabor zeliščarskih praks,
aktualiziran za razvoj novih izdelkov z
dodano vrednostjo
4. Širjenje znanja in informiranosti o
uporabi zelišč v zdravstvene, kulinarične
in kozmetične namene
5. Dvig prepoznavnosti rokodelskih
izdelkov, vezanih na rabo zelišč
6. Povečanje števila novih registriranih
rokodelcev

S sredstvi LEADER je bilo do sedaj že sofinanciranih in zaključenih 13 projektov, skupaj s predstavljenimi
11 projekti bodo izkoriščena vsa EU sredstva LEADER, ki so bila v obdobju 2007-2013 dodeljena LAS Posavje za izvajanje pristopa LEADER. Do navedenih sredstev bo območje razvojne regije Posavje upravičeno tudi v novem programskem obdobju.
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PRILOŽNOSTI V POSAVSKIH
TRADICIONALNIH SADOVNJAKIH
»Trajnostni sadovnjaki«
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Spomladanska opravila v vinogradu in sadovnjaku

Dolga zima povzročila,
da so se dela zavlekla

Smo tik pred koledarskim začetkom pomladi, ko je v vinogradih in sadovnjakih že zelo živahno. V njih namreč na polno potekajo priprave na novo sezono, ki bo svoj vrhunec doživela predvsem pozno poleti in jeseni, ko bodo trte in sadno drevje spet obrodili in razveselili ljubitelje kakovostnega vina in sadja. O tem, kaj za vinograde in sadovnjake pomenijo
prvi pomladni dnevi, smo povprašali dva izkušena človeka, ki se že dolgo poklicno ukvarjata vsak s svojima dejavnostma.

Projekt Trajnostni sadovnjaki
v polnem teku
Sredi februarja smo pričeli izvajati 60-urni tečaj za sadjarja/sadjarko. Za nami je teoretični del, ki ga je 35 tečajnikov predelalo v Krškem in v Podsredi na sedežu
Kozjanskega parka, ki je tudi izvajalec tečaja. Razpoloženje med udeleženci je odlično, med njimi pa kar 13
žensk! Smo sredi izvajanja sadjarskih praks – vse vr-

Izdelovanje zavetišča za divje čebele na Svibnem
ste cepljenja, rez in izdelovanje zavetišč za koristne organizme. Na koncu nas čaka še najbolj zahtevno opravilo: na štirih lokacijah zasaditi 100 sadik 36 različnih
sadnih vrst, s čemer bomo vzpostavili štiri ogledne sadovnjake, ki bodo v prihodnjih letih učna mesta za trajnostne sadjarske prakse.
S tem bomo prispevali k prednostnemu cilju lokalne
razvojne strategije LAS Posavje, da se vrne življenje v
vasi, da se obudijo stara znanja, ki lahko pomembno
prispevajo k lokalni trajnostni oskrbi s hrano, s tem pa
tudi spodbudimo zaposlitvene možnosti na podeželju.
In kaj pravita dva od udeležencev tečaja?
Primož Kmetič,
Svibno:
»Na tečaj sadjarstva
sem se vpisal, da bi
razširil svoje znanje in
s tem povečal možnosti
za uporabo sadjarstva
vsakodnevno. Sprva
sem menil, da bo spet
veliko več dolgočasnih

predavanj, vendar sem bil takoj navdušen nad načinom
in podajanjem znanj predavatelja. V tem času sem se
naučil mnogo novih stvari, podkrepljenih s praktičnimi
primeri, in upam, da bo v prihodnje še več takšnih uporabnih tečajev.«
Alenka Kunej Zorenč, Trebče:
»Imam ekološko kmetijo in kar nekaj starih
dreves jablan, sliv, orehov itd., ki jih je treba
znati obrezati in s tem
podaljšati življenjsko
dobo; zato sem se odločila za tečaj. Odnesli
smo veliko znanja, saj je predavatelj Adrijan Černelč
zelo strokoven. Sem že preizkusila pridobljeno znanje v
domačem sadovnjaku tako, da sem cepila češnjo! Udeleženci smo se medsebojno spoznali in tudi večkrat nasmejali!«
Ste vedeli?
• čebele oprašijo 80 % sadja, vendar v glavnem cvetove na obodnih vejah; zato je zelo pomembno, da
v sadovnjak privabimo tudi druge žuželke. Medonosna čebela ima do 3000 obiskov cvetov dnevno,
čmrlji do 5600, solitarne čebele pa kar do 8800! Postavimo jim zavetišča, ker so pomemben člen v tradicionalnem sadovnjaku.
• v tradicionalnem sadovnjaku naj bo tudi prostor za
številne koristne organizme, ki so naravni sovražniki
škodljivcev sadnega drevja, npr. kup kamenja in vej.
• če so pri koščičarjih pregoste krošnje, se notranje
veje golijo, zato se rodni potencial oddaljuje na obod
krošnje.
• še posebej pri spomladanski saditvi sadnih dreves
spodnjo plast zemlje na dnu sadilne jame obvezno
utrdimo oz pohodimo.
• če opazimo mravlje na deblu, imamo po vsej verjetnosti uši. Uporabimo belo olje, ogriol ali namočene
koprive, ki so ekološki preparati. V veliko pomoč pa
so tudi naravni sovražniki uši (pikapolonice, ose trepetavke, navadna tenčičarica, štriga …)
• »Kdor sadonosno drevo vsadi, za celo svojo hišo veliko dobroto stori!«

NE SPRAŠUJ SE, KAJ LAHKO DRŽAVA STORI ZATE,
AMPAK KAJ LAHKO SAM STORIŠ ZA LASTNI RAZVOJ!
Moje podjetje je v stečaju, jaz pa brez prihodnosti. Sem diplomiral/a, a dela zame ni. Imamo majhno kmetijo, ki ne zagotavlja preživetja. Je sploh kakšen izhod? Kaj pa če je življenje na podeželju prednost, moj
hobi in izkušnje babice pa poslovna priložnost?
POVABILO NA PODJETNIŠKI DELAVNICI
1. Bistrica ob Sotli: v četrtek in petek, 21. in 22.
marca 2013, od 17. do 20. ure v prostoru e-točke
mladinskega centra, ali
2. Svibno nad Radečami: v petek, 5. aprila 2013,
od 17. do 20 ure in v soboto, 6. aprila 2013, od 9.
do 12. ure v sejni sobi KS Svibno.
Na delavnici boš odkril/a svoje podjetniške potenciale, da se preživljaš sam/sama oz. da z dodatno dejavnostjo prispevaš v družinski proračun. Zakaj že?
• ker bomo skupaj našli ideje, ki so lahko poslovne
priložnosti
• ker stara znanja niso za staro šaro, ampak za današnjo rabo
• ker bomo preverili prednosti in slabosti različnih
možnosti opravljanja dela (osebno dopolnilno delo,
dopolnilna dejavnost na kmetiji, s. p., gospodarska
družba, socialno podjetje)
• ker trditev: davki so nujni in zemlja je ravna plošča
– ni čisto res!
V nas je moč, da začnemo pisati drugačen svet, proč
od potrošniške miselnosti, ki ga poganja globalni kapitalizem, ampak na zdravih temeljih sloneče sonaravno bivanje in delovanje.
Komu je delavnica namenjena? Najširšemu krogu

zimskih jajčec uši, listnega minerja itd. Molan, ki je tudi predsednik Sadjarskega društva
Artiče, opiše svoj način obrezovanja sadnih dreves: »Pri nas
imamo navado, da drevesa režemo od tal proti vrhu v dveh
korakih – najprej spodrežemo,
potem pa še odrežemo vrhove,
saj je dobro, da drevo obideš v
dveh hodih. Vsa drevesa obrežemo ročno.« Kot dodaja, imajo doma še dober teden rezi,
saj morajo porezati le še vrhove. Potem pa bo v nasad prišel
mulčer, s katerim bodo zdrobili
ostanke vej. »V sadovnjakih zna
nastopiti tudi problem, če les

Alfonz Komatar
Vinogradnik Alfonz Komatar
iz Cerkelj ob Krki, ki obdeluje
približno devet hektarjev velik
vinograd v Gadovi peči, pravi,
da se v vinogradu v tem času v
glavnem obrezuje, poleg tega
pa obstajajo še dodatna dela,
kot na primer dognojevanje,
pregledovanje trt in morebitno zasajanje novih sadik, ki
jih mora vinogradnik opraviti, da je vsako leto vse pripravljeno za novo rast trte. »Kar se
tiče rezi, lahko z njo začnemo
že takoj po jesenski trgatvi in
režemo čez celo zimo do nekje 15. aprila, na Primorskem
pa že prej. Prej ko se trta obreže, manj gredo sokovi iz nje,
in obratno,« razlaga in dodaja,
da je letošnja zima na trte bolj
kot ne pozitivno vplivala, saj je
sneg na njih uničil razne bolezni. Po drugi strani pa je tudi
nekaj negativnega v tem, saj
bo rezatev zaradi dolge zime
poznejša in jo bo treba pospešiti. Kot opisuje, so za rez na
razpolago pnevmatske in ročne škarje, reže pa se na en ali
dva šparona, čep in reznico, odvisno od lege in sorte trte. Odrezane veje oz. rozino pri Komatarjevih ponavadi najprej
še malo pustijo, da jo preraste trava, potem pa jo zmulčajo. »Pri nas imamo sistem goste
saditve vinograda, zato režemo

Mitja Molan
samo na en šparon in na čep,«
še pove Komatar.
Tako kot v vinogradu je tudi v
sadovnjaku glavno spomladansko opravilo rez. Po besedah
sadjarja Mitje Molana iz Arnovega sela, ki ima okrog hiše 6,5
hektarjev izključno jablan, od
katerih je 90 odstotkov pokritih s protitočnimi mrežami, so
se vsa dela v sadovnjaku zaradi
dolge zime letos malo zavlekla.
Kot pravi, je sedaj tudi čas dognojevanja nasadov, kar je še
posebej pomembno za mlade
nasade, da lahko dobro poženejo. V tem obdobju pa se vzamejo tudi vzorci lesa, na podlagi katerih se pregleda stanje

jeseni ne dozori in potem nizke temperature čez zimo povzročijo razpoko lubja,« o negativnih posledicah zime razlaga
Molan in obenem poudarja, da
se v sadnih nasadih borba proti škodljivcem običajno začne
konec marca. Na letošnjih sadjarskih dnevih v Artičah je bilo
govora tudi o strojni rezi, zato
za konec sogovornik še zatrjuje, da jo bodo doma tudi sami
vpeljali v sadjarsko dejavnost,
če se bo seveda izkazala kot zadetek v polno.
Pa veliko užitkov vsem vinogradnikom in sadjarjem ob spomladanskih opravilih!

Rok Retelj

prebivalcev na območju posavskih občin, predvsem
pa lastnikom kmetijskih zemljišč, t.i. »malim« kmetom, ženskam, mladim, upokojencem, brezposelnim
in vsem ostalim zainteresiranim.
Prijave in informacije: Verbena d.o.o, Okroglice 9
Loka pri Zidanem Mostu; kontaktna oseba: Jolanda
Gobec , tel.: 040 16 00 90, jolanda.gobec@gmail.com
Rok za prijave: do zasedbe mest oz. najkasneje do
19.3.2013 za delavnico v Bistrici ob Sotli oz. do
3.4.2013 za delavnico na Svibnem.
Delavnica je brezplačna, ker se izvaja v okviru projekta LAS Posavje Trajnostni sadovnjaki, ki je sofinanciran iz sredstev Leader, v katerem sodelujemo
partnerji Verbena d.o.o. iz Okroglic, Javni zavod Kozjanski Park, Zavod Svibna z Brezovske Gore in Kulturno društvo Svibno.
Najava prihodnjih aktivnosti projekta Trajnostni
sadovnjaki
• 72-urni tečaj permakulturnega načrtovanja, začnemo 13. aprila 2013 – več v naslednji številki Posavskega obzornika
• septembra letos tečaj za predelovalca/predelovalko sadja, delavnici socialnega podjetništva, razstava,
posvet, strokovna ekskurzija in še dosti več. Lepo
povabljeni na vse naše dogodke!

Na Gregorjevem sejmu v Novem mestu se je med drugim v petek predstavljal tudi Center za podjetništvo in turizem Krško, v sodelovanju z Vini Žaren in Etnoart turizem Špiler, v soboto pa so obiskovalci sejma lahko prisluhnili predstavitvi Občine Sevnica v glavnem šotoru. Turistično ponudbo sevniške občine je na kratko predstavil Zdravko Remar in prisotne povabil k obisku, s poskočnimi ritmi
pa je prireditveni šotor napolnilo igranje Kluba harmonikarjev Povše.
Tematska priloga Posavskega obzornika "Sadovi narave v Posavju"

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Četrtek, 14. marec 2013; uredila: Maruša Mavsar
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Taljenje snega sprožilo več plazov
v občini Brežice
Občina Brežice se zaradi posledic neugodnih zimskih razmer v letošnji zimi (obilica snega, taljenje) sooča s plazovi na hribovitih področjih občine. V letošnjem letu strokovne službe beležijo že 20 novih
plazov, od začetka vodenja evidence plazov se je ta številka povzpela čez 300. Občina Brežice prednostno sanira tiste plazove, ki ogrožajo komunalno infrastrukturo in stanovanjske objekte, da prepreči
nastanek še večje škode. Pri sanaciji plazov Občina upa tudi na finančno pomoč države.

Obvestilo o vpisu v vrtce
v občini Brežice v šolskem letu
2013/2014

Evidentiranih prek
300 plazov
Od začetka vodenja evidence
je Občina Brežice zabeležila
prek 300 plazov, udorov, usadov večjega in manjšega obsega. Približno polovico plazov je Občini uspelo trajno
sanirati z lastnimi sredstvi, pri
nekaterih je finančno pomoč
zagotovila tudi država. Samo
v letu 2013 občinske službe
beležijo že prek 20 novonastalih plazov, za kar v proračunu zagotovljenih 130.000
evrov ne bo dovolj, zato Občina Brežice pri nadaljnji sanaciji plazov pričakuje pomoč države pri pridobivanju
potrebnih sredstev.

Saniranje plazov
na Bizeljskem
in v Pišecah
Občina Brežice zaključuje sanacijo treh plazov v Župjeku
pri Bizeljskem, v Podgorju pri
Pišecah in v Dramljah. Plaz
Župjek, ki je ogrožal hišo,
je interventno saniran, s hitrim ukrepanjem pri plazu v
Podgorju in v Dramljah pa je
Občina tudi uspela preprečiti večjo škodo in zaščitila cesto, ki povezuje prebivalce.

Plaz Župjek
V noči iz 27. na 28. februar
2013 se je v vasi Župjek spro-

Spoštovani starši,
Občina Brežice in Vrtec Mavrica Brežice ter vrtci pri osnovnih šolah Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, Dobova z enoto v
Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina
obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za vpis
Sanacija plazu Dramlje - zabijanje zagatnic

v programe vrtcev za šolsko leto 2013/2014:

Plaz Pišece

•
•

dnevni program: v trajanju od 6 do 9 ur dnevno in
krajši program: v trajanju 570 ur: 3 ure na dan, med 9.
in 12. uro, v dneh šolskega koledarja (program bo izveden, če bo vpisanih otrok najmanj 17).

Vabimo vas, da izpolnjene vloge na obrazcu, ki ga dobite v
vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca oziroma šole,
osebno prinesete ali pošljete po pošti v želeni vrtec, v času
od 18. do 22. marca 2013, med 8. in 16. uro.

Sanacija plazu v Podgorju pri Pišecah
žil zemeljski plaz večjega obsega. Prebivalci so takoj naslednji dan obvestili Upravo
RS za zaščito in reševanje, ki
je aktivirala predstavnike Civilne zaščite in Občino Brežice. Strokovni sodelavci Občine so si ogledali območje
skupaj z geologom in ugotovili, da je prišlo do zdrsa približno 30.000 m2 zemljine. Takoj so pristopili k interventnim
ukrepom za zaustavitev širjenja odlomnega roba plazu proti stanovanjskemu objektu.

Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani www.
brezice.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade v letu 2013.
Celotno besedilo razpisa s splošnimi določili in pogoji prijave je objavljeno na spletni strani Občine Brežice www.
brezice.si v rubriki »Razpisi«.
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV:
Sredstva razpisa so zagotovljena v proračunu Občine
Brežice za leto 2013 v višini 15.500,00 EUR (postavka
0800).

Sanacija plazu Župjek - Bizeljsko

Na plazu Župjek je bila za zaščito stanovanjskega objekta Gradišče 7 nad odlomnim
robom izvedena začasna zagatna stena dolžine približno 22 m iz zabitih tirnic,
založenih z lesenimi pragovi. Tirnice je izvajalec sanacije zabil v trdno podlago,
ki so jo predhodno določili
s sondiranjem. Ukrep je bil
potreben za zaustavitev širjenja odlomnega roba pla-

zu proti objektu. Stroški interventne sanacije, s katero
je zaščitena hiša, so ocenjeni na 12.000 evrov. Groba ocena stroškov za trajno
sanacijo plazu znaša približno 350.000 evrov, za kar pa
Občina Brežice nima zagotovljenih finančnih sredstev,
zato bo za pomoč zaprosila
pristojno ministrstvo.
www.brezice.si

Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani www.
brezice.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, ter drugih programov na področju kulture
v letu 2013.
Celotno besedilo razpisa s splošnimi določili in pogoji prijave je objavljeno na spletni strani Občine Brežice www.
brezice.si v rubriki »Razpisi«.
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV:
Sredstva razpisa so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2013 v višini 28.350 EUR (postavka 0601).

ROK ZA ODDAJO VLOG:
Rok za oddajo vlog je do vključno ponedeljka, 15. aprila 2013, do 16. ure v sprejemni pisarni občine (soba št.
1). Na pošti oddane vloge morajo imeti na kuverti poštni
žig z datumom: 4. 3. 2013.

ROK ZA ODDAJO VLOG:
Rok za oddajo vlog je do vključno ponedeljka, 15. aprila 2013, do 16. ure v sprejemni pisarni občine (soba št.
1). Na pošti oddane vloge morajo imeti na kuverti poštni
žig z datumom: 4. 3. 2013.

DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN DODATNE INFORMACIJE:
Razpisna dokumentacija je ves čas objave javnega razpisa na voljo na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si oz. jo lahko zainteresirani dvignejo na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Brežice pri Vilmi Zupančič (soba št.: 16, tel.: 07 620 5595, e-mail: vilma.zupancic@brezice.si), kjer je možno dobiti tudi vse ostale informacije.

DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN DODATNE INFORMACIJE:
Razpisna dokumentacija je ves čas objave javnega razpisa na voljo na spletni strani Občine Brežice www.brezice.
si oz. jo lahko zainteresirani dvignejo na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Brežice pri Boženi Devčič
(soba št.: 20, tel.: 07 620 5592, e-mail: bozena.devcic@
brezice.si), kjer je možno dobiti tudi vse ostale informacije.

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis:
starost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20.
člen Zakona o vrtcih, Uradni list RS, št 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11-ZUPJS-A) (v nadaljevanju: zakon).
V vrtcu se bodo sprejemale vloge za vključitev otrok v šolskem letu 2013/2014 od 1. 9. 2013 dalje. Vabljeni, da izpolnjene vloge oddate tudi starši otrok, ki bodo pogoje za
vključitev izpolnjevali šele med šolskim letom. Na podlagi
števila prejetih prijav za vpis, izpolnjevanja pogojev za vpis
ter kapacitet posameznih vrtcev bo namreč pripravljena organizacija dela vrtcev za šolsko leto 2013/2014.
Predstavitev, kako poteka postopek vpisa otroka od oddaje
vloge do vključitve v vrtec:
• V oddelke bodo razporejeni otroci, ki bodo z začetkom
šolskega leta izpolnjevali pogoje za vključitev.
Pred začetkom šolskega leta boste povabljeni k sklenitvi
pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, ki jo morate podpisano vrniti v 15 dneh od
vročitve poziva. S podpisom pogodbe se šteje, da je otrok
z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec (20.
člen zakona). V primeru, da v roku podpisane pogodbe ne
vrnete v vrtec, se šteje, da ste vlogo umaknili.
• Vloge za otroke, ki do začetka šolskega leta ne bodo izpolnjevali pogojev za vključitev, bo vrtec evidentiral.
V kolikor bo vrtec razpolagal s prostimi mesti med šolskim
letom, bo za evidentirane vloge ob pogoju, da otrok izpolnjuje vse pogoje za vključitev, staršem posredoval povabilo k sklenitvi pogodbe v mesecu pred želenim datumom
vključitve otroka v vrtec.
• Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo
o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

Javni natečaj za najboljšo celostno podobo
za vhodne tabele (znaki za izraz dobrodošlice na
vstopu v občino) v občino Brežice
Občina Brežice objavlja javni natečaj za najboljšo celostno
podobo za vhodne tabele v občino Brežice. Javni natečaj
poteka od 5.3 do 25.3.2013. Pogoji sodelovanja so na voljo
na spletni strani občine – www.brezice.si v rubriki Razpisi.

