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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 
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nadaljevanje na str. 2

nadaljevanje na str. 2

POSAVJE – Pred dvema tednoma, 14. marca, je v Posavju 
odjeknila novica, da je nadzorni svet družbe GEN energija 
na izredni seji, ki je potekala v Ljubljani, razrešil direk-
torja Martina Novšaka, za vršilca dolžnosti pa za obdobje 
šestih mesecev imenoval dr. Igorja Šalamuna. V nadaljeva-
nju povzemamo dogajanje, ki ga je sprožila ta razrešitev.

Kot se je izkazalo, sta za razrešitev Mar-
tina Novšaka, ki je na čelu GEN energi-
je od ustanovitve v letu 2005, glasova-
la predsednik nadzornega sveta Martin 
Bratanič in njegov namestnik prof. dr. 
Leon Cizelj, proti sta bila Goran Udo-
vč in dr. Marko Čepin, ki sta po glaso-
vanju protestno odstopila z mesta nad-
zornikov, Rastislav Jože Reven pa se 
je vzdržal. Ob neodločenem izidu gla-
sovanja naj bi tako prevladal Bratani-
čev „zlati“ glas. 

Novšak in Šalamun sta naslednjega dne že opravila primopre-
dajo poslov. Bratanič je ob tem za medije pojasnil, da je bil ra-
zlog za Novšakovo razrešitev „nezadostno obveščanje strokov-
ne javnosti in nadrejenih o dopisu francoskega inštituta (gre za 
študijo francoskega inštituta IRSN, v kateri slednji ugotavlja, da 
lokacija v Krškem zaradi potresne nevarnosti ni primerna za gra-
dnjo drugega bloka krške nuklearke, op. a.) in slaba realizacija 
nalog iz novelacije razvojnega načrta za obdobje 2008-2016“. 
Razrešitev sicer ni bila na dnevnem redu seje, do nje pa je po 
Brataničevih besedah prišlo kot posledica omenjenih ugotovitev. 

Na svojo razrešitev se je odzval tudi Novšak, ki je zavrnil očit-
ke, da je omenjeno študijo zamolčal, saj jo je, kot je dejal, že 
naslednji dan po prejemu predstavil predsedniku uprave NEK 

Burno dogajanje v GEN energiji

Martina Novšaka razrešili, 
a le za nekaj dni

Cvetna nedelja, ki naj bi naznanila začetek pomladi, je letos prinesla povsem nekaj 
drugega – sneženje, ki se je v naslednjih dneh še okrepilo in povzročilo nemalo težav 
predvsem v prometu. Kljub netipičnemu vremenu so k tradicionalnim blagoslovom ze-
lenja številni prinesli raznovrstne butare, od miniaturnih do takšnih velikank, s kakr-
šnima sta se pri cerkvi sv. Križa v Podbočju ponašala brata Marko in Luka Simončič (na 
fotografiji v ospredju). Sicer pa je veliki noči, največjemu krščanskemu prazniku, po-
svečena zadnja stran tokratnega Posavskega obzornika. P. P.

„Namen te seje je pojasni-
lo, ali je razlog za to zame-
njavo res jedrska varnost ali 
gre le za politiko,“ je v uvo-
du v sejo, ki so se je udeležili 
številni gostje iz energetskih 
podjetij in tudi politike, de-
jal župan občine Krško mag. 
Miran Stanko, dodal pa še, 
da želijo tudi informacijo, 
kaj se dogaja z gradnjo od-
lagališča NSRAO, ki stoji od 
leta 2009, odkar so v Krškem 
dali soglasje k lokaciji zanj.

Bratanič: Ni šlo za 
politiko
V nadaljevanju so se na go-
vorniškem odru zvrstili šte-
vilni gostje. Predsednik 
nadzornikov GEN energije 
Martin Bratanič je zatrdil, 
da Novšaka niso zamenjali 
zaradi jedrske varnosti, am-
pak je bila kaplja čez rob za 
njegovo razrešitev dejstvo, 
da pisma francoskega inšti-
tuta IRSN, v katerem sle-
dnji opozarja na potresno 
(ne)varnost lokacije za dru-
gi blok nuklearke, ni pravo-

Izredna seja OS Krško

Varnost, politično kadrovanje 
ali slabo poslovanje?
KRŠKO – Z namenom razjasnitve omajanega zaupanja v jedrsko varnost, ki ga 
je povzročila razrešitev direktorja GEN energije Martina Novšaka (dogajanje 
v zvezi s to razrešitvijo povzemamo v sosednjem članku) oz. razlogi, ki jih je 
za to razrešitev navajal predsednik nadzornega sveta omenjenega podjetja 
Martin Bratanič, se je 21. marca na izredni seji sestal občinski svet Krško.

časno predstavil nadzorne-
mu svetu. V nadaljevanju je 
Novšaku očital neizvajanje 
novelacije razvojnega načr-
ta za obdobje 2008-2016 in 
poslabšanje donosnosti po-
slovanja podjetja v zadnjih 
štirih letih. „Gospod Martin 
Novšak ni bil zamenjan iz po-
litičnih razlogov, ni bil zame-
njan zaradi politikantstva, 
ampak zaradi poslovnih ra-
zlogov in neizvajanja nalog iz 
tega razvojnega načrta in ker 
je zavajal nadzorni svet,“ je 
poudaril Bratanič.

Direktor Uprave za jedrsko 
varnost dr. Andrej Stritar je 
dejal, da si nihče ne zatiska 
oči, da seizmika na tem ob-
močju ni problem, da pa je 
pri vseh tovrstnih študijah 
vedno precej negotovosti, 
saj je človeško znanje ome-
jeno in so vedno potrebne 
dodatne raziskave. „Pismo ni 
tako alarmantno, da bi mora-
li nemudoma ukrepati, ker iz 
rezultatov te študije ne iz-
haja, da se je zgodila neka 
dramatična sprememba,“ 
je poudaril Stritar. Po nje-

govi oceni imamo v Sloveni-
ji zelo ugodno stanje glede 
jedrske varnosti, za kar sta 
zaslužna oba lastnika jedrske 
elektrarne, na politike pa je 
naslovil apel, naj se vzdržijo 
uporabe stroke za dosego po-
litičnih ciljev.

Rožman: Jedrska 
varnost ni ogrožena
„Jedrska varnost je naša 
prva delovna prioriteta v 
dnevni operativi in v dolgo-
ročnem načrtovanju,“ je v 

KRŠKO - Občinski odbor Slo-
venske ljudske stranke Krško 
se je 15. marca sestal na obč-
nem zboru. Po izvolitvi delov-
nih teles so bila podana po-
ročila tako na občinskem kot 
državnem nivoju, med njimi 
tudi poročilo o pripravah in 
poteku kongresa Slovenske 
ljudske stranke, na katerem 
je bil za predsednika stran-
ke izvoljen dolgoletni predse-
dnik krškega občinskega od-
bora Franc Bogovič. V nadaljevanju je občni zbor izvolil 
novega predsednika občinskega odbora. Slovensko ljudsko 
stranko bo v Krškem v naslednjem obdobju vodil Goran Udo-
vč, ki je poudaril, da se bo še naprej zavzemal za učinko-
vito delo v krajevnih skupnostih. Krajevne skupnosti so na-
mreč najbližje ljudem in tiste, ki prve prepoznajo potrebe 
ljudi. Cilji za prihodnost so povezani tudi s krepitvijo član-
stva, predvsem pa želijo več sodelovanja mladih. 
 Vir: SLS Krško

Bogovič predal vodenje Udovču

Franc Bogovič in Goran 
Udovč

Martin Novšak
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Martin Bratanič, predsednik nadzornega 
sveta GEN energije: Nadzorni svet je podal 
ugovor na začasno odredbo sodišča o zadr-
žanju sklepov izredne seje, poleg tega pa 
je na Slovensko odškodninsko družbo naslo-
vil predlog za imenovanje treh novih članov 
nadzornega sveta. Spoštovali bomo pravni 
red in počakali tako na odločitev sodišča kot SOD-a. Nadzor-
ni svet je v tem trenutku nepopoln in na nek način paralizi-
ran, dokler se ne popolni. V tem trenutku ne vidim nobene-
ga razloga, da ne bi ostal predsednik nadzornega sveta, če 
pa lastnik meni drugače, ima pravico, da me razreši, ver-
jetno pa bo najprej prišlo do sprememb v nadzornem sve-
tu in upravi SOD-a.

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

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

Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

TEHNIČNA PRIPRAVA
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

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

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

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

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

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

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

Naslednja številka (8/2013) bo izšla v 
četrtek, 11. aprila 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 4. april.

nadaljevanje s 1. strani

www.škoda.si

ŠKODA Rapid za 9.999 €ŠKODA Rapid za 9.999 €
Rapid Active 1,2 MPI 55 kW Rapid Active 1,2 MPI 55 kW 
Redna cena: 10.999 € Redna cena: 10.999 € 
Popust ob nakupu staro za novo: 1.000 €Popust ob nakupu staro za novo: 1.000 €
Cena: 9.999 €Cena: 9.999 €

• klimatska naprava 
• 6 zračnih blazin 
• ESC, ABS, MSR, ASR, EDS, HBA• ESC, ABS, MSR, ASR, EDS, HBA
 (sistemi za nadzor stabilnosti vozila)  (sistemi za nadzor stabilnosti vozila) 
• radio (CD, MP3) 
• daljinsko centralno zaklepanje • daljinsko centralno zaklepanje 
• električni pomik stekel spredaj • električni pomik stekel spredaj 

Specifična poraba goriva in izpusti CO2: 5,8 l/100 km in 134 g/km.
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uvodu svojega nastopa pou-
daril predsednik uprave NEK 
Stane Rožman. „Javnosti za-
gotavljam, da to pismo v ni-
čemer ne spreminja jedrske 
varnosti v elektrarni in je tudi 
v bodoče ne bo. Jedrska var-
nost v NEK bo s tem pismom 
ali brez njega zagotovljena,“ 
je še dodal. Odločno je zavr-
nil tudi argumente za Novša-
kovo razrešitev: „Na osnovi 
poznavanja Martina Novša-
ka in njegovega dela, njego-
vih usposobljenosti in kompe-
tenc, 20-letnih prizadevanj v 
NEK in njegovega dela v GEN 
energiji smatramo, da so bile 
s poskusom te razrešitve po-
teptane temeljne vrednote 
človeške integritete, delavno-
sti, odgovornosti in strokovno-
sti. Ta poskus razumemo kot 
ignoranco, kot žalitev stroke 
in kot demotivacijo vseh, ki 
delamo znotraj jedrske ener-
getike.“ Pismo francoskega 
inštituta je ocenil kot zelo 
parcialno informacijo, iztrga-
no iz konteksta, ki nima nika-
kršnih kratkoročnih posledic. 
„Z likvidacijo direktorja No-
všaka je bila likvidirana ena 
pomembnih barier pri zago-
tavljanju jedrske varnosti,“ 
je še dejal.

Razloge za svojo razrešitev 
je še enkrat podrobno zavr-
nil tudi Martin Novšak. Pove-
dal je, da je s pismom fran-
coskega inštituta nemudoma 
seznanil predsednika upra-
ve NEK in direktorja Upra-
ve za jedrsko varnost. „Po 
moji oceni je pismo zahtev-

Varnost, politično kadrovanje ali slabo poslovanje?
no, vendar ne zahteva takoj-
šnjih ukrepov,“ je dejal in 
dodal še, da krška lokacija 
ni najbolj seizmično ogrože-
na na svetu. Glede poslova-
nja je dejal, da je potreb-
no pri njegovi oceni gledati 
malo daljše obdobje in pri 
tem upoštevati, da so cene 
električne energije v zadnjih 
letih drastično padle, hkra-
ti pa so povečali investicije 
v jedrsko elektrarno za za-
gotovitev podaljšanja obra-
tovalne dobe in zadovolji-
tev stresnih testov. „Seveda 
to pomeni, da nismo več mo-
gli doseči takšne donosnosti 
kot v prejšnjih letih, pa tudi 
v bodoče ne gre pričakova-
ti ekstremnih dobičkov, ker 
bomo še vlagali v varnost,“ 
je pojasnil. Zavrnil je tudi 
očitke o neizvajanju strate-
škega načrta, vendar, kot je 
dejal, ni silil v neekonomič-
ne investicije, kakršnih je v 
Sloveniji preveč. „Ni res, da 
je vsak zamenljiv, vsak je za-
menljiv z boljšim,“ je še de-
jal o svoji razrešitvi.

Odstop nadzornikov
Za govorniški oder so stopi-
li tudi trije člani nadzornega 
sveta GEN energije, ki niso 
glasovali za Novšakovo raz-
rešitev: Rastislav Reven, Go-
ran Udovč in Marko Čepin. 
Kritično so ocenili delovanje 
nadzornega sveta, ki je, kot 
sta poudarila tako Reven kot 
Udovč, ves čas iskal razloge za 
Novšakovo razrešitev. Udovč 
je nato predsedniku nadzor-
nega sveta predal tudi pisno 

odstopno izjavo vseh treh 
omenjenih nadzornikov.

Mag. Andrej Vizjak je kot 
biv ši minister za gospodar-
stvo, v mandatu katerega je 
bilo ustanovljeno podjetje 
GEN energija kot nosilec t. 
i. drugega energetskega ste-
bra, povedal, da je Novšak 
pred nekaj leti izgubil njego-
vo zaupanje, ker ni bil v zado-
stni meri realiziran za Posav-
je zelo pomemben cilj, da se 
ta drugi steber aktivno vključi 
v nacionalno pomembne pro-
jekte, še posebej v povezavi 
z obnovljivimi in trajnostnimi 
viri energije. „GEN energija 
ni nosilec niti enega nacional-
no pomembnega energetskega 
projekta,“ je poudaril. Kot je 
še dejal, se mu po sedmih le-
tih od ustanovitve GEN energi-
je postavlja vprašanje, „kaj bi 
bilo drugače, razen morebiti 
konkurence na trgu, če bi eno-
stavno ostal Eles GEN?“ GEN 
energija bi morala po njego-
vih besedah imeti pripravljene 
realne projekte in vlagati va-
nje, tako da njen dobiček ne 
bi šel v neenergetske namene.

Nekdanji krški župan Franc 
Bogovič je poudaril, da je 
skozi dolgoletno županova-
nje podrobno spoznal po-
dročje jedrske energetike 
in da je bila to vedno tema, 
kjer ni bilo prostora za politi-
ko, ampak za odgovornost in 
resnost. Jedrska varnost je, 
kot je dejal, vedno temelji-
la na tem, da jedrske objek-
te vodijo ljudje, ki so z njimi 
zrasli, imajo v tem prostoru 
svoje premoženje in svoje 
potomce ter katerim občan-
ke in občani občine Krško za-
upajo. „Vesel sem, da se je 
lokalna politika vedno vzdr-
žala politikantstva, nikoli se 
tega ni mogla vzdržati držav-
na politika, vendar je ime-
la do zadnjega leta vsaj to-
liko spoštovanja, da če se ni 
mogla odločiti in prepuščala 
odločitve lokalni skupnosti, 
ni nikoli prešla te meje, pre-
ko katere je prešla zadnje 
leto,“ je dejal. 

Julijan Fortunat z Direkto-
rata za energijo na Ministr-

stvu za infrastrukturo in pro-
stor in v. d. direktorja ARAO 
je dejal, da je glede izgra-
dnje odlagališča NSRAO nav-
zven morda res videti, da se 
ne dogaja nič, vendar gre za 
zelo zahteven objekt. „Mo-
ram reči, da je nekaj raz-
ličnih mnenj, ali so vsi do-
kumenti, ki jih imamo pred 
sabo, taki, da lahko nemote-
no nadaljujemo z izgradnjo 
odlagališča,“ je povedal in 
pri tem omenil tudi že več-
krat omenjeno francosko štu-
dijo. Kljub temu bodo, kot je 
zagotovil, letos izpeljali vse 
nujne aktivnosti, predvsem 
terenske raziskave in naku-
pe zemljišč. Opozoril je še 
na zahtevo upravnega odbo-
ra ARAO, da se novelira in-
vesticijski program in da se 
izdela še eno neodvisno zu-
nanjo recenzijo glede izbra-
nega tipa gradnje.

Sprejeli pet sklepov
Po dolgih uvodnih razpra-
vah, ki so seji vzele precej 
‚naboja‘, so prišli do besede 
še nekateri občinski svetni-
ki in drugi gostje. Vodja naj-
večje svetniške skupine SLS 
Jože Slivšek je zaključil, da 
je bila Novšakova razrešitev 
„močna dimna bomba“, ki je 
močno zamajala zaupanje v 
jedrsko varnost, ki ga bo po-
trebno zgraditi nazaj, sploh 
če se želimo nekoč pogovar-
jati o drugem jedrskem blo-
ku. Občinski svet je nato so-
glasno sprejel pet sklepov, 
s katerimi med drugim zah-
teva, da ključne pozicije v 
energetskih družbah v obči-
ni zasedejo strokovni uspo-
sobljeni kadri, ki prebivajo v 
lokalnem okolju, da Uprava 
RS za jedrsko varnost pred-
stavi izsledke študij, ki so 
bile oz. bodo izdelane tako 
za obstoječo Nuklearno elek-
trarno Krško kot podlaga za 
odločanje o umeščanju no-
vih jedrskih objektov v pro-
stor. Poleg tega Občina Krško 
nasprotuje gradnji dodatne-
ga začasnega skladišča za 
NSRAO v sklopu NEK ter zah-
teva, da Ministrstvo za in-
frastrukturo in prostor ter 
ARAO do 1. maja 2013 pre-
dložita terminski plan izgra-
dnje trajnega odlagališča, ki 
se mora pričeti še letos.

„Kar je najbolj pomembno, 
da dobimo zagotovilo, da je 
jedrska varnost v takšnem 
stanju, kot je bila sicer že 33 
let, torej zanesljiva, in da se 
občani tukaj lahko počutimo 
varno, ta odgovor smo danes 
vsekakor dobili,“ je po seji 
dejal župan mag. Miran Stan-
ko. Glede izgradnje odlaga-
lišča NSRAO pa je ocenil, da 
je Fortunatovo pojasnilo vli-
lo upanje, da se bodo stva-
ri premaknile z mrtve točke. 
Pričakuje tudi, da bo nova 
vlada spoštovala protokole, 
sklenjene ob umeščanju lo-
kacije za odlagališče v pro-
stor. „Mi smo svoj del pogod-
be izpolnili in to pričakujemo 
tudi s strani vlade,“ je za-
ključil.
 Peter Pavlovič  

nadaljevanje s 1. strani

Stanetu Rožmanu in direktorju Uprave za jedrsko varnost 
dr. Andreju Stritarju. Lanske poslovne rezultate (predvido-
ma bo dobiček znašal 14,5 milijonov evrov, načrtovali so ga 
12,5 milijonov evrov) je ocenil za zelo dobre, res pa je, kot 
je dejal, da ni več takih ekstremov kot v preteklih letih, ko 
je bila cena električne energije zelo visoka, poleg tega so v 
zadnjih letih ogromno vlagali v varnost, s tem pa zmanjšali 
dobičkonosnost, ki je še vedno nad načrtovano. Kot je še de-
jal, je primopredaja poslov s Šalamunom potekala korektno, 
njemu pa je bilo ponujeno, da ostane v podjetju. 

Občina Krško se je na razrešitev Martina Novšaka odzvala 
najprej s sporočilom za javnost, 19. marca pa je župan mag. 
Miran Stanko sklical še novinarsko konferenco, na kateri so 
se mu pridružili še nekateri člani kolegija občinskega sve-
ta. Kot je dejal, so na občini presenečeni nad to kadrovsko 
menjavo, predvsem pa zaskrbljeni nad razlogi zanjo, saj je 
predsednik nadzornega sveta Martin Bratanič med razlogi za 
Novšakovo zamenjavo z dr. Igorjem Šalamunom navajal tudi 
jedrsko varnost. Zato so za četrtek, 21. marca, sklicali izre-
dno sejo občinskega sveta. „Kot lokalna skupnost imamo le-
gitimno pravico, da izpostavimo to vprašanje in dobimo od-
govor, ali obstoječa jedrska elektrarna obratuje varno ter ali 
lahko potresna varnost vpliva na njeno varno delovanje. Od 
odgovorov je odvisno tudi nadaljnje obratovanje tega objek-
ta,“ je dejal Stanko in dodal, da želijo razčistiti tudi vpraša-
nje gradnje odlagališča NSRAO, ki se ni premaknilo z mrtve 
točke, odkar je lokalna skupnost leta 2009 sprejela odloči-
tev o umestitvi objekta v prostor.

Zasuk je sledil še istega dne, saj je Okrožno sodišče v Krškem 
izdalo začasno odredbo o zadržanju izvršitve sklepov iz zapi-
snika 1. izredne seje nadzornega sveta družbe GEN energije. 
Sodišče je namreč razsodilo, da je bila izredna seja nadzor-
nikov nezakonita, saj niso bili izpolnjeni pogoji za izvedbo 
izredne seje - razloge za sklic zanjo mora sprejeti več kot 
polovica navzočih članov nadzornega sveta, v tem primeru 
pa sta jih le dva od petih. V sklepu sodišča je bilo zapisano, 
da sprejeti sklepi nadzornega sveta GEN energije o razreši-
tvi direktorja Martina Novšaka, imenovanju vršilca dolžno-
sti Igorja Šalamuna in objavi javnega razpisa za novega di-
rektorja nimajo nobenih pravnih učinkov. Tako je Novšak že 
naslednjega dne, 21. marca, ponovno prevzel vodenje pod-
jetja GEN energija. Začasna odredba sodišča bo veljala do 
končne pravnomočne sodne odločbe. P. Pavlovič

Martina Novšaka razrešili, 
a le za nekaj dni

Bogdan Barbič, direktor podjetja HESS: 
Na seji občinskega sveta nisem bil prisoten, 
zato ne morem komentirati razprav in objav 
v medijih. Skupina GEN in skupina HSE sta 
konkurenčni skupini, družba HESS pa deluje 
v okviru skupine HSE, kjer zadnjih 10 let po-
teka velik investicijski cikel. Zgradili smo tri 

HE na spodnji Savi, ob 15-odstotni finančni participaciji skupi-
ne GEN, skupina je zgradila 200 MW črpalno elektrarno Avče, 
izvedena je bila rekonstrukcija HE na Dravi, teče državni pro-
storski načrt na reki Muri, smo tik pred začetkom izgradnje še 
zadnjih dveh HE na spodnji Savi. Tudi na termo področju sku-
pine HSE teče megaprojekt TEŠ6, tako da so investicije res ve-
like. Primerljivih projektov skupine GEN pa ne poznam.

Nadzorni svet vložil ugovor V HSE velik investicijski cikel
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Vaše drugo ministrovanje se 
je končalo dokaj hitro, že po 
enem letu, enem mesecu in 
desetih dneh. Ste zaradi tega 
kaj razočarani?
Mandat smo začeli v upanju, 
da ga ne bo predčasno konec, 
vendar so razmere izredno 
težke, ne samo v Sloveniji, 
vsepovsod po Evropi se doga-
jajo padci in menjave vlad, 
kar je v takšnih kriznih časih 
nekaj povsem normalnega, 
precej je nezadovoljstva lju-
di ... S tega vidika to ni bilo 
povsem nepričakovano, zato 
smo s pomembnejšimi projek-
ti začeli relativno zgodaj. Ve-
sel sem, da mi je uspelo v tem 
relativno kratkem času skozi 
zahteven proces usklajevanja 
in sprejemanja pripeljati kar 
dve reformi, to je po mojem 
mnenju kar zavidljiv dosežek. 

Tudi politični nasprotniki so 
vam priznali, da ste s tema 
dvema projektoma – pokoj-
ninsko reformo in reformo 
delovno-pravne zakonoda-
je – opravili veliko delo. Kaj 
vam to pomeni?
Gotovo je to prijetno slišati, 
res je, da je takšne projekte 
v Sloveniji glede na specifike 
– referendumsko zakonodajo, 
moč sindikatov – razmeroma 
težko doseči. Moraš najti pra-
vo razmerje med interesi raz-
ličnih skupin, ki sooblikujejo 
takšne rešitve. Vesel sem, da 
mi je uspelo vzpostaviti zaupa-
nje socialnih partnerjev, zla-
sti sindikatov, ki so začutili, da 
imajo partnerja, ki jih spoštu-
je, posluša in nenazadnje želi 
poiskati to pravo razmerje. 
Doslej smo bili dostikrat priča, 
da se je kdo zapičil v neko reši-
tev in na njej trmasto vztrajal 
do konca in pač pogorel. Ugo-
tovili so, da je pri meni le neka 
večja pripravljenost poslušati 
in iskati kompromisne rešitve.

Kako bi primerjali tokratno 
ministrovanje s tistim v prvi 
Janševi vladi, ko ste vodili 
resor za gospodarstvo?
Takrat so bile razmere popol-
noma drugačne, bilo je obdo-
bje konjunkture, gospodarske 
rasti, brezposelnost je bila re-
kordno nizka ... Danes imamo 
glede na tiste čase 65 tisoč 
brezposelnih več in 100 tisoč 
delovnih mest manj, saj so jih 
del zasedali tudi tujci. Kljub 
temu je bilo tudi takrat pri-
sotnega nekaj nezadovoljstva 
ljudi, tudi takrat so bili prote-
sti. Takrat je bilo obdobje, ko 
smo delili, spomnite se recimo 
brezplačnega vrtca za druge-
ga otroka, malice za srednje-
šolce, ko smo uravnotežili jav-
ne finance, ko ni bilo minusa. 
Zdaj živimo izredno trde čase, 
ki jih ne bomo uspešno prese-
gli, če se ne bomo držali zla-
tih pravil ekonomije, ki so pov-
sem logična vsakemu, ki vodi 
domače gospodinjstvo – da ne 
moreš zapraviti več kot ustva-
riš, vsaj na srednji rok ne, in 
da moraš zmanjšati tudi po-
rabo, če so se zmanjšali pri-
hodki. 

Mag. Andrej Vizjak, poslanec v DZ, bivši minister za delo:

Povodov za krhanje odnosov v regiji 
je bilo že kar nekaj, ta ni prvi
BREŽICE – Brežičan mag. Andrej Vizjak je v skoraj poldrugo desetletje trajajoči politični karieri opravljal 
praktično vse pomembnejše funkcije, od svetniške in županske na lokalnem do poslanske in ministrske na 
državnem nivoju. Potem ko je bil v mandatu 2004-2008 minister za gospodarstvo, je tako kot njegov kr-
ški kolega Franc Bogovič, s katerim smo se pogovarjali v prejšnji številki, pravkar predčasno zaključil mi-
nistrovanje v drugi vladi Janeza Janše, v kateri je vodil resor za delo, družino in socialne zadeve. Z enim 
najbolj znanih in vplivnih posavskih politikov smo se pogovarjali o minulem mandatu, burnem dogajanju v 
zvezi z menjavo na čelu GEN energije, razvoju brežiške občine in regionalizaciji Slovenije.

Vaš kolega Franc Bogovič se 
je v intervjuju za prejšnjo 
številko Posavskega obzorni-
ka pohvalno izrekel o vašem 
ministrovanju in vajinem so-
delovanju. Kako vi ocenjuje-
te njegovega?
Kolega Bogovič je dober po-
znavalec kmetijske stroke, 
zato mislim, da je bil del mi-
nistrstva, ki se nanaša na 
kmetijstvo, voden optimalno, 
dobro, učinkovito in gotovo je 
minister pri tem odigral ključ-
no vlogo. Okoljski del pa je 
problematičen, pa ne zaradi 
njega, ampak zaradi nakopi-
čenih desetletnih problemov. 
Ministrstvo za okolje po moji 
oceni ni bilo uspešno vodeno 
že desetletje in več, zato je 
nemogoče v enem letu obr-
niti stvari na glavo in urediti 
vse probleme, tako da je bil 
on neke vrste ujetnik teh pro-
blemov in nerešljive situacije, 
saj je zablokiran celoten sis-
tem. Mislim, da bi ta resor res 
terjal posebno ministrstvo, da 
se ti problemi uredijo.

Posavje je imelo lani ob na-
stopu zdaj že bivše vlade 
zelo velika pričakovanja, saj 
sta bila v njej dva Posavca, 
kar je bilo zgodovinsko. Me-
nite, da ste ta pričakovanja 
upravičili oz. kaj je vaša vla-
da uspela narediti za Posav-
je in česa ne?
Mislim, da smo v tem času kar 
precej projektov, ki so prej 
stali, premaknili naprej. Po-
spešek je doživel projekt iz-
gradnje hidroelektrarn na 
spodnji Savi, takoj po nasto-
pu vlade je bil sprejet državni 
prostorski načrt za HE Breži-
ce, zdaj pa je tik pred spre-
jemom tudi DPN za HE Mokri-
ce, če bo nova vlada le sledila 
že sprejetim sklepom. Verja-
mem, da se bo tudi gradnja 
pričela še pred poletjem le-
tos, vprašanje pa je, kako bi 
bilo, če projekta ne bi pospe-
šili. Kar nekaj pomembnih in-
vesticij se je zgodilo – prepri-
čan sem, da če bi komplicirali 

tako, kot so do nastopa naše 
vlade, še ne bi bilo ne odlo-
čitve in ne gradnje novega 
doma starejših občanov v Bre-
žicah, ki bo odprt čez nekaj 
mesecev, nadaljevala se je in-
vesticija v bolnišnico Brežice, 
zelo vprašljivo bi se sicer od-
vijale tudi energetske sanaci-
je občinskih stavb, za katere 
smo podpisali pogodbe v za-
dnjem času. Ne rečem pa, da 
se ne bi dalo narediti še več 
in bi imeli še kaj pokazati, če 
bi končali mandat do konca, 
ampak za eno leto smo pogna-
li kar nekaj investicij.