POIŠČIMO JIM DOM

Stran pripravlja Občina Brežice

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.
AJKA
13038B [07.03.2013]
Majhna črna psička, stara 3
mesece, Bibina sestra, plašna, potrebuje lastnika/lastnico z veliko ljubezni in potrpežljivosti.

BIBA
13039B [07.03.2013]
Zelo plašna, simpatična majhna
črna psička, sterilizirana, stara
3 mesece.

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

BELI
13082K [07.03.2013]
Prostoživeča mačka, najdena
v Krškem, plašna.

Na posvojitev čaka
še več psov in mačk.
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Za čim manj črnih odlagališč odpadkov v občini Krško

Vabljeni k spomladanski čistilni akciji
Občina Krško vsako leto v pomladanskem času pozove krajevne skupnosti, društva, organizacije in skupine občanov, da se vključijo v čiščenje odpadkov, ki se nahajajo v naravi in bivalnem okolju. Čistilne
akcije se v takšni obliki izvajajo že 15 let. Na tak način si Občina prizadeva tudi za sanacijo črnih odlagališč. Večja med njimi je lokalni skupnosti že uspelo postopoma sanirati, ostajajo pa nekatera manjša,
ki odražajo, da je okoljska zavest nekaterih posameznikov še vedno nizka, saj se nepremišljeno odlaganje še vedno pojavlja.

Rajhenburg – razmerje med
trgom in gradom
Grad Rajhenburg je že od nekdaj igral pomembno vlogo
v življenju prebivalcev Brestanice, saj je v 1000-letnem
obdobju zamenjal različne lastnike in funkcije in je zato
pomemben kulturno-zgodovinski spomenik, ki ima od leta
1999 tudi status spomenika državnega pomena. Zanimiva zgodovina je razlog, da so se na Oddelku za etnologijo
in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani
odločili, da bodo prav v Brestanici izvedli krajšo študentsko delavnico. Ta bo potekala v dveh sklopih, in sicer od
četrtka 14. do sobote 16. marca 2013 ter nato še od četrtka 21. do sobote 23. marca 2013.
Udeleženci bodo opravljali intervjuje ter zbirali različno gradivo na terenu, zato vas vljudno prosimo za sodelovanje, v
primeru, da vas ogovorijo ali obiščejo. Intervjuji bodo anonimni, zbrani podatki in njihova aplikativna obravnava pa bodo
upravitelju gradu Rajhenburg, t. j. Kulturnemu domu Krško,
enoti Grad Rajhenburg, služili kot vir in napotki pri vsebinah
in nadaljnjem upravljanju z gradom. Študentske delavnice
bosta koordinirali in strokovno vodili asist. Ana Beno (OEIKA) in Alenka Černelič Krošelj (Kulturni dom Krško, enota
Grad Rajhenburg).

Občina Krško je k rešitvi problema pristopila večstopenjsko; na eni strani s spodbudo in organizacijo čistilnih
akcij, v preteklosti večkrat
tudi s sanacijo večjih divjih
odlagališč odpadkov v lastni
izvedbi, pa tudi s sodelovanjem prekrškovnega organa,
ki kršitelje sankcionira.
Divja odlagališča še vedno
problem
Po vseh izvedenih čistilnih
akcijah lahko ugotovimo,
da se število divjih odlagališč sicer zmanjšuje, a stanje v našem okolju še vedno

lje tuja. So sicer v manjšini, vendar našemu okolju še
vedno dajejo pečat neurejenosti.
Organizirano zbiranje
odpadkov
Vsem prebivalcem občine Krško je omogočeno, da svoje
odpadke ustrezno oddajo.
Odpadki se oddajajo ločeno
v za to namenjene posode,
ki jih imajo gospodinjstva, in
v posode, ki se nahajajo na
zbiralnicah oziroma ekoloških otokih. Posode so ustrezno označene, tako da brez
težav lahko ugotovimo, ka-

Omenjeni projekt bo s pridobljenimi informacijami na terenu in zbranih v arhivu razkril različne življenjske sloge in
načine življenja v določenih obdobjih, nas opomnil/spomnil
na preteklo in polpreteklo zgodovino, hkrati pa nam bo dal
motive za razmislek o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
Še posebej pa udeleženci terenske delavnice vse vabijo na
večerno druženje – klepet, in sicer v četrtek, 14. marca
2013, ob 18. uri in v četrtek, 21. marca 2013, ob 18. uri
v romansko dvorano Gradu Rajhenburg. V sproščenem, a
delovnem vzdušju boste spoznali študente, njihovo delo in
naloge ter tako skupaj odkrili ali ohranili številne zgodbe o
gradu in Brestanici.

Visok francoski obisk na gradu
Rajhenburg
BRESTANICA - Na pobudo poslanke Državnega zbora Tamare Vonta sta v ponedeljek, 11. marca, občini Brežice in
Krško obiskala veleposlanik Republike Francije v Sloveniji Pierre-François Mourier in direktorica Francoskega inštituta Charles Nodier Anne Durufle.
Po obisku Brežic in toplem sprejemu učencev francoskega
jezika na Gimnaziji Brežice se je visoki francoski obisk nadaljeval in zaključil na gradu Rajhenburg, kjer je Duruflejevo in ekscelenco Mouriera sprejel župan občine Krško mag.
Miran Stanko s sodelavci. Pierre-François Mourier in Anne
Durufle veljata za velika ljubitelja in odločna podpornika

V letih 2010 in 2012 se je Občina aktivno vključila tudi
v akciji »Očistimo Slovenijo«, v kateri so sodelovale vse
krajevne skupnosti, različna društva in skupine občanov.
Lanskoletne akcije »Očistimo Slovenjo« se je po podatkih
organizatorjev v občini Krško udeležilo 2350 občanov, odstranjeno pa je bilo 170 ton odpadkov.
ni takšno, kakršnega bi si želeli. Na nekaterih območjih
se namreč na črno odloženi
odpadki še vedno pojavljajo in to kljub temu, da je na
območju cele občine zagotovljen reden odvoz odpadkov. V nadzor nad ustreznim
ravnanjem z odpadki pa se
vključuje tudi Medobčinski
inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica ter okoljska inšpekcija
Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje. Očitno
je med nami še nekaj občanov, ki jim je skrb za oko-

kšen odpadek sodi v posamezno posodo.
Kosovne odpadke (stavbno
pohištvo, bela tehnika, sanitarni elementi, drugi odpadki, ki jih zaradi velikosti
ni možno odlagati v posode
za odpadke) je možno enkrat letno oddati družbi Kostak d.d. na podlagi naročila
uporabnika. Nevarni odpadki (odpadna olja, zdravila,
škropiva, barve, laki, razredčila, embalaža barv, lakov in topil, spreji, baterije, akumulatorji, neonske
žarnice, elektronski aparati)
se zbirajo v posebej organiziranih akcijah, enkrat letno

www.krsko.si

Anne Durufle in njegova ekscelenca Pierre-François Mourier z županom mag. Miranom Stankom  
kulture, kar je bilo očitno tudi na gradu, ki sta si ga z iskrenim zanimanjem ogledala. Predvsem ju je pritegnila zgodba o trapistih, katerih red je bil leta 1664 ustanovljen prav
v Franciji, okrogel renesančni stolp, postopek prenove in soobstoj dveh kapel iz različnih časovnih obdobij. Po ogledu
obnovljenega gradu je stekla beseda tudi o razvojnih aktivnostih in organiziranosti občine Krško, pri čemer je veleposlanik županu postavljal zanimiva in pronicljiva vprašanja,
dotaknili pa so se tudi različnih možnosti kulturnega povezovanja in nadaljnjega sodelovanja. Celoten obisk, ki je minil
v prijetnem vzdušju, je gotovo navdahnil vse prisotne za tesnejše in še bolj ustvarjalno povezovanje slovenske in francoske kulture. 
M. Mavsar

Podžupanja Ana Somrak je v začetku tedna na obisku na
Občini Krško pozdravila prvošolčke iz Osnovne šole Leskovec pri Krškem. Ti so v tednu, v katerem so se v šolski klopi učili o poklicih, želeli nekatere od njih spoznati tudi v praksi. Podžupanja je predstavila delo občinske
uprave in mladim nadobudnežem razložila, kako delovni vsakdanjik poteka na »uradniškem« področju. Zanimivo srečanje je porajalo veliko radovednih vprašanj. Upati je, da jim bodo odgovori nekoč, ko bodo izbirali svojo
poklicno pot, pomagali pri odločitvi.   

Divja odlagališča še vedno kazijo podobo okolja, v katerem živimo. Posamezniki s takšnim brezbrižnim odnosom
do okolja ogrožajo lastno eksistenco.
v mesecu septembru. Stro- ki Spodnji Stari Grad oziroški zbiranja nevarnih in ko- ma na ustrezno odlagališče.
sovnih odpadkov so vključeni
v ceno smetarine. Naj pose- V kolikor se želi tudi vaša
bej poudarimo, da je nevar- krajevna skupnost, organine, kosovne in ločeno zbra- zacija ali društvo vključiti
ne odpadke možno skozi vse v akcijo pomladanskega čileto brezplačno oddajati na ščenja, vas prosimo, da nam
zbirnem centru za ravnanje najkasneje do petka, 19.
s komunalnimi odpadki Spo- aprila, pisno sporočite vaš
dnji Stari Grad.
namen na naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Odgovornost lastnikov
8270 Krško oziroma e-nazemljišč
slov darko.anzicek@krsko.si
Ugotavljamo, da v nekate- (s pripisom "Za akcijo pomlarih primerih predstavlja pro- danskega čiščenja okolja") in
blem tudi dejstvo, da lastni- nam ob tem pisno dostavite
ki tistih zemljišč, na katerih naslednje podatke:
se odlagajo odpadki, pogo- • okvirni datum vaše akcije
sto kršiteljev ne prijavljajo
(točen datum se bo usklaali pa so sami do zemljišča
dil z izvajalcem za postavibrezbrižni. Naj opozorimo,
tev kontejnerjev in odvoz
da so po 157.a členu Zakokontejnerjev z odpadki),
na o varstvu okolja lastniki • lokacijo akcije z določenim
mestom za postavitev konzemljišča, na katerem se natejnerjev,
haja divje odlagališče odpadkov, sami imetniki odpadkov • kontaktno osebo (točen naslov in telefonsko številko).
in tako odgovorni za odložene odpadke. To pa pomeni,
da inšpekcija lahko izda od- Na podlagi dosedanjih izkuločbo za sanacijo divjega od- šenj in ker razpolagamo z
lagališča lastniku zemljišča, omejenim številom kontejna katerem se odpadki naha- nerjev, vas prosimo, da predjajo, kar se tudi že izvaja. Da vidite uporabo od enega do
bi se izognili težavam, ki bi največ treh kontejnerjev na
jih lastniki imeli zaradi od- akcijo in da akcijo zaključipadkov na njihovih zemlji- te po napolnitvi kontejnerjev
ščih, pa jih sami niso odlo- ter o tem TAKOJ obvestite
žili, predlagamo, da izvajajo izvajalca, ki bo kontejnerje
nadzor nad svojimi zemljišči odpeljal.
in kršitelje prijavijo pristojni inšpekciji.
Opozarjamo, da je akcija namenjena odstranjevanju odPridružite se spomladanpadkov, ki se nahajajo v naskemu čiščenju okolja
ravi in bivalnem okolju. Ni
Tudi letos želi Občina Krško pa namenjena čiščenju biv sodelovanju s krajevnimi vališč (podstrešja, kleti, dvoskupnostmi in društvi izvesti rišča …). V ta namen lahko
pomladansko čiščenje okolja občani enkrat letno oddajo
na svojem območju. Čiščenje odpadke družbi Kostak d.d.
obsega pobiranje odpadkov, na podlagi vašega naročila,
ki se nahajajo v okolici na- kar je vključeno v ceno smeših bivališč in v naravi. S tem tarine.
namenom bo Občina Krško
zagotovila določeno število Za več informacij sta na voposod (kontejnerjev) za od- ljo sodelavca Občine Krško,
padke in odvoz kontejnerjev in sicer Darko Anžiček, tel.
z odpadki na center za rav- 49 81 300, in Tina Čuber,
nanje s komunalnimi odpad- tel. 49 81 299.

Udeležite se »Akcije motorist«
v Vrbini, v nedeljo, 14. aprila
V začetku motoristične sezone bo tudi letos potekala »Akcija motorist«, na Racelandu, Centru varne vožnje v Krškem. Vabljeni v nedeljo, 14. aprila, med 9.30 in 16.
uro. Več o zanimivem dogajanju pa vas obvestimo v prihodnjih objavah.

Stran pripravlja Občina Krško

Terenska raziskava študentov Filozofske fakultete v Ljubljani

IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
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V pripravi na energetske sanacije
javnih objektov v lasti občine
Občina Sevnica v skladu z usmeritvami energetske učinkovitosti in odgovornosti do okolja v naslednjih letih načrtuje več energetskih sanacij objektov javnih stavb. Na prvi javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetske sanacije objektov v lasti lokalnih skupnosti, objavljen v lanskem septembru, je uspešno prijavila projekt energetske sanacije Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in
enote Kekec ter si s tem zagotovila sklep o sofinanciranju investicije v višini 1.266.285 evrov.
Predmet investicije, katere
celotna ocenjena vrednost
znaša 1.542.578,27 evrov, je
energetska sanacija Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in enote Kekec Vrtca
Ciciban Sevnica. Namen projekta je zmanjšanje porabe
energije in izboljšanje bivalnega ugodja za potrebe pouka, z investicijo pa želi Občina
Sevnica izboljšati toplotne karakteristike objektov ter zamenjati ekološko čistejši in
obnovljivi vir energije. Šola
je bila zgrajena leta 1964 ter
nato v različnih obdobjih večkrat dozidana ali nadzidana,
prvotne površine šole pa z nekaj izjemami nikoli niso bile
celovito obnovljene. Predmet energetske sanacije je
zamenjava salonitne kritine, izolacija podstrešja, delna zamenjava stavbnega pohištva, ovoj zgradbe in obnova
kotlovnice. Pridobljeni sklep
je za izvedbo investicije velikega pomena ter je rezultat prizadevanj, kako v luči
odgovornosti do okolja in
občanov zagotoviti čim večjo energetsko učinkovitost
objektov javnih stavb. Občina Sevnica izvedbo investicijo
načrtuje v letu 2014.

Stran pripravlja Občina Sevnica

Ministrstvo za infrastrukturo
in prostor je letos objavilo še
drugi javni razpis za sofinanciranje energetskih sanacij objektov v lasti lokalnih
skupnosti. Občina Sevnica je
na razpis prijavila več projektov energetskih sanacij, in sicer: telovadnico pri sevniški
osnovni šoli, podružnični šoli
v Loki pri Zidanem Mostu in
Studencu, šolo v Krmelju s

OBVESTILO O PRIKLOPU NA OŠO
(odprto širokopasovno omrežje)
Izgradnja hišnih priključkov (RNO) na optično omrežje
v občini Sevnica se nadaljuje, in sicer odslej tudi
na relaciji Planinska cesta-Ribniki-Zajčja gora.

OŠ Sava Kladnika Sevnica

V naslednjih dneh se bo na vaš dom oglasil predstavnik
izvajalca GVO d.o.o. in vam posredoval podatke
o načinu priključevanja na optično omrežje. V
kolikor ste zainteresirani za priklop na OŠO (odprto
širokopasovno omrežje), je potrebno storiti sledeče:

OŠ Krmelj

Sklene se pogodba med naročnikom in
koncesionarjem, podjetjem GVO d.o.o.
(pogodbo vam ponudi izvajalec GVO d.o.o.)
Po sklenjeni pogodbi podjetje GVO d.o.o.
opravi izkop in vgradnjo OŠO omarice na objekt.
Naročnik izmed treh ponudnikov (Kabelska
televizija Sevnica, Siol in Amis)
izbere ponudnika in z njim sklene naročniško razmerje.
OŠ Milana Majcna Šentjanž

V roku 30 dni po sklenitvi naročniškega
razmerja in potrditvi o možnosti priklopa
s strani GVO d.o.o. sledi priklop na optično omrežje.

Podružnična šola Studenec

Za priklop na optično omrežje je pristojno
izključno podjetje GVO d.o.o.
in ne že omenjeni ponudniki, med
katerimi lahko izbirajo naročniki.
Dodatne informacije:
GVO d.o.o. Matejko Resnik OVD 031 227 594
e-pošta: matejko.resnik@telekom.si,ali
OŠ Boštanj

Podružnična šola Loka
telovadnico, šolo v Boštanju,
Zdravstveni dom Sevnica ter
ponovno tudi šolo s telovadnico v Šentjanžu.
Preglednica projektov, prijavljenih na 2. javni razpis
energetskih sanacij javnih
stavb:

Zdravstveni dom Sevnica

Leto izvedbe v primeru uspešnosti na
razpisu

Projekt

Predmet investicije

Energetska sanacija telovadnice pri OŠ Sava
Kladnika Sevnica

fasada, menjava oken in vrat, izolacija strehe

2014

Energetska sanacija Podružnične šole Studenec fasada, menjava oken in vrat, izolacija strehe

2014

Energetska sanacija Zdravstvenega doma
Sevnica

fasada
*večji delež sanacije že opravljen lani

2014

Energetska sanacija
OŠ Boštanj

fasada, menjava oken in vrat, izolacija strehe

2015

Energetska sanacija
OŠ Krmelj s telovadnico

fasada, okna in vrata, izolacija strehe

2015

Energetska sanacija Podružnične šole Loka pri
Zidanem Mostu

vrata, izolacija strehe

2015

Energetska sanacija
OŠ Šentjanž s telovadnico

fasada, streha, energetska sanacija telovadnice

2015

V podporo vodi kot javni dobrini

V Sevnici ponovno
notar

Občina Sevnica je skladno s
strategijo svojega razvoja zagovornica načela javne vodooskrbe, kar pomeni dostopnost vode kot javne dobrine
za vse pod enakimi pogoji. Za
dosego tega cilja je v zadnjih
letih namenjala izdatna proračunska sredstva, oplemenitena tudi z uspešno pridoblje-

18. marca bo v Sevnici s poslovanjem pričel novi notar,
Zdravko Groboljšek. Prisotnost notarja v lokalnem
okolju je zelo pomembna,
saj gre za institucijo, ki jo
vsakodnevno potrebuje veliko število posameznikov in
podjetij.

nimi evropskimi sredstvi. Z
investicijo Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov,
ki jo bo Občina Sevnica izvedla letos, se bo še bolj približala cilju varne in kakovostne
vodooskrbe za vse občanke in
občane. Usmeritvi Evropske
unije, da voda ne bi bila več
javno dobro, temveč blago,

Občina Sevnica ostro nasprotuje in se pridružuje aktivnostim za podporo pobude proti
privatizaciji vode. Voda je življenjskega pomena za vsakogar, zato mora ostati vsem dostopno skupno javno dobro, s
katerim moramo skrbno ravnati, da ga bomo ohranili tudi
za naslednje generacije.