Niste omenili projekta Fe-
niks, s katerim ste se tudi 
ukvarjali, čeprav ste vodi-
li povsem drug resor. Še ve-
dno verjamete vanj?
Projekt Feniks je po letu 
2008 zastal, ker je bil konci-
piran tako, da bo njegov no-
silec zasebni partner, ne pa 
država. V tem mandatu smo 
ga ponovno aktivirali, marca 
lani je bil sprejet tudi DPN za 
drugo fazo projekta. Zdaj po-
tekajo priprave, da bi počr-
pali še evropska sredstva za 
projektiranje in izgradnjo po-
trebne infrastrukture, na Mi-
nistrstvu za gospodarstvo je 
pripravljena pogodba in ver-
jamem, da jo bo novi minister 
podpisal. Tudi tu se premika, 
vendar počasneje, ker nam 
še ni uspelo najti zasebnega 
partnerja, ki bi bil nosilec te 
začetne investicije v Feniks. 
Jaz verjamem, da je to dober 
projekt in da ga bomo uspe-
li tudi s promocijo uveljaviti. 
Ključen izziv za ta projekt je, 
da postane bolj atraktiven in 
da se približa investitorju. 

Ali bi menjava vlade lahko 
vplivala na omenjene pro-
jekte?
Verjamem, da so ti projekti 
tako kakovostni in tako daleč, 
da jih ni možno dati z mize, 
seveda pa se jih lahko da v 
neko nižjo prestavo in da se 
odvijajo počasneje. 

Seveda ne moreva mimo 
burnega dogajanja v zvezi z 
zamenjavo direktorja GEN 
energije. Številni v ozadju 
odločitve nadzornega sveta 
o razrešitvi Martina Novšaka 
vidijo vas. Očitajo vam celo 
ukinitev stroke ipd.
Kar se tiče ukinitve stroke, še 
nisem slišal večje neumnosti. 
Tudi alternativa, ki je bila po-
nujena gospodu Novšaku, je 
strokovna, gospod Šalamun je 
strokovnjak, doktor jedrske 
fizike, če on ni stroka, nek-
do drug pa je ... težko sprej-
mem tak argument. 
Najprej bi rad povedal, da je 
bilo poslanstvo drugega ener-
getskega stebra bistveno šir-
še kot zgolj skrb za varno in 
zanesljivo obratovanje Nu-
klearne elektrarne Krško. Po-
leg vzpostavitve konkurence 
je bil drugi steber vzposta-
vljen tudi zato, da bi bil no-
silec investicij v trajnostne 
in obnovljive vire električ-
ne energije, to je bila njego-
va ambicija tudi skozi doku-
mente in razvojne načrte. To 
je bila velika priložnost tudi 
za Posavje, da se afirmira kot 
močna energetska regija, da 
se akumulira dobiček iz ener-
getskih firm v skupini GEN in 
da se ta dobiček investira v 
nove energetske projekte, 
ki pomenijo tudi nova delov-
na mesta in več zaposlitev za 
strokovnjake, ki jih tu vzga-
jamo skozi fakultete. Moram 
reči, da je GEN energija tukaj 
povsem zatajila. Ponujale so 
se investicije in nosilne vloge 
GEN energije pri izgradnji hi-
droelektrarn na Savi, ne le na 
spodnji, ampak tudi na sre-
dnji, hitrejši odziv na potre-
be po posodobitvi Termoe-
lektrarne Brestanica. Meni je 
zelo žal, da se je denar, ki je 
bil ustvarjen v skupini GEN, 
zopet odlil v Ljubljano ter 
da ni ostal v energetskih pro-
jektih v Posavju in tudi širše 
v Sloveniji, da se ta skupina 
bolje uveljavi in da postane 
res močan nacionalni ener-
getski steber. To je zamu-
jena priložnost, saj smo bili 
na ključnih pozicijah v vladi, 
lahko bi omogočili večjo afir-
macijo GEN energije v drugih 
energetskih projektih, vendar 
moram zelo jasno povedati, 
da so bila prizadevanja GEN 
energije v tej smeri relativ-
no sramežljiva.
To je moj vsebinski očitek, s 
katerim nima zveze nobena 
politika, kajti gospod Novšak 
je prišel na to direktorsko 
mesto, ko sem bil jaz mini-
ster za gospodarstvo.

Pa vendar je na izredni seji 
občinskega sveta Krško pre-
vladalo drugačno mnenje …
Z velikim razočaranjem sem 
spremljal to sejo občinskega 
sveta, saj sem ugotovil, da 
tudi občinski svetniki v občini 
Krško in številni drugi razpra-
vljalci sploh niso nikoli pre-
poznali potenciala, ki ga ima 
GEN energija, da to ni le fir-
ma, ki skrbi za nuklearko oz. 

da je to premalo. Verjamem, 
da je bil tudi Eles GEN od-
govoren in dober lastnik nu-
klearke. Ko se pogovarjam s 
posavskimi energetiki, ugota-
vljam, da to moje mnenje ni 
osamljeno.
Glas teh, ki ne mislimo kot 
t. i. jedrski lobi, kamor sicer 
sodim tudi jaz, se malo sliši. 
Nekateri so zadovoljni s tem, 
kar je, jaz pač nisem in to sem 
tudi povedal. Tiste, ki vidijo 
GEN energijo zgolj kot neko 
vato za jedrsko opcijo, spra-
šujem, kaj se bo zgodilo z GEN 
energijo, če se izgradnja JEK 
2 zavleče v prihodnost, ker vi-
dimo, da so pri tem tudi dolo-
čene strokovne dileme. A ne bi 
bilo bolje, da bi ob tem načr-
tovanju JEK 2 rasli tudi drugi 
energetski projekti, ki bi ka-
sneje dajali denar za financi-
ranje tega projekta? Mogoče 
pa je to dogajanje marsikomu 
odprlo oči, da predstavlja GEN 
energija večjo priložnost, kot 
jo kažejo dejstva.
Sprašujem tudi, zakaj mesto 
Krško še ni ogrevano z odpa-
dno toploto iz nuklearke. Ali 
ne bi bilo bolje dati denar v 
to investicijo kot pa v Lju-
bljano? Nihče mi ne bo rekel, 
da šest let ni dovolj, da bi se 
nekaj naredilo na tem podro-
čju in se še vedno nič ne dela.
Pa še nekaj, kar se tiče doga-
janja v nadzornem svetu: po-
dobno je razmišljal tudi prej-
šnji nadzorni svet, v katerem 
ni imel SDS nobenega vpli-
va. Težko verjamem, da ne 
bi bilo tudi razmišljanje bo-
dočega nadzornega sveta ta-
kšno, ne glede na politično 
barvo, ki jo pripisujejo tem 
nadzornim svetom. Potrebno 
je gledati dejstva in izvaja-
nje razvojnega načrta, zato 
retorično sprašujem, kate-
ri lastnik bi bil zadovoljen z 
manj kot 10-odstotno realiza-
cijo razvojnega načrta izpred 
petih let.

Javnost pa je to dogajanje 
kljub vsemu razumela pov-
sem drugače, kot politično 
preigravanje.
Javnost obveščate mediji in 
razume tako, kot jo nekdo 
želi obvestiti. Vesel sem, da 
sploh imam priložnost pove-
dati svoje videnje.

Pa čutite, da vam je ta ‚afe-
ra‘ povzročila politično ško-
do?
Kot minister za gospodarstvo 
sem bil prvi za to, da se vzpo-
stavi drugi energetski steber. 
To je projekt, ki je bil nare-
jen v času, ko sem imel naj-
odgovornejšo funkcijo na po-
dročju energetike, zato se 
čutim tudi zdaj poklicanega 
in dolžnega povedati kritiko 
tega projekta. Če bom kdaj 
na svojo kariero gledal skozi 
ozke interese populizma, ne 
bom v življenju naredil nič. 
Če mi bo kdo štel v slabo, da 
ne podpiram človeka, ki ni iz-
polnil nekih pričakovanj v ra-
zvoju Posavja, če bomo bolj 
ščitili ljudi in njihovo nedota-
kljivost kot pa razvojne pri-
ložnosti, potem nam Bog po-
magaj. 

Zadeva je zamajala tudi že 
tako ne vedno najbolj prisrč-
ne odnose med občinami v 
regiji, ki pa so doslej še ne-
kako delovali ...
Pa niso. To ni prvi takšen pri-
mer - kaj pa volitve v Državni 
svet, ko je bila rešitev eviden-
tno drugačna, kot je bil pred 
tem načelen dogovor posav-
ske politike? V preteklosti smo 
se dogovorili, da se bodo dr-
žavni svetniki izmenjevali po 
občinah, zdaj pa se je zgo-
dilo, da je drugič zapored iz 

občine Krško. Govoriti, da bi 
bil primer GEN energije nek 
povod v krhanje odnosov – to 
sploh ni res, teh povodov je 
bilo pred tem že kar nekaj. 

Kako vidite razvoj občine in 
kje so njene perspektive? 
Kako ste zadovoljni z vode-
njem občine?
Z županom Molanom zelo do-
bro sodelujeva, tudi zato je v 
občini kar precej uspešnih in-
vesticij, tudi takšnih, pri ka-
terih ima država pomembno 
vlogo. V naslednjih mesecih 
bomo vstopili v prenovljeno 
Gimnazijo Brežice, pospeše-
no se dograjujejo novi prosto-
ri v bolnišnici Brežice, uspe-
šno se širi industrijska cona v 
Brezini, vesel sem, da je per-
spektivno podjetje BGS kupi-
lo Vino Brežice v stečaju, kjer 
smo vsak po svojih močeh ma-
ksimalno pomagali, upam, da 
bomo uspeli v občino pripe-
ljati tudi napovedano investi-
cijo, ki je nastala s skupnim 
projektom med nemškim in 
slovenskim podjetjem v IC 
Brezina, omenil sem že dom 
upokojencev in da se bo le-
tos začela gradnja HE Breži-
ce … Vseh teh projektov brez 
izjemno dobrega sodelovanja 
občinskih oblasti, še posebej 
župana, in državnega nivoja 
enostavno ne bi bilo ali pa bi 
bili bistveno skromnejši.

Kakšna je realnost glede regi-
onalizacije v Sloveniji in po-
ložaja Posavja v njej?
Menim, da je apatija ljudi ob 
referendumih, ko smo odloča-
li o uvedbi pokrajin, pokazala 
veliko razočaranje. Politiki, ki 
še vedno verjamemo, da lah-
ko pokrajine pomenijo izje-
men razvojni inštrument, smo 
po tistem na nek način izgu-
bili voljo, vendar pravim, da 
moramo spoštovati regijske 
organizacije v okviru 12 sta-
tističnih regij, dokler ne pri-
de do drugačne regionalizaci-
je. Zato sem oster nasprotnik 
kakršnih koli posegov v reor-
ganizacijo državnih služb, kot 
je bila npr. selitev policijske 
uprave iz Krškega v Novo me-
sto ali kakršna koli druga uki-
njanja ali selitve posavskih 
inštitucij drugam. Zdaj so se 
pojavile ideje o selitvi združe-
ne davčne in carinske uprave 
iz Brežic v Novo mesto, temu 
bomo ostro nasprotovali, tudi 
sam sem to izpostavil na za-
dnji seji vlade, ko smo spreje-
mali zakon o finančni upravi. 
Z vsemi močmi bomo uvelja-
vljali načelo, da so vse te bo-
doče inštitucije v okviru vseh 
12 statističnih regij. Vsak po-
skus v smislu krnjenja Posavja 
bo zelo ostro napaden z moje 
strani in verjamem, da tudi s 
strani kolega Bogoviča.

Tudi v mandatu vaše vlade je 
bil poskus ukinitve geodet-
ske uprave v Sevnici …
To je bila ideja vodstva Geo-
detske uprave, ki je naša vla-
da ni podprla in se to ni zgo-
dilo. To bi bil hud očitek in bi 
se ga težko branil.

Kako načrtujete svojo poli-
tično prihodnost? Se še na-
prej vidite na državnem ni-
voju ali načrtujete povratek 
na lokalno prizorišče?
Vračam se v parlament. Gle-
de na dolžino mandata, ali 
bomo res imeli predčasne vo-
litve ali ne, bom videl, kako 
bo z mojo prihodnjo kandida-
turo na državnem nivoju. Kar 
pa se občine tiče, nimam no-
benih ambicij, da bi kandidi-
ral za županski položaj, ne 
izključujem pa možnosti vr-
nitve v občinski svet.
 Peter Pavlovič

Mag. Andrej Vizjak
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

Po besedah novega/starega 
predsednika Mihaela Bora-
niča je bilo leto 2012 kljub 
nepredvidenim zapletom, ki 
jih je povzročila narava zla-
sti proti izteku leta, uspešno 
na organizacijskem, gospo-
darsko-tehničnem, tekmo-
valnem in operativnem po-
dročju. Aktivnosti je bilo v 
letu 2012 veliko. Enote so 
se uspešno udeležile držav-
nega gasilskega tekmovanja 
na Ptuju in v Velenju, vse-
eno pa bo v prihodnje tre-
ba še bolj resno pristopiti k 
pripravi ekip za takšna tek-
movanja, pravi Boranič. Po-
hvalil je in se zahvalil PGD 
Brežice za vzorno organiza-
cijo dneva gasilcev in obe-
ležitev njihove 130-letnice 
ter seznanil, da sta bili na 
podlagi dolgoročnega pro-
grama v minulem letu pre-
dani v uporabo dve vozili - 
v PGD Bizeljsko in PGD Mali 
Obrež, bogatejši pa so tudi 
za novo avtolestev. Gasilski 
zvezi je uspelo pridobiti fi-
nančna sredstva na razpisu 

Kot je po soglasni izvolitvi 
povedala Ana Somrak, ena 
redkih žensk na čelu (med)
občinskih gasilskih zvez (tre-
nutno naj bi v Sloveniji ob-
stajale le še tri), želi pri vo-
denju okoli 2000-članske 
zveze, v kateri je tudi prek 
300 gasilk, ohraniti vse, kar 
je bilo dobrega, spremeni-
la pa bo le tisto, do česar je 
bila tudi sama kdaj kritična. 
„Predvsem glede pregledno-
sti in dolgotrajne vizije de-
lovanja, da bomo v začet-
ku januarja vedeli, kdaj in 
za koliko denarja se bo ka-
kšna stvar izvajala. Mogoče 
bo to za nekatere malo tež-
je, ker ne bodo mogli sredi 
leta ‚vpadati‘ z nekimi aktiv-
nostmi,“ je dejala, napove-
dala pa tudi nadaljnjo skrb 
za opremljanje gasilskih dru-
štev, delo z mladimi in z ga-
silskimi veterani.

48 od 52 vabljenih delegatov 
gasilskih društev je pred tem 
sprejelo poročila o delovanju 
in poslovanju zveze v prete-
klem letu. Kot je v svojem 
poročilu povedal odhajajoči 
predsednik Avgust Mlakar, 
je država končno začela po-

Krško gasilstvo v ženskih rokah
KRŠKO - Predstavniki 25 prostovoljnih gasilskih društev iz občin Krško in Kostanjevica na Krki, ki so se 
16. marca udeležili 58. skupščine Gasilske zveze Krško, so za predsednico za naslednje petletno »med-
kongresno« obdobje izvolili Ano Somrak, članico PGD Leskovec pri Krškem. Dosedanji predsednik zveze 
Avgust Mlakar bo odslej namestnik predsednice, poveljnik pa njen društveni kolega Borut Arh.

slušati probleme gasilcev in 
začela urejati njihov status. 
Rdeča nit delovanja zveze je 
skrb za opremljanje ter izo-
braževanje in usposabljanje 
gasilcev, tako so v minulih le-
tih obnovili dve tretjini voz-
nega parka društev, a glede 
tega niso povsem zadovolj-
ni, saj razvoj gasilske opre-
me pred njih postavlja ve-
dno nove izzive. „Moram 
omeniti visoko stopnjo za-
vestne pripadnosti gasilstvu. 
Ne gre samo za izpolnjeva-
nje operativnih nalog, zelo 

pomembno je tudi povezo-
vanje interesov članstva po 
druženju in doseganju čim 
boljših skupnih rezultatov,“ 
je še dejal. Zadovoljen je, 
ker je večina gasilskih domov 
obnovljenih in urejenih, slu-
žijo pa ne le gasilcem, am-
pak tudi za druge potrebe 
kraja in krajanov. V zaključ-
ni fazi je gradnja gasilskega 
doma na Bregah, na Stranju 
pa dograjujejo garažo. 

Poveljnik Borut Arh je poro-
čal, da so člani gasilskih dru-

štev opravili številna izobra-
ževanja, usposabljanja in 
tečaje, se udeleževali vaj in 
tekmovanj. Enote PGE Krško 
in prostovoljnih gasilskih dru-
štev so v letu 2012 na obmo-
čju občine Krško posredova-
le v 35 primerih, pri čemer 
je sodelovalo 565 operativnih 
gasilcev, društvi iz občine Ko-
stanjevica na Krki pa sta s 112 
operativnimi gasilci posredo-
vali desetkrat. Tako Mlakar 
kot Arh sta izpostavila dobro 
sodelovanje z vsemi dejavni-
ki zaščite in reševanja tako 
v občini kot v posavski regi-
ji, pa tudi na nivoju države.

Na skupščini so podelili tudi 
zahvale za sodelovanje in iz-
kazano pomoč gasilcev ob 
poplavah v novembru 2012. 
Prejeli so jih PGD Brege, Do-
lenja vas, Drnovo, Krško, Le-
skovec pri Krškem, Mali Ka-
men, Raka, Videm ob Savi, 
Zdole in GZ Krško, Policijski 
postaji Krško pa so v zahva-
lo za sodelovanje in izkazano 
pomoč gasilcem ob poplavah 
in drugih intervencijah pode-
lili priznanje Gasilske zveze 
Slovenije.
 Peter Pavlovič

Nova predsednica Ana Somrak je po izvolitvi prejela šte-
vilne čestitke večinoma moških kolegov gasilcev.

Gasilci pred nove izzive in naloge
BREŽICE – Gasilska zveza Brežice, v katero je vključenih 32 prostovoljnih gasilskih društev in ena godba 
na pihala, je 15. marca opravila letno skupščino, tokrat tudi volilno. Na čelu zveze ostaja Mihael Bora-
nič, namestnik predsednika je Zlatko Fišer, za poveljnika je bil izvoljen Darko Leskovec, za njegovega 
namestnika Herman Premelč, za predsednico nadzornega odbora Marjanca Štrbuncl, za člana pa Branka 
Strgar in Jože Savnik. 

za sofinanciranje nabave ga-
silske opreme, del sredstev 
pa so pridobili z lastno de-
javnostjo. Predsednik se je 
zahvalil županu, članom ob-
činskega sveta in občinske 
uprave, ker imajo posluh 
za gasilstvo in zavedanje o 
pomembnosti javne gasil-
ske službe. Posebnega po-
mena za GZ Brežice je tudi 
dobro sodelovanje z Upravo 
RS za zaščito in reševanje, 

centrom 112 Brežice, orga-
ni Gasilske zveze Slovenije, 
ostalimi gasilskimi zvezami v 
Posavju in zvezo Šmarje pri 
Jelšah ter prijateljevanje in 
tovarištvo z gasilci iz sose-
dnje Hrvaške, kar je dokaz, 
da je delo zveze prepoznav-
no tudi izven meja občine. 
Dobro je tudi sodelovanje z 
Ministrstvom za obrambo in 
Vojašnico Cerklje, saj se jim 
je uspelo dogovoriti, da se 

pri njih organizirajo tabori 
za mlade gasilce.

V novem petletnem obdo-
bju, ko bo gasilstvo pred no-
vimi izzivi in nalogami, pred-
sednik Boranič s svojo ekipo 
gasilcev pričakuje, da bo pri-
šlo do dolgo pričakovane ure-
ditve statusa gasilca. Tako bi 
bilo gasilstvo obravnavano 
kot izjemno pomembna jav-
na služba, ki ima vselej pri-
pravljen izobražen kader ter 
dobro opremljene operativ-
ce, voljne s prostovoljnim 
delom priskočiti na pomoč. 
Za minulo sodelovanje se je 
zahvalil Francu Ureku, ki 
je 40 let zavzeto poveljeval 
zvezi, ter Vinku Cvetkoviču 
in Branku Proselcu. Izreče-
nih je bilo še veliko čestitk in 
dobrih želja, v imenu občine 
in župana jih je izrekla pod-
županja Katja Čanžar, Gasil-
ska zveza Slovenije pa je ob 
tej priložnosti brežiški zvezi 
podelila priznanje.

 Natja Jenko Sunčič

Z leve: Herman Premelč, Darko Leskovec, Mihael Bora-
nič in Zlatko Fišer

KRMELJ - V Krmelju je 16. marca potekala 58. skupščina Ga-
silske zveze Sevnica, ki povezuje 15 prostovoljnih gasilskih 
društev v občini. Vanjo je vključenih 2264 gasilk in gasilcev, 
ki opravljajo pomembno nalogo na področju zaščite in reševa-
nja, odlikuje pa jih tudi izobraževalna in povezovalna vloga. 

Prisotne je uvodoma pozdravil zdaj že nekdanji predsednik 
GZ Sevnica Zvone Košmerl, ki je v nadaljevanju predstavil 
pomen in vlogo delovanja prostovoljnih gasilskih društev. Po-
veljnik GZ Sevnica Gašper Janežič je spregovoril o delu v pre-
teklem letu, v katerem je bilo opravljenih 167 različnih in-
tervencij. V njih je sodelovalo 1073 prostovoljnih gasilcev in 
članov poklicnega jedra. Na redni letni skupščini GZ Sevnica 
so izvolili tudi novo vodstvo. Po 15-letnem vodenju GZ Sev-
nica se je poslovil njen dosedanji predsednik Zvone Košmerl, 
ki je dejal, da je čas za nove obraze. Po opravljeni razrešnici 
je bil soglasno potrjen za novega predsednika sevniške gasil-
ske zveze Vinko Knez, član PGD Boštanj. Njegov namestnik 
je postal Borut Simončič, poveljnik pa ostaja Gašper Janežič. 

Predsednik GZ Slovenije Tone Koren, bivši predsednik GZ 
Sevnica Zvone Košmerl in novoizvoljeni predsednik Vinko 
Knez so na redni letni skupščini podelili napredovanja v viš-
ji čin in odlikovanja. V čin gasilski častnik II. stopnje so na-
predovali Irena Mavrič in Tina Žnidaršič iz PGD Sevnica ter 
Danica Lapornik, Alojz Stegenšek, Boris Musar, Roman Ko-
sem in Janez Kokotec iz PGD Loka. Gasilsko plamenico III. 
stopnje je prejel Jože Pelko (PGD Šentjanž), gasilsko pla-
menico I. stopnje Stane Kokove (PGD Studenec) in gasilsko 
odlikovanje III. stopnje Franc Povše (PGD Boštanj). Prizna-
nje Gasilske zveze Slovenije je prejel 66-letni Franc Hoče-
var, ki je zadnjih 20 let aktiven član PGD Veliki Cirnik, kot 
svetovalec bivšega predsednika države dr. Danila Türka pa 
je podrobneje spremljal dejavnosti gasilske organizacije ter 
s tem soustvarjal pozitiven odnos države do prostovoljnega 
gasilstva. Bronasti znak Civilne zaščite RS sta vodja izposta-
ve USRZ Brežice Zdenka Močnik in poveljnik Civilne zaščite 
za Posavje Jožef Kos podelila članu PGD Sevnica Robertu 
Orešku. Posebno zahvalo za uspešno in požrtvovalno delo 
ob lanskoletnih poplavah pa so prejeli PGD Blanca, Boštanj, 
Breg, Sevnica in Studenec.

Zbrane so na redni letni skupščini GZ Sevnica v zaključnem 
delu pozdravili še mnogi gosti – med njimi tudi sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk, z zapetimi pesmimi v uvodu pa so sre-
čanje popestrile članice vokalne skupine Lokvanj iz Krmelja.
 Smilja Radi

Sevniški gasilci z novim vodstvom

Delovni čas:
Vsak dan 

od 10.00 do 20.00
sreda in sobota 

od 10.00 do 23.00
Kupon velja od 1.4.2013 do 30.4.2013

Terme Paradiso, Cvetkovič Marjan s.p.
Selska cesta 15b, 8257 Dobova, Slovenia

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

www.paradiso.si

Brezplačen obisk za drugo osebo, le ob nakupu celodnevne vstopnice, koriščenje istočasno.Brezplačen obisk za drugo osebo, le ob nakupu celodnevne vstopnice, koriščenje istočasno.

Bivši predsednik GZ Sevnica Zvone Košmerl, predsednik 
GZS Slovenije Tone Koren in novi predsednik GZ Sevnica 
Vinko Knez so podelili priznanje Gasilske zveze Slovenije 
Francu Hočevarju (drugi z leve), članu PGD Veliki Cirnik.
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•  kredite od 61 do 96 mesecev 
 z obrestno mero od 6M euribor + 4,00 %
•  kredite od 97 do 120 mesecev  

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

UGODNI JESENSKI KREDITI
SAMO ZA VAS

V jesenskih mesecih 
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam 

ugodne akcijske kredite:

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

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.  

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

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

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

Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

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

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

NAJUGODNEJŠA BANKA 
TA HIP V SLOVENIJI!

KUPON 
položnice

BrEz
PrOVIzIJE 
S tem kuponom lahko plačate 
vse položnice brez provizije!

www.volkswagen.si

Novi Tiguan. S porabo goriva 
5,3 l/100 kilometrov.**
Novi Tiguan z bogato serijsko opremo je na voljo v cestni ali 
terenski izvedbi sprednjega dela. Njegov pravi terenski 
karakter pa boste spoznali z uporabo štirikolesnega pogona 
4MOTION. Navdušile vas bodo številne napredne tehnologije, 
varčni dizelski in bencinski motorji ter asistenčni sistemi,  
kot je Park Assist 2.0***, ki bo vozilo samodejno parkiralo.  
Medtem pa lahko navdušenje delite s svojim sopotnikom! 
 
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Prihranek do  

5.000 EUR*

Emisije CO2: 139–199 g/km.  
Kombinirana poraba 
goriva: 5,3–8,6 l/100 km. 
Slika je simbolna. * prihranek velja za vozila 
na zalogi, ** velja za motor 2.0 TDI 81 kW  
(110 KM) BlueMotion Technology pri 
kombinirani vožnji, *** dodatna oprema.

VWoglasDealerTiguan_2013_98x208.indd   1 20. 03. 13   13:56

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 105–108 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 4,5–4,7 l/100 km. 

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!
Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo prilagodljivo notranjost, 
ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z 
mestno funkcijo samodejnega zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v 
njegovem razredu, saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage. 
 
Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! boste odpeljali že za 8.280 EUR!  
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Slika je simbolna. 

SERIJSKA OPREMAMestna funkcija zaviranja v sili, ESP, klimatska naprava, radio s CD/MP3 predvajalnikom, 4 zračne blazine...

VWoglasUP_137x198_dealer.indd   1 2/17/12   2:10 PM
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RADANOVIČ BREŽICE d.o.o.,
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice,

tel.: 07 499 21 50

www.volkswagen.si

Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo 
prilagodljivo notranjost, ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. 
Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z mestno funkcijo samodejnega 
zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v njegovem razredu, 
saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage.

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!

Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! 
boste odpeljali že za 8.280 EUR!
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

KERINOV GRM – V največjem in edinem urejenem romskem 
naselju v občini Krško so 20. marca predstavili dosežke 
projekta „Koraki do integracije – Od pripravljalnega vrtca 
Kerinov Grm do integracije v redne oddelke vrtca“, ki ga v 
sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kul-
turo in šport izvajajo v Osnovni šoli Leskovec pri Krškem.

V okviru omenjenega projek-
ta, vrednega 320 tisoč evrov 
in financiranega iz Evropske-
ga socialnega sklada, so v Keri-
novem Grmu pred dvema leto-
ma odprli oddelek prehodnega 
pripravljalnega vrtca. Za mon-
tažni objekt, v katerem delu-
je vrtec, je Občina Krško pri-
spevala 130 tisoč evrov. Kot 
je povedala vodja vrtca Maja 
Koretič, ki je skupaj z Jožico 
Repše zasnovala aktivnosti v 
projektu, vrtec danes obisku-
je že 16 otrok od 2. do 4. leta 

starosti, šest predšolskih otrok pa je v t. i. integraciji v re-
dnih oddelkih leskovškega vrtca Mali princ in Vila. „Počasi 
približujemo vrtec romskim staršem in otrokom, gradimo za-
upanje in prijateljske vezi med nami,“ je največji dosežek 
projekta izpostavila Koretičeva. Z romskimi otroki v vrtcu si-
cer delata vzgojiteljica Teja Mešiček in njena pomočnica Ša-
renka Hudorovac, za integracijo otrok v redne oddelke vrt-
ca je zadolžena vzgojiteljica Petra Urek, kot koordinatorka 
za delo s starši pa je v projektu zaposlena Olivera Mirkovič, 
ki jo v naselju dobro poznajo, saj v njem dela že 14. leto. 