Občina Sevnica – Bojan Kostevc vodja projekta OŠO
051 348 039 e-pošta: bojan.kostevc@obcina-sevnica.si

O izvedenih delih ob izgradnji
hidroelektrarn
Konec meseca februarja se je sestala Posebna komisija za
spremljanje izgradnje HE Blanca. V uvodu je poleg predsednika komisije Zvoneta Košmerla in župana Občine Sevnica
Srečka Ocvirka prisotne pozdravil tudi predsednik Odbora za izgradnjo verige na spodnji Savi Niko Galeša. Namen
sestanka je bil pregled izvedenih del na HE Blanca, HE Boštanj in HE Krško v letu 2012 ter pregled predvidenih del
na omenjenih hidroelektrarnah v letu 2013.
Predstavnik podjetja Infra Aljoša Preskar je predstavil aktivnosti, ki so načrtovane v letu 2013. Tako se v sklopu HE
Boštanj načrtuje izvedba protipoplavne zaščite s sanacijo
objektov v naselju Dvorec, hkrati pa je načrtovana tudi sanacija brežin, ki so bile poškodovane v lanskih novembrskih poplavah. Na HE Blanca je načrtovana izvedba dokončanja večnamenske poti v mestu Sevnica, izvedba drče na reki Mirni,
načrtujejo se ureditve športno rekreacijskih površin na celotnem območju akumulacijskega bazena HE Blanca. Na teh
območjih so načrtovane sprehajalne poti, namestitve klopi,
košev za smeti, pomolov za ribolov, zasaditve z grmovnicami
in podobno. V projektiranju je tudi izvedba zaščite nivojskega prehoda na Gornjem Brezovem. V poslovnem planu podjetja Infra niso predvidene aktivnosti na izgradnji izven nivojskega prehoda na Blanci kot tudi aktivnosti v povezavi z
izgradnjo mosta na Logu.
Člani komisije so v nadaljevanju ponovno izpostavili problematiko še vedno neurejenih poškodb državne ceste Dolnje
Brezovo–Blanca, nastalih ob izgradnji HE Blanca. Predsednik
odbora za HE na spodnji Savi Niko Galeša je pojasnil, da je
predstavnik Direkcije Republike Slovenije za ceste na lanski
seji odbora podal zagotovila, da se bodo sanacijska dela izvedla v letu 2013. Na podlagi tega bo župan Občine Sevnica
na naslednjem Odboru za HE na spodnji Savi, ki je načrtovan
v tem mesecu, ponovno izpostavil to problematiko in predlagal čimprejšnje aktivnosti za izvedbo sanacijskih ukrepov.
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ŠPORTNO POSAVJE

Uspešno leto za krške športnike

ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Maribor : Sevnica
38:17, Krško : Trebnje 29:32
Lestvica – 1. Gorenje Velenje
42, 11. Sevnica 8, 12. Krško 3
ČLANI 1.B DRL
Rezultat – Slovenj Gradec :
Dobova 34:22
Lestvica – 1. Šmartno 28, 6.
Dobova 13
ČLANI 2. DRL
Rezultati – Radeče : Ajdovščina 36:30, Rudar : Brežice 38:34, Črnomelj : Radeče
22:23, Brežice : Loka 27:30
Lestvica - 1. Loka 33, 3. Radeče 27, 6. Brežice 16
MLADINCI – 1. SRL
Rezultat – Krško : Ajdovščina 25:35
Lestvica - 1. Slovan 30, 7. Krško 15
KADETI – PF – SKUPINA B
Rezultati – Krško : Rudar
39:27, Maribor : Krško 24:24,
Krško : Drava 40:29
Lestvica - 1. Celje 17, 3. Krško 13
STAREJŠI DEČKI A – PF – SKUPINA B
Rezultati – Brežice : Drava 33:25, Brežice : Ribnica
37:25, Ormož : Brežice 37:28
Lestvica – 1. Ormož 13, 3.
Brežice 12
STAREJŠI DEČKI B – PF – SKUPINA B
Rezultat – Krka : Krško 31:20
Lestvica – 1. Krka 12, 5. Krško 4
MLADINKE za 7. – 12. mesto
Rezultati – Brežice : Litija 30:18, Logatec : Brežice
28:25
Lestvica – 1. Logatec 8, 4.
Brežice 2
KADETINJE
Rezultat - Brežice : Ptuj
30:26
Lestvica – 1. Celje 27, 7. Brežice 5
STAREJŠE DEKLICE
Rezultat - Brežice : Ptuj
17:22
Lestvica – 1. Celje 24, 7. Brežice 2

U18 – SKUPINA A
Rezultat – Sevnica : Oplotnica 1:3
Lestvica – 1. Velenje 24, 4.
Sevnica 12

ODBOJKA
3. DOL ČLANICE
Rezultati – Koper III : Brestanica 2:3 (19:25, 25:21,
25:19, 11:25, 11:15), Brestanica : Triglav II 3:0 (25:16,
25:16, 25:20)
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II
53, 5. Kostak-Elmont Brestanica 31
KADETI liga B – skupina D
Rezultati – Kostanjevica : Črnuče 2:0, Logatec : Kostanjevica 0:2
Lestvica – 1. Kostanjevica na
Krki 12
MALA ODBOJKA
Rezultati repesaž 4. krog –
Odbojkarica.si : Brestanica 2:1, Žirovnica : Brestanica 2:1
Rezultati za mesta 1. krog Kostanjevica : Domžale 2:1,
Kamnik III : Kostanjevica 2:1
Rezultati za mesta 2. krog Krško : Domžale 0:2, Radovljica : Krško 2:1

KOŠARKA
ČLANI 3. SKL
Rezultati – Slovenj Gradec
: Krško 89:74, Krško : Celje
76:66
Lestvica – 1. Krka mladi 34,
4. Posavje Krško 29
ČLANI 4. SKL
Rezultat – Podbočje : Sevnica 65:49
Lestvica – 1. Ruše 25, 7. Posavje Sevnica 17, 8. Posavje
Podbočje 15
MLADINCI 2. SKL – skupina
B2 VZHOD 1
Rezultati – Rogaška : Krško
99:64, Krško : Ilirija 45:56
Lestvica - 1. Rogaška 26, 6.
Posavje Krško 19
KADETI 2. SKL – skupina B1
ZAHOD 1
Rezultat – Krško : Škofja Loka
67:68
Lestvica - 1. Kranjski Orli 28,
6. Posavje Krško 19

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Brezje : Sevnica
2:5 (Grigić, Isić, Zakšek, Kranjčevič, Koprivnjak), Sevnica
: Velike Lašče 10:5 (Pešec 3x,
Koprivnjak, Kranjčevič, Isić,
Nečemer, Kurtić, Martič Marolt ag.)
Lestvica - 1. Velenje 42, 2.
Sevnica 42
U21 – POLFINALE DP
1. tekma – Sevnica : Kobarid 3:3 (Nečemer, Grigić 2x)
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KRŠKO – Na prvi marčevski dan je župan občine Krško mag. Miran Stanko pripravil tradicionalni sprejem
za najuspešnejše športnike iz krške občine v letu 2012. V športno dvorano OŠ Jurija Dalmatina Krško
sta bila letos povabljena kar 102 športnika.
Športnice in športnike ter
njihove trenerje, mentorje
in starše je najprej pozdravil Boštjan Pirc, predsednik
Strokovne komisije za šport
občine Krško, ki je v sodelovanju s krško Športno zvezo
na podlagi različnih kriterijev tudi izbrala povabljence
na sprejem športnikov. Povabljeni športniki iz posamičnih
in ekipnih športov so v minulem letu osvojili eno od prvih treh mest na državnem
prvenstvu, se uvrstili do šestega mesta na tekmah za
svetovno in evropsko prvenstvo, dosegli kategorizacijo pri Olimpijskem komiteju Slovenije in so starejši od
14 let. V izbor so bili vključeni tudi športniki invalidi. V
nagovoru je župan mag. Miran Stanko med drugim izpostavil, da so vsi skupaj lahko
srečni, da živijo v občini Krško, ki namenja precej sredstev za spodbujanje množičnega športa. „Množični šport
ni namenjen samo izzivom,
tekmovanjem in velikim rezultatom, pač pa temu, da se
vanj vključi čim več otrok in
mladostnikov. Pri tem ne gre
samo za razgibavanje telesa, ampak tudi uma. Pomaga otrokom, da postanejo
odrasle osebe ter si pridobijo delovne navade, vztrajnost, odgovornost in čut za
timsko delo,“ je dejal.
Prejemniki priznanja za vidne športne dosežke v lanskem letu so: Lara Žibert
(Gimnastično društvo Rain

Člani Plavalnega kluba Celulozar Krško z Boštjanom Pircem in mag. Miranom Stankom
Krško), Blaž Šonc, Matic
Pirc in Damjan Pavlin (vsi
Strelsko društvo Leskovec),
Jaroslav Kovačič in Gregor
Bučar (oba Športno društvo
Posavje), Sebastijan in Luka
Vodlan, Teja Volčanjk, Matic Drakulič, Brina Lukež in
Amadej Jankovič (vsi Plesni klub Lukec Krško), Matej
Kučič, Matic Kastelic, Dejan
Lipej, Klemen Mlakar, Simon Sintič, Lucijan Troha,
Dejan Vovk, Jaka Pustavrh,
Luka Koprivc, Tim Franko,
Tadej Dular, Gregor Kodrič,
Andraž Polutnik in Gašper
Škoflek (vsi mladinska ekipa
Rokometnega kluba Krško),
Mitja Omerzel, Tadej Sobotič, Kristjan Polovič, Jaka
Bračun, Nejc Dimc, Matic
Resnik, Urban Vajdič, Marko Kodrič, David Kerin, Miroslav Grilc, Luka Janc, Tilen Pernar, Armin Vovčko,
Žiga Fabijan in Domen Andlovic (vsi kadetska ekipa

SEVNICA – V KMN Sevnica so si pred sezono zadali nekaj
visokih ciljev. V zaključnem delu le-te si lahko v Sevnici
obetajo popolno izpolnitev želja z uvrstitvijo v 1. slovensko futsal ligo in finalom med mladinci do 21 let. Po rekordni deveti zaporedni zmagi v 2. slovenski futsal ligi so
se malonogometaši KMN Sevnica z osvojenim drugim mestom uvrstili v dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SFL
v sezoni 2013/14.

ZIMSKA DP,
KLADIVO - Ptuj

KLADIVO - Domžale
ST. MLADINCI – 1. Pustavrh
Jan 54,45 m, ST. MLADINKE –
5. Urbanč Nina 33,26 m

Bogata bera odličij
KRŠKO – V februarju so se na rednem zboru članstva zbrali člani Radiokluba Krško in si zastavili nove delovne naloge
za letošnje leto. V poročilu o opravljenih nalogah minulega
leta je predsednik društva Drago Bučar izpostavil ARG krožek, ki s podmladkom uspešno deluje na OŠ Jurija Dalmatina, pohvalil tekmovalke Majo, Adrijano in Petro, ki so se
na lastne stroške udeležile KV ARG tekmovanja v Avstriji in
ekipno osvojile prvo mesto, okitile pa so se tudi z naslovom
balkanskih prvakinj. Vse pohvale je Bučar izrekel še ostalim
aktivnim tekmovalcem, ki so na slovenskih in tujih tekmovanjih posegali po najvišjih mestih. Skupno so namreč osvojili šest zlatih, 13 srebrnih in enajst bronastih odličij ter zasedli eno peto in dve šesti mesti. Med slovenskimi radioklubi
so pristali na odličnem 3. mestu.
M. K.

Na sprejemu, ki ga je povezoval Ivan Mirt in na katerem
so se z minuto molka spomnili tudi na nedavno preminulega krškega speedwayista
Matijo Duha, je zbrane nagovoril tudi bivši krški župan
Franc Bogovič, s kulturnim
programom pa so ga popestrili člani brestaniške plesne
skupine Tower Pancers, članice Mažoretnega kluba Baton Krško in učenke OŠ Jurija Dalmatina Krško.

Rok Retelj

Malonogometaši pred vrati 1. lige Tri zmage brežiških »kladivašev«

ATLETIKA

ČLANICE - 1. Špiler Barbara
66,86 m, ML. MLADINCI - 1.
Pustavrh Jan 55,33 m, 2. Lokar Jan 55,21 m

RK Krško), Marko Sintič, Andraž Dragan, Jure Škafar,
Robert Ferlin, Martin Škoberne, Kristjan Kozole, Mitja Romih, Alen Zorič, Tadej Koretič, Patrik Glaser,
Gašper Perko, Tim Rozman,
Domen Zakrajšek, Kevin Zorič, Uroš Bogovič in Tilen
Kozole (vsi ekipa starejših
dečkov RK Krško), Nejc Cehte, Blaž Žitnik, Urh Kastelic, David Ban, Rok Kodrič in
Klemen Cehte (vsi rokometaši iz občine Krško, dejavni
izven občinskih meja), Jaka
Kramaršič, Matija Omerzel, Haris Ameti, Bine Bajc,
Andraž Dostal, Špela Grilc,
Nika Bizjak in Karmen Zorič (vsi Plavalni klub Celulozar Krško), Igor Kelbič (Karate klub Triglav Krško), Nejc
Pozvek (Posavski alpinistični klub), Sebastian Bogolin,
Tilen Varlec, Grega Mežič,
Robert Planinc in Uroš Veličevič (vsi Klub tajskega bo-

ksa Krško), Tinkara Zalokar
(Atletski klub Krka Novo mesto), ženska in članska ekipa Šahovskega kluba Triglav
Krško ter Samo Štajner (ŠK
Triglav Krško), Jakob Stanič (Kajak kanu klub Krško),
Miha Žarn in Sašo Račič (oba
Klub borilnih veščin Dren),
Aleksander Čonda, Samo
Kukavica in Matic Ivačič (vsi
speedwayisti AMD Krško),
Miha Povhe (Tenis klub Krško), Bruno Glaser (Triatlon
klub Krško), Robert Berić,
Marko Kuntarič, Žiga Jurečič, Adrijana Bogolin in Kristina Redenšek (vsi nogometaši iz občine Krško, dejavni
izven občinskih meja), Dejan Petakovič (Ribiška družina Brestanica-Krško), Gregor
Skalicky (kegljanje), Franci
Rožman, Marko Davidovič
in Saša Balant (vsi Društvo
gluhih in naglušnih Posavja
Krško), Petra Levičar, Maja
Marušič, Adrijana Moškon,
Janez Kuselj in Blaž Hrvatin (vsi Radioklub Krško).

Sevniška malonogometna ekipa
Članski ekipi po 11. krogu prvenstva ni kazalo najbolje. Le
pet zmag ob šestih porazih je Sevničane prikovalo v sredino
lestvice z občutnim zaostankom za vodilnima ekipama. Z novim letom so se okrepili s povratnikom po poškodbi Pešcem,
iz ekipe ljubljanskega Vuka pa je prišel mladi Kurtić. Sijajni
niz devetih zaporednih zmag so zaključili v odločilnem derbiju
zadnjega kroga, ko so se v gosteh pomerili proti neposrednemu tekmecu za 2. mesto v ligi, ekipi ŠD Brezje. Po uvodnem
vodstvu Sevničanov z zadetkoma Grigića in Isića so domači
izenačili, igra z vratarjem pa se jim ni obnesla, saj je gostujoči vratar Zakšek uspel zadeti prazna vrata iz svojega kazenskega prostora za vodstvo s 3:2. Po zadetkih Koprivnjaka
in Kranjčeviča so se dokončne borbe za napredovanje v višji
rang veselili v KMN Sevnica. Pot v prvo ligo bodo Sevničani iskali v razigravanju na tri zmage proti ekipi KMN Nazarje Glin.
Obenem pa je pretekli vikend potekal polfinale mladinskega (U21) prvenstva, v katerem se merita KMN Sevnica in KMN
Oplast iz Kobarida. V Športni dvorani Sevnica so pred lepo napolnjenimi tribunami domačini povedli preko Nečemra, Grigić je minuto zatem iz druge 10-metrovke rezultat povišal na
2:0, kar je bil tudi rezultat polčasa. Gostje so v drugem delu
povsem prevzeli pobudo in preobrnili rezultat, končnih 3:3
pa je v 36. minuti ponovno s kazenskim strelom z 10 m postavil Grigić. Prvi finalist bo znan po sobotni povratni tekmi v
Kobaridu, kjer Sevničani niso brez možnosti.

Luka Šebek

BREŽICE – V minulih vikendih so slovenski atleti izvedli še
zimsko državno prvenstvo v metih, ki so se ga udeležili
štirje brežiški atleti. Posavci smo dobili tri nove državne
prvake v metu kladiva.
Slovenska olimpijka in udeleženka evropskega članskega
prvenstva Barbara Špiler je v
svoji prvi tekmi sezone metala dokaj uravnoteženo in postopoma pridobivala na dolžini metov. Najboljši met je
izvedla v petem poizkusu, ki
ji je prinesel zmago med članicami z rezultatom 66,86 m.
Barbara načrtuje naslednje
Trener Vladimir Kevo s »kla- tekmovanje 16. marca v špandivašema« Janom Pustavr- skem Castellonu, kjer bo pohom in Janom Lokarjem
tekal evropski pokal.
Brežičani skrbijo tudi za mlajše tekmovalce. Pri mlajših mladincih sta s konkurenco pometla kar dva Brežičana. Kladivo
je v zadnjem poizkusu najdlje, 55,33 m daleč, zalučal Jan
Pustavrh, srebrno medaljo pa si je z daljavo 55,21 m primetal Jan Lokar, ki ima sicer težave s poškodbo, tako da
je izvedel le dva meta. Pustavrh je bil uspešen tudi pretekli vikend med starejšimi mladinci, kjer je ponovno osvojil
naslov najboljšega v državi z metom 54,45 m, Lokar pa tokrat ni mogel nastopiti zaradi poškodbe. Med starejšimi mladinkami je Nina Urbanč z metom 33,26 m zasedla 5. mesto.
V brežiškem atletskem klubu je v teh dneh prišlo tudi do
zamenjave vodstva. Po nekaj letih vodenja je uspešni trener Vladimir Kevo predsedniško mesto prepustil Ivanu Kostevcu, bivšemu atletu iz vrst tega posavskega kluba, ki bo
poskušal nadaljevati z uspešnim delovanjem svojega predhodnika.

Luka Šebek

Štiri kolajne za karateiste Horn
POSTOJNA/RAKA - Michel, Swen in Ester Horn z Rake (člani
Karate kluba Krka Šentjernej) so se 9. marca s svojimi klubskimi prijatelji pod vodstvom trenerja Franja Horna udeležili tekmovanja za pokal Notranjske, ki je potekalo v Postojni. Skupaj so osvojili kar štiri medalje: Michel Horn dve
zlati (posamično v kategoriji dečkov letnik 2001 in 2000 in
ekipno s klubskima kolegoma Marcelom in Laro Kovačič),
Swen Horn srebrno v konkurenci dečkov letnik 2006 in mlajši in Ester Horn prav tako srebrno medaljo v kategoriji deklic letnik 2006 in mlajše.