Projekt se bo 31. avgusta letos iztekel, njegovo nadaljnje fi-
nanciranje pa je negotovo. Tako nekdanji krški župan Franc 
Bogovič kot podžupanja Ana Somrak sta na predstavitvi po-
udarila, da je potrebno najti sistemski vir, da nadaljevanje 
projekta ne bo odvisno le od občinskega proračuna in poli-
tične volje v lokalnem okolju. Za nadaljevanje projekta se je 
zavzel tudi ravnatelj OŠ Leskovec pri Krškem Anton Bizjak, 
ki je spomnil, da so z izobraževanjem romskih otrok pričeli 
že leta 1978 v podružnici v Velikem Podlogu, dve leti kasne-
je pa še v matični šoli v Leskovcu. Vodja projekta Miran Ko-
mac z Inštituta za narodnostna vprašanja je dejal, da bi bilo 
tragično, če se projekt ne bi nadaljeval in bi za njim ostali 
le ‚spomeniki‘, da je vrtec v romskem naselju naletel na po-
zitiven odziv med starši, pa je potrdil tudi predstavnik rom-
ske skupnosti v občinskem svetu Moran Jurkovič.
 P. Pavlovič

KRŠKO - V sklopu svetovnega dneva Downovega sindroma, ki 
ga obeležujemo na prvi pomladni dan, da bi vplivali na odnos 
ljudi do oseb s to motnjo in na možnosti za njihovo vključi-
tev v skupnost kot polnovrednih članov, je Društvo Downov 
sindrom Slovenije, Center Krško 22. marca v sodelovanju s 
Simfoničnim orkestrom Glasbene šole Krško, Kulturnim do-
mom Krško in Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja Krško or-
ganiziralo dobrodelni koncert z naslovom „Pisan kot metulj“. 

V imenu otrok z Downovim sindromom je čustveno in dožive-
to spregovorila Ida Slapšak, ki je med drugim dejala: »Rojstvo 
otroka z Downovim sindromom je za starše hud šok, ki ga je 
treba najhitreje preboleti, posušiti solze in ukrepati. In čim 
prej moraš doumeti, da bo tvoj otrok vse življenje drugačen. 
Ko začneš z njim delati, hitro ugotoviš, da bo kljub kromoso-
mu viška srečen, da se bo imel lepo. V rokah imaš pač mate-
rial nekoliko drugačne kvalitete, iz katerega kljub vsemu lah-
ko narediš izjemno umetnino. Kdor ne pluje v tem čolnu, ne 
more vedeti, kako razburljiva plovba je to in koliko potrplje-
nja, vztrajnosti in močnega vetra potrebuje človek, da priplu-
je do cilja, do katerega druge ponese že čisto navadna sapica. 
Seveda pa ne gre brez ljudi, ki ti znajo prisluhniti in ti poda-
ti roko, da ne padeš in obnemoreš.“ Prireditve so se udeleži-
li tudi krški župan mag. Miran Stanko, predsednica Društva 
Downov sindrom Slovenije dr. Alenka Šelih in varuhinja člove-
kovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je v nagovoru izrazila vso 
podporo aktivnostim na tem področju. 

Prireditev je vodil David Dolamič, z veliko mero humorja in na-
gajivosti mu je pomagala klovnesa Eva Škofič Maurer kot Efi-
genija, glasbeno pa so ga dopolnili pod vodstvom Draga Gra-
diška Simfonični orkester Glasbene šole Krško in pevka Irena 
Tratnik. Izkupiček od vstopnine namenjajo delovanju krškega 
centra, ki ga vodi Sonja Žugič.  M. Kalčič

Romski vrtec zaživel, a je 
njegova prihodnost negotova

Romski otroci v vrtcu dela-
jo prve korake v ‚svet uče-
nosti‘.

Dobrodelno na pisanem metulju

Navihana Efigenija je zabavala zbrane na prireditvi.

Vir: pregled tarif za poslovanje preko transakcijskega računa - Banka Slovenije
*  Ta provizija velja za imetnike osebnega računa v DH z rednimi mesečnimi prilivi plače ali  
 pokojnine, ostali 0,50€ na položnico.

V pomladnih mesecih Delavska hranilnica ponuja vsem 
strankam ugodne akcijske kredite:
• KREDITE OD 61 DO 96 MESECEV Z OBRESTNO MERO 

OD 6M EURIBOR + 4,30%,
• STANOVANJSKE KREDITE Z OBRESTNO MERO OD 6M 

EURIBOR + 2,70%.

Obiščite nas v Delavski hranilnici, podružnici Brežice 
Na cesti prvih borcev 9 – zraven glasbene šole, vsak delovni dan 
od 8.30 do 17.00 ure neprekinjeno, tel.: 07/ 62 00 500-507.

PrODUKTI: DELAVSKA 
HRAnilnicA

DrUGE 
BANKE

MeSeČni
PrIHrANEK

LETNI 
PrIHrANEK

Osebni račun
-  vodenje

-  nadomestilo za dvig gotovine 
 na bankomatih
-  sprememba višine limita

1,25 €
(prvo leto brez)

0 €

0 €

2,10 €

0,50 €

4,36 €

2,10 €

5,00 €
(za 10 dvigov)

0,36 €

25,20 €

60,00 €

4,36 €

Elektronsko bančništvo
-  pristopnina
-  mesečno nadomestilo uporabe

0 €
0,40 €

20,00 €
0,50 €

1,67 €
0,10 €

20,00 €
1,20 €

Plačilni promet
-  nakazilo z UPN obrazcem na
 bančnem okencu
-  direktna obremenitev

0,39 € *

0,12 €

1,50 €

0,22 €

5,55 €
(za 5 plačil)

0,50 €
(za 5 plačil)

66,60 €

6,00 €

MasterCard kartica
-  letno nadomestilo za
 uporabo kartice 12,50 € 16,30 € 0,32 € 3,80 €

PrIHrANEK 15,60 € 187,20 €
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www.qlandia.si
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Vabljeni v 7 dežel ugodnejših 
velikonočnih nakupov. 
Poiščite znižane IQ izdelke 
v nakupovalnih centrih, na 
spletni strani ali v časopisu 
dežele Qlandia in si sestavite 
svoj šopek ugodnosti.

VeliQi pomladni nakupi 

Sestavite si 
svoj šopek 
izjemnih 
iQ cen in 
prihranite!

iq_oglas_128x188.indd   1 15.3.13   12:57

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 
45/08 ZKme - 1), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomo-
či za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Radeče (Ur. list RS, št. 60/07) in Odloka o proračunu Obči-
ne Radeče za leto 2013 (Ur. list RS, št. 109/12), Občina Ra-
deče objavlja
 

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE 

IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 
V OBČINI RADEČE V LETU 2013

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Skladno z Uredbama komisije (ES) št. 1857/2006 in št. 
1998/2006 so po shemi državnih pomoči v kmetijstvu za leto 
2013 v Občini Radeče razpisana sredstva v višini 20.500,00 € 
za naslednje namene:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

1.1  Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-
dnjo (11. člen)  14.800,00 €

1.2  Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (14. člen)  
  950,00 €
1.3  Pomoč za zaokrožitev zemljišč (15. člen)  1.425,00 €
1.4  Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvo-

dov (16. člen)   475,00 €
1.5  Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (17.

člen)  950,00 €

SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO

1.6  Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kme-
tijah (19. člen)  950,00 €

1.7  Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in 
storitev s kmetij (20. člen)  950,00 €

2. UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV SO:

Vse pravne in fizične osebe, ki so navedene v določbi 6. čle-
na zgoraj navedenega Pravilnika o dodeljevanju državnih 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
Občini Radeče.

3. ROK ZA PRIJAVO:

Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah s pripisom: »NE 
ODPIRAJ – RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2013« od začetka razpisa 
dne 19. 3. 2013 do konca razpisa dne 19. 4. 2013 na naslov: 
OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE.

4. ODPIRANJE VLOG

Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo Komisija za kmetijstvo 
opravila enkrat, in sicer dne 24. 4. 2013.

5. INFORMACIJE

To je skrajšana verzija Razpisa, ki je objavljen na krajevno 
običajen način še na oglasnih deskah na območju občine Ra-
deče, na interni mreži KKS v občini Radeče in v neskrajša-
ni obliki na spletni strani občine Radeče na naslovu http://
www.radece.si/.
Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite 
na Občini Radeče - g. Slavko Kočevar (telefon 03 56 80 800).

OBČINA RADEČE

„Leto 2012 je bilo najuspe-
šnejše v zadnjih dveh desetle-
tjih, zato bo ta uspeh težko 
ponoviti,“ je začel dr. To-
maž Teropšič in nadaljeval, 
da je bilo lani vse usmerje-
no v vračanje gradu in muze-
ja v osnovno stanje, saj je bilo 
leto 2011 leto prenove gradu, 
pri čemer so morali pol mu-
zeja prestaviti v drugo polo-
vico muzeja. Lani so morali te 
stvari ponovno postaviti na pr-
votno mesto, kar pa je pov-
zročilo določene logistične te-
žave. Letni načrt so realizirali 
na podlagi dveh sklopov – jav-
ne službe in muzejskega dela. 
Njihova osnovna naloga je bila 
evidentiranje in inventarizira-
nje muzejskega gradiva. Kot 
prvi v Sloveniji so lani finanč-
no ovrednotili čisto vse inven-
tarizirane arheološke pred-
mete. Skupno so popisali in 
ovrednotili 17.108 predmetov 

Posavski muzej Brežice

Leto 2012 bo težko ponovljivo
BREŽICE – Direktor Posavskega muzeja Brežice dr. Tomaž Teropšič je 14. marca medijem predstavil do-
sežene cilje in rezultate, ki jih je ta brežiški javni zavod dosegel v lanskem letu.

v vrednosti 2,4 milijona evrov. 
Lani so našteli 24.067 obisko-
valcev (sem so všteti tudi obi-
skovalci gradu Sevnica), kar je 
skoraj 1,5-krat več kot leto 
prej. Razloge za dober obisk 
Teropšič vidi v uspešnem vod-
stvu in kolektivu muzeja, or-

ganizaciji številnih prireditev 
(zvrstilo se jih je blizu 30) in 
nenehnem poročanju medijev 
o prenovi gradu, zaradi česar 
so se ljudje odločili, da si gre-
do novo podobo tudi ogledat. 
Leta 2012 so naredili promo-
cijski film Posavskega muze-
ja, organizirali grajsko tržni-
co starin in sejem rokodelskih 
znanj ter se povezali z JSKD 
OI Brežice in pred novim le-
tom skupaj pripravili zim-
ski koncert v ogrevani Viteški 
dvorani.

Kot je razložil direktor, vr-
hunec Posavskega muzeja še 
vedno predstavljajo stalne 
zbirke. Slednje se v povpre-
čju postavljajo enkrat na pet 
do sedem let, ker je s tem 
veliko stroškov in strokovne-
ga dela. Lani pa so na tem 
področju naredili preboj in 
postavili kar dve stalni zbir-

ki – „Sledi sakralne dediščine 
Posavja 17. in 18. stoletja“ 
in zbirko novejše zgodovine 
Posavja. Svečana otvoritev 
slednje bo 9. maja. Posavski 
muzej na razstavnem podro-
čju še naprej mednarodno 
sodeluje, tudi s Samobor-
skim muzejem, s katerim si 
izmenjujejo razstave, vklju-
čen pa je tudi v projekt, ki 
obsega 27 partnerjev iz Evro-
pe in Egipta ter vključuje 100 
najpomembnejših evropskih 
gradov, med katerimi je tudi 
brežiški. Po direktorjevih be-
sedah kljub kadrovski pod-
hranjenosti in pomanjkanju 
normativov uspešno upra-
vljajo enega največjih gra-
dov na Slovenskem, starega 
približno 400 let. To doka-
zujejo predvsem pohvale ti-
stih, ki se po dolgem času 
vrnejo v domače Brežice in 
imajo v mislih še grad izpred 
20 in več let. Sicer pa bo po 
njegovem zagotovo potreb-
nih še nekajkrat 20 let, da bo 
„400 let star lepotec na kon-
cu Brežic“ tudi v celoti pre-
novljen. Prenoviti morajo še 
severni trakt in streho, želja 
je tudi restavracija v gradu. 
Posavski muzej pa ima tudi 
bogato založniško dejavnost. 
Kmalu bodo predstavili Te-
ropšičevo knjigo „Štajerska v 
plamenih“, v kateri je zbra-
na celotna vojaška zgodovina 
Posavja in Kozjanskega med 
drugo svetovno vojno.

 Rok Retelj

Direktor Posavskega muzeja dr. Tomaž Teropšič ob por-
tretu ustanovitelja muzeja Franja Stiplovška

BREŽICE - Na letni konferenci 15. marca so si člani Zdru-
ženja slovenskih častnikov Brežice, ki mu predseduje Mil-
ko Veršec, zastavili nov delovni program, pregledali pa so 
tudi aktivnosti minulega leta. Združenje šteje 150 članov 
in v letošnjem letu obeležuje 20-letnico delovanja.

O aktivnostih, ki so jih izvedli v lanskem letu, je v svojem po-
ročilu predsednik Milko Veršec dejal: „V preteklem letu smo 
dali poudarek vojaškemu urjenju. Zelo uspešni smo bili tudi v 
vojaškem streljanju, pohvalimo se lahko z mednarodnimi tek-
movanji in z osvojenimi prvimi mesti. Uspešni smo bili tudi z 
zmanjševanjem stroškov. Stroški nas precej bremenijo in nam 
ne dovolijo, da bi razvili še 
več naše osnovne dejavnosti. 
Poudaril bi tudi probleme, ki 
smo jih imeli z Občino Breži-
ce, saj so nam drastično po-
večali najemnino za naš pro-
stor na Trgu izgnancev 12a, 
a pogovorov za znižanje na-
jemnine še nismo dokonča-
li. Iz občinskega proračuna 
prejmemo 2.500 evrov dota-
cije, ostali prihodki so člana-
rine, nekaj pa je tudi dona-
torjev.“ 

Kot prioritete za letošnje 
leto je Veršec zbranim, pa 
tudi povabljenim, saj so se 
konference udeležili celo 
predstavniki iz sosednje Hr-
vaške, izpostavil: „Letošnji 
plan smo zastavili še bolj 
smelo, saj smo se poveza-
li s Slovensko vojsko, s ka-
tero smo se dogovorili, da 
skupaj izpeljemo dve vaji.“ 
V nadaljevanju je izposta-
vil še odlično sodelovanje s 
cerkljansko vojašnico ter z 
Zvezo slovenskih častnikov, 
zahvalo za podporo njiho-
vi organizaciji pa je izrekel 
še načelniku generalštaba SV 
mag. Dobranu Božiču. Vse 
prihranke bodo letos usme-
rili v vojaško izobraževanje 
svojih članov, pripravljajo pa 
se tudi na praznovanje 20. 
obletnice delovanja.  
 M. Kalčič 

Brežiški častniki bodo letos 
obeležili 20-letnico 

Milko Veršec

SEVNICA – Podjetje Stilles se je v začetku marca prvič predsta-
vilo na specializiranem sejmu za opremo hotelov, barov in re-
stavracij Internorga v Hamburgu. Letos si je sejem ogledalo 
90.000 obiskovalcev, zbralo pa se je več kot 1.200 razstavljav-
cev iz Nemčije in drugod, saj Internorga predstavlja vodilni se-
jem na področju ‚out-of-home‘ trga v Nemčiji, ki se odvija že 
od leta 1921. Stilles se je na 60 m2 kot edini slovenski razsta-
vljavec predstavil z dvema vzorcema hotelskih spalnic, klasič-
no in moderno. Z udeležbo na tako pomembnem sejmu so se 
želeli predstaviti večjim kupcem z nemškega področja in raz-
viti ponudbo za segment manjših, družinskih hotelov v veliko-
sti do 50 sob. Stilles se je po nekajletnem premoru vrnil tudi 
na sejem Gast v Splitu, ki je poznan med trgovci, proizvajalci 
in ponudniki storitev na področju prehrane, gostinske in hotel-
ske opreme ter turistične logistike predvsem na mediteranskem 
področju, saj praviloma zastavlja približno 1.000 ponudnikov, 
sejem pa obišče 41.000 obiskovalcev.  Vir: Stilles Sevnica

Stilles v Hamburgu in Splitu
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Kuhanja golaža se je udele-
žilo ducat ekip, Jožefovega 
sejma pa kar preko 50 po-
nudnikov. Kulturno dogaja-
nje je potekalo tako v šoto-
ru, kjer so ekipe, v katerih je 
moral biti vsaj en član ekipe 
Jože ali Jožica, sukale kuhal-
nice, kakor na prireditvenem 
prostoru za gostiščem. Obi-
skovalcev, ki so vidno uživa-
li tako ob stojnicah kakor ob 
poslušanju in gledanju nasto-
pajočih, se je kar trlo. Nastop 
so pripravili Mariachi La Palo-
ma, Folklorna skupina Kozje, 
Pihalna godba Šentjur pri Ce-
lju, Kulturno društvo Bistrica 
ob Sotli, Glasbena šola Roga-
ška Slatina, oddelek Bistrica 
ob Sotli, Vrtec Pikapolonica, 
Ljudske pevke Sosede, Tam-
buraši Zelenjak, domači Cer-
kveni dekliški pevski zbor, 
Nika in band, Lajnar ter imi-
tator teta Tončka, za najmlaj-

Jožeki že desetletje kuhajo golaž
BISTRICA OB SOTLI - V organizaciji Turističnega društva Bistrica ob Sotli in Gostilne Šempeter je 16. 
marca potekala tradicionalna prireditev „Jožeki kuhajo golaž“. Dogodek so popestrili še s sejemskim 
utripom ter številnimi nastopajočimi.  

še pa se je odvijala tudi de-
lavnica in predstava za otroke 
„Zakaj je sneg bel?“. 

Srečo Kunst, gonilna sila in 
pred desetletjem pobudnik 
dogodka, je ob tem povedal: 
„Zadovoljni smo s številom 
ekip in obiskovalcev, priredi-

tev je postala prepoznavna 
izven naših meja. Ko smo se 
odločali, da obudimo sejem-
ski utrip v kraju, smo opazili, 
da je Jožefovo pri nas močno 
zasidrano in prišli smo na ide-
jo, da naredimo ob tem času 
neko tekmovanje, tako so pri-
čeli Jožeki kuhati golaž. Skozi 

leta smo vedno dodali še kaj 
novega in dogodek popestri-
li. Danes je Bistrica polna sej-
marjev. To je velik napredek, 
saj se je prvega sejma udeleži-
lo le osem prodajalcev. Organi-
zatorji se trudimo, da bi bili iz-
virni, ohraniti želimo tradicijo 
ter na poseben način promovi-
rati vse, kar imamo v kraju do-
brega, s tem pa si tudi zagoto-
viti boljšo prihodnost.“ 

Zmagovalno ekipo v kuhanju 
golaža sta oblikovala Jože 
Misja in Peter Misja, ki sta se 
poimenovala Misjonarja. Naj-
bolj urejena in izvirna ekipa 
sta bila večkratna zmagovalca 
Jože Vračun in Hermina Gra-
car, ki sta kuhala kot Bedanec 
in Pehta, najokusnejši golaž pa 
so tokrat skuhali člani Društva 
ljubiteljev konj Artiče.
 Marija Kalčič

Misjonarja sta bila zmagovalca v kuhanju golaža.

KRŠKO - V Domu starejših občanov Krško so 22. marca pri-
pravili otvoritev gospodinjske skupine Vijolica za stanoval-
ce z demenco. V njej biva od 10 do 20 stanovalcev, ki ima-
jo svoje sobe razporejene okrog velike bivalne kuhinje. 

Oblika bivanja v gospodinjski skupini je za starostnika zelo 
prijazna oblika institucionalne vključenosti, saj so starostni-
ki, ki bivajo v taki skupini, neposredno vključeni v vsakdanja 
opravila, pri katerih sodelujejo vsak po svojih močeh. Zna-
no je, da starostnik najlaže funkcionira v znanem okolju ali 
vsaj pri opravilih, ki so mu znana, ki jih pozna in se jih spo-
minja iz dosedanjega življenja.
V skupini je prisotna gospodinja, ki  skrbi za celotno gospo-
dinjstvo v skupini, za nego in oskrbo, ki ne zahteva zdra-
vstvene specializacije, ter za domače vzdušje. Zdravstveni 
in drugi sodelavci ter svojci in prostovoljci prihajajo v sobe 
k posameznim stanovalcem ali v bivalno kuhinjo k celotni 
skupini, kolikor je potrebno in možno. Po izkušnjah v tujini 
so se s prehodom na gospodinjske skupnosti podvojili obiski 
svojcev in mnogi svojci so spontano pristopili k sodelovanju 
pri tem, kar se v skupini dogaja. Vsi poudarjajo tudi, da sta-
novalci z diagnozo demenca v takšni domači majhni skupi-
ni niso nemirni in izgubljeni, kot so bili v klasičnih domovih.
Organizacija takšne oblike dela je možna samo s  predho-
dnim spoznavanjem takšnega koncepta. Od zaposlenih zah-
teva prilagajanje na spremenjen način dela in delitve nalog, 
kar je mnogokrat težko. Vtisi stanovalcev in svojcev so po pr-
vem mesecu dela pozitivni in vzpodbudni. V Domu starejših 
občanov Krško trenutno zagotavljajo institucionalno varstvo 
219 stanovalcem, za katere skrbi 100 zaposlenih.
 P. P./Vir: DSO Krško 

Vijolica za prijaznejše bivanje 

ČREŠNJICE – Članice Turi-
stično športnega in kultur-
nega društva Črešnjice so 
se 11. marca zbrale pri Na-
di Lajkovič ter se pod nje-
nim vodstvom preizkušale v 
peki iz kvašenega testa. V 
društvu dajejo velik pouda-
rek obujanju starih običajev 
in v ta sklop aktivnosti spa-
dajo tudi kuharske delavni-
ce. Večer je s priložnostno 
razstavo vezenih in kvačka-
nih prtičev popestrila Rezi 
Plevanč. Druženje pa je po-
tekalo tudi ob pokušanju je-
di, ki so jih pripravile. M. K.

BREŽICE – Kulturno društvo 
Drugi oder je 15. marca v Ka-
varni Žagar priredilo literar-
ni večer, posvečen spominu na 
pesnika Damirja Šambareka, 
in sicer po zamisli Nine Re-
žman, ki je Šambareka do-
bro poznala, družila pa ju 
je ljubezen do poezije. Pe-
smi, ki jih je izbrala Režma-
nova, so na svež in razgiban 
način interpretirali člani Dru-
gega odra. Z dinamiko inter-
pretacij je bilo v nabito pol-
nem kavarniškem prostoru 

V spomin na Damirja Šambareka
čutiti drugačen pogled na pe-
snika, na njegovo razmišlja-
nje in na njegovo razbolelo 
dušo, kljub temu, da so pri-
sotni poznali pesnika, njegovo 
poezijo in so mu bili naklonje-
ni. Za izjemno presenečenje 
sta poskrbela gostitelja Rena-
ta in Dušan, ki sta posredo-
vala videoposnetek s kultur-
nega večera, kjer je Damir 
pripovedoval svoje pesmi ob  
spremljavi legendarnega Vla-
da Kreslina. N. J. S., 
 foto: D. Sikošek Pelko

Del zbranih na literarnem 
večeru
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Zaključujemo prve sklope izobraževanj
Javni zavod Kozjanski park je v soboto, 23. marca 
2013, v hramu Zavoda Svibna na Brezovski Gori za-
ključil tečaj za sadjarske mojstre z zasaditvijo enega 
od štirih oglednih sadovnjakov. V dobrem mesecu 
dni sta predavatelja Adrijan Černelč in Peter Kunst 
na intenzivnih učnih urah 37 tečajnikov seznanila s 
sadjarsko teorijo in prakso, ki jo bodo s pridom upo-
rabljali v svojih tradicionalnih sadovnjakih. Vsi pa že 
težko čakajo nadaljevanje, saj se bo jeseni pričel te-
čaj predelave sadja. 
Udeleženci tečaja so bili iz vseh posavskih občin, ra-
zen Kostanjevice na Krki, največ iz Brežic 13, iz Kr-
škega 10, iz Radeč in Sevnice po 6 ter iz Bistrice ob 
Sotli 2. V skupini je bilo kar 16 tečajnic, kar dokazuje, 
da ženske zanimajo vsa področja. Glavnina udeležen-
cev so bili lastniki ali solastniki manjših sadovnjakov, 
ki želijo z novim znanjem povečati sadjarske površi-
ne, jih bolj strokovno obdelovati in skozi predelavo 
sadja povečati dodano vrednost osnovnim pridelkom. 

Slobodan Ninkovič iz Brežic: »Čeprav sem v ži-
vljenju ogromno časa posvetil sadjarstvu, sem na tem 
tečaju izvedel res veliko novega, zame so pomembni 
predvsem načini cepljenja. Spoznal sem kopico do-
brih ljudi, ne morem pa mimo predavatelja Adrijana 
Černelča, ki nam je bogato znanje brezpogojno po-
sredoval, kar ni ravno pogosta praksa.«

***
Pod streho pa je tudi prva od podjetniških delavnic, 
ki je bila prejšnji teden v Bistrici ob Sotli in jo je izva-
jalo podjetje Verbena d.o.o. iz Okroglic. 12 udeležen-
cev (med njimi jih je šest obiskovalo tudi sadjarski te-
čaj) je burilo možgane z iskanjem podjetniških idej in 
priložnosti ter svojih ciljev, ki so jih preverili skozi raz-
lične tehnike. Zanimale so jih oblike opravljanja dela, 
kot je osebno dopolnilno delo, dopolnilna dejavnost 
na kmetiji in s. p., vedno aktualna pa so tudi vprašanja 
s področja davkov. Na koncu so ugotovili, da so v njih 
potenciali za lastno podjetniško pot, le upati si je treba!

Kristjan Jurkas iz 
Dobove: »Podje-
tniška delavnica je 
bila zelo motivacij-
ska in mi je bila oseb-
no zelo všeč. Dobil 
sem zelo veliko in-
formacij, ki jih tudi 
na internetu ne bi 
uspel najti. Na pod-

lagi vsega slišanega sem se že odločil, v kateri sme-
ri bom šel.«

Aleš Šekoranja iz Brežic: »To delavnico priporo-
čam mladim in vsem tistim, ki so brez službe, ker vli-
je volje in je zelo dinamična. V poplavi negativno-
sti, ki nas obkroža na vsakem koraku, je bila prava 
poživitev.«

***
Ste vedeli? 
• Za sajenje in presajanje sadnega drevja, jagodičja in 

trajnic je najbolj primeren čas takrat, ko je po koz-
mičnih ritmih dan za plod; ko drevje razvije prve li-
ste, na dan za list škropimo v krošnje proti večeru čaj 
iz koprive, kar je biodinamično priporočilo.

• Podjetniške ideje iščemo tako, da jih razvijamo iz la-
stnega hobija, upoštevamo primere dobrih praks ali 
rešujemo probleme, ki jih imajo ljudje. Podjetnik si 
prizadeva, da je izviren, se tako loči od konkurence 
in si postavlja jasne cilje.

• Permakultura temelji na opazovanju naravnih oko-
lij, na modrosti, ki jo vsebujejo tradicionalni nači-
ni kmetovanja, ter na sodobnih dognanjih. Ustvar-
ja kultivirano okolje, ki je namenjeno pridelavi bolj 
kakovostne hrane za ljudi in živali, kot jo sicer lah-
ko najdemo v naravi. 

(iz knjige: Uvod v permakulturo, avtorjev B. Molli-
sona in R. M. Slay)

tečAJ permAKulturNo 
NAčrtovANJe

Permakultura (permanentna kultura) je način življe-
nja, s katerim ustvarjamo uravnotežena človekova 
okolja, tako da to hkrati zadovoljuje človekove potre-
be in ohranja biološko raznovrstnost. Vključuje bio-
loško kmetijstvo in omogoča t. i. uravnotežen razvoj.
Vsebina tečaja je zastavljena po mednarodnih stan-
dardih, izvajajo pa jih kvalificirani učitelji permakul-
ture v okviru Društva za permakulturo Slovenije. 72- 
urni tečaj podrobno obdeluje preplet vseh vidikov 
(etične okvire, razumevanje delovanja narave in na-
črtovalski pristop) in nas pripravi na permakulturno 
načrtovanje življenjskega okolja. Predstavlja osnovo 
za vsaj dvoletno delovanje, ki vodi do mednarodne 
permakulturne diplome. 
Če se ozremo po starih travniških sadovnjakih, ki do-
ločajo krajino posavskih gričev, zlahka ugotovimo, da 
so naši predniki pri gospodarjenju upoštevali večino 
od permakulturnih načel, saj so travniški sadovnjaki 
najodločnejši približek naravnega habitata. Perma-
kultura in vzgoja travniških sadovnjakov imata tako 
marsikaj skupnega …
 
čas izvedbe: 13.04.2013 – 09.06.2013. Tečaj bo 
potekal med vikendi in tudi med tednom v popol-
danskem času po različnih krajih Posavja. Točen ur-
nik z lokacijami bo posredovan udeležencem po pre-
jetih prijavah.
prijave in dodatne informacije: Zavod Svibna, Bre-
zovska Gora 19, p. 8273 Leskovec pri Krškem, tel. 
031 329 625, kontaktna oseba: Bernardka Zorko.
e-pošta: info@zavod-svibna.si oz. svibna1@gmail.
com ,www.zavod-svibna.si. 
Rok za prijave: do zasedbe mest oz. najkasneje do 
8.4.2013.

poDJetNiŠka DelAvNicA

Še eno podjetniško delavnico pripravljamo, ki bo v 
petek, 5. aprila 2013, od 17. do 20 ure in v sobo-
to, 6. aprila 2013, od 9. do 12. ure v sejni sobi KS 
v Svibnem nad radečami.