ŠPORTNO POSAVJE
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Šest naslovov svetovnih prvakov

Obisk posavskih športnih prireditev

Privabljajo zlasti zgodbe v vzponu
POSAVJE – Naša regija je tedensko nabita s športnimi dogodki, ki nam jih vsak vikend prinašajo državni
in območni članski ligaši. Na dokaj majhnem območju Posavje v članskih ligah zastopa kar šest rokometnih, dva nogometna ter malonogometni in ženski odbojkarski klub. Povprečnemu športa »v živo« željnemu Posavcu ni težko najti tovrstne sprostitve. Pa možnost tovrstne sprostitve in podpore domačim
športnim društvom izkoriščamo zadosti? Kaj natančno iščemo gledalci na tekmah?
V iskanju pozitivne zgodbe
Obisk na tekmah tekmovalnih klubov v vzponu je značilno višji kot pri tistih, ki so v
trendu padanja oz. zgolj zadržujejo določen kakovostni
in rezultatski nivo. RK Krško
je v preteklih sezonah kraljeval na prvem mestu po obisku na ligaških članskih tekmah že v času tekmovanja
v 1.B ligi kot tudi do lanske
uvrstitve v ligo za prvaka, ko
so lepo polnili »letečo« dvorano. Število obiskovalcev se
je vrtelo med 300 in 400, posebej ob obisku zgodovinsko
najuspešnejše ekipe iz Celja so bile številke presežene. Ljudi je privabilo pozitivno vzdušje na tekmah, ki je
še izrazitejše ob zmagah. Krčanom je po izjemni sezoni
v prvem delu tekmovanja ob
kasnejših »neuspehih« v ligi
za prvaka kmalu padel obisk.
Ob odhodu nekaterih kakovostnih igralcev se trend nadaljuje. V preteklem letu je
bilo nemalokrat slišati, da bi
obiskovalci raje gledali domače igralce, letos pa je
kljub domači ekipi podpora
padla, odsotnost pozitivnega
rezultata je tako pomemben
faktor. Bolj pozitivno zgodbo
letos pišejo v Sevnici. Lanski
obisk je porasel, obiskovalci
letošnjih tekem so prepoznali,
da fantje igrajo na zgornji 1
posavski_marec_13_a_Layout
meji svojih zmožnosti.

V ‚zlatih‘ časih krškega nogometa so imele tekme tudi
močan navijaški pridih.
Ob vstopu NK Krško v 2. SNL je
vladalo v Posavju veliko zanimanje za nogomet. Takrat so
ob štartu v sezono proti ekipi iz Domžal in pokalni tekmi
proti Ljubljani zabeležili okoli 800 gledalcev (ocena avtorja), kar je še danes v širšem
vrhu obiska na ligaških tekmah novejše zgodovine posavskega športa. Obisk na tekmah se je zatem sicer kaj
hitro prepolovil, je pa ostalo
na tekmah še vseeno zavidljivo število gledalcev. Ti so na
igrišču videvali predvsem posavske nogometaše, ki so tudi
v družabnem življenju skrbeli za temperaturo v mestu in
s tem dobro promovirali klub.
Danes ni rezultatskega premika, v 2. SNL nogometaši vztrajajo že celotno
desetletje,
11.3.2013
16:02 Page
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kar je sicer izjemen uspeh, a

ob pomanjkanju »dinamične
zgodbe« obisk na tekmah postopno pada, še posebno ob
mrzlih dneh.
Lokalni derbiji in rivalstva
V Dobovi, Brežicah in Radečah peljejo svoje rokometne
zgodbe na poti obstoja oz.
napredovanja v ligo višje.
Obiski na tekmah so zadovoljivi in primerni trenutnemu
stanju, evforije ni, emocije
se obudijo ob lokalnih derbijih. Le-ti pa so bili vedno
vzročno-posledično povezani s povečanim številom obiskovalcev na tekmah. V preteklosti, konec osemdesetih
in devetdesetih let minulega stoletja, so burili duhove večni lokalni ligaški derbiji med Dobovčani in Krčani.
Dvorane v Leskovcu in Breži-

cah, kasneje v Dobovi, so
pokale po šivih, zbralo se je
tudi po 700 in več gledalcev.
V novejšem času je bilo najbolj živahno na derbijih med
Dobovčani in Brežičani v tretji državni rokometni ligi ob
enakovrednih podporah obeh
ekip ter seveda v aktualni sezoni z lokalnima derbijema v
Krškem in Sevnici. Gledalce
ob takih sosedskih dvobojih
privablja nevidni naboj, neodvisen od stopnje oz. kakovosti tekmovanja. V nogometu lokalnega naboja že nekaj
časa ni več. Senovčani so pogosto narekovali tempo razburljivemu dogajanju na in
ob igrišču. Radeče so danes
kakovostno predaleč od Krčanov, Brežičani so razpustili
svojo člansko ekipo. Krčanom
so tako trenutno geografsko
najbližje Novomeščani, a
vendarle dovolj daleč, da se
(zaenkrat še) ni razvilo močnejše rivalstvo.
Posebna zgodba iz manjšega okolja
V brestaniški odbojki so izvedli menjavo generacije
v članski konkurenci. Pred
novo sezono so izbrali pametno odločitev in prijavili ekipo v nižjo, dekletom in njihovi starosti prilagojeno ligo.
Ob pozitivnem vzdušju se je
zgodba prejšnjih let nadaljevala s preslikavo bivših igralk

VERONA/BREŽICE – Člani Karate kluba Obzorje Brežice so prvi
vikend v marcu nastopili na svetovnem prvenstvu, ki je pod okriljem Evropske karate zveze – FEKDA potekalo v italijanski Veroni, in dosegli izjemen uspeh. Tekmovali so v katah in bojih posamezno in ekipno. Naslov svetovnega prvaka so osvojili Hrvoje
Teo Oršanič (kate, veterani +50 let), Hana Suša (kate, deklice 10 do 13 let), Nastja Galič (kate, članice), Hana Suša, Nika

Slovenska IMGKA reprezentanca v Italiji
Omerzo in Žiga Suša (kate ekipno, mešane ekipe 12 do 17 let),
Kaja Omerzo (boji, kadetinje +53 kg) ter Kaja Budič in Jure
Čudič (boji ekipno, kategorija Ippon – boj do dveh točk). Srebrno medaljo so si priborili Aljaž Šumlaj (kate, dečki 10 do 13
let), David Bajs (kate, dečki 14 do 17 let), Kaja Omerzo (kate,
kadetinje), Hana Suša in Nika Omerzo (kate ekipno, dekleta),
Nastja Galič, Aljaž Šumlaj in David Bajs (kate ekipno, mešane
ekipe), Kaja Budič in Jure Čudič (boji ekipno) ter Kaja Budič
(boji, kategorija Ippon). Na tretjo stopničko pa so stopili Nika
Omerzo (kate, deklice 10 do 13 let), Nastja Galič in Kaja Omerzo (kate ekipno, kadetinje) ter Kaja Budič (boji, kadetinje +53
kg). Nastopil je tudi Žiga Suša (kate, dečki do 9 let) in osvojil
6. mesto. Brežičani se tako iz Italije vračajo s kar 16 odličji za
Slovenijo, kar jim je prineslo skupno 6. mesto med 26 reprezentancami, ki so na SP-ju osvojile medalje. 
R. R.
med navijačice in bivših navijačic na igrišče skupaj s starši, prijateljicami, lokalnimi
politiki in šolskimi čistilkami
v istih vrstah - številčno, glasno in srčno. Le ‚pubeci‘ med
publiko so (bodo) neki drugi,
mlajši ...
Katero prireditev bi lahko v
zgodovini Posavja oklicali za

kraljico glede na obisk oz.
kdo so kralji rednih ligaških
tekem, pa si bomo pogledali ob naslednji priložnosti. Za
osveščanje ljubiteljev športa glede zgodovinsko gledano posebnih dosežkov na področju obiska oz. izjemnega
vzdušja na tekmah pa lahko
pišete na uredništvo časopisa.
Luka Šebek

Stanovanjski krediti

Podjetniški paket*

Prenavljate? Gradite? Kupujete?

Najugodnejše poslovanje za samostojne podjetnike

- možnost več plačnikov
- kreditiranje do 80 % vrednosti
nepremičnine
- možnost najema kredita
za družinskega člana
- doba odplačila do 30 let
- ugodne obrestne mere

-

Dostopni in ugodni.

Informativni izračun:
kreditojemalec

komitent

komitent

znesek kredita

30.000,00 EUR

doba odplačila

120 mesecev

180 mesecev

obrestna mera

6 mes. EURIBOR + 2,40 %

6 mes. EURIBOR + 2,60 %

mesečni obrok

286,04 EUR

343,75 EUR

360,00 EUR 180,00 EUR

530,00 EUR 265,00 EUR

stroški odobritve (- 50 %)
EOM
nadomest. za zavarovanje
zavarovanje
skupni znesek za plačilo

50.000,00 EUR

2,61 %

2,89 %

60,00 EUR

60,00 EUR

hipoteka

hipoteka

34.695,63 EUR

62.436,45 EUR

Navedena obrestna mera velja za primere paketne ponudbe, ko se stranka zaveže, da bo uporabljala naslednje storitve: elektronsko banko eLON, rentno varčevanje in plačilno kartico Activa MasterCard.
Izračun velja za kredite zavarovane s hipoteko in je zgolj informativne narave ter pripravljen na podlagi
predpostavk veljavnih na dan izdelave tega informativnega izračuna, zato za hranilnico ni zavezujoč.
Obrestna mera je spremenljiva glede na spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR. EOM je izračunan
na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) na dan 31.03.2013 (brez interkalarnih obresti) in se lahko
spremeni, če se spremenijo podatki uporabljeni za njegov izračun. V izračunu EOM niso zajeti stroški, ki bi
nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Skupni dolg predstavlja vse stroške skupaj: stroške
odobritve, glavnico, obresti.

PE BREŽICE, Cesta prvih borcev 21, Brežice, T: 07 62 02 570

www.lon.si info@lon.si

vodenje poslovnega računa le 4,10 EUR (prvo leto brezplačno)
brezplačna pristopnina k el. banki eLON
vodenje el. banke Poslovni eLON 1,30 EUR
eksterni elektronski nalogi 0,35 EUR
brezplačni interni elektronski nalogi
brezplačni prilivi (eksterni in interni)
brezplačna kartica Activa Maestro

* Velja za samostojne podjetnike
z letnimi prihodki do 50.000 EUR

Depozitna akcija
Akcija velja za nove komitente, ki odprejo v Hranilnici
LON osebni račun ter nanj prenesejo prihodke.

Plačevanje položnic
- znižali smo provizijo:
0,65 EUR

23

0,52 EUR

Še naprej vam nudimo: plačilo položnic
Komunale Brežice brez plačila provizije.

12 me

sečni

depoz

4,50 %

it
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Peričice s Studenca

V svetu tišine

Ne, ne bom!

SEVNICA - V sklopu projekta Kulturna dediščina, ki ga v letošnjem letu izvajajo v sevniškem vrtcu Ciciban, so najmlajše
26. februarja obiskali člani in članice Kulturnega društva Studenec. Predstavili so delček podeželske kulturne dediščine.

LESKOVEC, VELIKI POGLOG – Otroci iz skupine Balončki iz
enote Pika Nogavička Leskovec pri Krškem in skupina Vesoljčki iz enote Peter Pan iz Velikega Podloga so pričeli spoznavati delovanje sluha, saj so v njihovem okolju neslišeči vrstniki. Na obisk so povabili sekretarko Društva gluhih in
naglušnih Posavja Krško Vlasto Moškon in naglušno članico

RADEČE - V Kulturnem domu Radeče se je 2. marca s premiero mladinske igre Ne, ne bom! v režiji Katje Čeč in Vesne Močilar predstavila mladinska skupina Gledališkega društva Radeče, ki deluje pod imenom Skuliranci.

Peričice s Studenca so otrokom v sevniškem vrtcu pokazala način pranja perila v preteklosti.

Mladinska skupina »Skuliranci« Gledališkega društva Radeče se je predstavila z avtorskim delom in navdušila.

Skozi pesem in igro so prikazali, kako so včasih perice prale
perilo ob hladnem studencu, pri potoku ali pa pri perišču in
kako so si ob delu krajšale čas. Zanimiv dogodek, v katerem
so z velikim veseljem sodelovali tudi otroci, je popestrila z
igranjem na diatonično harmoniko Miss Panonike harmonike
Natalija Hočevar iz Ponikev pri Studencu.
S. R.

Predstava je prelomnica za Gledališko društvo Radeče, saj
je v celoti avtorsko delo. Tekst je v skladu z željami igralcev po lastni zamisli spisala Vesna Močilar ob pomoči kreativnih idej Katje Čeč. »Problematika odraščanja in odločanja za nadaljnjo življenjsko pot, ki trči ob nasprotovanje
staršev, je nasploh aktualna tema. Ko pa k temu dodamo še
zanimive družinske dinamike ter organ oblasti prav posebne vrste, dobimo večplastno, smešno, realno in nasploh izjemno gledljivo enourno predstavo, v kateri lahko uživamo
vsi. Naših naslednjih ponovitev se veselimo in vas obenem
lepo vabimo na Gledališki dan v Radeče 16. marca, v katerem bodo predstavljene otroške in mladinske igre, ki so bile
v tej sezoni ustvarjene v Radečah,« je še zapisala v svojem
sporočilu Katja Čeč.
S. Radi, foto: S. P.

Zmajček Jurček v Kostanjevici
KOSTANJEVICA NA KRKI - 4. marca
je v vrtcu Kostanjevica na Krki potekala predaja Zelenega nahrbtnika
z Zmajčkom Jurčkom, kamor so ga
prinesli otroci iz Podbočja, v njem
pa naloge, ki jih bodo opravljali
otroci iz Kostanjevice na Krki. Posvetili se bodo vremenu in vremenskim pojavom ter tako spoznavali
različne oblike vremena in posledice
le–tega v naravi, spoznali letne čase,
izdelali vetrnico ter mlin na veter,
vremenski koledar, didaktične kartončke za beleženje vremena,
plakat o prvih spomladanskih cveticah, iz odpadnega materiala bodo oblikovali zvončke, trobentice in ostale znanilce pomladi ter izvedli spomladansko ustvarjalno delavnico iz odpadnega
materiala. Otroci obeh vrtcev so v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Krško, ki je koordinatorka projekta za Posavje, ob
tem pripravili zanimiv program. Zmajček Jurček se bo v začetku aprila odpravil še v vrtec Raka. 
D. Kerin, ZPM Krško

„Vesoljčki“ so bili nad pripovedjo pravljice navdušeni.
društva Vlatko Cvelbar, ki sta spregovorili o svetu gluhote.
Ob tem sta tudi v slovenskem znakovnem jeziku predstavili pripovedko Mojca Pokrajculja. V podloškem vrtcu so projekt razširili in ga nadaljevali z naslovom Vstopimo v svet
tišine. Delavnico, ko so pričeli graditi vezi med slišečimi in
gluhima staršema, je prav tako vodila Moškonova, na njej
pa so slišeči spoznavali tudi probleme pri vključevanju gluhih v vsakdanje življenje. Skupen cilj aktivnosti je, naj bo
tišina bolj izjema kakor pravilo. 
M. K.

Zimski oratorijski dan
SEVNICA - V soboto med zimskimi počitnicami smo v SMC
Sevnica imeli zimsko obarvan oratorijski dan. Sprva smo se
pogovarjali o postu in veliki noči. V delavnici smo izdelovali voščilnice z velikonočnimi motivi in se pri tem odlično zabavali. Nastali so zares lepi izdelki. Ko se je ura bližala poldnevu in so naši trebuščki že opozarjali na luknjo, so se nam
odlično prilegle okusne palačinke, ki sta jih za nas spekli dve
pridni mamici. Medtem ko smo se sladkali, smo stiskali pesti za naše smučarke, nato pa smo se tudi sami podali ven
na sneg. Popoldan je minil v znamenju kepanja, naredili pa
smo tudi ogromnega snežaka. Vabimo vas, da se nam naslednjič pridružite tudi vi! 
M. Metelko
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Kam v Posavju?
• ob 8.10 in 10.00 v Domu
kulture Radeče: „Ne, ne
bom“, mladinski gledališki
abonma
• ob 17.00 v MC Brežice:
otroška gledališka predstava „Cirkus Naj Zares“
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje o
Burmi
• ob 18.00 v klubu Kulturnega doma Krško: predavanje
mag. Janeza Aljančiča o
„ponovni povezavi“, obvezne prijave na 040 663 059
(Dušan Vodlan) in na dusan@lukec.net
• ob 18.00 v MC Krško: poker liga
• ob 18.00 v romanski dvorani gradu Rajhenburg: večerno druženje s študenti Oddelka za etnologijo in
kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, ki opravljajo terensko raziskavo „Rajhenburg – razmerje med trgom
in gradom“

•

•

•
•
•

•

•

Petek, 15. 3.
• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: velikonočne košarice
• ob 17.00 v E-točki MC Bistrica ob Sotli: delavnica ob
dnevu družine
• ob 18.00 v MC Brežice: prireditev Športnik leta 2012
• ob 18.00 v MT Raka: poslikava majic
• ob 18.00 v MC Krško: 1A
internet LAN party - Minecraft
• ob 19.00 v okrogli dvorani
na gradu Rajhenburg: koncert „Vrača se pomlad“, nastopajo: Marko Železnik –
tenor, Anja Žabkar – sopran,
Željka Smičibrada – sopran,
Jernej Šterk – tenor, Jernej Železnik – bariton, vokalna skupina Vilinke, Martin Šušteršič – klavir, Anja
Drstvenšek – citre, Barbara
Kustec – vezni tekst
• ob 19.00 v knjižnici na Senovem: otvoritev razstave
ilustracij Tine Brinovar
• ob 19.00 v kavarni pri Občini Brežice: literarni večer,
posvečen Brežičanu Damirju Šambareku
• ob 21.00 v MC Krško: koncert skupine Zmelkoow
Sobota, 16. 3.
• od 9.00 dalje v Bistrici ob
Sotli: Jožefov sejem in 10.
tekmovanje v kuhanju golaža „Jožeki kuhajo golaž“;

•
•
•
•

•

•

•
•

prireditev bo spremljal bogat in pester kulturno-zabavni program
ob 9.00 v Domu kulture Radeče: Gledališki dan - območno srečanje otroških
gledaliških skupin
ob 9.30 v MC Bistrica ob Sotli: Gozdni škrati - fotografska delavnica fotografiranja
motivov v naravi z ljubiteljskimi fotografi: Vinkom Šeškom, Ljubom Motoretom in
Jožetom Prahom
ob 9.30 v MT Raka: pravljične urice
ob 10.00 v MT Podbočje:
umetniki
ob 10.00, 11.00 in 12.00 v
KD Krško: potovanje po vesolju v planetariju, vstop
prost
ob 14.00 v OM centru v
Dečnem selu (nad Bubka
barom): delavnica Z jogo
smeha proti stresu, cena:
25 €, 5 € popusta za starše samohranilce, študente
in upokojence, prijave na
040 185 426 (Toni Ivanšek)
ob 15.00 na stadionu Matija Gubec Krško: nogometna
tekma 2. SNL med ekipama
NK Krško in NK Zavrč
ob 16.00 v MT Veliki Kamen: kuharska delavnica
ob 18.00 v dvorani na Skopicah: 6. tradicionalni turnir v namiznem tenisu
ob 18.00 v MT Podbočje:
X-box
ob 18.30 v dvorani Mestne
hiše Brežice: Društvo 1824
vabi na projekcijo filma Oktobrski otrok
ob 19.30 v Športni dvorani Sevnica: tekma 1. rokometne lige med ekipama RK
Sevnica in RK Sviš Ivančna
Gorica
ob 19.30 v OŠ Leskovec pri
Krškem: prireditev „Pomlad
prihaja“ - Kulturno društvo
Leskovec pri Krškem z gosti
(ansambel Potep, Boštjan
Dirnbek, tamburaški ansambel Kmice iz Hrvaške, člani
etnografskega društva Ježevka s Ptuja in drugi)
ob 20.00 v Klubu Metulj v
Bistrici ob Sotli: Gradnja
strpnosti – literarni večer
ob 21.00 v dvorani MC Brežice: stand up – Pedja Bajović, Rok trajanja
Nedelja, 17. 3.

• ob 18.00 v veliki dvorani KD Krško: koncert ŽePZ
Prepelice in Slovenskega
okteta „Prinesi mi rože“,
program bo povezoval Luka
Bregar

• ob 19.00 v dvorani gasilskega doma v Cerkljah ob Krki:
17. Korajža velja, nastopajo:
MoPZ Planina, Vokalna skupina Sovice, skupina Iber,
harmonikarji KD Ivan Kobal
Krška vas, Šentjurski muzikantje, Kvintet Od oKA, OŠ
Cerklje ob Krki ter ansambli
bratov Žerjav, Zdravica, Nemir, Stik, Nebo in Pogum
Ponedeljek, 18. 3.
• ob 19.00 v MC Krško: filmski večer „Kad porastem
biću Kengur“
Torek, 19. 3.
• ob 10.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Nade Kozjek
„Zelišča – nabiranje, shranjevanje, sušenje (2. del)“
• ob 17.00 v OŠ Koprivnica:
predavanje Projekt „mladinske delavnice“ - integralni model preventive za
najstnike
• ob 18.00 v KD Krško: lutkovna predstava „Žaba Greta“, za rumeni abonma in
izven
Sreda, 20. 3.
• ob 14.30 v MT Senovo: gledališka delavnica „Igrajmo
se gledališče“
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: Posavci beremo skupaj
– začetek nove sezone bralnega projekta s Teo Oršanič
• ob 19.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki:
Ženske zgodbe – pogovor z
Anico Pisek in Ljudmilo Grubar
• ob 19.00 v KD Krško: pogovorni večer z Luko Mescem
„Demokratični socializem“,
vstop prost
• ob 20.00 v klubu MC Brežice: Zgodbe iz nahrbtnika
Pie Peršič
• ob 20.00 v MC Krško:
Luksuz filmske srede – kratki filmčki
Četrtek, 21. 3.
• od 8.00 do 13.00 v OŠ Bistrica ob Sotli in na terenu:
delavnica „Bonton v gozdu in spoznavanje lokalnega gozda“, delavnico vodi
Jože Prah
• ob 17.00 v MC Krško: informativni sestanek o začetnem tečaju francoščine
• ob 17.00 v E-točki MC Bistrica ob Sotli: podjetniška
delavnica
• ob 17.00 v dvorani OŠ Adama Bohoriča Brestanica:
„Pozdravljena pomlad“ –
nastop otrok Vrtca pri OŠ
Adama Bohoriča Brestanica
• ob 18.00 v romanski dvorani gradu Rajhenburg: večerno druženje s študenti Oddelka za etnologijo in
kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, ki opravljajo terensko raziskavo „Rajhenburg – razmerje med trgom
in gradom“
• ob 18.00 v Dvorani Savice
Zorko v Knjižnici Brežice:
pričetek projekta Posavci
beremo skupaj – gost večera Vlado Žabot
• ob 18.00 v MC Krško: poker liga
• ob 19.30 v MC Krško: četrtkov jam session
Petek, 22. 3.
• ob 15.00 v MT Senovo:

GRETA

lutkovna predstava, ZA RUMENI ABONMA in izven

torek, 19.3., ob 18. uri

•
•

•

•
•
•

•

okrasitev lončkov in sajenje rožic za materinski dan
ob 16.00 v MT Veliki Kamen: lutke na kuhalnici
ob 17.00 v KD Krško: dobrodelni koncert ob svetovnem
dnevu Downovega sindroma
pod naslovom „Pisan kot
metulj“, nastopajo: Simfonični orkester Glasbene šole
Krško, klovnesa Eva Škofič
Maurer, pevka Irena Tratnik
ob 18.00 v večnamenskem
domu v Zabukovju: regijski kviz „Mladi in kmetijstvo 2013“
ob 18.00 v MC Krško: 1A
internet LAN party - Minecraft
ob 18.00 v MT Raka: nagradni kviz
ob 19.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: pričetek projekta Posavci beremo skupaj – literarni večer
s Cirilom Zlobcem
ob 19.00 v MT Podbočje:
filmski večer
Sobota, 23. 3.

• ob 9.00 z gradu Podsreda:
pohod nabiranja energije
• ob 9.30 v MT Raka: izdelava darilc za materinski dan
• ob 10.00 v MT Podbočje:
darila za mamice
• ob 10.00 v MC Krško: sobotne delavnice za otroke
– delavnica ustvarjanja pirhov
• ob 11.00 v MT Senovo: delavnica na temo čustev in
stresa, obvladovanje jeze
in stresa, razvijanje pozitivnih misli
• ob 15.00 na stadionu Matija Gubec Krško: nogometna
tekma 2. SNL med ekipama
NK Krško in NK Bela krajina
• ob 15.00 v MC Krško: kuharske delavnice
• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
• ob 17.00 v E-točki MC Bistrica ob Sotli: delavnica izdelave butar
• ob 19.00 v Domu kulture
Radeče: „Zadrega nad zadrego“ - gledališki abonma
za odrasle 2012/2013
• ob 20.00 v E-točki MC Bistrica ob Sotli: predavanje
Trajnostna raba okoliških
gozdov
• ob 21.00 v klubu MC Brežice: Saint Patrick‘s party z
Beer Belly
• ob 21.00 v Klubu Metulj v
Bistrici ob Sotli: gostovanje partnerske organizacije CMAK iz Cerknega
Nedelja, 24. 3.
• ob 9.00 na parkirišču pred
cerkvijo na Čatežu ob Savi:
zbor pohodnikov za 29. pohod po Brežiški planinski
poti
Ponedeljek, 25. 3.
• ob 19.00 v MC Krško: filmski večer „Der Untergang“
Sreda, 27. 3.
• ob 14.30 v MT Senovo: gledališka delavnica „Igrajmo
se gledališče“
ob 20.00 v MC Krško: Luksuz
filmske srede – kratki filmčki
Četrtek, 28. 3.
• ob 8.00 v OŠ Brestanica:
Nam se rola brez drog in alkohola
• ob 18.00 v MC Krško: poker liga

LUKA MESEC:

DEMOKRATIČNI
SOCIALIZEM
pogovorni večer, Klub KDK, vstop prost

sreda, 20.3., ob 19. uri

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

filmskih trakov

normal in super 8 mm na DVD
v hotelu City krško
Ostali formati:
• VHS kasete,
• VHS-C,
• mini DV,
• digital in Hi8
• avdio kasete

rcu

v ma

- 10 %
Tel.: 070/878781

www.fotografika.si

Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško, info@.fotografik a.si

Četrtek, 14. 3.

LGM: ŽABA

25

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

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

Brežice z okolico
+ Krško in okolica

cena
17 €

+ Sevnica in okolica
+ Dekanija Videm v brežiškem okraju

naročila:
tel.: 07 49 05 780,
mob.: 040 634 783,
zalozba@posavje.info

www.neviodunum.si

Vrček glasbe in smeha
Radijski voditelj Srečko Pavkovič ob materinskem dnevu
vabi na koncert Vrček glasbe in smeha, ki bo 24. marca ob
17. uri v Domu XIV. divizije na Senovem. Na koncertu bodo
nastopili: ansambel Stanka Petriča, Romana z romantiki, ansambel Jerneja Kolarja, Veseli Dolenjci, Boštjan Dirnbek in
Ivan Fiolić-Fio. Vstopnice so na voljo v gostilni Senica Senovo in uro pred koncertom.
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Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki
Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki
e: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si
www.osgorjup.si
Vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki
v skladu
z Zakonom o vrtcih (Ur.l. RS št. 12/1996 in spremembe
Ur.l. RS, št. 44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1,
72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008)
objavlja

RAZPIS
za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2013/2014
(od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014).

Plesalci Imanija ne počivajo
BREŽICE - Po lanskem odmevnem plesnem praznovanju petletnice v Imaniju niso počivali, temveč najprej 25. januarja pripravili produkcijo plesnih pripravnic z naslovom „Prebivališča živali“, že nekaj dni
zatem pa so člani Imanija s plesno predstavo „Preplet“ na povabilo ZKD Brežice in JSKD RS OI Brežice
nastopili na slavnostni prireditvi v počastitev slovenskega kulturnega praznika s podelitvijo Prešernovih
priznanj in odličij ZKD Brežice za leto 2012.
Predstava je znova požela bučen aplavz, veselo pa
je završalo tudi, ko je priznanje za zasluge v brežiški
ljubiteljski kulturi prejela
podpredsednica in soustanoviteljica društva, koreografinja in profesionalna plesalka
Rosana Horvat.
Plesalci pa premagujejo tudi
veliko izzivov na tekmovanjih – več kot očitno so lanske tekmovalne hip hop sku-

hip hop parom, tremi mladinskimi in dvemi članskimi
hip hop solistkami in hip hop
veliko formacijo v kategoriji člani 2. Tekmovalce vodita Katja Terglav in Jerneja Rožman. Ravno SMMAL
SiN so si na prvem pokalnem
turnirju lanskega novembra
že zagotovili nastop na državnem prvenstvu, mladinski hip hop par v sestavi Anina Čargo-Žagar in Nina Šafer
pa se je na drugem pokalnem

Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v trajanju
od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otrokom od
prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca
je od 5.30 do 16.00 ure.
Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1 do 3 let)
in drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v
šolo) ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. Posamezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih zadostno število otrok.
Vpis bo potekal od 11. 3. 2013 do vključno 12. 4. 2013.
Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali
šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok,
kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija
za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Starši oziroma zakoniti zastopniki boste
pisno obveščeni o rezultatih vpisa po zasedanju občinskega sveta, ko bo potrjena sistemizacija vrtca za šolsko
leto 2013/14, predvidoma do konca junija 2013.
Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki dvignete v svetovalni službi v šoli, v vrtcu ali na spletnih straneh Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica
na Krki ((http://www.osgorjup.si/v2/ pod Vrtec – obrazci za vrtec) in Občine Kostanjevica na Krki.

Plesalke skupine SMALL SiN
pine American Crew, Girl
Power in Alter Ego z uvrstitvijo na državno prvenstvo
v Radovljici opogumile letošnje tekmovalce. Tako se
lahko letos Imani pohvali z
mladinsko hip hop malo skupino SMMAL SiN, mladinskim

Ravnateljica:

Melita Skušek, prof.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI MESTA KRŠKO
Na podlagi 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o grbu, zastavi,
krajevnem prazniku in krajevnih priznanjih KS mesta Krško
in določil pravilnika o podeljevanju priznanj KS mesta Krško objavlja

RAZPIS

ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO
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

OBVESTILO !
Obveščamo vse zainteresirane, da je KS mesta Krško
objavila javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v KS mesta Krško za
leto 2013 in društev, ki izvajajo program na območju
KS mesta Krško.
Javni razpis je objavljen na
spletni strani www.krsko.si
in www.ks-krsko.si
Razpisno dokumentacijo pa
lahko zainteresirani dvignejo tudi v prostorih KS mesta
Krško, CKŽ 23, Krško.
Za vse dodatne informacije
smo vam na voljo na gsm:
041-705-955 in 040-667-672.

Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, društvom in klubom, skupinam ljudi, posameznikom in drugim za izjemno uspešno delo, ki imajo izreden pomen pri uresničevanju napredka in družbenega
razvoja v krajevni skupnosti mesta Krško in širšem prostoru.
1. Svet KS mesta Krško podeljuje naslednja priznanja :
a) NAZIV ČASTNI KRAJAN KS mesta Krško je najvišje priznanje KS mesta Krško in se lahko podeli krajanom KS
mesta Krško, občanom občine Krško in drugim državljanom Republike Slovenije, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge, na katerem koli
področju človekove ustvarjalnosti, ki so posebno zaslužne za razvoj in trajni prispevek v KS mesta Krško.
b) PRIZNANJE S PLAKETO KS mesta Krško se podeljuje za
več kot 10-letno uspešno delo.
c) PRIZNANJE KS mesta Krško se podeljuje za več kot 5-letno uspešno delo.
d) PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO se podeljuje za enkratne pomembne dosežke in rezultate v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
2. Predloge lahko podajo politične stranke, podjetja, Svet
KS, skupine ljudi, zavodi, društva in klubi, posamezniki ter
druge organizacije in skupnosti.
3. Predlog za priznanje mora vsebovati: podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke o predlaganemu prejemniku priznanja in obrazložitev k predlogu.
4. Predloge je potrebno poslati na naslov: KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, najpozneje do petka, 19. aprila 2013.

Svet Krajevne skupnosti mesta Krško

Predsednica Sveta Jožica Mikulanc, l.r.

turnirju v letošnjem januarju
zavihtel v polfinale in dosegel odlično 12. mesto.
Mladinske hip hop solistke
(Aneja Ljubić, Anina Čargo-Žagar in Nina Šafer) in
članski hip hop solistki (Anja

Hip hop je plesalcem Imanija povsem zlezel pod kožo.
Baškovč in Monika Pavlovič) Svojega prvega nastopa na
tekmujejo v najbolj konku- tekmovanju se že veselirenčnih tekmovalnih katego- jo tudi člani hip hop velike
rijah, saj je na primer na 2. formacije, ki jo sestavljapokalnem turnirju v Maribo- jo energične in ambiciozne
ru nastopilo kar 66 odličnih mamice iz skupine Hip hop
solistk v mladinski katego- odrasli.
riji in 40 v članski kategoriji. V soboto, 2. marca, pa Vodstvo kluba je potrdilo,
je v Šentvidu potekal že 4. da za počivanje preprosto
pokalni turnir v modernih ni časa, vse atome moči je
tekmovalnih plesih PZS, na potrebno vložiti v nove idekaterem je omenjena sku- je in nadaljnji razvoj plesalpina SMALL SiN za las zgre- cev, hkrati pa so na uspehe
šila 3. mesto, mladinski par svojih plesalcev izredno poje osvojil 9. mesto, solist- nosni in jim iskreno čestitake so si priplesale 32. me- jo. Vabijo vas, da pridete nasto (Nina Šafer), 37. mesto vijat za domače tekmovalce,
(Aneja Ljubić) ter 56. mesto državno prvenstvo se bo na(Anina Čargo-Žagar), v član- mreč odvijalo 10., 11. in 12.
ski kategoriji hip hop solistk maja 2013 v nam bližnjem
pa se je Monika Pavlovič uvr- Novem mestu.

M. M., J. R., K. T.
stila na 26. mesto.
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rojstva
V brežiški in novomeški
porodnišnici so rodile:
• Renata Praprotnik,
Globoko – deklico,
• Špela Majcen, Senovo –
dečka (dvojčka),
• Nataša Kežman, Krško –
deklico,
• Natalija Levstik Levičar,
Malo Mraševo – dečka,
• Tanja Botički, Podvinje –
deklico,
• Tatjana Kočevar,
Brestanica – dečka,
• Maja Kolman, Dobova –
deklico,
• Simona Mešiček, Poklek
nad Blanco – dečka,
• Špela Beuc, Krško –
deklico,
• Špela Češnovar, Cirje –
dečka,
• Andrijana Jurkovič,
Kerinov Grm – deklico,
• Mateja Zajc, Brežice –
dečka,

• Maja Trupi, Sevnica –
deklico,
• Vlora Ruhani, Krško –
deklico,
• Andrijana Vučajnk, Sela
pri Dobovi – dečka,
• Natalija Jusufović, Krško
– dečka,
• Nataša Moškon Kukovič,
Veliki Kamen – deklico,
• Dragica Ganc, Žurkov dol –
deklico,
• Maja Grabrijan, Sevnica –
dečka,
• Klavdija Metelko, Pečje –
deklico,
• Marija Požun, Anovec –
deklico.

moja poroka
Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 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: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).
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Obiskali radeški jubilantki
RADEČE - Pri Območnem združenju RK Laško in v krajevnih
organizacijah Rdečega križa laške in radeške občine bodo
tudi v letošnjem letu obiskali vse tiste, ki bodo dopolnili
okroglih 90 let. Takšnih bo devet samo na območju Radeč.
Dve jubilantki, Slavka Kocijan Berlan in Jožefa Novinec,
sta že praznovali. Poleg županje Radeč Rafaele Pintarič so
slavljenkama voščili tudi Melita Simončič iz občinske uprave, Rezi Ocepek v imenu Rdečega križa Radeče, predsednik
Društva upokojencev Radeče Jože Petaver ter Vlado Marot, sekretar Rdečega križa laške in radeške občine, s sodelavko Janjo Babič.

ČESTITAMO!

poroke
• Roman Zemljak s Senovega in Danijela Zdravković
iz Glogovice, Srbija.
ČESTITAMO!

Vinska kraljica na obisku
ZDOLE - Vinska klet Andreja
Molana v Čelah že vrsto let gosti številne obiskovalce, ki jih
vinogradnik z žlahtno kapljico
razvaja v prijetnem ambientu
svoje starodavne kleti. Struktura gostov je precej pestra,
saj poleg rednih strank prihajajo tudi ljudje, ki si želijo kaj
več, ob druženju in izboru palete vin, modre frankinje, rumenega muškata, traminca,
sivega in belega pinota, laškega rizlinga, kernerja, žametne črnine in vin posebnih kakovosti radi prisluhnejo
Natalija Črnelič z Bizeljskega in David Novak iz Potudi vinski zgodbam, doživekleka pri Podsredi, 2. junij 2012, grad Mokrice (Fotjem in izkušnjam Molana pri
to: Branko Furlanič)
negovanju vinske trte in pride- Takole sta ob snidenju s
lavi vin. Pred kratkim je Mola- kapljico rujnega nazdranovo vinsko klet obiskala tudi vila Neža Pavlič in Andrej
Neža Pavlič iz Slovenskih Ko- Molan.
njic, vinska kraljica Slovenije za leto 2013, ki je po prijetnem klepetu in degustaciji zatrdila, da njej tokratni obisk ZAVRATEC - Zadnja februarska sobota je bila za Karolino
vsekakor ni zadnji.
in Ivana Konajzler iz Zavratca povsem posebna – prazno
B. M., foto: Ambrož Molan   vala sta namreč 50 let skupnega življenja. Ob zlati poroki
na sevniškem gradu so se vsi zbrani ozrli na njuno prehojeno pot ter jima zaželeli še veliko zdravih in srečnih let.

Z obiska pri Stanislavi Kocijan Berlan
Slavka Kocijan Berlan je mladost s sestrama in bratom preživljala v Račici pri Loki, nekaj let po poroki pa sta se z možem Vinkom preselila v Radeče, kjer živi še danes. Življenje
ji ni prizanašalo, saj je postala vdova že pred 36 leti, a se
malodušju ni predala. Spoznavala je nove ljudi in tudi prijatelje. Z enim od njih je prepotovala dobršen del sveta in kot
pravi, je bil to zanjo najlepši del življenja. A tudi danes ni
sama, saj ji družbo dela sin Tomaž in ji po svojih močeh pomaga, medtem ko hčerka Zdenka živi v Tržiču. Gospa Slavka kljub letom kondicijo ohranja z vsakodnevno telovadbo
in že komaj čaka pomlad, ko bo spet lahko v svojem velikem
vrtu in rastlinjaku pridelovala zelenjavo, ki na njenem jedilniku nikoli ne manjka. Čas ji bogatijo tudi vnukinji, pravnuk in pravnukinja.

Zlatoporočenca Konajzler

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!

Županja Rafaela Pintarič vošči Jožefi Novinec

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 ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum.

Jožefo Novinec v Radečah bolj poznajo kot Sotlarjevo Jožico, ki še vedno živi v hiši, v kateri je s petimi sestrami preživljala mladost ob očetu. V službo ni hodila, saj je bila takšna želja njenega moža Jožeta. Sicer pa ji dela ob treh
otrocih, Jožetu, Romani in Bojani, tako nikoli ni zmanjkalo. Vesela je, da prav najmlajša hčerka Bojca danes živi z
njo. Tako ji čas hitreje mine, pa še kakšno rečeta čez politiko, ki jo velikokrat spravi v slabo voljo. Zato pa jo toliko
bolj razvedri reševanje križank in sudokuja. V mladosti je
bila Jožica aktivna tudi pri sokolih ter kot pevka in igralka
zapisana kulturi. Pri pevskem zboru je pela več kot 60 let.
In njen recept za dolgo življenje? „Treba je ostati skromen.
Z nobeno stvarjo ne smeš pretiravati,“ je dejala gospa Jožica, ki jo razveseljujejo tudi njeni štirje vnuki, dva pravnuka in štiri pravnukinje.