Na delavnici boš odkril/a svoje podjetniške poten-
ciale, da se preživljaš sam/sama oz. da z dodatno de-
javnostjo prispevaš v družinski proračun. Iskali bomo 
ideje za poslovne priložnosti, izpostavili stara znanja, 
ki niso za staro šaro, preverili bomo prednosti in sla-
bosti različnih možnosti opravljanja dela (osebno do-
polnilno delo, dopolnilna dejavnost na kmetiji, s. p., 
gospodarska družba, socialno podjetje).

V nas je moč, da začnemo pisati drugačen svet, proč 
od potrošniške miselnosti, ki ga poganja globalni ka-
pitalizem, ampak na zdravih temeljih sloneče sona-
ravno bivanje in delovanje. 

prijave in informacije: Verbena d.o.o, Okroglice 9 
Loka pri Zidanem Mostu; kontaktna oseba: Jolan-
da Gobec , tel.: 040 16 00 90, 

rok za prijave: do zasedbe mest oz. do 3.4.2013.

Komu namenjamo permakulturni tečaj in podje-
tniško delavnico? Najširšemu krogu prebivalcev na 
območju posavskih občin, predvsem pa lastnikom 
kmetijskih zemljišč, t. i. »malim« kmetom, ženskam, 
mladim, upokojencem, brezposelnim in vsem osta-
lim zainteresiranim.

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LAS Posav-
je Trajnostni sadovnjaki, ki je sofinanciran iz sred-
stev Leader, v katerem sodelujemo partnerji Ver-
bena d.o.o. iz Okroglic, Javni zavod Kozjanski Park, 
Zavod Svibna z Brezovske Gore in Kulturno društvo 
Svibno. 

priloŽNoSti v poSAvSKiH 
tRADicioNAlNiH 

SADovNJAKiH

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje 

Slobodan Ninkovič je tretji z leve v zgornji vrsti  
(Foto: Gregor Gobec)

Aleš Šekoranja in Kristjan 
Jurkas (Foto: Jolanda Gobec)

Na motivacijski podjetniški delavnici v Bistrici ob 
Sotli je bilo 12 udeležencev. (Foto: Jolanda Gobec)

Vodovod oskrbuje preko svojega 
omrežja naprave, ki služijo za gašenje 
požarov. Te naprave so hidranti, po-
žarni rezervoarji in hidrantno omrež-
je. Omrežja, ki služijo za napajanje hi-
drantov, so lahko javna ali interna. Na 
javnih vodovodnih omrežjih v občinah 
Krško in Kostanjevica na Krki je vgra-
jenih več kot 615 hidrantov. Ti so v prvi 
vrsti namenjeni zagotavljanju požarne 
varnosti, zato nezakoniti odvzemi vode 
lahko povzročijo težave pri oskrbi, na 
katere nimamo neposrednega vpliva in 
smo običajno o njih obveščeni s strani 
uporabnikov.

Družba Kostak d.d., izvajalec javne 
službe oskrbe s pitno vodo, v zadnjem 
obdobju ugotavlja, da prihaja do po-
večanega nelegalnega odvzema pitne 
vode iz hidrantov, najpogosteje na ob-
močju sistema za oskrbo s pitno vodo 
Senovo-Brestanica. Zaradi hipnega od-

vzema velike količine vode nastaja vrtinčenje in nihanje tlaka v omrežju, ki 
povzroči dvig usedlin. Posledice uporabniki zaznate v obliki motnosti pitne 
vode, včasih tudi pomanjkanja pitne vode ipd. Pri takšni motnosti se voda rja-
vo-rdeče obarva, vsebuje mehanske delce (spojine kalcija, železa in magnezi-
ja, ki se nalagajo na vodovodnih ceveh v obliki vodnega kamna), anorganske 
in organske snovi ter mikroorganizme. V času pojava motnosti se preventiv-
no priporoča prekuhavanje vode.

V primeru pojava motne vode 
se izvede izpiranje podzemnih 
in nadzemnih hidrantov ter bla-
tnih izpustov na javnem vodo-
vodnem omrežju, ki ga lahko 
izvajajo samo strokovno uspo-
sobljene osebe. Uporabnike pa 
želimo opozoriti, da je potrebno 
izprati tudi interno omrežje. Pri 
hišnih internih omrežjih za uspe-
šno izvedbo izpiranja zadostuje 
že, da se istočasno odpre večje 
število vodovodnih pip na tem 
omrežju in počaka toliko časa, 
da iz pip teče bistra, čista voda. 
Izpiranje omrežij se vedno izva-
ja s hladno vodo, s čimer prepre-
čite morebitno onesnaženje grelnih in ostalih naprav. Obarvanost vode pa je 
lahko tudi posledica uporabe manj kakovostnih pocinkanih železnih cevi v in-
terni hišni vodovodni instalaciji. 

Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje ulic in cest, zalivanje zelenic, izpiranje 
kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne prireditve, pro-
tiprašno škropljenje in za polnjenje cistern za razvoz vode je možen ob pred-
hodnem soglasju upravljavca, ki določi lokacijo odvzema, ravno zato, da ne 
prihaja do opisanih težav.

naročena objava

Kot izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo bomo poostrili nad-
zore na terenu. Vse, ki opazite morebitne kršitve, povezane z ne-
dovoljenim odvzemom vode iz hidrantov, pozivamo, da o tem ob-
vestite Kostak d.d na telefonsko številko 07 48 17 225 (med 7.00 
in 15.00) ali pa na številko 051/686-301 (dosegljiva ves čas). Ob-
vestite lahko tudi Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni or-
gan občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče 
in Sevnica na telefonsko številko 07 49 81 381. Vsem uporabnikom, 
ki imate zaradi nedovoljenih odvzemov vode iz hidrantov težave z 
oskrbo, se opravičujemo. 

Kraja vode iz hidrantov 
povzroča težave pri oskrbi

s pitno vodo 
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni zagotavlja-
nju požarne varnosti in morajo biti vedno dostopni ter v brezhib-
nem stanju. Iz njih se vode ne sme odvzemati brez predhodnega 
soglasja s strani upravljavca (Kostak d.d.), razen v primeru gaše-
nja požara ali elementarnih nesreč. Nelegalen odvzem lahko ne-
gativno vpliva tako na kakovost pitne vode kot tudi samo delova-
nje sistema za oskrbo s pitno vodo. Z globo 1.200 EUR se kaznuje 
za prekršek pravna oseba in z globo 400 EUR fizična oseba, če brez 
soglasja izvajalca uporablja vodo iz hidranta na javnem vodovodu.
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V minulem letu se je na investicijskem delu nadaljevala izgradnja 
HE Krško, ki je bila v letu 2012 praktično zaključena. Sinhronizira-
ni so bili vsi trije agregati.

Dne 7. 3. 2013 je bil na HE Krško opravljen tehnični pregled jezov-
ne zgradbe, s katerim se je potrdila ustreznost in funkcionalnost 
vgrajene opreme. Komisija je na tehničnem pregledu pregleda-
la dokumentacijo, izvršena dela in naprave, zaslišala zastopnike 
investitorja, nadzora, izvajalcev del ter projektantov in ugotovila, 
da objekt izpolnjuje pogoje. 

Na podlagi uspešno zaključenih del je dne 11. 3. 2013 Ministr-
stvo RS za infrastrukturo in prostor izdalo odločbo, ki investitorju, 
Hidroelektrarnam na spodnji Savi, odreja poskusno obratovanje 
jezovne zgradbe HE Krško za dobo enega leta od začetka posku-
snega obratovanja. 

Družba HESS, d.o.o. bo na podlagi odločbe s poskusnim obrato-
vanjem jezovne zgradbe HE Krško pričela 1. aprila 2013 za dobo 
enega leta.

V obdobju poskusnega obratovanja se bodo izvedla še testiranja 
opreme kot celote in odzivi elektrarne na različne hidrološke si-
tuacije. HE Krško trenutno še ne more obratovati s polno močjo, 
saj akumulacijski bazen še ni na nazivni koti, ker še ni izvedeno 

nadvišanje ceste G1-5 v Guntah, ravno tako pa tudi še ni dokonča-
no dolvodno poglabljanje, kar je vse v pristojnosti družbe INFRA.

V letu 2013 bomo nadaljevali z izgradnjo hidroelektrarn na spo-
dnji Savi v skladu z določili Zakona o pogojih koncesije za izkori-
ščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1) in kon-
cesijske pogodbe. 

Med ključnimi letošnjimi investicijskimi projekti je pričetek izgra-
dnje jezovne zgradbe na HE Brežice in intenzivno nadaljevanje 
umeščanja v prostor za HE Mokrice. 

HE Krško v kratkem 
v poskusno obratovanje
Družba HESS, ki uspešno nadaljuje izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi, je tik pred zaključkom izgra-
dnje tretje v verigi, hidroelektrarne Krško. 

HE Krško – januar 2013

HE Brežice

HE Mokrice

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

BREŽICE - Najbrž ste že opazili, da se zadnje čase tudi v 
Posavju precej govori o socialnem podjetništvu. Eden iz-
med dogodkov, ki so želeli osvetliti to področje, je bil tudi 
v soboto, 16. marca, v Mladinskem centru Brežice z na-
slovom Regionalni razvojni forum - S socialnim podjetni-
štvom do novih delovnih mest v Posavju.

Dogodek je potekal pod pokroviteljstvom Iva Vajgla, evrop-
skega poslanca, z mnogimi soorganizatorji pa sta na dogodek 
in nadaljnji razmislek o priložnostih te oblike podjetništva pri 
nas vse zainteresirane povabila Tadej Slapnik iz Slovenskega 
foruma socialnega podjetništva in posavski podjetnik Tomislav 
Jurman, direktor Zavoda Doseg. Na forumu je potekala pred-
stavitev nekaterih praks in izkušenj na področju socialnega 
podjetništva ter delovanja organizacij, ki iz dneva v dan gra-
dijo mostove med dobrim gospodarjenjem na trgu in neprofi-
tnim delom v družbeno dobro (Zavod Gostoljubnost slovenskih 
domov, Zavod Doseg, društvo Naprej, kooperativa Medcoop, 
Sklad dela Posavje, Deželna banka Slovenije, Sončna zadruga 
lokalne samooskrbe z energijo, Lokalna akcijska skupina Posav-
je, Lokalna razvojna fundacija in Stičišče Prstan, Profruit ...). 
O tem, zakaj so se odločili za organizacijo tega dogodka, smo 
povprašali pobudnika Tomislava Jurmana: „Poslanstvo Zavoda 
Doseg je spodbujanje podjetništva, Slovenski forum socialne-
ga podjetništva pa s pristopi socialnega  podjetništva generi-
ra družbeno ekonomske spremembe. Ponudbo za organizaci-
jo lokalnega dogodka smo sprejeli z odprtimi rokami s ciljem, 
da spodbudimo procese, ki v svetu že zelo pomembno vpliva-
jo na lokalne ekonomije.“ 

Kljub temu pa je v Sloveniji opaziti tudi veliko zadržanosti do 
socialnega podjetništva, a Jurman pravi, da je ta oblika podje-
tništva specifična in terja svoj čas, saj „socialno podjetništvo 
ni gumb, na katerega pritisnete in daje rezultate. Osebno me-
nim, da je največji izziv v nenehnem učenju. Eden temeljev 
socialnega podjetništva je namreč demokratičnost, ki se kaže 
v odločanju po načelu en človek en glas. Glede na pretekle iz-
kušnje se tega nekoliko bojimo, a primeri iz sveta kažejo, da 
je to povsem obvladljiv izziv. Aktivno moramo delovati pri iz-
obraževanju posameznikov, ki se vključujejo v različne oblike 
socialnega podjetništva, in potem je ta skrb odveč. Poznamo 
naravnost navdušujoče primere iz Evrope, ki kažejo kako učin-
kovit je lahko tak sistem odločanja, različni subjekti, ki teme-
ljijo na načelih socialnega podjetništva, po svetu že omogoča-
jo 100 milijonov delovnih mest.“ Žal gre marsikaj izmed tega 
povsem mimo nas, še pove Jurman in poudari, da plačujemo 
zelo visoko ceno za nezaupanje v sodelovanje in povezovanje 
ter da moramo to čim hitreje spremeniti. Povezovanju in uvi-
du novih priložnosti pa so namenjeni tudi dogodki, kakršen je 
bil v Brežicah in kakršni se bodo na temo socialnega podjetni-
štva zvrstili že v aprilu po Posavju.  M. M.

Forum o socialnem podjetništvu 
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Osnovna vizija projekta je bila vzpostavitev modela par-
tnerskega sodelovanja, katerega glavni namen je ohranja-
nje naravne in kulturne dediščine na omenjenih partnerskih 
območjih. 

Med ključne cilje smo v začetku leta 2011 uvrstili izboljša-
nje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, 
omogočanje trajnostnega prenosa znanj s področja naravne 
in kulturne dediščine ter na projektnem območju zagoto-
viti strokovno in svetovalno pomoč v muzejih in podobnih 
ustanovah. 

V okviru projekta smo želeli v prvi vrsti ozavestiti ljudi nad 
50. letom starosti o pomenu varovanja naravnih in kulturnih 
virov ter razvijati in krepiti čezmejno povezovanje s skupno 
ponudbo naravne in kulturne dediščine partnerskega obmo-
čja. Tega cilja pa nikakor ne bi mogli doseči brez sodelujočih 
udeležencev izobraževalnega programa, ki dobro poznajo 
okolje, v katerem živijo, in so z veseljem obudili svoje poten-
ciale ter se aktivno udeleževali organiziranih izobraževanj.

Splošno znanje in duhovno bogastvo ljudi je zelo po-
membno za razvoj okolja, v katerem živimo. Z namenom, da 
bi vsa pridobljena znanja prostovoljci lahko posredovali širši 
javnosti, smo si zastavili še naslednje cilje. Pospeševanje ra-
zvoja čezmejnega turizma smo želeli doseči s povezovanjem 
muzejev, skupno promocijo dediščine na projektnem obmo-
čju s skupno spletno stranjo, večjezičnim katalogom in »info« 
točkami. Menili smo, da lahko s starejšimi prostovoljci zmanj-
šamo primanjkljaj strokovnih delavcev v muzejih in na ta način 
prispevamo k ohranjanju evropske kulturne dediščine.

Ugotovili smo, da ima Posavje še ogromno skritih atrak-
tivnosti, ki so poznane le malo ljudem; glas o njihovem ob-
stoju pa se mnogokrat širi le preko ustnega izročila, ki ne do-
seže širše javnosti. Zato smo v okviru projekta Delim znanje 
– ohranjam dediščino »KULT-PRO« na Ljudski univerzi Kr-
ško preko 60-urnega izobraževalnega programa poveza-
li in usposobili 18 starejših prostovoljcev, ki se bodo aktivno 
udejstvovali na področju ohranjanja naravne in kulturne de-
diščine Posavja. Program je obsegal 4 izobraževalne module: 

(1) prostovoljstvo, komunikacija in javno nastopanje, 
(2) kulturna dediščina lokalnega območja, 
(3) naravna dediščina lokalnega območja in 
(4) informacijsko-komunikacijska tehnologija. 

Predavanja so vodili usposobljeni strokovnjaki. V sklopu 
prvega modula, ki sta ga izpeljala Primož Jamšek, dipl. soc. 
del. in Mateja Petric, univ. dipl. ped., so udeleženci pridobili 
znanja o vlogi prostovoljstva v družbi in napotke za učinko-
vito predstavitev brez tresočega glasu in treme. Obravnava-
li so namreč načine komuniciranja in elemente javnega na-
stopanja, na koncu pa so se morali še dokazati z govornim 
nastopom. 

V drugem izobraževalnem modulu, ki ga je vodila Alenka 
Černelič Krošelj, prof. umet. zgod. in univ. dipl. etnol. in kult. 
antrop., so se prostovoljci spopadli z vrstami in statusi kultur-
ne dediščine ter spoznali dediščino Posavja. Znanje so pod-
prli s praktičnimi predstavitvami in terenskim delom. Opravi-
li so dve strokovni ekskurziji po Posavju.

Skozi naravno dediščino Posavja je prostovoljce popeljal 
Jože Prah, inž. gozd.; med drugim so dobili informacije o na-
ravovarstvu, zaščitenih območjih v Sloveniji ter o tem, kaj spa-
da pod naravno dediščino območja in kako varujemo narav-
ne vrednote. Teorijo so prelili v prakso na strokovni ekskurziji 
(ogled naravne dediščine Posavja). Ob zaključku izobraževa-
nja je bilo organizirano soočenje in razprava za okroglo mizo.

V okviru četrtega sklopa izobraževanja so udeleženci raz-
vili kompetenco digitalne pismenosti, ustvarjali digitalne foto-
grafije in se usposobili za osnovno delo z računalnikom. Pre-
daval je gospod Zoran Tkavc, inž. elektroteh.

Vsa gradiva izobraževalnega programa so na voljo na sku-
pni internetni strani www.kultpro.si.

S pomočjo izkustvenega znanja ter na novo pridobljenih 
znanj in kompetenc bodo udeleženci, ki prihajajo iz občin Kr-
ško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki, lahko uspešno 
delovali kot prostovoljni delavci v muzejih in muzejskih 
zbirkah ter kot povezovalci turistično zanimivih destinacij 
po lokalnem območju, kar je novost v Posavju.

Rezultat partnerskega sodelovanja je večjezični katalog, 
kjer so predstavljene še neraziskane in širši javnosti nepozna-
ne naravne in kulturne zanimivosti območja vseh projektnih 
partnerjev. Naši udeleženci so k ohranjanju dediščine pripo-
mogli z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju kataloga. Ve-
stno so zbirali predloge in na koncu izbrali pet zanimivosti 
posavskega območja. 

To so: petstoletna lipa v 
Budni vasi pri Sevnici, delujo-
ča krušna peč na Senovem, 
fosili neznanega izvora na 
kamnu (najdeno pri Podbo-
čju) in naravni amfiteater 
na Malkovcu pri Sevnici.

Učimo se za življenje je slogan Ljudske univerze Krško – 
in v tem smislu so udeleženci projekta sprejeli nov izziv, saj 
so ne glede na svoje bogate izkušnje pokazali veliko mero 
zanimanja za vseživljenjsko učenje. Kljub temu, da je projekt 
zaključen, pričakujemo, da se izvajanje prostovoljstva ne bo 
končalo. V prostorih Ljudske univerze Krško je namreč vzpo-
stavljena informacijska točka »KULT PRO«, kjer lahko vsi 
zainteresirani dobite podatke o tem, na koga se je potreb-
no obrniti za učinkovito predstavitev naravne in kulturne de-
diščine Posavja, na voljo pa vam je tudi katalog. Projekt smo 
uspešno zaključili, Posavje pa je bogatejše za skupino izkuše-
nih prostovoljcev. Njihovo in naše delo si lahko ogledate na 
skupni spletni strani projekta www.kultpro.si.

Ob zaključku projekta so se vsi udeleženci, prostovoljci 
iz regij Posavje, Savinjska, Pomurje ter z obmejnih območij 
Međimurska županija in Krapinsko-Zagorska županija, zbrali 

v Krškem, kjer je Ljudska univerza Krško organizirala zaključ-
no srečanje. Kult-projevci so imeli možnost ogleda Mestnega 
muzeja in nenavadnega naravnega amfiteatra na Malkovcu.

Menimo, da je prenos znanj in izkušenj na mlajše rodove 
ključnega pomena za ohranjanje in oživljanje naravne in kul-
turne dediščine. Kulturni prostovoljci nedvomno dokazuje-
jo, da jim je še kako mar, da se dediščina ohrani. Z nesebično 
medsebojno pomočjo in izmenjavo izkušenjskega znanja že-
lijo popestriti svoje tretje življenjsko obdobje, hkrati pa storiti 
za družbo in zanamce nekaj dobrega. S tem bodo pomemb-
no pripomogli k negovanju dediščine, jo ponesli v svet in jo 
napravili nepozabno.

Izjave prostovoljcev:

Franc Černelič, Podbočje: 
Projekt KULT PRO je osvežil znanje in za-
nimanje na področju odkrivanja in upora-
be kulturne dediščine v praktične namene. 
Udeleženci smo postali ekipa, ki zmore po-
vezati različna izhodišča in ljudi za bolj pol-
no življenje v prostoru in času. Sodelovanje 

je bilo zanimivo in prijetno.

Marta Kralj, Tržišče: 
Zelo sem vesela, da sem sodelovala v tem 
projektu. KULT PRO nam je pomagal pri 
raziskovanju naravne in kulturne dedišči-
ne v Posavju. Spoznali smo veliko prime-
rov dobrih praks. Najlepše od vsega pa je, 
da smo skovali vezi med hrvaškimi in slo-

venskimi partnerji.

Ivana Vatovec, Brežice: 
Udeležba na izobraževanju mi je prinesla 
veliko prijetnih ur ob druženju z ljudmi po-
dobnih zanimanj in delovanj. Na predava-
njih sem ogromno pridobila. Čeprav sem 
bila zadnja leta zaposlena v turizmu, sem 
šele sedaj ugotovila, koliko vsega še nisem 

vedela, ne poznala. Terensko izpopolnjevanje je bilo seveda 
zelo dobrodošlo, saj smo dobili strokovne prikaze krajev in 
znamenitosti kulturne dediščine v Posavju. Zelo moram po-
hvaliti vodstvo Ljudske univerze, gospo Kršakovo in gospo 
Anjo Brilej Bohorč ter vse predavatelje brez izjeme. Skratka, 
v projektu KULT PRO smo postali res ena prijetna kultpro-
jevska družina!

 Pripravila: Jasmina Kene
 Ljudska univerza Krško

Kulturni prostovoljec, to sem jaz!
Na Ljudski univerzi Krško konec meseca marca zaključujemo projekt DELIM ZNANJE – OHRANJAM DEDIŠČINO »KULT PRO«. Projekt je bil delno fi-
nanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter iz Evropske unije – Instrumenta za predpristopno pomoč (Operativni program 
Slovenija–Hrvaška 2007-2013). Čezmejni projekt, pri katerem so sodelovali vodilni partner Ljudska univerza Šentjur, Ljudska univerza Krško, Lokalna 
turistična organizacija Prlekija Ljutomer ter dva hrvaška partnerja Turistička zajednica općine Štrigova in Turistička zajednica općine Marija Bistrica, 
je partnerske organizacije in udeležence izobraževanja povezal tako na kulturno-turistični kot tudi na prijateljski ravni. 

Krušna peč na SenovemZnamenita lipa

Naravni amfiteater

Udeleženci projekta KULT PRO 
pred Mestnim muzejem Krško

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

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

BIBA In AjKA II
13039B [07.03.2013] in 13038B 
[16.03.2013]
Pasji sestrici, simpatični majhni 
črni psički, čakata na prijazne la-
stnike. 

ZALA
13076 K [27.02.2013]
Zala je majhna, 1 leto stara, zelo 
pridna psička. Najdena je v kra-
ju Dol, Krško 27.02.13. Lastnika 
prosimo, da se oglasi. 

ČUPKO
13089 B [15.03.2013]
Priden psiček manjše rasti, nem-
ški l. terier. Išče prijaznega la-
stnika. Psiček je bil rešen pred 
poginom, saj je bil zapleten z ve-
rigo. 

ZAKLADNICA KULTURNE DEDIŠČINE POSAVJA

Brežiški grad je mogočna utrdba iz 16. stoletja, kasneje stanovanjski objekt grofov Attemsov, v katerem je  
leta 1949 začel delovati Posavski muzej Brežice. Več tisoč muzejskih predmetov iz arheologije, etnologije, 
zgodovine in umetnostne zgodovine je postavljenih na ogled v prostorih pristne ravninske grajske stavbe 
– nekdanjem bivalnem gradu. O zgodnjih časovnih obdobjih od prazgodovine do prihoda Slovanov z 
izkopaninami pripoveduje bogata arheološka zbirka; kako so stanovali, delali, verovali in se likovno 
izražali prebivalci Posavja v 19. in 20. stoletju priča nekaj sto  predmetov v etnološki zbirki. V zbirki Kmečki 
upori in reformacija so na zidu zapisane prve tiskane besede v slovenskem jeziku: Le vkup, le vkup, le 
vkup, uboga gmajna. Med razstavljenimi predmeti je izpostavljena dragocena Biblija, eden od 78 
ohranjenih izvodov, prevod Svetega pisma iz nemščine v slovenščino.
Brežiški grad posebej odlikuje barok, ki mu sledimo od poslikanega stopnišča in kapele do s freskami 
poslikane in največje takšne dvorane v Sloveniji. Nedavno obnovljena Viteška dvorana je na ogled v vsej 
svoji svežini in sijaju. Pogled nanjo nam vsaj prvikrat vzame dih, zaradi izjemne zvočnosti pa drugič spet 
ob poslušanju klasične baročne glasbe med vsakoletnimi koncerti.  
Razstava Bürger – mestjan – meščan v prostoru med dvorano in izhodom na teraso nas povabi v leto 
1900, sprejme nas v intimo meščanske spalnice in salona s pogledom na mestno ulico. Dvorne baročne 
stopnice vodijo iz dvorane v drugo polovico muzeja, ki jo pričenja zbirka novejše zgodovine z 
izgnanstvom, nadaljuje umetnostnozgodovinska zbirka s posvetno in cerkveno dediščino Posavja, 
zaključi pa spominska galerija Franja Stiplovška, ustanovitelja in dolgoletnega ravnatelja muzeja. 
 
Prenovljena viteška dvorana jemlje dih in je prostor za prestižne poroke.
Vljudno vabljeni!

Posavski muzej Brežice                 Cesta prvih borcev 1, Brežice                 www.posavski-muzej.si

Članice in člani diplomatske-
ga zbora so v prostorih Fa-
kultete za turizem prisluh-
nili predstavitvi fakultete in 
Občine Brežice, s poudarkom 
na priložnostih za mednaro-
dno sodelovanje na podro-
čju podjetništva in turizma. 
Seznanili so se tudi s projek-
tom logističnega centra Fe-
niks ob letališču Cerklje ob 
Krki in obiskali podjetje INO 
Brežice d.o.o. iz Krške vasi, 
ki uspešno posluje na med-
narodnem trgu. 

V drugem delu obiska so ve-
leposlaniki okusili delček 

Velikonočno voščilo
Spoštovani občanke in občani, bralke 

in bralci Posavskega obzornika,

voščimo vam vesele in blagoslovljene 
velikonočne praznike, ki naj vam prinesejo 

notranji mir, upanje in vedrino. 

Želim vam, da praznike preživite 
v družbi vaših najdražjih.

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

V občini Brežice med zanimivimi ptiči poleg kosca in čebe-
larja gnezdijo tudi štorklje, svoje gnezdo ima par štorkelj 
že vrsto let v Krajevni skupnosti Šentlenart. Dolga zima, šte-
vilne padavine in ostale vremenske nevšečnosti so povzroči-
li statično nestabilnost gnezda. Na pobudo KS Šentlenart in 
Občine Brežice so delavci Elektro Celja prijazno priskočili na 
pomoč in stabilizirali gnezdo z izvedbo podkonstrukcije, ki 
bo štorkljam omogočila varno gnezditev in skrb za mladiče. 

Diplomate navdušila urejenost občine
BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je v soboto, 23. marca, sprejel predstavnike diplomatske-
ga zbora in jim predstavil občino Brežice ter njene razvojne potenciale. V sklopu obiska je 10 velepo-
slanikov obiskalo Fakulteto za turizem, podjetje INO Brežice d.o.o., Posavski muzej Brežice, Klet penin 
Istenič in Terme Čatež d.d. – grad Mokrice. Goste je navdušila urejenost občine, čisto okolje ter narava, 
za katere so se strinjali, da so pomembni dejavniki pri razvoju turizma. 

pestre turistične ponudbe v 
občini. Obiskali so Posavski 
muzej Brežice, kjer so obno-
vljene freske v Viteški dvora-
ni občudovali ob zvokih citer 
nadarjenih učenk Glasbene 
šole Brežice Eme in Anama-
rije Agnič. Diplomati so si 
ogledali še vinorodno Bizelj-
sko in Klet penin Istenič, kjer 
so jim prikazali proizvodnjo 
penin. Srečanje z županom 
občine Brežice so zaključili 
na gradu Mokrice s predsta-
vitvijo programov in produk-
tov največjega turističnega 
ponudnika v regiji - podje-
tja Terme Čatež. 

Ob slovesu se je veleposlanik 
Republike Češke v Sloveniji 
Petr Voznica v imenu vseh 
veleposlanikov županu Ivanu 
Molanu zahvalil za aktivno 
srečanje in zanimive pred-
stavitve. Župan Ivan Molan je 
ob tej priložnosti dejal, da so 
diplomati dobili dobro pred-
stavo o možnostih sodelova-
nja v občini, zato v prihodnje 
pričakuje konkretne pogovo-
re o sodelovanju pri različnih 
projektih na področju gospo-
darstva in turizma. 

Občino Brežice so obiskali ve-
leposlanik Kitajske v Sloveniji 

nj. eksc. Zhang Xianyi, vele-
poslanica Italije nj. eksc. Ros-
sella Franchini Sherifis, vele-
poslanik Nizozemske nj. eksc. 
Johannes Douma, veleposla-
nik Belgije nj. eksc. Paul Jan-
sen, veleposlanik Poljske nj. 
eksc. Cezary Król, veleposla-
nik Latvije nj. eksc. Bahtijors 
Hasans, veleposlanik Ukrajine 
nj. eksc. Mykola Kyrychen-
ko, veleposlanik Romunije nj. 
eksc. Marius Cosmin Boiangiu 
in veleposlanik Češke nj. eksc. 
Petr Voznica ter koordinator 
obiska častni generalni konzul 
Nepala Aswin K. Shrestha.

www.brezice.si 

Predstavitev podjetja INOVeleposlaniki na ogledu mesta

Popravljeno gnezdo pričakuje štorklje

BREŽICE, BRDO PRI KRANJU - Občina Brežice se je na podla-
gi neodvisnih analiz uvrstila med 6 % razvojno najbolj pro-
dornih slovenskih občin. Občino veseli, da je načrtno vlaga-
nje v razvoj in izboljševanje učinkovitosti prepoznano tudi 
na državni ravni in da je v nekaj letih občina postala prepo-
znavna po dosežkih posameznikov in društev ter tudi kot so-
dobna, k občanom usmerjena lokalna skupnost. 
Ključnega pomena pri ocenjevanju 211 slovenskih občin so 
bili letos poleg različnih razvojnih dokumentov, projektov 
in proračunov tudi protikrizna strategija in primeri dobrih 
praks, s katerimi se je predstavila tudi brežiška občina. V 
marčevski posebni izdaji revije Zlati kamen so na podlagi 
analiz za Občino Brežice zapisali, da kljub racionalizaciji 
občina poudarja pomen društev in prostovoljstva kot po-
membnih dejavnikov socialne povezanosti, kar je v kriznih 
razmerah izjemnega pomena. V biltenu dobrih praks je ob-
čina predstavila priložnosti razvoja prireditvenega turizma v 
povezavi z obstoječo turistično ponudbo. Ocenjevalce pro-
jekta Zlati kamen pa je navdušil tudi Mladinski kulturni cen-
ter, ki je primer dobre prakse za ostale občine. 

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

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

Občina Brežice je za izgra-
dnjo novega vrtca v Brežicah 
na razpisu uspešno pridobi-
la več kot 2 milijona evrov 
evropskih sredstev za 5,6 
milijona vredno investici-
jo. Javno naročilo za izbor 
izvajalca za izgradnjo vrtca 
je v teku, ponudbe za izved-
bo del pričakuje občina do 
8.4.2013. Pričetek gradnje 
je načrtovan v mesecu maju, 
zaključek del pa v letu 2014. 

Občina Brežice se je že juni-
ja 2012 odzvala na javni po-
ziv Ministrstva za gospodar-

Občina Brežice med najbolj 
prodornimi občinami

Novi vrtec s pomočjo evropskih sredstev
ski razvoj in tehnologijo za 
predložitev vlog za sofinan-
ciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Regi-
onalni razvojni program« ra-
zvojne prioritete »Razvoj re-
gij« operativnega programa 
krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov 2007-2013 za 
obdobje 2012-2014, in v me-
secu marcu prejela sklep o 
sofinanciranju investicije Iz-
gradnja Vrtca Mavrica Breži-
ce višini 2.212.332 evrov.
Pridobljena evropska sred-
stva bodo omogočila iz-
gradnjo novega vrtca, ki 

predstavlja eno največjih 
investicij Občine v zadnjih 
letih. Finančno in logistično 
zahteven projekt je ocenjen 
na 5,6 milijona evrov (pripra-
va projektne dokumentacije, 
izgradnja, oprema), od tega 

bo predvidoma 4,6 milijone 
evrov namenjenih za izved-
bo gradbenih del. 
Sočasno s postopkom javne-
ga naročanja se je pričelo 
tudi urejanje nadomestnih 
prostorov, kamor se bodo 
preselili oddelki vrtca in 
kjer bodo delovali do dokon-
čanja. Strokovne službe Ob-
čine Brežice in vodstvo vrtca 
so Svet staršev že seznanili z 
načrtovanimi aktivnostmi, z 
rednim obveščanjem pa bodo 
nadaljevali tudi v prihodnje. 
Otroci bodo prestopili vrata 
novega vrtca v l. 2014. 
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Pred začetkom motoristične sezone vas vabimo na »akcijo 
motorist«, ki bo potekala v centru varne vožnje – Raceland 
v Krškem v nedeljo, 14. aprila, od 9.30 do 16. ure. Inštruk-
torji bodo udeležence seznanili s teoretičnimi in praktičnimi 
pravili varne vožnje, jim prikazali varnostno – zaščitno opre-
mo, med drugim tudi varnostne zračne blazine za motori-

ste, obiskovalci bodo lahko uporabili simulator varne vožnje 
ter vozili na spretnostno-korekcijskem poligonu in na dirkal-
ni pisti; prikazali pa jim bodo tudi nudenje prve pomoči pri 
zdrsu motorista. Gotovo bo zanimivo tudi predavanje psiho-
loga dr. Mihaela Rostoharja o pripravi voznika na vožnjo s 
psihološkega vidika. 

Akcija bo že peto leto potekala na pobudo Svetov za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu Občin Krško, Brežice, 
Sevnica in Škocjan skupaj s Policijsko upravo Novo mesto, 
Zdravstvenim domom Krško in Centrom varne vožnje Race-
land Krško.

Akcija je eden od načinov, s katerimi želijo pristojni prispe-
vati k zmanjšanju števila nesreč, pa tudi nadaljevati s tra-
dicijo akcije, ki je vsako leto bolj obiskana, zaželena in za-
radi izmenjave izkušenj tudi zelo koristna. Zato vabljeni k 
preizkusu ter ogledu zanimive akcije.  Vabljeni tudi vsi osta-
li ljubitelji motornih koles.

V primeru slabega vremena bo akcija prestavljena za teden 
dni in bo v tem primeru potekala                   21. aprila 2013.

Vstop prost, dobrodošli!

Občina Krško je v zadnjih letih zgradila 7 kilometrov novih 
kolesarskih povezav, dodaten razvoj na tem področju pa vidi 
v povezovanju občin vzdolž reke Save in Krke. S tem name-
nom je na pobudo krške občine potekal posvet občin od Hra-
stnika do Brežic vzdolž reke Save in od Žužemberka do Brežic 
vzdolž reke Krke. Posvet je bil namenjen predstavitvi ideje, 
kako t. i. daljinske kolesarske povezave v našem okolju ure-
sničiti po že delujočem vzoru povezav Mura - Drava bike, ki 
teče od Avstrije do Hrvaške in povezuje tri države. 

Posveta so se udeležili predstavniki devetih občin vzdolž 
obeh rek, ki so koncept, da bi se v daljinskih kolesarskih po-
vezavah povezali med seboj, tudi podprli. Povezava naj bi 
segala tudi v sosednjo Hrvaško in tam potekala skozi mesto 
Samobor. Delovna skupina bo v naslednjih mesecih začrta-
la idejno kolesarsko povezavo, pregledala obstoječo mrežo 
kolesarskih poti v občinah in na ravni države ter predlagala 
način umestitve kolesarskih poti na teh območjih v omenje-
no kolesarsko povezavo. Zatem sledi skupen nastop občin na 
javnem razpisu za evropska sredstva v obdobju 2014-2020, 
ki daje možnost tudi za sofinanciranje tovrstnih področij.

Mag. Romana Pečnik je na nedavnem posvetu kot izhodišče, 
na katerem gradi Občina Krško, predstavila študijo kolesar-
skih povezav, ki jo je občina že leta 2009 pripravila z name-
nom organiziranega pristopa k izgradnji rekreacijsko-turi-
stične mreže, ki bi omogočila kolesarjem, pešcem in ostalim 
rekreativcem urejeno in varno infrastrukturo in s tem prispe-
vala tudi k trajnostnemu razvoju v lokalni skupnosti. 

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in 
častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu v ob-
čini Krško, za leto 2013 je na voljo na spletni strani www.
krsko.si, v rubriki Javni razpisi. Vloge s priloženo zahteva-
no dokumentacijo morajo prispeti najkasneje do 24. maja 
2013. Za ta namen je v proračunu letos rezerviranih 16.700 
evrov denarja. 

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje indi-
vidualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav za ko-
munalne odpadne vode. 

Upravičenci do povračila stroškov investicije po tem razpi-
su so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš s 
stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v 
občini Krško, ki delujejo v javnem interesu. Delež sofinan-
ciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali 
od 1.1.2011 do oddaje vloge. Maksimalna višina upravičenih 
stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400,00 
EUR z DDV.

Kandidati bodo vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in priloga-
mi lahko pričeli vlagati prvi delovni dan v mesecu aprilu, na 
sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških 
žrtev 46. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala 
enkrat mesečno, razen v mesecu juliju, avgustu in decembru. 

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 
prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sedežu Centra za 
podjetništvo in turizem Krško ter na spletnih straneh: www.
cptkrsko.si in www.krsko.si, pod rubriko Javni razpisi.
Ostale informacije glede javnega razpisa so dosegljive na se-
dežu Centra za podjetništvo in turizem Krško ali na telefon-
ski številki: 07 490 22 25 (Mateja Jurečič).

Povabilo k sodelovanju 
pri organizaciji 

praznika občine Krško 2013
Občina Krško vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnje-
ga praznovanja občinskega praznika, ki bo potekalo v za-
četku meseca junija. Komisija bo na podlagi prejetih pre-
dlogov oblikovala program prireditev, ki bo objavljen na 
spletni strani www.krsko.si in na osnovi katerega bodo k 
izvedbi povabljeni potencialni izvajalci programov.

Vabimo društva in organizacije, da se prijavijo na razpis 
s svojo prireditvijo in tako počastijo praznik vseh obča-
nov in občank. Razpisna dokumentacija bo objavljena na 
spletni strani Občine Krško, lahko pa jo dvignete tudi v 
Kabinetu župana po 1. aprilu 2013. Dodatne informaci-
je: 07/49-81-201, Metka Resnik.

Predloge sprejemamo do petka, 19. aprila 2013, na na-
slov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško (s pripisom: »Ob-
činski praznik 2013«).

Razpis omogoča finančno pomoč pri organizaciji dogodkov, 
ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju občine 
Krško. Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih 
komisija dodeli glede na merila, ki so sestavni del tega raz-
pisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev 
je 850 evrov, celotna vrednost za tovrstno sofinanciranje pa 
v tekočem proračunu znaša 22.000 evrov. Razpis je celoleten 
in je na voljo do porabe razpoložljivih sredstev. Razpis je do-
stopen na spletni strani www.krsko.si, v rubriki Javni razpisi. 

Devet občin podprlo sodelovanje 
v projektu daljinske kolesarske 
povezave Sava - Krka bike

Objavljen je javni razpis za 
sofinanciranje dogodkov v občini 
Krško za leto 2013

Javni razpis za sofinanciranje 
individualnih hišnih kanalizacijskih 
priključkov in malih čistilnih naprav za 
komunalne odpadne vode

NOVOST GLEDE NA PREJŠNJA LETA:
1. V vlogi je potrebno med obrazci priložiti tudi Potrdilo 

o plačanih računih.
2. V primeru, da bo prispelo več vlog, kot je na voljo raz-

položljivih sredstev, bodo imele prednost vloge s potr-
dilom o plačanem računu opravljene storitve starejše-
ga datuma. V primeru, da bo več vlog z istim datumom 
potrdila o plačanem računu, se bodo te obravnavale gle-
de na datum izdane izjave o ustreznosti oz. pravilni 
priključitvi, šele tretji kriterij (v kolikor bo potreben) 
pa bo časovno zaporedje prispetja vlog.

Priprava motoristov na novo 
motoristično sezono – pridružite 
se »akciji motorist« v Vrbini

Potrdili program gospodarskih 
javnih služb in zaključni račun

Letni program gospodarskih 
javnih služb je osnovni doku-
ment, v katerem so določene 
aktivnosti, ki jih bo koncesi-
onar izvajal na področju go-
spodarskih javnih služb tako 
individualne kot kolektivne 
rabe. Sem spadajo oskrba s 
pitno vodo, odvajanje in či-
ščenje odpadne vode, ravna-
nje z odpadki, pogrebna in 
pokopališka dejavnost, ure-
janje tržnice, letno in zimsko 
vzdrževanje cest, javna raz-
svetljava, izobešanje zastav 
in urejanje zelenic. Svetni-
ki na predstavljen letni pro-
gram omenjenih služb niso 
imeli večjih pripomb, opo-
zorili pa so na neurejenost 
nekaterih ekoloških otokov.

Direktor Sektorja komuna-
la v družbi Kostak Jože Le-
skovar je ob tem povedal: 
„V tem programu je najpo-
membnejše, da so določeni 
tudi poraba sredstev in na-
jemnine. Največje aktivnosti 
bomo imeli pri oskrbi s pitno 
vodo, predvsem na področju 
zmanjševanja vodnih izgub 
in zagotavljanja kakovostne 
pitne vode v občini Krško. 
Druga pomembna naloga je 
čim večja priključitev indi-

vidualnih hiš na kanalski sis-
tem in čistilne naprave, na 
področju ravnanja z odpad-
ki pa ureditev obstoječih in 
dodajanje novih ekoloških 
otokov. Pri tem apeliram na 
občane, da naj na ekološke 
otoke odlagajo tiste odpad-
ke, za katere so ekološki oto-
ki namenjeni, ne pa, da tam 
nekateri dostavljajo tudi ko-
sovne odpadke, nevarne od-
padke, za katere je možno 
poskrbeti drugače.“

Poleg omenjenega sklepa le-
tnega programa delovanja 
gospodarskih javnih služb 

so svetniki sprejeli še sklep 
o spremembi in dopolnitvi 
tarifnih sistemov za izvaja-
nje dejavnosti, opredeljenih 
v koncesijski pogodbi. Cene 
oziroma tarife za dejavnosti 
individualne rabe, ki jih pla-
čujejo uporabniki komunal-
nih storitev in so bile spre-
jete v letu 2008, ostajajo v 
letu 2013 nespremenjene, 
sprememba se uvaja le na 
področju ravnanja z odpadki, 
ko je bila z mesecem januar-
jem opravljena uskladitev z 
določbami iz leta 2011. Le-
skovar poudarja, da so cene 
komunalnih storitev v obči-
ni Krško še vedno nižje v pri-
merjavi z drugimi občinami 
v Posavju.

Občinski svet je potrdil tudi 
številne investicije oz. doku-

mente identifikacije investi-
cijskih projektov. Gre za pro-
jekte: pločnik Cesta 4. julija 
– Bogovič, regulacija potoka 
Skradnja in pločnik Šutna, 
celovita prenova Dalmati-
nove ulice, CKŽ in ureditev 
Zatona, izvedba agromelio-
racije na komasacijskem ob-
močju Brege in Mrtvice, po-
trdili pa so tudi novelacijo 
investicijskega projekta za 
komunalno opremljanje ze-
mljišč ZN Videm-Polšca ob-
močje A. Svetniško odobritev 
so dobile tudi spremembe in 
dopolnitve ureditvenega na-
črta za asfaltno bazo Drno-
vo, ki dajejo možnost rušitve 
obstoječih objektov, nadkri-
tja pritličnih nadstrešnic ter 
ureditev parkirišč za tovorna 
vozila in ob upravni zgradbi.

Potrdili so tudi zaključni ra-
čun občinskega proračuna za 
2012, ki se, kot je poveda-
la vodja občinskega oddelka 
za finance Božislava Venek, 
ne razlikuje bistveno od de-
cembra sprejetega rebalan-
sa. Realiziranih je bilo 37,1 
milijonov evrov prihodkov 
in 36,9 milijonov evrov od-
hodkov, zadolženost občine 
ob koncu leta pa je znaša-
la 21,3 milijonov evrov. Na 
pobudo Skupnosti občin Slo-
venije so svetniki sprejeli in 
podpisali še kodeks ravna-
nja izvoljenih predstavnikov 
v občini Krško.

KRŠKO – Občinski svet občine Krško se je 25. marca sestal na 24. redni seji. Svetniki in svetnice so 
opravili z vsemi 17 točkami dnevnega reda, med katerimi je bila tudi obravnava delovanja gospodarskih 
javnih služb, ki jih na območju občine opravlja koncesionar, družba Kostak Krško.

Občinski svet z županom in direktorico občinske uprave
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Ocvirk, direktor novomeškega kmetijsko-gozdarskega zavo-
da Jože Simončič, predsednik krajevne skupnosti Zabukov-
je Jože Baumkirher ter drugi predstavniki sodelujočih orga-
nizatorjev. Regijskemu kvizu, ki je potekal v domu krajanov 
v Zabukovju, je sledil družabni večer. 

Čistilne akcije tudi v občini Sevnica
Čistilne akcije bodo na celotnem območju občine Sevnica potekale od 1. do 
13. aprila 2013, izvajala pa jih bodo številna društva, krajevne skupnosti, javni 
zavodi, druge organizacije in posamezniki. Osrednji koordinator čistilnih akcij je 
Turistična zveza občine Sevnica (TZOS) v sodelovanju z Občino Sevnica, KŠTM 
Sevnica in Komunalo Sevnica, ki bo v času poteka akcij po predhodnem dogovo-
ru z lokalnimi koordinatorji poskrbela za brezplačen odvoz mešanih odpadkov.

Poudarek: Letos se pobirajo samo mešani odpadki, ne kosovni odpad.

Čistilne akcije bodo tudi letos potekale po že ustaljenem redu, in sicer:

Področni koordinatorji in izvajalci akcij bodo predstavniki turističnih društev, 
ki se bodo v svojem kraju z ostalimi društvi dogovorili o datumu čistilne akci-
je. Kjer v kraju ni turističnega društva, bo koordinacijo in izvedbo čistilne akci-
je prevzel predstavnik krajevne skupnosti.

Koordinatorji bodo poskrbeli za popis rezultatov čistilnih akcij (količino po-
branih odpadkov, število udeležencev, popis črnih odlagališč). Koordinator-
ji določenega področja na Komunalo Sevnica sporočijo lokacijo zbranih me-
šanih odpadkov.

Kontakti koordinatorjev v občini Sevnica:
Turistična zveza: Cvetka Jazbec (031 825 053), Alenka Kozorog (051 680 288)
Občina Sevnica: Bojan Kostevc (051 348 039)

Kontakti področnih koordinatorjev in datumi akcij po posameznih lokacijah 
ter obrazci za popis bodo objavljeni na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

Kontakt za sporočanje lokacije  pobranih odpadkov Komunali Sevnica:
Mojca Jazbinšek (07 81 64 714 in 031 653 298)

Vreče za čistilno akcijo lahko koordinatorji prevzamejo
v torek, 2. aprila 2013, od 10. do 16. ure,

v Turistični agenciji Doživljaj.

Vljudno vabljeni, da se čistilnih akcij udeležimo v čim večjem številu in skupaj 
pripomoremo k celostno urejeni podobi našega bivanjskega prostora.

 Turistična Zveza Občine Sevnica
 Cvetka Jazbec 

Obvestilo o razpisu 
za vpis otrok v vrtce 

za šolsko leto 2013/2014
Spoštovani starši.

Občina Sevnica skupaj z vrtci:
• Vrtec Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22, Sevni-

ca (www.vrtec-sevnica.si)
• Vrtec pri OŠ Krmelj, Krmelj 104, Krmelj (www.oskrmelj.si)
• Vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58 a, Šen-

tjanž (www.osmm.sentjanz.si)
• Enota vrtca Blanca, Blanca 13, Blanca (www.osblanca.si)

objavlja razpis za vpis 
predšolskih otrok v programe vrtcev 

na območju občine Sevnica za šolsko leto 2013/2014.

Vrtci bodo izvajali dnevne programe (6–9 ur), in sicer:
za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopol-
njenega 11. meseca do 3 let) in
za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vsto-
pa v šolo).

V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi 
poldnevni program, v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Na-
menjen bo otrokom od prvega leta starosti (oziroma najmanj 
11 mesecev) do vstopa v šolo. Program bo izveden v prime-
ru zadostnega števila prijav.

Enotni obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC V OBČI-
NI SEVNICA, ki ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni 
strani vrtca, šole ali občine, osebno prinesite ali pošljite po 
pošti v želeni vrtec v času od 25. 3. do 8. 4. 2013. 

Enoten vpis in vodena centralna evidenca vpisa prinaša-
ta številne prednosti, med njimi onemogočenje podvajanja 
vpisov, večji pregled nad prostimi mesti ter lažje in hitrej-
še informiranje.

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 – UPB2, 
25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 40/2012 
- ZUJF).

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem 
letu 2013/2014 (vključitev od 1. 9. 2013 dalje). Izpolnjeno 
vlogo oddajte tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključi-
tev izpolnjevali šele med šolskim letom. Na podlagi števila 
prijav za vpis otroka v vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis 
ter kapacitet posameznih vrtcev bodo vrtci oblikovali oddel-
ke za novo šolsko leto.

O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 
2013/2014 boste starši oziroma zakoniti zastopniki s strani 
vrtcev pisno obveščeni.

Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2012/2013 
niso bili sprejeti v vrtec ali pa ste starši vključitev zavrnili, 
morate vlogo vložiti ponovno. 

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

Mladi parlamentarci o odraščanju
V prostorih Osnovne šole Blanca je v petek, 22. marca, potekalo zasedanje občinskega šolskega parla-
menta občin Sevnica in Radeče. 28 mladih parlamentarcev in parlamentark z vseh osnovnih šol sevni-
ške in radeške občine je letos obravnavalo tematiko odraščanja ter radosti in stisk, ki jih prinaša to ži-
vljenjsko obdobje. 

Uvodoma so zbrane pozdravili 
ravnatelj Osnovne šole Blanca 
mag. Vincenc Frece, predse-
dnik Zveze prijateljev mladi-
ne Krško Vinko Hostar in žu-
pan Občine Sevnica Srečko 

Ocvirk, ki je med drugim po-
udaril pomen vključenosti, 
aktivne participacije in od-
govornosti  mladih v življenju 
lokalne in širše skupnosti. Do-
godka so se udeležili ravna-

telji šol in mentorji, ki so so-
delujoče odlično pripravili na 
sodelovanje v programu šol-
skega parlamenta. Kulturne-
mu programu je sledila pred-
stavitev akcij na obravnavano 
tematiko, ki so jih izvedle vse 

vključene šole, delo v skupi-
nah ter razprava. Sodelujoči 
so izbrali predstavnika, ki bo 
posavsko regijo zastopal na 
nacionalnem otroškem par-
lamentu v mesecu aprilu. 
 Foto: Občina Sevnica

Na parlamentu so sodelovali učenci in učenke osnovnih 
šol: Ane Gale Sevnica, Blanca, Boštanj, Krmelj, Milana 
Majcna Šentjanž, Sava Kladnika Sevnica, Tržišče in Mar-
jana Nemca Radeče.

Občinski šolski parlament je potekal v knjižnici Osnov-
ne šole Blanca, kjer so letos poskrbeli za organizacijo 
dogodka. 

Svetovni dan lutk na sevniškem gradu
Prav na prvi pomladni dan obeležujemo svetovni dan lutk, ki so z ustanovitvijo Grajskega lutkovnega 
gledališča Sevnica pod vodstvom Snježane in Bernarda Pungerčič v naših krajih dobile posebno mesto. 
Z uspešnim delovanjem gledališče namreč pomembno vpliva na razvoj in širjenje lutkarske dejavnosti 
med mladimi. Tudi letos so na Gradu Sevnica v petkovem popoldnevu pripravili tradicionalno lutkovno 
srečanje z bogatim programom. 
Lutkovno srečanje ob svetov-
nem dnevu lutk se je pričelo 
v grajskem atriju s slovesnimi 
fanfarami in bobni, prihodom 
in nagovori barona Moscona, 
kralja Lutkana in njegove-
ga ministra za kulturo. Zbra-
ne sta pozdravila tudi župan 
Srečko Ocvirk in direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Pernov-
šek, lutkarica Snježana Pun-
gerčič pa je prebrala med-
narodno poslanico svetovne 
lutkovne organizacije Unima. 
Otvoritveni del prireditve je 
povezovala Sonja Bobek Si-

mončič, z glasbenimi točka-
mi pa so dogodek popestrili 
učenci Glasbene šole Sevnica. 

Zvrstilo se je več predstav. Lut-
kovna skupina Bukvica iz Val-
vasorjeve knjižnice Krško je 
nastopila s predstavo Modro 
pišče, lutkarica Tatjana Uduč 
pa s predstavo Dežnik brez pik. 
Domače Grajsko lutkovno gle-
dališče Sevnica je pripravilo 
lutkovno delavnico ter razsta-
vo lutk in slik Sanjam o grajski 
lutki, celjsko lutkovno gledali-
šče Smeško pa predstavo Ča-

Praznovanje svetovnega dneva lutk v objemu grajske-
ga atrija.

Društvo podeželske mladine Zabukovje je v sodelovanju s 
Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto, sevniško izpo-
stavo Kmetijske svetovalne službe Slovenije in Zvezo sloven-
ske podeželske mladine minuli petek organiziralo regijski 
kviz z naslovom »Mladi in kmetijstvo 2013«. Domače dru-
štvo, ki sicer združuje 45 članov in je ustanovitelj zveze slo-
venske podeželske mladine, je na kvizu sodelovalo z dvema 
ekipama. Sodelovala so tudi vsa društva iz posavske regije, 
in sicer Tržišče, Krško in Brežice. 

Letošnje teme kviza so bile hmeljarstvo, narodne noše na 
Slovenskem, rastline za pridelavo olj na Slovenskem ter pe-
rutninarstvo. Zmagala je ekipa domačega društva in se tako 
že drugo leto zapored uvrstila na državno raven tekmova-
nja, ki bo v aprilu. Mlade so pozdravili tudi župan Srečko 

Mladi o kmetijstvu

Uredba o razvrščanju objektov 
glede na zahtevnost gradnje
Vlada Republike Slovenije je 1. marca sprejela Uredbo o raz-
vrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list 
RS, št. 18/2013) in nato 20. marca še spremembo iste ured-
be (Uradni list RS, št. 24/2013). Povezavo do obeh objavlja-
mo tudi na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevni-
ca.si), sicer pa je dostopna v Uradnem listu RS oziroma na 
spletnih straneh www.uradni-list.si. Bistveni poudarek spre-
jete spremembe uredbe (spremenjen 8. člen in priloga 2) je, 
da mora biti umeščanje enostavnih in nezahtevnih objek-
tov skladno z določili veljavnih občinskih prostorskih aktov.

rovnik iz Oza.Obiskovalce je 
navdušila tudi animacija z lut-
kami marionetami, ki sta jo iz-
vedla Mira in Andrej Omejc. 
V zaključku prijetnega dogod-

ka so zbrani obeležili tretji roj-
stni dan Grajskega lutkovnega 
gledališča Sevnica. 

 Foto: Rok Petančič

Zmagovalna ekipa v družbi predstavnice kmetijske sve-
tovalne službe Slavice Grobelnik in predsednika DPM Za-
bukovje Vida Špeca (Foto: DPM Zabukovje)
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Številne zbrane je nagovo-
ril in podal poročilo o delu 
društva v preteklem letu 
predsednik šentjanškega vi-
nogradniškega društva Rudi 
Bec, ki je to odgovorno na-
logo prevzel v lanskem letu. 
»Upam si reči, da smo delo 
opravili z odliko, kar je seve-
da plod vestnega dela pred-
vsem vas, spoštovane vino-
gradnice in vinogradniki, z 
nekaj še posebej zagnani-
mi in delovnimi posamezni-
ki,« je izrazil zadovoljstvo 
z delom v društvu v prete-
klem letu. 

Podelili priznanja vinogradnikom 
ŠENTJANŽ - Društvo vinogradnikov Šentjanž je 16. marca v šentjanškem kulturnem domu pripravilo letni 
občni zbor, na katerem so podelili 26 srebrnih, 35 zlatih in 7 velikih zlatih diplom. Prvak za suho belo vino 
(za chardonnay iz leta 2011) je postal vinogradnik Milan Jamšek. Prvak cvička je postal Janez Kmetič s Po-
čakovega. Naslov šampiona sta osvojila zakonca Andrej in Marjeta Repše za vino sauvignon iz leta 2009.

V kulturnem programu je 
sodeloval oktet Društva vi-
nogradnikov Šentjanž, miss 
Panonike harmonike za leto 
2012 Natalija Hočevar in 
tolkalist GŠ Sevnica Jernej 
Bregar ob spremljavi kore-
petitorke Saše Božič. Pro-
gram je povezovala 11. cvič-
kova princesa Vesna Perko. 
Uvodni del letnega občnega 
zbora je s predavanjem na 
temo Kultura pitja vina po-
pestril domači mladi somme-
lier Grega Repovž.

 S. Radi, foto: P. Perc 

Kralj cvička Ivan Tomše, miss Panonike harmonike Nata-
lija Hočevar, Janez Kmetič ter zakonca Marjeta in Andrej 
Repše s predsednikom društva Rudijem Becem

PRIREDITVE 
V MESECU MARCU

 
PRAVLJIČNE URICE

• v torek, 9. aprila 2013, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj,
• v sredo, 10. aprila 2013, in v sredo, 24. aprila 2013,  

ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

KARIBSKA KOLUMBIJA  
z divjim karnevalom v Barranquili

 (potopisno predavanje)
• v četrtek, 4. aprila 2013, ob 18. uri

V času cvetoče pomladi se bomo odpravili na jug, v deželo 
Kolumbijo, ki v svojih prostranstvih skriva neverjetno naravno 
lepoto, prijazne ljudi in pristnost. Vabljeni na podoživetje avanture 
karibske Kolumbije (kjer je edina nevarnost želja ostati) s srčno in 
navdušeno popotniško avanturistko Morano Polovič.