Vlado Marot

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
Uredništvo

skozi vaš objektiv

Ivan in Karolina Konajzler
Ivan se je rodil v kmečki družini. Na hribčku, ki mu po domače pravijo Prévoje, je bilo šest otrok. Ko so se brat in sestre razkropile po širnem svetu, je ostal na domači kmetiji.
Po smrti mame sta z očetom skupaj skušala po svojih najboljših močeh obdelovati domačo zemljo. A kmalu je ugotovil, da mu manjka ženska roka. Ker je s prijatelji rad zahajal
na Rako, je tam spoznal Karolino Povhe. Karolina se je rodila leta 1943. Po vrnitvi iz izseljenstva v Nemčiji je živela
v majhni vasici Planina pri Raki. Ivan je bil vztrajen snubec,
zato se je Karolina pri 19 letih odločila, da mu poda svojo
roko in skupaj sta šla na novo življenjsko pot.
Bralec Šurbek iz Oklukove Gore se je naše uredništvo obrnil s pričujočo fotografijo, posneto v Gornjem Lenartu pri
Brežicah. Štorklje so si na drogu, ki je služil za električno
omrežje, postavile gnezdo, ki pa pred njihovo vrnitvijo iz
toplih krajev komajda še stoji … Zato se bralec v imenu
štorkelj sprašuje: „Kam naj pridemo letos? Popravite in postavite nam še kakšen drog. Zeleni, ornitologi, kje ste?!“
Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

Rodili so se jima trije otroci: hči Zinka ter sinova Vojko in
Marjan. Ker so se zgolj z delom na kmetiji težko preživljali, se je Ivan izšolal za gozdarja in se zaposlil na gozdni, Karolina pa je vse življenje posvetila delu na kmetiji, vzgoji
otrok ter skrbi za dom in vedno urejeno okolico z rožami.
Zgradila sta topel dom, v katerega se vsi radi vračajo: Zinka z družino s Studenca, Vojko z družino z Velikega Trna,
Marjan pa je obnovil staro hišo in tako z družino nadaljuje z
obdelovanjem kmetije. Otroci so ju obdarili z osmimi vnuki,
ki so: Boris, Lidija, Anja, Kristjan, Saša, Agnes, Klavdija in
Neja. Prav v družbi družine in najbližjih sta Karolina in Ivan
še enkrat potrdila poročni zaobljubi, ki ju veže že častitljivih pet desetletij. 
Vir: Občina Sevnica

Zlata poroka zakoncev Bogovič

KOSTANJEK - Ana in Karel Bogovič iz Kostanjka sta v soboto, 16. februarja, praznovala natanko 50-letnico skupne življenjske poti oziroma zlato poroko. Zlatoporočenca, ki se
jima je v zakonu rodilo pet otrok, sta obletnico praznovala
v krogu družine in prijateljev. 
M. B.

PROSTI ČAS

še nedolgo nazaj so slovenski rokerji Tide nastopili kot
predskupina na koncertu Slash feat. Myles Kennedy.
Kako si je skorajda deliti oder z legendarnim kitaristom Guns ‘n‘ Roses, smo povprašali bobnarja skupine Blaža Sotoška (foto: Alja Kink), ki prihaja iz Posavja: „Ko sem izvedel,
da v Ljubljano prihaja Slash, ena največjih rock ikon v svetu
glasbe, ni bilo dvoma, da se koncerta
ne bi udeležil. Navsezadnje pa me je
pozitivno presenetila novica, da smo
Tide izbrani za predskupino. Vsekakor si to štejemo v
čast in vse skupaj dojemamo kot neko nagrado, da ves
trud, energija in volja do glasbe vendarle ni zaman.
Igrati pred povsem polno dvorano v Hali Tivoli - več kot
4500 ljudi, so sanje marsikaterega glasbenika. Res sem
vesel, da je ta sreča doletela mene in je vsekakor zgodba, ki si jo zapomniš za vse življenje.“ Kot nam je še
zaupal Blaž, na žalost do nekega druženja z legendarnim glasbenikom ni prišlo, so pa fantje opazovali tonsko
vajo in med drugim bili deležni pozdrava. Skupina Tide
je na omenjenem koncertu predstavila nekaj skladb iz
prejšnjih treh albumov ter nekaj novejših iz aktualnega
albuma No. 4, katerega promocijo že uspešno izvajajo.

Frizerski studio Dejan,
Dejan Kocjan, s.p., Velika vas 38, Leskovec pri Krškem

Nastop ob legendarnem Slashu, vrnitev ob pravljičnem številu, krški underground rap in dolenjsko–posavska sodelovanja. Tokrat preberite:

na CKŽ 58, Krško
(nasproti Cvetličarne Kerin)

posavske glasbene
novičke
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Fantje iz skupine Momento letos obeležujejo svojo
sedmo obletnico igranja in ustvarjanja, zato so od novembra lani ‚zaprti‘ v studiu, kjer snemajo svoj novi album, ki bo nasledil prvenec Ero. Tokrat bo poleg članov
banda mogoče slišati tudi odlična posavska glasbenika,
klaviaturista Petra Ureka ter kitarista Miho Koretiča,
sodelovali pa bodo še z Robertom Grubarjem (mastering) in Matejem Brilijem (miks). “Izid albuma lahko
pričakujemo v zadnji četrtini letošnjega leta, prvi singel z naslovom Novo upanje bo pripravljen na začetku aprila, sicer pa bo še nekaj novih skladb ob tistih s
prvega albuma mogoče slišati na poletnih festivalskih
nastopih,“ še sporočajo.
Gotovo ste že slišali za zasedo Alkomobb, ki prihaja iz
Krškega in ustvarja t. i. underground rap. Dvojec, ki ga
sestavljata Gero in Shwepa, je nastal okoli leta 2002, krška raperja pa opevata klasično rapersko tematiko družbene ureditve. Tokrat sta združila moči s primorskim izvajalcem Drillom, produkt pa je skladba imenovana Ka
se gremo, za katero je posnet tudi videospot. Fantje se
v besedilu spravijo na nekatere ‚fejk‘ raperje, med vrsticami pa Alkomobb napove, da se veliko dela tudi na
njunem samostojnem albumu. Gero je sicer pred dobrim
letom izdal samostojni album Trojka ter obletnici primerno pripravil navdušujoč in dobro obiskan rap koncert.
Eksplozija bistriških bendov se je pričela konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, skoraj sočasno z
ustanovitvijo samoniklega mladinskega prizorišča
Klub Metulj. Po sedemnajstih letih plodnega delovanja glasbena ustvarjalnost
še vedno tli. Obstoječim
alternativnim glasbenim
skupinam se je pridružila
nova, mlada, sveža – Social blue, ki se je v klubu
predstavila začetek marca.
Zasedba sestavlja pet članov, a člani niso sami fantje, imajo tudi basistko (na fotografiji), ki je hkrati
odlična vokalistka. Na njihovem prvem nastopu je bil
klub poln do zadnjega kotička. Odličen vokalist (ki občasno prevzame basovsko štafeto od vokalistke) je prikazal tudi dober občutek za izvajanje udarnih komadov, nizki start rosno mlade zasedbe je zato vsekakor
zelo obetaven in veselimo se že prihodnjih korakov
obetajočega benda.
Novomeški kitarist in nekdanji član DMP Jernej Zoran je predelal skladbo Kisik, ki jo je sicer posnel že
z omenjeno skupino za album Vojna in mir. Pri pesmi
je sodeloval s pevko Laro Poreber, pomagali pa so
jima še posavski glasbenik Sebastjan Podlesnik (baskitara), Jernej Šuštaršič (klaviature) in Miha Recelj
(bobni), ki sicer tvorijo njegovo spremljevalno koncertno zasedbo Ministrstvo resnice. Skladbo je zmiksal Tomaž Maras, Zoran pa je odigral kitare in se pod
skladbo podpisal tudi kot producent. Skupaj s singlom
nam je skupina ponudila tudi videospot v režiji Krčana Roberta Dvorška. Dolenjsko – posavska naveza torej daje odlične glasbene rezultate. Prisluhnite jim.



Pripravlja: Simon Uršič
glasbene.novicke@posavje.info

Geslo križanke pošljite do četrtka, 21.3.2013, na naslov:
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

FRIZERSKI STUDIO DEJAN,
Dejan Kocjan s.p. Velika vas 38, Leskovec

1. nagrada: žensko barvanje s striženjem
2. nagrada: modno žensko striženje
3. nagrada: moško striženje

Geslo 5/2013 številke:

RAD DOBRO JEM
Nagrade, ki jih podarja Gostilna Šempeter:
1. nagrada: kosilo s kopunom za 2 osebi,
Nataša Klemenčič, Brežice
2. nagrada: nedeljsko kosilo za 2 osebi,
Slavko Mavsar, Krško
3. nagrada: nedeljsko kosilo za 1 osebo,
Ivana Hočevar, Stopiče

Učili so se pletenja košar
BISTRICA OB SOTLI - Ni še dolgo nazaj, ko se je skorajda pri
vsaki domačiji znalo plesti, izdelovati metle, peharje. Znanje
je prehajalo iz roda v rod, se izpopolnjevalo in bilo vpleteno
v človekov vsakdan. Sčasoma se je to znanje pričelo pozabljati pod vplivom industrializacije in kasneje globalizacije,
v današnjih časih pa se znova učimo ceniti tovrstna znanja,
saj je bil davek, ki ga
plačujemo
za udobje
modernega življenja,
sprva sicer
dokaj neopazen, danes pa vse
bolj bode v
oči. Mladinsko društvo
Bistrica ob
Pletli so tudi najmlajši (arhiv MDBS).
Sotli si je s
čezmejno mladinsko pobudo Gozdni škratki zadalo za cilj
seznaniti predvsem mlade s ključnimi vlogami okoliških gozdov in našim obnašanjem v njem, ob tem pa prebuditi njihovo podjetniško razmišljanje, lahko tudi skozi učenje pletenja košar. Tega smo spoznavali 2. marca. Učiteljici, mati
in hči Andreja Podkrajšek in Rozalija Kalšek, sta nas uvedli v osnove pletenja. Obiskovalci delavnice smo ugotovili,
da je potrebno veliko potrpljenja in vaje, da bi to veščino
osvojili. Predstavili sta nam tudi potek priprave vrbovega šibja. Na njihovi domačiji se s pletarstvom ukvarjajo v sklopu
dopolnilne dejavnosti in se lahko pohvalijo tudi s certifikatom Obrtne zbornice Slovenije – izdelek domače obrti. Takšne delavnice so v izziv, da staro, nekoč vsesplošno znanje
in veščine uporabijo v lastni podjetniški ideji.
Projekt Gozdni škratki sofinancira Evropska komisija s programom Mladi v akciji. 
I. Černelč

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 16. marca, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil nagrado (CD ploščo) anku Novinšku, Trg svobode 13a, 2390 Ravne na Koroškem. Čestitamo. Lestvica je
na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na
internetni strani www.radiosraka.com.
Lestvica tega tedna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(5.) Ans. SAFIRJI - Starec in ptice
(9.) VERA & ORIGINALI - Lepo je bit‘ Celjan
(2.) Ans. DOLENJSKI ZVOKI - Ne verjamem
(1.) Ans. VIKEND - Kam so šle spominčice
(10.) Ans. ZREŠKA POMLAD - Vila
(7.) VITEZI POLK IN VALČKOV - Lep je naš planinski svet
(6.) RUDI ŠANTL - Brez muzike življenja ni
(4.) Ans. POTEP - Princesa cvička
(3.) Ans. STANKA PETRIČA - Srce si vnela mi
(-.) Ans. ZUPAN - Ljubezen in gore

Predlog tega tedna za glasovanje:
Skupina Atomik Harmonik – Skoči (Pesem o Planici)

Kupon št. 145
Glasujem za:___________________________________________
Moj predlog: ___________________________________________
Moje ime in naslov:______________________________________
______________________________________________________
Kupone pošljite na naslov:
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto

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

V SPOMIN

ERNA ARNŠEK
† 10.3.2003

Deset let smo sami.
Hvala za prijazen spomin nanjo.
Na našo ljubo Mami.
DRUŽINA

V SPOMIN
25. marca bo minilo 36 let,
odkar nas je zapustil naš dragi oče

VLADO MEDVED

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala
in lep spomin na te.

iz Glogovega Broda.

V SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu prižigate sveče
in ga ohranjate v lepem spominu.

Umrla je

Sin Peter z družino

Kogar imaš rad, nikoli ne umre …
le daleč … daleč je.
Počivaj v miru!

V SPOMIN

Janu PiltaverJU

iz Brestanice
Četrtega marca je minilo žalostno leto, odkar je mnogo prerano v
cvetu svoje mladosti preminil naš priljubljen sin, brat, vnuk, nečak
Jan Piltaver iz Brestanice. Jan ni res odšel … in nikoli ne bo … Ujet
je v naših srcih z najlepšimi spomini, ki ga vsak naš korak spremlja
v tišini. »Življenje je samo eno, zato ga je treba izkoristiti v polni
meri. Živimo skupaj, pa menda daleč drug mimo drugega. Združujeta
nas sreča in nesreča. V nesreči spoznaš prijatelje, sosede, človeka
s srcem …« Take globoke misli je že napisal v osnovni šoli in iz teh
stavkov je razbrati, kako velik človek s še z večjim srcem je bil.
Njegovo srce je nehalo biti tam, kjer je užival. Užival je v športu,
užival je v naravi! Vsem vam, ki postojite ob njegovem preranem
grobu, mu prižigate svečke, mislite nanj, iskrena hvala!
Oče Boštjan, mami Brigita, sestra Tina

Na ogled postavili „In žensko“
KRŠKO - Društvo likovnikov Krško OKO je 9. marca v Dvorani v parku starega mestnega jedra postavilo na ogled slikarsko razstavo In ženska „3+3“. Gostja večera je bila pesnica Neža Maurer, njene pesmi je prepevala Melita Osojnik.

MARIJA
KOSTEVC
s Senovega.
Od drage sodelavke v pokoju smo se poslovili v četrtek, 14.
februarja 2013, na pokopališču v Dovškem.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.
Kolektiv Osnovne šole XIV. divizije Senovo

Rada bi z nami skrbi še delila,
nisi vedela, da v hipu nas boš zapustila.

ZAHVALA
Nenadoma in mnogo prezgodaj nas je v
76. letu starosti zapustila naša
ljuba mama, stara mama in tašča

HERMINA IRMA BOGOVIČ
roj. Mirt, z Velikega Kamna

Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami delili neizmerno bolečino, čutili z nami in nam s toplim stiskom rok izrekali vzpodbudne ter tolažilne besede. Hvala urgentni službi ZD Krško za trud in
prizadevanje, da bi našo mamo ohranili pri življenju, hvala aktivu Kmečkih žena Koprivnica, KZ Bohor, MT Veliki Kamen, kolektivom OŠ Jurija Dalmatina Krško, Zavarovalnici Triglav d.d. OE Krško
in Elektro Celje PE Krško, vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in kakršnokoli pomoč. Hvala tudi praporščakoma in pogrebni službi Kostaka Krško, g. župniku za opravljen obred, pevcem iz Koprivnice za zapete pesmi in izvajalcu za zaigrane žalostinke ter govorniku Blažu in
sestri Kristini za izrečene besede slovesa. Iskrena hvala vsem, ki ste
bili z nami ob zadnjem slovesu naše skrbne in nepozabne mame.
Hvala, draga mama, za vso dobroto, ki smo je bili deležni. Z
nami boš v vsakem koraku, besedi, misli, dihu, utripu srca.
Žalujoči: hčerke Jožica, Marija in Hermina z družinami

V spomin Antonu Banu
Bil je oblačen zimski dan, ki se je nagibal v noč, ko smo izvedeli, da je naš Tonček za vedno zaspal. Bolezen je bila spet močnejša od človeške moči, volje in upanja.

Razstavo je odprl krški župan mag. Miran Stanko (levo),
poleg slikar Jože Kotar in pesnica Neža Maurer.
Svoja likovna dela so na tokratni razstavi na ogled postavili
Rafael Andlovic, Smiljana Anžiček, Boba Čekrlić, Zdravko Červ, Franc Češnovar, Mitja Grum, Meta Kuplenik, Milena Mraović, Jožica Pavlin, Jožica Petrišič, Mihaela Prevejšek, Milena Roštohar, Stane Udvanc, Darja Veljković in
Jelka Zidarič. Njihov mentor in selektor slikar Jože Kotar je
podal oceno razstave in dejal, da gre za figurativno slikarstvo, kjer so slikarji upoštevali tudi anatomijo telesa, svojo
senzibilnost sprostili v barvah, saj lik ženske v vsej svoji lepoti že od nekdaj buri domišljijo, na slikah je tako opaziti
estetiko erotike. Predsednica društva Branka Pirc je v nagovoru zbranim poudarila: „Nocoj smo na ogled postavili ‚In
žensko‘, ki je seveda po vsebini v svojem svetu vedno v stiku z moškim tako ali drugače, s svojim ali pa tudi ni s svojim moškim ali pa je sama.“ K pogovoru je v nadaljevanju
povabila gostjo, pesnico Nežo Maurer. Ta je iskrivo pripovedovala tako o življenjskih kakor tudi pesniških izkušnjah,
za konec pa doživeto povedala še eno izmed svojih pesmi.
Za popestritev je pesničino pesem prebrala tudi Ida Slapšak, Melita Osojnik pa je z glasbenimi vložki zaokrožila prijeten kulturni dogodek. Razstavo je odprl krški župan mag.
Miran Stanko, na ogled pa bo mesec dni.

Marija Kalčič

In memoriam

Drago Zadravec
(11.12.1957 – 02.03.2013)

* 9.4.1930

Razcveta leto za letom se cvetje,
glej, leto za letom dozoreva nam sad.
Narava spreminja se, znova se vrača,
le človek nikdar se ne vrne nazaj.
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Kot 15-letni deček je izgubil mater, kasneje dobil krušno mater in
novo družino. Vedno je znal premagovati mnoge ovire, se spopasti z novimi izzivi za boljše življenje in boljši jutri. Tako sta z ženo
odšla v Ljubljano in si ustvarila družino. Njegovo široko in plemenito srce se je razdajalo povsod tam, kjer je bilo to potrebno. Ker
so mu njegove vrednote vedno dajale upanje o napredku in medsebojni pomoči, se je po upokojitvi in vrnitvi iz Ljubljane v domači kraj Oklukovo Goro pridružil raznim prostovoljnim organizacijam
v krajevni skupnosti Sromlje - gasilcem, moškemu pevskemu zboru, turističnemu društvu in zvezi borcev. Kot vesten in požrtvovalni član gasilskega društva je bil dolga leta član upravnega odbora,
kasneje postal veteran in vseskozi opravljal dolžnosti praporščaka.
Bil je tudi aktiven član veteranske desetine Sromlje in kot strojnik
branil moč veteranov na tekmovanju. Tonček je bil vesten in priljubljen član turističnega društva, v katerem se je kot dolgoletni
podpredsednik zavzemal za urejenost in ugled Sromelj. Ljubil je
pesem, kar ga je pripeljalo v moški pevski zbor. Dan po kulturnem
prazniku, ko zbor obišče vse vasi domače krajevne skupnosti, da s
pesmijo počasti Prešernov dan, je tiho odšel in kot predsednik zapustil krmilo zbora. Tonček je pel s srcem in nasmehom na licu, ki
je izžarevalo polno energije in načrtov za prihodnost.
Vsi smo ga imeli radi in smo ponosni, da smo bili del njegovega
življenja. Hvaležni smo mu za vso dobroto, uspehe, požrtvovalnost, tople besede in iskreno prijateljstvo. Vsi Sromljani in sosedje ga bomo ohranili v lepem spominu in ga nikoli pozabili.