Predstavitev knjige  
KOZOLEC NA PREPIHU ČASA
• v petek, 5. aprila 2013, ob 18. uri

Knjiga mag. Dušana Štepca predstavlja razvoj kozolca na 
Slovenskem; obravnava tako izdelovalca kozolca kot tudi 
naročnika le-tega in uporabnika. Avtor posebej predstavi 
problematiko Simončičevega toplarja na Bistrici pri Šentrupertu, 
kulturnega spomenika državnega pomena, kjer je bila v letu 2012 
postavljena tudi toplART galerija. 

Otvoritev fotografske razstave
POSTAVITEV toplART GALERIJE

• v petek, 5. aprila 2013, ob 18. uri
Simončičev toplar je povod za nastanek muzeja na prostem Dežela 
kozolcev, ki ga bodo odprli junija letos. Sebastjan Popelar, avtor 
toplART galerije, bo predstavil vlogo, dosedanje delovanje in 
načrte galerije. Poleg del Sebastjana Popelarja bodo razstavljene 
tudi fotografije Alenke Lamovšek, sicer kustosinje pripravnice v 
Deželi kozolcev, ki je v objektiv ujela aktivnosti, ki so bile potrebne 
za pripravo galerije na prostem. Razstava bo v Knjižnici Sevnica 
na ogled do 5. maja 2013.

Predavanje  
KAKO PRIDELATI ZDRAVE VRTNINE

• v četrtek, 11. aprila 2013, ob 18. uri
Osnovno orodje na našem vrtu je dobra, rodovitna zemlja. Z 
njo moramo dobro ravnati, da bodo rastline zdrave. O tem, kaj 
vse je potrebno narediti, da bomo imeli zdrave rastline, ki bodo 
dale zdrav pridelek, bo predavala Miša Pušenjak, specialistka za 
zelenjadarstvo in okrasne rastline.

Predavanje  
ZELIŠČA – nabiranje, shranjevanje, sušenje  

(3. del)
• v torek, 16. aprila 2013, ob 10. uri

Gospa Nada Kozjek bo predstavila zelišča in nas poučila, kdaj, 
kje in predvsem katera zelišča lahko nabiramo, kako jih sušiti in 
shraniti, katera se lahko med seboj mešajo in kako jih pravilno 
pripravimo in uživamo.

TEDEN BREZPLAČNEGA PRVEGA VPISA
v Knjižnico Sevnica

• Od ponedeljka, 22. aprila, do petka, 26. aprila 2013 
ob Slovenskih dnevih knjige in Svetovnem dnevu knjige

Zaključek LITERARNE USTVARJALNICE

• v sredo, 24. aprila 2013, ob 19. uri
V mesecu aprilu se zaključuje od oktobra 2012 trajajoča literarna 
delavnica za odrasle z naslovom V meni prebiva. Potekala je v 
Knjižnici Sevnica pod vodstvom Marije Kalčič. Udeleženke in 
udeleženci delavnice, ki so se poimenovali literarni zanesenjaki, 
bodo na zaključni prireditvi predstavili svoja dela. Literarni 
dogodek bodo popestrili glasbeni gosti in pestra priložnostna 
razstava z različnimi izdelki nekaterih udeležencev. Ob tej 
priložnosti bo luč sveta zagledala tudi brošura V meni prebiva.

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

Posavski obzornik 
tudi na spletu!
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL – za 7. do 12. me-
sto
Rezultati – Sevnica : Ormož 
33:38, Krško : Ribnica 20:22, 
Sevnica : SVIŠ 34:27, Ormož : 
Krško 30:31
Lestvica – 1. Ribnica 20, 5. Sev-
nica 10, 6. Krško 5

ČLANI 1.B DRL
Rezultati – Grosuplje : Dobova 
24:22, Dobova : Moškanjci – Go-
rišnica 21:24
Lestvica – 1. Šmartno 32, 6. Do-
bova 13

ČLANI 2. DRL
Rezultati – Brežice : Radeče 
26:28, Črnomelj : Brežice 34:25, 
Radeče : Sežana 31:24
Lestvica - 1. Loka 35, 3. Radeče 
31, 6. Brežice 16

MLADINCI – 1. SRL
Rezultat – Slovan : Krško 30:22
Lestvica - 1. Slovan 34, 9. Kr-
ško 15

KADETI – PF – SKUPINA B
Rezultati – Krško : Celje 18:34, 
Gorenje : Krško 30:29
Lestvica - 1. Celje 21, 3. Kr-
ško 13

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati - Krško : Bela Krajina 
1:0 (Slivšek), Krško : Zavrč 1:5 
(Dvorančič)
Lestvica – 1. Zavrč 41, 8. Kr-
ško 17

U14 1. SNL - VZHOD
Rezultati - Krško : Ljutomer 
16:2, Drava : Krško 2:1
Lestvica – 1. Maribor 52, 3. Kr-
ško 41

MALI NOGOMET

ČLANI - KVALIFIKACIJE za 1. 
SFL 
Rezultati – Nazarje : Sevnica 1:4 
(Isić, Martič 2x, Krnc), Nazarje : 
Sevnica 7:4 (Koprivnjak, Martič, 
Nečemer, Balagič)
Stanje v zmagah – Nazarje : Sev-
nica 1:1 (igra se na 3 dobljene)

U21 - POLFINALE DP
1. tekma – Kobarid : Sevnica 0:5 
(po sklepu DK), Sevnica : Koba-
rid 3:3 

U21 - FINALE DP
1. tekma - Sevnica : Litija 4:2 
(Martič 2x, Krnc, Nečemer)

ODBOJKA
3. DOL ČLANICE 
Rezultati – Brestanica : Galeb 
Izola 1:3 (26:28, 25:21, 19:25, 
12:25), Piran : Brestanica 3:2 
(25:13, 25:13, 23:25, 12:25, 
15:9)
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 59, 
5. Kostak-Elmont Brestanica 32

KADETI liga B – skupina D
Rezultati – Kostanjevica : Črnu-
če II 2:1, Krka : Kostanjevica 2:0
Lestvica – 1. Črnuče I 18, 2. Ko-
stanjevica na Krki 14

KADETINJE liga B – skupina D
Rezultati – Novo mesto : Krško 
2:0, Krško : Domžale 0:2
Lestvica – 1. Volley Ljubljana II 
12, 4. POK Krško 0

KOŠARKA
ČLANI 3. SKL
Rezultati – Nazarje : Krško 
97:92, Krško : Bistrica 75:63 
Lestvica – 1. Krka mladi 37, 4. 
Posavje Krško 32

MLADINCI 2. SKL – skupina B2 
VZHOD 1
Rezultati – Celje : Krško 74:53, 
Krško : Lovrenc 47:67
Lestvica - 1. Rogaška 32, 6. Po-
savje Krško 21

KADETI 2. SKL – skupina B1 ZA-
HOD 1
Rezultat – Krško : Jesenice 69:66
Lestvica - 1. Kranjski Orli 28, 6. 
Posavje Krško 21

ATLETIKA
KROS – Maribor, 16.3.2013

U14 - 1. Gošek Karin (SEV), 2. 
Zakšek Klara (SEV)
EKIPNO – 1. AK Sevnica (Gošek, 
Zakšek)
U16 – 10. Kranjec Hana (SEV), 
18. Ferlin Karin (SEV)
EKIPNO – 5. AK Sevnica (Kranjec, 
Ferlin)
ČLANI – 6. Lendaro Robert, 10. 
Krašovec Dušan
EKIPNO – 2. AK Sevnica (Lenda-
ro, Krašovec)
SKUPNO MOŠKI – 15. AK Sevnica
SKUPNO ŽENSKE – 2. AK Sevnica

Za lanske športne dosežke je 
bilo nagrajenih 84 športnic, 
športnikov in športnih delav-
cev iz 13 športnih društev, ki 
delujejo v brežiški občini. Kot 
je poudaril predsednik Špor-
tne zveze Stane Tomše, je ta 
številka za občino, kjer gospo-
darstvo že pred globalno kri-
zo ni bilo na zavidljivi ravni, 

zelo visoka. Izrazil je tudi pri-
čakovanje po še večji podpo-
ri lokalne skupnosti. „Ne pri-
čakujemo denarja na pladnju, 
ampak podporo pri izvajanju 
skupnih projektov, usmerjenih 
v krepitev strokovnega kadra 
in širjenja športnih progra-
mov,“ je še dejal. Športnike 
je pozdravila tudi podžupanja 
Vladka Kežman. Poleg njiju 
so bili podeljevalci priznanj in 
različnih nagrad tudi priznan 
slovenski fizioterapevt Khalid 
Nasif, član predsedstva Olim-
pijskega komiteja Slovenije 
Rafko Križman in nekdanji 
telovadec Lojze Kolman, po 
katerem se imenuje tudi ena 

Športnik leta v Brežicah

Kozmus, Špilerjeva in strelci
BREŽICE – Športna zveza Brežice je 15. marca v dvorani MC Brežice pripravila prireditev Športnik leta 
2012, na kateri so sedmič podelili nagrade najboljšim brežiškim športnikom v lanskem letu.

izmed gimnastičnih prvin na 
drogu – kolman.

Športnik leta je postal olim-
pijski podprvak v metu kla-
diva in član Atletskega kluba 
Brežice Primož Kozmus, špor-
tnica leta debitantka v metu 
kladiva na OI v Londonu in nje-
gova klubska kolegica Barba-

ra Špiler, naziv ekipe leta pa 
je pripadel članom Strelskega 
kluba Brežice v sestavi Matej 
Krajnčič, Srečko Vidmar, Ro-
bert Ferenčak, Anja Kržan, 
Andreja Novoselič, Samanta 
Hervol, Polona Špiler, David 
Rožman in Matic Kenk. Na-
grado občanov (zanj je glaso-
valo 124 od skupno 195 obča-
nov, ki so oddali glas) je dobil 
skakalec s palico Ambrož Ti-
čar (AK Brežice). Plaketi Špor-
tne zveze sta prejela Martin 
Vimpolšek (Planinsko društvo 
Brežice) in Jože Ferenčak 
(Društvo borilnih veščin Ka-
tana Globoko), športni znak 
pa so prejeli Žan Obradovič 

in Jure Žabjek (DBV Katana), 
Vesna Kržan (SK Brežice), Am-
brož Tičar ter Roman Preda-
nič in Matic Derenda (DBV Ka-
tana). Med dobitniki priznanj 
OKS športnikom ter trenerjem 
športnikom Dolenjske, Posav-
ja in Zasavja za vidnejše re-
zultate v letu 2012 so se znašli 
tudi Posavci: prejemniki sre-
brnega znaka so Matic Tre-
bušak (francoski boks) ter 
Nejc Cehte in Blaž Žitnik 
(rokomet), zlati znak so do-
bili Tomaž Hribar (modelar-
stvo) ter Uroš Jordan in Maja 
Omerzel (moderni tekmoval-
ni plesi), malo statuo pa Da-
mjan Pavlin (športno strel-
stvo) ter Luka in Sebastijan 
Vodlan (moderni tekmoval-
ni plesi). Prejemniki diplom 
Športne zveze so: Jan Bre-
znik, Jan Lokar, Leda Kro-
šelj, Nika in Leja Glojnarič, 
Marko Špoler, Karin Urek, 
Primož Mlakar, Lara Omerzu, 
Jan Pustavrh, Jure Rovan, 
Jure Kranjec Radkovič, Sa-
manta Vegelj, Rok Doberšek, 
Simon Budič, Nina Urbanč, 
Nina Plankar, Lovro Leben, 
Žanin Kužnik, Matic Kovačič 
in Karmen Pirc (AK Brežice); 
Toni Hotko, Klemen Kos, De-

jan Mikuš, Maja Sušin, Urban 
Kovačič, David Ilinčič in Moj-
ca Omerzel (BK Pišece); Rok 
Selko, Špela Obradovič, Ana 
Agrež in Žiga Haler (DBV Ka-
tana); Nastja Galič, Žiga Suša 
in Kaja Budič (KK Brežice); 
Andraž Hribar, Jaka Piltaver, 
Vid Bogovič in Bojan Jevševar 
(OK Brežice); Kristian Geč, 
Matija Mlinarič, Jernej Suša, 
Marjan Preskar, Janez So-
dič, Gorazd Slemenšek in To-
maž Zupan (SD Globoko); Ta-
dej Sečen in Marko Pšeničnik 
(SK Brežice); Vid in Maj Oštr-
benk, Boris Irt, Beno Kunst, 
Hana Iljaš, Nil Kerin, Iza Žič-
kar in Matjaž Avšič (KKK Ča-
tež); Alen Brkič in Blaž Kožar 
(TBK Brežice); Žiga Deržič (TK 
Brežice); Jože Šerbec (PK Ko-
bra Pišece), Matija Kajs (TD 
Sokol Brežice); Jože Baznik 
in Jure Blaževič (MRD Dobo-
va) ter Klemen Gerčar (AMD 
Brežice).

Za hudomušne vložke je na 
prireditvi poskrbel povezo-
valec večera stand up komik 
Tin Vodopivec, navijaško 
razpoloženje pa je z glasbo 
ves čas držal Ex band Kapele.
 Rok Retelj

Strelski klub Brežice – najboljša brežiška ekipa v letu 2012

Prejemnik nagrade občanov Ambrož Tičar, ob njem pod-
županja Vladka Kežman in predsednik ŠZ Brežice Sta-
ne Tomše

SVOJO EKIPO  
PRIJAVITE 

NA SiOL POKAL!
Igrajte mali nogomet in osvojite ogled finala UEFA Lige prvakov 2014 

ali eno od bogatih denarnih nagrad! * 

Do 10. aprila se lahko prijavite na turnir v Krškem, ki bo potekal pred Mercator centrom.

Prijave in več informacij na siolpokal.si!

Za
vo

d 
N

A
 O

D
B

O
J,

 T
ru

ba
rje

va
 c

es
ta

 7
9,

 1
00

0 
Lj

ub
lja

na
.

MEDIJSKI PARTNERJI

SPONZOR PODPORNIK

* Nagradni sklad je podrobneje predstavljen v Pravilih SiOL POKAL-a, ki so objavljena na siolpokal.si.

Šola za alpiniste
Posavski alpinistični klub ob koncu marca vabi v alpinistič-
no šolo. Začnejo z informativnim sestankom v petek, 29. 
3., ob 20. uri v prostorih kluba v MC Krško. Več informacij 
je na voljo na njihovi spletni strani www.pak.si.
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Kam v Posavju?
Četrtek, 28. 3.

• ob 16.00 v Dnevnem centru 
ZPM Krško: velikonočna de-
lavnica – izdelajmo si veli-
konočnega zajčka

• ob 18.00 v MC Krško: po-
ker liga 

Petek, 29. 3.

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: pobarvajmo jajčka

• ob 18.00 v MC Krško: Nam 
se rola party - Lovro s kitaro

• ob 18.00 v gasilskem domu 
Smednik: palačinke party

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert Vlada Kreslina

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert zasedbe McCan-
dless, Šalamon & Kaučič 
trio, jazz-etno abonma

Sobota, 30. 3.

• ob 9.00 v športni dvorani 
MC Brežice: turnir v nami-
znem tenisu

• ob 10.00 v TIC Čatež ob 
Savi: predstavitev Društva 
ljubiteljev bizeljčana

• ob 10.00 v avli MC Breži-
ce: velikonočni živ žav z is-
kanjem pirhov

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
barvanje pirhov

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: twister

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: klubski ameriški večer

• ob 21.00 v MC Krško: metal 
koncert - skupini Paragoria 
in Gonoba

Ponedeljek, 1. 4.

• ob 18.00 v gasilskem domu 
na Smedniku: gledališka 
predstava „Šah mat“

Torek, 2. 4.

• ob 19.00 v Mestnem muze-
ju Krško: okrogla miza „Tri 
leta, tri obnove, tri eno-
te“, ob 3. obletnici delova-
nja Mestnega muzeja Krško 
in delovanja Galerije Kr-
ško pod okriljem Kulturne-
ga doma Krško

• ob 19.30 v Prosvetnem 
domu Brežice: predstava 
„Filumena Marturano“, za 
abonma in izven

Sreda, 3. 4.

• ob 16.00 v MC Brežice: de-
lavnica Denar sveta vladar, 
prijave na info@pcbrezice.si

• ob 16.00 v MT Senovo: gle-
dališka delavnica Igrajmo se 
gledališče

• ob 17.00 v avli ETrŠ Bre-
žice: Pustite nam ta svet – 
območna revija mladinskih 
pevskih zborov

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

Četrtek, 4. 4.

• ob 15.30 v MT Senovo: te-
čaj nemščine

• ob 16.00 v MC Brežice: de-
lavnica Denar sveta vladar, 
prijave na info@pcbrezice.
si

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: lutkovna predsta-
va „Zrcalce“

• ob 17.00 na gradu Rajhen-
burg: odprtje občasne raz-
stave „Herman Lisjak na 
gradu Rajhenburg“; razsta-
vo, ki bo na ogled do konca 
leta 2013, je pripravil Mu-
zej novejše zgodovine Celje

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje 
Morane Polovič „Karibska 
Kolumbija z divjim karne-
valom v Barranquili“

• ob 18.00 v MC Krško: po-
ker liga 

• ob 19.00 v gostilni Žol-
nir v Kostanjevici na Krki: 
Feng shui – predavanje Špe-
le Kryžanowski 

• ob 20.00 v MC Krško: četrt-
kov jam session

Petek, 5. 4.

• ob 18.00 na turistični kme-
tiji Glas na Sremiču: pra-
znik vina ob bizeljsko-sre-
miški vinsko turistični cesti

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Ko-
zolec na prepihu časa in od-
prtje fotografske razstave 
Postavitev toplART galerije

• ob 18.00 v MT Raka: ugan-
karski večer

• ob 19.00 v Kapelah: kome-
dija „Zbeži od žene“ v iz-
vedbi dramske sekcije Va-
ška scena KUD Slavček 
Velika Dolina

• ob 19.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
Kostanjevica iz čolna – 
otvoritev razstave fotogra-
fij Marjana Jereleta in po-
govor

• ob 19.00 v MC Krško: gle-
dališka predstava „Instant“

• ob 21.00 v MC Brežice: film 
Perice Jerkovića: Leto

• ob 21.00 v Klubu Metulj Bi-
strica ob Sotli: koncert sku-
pine Brencl banda

Sobota, 6. 4.

• ob 9.30 v MT Raka: delav-
nica „Črke mojega imena“

• ob 10.00 v MC Krško: de-
lavnica „Postani podjetnik“

• ob 10.00 v MT Podbočje: 

delavnica „Naredimo si 
avto“

• od 10.00 do 13.00 pred La-
mutovim likovnim salonom 
v Kostanjevici na Krki: spo-
mladanski mestni sejem

• ob 15.00 izpred MT Veliki 
Kamen: pohod

• ob 19.00 v Domu krajanov 
Sromlje: 1. festival posa-
vskih vin Sromlje 2013

• ob 19.00 v MC Krško: po-
topisno predavanje o Tajski

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: nemški večer z otvo-
ritvijo fotografske razsta-
ve EVS prostovoljke Saskie 
Ackermann

Ponedeljek, 8. 4.

• ob 18.30 v MC Krško: ogled 
filma Memories of Murder

Torek, 9. 4.

• ob 17.00 v izposojevališču 
Knjižnice Sevnica v Krme-
lju: pravljična urica

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: predavanje Da-
mijana Ganca „Podarimo 
otroku roko, knjigo, čopič“

• ob 17.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: lutkov-
na predstava „Kroki in pri-
jatelji“

Sreda, 10. 4.

• ob 9.00 v MC Krško: semi-
nar za mladinsko delo: pro-
jektno delo 

• ob 16.00 v MT Senovo: gle-
dališka delavnica Igrajmo se 
gledališče

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• od 17.00 do 20.00 v Knji-
žnici Sevnica: začetek fo-
tografskih delavnic z Nej-
cem Volaričem, prijave do 
3. aprila oz. do zasedenosti 
prostih mest

• ob 17.00 v Prosvetnem 
domu Brežice: Igraj kolce – 
območno srečanje otroških 
folklornih skupin

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

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

McCANDLESS, 
ŠALAMON 

& KAUČIČ TRIO
koncert iz Jazz-etno abonmaja

Zasedba: Paul McCandless – sopran saksofon, oboa, 
Samo Šalamon – kitara, Zlatko Kaučič – bobni, tolkala.

petek, 29.3., ob 20. uri
Klub KDK

Tudi Narava si želi pomladi. Ne samo koledarske. 
Tiste čisto prave. S sončnimi trakci, cveticami, br-
stenjem, toploto, modrim nebom. Končno si enkrat 
vsi želimo isto.

In vendar nam je ta izjemno dolga zima s sneže-
njem prinesla še kaj lepega, dobrega. Nenazadnje 
ponos na našo smučarko Tino Maze, ki je s solzami 
v očeh večkrat zapela slovensko himno in je visoko 
dvigovala kristalne globuse. Pa ponos zaradi dru-
gih smučarjev, ki so bili to zimo uspešni kot še niko-
li. Na šport se mnogi ne spoznamo ravno najbolje, 
a nas uspehi vztrajnih in požrtvovalnih tekmoval-
cev dosežejo. Vemo, kaj ti dosežki pomenijo, in tudi, 
koliko truda je vloženega v to odličnost. Vendar Slo-
venci ne bi bili Slovenci (k sreči ne vsi!), če ne bi 
kar naprej moralizirali o stvareh, ki jih z domačega 
prestola nočemo razumeti ali pa jih čisto enostav-
no ne moremo doseči. Zato je vsako izrečeno ali na-
pisano spotikanje o dveh desetinkah – recimo tako 
- »slabšega« končnega spusta katerega koli tekmo-
valca, milo rečeno, blebetanje v prazno. Dviganje 
kocin tistim, ki si lahko predstavljajo ali celo nekaj 
malega vedo, koliko metrov raznih treningov je vlo-
ženega v uspeh.

Nečloveški napor je priti tja gor!

Zima je prinesla upanje mestu in svetu s papežem 
Frančiškom I. S prvim nastopom je neprešteto mno-
žico vernikov na Trgu sv. Petra in po domovih pred 
sprejemniki osvojil na mah s preprostim pozdra-
vom »dober večer«. Prav tako s pomenljivim ime-
nom Frančišek, po vzoru sv. Frančiška Asiškega, ki 
se je predajal ubogim in najšibkejšim, a je izhajal 
iz vse prej kot revne družine. Navdušil je z iskreno-
stjo, preprostostjo, nenapihnjenostjo, brez velikih, 
umetelnih besed. Brez  spremljajočega motečega 
sprenevedajočega glamurja. Simpatični in skromni 
papež Frančišek je človek, s katerim se bo morala 
vesoljna Cerkev z verujočimi posvetiti duhovnosti, 
hkrati pa olajšati življenja vernikom in dušnim pa-
stirjem. Na umestitveni maši je sporočil, da sovra-
štvo, zavist in napuh omadežujejo življenje. Da bi 
obvaroval svet, mora človek najprej očistiti svoje 
srce. Izkazovanja dobrote in nežnosti naj se ne boji 
in naj z ljubeznijo skrbi za vse, kar je živo. 

Vzori vlečejo. Papež Frančišek naj bi bil človeštvu 
dober vzor. A pustimo času čas.

Molimo! Zase in za druge! Želim zmerne velikonoč-
ne trenutke, pa vseeno srečne! Morda bodo zmerni 
ravno zato bolj srečni.

Biti dober 
in skromen

Piše: Natja Jenko Sunčič
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www.fotografika.si

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

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

Tel.: 070/878781

filmskih trakov 
normal in super 8 mm na DVD

v hotelu City krško

v marcu

- 10 %

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN C-ELYSÉE

www.citroen.si

TESTIRAN NA

Poraba goriva: kombinirana vožnja 4,3 do 7,3 l/100 km. Emisija CO2: od 112 do 168 g/km.
Dve leti pogodbene garancije, Citroën Financiranje. Slike so simbolične. Več na www.citroen.si.

AVTOLINE, BOHORIČEVA 10, KRŠKO, TEL.: 07/49-02-117

V naslednji številki Posavskega obzornika 
že pripravljamo zanimive tematske strani

in

več informacij:
marketing@posavje.info in 040 634 783

Vinogradniško društvo Sromlje 
vabi

vinogradnike in vinarje vinorodne dežele Posavje 
in vse ki spoštujejo vino na zaključno prireditev

1. Festivala posavskih vin Sromlje 2013,
 ki bo v soboto, 6.aprila, v Domu krajanov Sromlje.

Program:

•	 Degustacija	ocenjenih	vin		od	16.	ure	dalje
•	 Kulturni	program	s	podelitvijo	medalj	in	nagrad	ob	19.	uri
•	 Zabava	in	druženje	ob	posavskih	vinih

Vljudno	vabljeni	in	dobrodošli	v	Sromljah!
Vinogradniško društvo Sromlje , Sromlje 5 , 8256 Sromlje.

BREŽICE – Literarna sekcija Beseda KD Franc Bogovič Dobo-
va je 20. marca v Kavarni pri Občini pripravila literarni ve-
čer, ki so ga v prvem delu posvetili Lovru Kuharju – Prežiho-
vemu Vorancu. Izhodišče je bila misel Otona Župančiča: »In 
ti, ki boš prebral njegove Solzice, boš vedel več o človeku, 
kakor si vedel, preden si spoznal Voranca: in potem boš ko-
maj čakal, da boš segel še po drugih njegovih knjigah in vi-
del, kako je človek silen in močan v svojem delu …« Močan v 
svojem pisateljskem opusu je tudi Rudi Mlinar, sicer voditelj 
večera in predsednik LS Beseda, ki je v drugem delu večera 
predstavil svoja literarna dela. Za likovno podobo kavarni-
škega prostora je poskrbel Ivo Veble – Vadnal, za razvedril-
no glasbeno pa Mariachi la Paloma iz Dobove. N. J. S.

Večer posvečen Lovru Kuharju
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem 
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko 
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 

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

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

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

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

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

ZVC - najboljša izbira
 za vaše ljubljenèke!

Trenutno so aktualni razpisi Slovenskega podjetniškega sklada 
(www.podjetniskisklad.si) 

 ¾ P1 2013 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere 

• Upravičeni stroški: materialne in nematerialne investicije ter obra-
tna sredstva. 

• Obrestna mera: EURIBOR 6-mesečni + 1,95 %.
• Kreditna linija: 

 ◦ za obstoječe MSP: razvojne garancije in mikrogarancije za obra-
tna sredstva (višina garancije: 60 % glavnice kredita brez obresti). 

 ◦ s statusom novega podjetja (razvojne garancije in mikrogaran-
cije za obratna sredstva (višina garancije: 80 % glavnice kredi-
ta brez obresti). 

• Roki za predložitev vlog so še: 10.4.2013, 10.5.2013, 10.6.2013, 
10.9.2013, 10.10.2013 in 10.11.2013 oz. do porabe sredstev. 

 ¾ P1 TIP 2012 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom 

• Podjetje mora biti registrirano najkasneje do 30.6.2012 in imeti 
vsaj 1 zaposlenega.

• Projekt mora izpolnjevati določene pogoje, med drugim ohranja-
nje zaposlenih, izboljšati tehnološko opremljenost in delovne po-
goje. Projekt se mora zaključiti do konca leta 2015. 

• Upravičeni stroški: materialne in nematerialne investicije ter obra-
tna sredstva.

• Kreditna linija: 
 ◦ Razvojne garancije: višina garancije: 80 % glavnice kredita brez 

obrest, maks. višina kredita: 1.5 mio €. 
 ◦ Mikrogarancije: 80 % glavnice kredita brez obresti, maks. višina 

kredita: do 200.000 €. 
• Roki za predložitev vlog so podaljšani in so še: 5.4.2013, 5.5.2013, 

5.6.2013 in 5.7.2013. 

 ¾ P2A – Subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 
• Vstopna pogoja/merila za pridobitev subvencije sta 

 ◦ razvrstitev na Start:up Slovenija in 
 ◦ višina osnovnega kapitala v podjetju, 
 ◦ ostala merila so inovativnost, stopnja izdelka/storitve v podjetju, 

tržna naravnanost in potencialni trgi, reference/izkušnje in zapo-
slenost lastnikov podjetja 

• Upravičeni stroški: vsi stroški, namenjeni razvoju podjetja in uspe-
šnemu prenosu idej v tržno uspešne podjeme - npr. stroški izdelave 

poslovnega načrta, plače zaposlenih, stroški promocije, stroški na-
jema opreme in poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatne-
ga usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenje-
ni razvoju storitev oz. proizvoda, stroški mentoriranja … 

• Obdobje upravičenih stroškov: od 1.9.2012 do 31.12.2013
• Maksimalna višina subvencije je 20.000 €. 
• Upravičenci: podjetja, ki so se registrirala med 1. 1. 2012 in 28. 2. 

2013 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču). Za velika 
podjetja je možnost prijave tudi preko »spin-off« podjetij. 

• Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o izplačilu subvencije vsaj 
enega zaposlenega za polni delovni čas. 

• Rok za predložitev vlog je 6.5.2013.

Spodbudno je obratovanje v okviru podjetniškega inkubatorja, kjer se 
srečujejo podjetja s podobnimi potrebami in lahko ob podpori podje-
tniških svetovalcev hitreje napredujejo. V Posavju je kot subjekt ino-
vativnega okolja prisoten Tehnološki center Posavja d.o.o. - Techpo, 
v okviru katerega deluje podjetniški inkubator (info@techpo.si) - 041 
739 586. Le-ta lahko pomaga tudi pri snovanju razvojnega projekta in 
zaščiti industrijske lastnine – patent, model, blagovna znamka.  
 
V mesecu aprilu bo animacijska in izobraževalna delavnica na to 
temo – natančen termin in kraj bo objavljen naknadno na spletnih 
straneh CPT Krško, obveščali pa bomo tudi po drugih kanalih ob-
veščanja. Že sedaj sprejemamo prijave na delavnico in bomo zain-
teresirane posebej obvestili. Vljudno vabljeni. 

CPT Krško kot ena izmed VSTOPnIH TOČK VEM izvaja celovite pod-
porne storitve za razvoj podjetništva; med drugim osnovno svetovanje 
(o postopkih pred ustanovitvijo podjetja, pogojih za ustanovitev podje-
tja in za opravljanje dejavnosti ipd.), preko aplikacije e-VEM brezplačne 
postopke registracije in sprememb za samostojne podjetnike in družbe 
z omejeno odgovornostjo ter nudi informacije o aktualnih javnih razpi-
sih, svetovanje pri pripravi in izvedbi razvojnih projektov in prijav na raz-
pise za pridobitev finančnih sredstev (tako podjetniških kot tistih za ra-
zvoj podeželja), izdelava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov. 

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

Center za podjetništvo in turizem Krško 
Franc Češnovar

nE PREZRITE – 
RAZPISI SLOVEnSKEGA 

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

Vse, ki v okviru društev, zasebnih zavodov ali 
drugih civilnih organizacij stremite k ustvarjanju 
boljšega življenjskega okolja – naj bo na področju 
medgeneracijske pomoči, ljubiteljske kulture, 
varovanja okolja, izvajanja aktivnosti za otroke in 
mladino, oblikovanju turistične ponudbe vašega 
kraja … vabimo, da se nam pridružite pri oblikovanju 
vse-regijskega projekta. 

Na delavnicah, ki bodo potekale:

22. aprila 2013 ob 17.30 uri v sejni sobi 
Športnega doma Sevnica

24. aprila 2013 ob 17.30 uri v prostorih Knjižnice 
Brežice

bomo viharili možgane ter skupaj oblikovali vsebino 
skupnega projekta, ki bo prepričal tudi lokalne 
skupnosti, da ga vključijo v regionalni razvojni 
program, ki bo črpal evropska sredstva v obdobju 
2014-2020.

V današnjih časih ljudski pregovori kot: »Iz majhnega 
raste veliko«;  »Skupaj smo močnejši« in podobno 
dokazujejo, da niso iz trte zviti.

Prijave na e.mail: tjasa.penev@prstan.si.

Delavnica za usposabljanje animatorjev

Namen: Animatorje usposobiti za delo z različnimi 
skupinami otrok in mladih v okviru delavnic, počitniških 
tednov, oratorijev in podobnega. 

Vsebina:
•	 psihologija otroka in mladostnika (značilnosti v 

posameznem obdobju in s tem povezane primerne 
aktivnosti) 

•	 dinamika skupine (kako se skupina razvija in kako 
glede na to prilagajamo aktivnosti) 

•	 vloge v skupini 
•	 pedagogike igre (vrste iger in kako jih uporabljati) 

Čas trajanja delavnice: 4 ure

Delavnica Pridobivanje sponzorjev in 
donatorjev
Namen: Udeležence usposobiti, da bodo znali 
načrtovati aktivnosti za pridobivanje sponzorjev in 
donatorjev,uporabljati različne metode pridobivanja 
sponzorjev in donatorjev,izdelati predlog sodelovanja.

Vsebina:
•	 kdo so sponzorji in donatorji, kako razmišljajo, 

kako komunicirati z njimi, kako jih prepričati, da 
namenijo sredstva ravno vaši organizaciji, kakšni so 
njihovi interesi, 

•	 kakšen je uspešen in kakšen neuspešen predlog, 
katere so dobre prakse v Sloveniji 

Čas trajanja delavnice: 4 ure

Povabilo k sodelovanju
SKUPAJ DO REGIJSKEGA PROJEKTA 
IN SREDSTEV

www.prstan.eu

Lokalna  razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice

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

Posavska regionalna stična točka nevladnih organizacij 
PRSTaN in Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca

v četrtek, 4. aprila 2013,

organizirata prvi posvet v okviru Modrega Posavja,
in sicer na temo

Socialno podjetništvo na stičišču s socialno oskrbo.
Posvet bo v času od 9.00 do 14.00 potekal v prostorih Doma upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, Studenec.

V uvodnem delu bosta znani slovenski 
strokovnjakinji s tega področja, mag. Romana 
Zidar in dr. Katja Vadnal, obe z Univerze v Ljubljani, 
predstavili svoja pogleda na tematiko, in sicer z 

vidika socialne ekonomije kot odgovora na krizo sistema socialnovarstvenih 
storitev in le-teh kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah. V drugem delu 
posveta pa bodo predstavljene posavske izkušnje s področja socialnega 
podjetništva, kjer bosta Aleš Germovšek in Mojca Metelko izpostavila 
razvojne potenciale socialnega podjetništva in izkušnje delovanja prvega 
socialnega podjetja v naših krajih. 

Posvet je namenjen vsem, ki jih zanima socialno podjetništvo bodisi kot 
področje dejavnosti bodisi kot področje strokovne analize. Z organizacijo 
posveta imata organizatorja namen odpirati prostor za širjenje znanj in 
izkušenj s tega področja s posebnim poudarkom na organiziranju socialne 
oskrbe prek socialnih podjetij. Na posvetu so dobrodošli strokovnjaki, 
ki socialno podjetništvo proučujejo, tisti, ki svojo dejavnost že izvajajo 
na podoben način ali pa imajo ta namen izvajati, kakor tudi vsi, katerih 
delovanje ali problematika posega na področje socialne oskrbe. 

V okviru projekta Modro Posavje želimo spodbuditi občane in občanke 
Posavja k oblikovanju regionalnega prostora za izmenjavo izkušenj in 
informacij ter odpiranjem poti za njihovo umeščanje v širši slovenski 
prostor in njegovo okolje. Zato vabljeni, da prisluhnete povedanemu ter da 
prispevate svoje izkušnje, razmišljanja, potrebe.

Prijave na e.mail: tjasa.penev@prstan.si.

april maj
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Helena Alenka Olovec, 

Podbočje – dečka,
• Katja Kovačič, Vrhulje – 

deklico,
• Jasmina Ajdovnik, Mrzlava 

vas – dečka,
• Kristina Ogorevc Račič, 

Vihre – dečka,
• Gabrijela Rodman, 

Studenec – deklico,
• Simona Ulčnik, Zagaj – 

deklico,
• Olga Ivanovna 

Malovichko, Jereslavec – 
dečka,

• Elvisa Majetić, Brežice – 
deklico,

• Barbara Skinder Žagar,  
Raka – dečka,

• Katarina Gole, Šentjanž – 
deklico,

• Nataša Radosavljević, 
Brežice – dečka,

• Mateja Verbančič, Vrhje – 
deklico,

• Tanja Tušek, Raka – 
deklico,

• Tina Petaci, Bojsno – 
dečka,

rojstva • Vesna Kržan, Brežice – 
dečka,

• Barbara Les, Brežice – 
dečka,

• Mateja Novak Škorc, 
Zgornji Obrež – deklico,

• Sanja Kralj, Krško – 
deklico,

• Mojca Budna, Blanca – 
deklico,

• Polona Hrovat Mavsar, 
Boštanj – dečka,

• Franja Jazbec, Zabukovje 
nad Sevnico – deklico,

• Mihaela Slovenc, Kapele – 
deklico,

• Margareta Sotošek, Veliki 
Dol – dečka (dvojčka),

• Tina Žnidaršič, Dovško – 
deklico,

• Urška Vodenik Juvan, 
Tržišče – deklico.

*V prejšnji številki smo v ru-
briki Rojstva na podlagi na-
pačne informacije iz po-
rodnišnice objavili, da je 
rodila Natalija Levstik Levi-
čar - njeno ime je v resni-
ci Tanja. Za napako se opra-
vičujemo. 

ČESTITAMO!

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

Martina Ulčnik iz Zagaja, Bistrica ob Sotli in Jakov Ku-
kolja iz Kumrovca s prvorojenko Kajo, 25. avgust 2012, 
cerkev sv. Petra pod Sv. gorami (Foto: osebni arhiv)

moja poroka

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

sobota, 20.4.2013, ob 20:00 uri

Terme Čatež Hotel Toplice

N
aročnik: Kulturno um

etniško društvo Kulturist, Č
ateška ulica 3, 8250 Brežice

NORO DOBRA KOMEDIJANORO DOBRA KOMEDIJA

VEDNO 
RAZPRODANA 

IN POLNA 
SMEHA

BIZELJSKO – 16. februarja sta zlato poroko praznovala An-
ton in Jožica Veble. Jožica, rojena Mihelin, se je rodila 28. 
11. 1943 na Bizeljskem, Anton pa 1. 9. 1940 v Selah pri Do-
bovi. Vse življenje sta delala, skrbela za sina in hčer, tri vnu-

ke in vnukinjo, svoje starše in sorodnike, tako da za njune, 
čeprav skromne želje, skorajda nikoli ni bilo časa. Obletni-
co poroke sta praznovala v krogu najbližjih, ki so jima zaže-
leli, da bi si sedaj vzela čas tudi zase ter da bi jima bila pot 
skozi jesen življenja obsijana s soncem. 

Zlatoporočenca Veble

Anton in Jožica Veble

ZRCALCE – lutkovna predstava
• četrtek, 4. april, ob 17. uri –  

Mladinski oddelek v Krškem
Lutkovna predstava Gledališča Nebo ob zaključku pravljic, v ka-
teri bodo uživali najmlajši, mali in veliki.

FENG SHUI – predavanje 
• četrtek, 4. april, ob 19. uri –  

Gostilna Žolnir v Kostanjevici na Krki
V okviru Točke vseživljenjskega učenja nam bo starodavno kitaj-
sko vedo o harmoniji v našem okolju, naših domovih in našem ži-
vljenju predstavila Špela Kryžanowski.
 

KOSTANJEVICA IZ ČOLNA – 
otvoritev razstave in pogovor

• petek, 5. april, ob 19. uri –  
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Lepote ob Krki nam bo s fotografijami predstavil Marjan Jere-
le, raznovrstnost življenja Krke pa v pogovoru Andrej Hudoklin.

PODARIMO OTROKU ROKO, KNJIGO, 
ČOPIČ – predavanje 

• torek, 9. april, ob 17. uri -  
Mladinski oddelek v Krškem

Predavanje zakonskega in družinskega terapevta Damijana Gan-
ca o dejavnikih, ki vplivajo na zdrav razvoj otroka, pomenu var-
ne navezanosti otrok in staršev ter odprtosti za nova spoznanja. 

KROKI IN PRIJATELJI - lutkovna predstava
• torek, 9. april, ob 17. uri –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Lutkovna predstava v izvedbi Ajde Rooss ob zaključku pravljič-
nih uric pri Kostanjevem škratu.

REIKI: ENERGIJA LJUBEZNI – predavanje 
• četrtek, 11. april, ob 18. uri –  

Osrednja knjižnica v Krškem
Skrivnosti reikija nam bo ob predstavitvi svoje knjige Reiki: ener-
gija ljubezni razkrivala Tatjana Frumen. 

ZELENORTSKI OTOKI – 
potopisno predavanje

• petek, 12. april, ob 19. uri – Knjižnica Senovo
Uroš Žajdela nam bo predstavil lepote (imenovanih tudi Kapverd-
skih) otokov na zahodni obali Afrike. 

BELJAKOVINE ZA ŽIVLJENJE IN SMRT – 
predavanje

• četrtek, 18. april, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Iztok Ostan nam bo predstavil varne meje uživanja živalskih be-
ljakovin in odkril idealno beljakovinsko hrano.

PODARIMO KNJIGO IN CVET
• ponedeljek, 22. april – Osrednja knjižnica v Krškem
Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. aprilu, vas zopet 
vabimo, da se nam pridružite. Podarjali bomo cvetje, omogočili iz-
menjavo starih knjig, tematsko obogatili park, se z otroki družili v 
igralno-ustvarjalnih uricah in dan zaključili s prireditvijo za odrasle. 

VRT, UČILNICA ŽIVLJENJA - predavanje
• torek, 23. april, ob 19. uri -  

Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Ivan Esenko, čebelar, ornitolog, pisec urednik in fotograf, bo v 
sklopu delovanja Točke vseživljenjskega učenja ob fotografijah 
predstavil sonaravno vrtnarstvo. 

POVABILO NA KAVO – pogovor
• sreda, 24. april, ob 19. uri –  

Gostilna Žolnir v Kostanjevici na Krki
Antropolog in etnolog Božidar Jezernik, avtor knjige Kava - čarob-
ni napoj, bo v pogovoru, ki je del delovanja Točke vseživljenjskega 
učenja, predstavil zgodbo črnega napoja. 

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE
• Od 22. do 30. aprila vam v vseh enotah knjižnice 

omogočamo brezplačen vpis.

RAZSTAVA »LUTKOVNA SKUPINA 
DKD SVOBODA SE PREDSTAVI«

• april – Avla osrednje knjižnice v Krškem
Od 22. marca do konca aprila je na ogled razstava o delu Lutkov-
ne skupine DKD Svoboda Senovo. 

RAZSTAVA ILUSTRATORKE TINE BRINOVAR
• od 15. marca do 15. maja – Knjižnica Senovo

Domačinka Tina Brinovar se nam predstavlja z ilustracijami, v 
katerih otroško domišljijo poveže z realnim svetom.

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V APRILU

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

S Posavskim obzornikom 
na Starega fotra!

V tokratni nagradni igri se potegujete za ogled 
komedije Star fotr, ki je nastala pod režisersko 
taktirko Jurija Zrneca, v njej pa igra legendarni 
Janez Hočevar Rifle. Komediji se boste smejali 

20. aprila v Termah Čatež. 

Nagradno vprašanje pa se glasi:

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

Pravilni odgovor nam skupaj z vašimi podatki 
(ime, priimek, naslov, po želji telefonsko številko 

za lažje obveščanje) do 11. 4. pošljite na:

Posavski obzornik
„nagradna igra“

Trg Matije Gubca 3
8270 Krško

ali na nagradna.igra@posavje.info.

Pet izžrebancev bomo o nagradi obvestili 
na dane kontakte.

Želimo vam veliko nasmejanih trenutkov!
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ZELIŠČNI TONIKI IN KREME 
V SOZVOČJU Z NARAVO

Priporočamo Vam naravne tonike iz skrbno izbranih ze-
lišč ter terapevtska in negovalna mazila. Osnova naših vi-
soko kvalitetnih tonikov so blato iz barja, zelišča in masla 
pri mazilih: arnika, divji kostanj, smrekove iglice, brinjeve 
jagode, korenina kolmeža, materina dušica, ognjič, kami-
lica, navadni slezenovec, hranljivo karitejevo in palmino 
maslo itd. Bogata zeliščna struktura mazil je učinkovita 
pri revmi, obrabi in vnetju sklepov, išiasu, putiki, vnetju 
ven in živcev, pretrganih mišicah in kitah, zvinih, boleči-
nah v križu, luskavici in nevrodermitisu. Na voljo imamo 
šest raznolikih zeliščnih tonikov, ki ne vsebujejo alkoho-
la, barvil in konzervansov, zato jih lahko uživajo tudi no-
sečnice, otroci in doječe mamice: Za krepitev imunskega 
sistema in kislo bazičnega ravnotežja; Vnetje pljuč, ast-
ma, bronhitis, močna zasluzenost, kašelj in prehlad; Pri 
težavah z neredno prebavo; Za želodčne tegobe, srce 
in ožilje, stres, pozabljivost in koncentracijo; Podpo-
ra pri zmanjšanem delovanju ledvic, mehurja, prosta-
te in vnetij sečil; Povišane vrednosti jeter, maščobne 
okvare, ciroza in vnetja jeter, vnetje trebušne slinavke, 
težave z žolčem, alergije, nevrodermitis, luskavica ... 

Naredite nekaj dobrega za svoje zdravje, HIŠA NARAVE 
pa Vam zagotavlja varne in učinkovite izdelke, zelo po-
hvaljene s strani naših zadovoljnih kupcev. 

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

Nova sezona šova Slovenija ima talent, podelitev vik-
torjev, VIP Band in izjemna uspeha mlade glasbeni-
ce. Tokrat preberite:

nova sezona šova Slovenija ima talent je v polnem za-
mahu. Tudi tokrat ne gre brez posavskih udeležencev. 
Da bodo prižgali svojo zvezdo, so se odločili krški D’Pa-
linka band ter navdušili občinstvo, strokovno žirijo in 
naredili pravcati šov v zaodrju. Z dvema pozitivnima 
odgovoroma so se uvrstili v naslednji krog. Širni Slo-

veniji se je predstavil tudi kita-
rist in pevec Sašo Hribar (na fo-
tografiji): „Prišel sem naprej na 
predizboru v Novem mestu in na 
prvi avdiciji v Ljubljani, kjer so 
me ocenili dvakrat z da. Prija-
vil sem se, ker se mi zdi to do-
bra odskočna deska za naprej, 
saj imam rad glasbo, v njej uži-
vam.“ Mladenič nam je še za-
upal, da so njegovi cilji veliki, 
prav tako kot je velika želja, da 
se mu enkrat uspe preživljati z 

glasbo. Na šovu smo zasledili tudi Sevničana Antona 
Žiberta, letnik 1938, ki je navdušil s svojim nabilda-
nim telesom, a se naprej ni uvrstil, svoj talent pa je 
predstavila še Rodelyn Kovačič iz Brežic, slovenska Fi-
lipinka, ki so jo njena pozitivnost, prikupna hčerkica 
ter nastop z ognjenimi kroglami popeljali v drugi krog.

Viktorji za leto 2012 so podeljeni! Posavci smo pesti naj-
bolj stiskali med podelitvijo viktorja popularnosti za naj-
boljšega glasbenega izvajalca, kjer je bila nominirana 
skupina In&Out, katere član je tudi Krčan Lovro Klajn-
šček. Fantje so na žalost oboževalcev ostali praznih rok 
Na male ekrane pa je že prišel popolnoma nov zabavni 
šov – Vid in Pero šov. Ker pri takšnih oddajah ne gre brez 
glasbe, so za zvočno kuliso poskrbeli VIP Band, ki so moj-
stri svojega poklica. Fantje so združili moči prav za to pri-
ložnost in se predstavljajo: Mate Brodar (vokal/kitara), 
Matjaž Kajzer (trobenta),Vid Žgajner (pozavna), Anže 
Vrabec (klaviature), Tadej Kampl (bas kitara) ter Krča-
na Janez Gabrič (bobni) in Bojan Zupančič (saksofon), 
kot vodja banda. „S fanti bomo poskrbeli za žur med od-
dajo, iskreno pa se veselim tudi oglasnih blokov. Takrat 
bomo zabavali občinstvo v studiu, ki se mu obeta pravi 
koncert. Repertoar je izbran, na vajah smo se super uje-
li, zdaj pa samo še gas,“ je medijem še zaupal Bojan.

Konec izpitnega obdobja in začetek prvega pomladnega 
meseca sta tudi letos prinesla tradicionalno ljubljansko 
Kifl fešto. Le-ta je minila ob poslušanju glasbenih moj-
strovin skupine Jelenband, s pevcem Matjažem Jele-
nom, nekdaj bolj znanim kot vokalistom skupine Šank 
Rock. Za oboževalce plesnih ritmov je poskrbel DJ Guli. 
Sicer pa KPŠ-jevci že vabijo v Maribor, kjer vas bodo 
9. aprila na tamkajšnji Kifl fešti navduševali Čuki, za 
ogrevanje cvička in kiflov željnih študentov pa bo po-
skrbel tudi prej omenjeni Sašo Hribar. 

Izjemna uspeha pa je dosegla 
13-letna fagotistka Eva Fritz 
(na fotografiji), učenka Glasbe-
ne šole Krško, ki se je v začetku 
marca udeležila mednarodnega 
tekmovanja Davorin Jenko v Beo-
gradu, ki se ga vsako leto udeleži 
več kot 500 mladih glasbenikov iz 
evropskih držav. Eva je s svojim 
igranjem prepričala komisijo, ki 
ji je dodelila maksimalno število 
točk, prvo nagrado in naziv lau-
reat. Po povratku iz Beograda je 
sodelovala še na državnem tek-
movanju mladih glasbenikov Slo-

venije TEMSIG, kjer je prav tako dosegla vseh 100 točk in 
1. nagrado. Njen mentor je vsa leta Dejan Učakar. Če-
stitke tudi z naše strani!
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: meso za žar v vrednosti 20 €
2. nagrada: domača salama
3. nagrada: domača jetrna pašteta

Geslo križanke pošljite do četrtka, 4. aprila 2013, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

MESNICA MAROLT, 
Borut Marolt s.p., Kolodvorska 1, Krško

Geslo 6/2013 številke: 

NAŠ NASVET ZA VAŠ LEPŠI IZGLED
Nagrade, ki jih podarja Frizerski studio Dejan:
1. nagrada:  žensko barvanje s striženjem, 
 Andreja Žabkar, Mali Trn
2. nagrada:  modno žensko striženje, 
 Andreja Kolman Šoško, Sromlje
3. nagrada:  moško striženje, 
 Hermina Simončič, Sevnica

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Darinki Češarek, Rakitni-
ca 41, 1331 Dolenja vas. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 
vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 

strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) Ans. SAFIRJI - Starec in ptice 
 2. (1.) VERA & ORIGINALI - Lepo je bit‘ Celjan 
 3. (7.) Ans. VIKEND - Kam so šle spominčice 
 4. (8.) Skupina ATOMIK HARMONIK - Skoči (Pesem o Planici) 
 5. (10.) MODRIJANI in Ans. TONETA RUSA - Prijatelj, ne 
   kloni nikdar 
 6. (2.) Ans. ZREŠKA POMLAD - Vila 
 7. (5.) Ans. DOLENJSKI ZVOKI - Ne verjamem 
 8. (6.) Ans. ZUPAN - Ljubezen in gore 
 9. (4.) RUDI ŠANTL - Brez muzike življenja ni 
 10. (-.) Ans. JAVOR - Ljubezen na vasi 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Štrk - Ljubezen si moja edina

Kupon št. 147
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 30. marca, ob 17. uri

 - dnevno sveže meso okoliškega porekla
 - velika izbira velikonočnih dobrot
 - vse za žar 

GSM: 041/831 960 www.mesnica-marlot.si

Marolt Borut s.p., Kolodvorska 1, Krško

“TRŽNICA KRŠKO”

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

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si

sadike 
sadnega drevja

AKCIJA
brill zemlja 70 L

velika izbira sadilnih in glinenih loncev
semenski krompir
seme zelenjave
okrasne čebulnice

V mesecu 
marcu in aprilu 

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

v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg 
Matije Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. 
do 15. ure, v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 
17 (nasproti občine), od ponedeljka do petka od 9. do 13. 
ure, po pošti (ime in priimek, naslov, telefon) ali na ele-
ktronskem naslovu marketing@posavje.info. Informacije: 
07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo v nasle-
dnji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure.

Hvala vsem, ki ste bili z nami – sorodnikom, prijateljem, sošolcem 
in znancem. Dušan, ostal boš v naših mislih in srcih, ti pa boš 
našel svoj mir.

Žalujoči: vsi njegovi

Sem dolgo upal in se bal,
slovo sem upu, strahu dal …

(Prešeren)

ZAHVALA
V soboto, 16.3.2013, 

smo se poslovili od našega

DUŠANA ČANČERJA
Čeprav njegov glas se več ne sliši, beseda njegova v nas še živi, 
povsod ga slišimo, med nami še živi.

Kruto je bilo in nepričakovano,
kar čez noč je dragi Slavko

odšel v neznano.

iz Dolenje vasi pri Krškem.

V SPOMIN
22. marca je minilo eno leto, odkar nas 

je zapustil dragi

SLAVKO MOLAN

Žena Mimica, hčerka Suzana in sin Tomi z družinama

Hvala vsem, ki se ga z lepo mislijo spominjate in prižgete svečo.

Vsi njegovi 

MARTINA MEŽIČA

V začetku pomladnih dni pred 20 leti je 
prenehalo biti srce dragega

V SPOMIN

Je čas, ki da, je čas, ki vzame.
Pravijo, je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,

ko zasanjaš se v spomine.

iz Malega Podloga.

Čas ne zaceli tvojega odhoda.
Brez tebe smo že dolgih 33 let. Pogrešamo tvoj pogled, tvoj 
nasmeh, tvoj glas, tvoje zlate roke, tvoje zlato srce, tebe …
Hvala vsem, ki se spominjate našega dragega atija, postojite ob 
njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Žena Dragica, sin Toni in hčerka Mojca z družinama

ANTONA BANIČA
na našega dragega moža in atija,

V SPOMIN

Če imaš nekoga rad,
nikoli ne umre – le daleč je …

iz Pristave pri Leskovcu 26.

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

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

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
naše drage žene, mame, babice, 
sestre, tete, sestrične in svakinje

IRENE LEVIČAR
iz Gorenje vasi pri Leskovcu

se iskreno zahvaljujemo Splošni bolnišnici Brežice, g. Franciju 
Poloviču, sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in Aktivu 
kmečkih žena Krško polje, za vsa izrečena sožalja, darovane 
sveče, za vso pomoč ter tolažbo v tako težkih trenutkih. Hvala 
vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji 
poti. Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku za opravljen 
obred, pevcem za zapete žalostinke, g. Petelincu za odigrani 
melodiji slovesa in pogrebni službi Kostak d.d. za opravljene 
storitve. Hvala vsem in vsakomur. 

Žalujoči: vsi njeni

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti nositi v srcu

srečnih dni spomine.

V SPOMIN
22. marca je minilo žalostno leto, 

odkar nas je zapustil naš dragi

MARJAN BROMŠE
iz Anž.

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižigate sveče in postojite ob 
preranem grobu.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

Bila je ponosna ženska, pridna žena, dobra mati in najboljša 
babica. Bila je temelj naše družine.
Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste čutili z nami, in s toplim 
stiskom rok izrekali besede tolažbe. Hvala urgentni službi ZD 
Krško, posebej dr. Nadi Jensterle, g. župniku Markoviču za iskrene 
besede slovesa, sestram iz Rese za molitev, stanovalcem ulice, 
prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Hvala tudi praporščakoma in vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni 

MARIJA ZIERER
V 103. letu starosti nas je zapustila

ZAHVALA

Iščem te v travah, 
iščem te v morjih,

najdem te v zvezdah, 
ki sijejo name.

(Mila Kačič)

roj. Buršič iz Krškega.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih pomagali, stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali 
cvetje, svete maše in sveče.
Iskrena hvala gospodu župniku Janezu Turineku za lepo opravljen 
obred. Iz srca hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni 

ALEKSANDRA CEHTE

V 58. letu nas je mnogo prezgodaj 
zapustila ljubljena 

ZAHVALA

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

ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

iz Dobrove 42, Senovo.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in ga ohranjate v 
lepem spominu.
Pogrešamo ga vsi, ki smo ga imeli radi.

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo vedno ostal.

IVAN VRHOVŠEK
z Rake.

V SPOMIN
1. aprila bo minilo 5 let, 

odkar je tiho odšel od nas

s stiskom rok čutili našo bolečino, in vsem, ki ste jo pospremili 
na zadnjo pot v tako velikem številu, se iskreno zahvaljujemo.

iz Dolenjega Leskovca

ZAHVALA
Vsem, ki ste ob izgubi naše ljube

mame in žene

MARTINE ŽVAR

Žalujoči: mož Franci, hčerki Emi in Blanka

SEVNICA – V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu so do 
8. aprila postavljena na ogled slikarska in fotografska dela 
ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so v lanskem maju ustvarja-
li na dvodnevni VIII. likovni koloniji Krmelj 2012. Otvori-
tev razstave je potekala 14. marca z uvodnim kulturnim 
programom, ki se je odvijal v dvorani Alberta Felicijana.