KD MoPZ Sromlje

Največji čudež je življenje,
ki se na pomlad prebudi;
zakroži sok, zbudi brstenje,
da drevje zopet zacveti.
Z njim vzcvete nam koprnenje,
ki vedno znova gre nam v cvet.
Nihče ne ve, od kod življenje,
nihče ne ve, za koliko let.
(Tine Benedičič)
V soboto, 2. marca 2013, je nežno opoldansko sonce prebujajoče pomladi pospremilo Draga Zadravca na eno od
njegovih priljubljenih poteh po Gorjancih. To je bila njegova zadnja pot, na kateri se je tako nenadno pretrgala
tanka nit med življenjem in smrtjo, pot brez vrnitve. V
naših spominih bo ostal tam za vedno, obdan z naravo, ki
jo je občudoval in mu je vračala z neizmerno življenjsko
energijo. Zato še težje dojemamo, da med nami ni več
dragega sodelavca. Ob tem zastane tudi sleherna misel
in občutek te praznine spreminjamo v hvaležen spomin.
Ogromno spominov na sodelavca še vedno urejamo vsak
v sebi, saj je odšel tako nepričakovano, ko smo še v petek kovali načrte in se pripravljali na dogodke, kjer ga
bomo neizmerno pogrešali. Manjkala nam bo njegova
duhovitost, izrazit življenjski optimizem, njegovo navdušenje nad vsako potjo, čeprav jo je prehodil ali prekolesaril že neštetkokrat.
Drago Zadravec je bil človek, ki si ga moral imeti rad.
Človek, prijeten za druženje, poln izvirnih idej, je svojo
toplino in optimizem izžareval skozi svoje delo in življenje. Njegova priljubljenost je bila prav posebna, saj ni
bilo sredine, kjer Drago ne bi bil kadarkoli dobrodošel.
Bil je pravi prijatelj, njegova iskrenost in odkrit značaj
nista dovoljevala, da bi se hotel ali uspel pred njim pretvarjati. Sprejel te je takšnega kot si – oziroma navkljub
temu. To je odlika častnega človeka.
Vsa leta je bil v podjetju Kostak član sindikata in član
Športnega društva Žlapovec. Bil je pobudnik za ustanovitev tega društva in avtor znamenite čarovnice, prepoznavnega znaka športnega društva. Šport je bil njegov »modus vivendi«, od mladosti naprej se je s športom
vsakodnevno ukvarjal, zato je bilo razumljivo, da je bil
tudi predsednik športnega društva. Vodil ga je učinkovito in zanesljivo, v vseh letih delovanja je bilo v društvu preko dvesto članov, od tega je sto članov še vedno
aktivnih, kar je za maloštevilčno delovno sredino velik
uspeh. Z njim je bilo lepo sodelovati, saj je dajal občutek, da se nanj lahko vedno zanesemo in, ob njegovem spodbujanju, da vsi zmoremo še več. To je dokaz,
da je bil Drago odličen učitelj in vodja ter dober organizator. Napredek športnega društva je bil tudi njegov
uspeh, kljub velikosti in zahtevnosti pa se ni nikoli pritoževal nad obsegom dela, ki ga je bilo potrebno opraviti. To je odlika predanega človeka.
Ponosen je bil na svoje športnike, na mlade gradbince,
na svoja sinova ... O tem je pripovedal z žarom in ljubeznijo, njegova sreča je bila tu neizmerna. Svoje znanje in izkušnje je nesebično razdajal, razumel je težave
sodelavcev in jim bil pripravljen svetovati ter reševati probleme. Ni dopuščal, da bi ovire onemogočile kakšen projekt, zato si je prizadeval najti učinkovite rešitve. Njegova preudarnost in odločnost sta se potrdila
pri timskem delu, saj je verjel, da je to prava pot do cilja. V vsakem sodelavcu pa je poskušal poiskati najboljše, kar je spodbujalo povezanost med sodelavci. To je
odlika velikega človeka.
Ostali smo brez zanesljivega sodelavca in izjemnega človeka. In kot je dejal predsednik uprave Miljenko Muha
na žalni seji: »Dolgujemo mu. Dolgujemo mu najmanj
smučarski izlet ali pohodniško turo, kolesarski turnir ali
samo besedo zahvale ...«
Projekte, v katere je bil vključen, bomo morali nadaljevati brez njega. Ostali smo brez sodelavca, za katerim žalujemo vsi. Pogrešali ga bomo in se ga spominjali
s spoštovanjem.
Sodelavci Kostak d.d.

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, naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu marketing@posavje.info. Informacije:
07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure.

OBVESTILA, PREJELI SMO

prejeli smo

V premislek glede na »državo
nam kradejo«
Ne mislim odpirati polemike - rad bi le povedal svoje mnenje o misli, ki je v zadnjem času tako popularna pri raznih pismih bralcev, intervjujih, govorih na zborovanjih in celo proslavah itd. Gre namreč
za miselne tvorbe, kot so: »imamo občutek, da so nam ukradli državo«, »državo nam kradejo« ali celo »državo ste nam hoteli ukrasti!«
in podobno. Moje mnenje se namreč od splošno objavljenih ali izrečenih močno razlikuje, in sicer menim, da tako, kot v glavnem velja, da imamo starši takšne otroke, kot si jih zaslužimo, velja tudi,
da imamo državljani pač takšno državo, kot si jo zaslužimo - konec
koncev smo država mi vsi! Če pa ima kdo v naši demokratični parlamentarni družbi, kjer imamo večstrankarske svobodne volitve, pač
občutek, da mu je bila država ukradena, bi se celo dalo sklepati, da
si je le-ta to državo kdaj sam lastil!
Jurij Kreutz

Odzivi na „Pojasnilo“
Na uredništvo smo prejeli več odzivov na članek z naslovom „Pojasnilo“ v Posavskem obzorniku št. 3, 31. 1. 2013, ter na odziv
predsednika DIS Artiče Karla Levaka na omenjeni članek v Posavskem obzorniku št. 4, 14. 2. 2013. Ker nam prostor ne dovoljuje objave vseh v celoti, jih povzemamo.
Alojz Cerjak iz Krškega, čigar protest je sprožil omenjeno pojasnilo
Občine Krško, tako piše: „Predsednik DIS Artiče pravilno ugotavlja,
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da je pojasnilo, ki ga je dala ga. Irena Fürst v povezavi z izgonom
Slovencev v letih 1941–45 in v katerem se sklicuje na dr. Toneta Ferenca, povsem v nasprotju z vsebino na 15. strani knjige z naslovom
Izgnanci, ki jo je dr. Ferenc kot takratni ravnatelj IZDG tudi podpisal. … Pojasnilo vodje enote muzeja Občini Krško in meni je nedvomno nestrokovno, kar zadeva njeno sklicevanje na dr. T. Ferenca,
kateri pa za grad Rajhenburg uporabi izraz „t. i. preselitveno taborišče“. Iz te navedbe je jasno, da je bil to naziv, ki so ga za svoja početja („preselitve, preselitvena območja, preselitveni štabi“)
uporabljali nacisti. Dr. Ferenc v svojih obravnavah omenja te izraze
v prevodu in ne kot tudi za nas sprejemljive izraze. Zato danes njihova uporaba v zvezi z žrtvami ni sprejemljiva, še posebno zaradi
pravilnega vedenja za mlajše generacije.“
Predsednica KO DIS Brežice Emilija Držanič je zapisala: „Žrtve fašističnega nasilja – člani društva izgnancev 1941–1945 smo ogorčeni nad
izrazom „preselitveno“ taborišče Rajhenburg, ki ga je uporabila Občina Krško za prenovljeni grad, saj ne opisuje dejanskega dogajanja v
medvojnem obdobju. Od avtorjev zahtevamo, da uporabljajo že priznano strokovno terminologijo, ki izraža takratno dejansko stanje.“
Vladimir Cerjak iz Gornjega Lenarta je v daljšem odzivu med drugim zapisal: „V zadnji dekadi oktobra 1941 so prebivalce obmejnih
občin presenetili dvojezični razglasi o preselitvi: Iz državno političnih
razlogov moramo izvesti preselitev iz spodaj navedenega obmejnega
pasu. Preseljenci bodo svoje imetje obdržali ali pa dobili odškodnino.
Preselitev se bo vršila v Nemčijo. Odpor in sabotaža bosta z glasom
odredbe z dne 14. aprila strogo kaznovana. … Prizadetim prebivalcem to ni bila preselitev – bilo je izgnanstvo iz rodnih domov, pred
prihajajočo zimo 1941 in 1942, a gestapovci niso poznali sočutja.“
Predsednica komisije za informativno dejavnost pri IO Društva izgnancev Slovenije Slava Biček pa je zapisala: „... želim povedati Ireni Fürst, da bi kot vodja enote Muzeja novejše zgodovine mo-

NIZKE CENE!

Damjan Keber s.p. Trdinova 1, 8250 Brežice
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obzornikova oglasna mreža

okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

Tel.: 07/499-22-33

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

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,
- bioenergija,
- Bachova cvetna terapija,
- radiestezija,
- nega in pomoč starejšim,
- zdravstvene masaže,
- pomoč pri učenju.
Delovni čas: ponedeljek - nedelja: po naročilu
Telefon: 040 754 897
Ljudska optika Glasmaher,
Stušek Dejan s.p.

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

9:00–19:00
9:00–13:00

Tai chi na LU Krško
V okviru Ljudske univerze Krško vadimo tečajnice ob četrtkih v prostorih OŠ Leskovec pri Krškem kitajsko veščino tai chi. Naša mentorica – inštruktorica je odlična in priljubljena Damjana Rovan. Obiskuje nas 15 tečajnic iz celotnega območja krške občine. Tai chiju
pogosto pravijo meditacija v gibanju. Le tekoče izvajanje gibov prinese duševni mir, jasnost in notranjo ubranost. Gibi se izvajajo počasi, zavestno, v stoječem položaju in v gibanju ter brez mišičnega
napora, vendar z veliko mero zbranosti. S takim gibanjem oblikujemo mišice, topimo maščobe, zlasti pa povečamo učinkovitost srca
in pljuč ter imunost telesa. Za vsak gib je treba energijo prepeljati navzgor skozi noge, hrbet in ramena ter nato ven skozi roke in
dlani. Tekoči gibi so tako usklajeni z dihanjem, kar omogoča pretok »čija« (notranje energije) skozi naše telo. Za naše telo je zato
najkoristnejša redna vadba. Za milijone Kitajcev je ravno redna jutranja vadba tai chija del njihovega vsakdana in jim znatno poveča
delovno storilnost. Tai chi je bil prvotno borilna veščina, zdaj pa je
bolj znan po zdravilnih učinkih. Tako redna vadba vpliva na samozavest, vztrajnost, koncentracijo, samoobvladovanje, sproščanje,
ravnotežje, pravilno telesno držo, koordinacijo gibanja, poveča se
gibljivost našega telesa v celoti, pomaga pa tudi k boljšemu duševnemu razpoloženju. Ker so gibi pri tai chiju lahkotni, jih lahko izvajajo ljudje obeh spolov in vseh generacij. Spomladi bomo izvajale vaje v naravi. Vaje tai chija je izbrala prizadevna koordinatorka
študijskih krožkov in strokovna delavka na LU Krško Monika Novšak.

V imenu tečajnic

Zora Pevec

d.o.o.

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

izdelava geodetskega načrta
parcelacija

etažni načrt

zakoličba

vris stavbe

Knjige
iz Posavja

Kupon za 15 % popust na
geodetske storitve za naročila
v mesecu februarju in marcu
Anuška Motore s.p.

GSM:
GSM:

051 259 158 (robi)
041 690 307 (miha)

email: planincrobert@gmail.com

Prevzem dokumentacije
na vašem naslovu

Mobitel: 031 39 44 37
Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu
www.5ka-racunovodstvo.si

Nudimo razrez, prebijanje
in krivljenje pločevine.
Izdelava in montaža kovinskih
vrat, stopnic, ograj.
Izdelava in montaža inox ograj
in drugih izdelkov.
Izdelava kovinskih pokrovov
in rešetk za jaške.

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

070 660 660

pon–pet
sob

Nedeljska
kosila
in
odlične
slaščice!

Naročila: 040 792 993

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO,
DUHOVNOST IN TERAPIJE

Gostinstvo,Tadej Puntar s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

Kupon velja do konca marca 2013.

rala vedeti naslednje: V Zborniku Izgnanci, ki ga je izdalo Društvo
izgnancev Slovenije 1941-1945 leta 1993, je dr. Tone Ferenc lepo
razložil, zakaj je treba za nasilno izgnane Slovence uporabljati izraz izgnance in ni prav, da se potvarja zgodovinska dejstva. Lahko
bi navajali tudi pravo število slovenskih izgnancev, ki so bili v prvem izgnanskem taborišču v hlevih, konjušnicah in barakah pri gradu Rajhenburg; in to število je 45.000 izgnanih v nemška izgnanska taborišča, 10.000 na Hrvaško in 3.500 v Srbijo. V gradu pa je bil
nemški štab za izgon Slovencev.“Uredništvo

- hišniška dela
- obnova stanovanj
- izdelava podstrešnih stanovanj
s suhomontažnimi elementi
- zamenjava podov-laminati,
gotovi parketi, itison ...

Optika Glasmaher
Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

Vsa dela opravimo strokovno
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Kamnoseštvo Jakša granitika d.o.o.

Imate poslovno idejo?

Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti
manjka 7.500 € za osnovni kapital?

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

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega
podjetja,
Zasebna
zobna ordinacija
ki do sedaj še ni poslovalo. Liljana Nikolić, dr. stom

Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice
Za dodatne informacije nam pišite naUlica
info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice

SPINNING YOUR CREATIVITY!

www.agencijaspin.com

MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7
www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net 8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

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

Robert Planinc s.p., Libna 30, 8270 Krško
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Simona Abram s.p., Glavni trg 16, 8290 Sevnica

Brezplačni okulistični pregledi
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč
Delovni čas: ob delavnikih 8:30 - 17:00, ob sobotah 8:30 - 12:00
Tel.: 07 620 81 89, 041 651 557

OBVESTILA
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Prodam 15 silažnih bal, 2.
košnje, 15 okroglih bal ovsene slame in konjski gnoj
(možna večja količina), tudi
dostavim, ali menjam za koruzo. Tel.: 07 49 63 303

mali oglasi
NEPREMIČNINE
Malkovec pri Tržišču, prodam samostojno poslovno
stanovanjsko stavbo, 175
m2, skupaj s pripadajočim
zemljiščem, 2000 m2, zgrajena leta 1991, ob glavni
cesti, na zelo lepi lokaciji,
cena 47.000 € oz. po dogovoru. Tel.: 040 800 423

Odkup poškodovanih
in celih vozil,
lahko z okvaro motorja,
od letnika 1997 dalje.
Gotovina takoj.

Tel.: 041 597 309

Prodam avto Peugeot 1.4,
letnik 2008. Tel.: 041 439 288
Prodam 4 kovinska platišča
za Seat, 15 col, 2 ohranjeni kuhinjski mizi in motokros
čelado. Tel.: 040 248 476

KMETIJSTVO
V Pišecah prodam 15 arov
veliko parcelo z gradbenim
dovoljenjem, na lepi sončni
lokaciji, vredno ogleda.
Tel.: 031 415 853
Njivo, 35 arov, med Črešnjicami in Drnovim ugodno prodam. Tel.: 041 278 027
Prodam manjši vinograd s
hramom, vinska gora Vrhe,
k.o. Cirnik, občina Šentrupert. Tel.: 031 268 130
Prodam ali menjam vinograd
s hramom v okolici Senovega. Na parceli je elektrika,
voda. Prodam silažne bale.
Tel.: 041 250 104
Prodam parcelo na Kremenu v izmeri 1700 m2. Na parceli je vinograd s 450 trtami
in zidanico (elektrika, voda).
Tel.: 05 90 31 091
V okolici Leskovca prodamo
parcelo za vinograd, 20 arov,
voda in elektrika na parceli.
Tel.: 041 359 516
Prodam parcelo z gradbenim dovoljenjem, v izmeri
cca. 20 arov, v Libelju (Leskovec). Tel.: 041 357 009

Kupim samonakladalko SIP,
v račun dam traktorsko rotacijsko kosilnico Far 165, delujoča. Tel.: 040 309 402
Kupim nakladač hlevskega gnoja - zadnji. Tel.: 07 49 79 406

Prodam dobro ohranjene
krožne brane na 20 diskov,
cena 200 €. Tel.: 031 312 613
Prodam vile za prenos okroglih bal (enojne, enojne prekucne, dvojne), možna dostava. Tel.: 041 438 604
Prodam samohodno škropilnico Solo, dizel, 2. lastnik.
Tel.: 041 648 482
Universal 550 DTC, letnik 88,
55 KM, 3600 del. ur, 35 km/h,
modre barve s kabino in čelnim nakladačem, prve gume,
skoraj nove, zadnje še 40 %,
prodam. Tel.: 040 231 294
Prodam koruzo v zrnju.
Tel.: 041 581 488

Parcelo, 72 arov, ob vodi – izvir
pitne vode na parceli, primerno za piknik prostor, prodam,
cena 5.500 €. Tel.: 070 876 044

Prodam koruzo v zrnju ali
šrotu in trosilec umetnega
gnoja. Vse lahko dostavim.
Tel.: 051 499 355

Oddam v najem ali prodam
enosobno stanovanje v Brežicah. Tel.: 040 742 056

Prodam ječmen in tritikalo.
Tel.: 070 874 133

V Sevnici prodam dvoinpolsobno stanovanje, cena
52.000 €. Tel.: 041 253 006
Brestanica, v najem oddam opremljeno enosobno
stanovanje, 45 m2, in poslovni prostor, 37 m2.
Tel.: 041 625 406
V najem oddam novo opremljeno garsonjero, 40 m2, v
novem naselju Trobentica v
Brežicah, cena 250 €/mesec
+ stroški. Tel.: 031 737 926
Na Bojniku oddam vinograd
v najem. Tel.: 031 526 489

AVTOMOBILIZEM,
MOTORIZEM
Prodam Clio 1.2, 1999, bel,
dvojna vrata, 500 €, in predsetvenik Gorenc, 170 cm.
Tel.: 051 448 214
Prodam Golf VI 2.0 TDI, 110
KM, letnik 2009, prevoženih
87.000 km, cena 12.500 €.
Tel.: 041 697 849

Prodam seno v kockah.
Tel.: 040 585 146
Prodam 10 okroglih bal slame, Mihalovec, slama je ovita. Tel.: 07 49 67 337, 051
253 865

Seno, kvalitetno, hribovsko,
v razsutem stanju ali v okroglih balah, žganje slivovko,
ugodno prodam, okolica Senovega. Tel.: 041 989 135
Prodam seno v kockah.
Tel.: 031 360 712
Prodam silažne bale, vse
tri košnje, in goveji hlevski
gnoj, cena po dogovoru.
Tel.: 041 560 136

INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105
Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

Prodam kalano kostanjevo
kolje za vinograd ali sadovnjak, dolžine 2 m, cena 1 €.
Tel.: 031 439 645
Prodam starinsko prešo (stiskalnico) na kamen.
Tel.: 031 589 130

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

Prodam domači brinjevec.
Tel.: 031 858 594
Prodam semenski krompir, grah, ajdovo in koruzno
moko, koruzo in balirano slamo. Tel.: 031 585 179

ŽIVALI

Ugodno suha akacijeva drva za
krušno ali centralno peč, kamin in štedilnik, z možnostjo
dostave. Tel.: 070 321 426

Prodam bikca simentalca,
starega 2 meseca, in 150 kg
težkega prašiča, možen zakol. Tel.: 07 49 63 417

Prodam 6 m3 plohov, debeline 5 cm. Tel.: 031 376 170

Kupim jalove krave ali telice za nadaljnjo rejo, prodam pa seno v razsutem stanju. Tel.: 041 508 255

VINOGRADNIŠTVO,
SADJARSTVO,
ŽIVILA
Prodam vino, modro frankinjo, cena 1 €/l.
Tel.: 041 983 525
Prodam rdeče in sortno belo
vino, sremiški okoliš.
Tel.: 041 549 680
Prodam vino, belo in rdeče,
1 €/l, druženko in silo kombajn Mengele za dele.
Tel.: 031 304 172
Prodam nerjaveče cisterne,
180 l (75 €), 400 l (120 €),
500 l (160 €), 700 l (200 €),
in leseno prešo na kamen, ali
menjam za pridelke in živali.
Tel.: 041 931 473

Prodam odojke, težke 25-30
kg, in 2 prašiča, težka okoli 140 kg, hranjeni z domačo hrano, cena po dogovoru.
Tel.: 041 471 007
Prodam prašiča, težkega
cca. 230 kg, in fižol sivček
– češnjevec. Tel.: 07 49 67
826, zvečer
Prodam odojke, težke 25-30
kg, okolica Dobove. Tel.: 031
306 136, 07 49 67 589
Prodam odojke.
Tel.: 07 49 78 266
Petelina »Štajerc«, lanskega,
prodam. Tel.: 040 231 294

obvešča cenjene stranke,
da so v prodaji
beli kilogramski piščanci
29. in 30. marca,
rjave in grahaste jarkice ter
beli večji piščanci pa
vsak delavnik med 8. in 20. uro.
Nudimo vam tudi prašiče
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Perutnina Rostohar sporoča
cenjenim strankam, da bo prodaja
belih kilogramskih piščancev
29. in 30. marca.
Mlade rjave jarkice
pa si lahko priskrbite
vsak delavnik ob 18. uri.

Tel.: 041 716 154

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Kamerunske ovce, se ne
strižejo, imajo dlako, zunaj
tudi pozimi, mladičke, stare
2 meseca, cena 150 €/kom,
Tržišče. Tel.: 051 779 135

PERUTNINARSTVO CIGLAR
s Senovega
sporoča cenjenim strankam,
da bo prodaja

Prodam ovce, breje in z jagnjeti, ter silažne bale sena,
okolica Brežic.
Tel.: 031 258 862
Prodam zajčnike za dve, tri,
štiri, šest samic, možna dostava. Tel.: 040 229 459, Miran Lopatič s.p., Pirošica 3b, Cerklje
Nemške ovčarje z rodovnikom
prodam. Tel.: 041 795 776
Oddam pse mešance, stare
4 mesece, so srednje rasti.
Tel.: 041 705 094
Prodam 3 AŽ panje s čebelami vred. Tel.: 041 523 708

Prodam sedežno garnituro.
Inf.: KathyOski@gmail.com
Prodam otroška oblačila od 0
do 6 let, fantovska in dekliška, poceni. Tel.: 041 863 633
Podarite nam prosim otroška
oblačila, fantovska in dekliška, od starosti 2 let dalje.
Tel.: 051 308 325

RAZNO
Odkup starega železa, kmetijske mehanizacije, gradbenih strojev, peči, radiatorjev, bele tehnike.
Plačam, odpeljem. Tel.:
051 621 223, Janko Zakovšek s.p., Vranje 22a, Sevnica
Prodam trifazni elektromotor. Tel.: 041 527 195

TEČAJ ŠOLANJA PSOV

HIPODROM BREGE.
Uvodni sestanek bo
v četrtek, 14. marca, ob 17. uri.

Prodam kolje za vinograd,
rot. kosilnico BCS 404 in pajek SIP 350. Tel.: 030 694 956

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 napisana čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI.
Oglas mora biti napisan v slovenskem
jeziku. Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja
naročnik.

Telefon: 031 621 522,
07 49 21 563

belih kilogramskih piščancev
26. marca pri Mirt Alojzu
na Gmajni 28, Raka,
ter 29. marca na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsak torek in petek
rjave in grahaste jarkice,
vsak četrtek enodnevni beli piščanci.
Zbiramo naročila za bele težke kokoši,
race, gosi ter purane.

Vso perutnino
je potrebno naročiti na:
07 49 73 190 ali 031 676 724.

Prodam stoječi vrtalni stroj,
Ø 2-32, in nemški trenger za
žaganje profilov. Tel.: 07 45
91 240, po 15. uri
Prodam zamrzovalno omaro
Beko (190 l) s 6 predali, razred A, staro 5 let, zelo lepo
ohranjeno, cena 100 €.
Tel.: 031 763 450

POHIŠTVO,
OTROŠKA OPREMA

organizira

Prodam kostanjevo kolje
za vinograd, okolica Brežic,
cena 1 €. Tel.: 031 757 220

NAVODILA ZA NAROČANJE
MALIH OGLASOV
Naročila za male oglase sprejemamo vsak delovni dan v tednu od ponedeljka 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 morajo 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 objavo (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-

Kmetija Antona Novaka
iz Brezine 10 sporoča,
da lahko dobite bele težke piščance,
žive ali očiščene, hranjene z domačo
hrano, od 18. marca dalje,
do razprodaje zalog.

Prodam suhe gobe in gobe v
skrinji, okolica Sevnice.
Tel.: 051 217 432

Prodam mešana drva, cena
50 €/m3 in bukova, cena 55
€/m3. Tel.: 041 695 452

Perutnina Rostohar - E

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

Prodam seno, okrogle bale,
suhe, 9 kosov, in 3 silažne
bale. Tel.: 07 49 74 011

Prodam bukova drva za centralno, štedilnik, kamin, možna dostava drv na vaš dom.
Tel.: 040 738 059

PERUTNINARSTVO
MARTIN METELKO s.p.,

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

Marko Celestina s.p.,
Šentjanž 59, Šentjanž

Prodam seno v kockah.
Tel.: 07 49 74 048
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GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

Prodam šivalni stroj Veritas,
v delovni mizi, star 50 let,
delujoč, cena 100 €, in zamrzovalno omaro, višine 85
cm, cena 80 €. Ogled v Tržišču. Tel.: 041 616 835
Podarite odvečne knjige, priročnike, revije … Pridem, odpeljem, ohranim.
Tel.: 030 996 225
Profesorica matematike
inštruira matematiko za
osnovne in srednje šole.
Tel.: 07 49 69 696, Suzana Urbanč s.p., Črešnjice
17, Cerklje
Prodam stojalo za metrske
tiskarske role. Prostora je za
25 rol. Tel.: 041 438 604
Prodam cisterne PVC (100 in
600 l), sode (200, 150, 120 l)
in vedra s pokrovi (3-30 l)
Tel.: 051 350 630

STIKI

Ženitvene, zanimive, raznovrstne ponudbe od vsepovsod. Tel.: 031 836 378, 03
57 26 319, Leopold Orešnik
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

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

Datum:

Podpis:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:

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).
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ZADNJA STRAN

Krško in kmečki upor leta 1573
KRŠKO – 4. februarja, na predvečer obletnice hrvaško-slovenskega kmečkega upora - 5. februarja je namreč minilo
natanko 440 let od poraza upornih kmetov v Krškem leta
1573, temu pa je štiri dni kasneje sledil še konec upora so v Mestnem muzeju pripravili predavanje znanstvenega svetnika dr. Staneta Grande na temo Krško in kmečki
upor leta 1573.
Kot je povedal lepemu številu
slušateljev dr. Stane Granda,
je bilo Krško z okolico vselej
klasično uporniško območje.
Za kmečke upore je značilno, da gre za socialno gibanje
kmetov, ki je trajalo v času
kmečkega podložništva in se
zaključilo z obdobjem odprave fevdalizma leta 1848, in da
so se kmetje v osnovi upirali proti kršitvi osnovnih človekovih pravic. Hrvaško–slovenski kmečki upor se je začel kot
odraz slabšanja položaja podložnikov v posameznih gospo- Dr. Stane Granda, po rostvih, saj se je ta razlikovala du Novomeščan, se v zaznotraj dežel (na našem obmo- dnjem obdobju intenzivno
čju je bil denimo bolj trd, krut posveča preučevanju zgoin neizprosen do kmetov kot na dovine slovenskega kmeta
območju Gorenjske). V veliki in z njim povezanim kmemeri ga je sprožil odziv na re- tijstvom.
žim ogrskega posestnika Franja Tahija, ki je zvišal in uvedel
nove obveze, davke za kmete, tlako, ipd. Zemljiški gospod
je imel namreč nad podložnikom gospodarsko-upravno, sodno, ponekod pa tudi versko oblast, zato je bila ena od zahtev kmetov tudi, da bi bili odvisni od vladarja in ne krajevnih posestnikov.
Sprva je upor zajel Hrvaško Zagorje in se zatem razširil čez
Sotlo in Štajersko, kjer so se upornikom pridružili še uporniki iz Krškega, Podsrede in Radeč. Za ta upor je značilno, da
je bil sicer do tedaj najbolje organizacijsko pripravljen, saj
so kmetje že oblikovali kmečka bratstva, formirane so bile
tudi že večje bojne skupine z več voditelji, na čelu katerih
sta bila Matija Gubec – Ambrož in Ilija Gregorič. Kot prepoznavni znak upora so kmetje tedaj povzeli petelinje pero.
Pri uporu je kmete podprlo tudi meščanstvo, pri tem pa so
računali tudi na podporo uskokov, vendar so se ti postavili
na stran fevdalcev. Najprej so kmetje napadli in zavzeli Cesargrad pri Klanjcu, nakar sta se vdala oskrbnika gradov Bizeljsko in Kunšperk, nato so zavzeli Pišece, krenili proti Mokricam, 3. februarja 1573 zavzeli Brežice in dva dni kasneje,
5. februarja, prišli do Vidma in Krškega, kjer so bili poraženi. Vzroki za propad upora, ki je bil že vnaprej usojen na
neuspeh, je dejal dr. Granda, so bili predvsem v neenotnosti kmetov zaradi raznolikosti njihovega položaja, poleg tega
so bili tudi slabše oboroženi in brez konjenice. Davek poraza
je bil kajpak velik, saj je bil Matija Gubec kot glavni vodja
s kronanjem usmrčen v Zagrebu, kmete pa so masovno obešali. Samo na našem območju naj bi jih obesili preko 300.
Četudi bi lahko rekli, da se je skozi stoletja krški uporniški
duh v veliki meri porazgubil, pa mesto vendarle že desetletja ohranja spomine tudi na ta zgodovinski dogodek, saj
je po Matiji Gubcu poimenovan stadion, na levem predelu
mesta ulica in tudi osrednji prireditveni trg pred kulturnim
domom, kjer stoji velika Gubčeva skulptura, zadnje umetniško delo slikarja, kiparja in grafika Toneta Kralja (19001975). Spomenik je bil v Krškem odkrit leta 1977 ob 500-letnici pridobitve mestnih pravic.

Bojana Mavsar

Jožefovo v Bistrici ob Sotli
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Kvačkane umetnije Rezi Plevanč

VENIŠE - Rezi se je v družini Arh v Gržeči vasi rodila leta 1948. Poročila se je decembra 1969 v Veniše,
kjer sta z možem Viktorjem Plevančem naredila hišo. Rodila je tri otroke. Leta 2008 je odšla v pokoj in
prvič vzela v roke kvačko, saj si je že od mladih dni želela kvačkati. Za minuli božič je prvič drevesce
okrasila s kvačkanimi izdelki, drugače pa rada izdeluje tudi namizne prte.
Pred desetletji je bil po vaseh običaj, da so se dekleta
ob zimskih večerih družila in
izdelovala razne okraske ter
tudi na tak način bogatila
svoje znanje in ročne spretnosti. Pred veliko nočjo so
okrasila vaške kapelice ali
križe, kjer je bilo vsako leto
po tradiciji blagoslov oz. žegnanje velikonočnih jedi.
Tudi vaško življenje v rojstni
vasi danes 65-letne Rezi Plevanč je bilo ob zimskih večerih zanimivo. Sogovornica se
s posebnim žarom spominja
tistih časov, na katere ima
po njenih besedah zelo lepe
spomine. Omenja bližnjo sosedo Pirčevo, ki so jo, kot je
bilo včasih navada, klicali
teta Pepca. Bila je prava zakladnica raznih ročnih znanj,
ki jih je na svojem domu delila s svojimi sovaščankami.
Rezi s solzami sreče v očeh
pokaže prtiča, darilo, ki ji
ga je pred leti poklonila, ko
jo je že bolno obiskala ter ju
čuva kot pravi zaklad.

Rezikina življenjska pot se je
nadaljevala v Venišah, kjer
sta si z možem ustvarila družino. Ima tri otroke - hčerki
Reziko in Karmen ter sina
Stanka, mož Viktor pa ji je
leta 1997 umrl. V pokoj je odšla leta 2008 in življenje se ji
je spremenilo, zato se je odločila, da bo naredila nekaj

zase in za svojo dušo. Že od
nekdaj je sicer rada vezla oz.
štikala prtiče. Na prt je navezla jagenjčka, s katerim okrasi dom ob veliki noči. Toda to
znanje ji ni bilo dovolj, zaželela si je, da bi znala kvačkati. Navdušila jo je hčerka
Rezika, ki živi na Črešnjicah, kjer imajo Turistično,

AMD Brežice: Kljub težavam odlični
v organizaciji in športnih rezultatih
BREŽICE - Člani AMD Brežice so imeli 28. februarja v prostorih AMD Brežice redni letni zbor članov, na
katerem so obravnavali poročila o delu v letu 2012. Prav tako so sprejeli načrt dela in finančni načrt za
2013. Zbor je vodil delovni predsednik Ivan Plohl, ki je še posebej pozdravil župana občine Brežice Ivana Molana.
Kot je v poročilu poudaril predsednik Ivan Slopšek, je zaradi
gospodarske krize po vseh AMD
društvih v Sloveniji zaznan
upad članstva, kljub temu je
v brežiškem društvu še vedno
okoli 400 članov. Večino zastavljenih ciljev je društvo izpolnilo, vseh pa ne, predvsem zaradi težke finančne situacije,
ki jo je v največji meri povzročila neupravičeno izrečena
globa sodišča leta 2010. Med
pomembnejša opravila štejejo sprejetje idejnega načrta
za gradnjo nujno potrebnih pomožnih objektov ob motokros
progi Prilipe, ob tem je društvo pridobilo še nekaj zelo pomembnih dokumentov v zvezi
z motokros progo. Konec marca so sodelovali na preventivni
akciji varne vožnje za motoriste v Vrbini na poligonu Raceland, prav tako na akciji Prvi
šolski dan - varna pot v šolo, na

Približuje se Jožefovo in v soboto, 16. marca, se bosta v Bistrici ob Sotli že tradicionalno odvijala JOŽEFOV SEJEM in
10. jubilejno tekmovanje v kuhanju golaža »JOŽEKI KUHAJO GOLAŽ«. V Turističnem društvu Bistrica ob Sotli in Gostilni Šempeter se tako že aktivno pripravljamo na prireditev, ki vsako leto privabi vedno več gostov in obiskovalcev.
Za sodelovanje na sejmu je veliko povpraševanje in prijavljenih je že veliko razstavljavcev z raznovrstno ponudbo.
Prednost želimo dati ponudnikom domačih dobrot iz lokalnih kmetij ter ponudbi izdelkov domače in umetnostne obrti. Lani smo imeli na sejmu rekordno število razstavljavcev
in upamo, da bomo letos to število še presegli.
Dogodek, ki ga pripravljamo v gostilni Šempeter, smo poimenovali Jožeki kuhajo golaž, saj mora vsaj eden izmed tekmovalcev biti Jože ali Jožica. Nihče v ekipi ne sme biti po poklicu kuhar. Kljub temu, da je kuhanje golaža tekmovalnega
značaja, poudarek ni na tekmovalnosti, saj je namen dogodka spoznavanje in zabava. Kuharji se med sabo prijetno družijo ter si izmenjajo kakšen nasvet. Tudi ekipe za »golažijado« se že pripravljajo, saj so udeležbo potrdile skoraj vse
dosedanje zmagovalne ekipe kot tudi ostale ekipe Jožekov iz
cele Slovenije. Ker je letos 10. jubilejna prireditev, bo dogajanje še toliko bolj zanimivo. Prireditev bo spremljal bogat
kulturno-zabavni program. Prijazno vabljeni!

TD Bistrica ob Sotli in Gostilna Šempeter

Rezi Plevanč s svojim šopkom kvačkanih nageljnov

športno in kulturno društvo
ter pripravljajo razne tečaje. Tam so pekle krofe, peciva, razne ribe, najbolj pa
jo je še navdušil tečaj kvačkanja. Tako je v rokah pričela pridno sukati kvačko, bila
je precej negotova, ampak ob
spodbudi ji je vendarle uspelo. Zadovoljno še pove, da se
je lotila okraskov za božično
drevesce, saj sin Stanko vsako leto naredi mogočne jaslice, in tako je za minuli božič na drevesce obesila svoje
kvačkane angelčke, zvončke
in zvezdice. Sedaj bo prišla
na vrsto že motivika za veliko
noč in zopet bo sukala kvačko, saj to zelo rada in z užitkom počne. Sicer kvačka tudi
razne prtičke in pisane nageljne. Svoje znanje si želi
prenesti na potomce in upa,
da bo katera od njenih vnukinj šla po njenih stopinjah,
saj se ji zdi zelo pomembno,
da se znanje naših babic prenaša iz roda v rod.

Marija Kalčič

Dobitniki posebnih priznanj AMZS
prireditvi Brežice, moje mesto DP SLO, EMX 65,85, OPEN ter
in na srečanju ribičev ob ribni- MXPP SLO. Obisk na prvih dveh
ku na Prilipah.
dirkah je bil dober, na zadnji
pa slab. Predvsem po zasluParadna disciplina AMD Breži- gi voznika Klemna Gerčarja,
ce je motokros, ki pa zahte- člana AMD Brežice, je tekmova vse več sredstev, organiza- valna ekipa v letu 2012 dosecije in priprav. V lanskem letu gla vrhunske športne uspehe.
je društvo organiziralo tri dir- Gerčar je osvojil naslov državke, in sicer v kategorijah: MX nega prvaka v MXSLO OPEN, 4.
Turistièno društvo Bistrica ob Sotli in
Gostilna Šempeter
vabita na

JOŽEFOV SEJEM
in tekmovanje v kuhanju golaža

„JOŽEKI KUHAJO
GOLAŽ“
SOBOTA, 16.3. 2013, OD 9.00 URE DALJE, V BISTRICI OB SOTLI
Nastopili bodo:
MARIJAÈI LA PALOMA, IMITATOR TETA TONÈKA, FOLKLORNA SKUPINA KOZJE, PIHALNA GODBA ŠENTJUR PRI
CELJU, KULTURNO DRUŠTVO BISTRICA OB SOTLI, GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA - ODDELEK BISTRICA OB
SOTLI , VRTEC PIKAPOLONICA IN LJUDSKE PEVKE SOSEDE, TAMBURAŠI ZELENJAK, CERKVENI DEKLIŠKI PEVSKI
ZBOR, NIKA IN BAND, LAJNAR, PREDSTAVA IN DELAVNICA ZA OTROKE „Zakaj je sneg bel?“
Pod pokroviteljstvom:
OBÈINA
KOZJE

OBÈINA
PODÈETRTEK

mesto na svetovnem prvenstvu
MX3, zmagal na posamični dirki
MX3 v Orehovi vasi, bil je član
ekipe na evropskem prvenstvu
v Ukrajini, ki je zasedla odlično drugo mesto, ter član ekipe na svetovnem prvenstvu v
Belgiji. Konec leta je na svečani podelitvi priznanj AMZS
prejel laskavo priznanje moto
športnik leta 2012. Lepe uspehe je dosegel tudi najmlajši v
ekipi Benjamin Vuk, ki se šele
spoznava s tem športom. AMZS
je v okviru ocenjevanja dirk PP
SLO 2012 za najboljšega organizatorja izbrala AMD Brežice.
Leto 2013 bodo zopet zaznamovale tri dirke, prva bo že 7.
aprila (MX DP SLO), druga 11.
in 12. maja (zelo močna dirka
za evropsko prvenstvo UEMX
65, UEMX85 in najmočnejši
razred UEMX OPEN), kjer si je
že zagotovil svoj nastop domači šampion Gerčar. Ob občinskem prazniku bo 13. oktobra
dirka PPSLO.
Župan Ivan Molan je pohvalil društvo za dosežene odlične rezultate in poudaril, da so
motokros dirke na Prilipah zelo
pomembne za prepoznavnost
občine Brežice po vsej Evropi.
Na zboru so podelili posebna
priznanja AMZS zaslužnim članom AMD Brežice, in sicer Milanu Balonu, Robertu Hotku
in Antonu Berstovšku. Na prvi
letošnji dirki pa bo podeljeno
posebno priznanje AMZS podjetju HPG Brežice za pomoč
pri organizaciji dirk. V društvo so sprejeli nove člane, ki
so že opravili izpit za športnega funkcionarja. Vse, ki bi si
želeli postati člani AMD Brežice ali bi sodelovali pri organizaciji dirk, vabijo, da se prijavijo na telefonsko številko 041
422 572.
I. S., S. M.