Z zapetimi slovenskimi ljudskimi pesmimi so večer, v kate-
rem je zunaj naletaval droben sneg in počasi belil pokrajino, 
obogatili člani in članice MePZ Dvor pri Žužemberku z zbo-
rovodkinjo Marjano Dobovšek in recitatorji Delavsko kul-
turnega in športnega društva (DKŠD) Svoboda Krmelj – Gu-
sta Mirt, Ksenija Vene, Dušan Senica in Rado Kostrevc, ki 
je bil tudi povezovalec prireditve. V Mosconovi galeriji so si 
nato mnogi obiskovalci in obiskovalke ogledali slikarska dela 
in fotografije VIII. Likovne kolonije Krmelj 2012, ki se je od-
vijala lanskega 25. in 26. maja v Krmelju in njegovi okoli-
ci. Pod vodstvom likovnega pedagoga Toneta Zgonca je ta-
krat ustvarjalo 22 ljubiteljskih slikark oz. slikarjev ter pod 
vodstvom Judith Zgonec tudi nekaj fotografinj. Potek likov-
ne kolonije je na otvoritvi predstavila njena koordinatorica 
in vodja likovne sekcije DKŠD Svoboda Krmelj Ana Hočevar. 
»Posebnost naše likovne kolonije je ta, da so njeni udeleženci 
večinoma tisti, ki so nekoč živeli v Krmelju, pa so se kasneje 
odselili. Pridružijo se nam tudi člani društva Univerza za tre-
tje življenjsko obdobje Sevnica, nekaj ustvarjalcev pa pri-
haja tudi iz bližnjih krajev, kot so Radeče, Trebnje, Mirna in 
Novo mesto,« je povedala. O razstavljenih slikah je sprego-
voril kipar, slikar, pesnik in družbeno angažirani mislec Rudi 
Stopar. »Širina ustvarjenih del je neizmerno široka. Slike pu-
stijo, da jih začutimo,« je pojasnjeval. 
Na razstavi se predstavljajo Stanko Bantan iz Hrastnika, Zala 
Brus in Marija Oven iz Radeč, Marjana Dobovšek iz Prečne, 
Nevenka Flajs in Antonija Petrič iz Ljubljane, Ana Hočevar 
iz Krmelja, Danica Hočevar iz Loke pri Zidanem Mostu, Moj-
ca Musar iz Šentjanža, Barbara Pergovnik iz Velenja, Judi-
ta Rajner iz Šentvida pri Stični, Boris Udovič iz Novega me-
sta, Ines Zgonc iz Mirne, Irena Zgonc iz Brezja ter Marija 
Jazbec, Anton in Marija Klakočar, Marko Okorn, Pavla Čer-
nigoj, Marjan Perič, Ulrih Rupret in Rudi Stopar iz Sevnice.
 S. Radi, foto: L. Motore

SENOVO – Razstavno 
dejavnost v knjižni-
ci Senovo so 15. mar-
ca začeli z ilustracija-
mi Tine Brinovar, saj 
je ilustracija tisto po-
dročje likovne ume-
tnosti, ki je neločljivo 
in najtesneje poveza-
na s knjigami, knji-
ževnostjo in branjem 
nasploh. Ilustracije, ki so na ogled v knjižnici Senovo do 15. 
maja, so večinoma ustvarjene v akrilni tehniki, nekatere med 
njimi pa tudi s pomočjo kolaža in drugih tehnik povezujejo 
otroško domišljijo z realnim svetom. 
Tina Brinovar, ki živi in dela na Senovem, je zaključila študij 
na mariborski pedagoški fakulteti in prejela rektorjevo na-
grado za diplomsko delo z naslovom Prva dvojezična slikani-
ca za romske otroke. Leta 2009 ji je Javna agencija za knji-
go podelila delovno štipendijo za perspektivnega avtorja. 
Leta 2010 je skupaj z avtorico besedila Tatjano Kokalj pre-
jela nagrado NES (najlepša ekološka slikanica) za slikanico 
Zelena jopica. V zadnjih letih je redno med izbranimi avtor-
ji na Bienalu slovenske ilustracije. Razstavljala je na mno-
gih skupinskih in posamičnih razstavah. 
Avtorico in množico obiskovalcev so z odličnim nastopom pre-
senetili člani zasedbe Črni Peter. B. Colarič

Slike pustijo, da jih začutimo …

Koordinatorica likovne kolonije v Krmelju in vodja likov-
ne sekcije Ana Hočevar, predsednica DKŠD Svoboda Kr-
melj Berta Logar in zborovodkinja Marjana Ahačič Do-
bovšek, ki je bila rojena v Krmelju (od leve proti desni) 

Razstava ilustracij Tine Brinovar

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

BODITE
     VIDNI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice
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obzornikova oglasna mreža

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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Kupon velja do konca marca 2013.

prejeli smo

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

pon–pet 9:00–19:00
sob 9:00–13:00

Optika Glasmaher
Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

070 660 660

Ljudska optika Glasmaher, 
Stušek Dejan s.p.

NIZKE CENE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

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

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

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

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

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

email: sabina@girs.si

vris stavbe

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

parcelacija

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

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

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

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

041 671 323

Obnova cevi in kanalizacije 
brez izkopa.

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

ČIŠČENJE ODTOKOV, 
KANALIZACIJE 
IN POPRAVILA,
PREGLED CEVI 
S TV KAMERO  
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Knjige 
iz Posavja

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste mi stali ob strani, darovali 
vence, cvetje, sveče, denarno pomoč in za svete maše. Hvala g. 
župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Kostak, Lovski 
družini Videm in vsem posavskih družinam, pa tudi iz sosednje 
Hrvaške. Še posebna hvala gospe Bojani in gospodu Nacetu za 
ganljive besede slovesa ter tako številnim praporščakom in 
pevcem za lepo zapete pesmi ob grobu. Hvala vsem, ki ste se prišli 
poslovit od mojega Ivana in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoča žena Jožica in vsi, ki so ga imeli radi! 

IVANA BERNARDIČA
ob izgubi dragega moža 

ZAHVALA

z Libne 26, zadnja leta stanujočega na Senovem pri ženi

Prvič se neposredno oglašam v zvezi s polemiko, ki se je raz-
vila v časniku v zvezi z nazivom »preselitveno taborišče na 
gradu Rajhenburg«. Strinjam se z nekdanjimi izgnanci, da ni 
šlo za klasično preselitev, temveč za izgnanstvo in je zato ter-
min preseljenec in izseljenec, ko govorimo o tovrstnih žrtvah 
okupatorjevega nasilja, neustrezen. Ves čas mi je poznano, 
da je skupina uglednih zgodovinarjev leta 1971 razpravljala 
o terminu, ki bi bil, za to vrsto žrtev, najbolj ustrezen in iz-
brali so termin izgnanec. To je bilo objavljeno že v brošuri, ki 
je bila izdana ob proslavi 4. julija 1971 na gradu v Brestani-
ci, ko je dr. Tone Ferenc prvič dopolnil razstavo o slovenskih 
izgnancih iz leta 1968. Druga dopolnitev je bila leta 1975.

Kljub temu, da se od leta 1971 uporablja naziv izgnanci, je 
dr. Tone Ferenc za taborišča, preko katerih so morali izgnan-
ci oditi na pot izgnanstva, obdržal strokovni termin prese-
litveno taborišče, ki ga je uporabljal že v knjigi Nacistična 
raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941-1945, Ma-
ribor: Založba Obzorje, 1968, v svoji doktorski disertaciji. 
Tudi v knjigi Izgnanci, Zbornik slovenskih izgnancev 1941-
1945, Ljubljana 1993, ki ga je izdalo Društvo izgnancev Slo-
venije in v kateri je termin izgnanci obrazložen (str. 15), je 
dr. Tone Ferenc v prispevku Množično izganjanje Slovencev 
med drugo svetovno vojno uporabljal termin preselitveno ta-
borišče (str. 27, 34, 36 …) in preselitveni štab (str. 34, 37 …). 

Dr. Tone Ferenc je bil edini slovenski zgodovinar, ki je kom-
pleksno proučeval zgodovino izgnanstva v času druge svetov-

Še: Odzivi na „Pojasnilo“

ne vojne. Jaz, Irena Fürst, sem kustosinja in obenem vod-
ja enote Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Brestanici. 
Skrbim za varovanje muzejskih zbirk ter sem obenem tudi 
njihov preučevalec in, preko strokovnega dela, tudi »razla-
galec«. Vsekakor nisem pristojna, da spreminjam obstoje-
čo strokovno terminologijo, ki jo slovensko zgodovinopisje 
uporablja. Zato predlagam izgnancem in Društvu izgnancev 
Slovenije 1941-1945, da se glede spremembe terminologi-
je obrnejo na pristojne zgodovinske institucije v Sloveniji.

V 6. številki Posavskega obzornika je bilo tudi zapisano, da 
se potvarjajo zgodovinska dejstva tudi glede števila izgna-
nih preko preselitvenega taborišča Rajhenburg. Ker nisem 
znanstvena raziskovalka tega zgodovinskega dogajanja, na-
vajam vedno podatke, ki jih je dr. Tone Ferenc objavil v svo-
jih prispevkih o zgodovini izgnanstva. 

Tako so v zgoraj že omenjeni knjigi Izgnanci navedeni na-
slednji podatki: 
1. v prvem valu je bilo v Srbijo izgnanih 6.802 izgnancev, na 
Hrvaško 386 slovenskih duhovnikov in njihovih najožjih so-
rodnikov in 71 Hrvatov; skupaj izgnanih v prvem valu 7.259 
izgnancev, (str.46), od tega iz Rajhenburga le en transport 
z 454 izgnanci ( str.101); 
2. v t.i. drugem valu je bilo v NDH izgnanih 9.963 izgnancev, 
od tega iz Maribora 14 transportov s 6.233 in iz Rajhenbur-
ga 7 transportov z 3.730 izgnanci (str. 53); 
3. v t.i. tretjem valu oz. iz izselitvenega področja ob Savi in 
Sotli je dr. Tone Ferenc zapisal, da so po do tedaj znanih po-
datkih Nemci izgnali v Nemčijo 62 transportov, ki so bili iz-
gnani preko taborišča Rajhenburg z več kot 36.000 Slovenci 
– 36.281. Po zapisu dr. Ferenca, so Nemci v svojih dokumen-
tih navajali za število izgnanih okrogle številke. Bolj podrob-
na razlaga o tem izgonu in številkah izgnanih in beguncev je 
zapisana na str. 68 omenjene knjige Izgnanci. 

Ne želim polemizirati ali odpirati bolečih ran, želim pa si, da 
bi bila moja opomba na zadnje objave v časopisu Posavski ob-
zornik razumljiva in sprejemljiva. Stremim k temu, da bomo 
s skupnimi močmi kolektivno poskrbeli, da ta del zgodovi-
ne ne bo nikoli pozabljen. V imenu Muzeja novejše zgodo-
vine Slovenije tudi sporočam, da muzej že pripravlja novo 
razstavno postavitev Izgnanci 1941-1945. Odprtje razstave 
bo oktobra 2014. 
 Irena Fürst, vodja enote Brestanica
 Muzej novejše zgodovine Slovenije
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POHIŠTVO, 
OTROŠKA OPREMA

Po izjemno nizkih cenah 
prodaja odlično ohranjenih 
otroških oblačil, obutve, 
opreme. Prednostno spre-
jemamo avtosedeže 9-25 
kg in 15-36 kg, vozičke, sta-
jice, hojice, lesene in pla-
stične stolčke za hranjenje, 
ležalnike, kolesa, igrala ... 
Otroška komisijska proda-
jalna Kristi, Krista Les s.p., 
Rigonce 38, Dobova, po-
n.-pet.: 9-12, 14-17, sob.: 
9-15, Tel.: 031 686 321 

RAZNO

Ugodno prodamo rabljeno 
strešno kritino, zadostuje za 
en kozolec. Tel.: 041 943 160

Po zelo ugodni ceni lahko dobi-
te 170 m2 rabljene kritine Be-
čej, žgane, predvidoma v za-
četku maja. Tel.: 041 331 493

Grob, enojni, nov, oddam v 
Brežicah, z okvirjem in nagrob-
no ploščo. Tel.: 041 881 844

Prodam šivalni stroj Singer, 
star 100 let, delujoč, ohra-
njen, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 618 780

Prodam televizor Panasonic, 
velikost ekrana 55x40 cm, 
cena 70 €. Tel.: 041 573 029

Prodam 11 okroglih bal suhe-
ga sena in ječmen. 
Tel.: 07 49 74 071

Prodam seno v kockah. 
Tel.: 031 681 626 

Prodam slamo, 150 kg, koc-
ke, koruzo, pšenico, ječmen, 
2 prašiča, 100 kg, možen za-
kol, ugodno. 
Tel.: 040 796 830

Prodam okrogle bale sena 
(14 kom) in slame (8 kom), 
možna menjava za drva, 
odojke, vino. 
Tel.: 07 49 62 127

Prodam silažne bale, meša-
nica detelje in sena. 
Tel.: 07 49 51 275 

Prodam 6 silažnih okroglih 
bal. Tel.: 07 81 89 291

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

Prodam bukova drva, možna 
dostava na dom, okolica Se-
novega. Tel.: 041 517 201

Prodam bukova drva za cen-
tralno, štedilnik, kamin. Mo-
žna dostava drv na vaš dom. 
Tel.: 040 738 059

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam 600 l frankinje, 600 l 
cvička in simentalca, starega 
3 mesece. Tel.: 051 870 909

Prodam kalano kostanjevo 

kolje za vinograd, dolžina 2 
m. Tel.: 041 589 757

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

ŽIVALI

Prodam prašiča za zakol, 120 
kg. Tel.: 07 49 68 390

Prodam bikca simentalca, 
težkega 140 kg. 
Tel.: 031 869 012

Prodam teličko simentalko, 
težko 160 kg, za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 380 075

Prodam prašiče, težke od 
110 do 150 kg. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam 2 prašiča, težka 70 
kg, ali menjam za koruzo, in 
bukova drva. Tel.: 041 580 983

Prodam polovico mladega 
prašiča, hranjenega z doma-
čo hrano, in mast z ocvirki. 
Tel.: 040 865 655

Prodam kozlička za zakol ali 
nadaljnjo rejo, možna me-
njava za kozlička. 
Tel.: 041 820 313

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

NEPREMIČNINE

Prodam enosobno stanova-
nje, 36 m2, v Krmelju, pritli-
čje, cena 26.000 €. 
Tel.: 031 382 252

Njivo, 35 arov, med Črešnji-
cami in Drnovim, ugodno 
prodam. Tel.: 041 278 027

V Krški vasi prodam njivo (67 
arov) in gradbeno parcelo 
(12 arov). Tel.: 051 616 198

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

Prodam vinograd (300 trt) na 
sončni legi (Blatno – Gaber-
škova gorca), hram, travnik 
in gozd, skupaj 56 arov. 
Tel.: 041 695 582

Mali Vrh, Brežice, parce-
lo, 944 m2, primerno za vi-
kend ali zidanico, prodam 
za 7.500 €. Tel.: 040 351 225

Oddam v najem vinograd, 
Ravne pri Zdolah. 
Tel.: 051 895 720

V Brežicah oddam v najem 
enoinpolsobno, neopremlje-
no stanovanje za daljše ob-
dobje. Tel.: 040 428 753

V Brežicah oddam dvosobno 
opremljeno stanovanje. 
Tel.: 041 287 400

Krško, Bohoričeva, oddam 
novejše dvoinpolsobno sta-
novanje za daljše časovno 
obdobje. Tel.: 041 674 521

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

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

Prodam Renault Laguno 1.8, 
l. 2001, sive barve, brez rje. 
Tel.: 041 299 420

VW Polo 1.4, l. 2005, 124.000 
km, črne barve, 5 vrat, vsa 
možna oprema, odličen, Re-
nault Scenic, l. 1998, ohra-
njen, ugodno. 
Tel.: 041 281 490

Prodam moped Tomos avto-
matik, l. 92, potreben manj-
šega popravila, cena 85 €. 
Tel.: 041 644 663

mali oglasi PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega
sporoča cenjenim strankam,

da bo prodaja

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

belih kilogramskih piščancev
26. aprila pri Mirt Alojzu 

na Gmajni 28, Raka, 
ter 27. aprila 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.

KMETIJSTVO

Prodam mlin kladivar za 
mletje vseh vrst žit in 200-li-
trsko cisterno za vino. 
Tel.: 041 389 410

Prodam cepilec za drva, do-
mače izdelave, močan štiri-
kolesnik Eton, drva po izbiri. 
Kupim pa nakladalko, lahko 
v slabem stanju. 
Tel.: 041 598 873

Kupim kabino ali lok za trak-
tor Ursus 360 in prodam kole 
za vinograd. Tel.: 031 397 434

Prodam frezo Texas 501, sta-
ro 1 leto, cena 350 €. 
Tel.: 041 374 018

Prodam mini traktor Gorenje 
Muta s priključki: mala priko-
lica, freza, plug, kosa, jar-
kalnik, železna kolesa, zelo 
ugodno. Tel.: 030 280 697

Prodam kosilnico BCS in 5 
novih kos. Tel.: 040 577 552

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488

Prodam 1 tono koruze po 
0,30 €/kg in 5 okroglih bal su-
hega sena. Tel.: 051 268 211

Prodam koruzo v zrnju in 
trosilec umetnega gnoja, 
500 l, malo rabljen, možna 
dostava. Tel.: 051 499 355

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

Ugodno prodam malo rablje-
no tekaško stezo. 
Tel.: 031 446 031

Kupim mali gumi voz ali 
»furbagerle« za vprego 1 ko-
nja. Tel.: 07 49 61 057

Vam neuspešna prodaja ovira 
poslovanje? Nudimo pomoč, 
www.knof.si, Zavod KNOF, 
Ob gozdu 11, Sevnica. 
Tel.: 041 640 328

Prodam zamrzovalno skrinjo 
Gorenje. Tel.: 031 496 233

Prodam vrtalna stroja za be-
ton in kovino, malo rabljena, 
in manjši kompresor s polnil-
cem. Tel.: 031 815 236

Odkup barvnih kovin, sta-
rega železa, izrabljenih 
kmetijskih strojev, grad-
bene mehanizacije, peči, 
radiatorjev …, brezplačen 
odvoz bele tehnike - pla-
čamo in odpeljemo. Janko 
Zakovšek s.p., Vranje 22a, 
Sevnica. Tel.: 051 621 223

Iščem inštruktorja za poklic-
no maturo za predmet stroj-
ništvo. Tel.: 031 799 190

Kovinske in lesene kon-
strukcije, balkonske, sto-
pniščne ograje, stopnice, 
ute, knauf. Medved Anton 
s.p., Rožno 21, Brestanica. 
Tel.: 041 799 002

Opravljamo pleskarska dela. 
Hitro, kvalitetno in cenovno 
ugodno. GFPS Uroš Gračner 
s.p., Žigarski Vrh 7, Sevnica. 
Tel.: 031 622 629

STIKI

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

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

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.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. Telefon: 031 621 522,

 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, 

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 

in mladih rjavih jarkic
29. in 30. marca.

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

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

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

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

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

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


NAROČILO MALEGA OGLASA

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

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

ODKUP AVTOMOBILOV  
IN TRAKTORJEV 

poškodovanih ali z okvaro.
AVTOVLEKA, PREPIS IN 

ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
GOTOVINA TAKOJ!!!

031 894 182
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BDS Sremič d.o.o., Trg Matije Gubca 3

BDS SREMIČ 
odda v najem

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

-  opremljen gostinski lokal Any 
time v Hotelu Pacific v Krškem

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

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

TRADICIONALNI SEJEM
- opreme za čebelarstvo       - opreme in orodja za vinogradnike, sadjarje in vrtičkarje

Ob išč i te  nas  in  sode lu j te  v  nagradn i  i gr i !

- traktorjev      - kmetijske mehanizacije

SEJEMSKI POPUST PRODAJA NA OBROKE AKCIJSKE CENE

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Želimo vam blagoslovljene velikonočne praznike
in obilo miru, upanja in ljubezni.

20 let

Vesele in blagoslovljene 
velikonočne praznike!

LIBNA – Članice Kulturnega 
društva Libna Dolenja vas 
pri Krškem so minuli konec 
tedna postavile na ogled že 
14. razstavo, ki je posve-
čena velikonočnemu času. 
Razstavo so poimenovale 
„Vse za higieno nekoč“.

Razstavljeni izdelki so na za-
nimiv način prikazali razne 
vezenine in pripomočke, ki 
so jih v preteklosti upora-
bljali za osebno higieno, do-
polnile pa so jih s kvačkani-
mi izdelki ter izdelki iz gline. 
Ivan Mirt je z izbranimi be-
sedami o pomenu razstavlje-
nega dodal otvoritvi poseben 
čar, domači Ljudski pev-
ci Ajda pa so dogodek glas-
beno obogatili. Predsedni-
ca društva Antonija Žener 

Razstava „Vse za higieno nekoč“

Suzana Simič Dimc, Krško: Na veliko noč se 
pripravljava skupaj z možem, meni to veliko 
pomeni, ker sem velik tradicionalist. Držim 
se običajev, kot sta barvanje pirhov in blago-
slov jedi, ker sem verna, obiskujem tudi ver-
ske obrede, vendar ločujem versko in posve-
tno življenje. Ker sem pozitivna oseba, imam 

rada čas pričakovanja in upam, da nam bo velika noč prine-
sla lepše čase, pa tudi boljše vreme.

Iztok Gramc, Gazice: Pri praznovanju velike 
noči se doma še vedno držimo običajev. Le-
tos smo se v postu vsi bolj kot ne uspešno od-
povedali sladkarijam. Na veliki petek skupaj 
z otroki barvamo pirhe in to je zanje veliko 
doživetje. Vsi se udeležimo blagoslova jedi 
in obredov velike noči v cerkvi. Velikonočni 

zajtrk jemo kar dvakrat – po sobotnem blagoslovu in na ve-
liko noč, ko obiščemo tudi sorodnike.

Saša Zimšek, Vrhovo: Ponavadi  se v času ve-
likonočnih praznikov posta ne držim, tudi pir-
hov že nekaj let nisem barvala, čeprav sem 
jih kot otrok zelo rada. Če bom imela čas, 
jih bom mogoče letos.  Še vedno pa se z ve-
seljem udeležim velikonočnega nedeljskega 
zajtrka v družinskem krogu. Takrat se zbe-

remo vsi člani družine za isto mizo ob pokušini velikonočnih 
jedi, ki imajo simbolni pomen. 

Alojzija Oštir, Brežice: Velika noč je za našo 
družino velik praznik. Že na cvetno nedeljo 
skupaj z vnučki pripravimo butarice, na veli-
konočno soboto pa nesemo k žegnu. Vse jedi, 
ki so potrebne za blagoslov, skrbno pripravi-
mo in se res veselimo te svečanosti. K žegna-
nju gremo dopoldan, potem pa moramo malo 

‚odščipniti‘, ko prinesemo domov, vendar imamo pravi zaj-
trk za vso družino šele v nedeljo zjutraj. 

Čeprav vreme prav nič ne kaže na to, se začenjajo veli-
konočni prazniki, s katerimi so poleg verske vsebine po-
vezani tudi številni običaji. Spraševali smo, ali in kako 
jih praznujete, ali se pri tem še držite običajev, kot so 
post, barvanje pirhov, blagoslov velikonočnih jedi ipd.?

anketa

Praznovanje velike noči

je pohvalila pri-
zadevne članice 
in dodala, da se 
trudijo ohranja-
ti dediščino pre-
teklosti. 

Etnologinja in 
njihova mento-
rica dr. Ivanka 
Počkar  je o raz-
stavi povedala: 
„Zelo lepo spre-
jemajo namige 
in me obenem 
presenetijo, kaj vse zmore-
jo. Ko so se pripravljale na 
letošnjo razstavo in pričele 
zbirati predmete, so ugoto-
vile, koliko so ljudje takšnih 
dragocenih izdelkov odvrgli. 
Drugače pa izredno razširja-
jo svoje znanje, spretnosti 

in se učijo izdelovati razne 
stare vzorce. Mojim nasve-
tom zelo sledijo in vsako leto 
nastane drugačna tematska 
razstava. Delajo z dušo in 
zase, izdelke pa z veseljem 
tudi podarijo.“ 
 M. Kalčič

Razstavljene izdelke so si obiskovalci z za-
nimanjem ogledali.

Dr. Drago Karl Ocvirk je po-
tegnil nekaj vzporednic iz 
našega okolja in življenja na 
Salomonovih otokih. Dejal 
je, da živimo v velikem izobi-
lju in razkošju ter nismo z ni-
čemer več zadovoljni. „Smo 
zelo razvajeni. Na Salomo-
nih je pomanjkanje, strada-
jo ne, siti pa tudi niso. Ker 
nimajo ničesar razen drug 
drugega, se veliko družijo, 
so zelo zadovoljni in srečni 
ljudje. Materialna blaginja 
je po eni strani blagoslov, po 
drugi strani pa je lahko tudi 
prekletstvo. Nimamo časa za 
sočloveka. Če pa ob sebi ni-
mamo soljudi, na koncu ugo-
tovimo, da vse skupaj nima 
nobenega smisla. Zakaj gara-
ti in imeti to in ono, če pa si 
na koncu koncev sam in osa-
mljen?“ je povedal Ocvirk in 
nadaljeval, da ne znamo ce-
niti lepot življenja, saj ga 
ne doživljamo kot dar. „Vera 
daje ravno to, da vidiš življe-
nje kot en velik dar, se tega 
veseliš in ta dar poskušaš de-
liti z drugimi. V tem smislu je 
vera gorivo za to, kar ime-
nujemo upanje in ljubezen. 
Če pa vere ni, upanje usiha, 
pozornost, naklonjenost pre-
ideta drugam. Ljudje gleda-
jo le na to, kako bodo sebe 
zadovoljili le materialno, ne 
pa tudi duhovno,“ je v razmi-
slek še dejal sogovornik.

Vlada izrazito 
neravnovesje 
Po njegovih besedah v se-
danjem obdobju ni nikjer 
zaznati postnega časa, če 
vzamemo, da postni čas po-
meni, da krotimo svoje raz-
vade. „Preveč se govori o ta-
kšnih in drugačnih stiskah, o 
neki solidarnosti, o solidarno-
sti s tistimi, ki so osamljeni, 
zagrenjeni, depresivni. Tega 
je veliko. Solidarnosti pa ni 

veliko, kakor da se bojimo, 
da bomo sami zapadli v ta-
kšno stanje. Rekel bi, da bi 
bil pravi post za nas, če bi si 
znali vzeti čas drug za dru-
gega. Ravno to nam ne uspe, 
ker zmanjkuje časa za sebe, 
za druge, za skupnost,“ je 
bil rahlo kritičen Ocvirk in 
se usmeril v prihodnost le-
tošnjega leta, ki je v katoli-
škem svetu priznano kot leto 
vere. „Prinese pa nam le to-
liko, kolikor bomo svojo vero 
poglobili, spoznali odnos z 
Bogom, da smo vse preje-
li in ni razloga, da ne bi dali 
naprej. Sprejeli smo same-
ga sebe, podarimo sebe so-
ljudem, tega imamo dovolj. 
Človečnost je v revnih deže-
lah zelo obilna, kakor npr. na 
Salomonih. Tam so v pomanj-
kanju materialnih dobrin, 
pri nas pa smo v pomanjka-
nju kvalitetnih medčloveških 
odnosov. Če bi uspeli naredi-
ti rahel premik, da bi iz bo-
gatega sveta prenesli nekaj 
materialnih dobrin in ostale-
ga, da se življenjska raven pri 
njih izboljša, revni pa, če bi k 
nam znali izvoziti svoj način 
življenja, medčloveške odno-
se, ki izpopolnjujejo člove-
kovo življenje, potem bi za-
vladala sreča. Imamo pa to 
izrazito neravnovesje, tam je 

resnično zadovoljstvo nad ži-
vljenjem, pa velika revščina, 
pri nas pa ogromno bogastva, 
pa velika revščina na podro-
čju odnosov,“ je podal v raz-
mislek dr. Ocvirk. 

Bodimo kruh drug 
drugemu
Pred dnevi smo dobili novega 
papeža, ki je takoj opozoril 
na svojo skromnost. Ocvirk 
je poudaril, da največ pome-
ni ravno osebni zgled. „Po-
sameznik lahko to posnema. 

Drugo vprašanje pa je, ko-
liko se bo tega preneslo na 
vrednostno raven. Ne gre 
za to, da bi bili ljudje rev-
ni. Gre pa za to, da posta-
vimo stvari na pravo mesto. 
Jezus pravi, da človek ne živi 
samo od kruha. Seveda rabi-
mo kruh, da preživimo. Tudi 
Jezus kruh pomnoži, da ljudi 
nasiti. Bolj pomembno pa je, 
da daš življenju neko obzor-
je, nek smisel, da so ti med-
človeški odnosi pravi, da smo 
tudi kruh drug drugemu, da 
smo tisti kruh, od katerega 
najbolje živimo. Od medse-
bojnih odnosov je odvisna 
kakovost življenja. Ali bomo 
to znali narediti na sistemski 
ravni, pa je veliko vprašanje? 
Je pa to stvar tudi nas verni-
kov, pa tudi vseh tistih, ki v 
srcu dobro mislijo, saj vsi po 
vrsti ugotavljamo, da mate-
rialne dobrine, hvala Bogu, 
sicer imamo, vendar člove-
ka ne napolnijo po njego-
vih najglobljih željah. Ne-
kje globoko, če imamo samo 
materialne dobrine, ostane-
mo prazni,“ je zaključil mi-
sel pred velikim praznikom 
dr. Ocvirk.
 Marija Kalčič

Ob veliki noči, največjem krščanskem prazniku

Podarimo sebe soljudem
KRŠKO – Celjan dr. Drago Karl Ocvirk je od leta 2006 semestrski misijonar na Salomonovih otokih in pri 
nas profesor osnovnega bogoslovja. Po njegovih besedah dela človek v cerkvi iz verskega prepričanja. 
Za naše bralce je ob obisku v Posavju nanizal nekaj svojih pogledov na čas, v katerem živimo.

Dr. Drago Karl Ocvirk je v videmski župniji predaval v 
okviru postnih večerov.

ZDOLE- Tudi ob letošnjem materinskem dnevu so v THD 
Zdole in KS Zdole poskrbeli za mamice, ki se jih je na 
tradicionalni prireditvi 24. marca zbralo kar 90. Za do-
bro razpoloženje in zanimiv program so poskrbeli malčki 
iz domačega vrtca Murenček (na sliki), duo Val in Tower 
Pancers iz Brestanice. M. G.


