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Naslednja številka bo izšla 
25. aprila 2013!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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Cesta bratov Milavcev 35, Brežice
Tel./fax: 07 496 17 47 

GSM: 031 304 374
steklarstvo.lekse@gmail.com

www.steklarstvo-lekse.si
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NUŠKA DRAŠČEK 
ROJKO, 
pevka:

Občinstvo želim 
potegniti v pesem, 
da začuti besedilo, 
zgodbo in melodijo 
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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GADOVA PEČ - V Novem me-
stu so pred dnevi zaključili 
z ocenjevanjem vin za 41. 
teden cvička, ki bo potekal 
v začetku maja. Najpresti-
žnejši naziv kralj cvička bo 
zopet domoval v Posavju, 
saj si ga je za cviček iz Ga-
dove peči prislužil Robert 
Jarkovič z Broda pri Pod-
bočju, član Vinogradniške-
ga društva Podbočje.

Cviček Roberta Jarkoviča je 
na ocenjevanju v konkurenci 
441 vzorcev cvička, od tega 
jih 50 konkuriralo za kralja, 
prejel visoko oceno 16,40, 
skupno pa je 13 strokovnih 
komisij ocenilo kar 1.028 
vzorcev vin. Jarkoviča so ta-
koj po zaključku ocenjevanja 
v družinski zidanici v Gadovi 
peči obiskali predstavniki or-
ganizatorjev tedna cvička 
ter kolegi iz podboškega dru-
štva vinogradnikov. Za pod-
boško društvo, eno najsta-
rejših vinogradniških društev 
na območju cvička, je to prvi 
‚kraljevski‘ naziv v 20-letni 
zgodovini podeljevanja, Jar-
kovič pa je po Francu Tomše-

Kralj cvička znova iz Posavja

Želite pametne otroke?

Podarite jim
 pametne igrace!

v

www.simplzaotroke.si
 tel.: 041/833-343  m.: info@simplzaotroke.si Si
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Slednji je med drugim nave-
del, da so leto končali s pozi-
tivno bilanco, saj so imeli 23 
tisoč evrov dobička, od tega 
okrog 16 tisoč evrov na po-
dročju izvajanja gospodarskih 
javnih služb. Kot je dejal, se 

je količina odloženih odpad-
kov na odlagališču CeROD zelo 
zmanjšala (leta 2011 odlože-
nih 5731 ton, lani 3231 ton).  
Svetniki, ki so nato sodelova-
li v razpravi, so Komunalo po-
hvalili za pozitivne rezultate 
poslovanja, porajalo pa se je 
tudi kar veliko vprašanj v zve-
zi z njenim delovanjem, kate-
rim pa se bomo bolj posvetili v 
naslednji številki našega časo-
pisa, saj bodo svetniki o tem 
zagotovo razpravljali tudi na 
nadaljevanju seje v ponede-
ljek, ko se bodo soočili s po-
slovnim načrtom Komunale za 
letošnje leto. 

Sprejeli OPPN za 
IPC Brezina
Brežiški svetniki so na seji so-
glasno potrdili občinski po-
drobni prostorski načrt (OPPN) 
za Industrijsko-poslovno cono 
(IPC) Brezina. Načrt je pred 
glasovanjem podrobneje pred-
stavila Špela Gosak iz podje-
tja za prostorski, svetovalni 
in gradbeni inženiring AREA-
LINE d.o.o. iz Postojne, ki je 
ta načrt tudi izdelalo. Kot je 
povedala, gre pri OPPN pred-
vsem za umeščanje objektov v 
prostor. Celotno območje IPC 

O komunali bodo razpravljali še naslednji teden

Brezina meri 43 hektarjev, od 
tega je sedem hektarjev za-
varovanega naravnega obmo-
čja, ki ima seveda zelo spe-
cifičen način vzdrževanja. Ob 
tem je izpostavila tudi pro-
blem propadajoče Treppove 
vile, ki je del IPC. Po besedah 
župana Ivana Molana spre-
jem OPPN pomeni, da bodo 
lahko investitorji sedaj v treh 
mesecih pridobili gradbe-
no dovoljenje. Ta projekt je 
pozdravil tudi odbor za urba-
nizem, Rajka Križanac (SD) 
pa je hkrati opozorila, da so 
v občini še druge potencialne 
lokacije za industrijske cone, 
kot npr. stari remontni zavod 
Slovenska vas. Župan je od-
govoril, da že imajo intere-
sente, ki bi želeli priti na to 
območje.
Občinski svetniki so dali zele-
no luč tudi OPPN za novo ce-
stno povezavo Zelena meja 
– Slovenska vas, katere pro-
jekt je predstavila dr. Lilja-
na Jankovič Grobelšek iz 
podjetja ACER Novo mesto 
d.o.o. Nova cesta se ume-
šča v prostor zaradi poveza-
ve zaselkov in posameznih 
stanovanjskih objektov med 
vznožjem hriba Selevec in le-
vim bregom reke Bregane, ki 
nimajo zagotovljene cestne 
povezave po slovenskem oze-
mlju, ampak samo s hrvaške 
strani. Ob tem je predstav-
nica projektantskega podje-

tja izpostavila, da se poja-
vlja problem, ker ni povsod 
urejeno javno dobro, svetni-
ca Rajka Križanac, ki že ne-
kaj let opozarja na to proble-
matiko ob slovensko-hrvaški 
meji, pa se je vprašala, ali 

ima država v svojem proraču-
nu sploh še to postavko. Po-
leg tega pa so po njenih be-
sedah na tem območju tudi 
nerešena lastniška razmer-
ja, kar pomeni onemogočene 
komunalne storitve ljudem, 
ki tam živijo, v teh časih pa 
je vprašljiva tudi ekonomska 
upravičenost tega projekta, 
ki naj bi bil vreden 1,8 mili-
jona evrov.

TEMATSKE STRANI
str. 14-21

Zdravi in vitalni

Direktor Komunale Brežice 
Aleksander Zupančič

tu iz cerkljanskega in Antonu 
Unetiču iz kostanjeviškega 
društva vinogradnikov tretji 
zaporedni kralj cvička iz gor-
janskih vinskih goric. 

Jarkovičevi se sicer ponašajo z 
dolgo tradicijo vinogradništva, 
saj Robertov pokojni stari oče 
Anton velja za enega pionirjev 
sodobnega vinogradništva in 
je leta 2004 prejel naziv am-
basador cvička, po očetu To-
netu in stricu Stanetu pa z 
družinsko tradicijo nadaljuje-

ta tudi Robert in njegov brat 
Toni, ki je bil kralj cvička že 
dvakrat, v letih 2000 in 2007, 
a kot član kostanjeviškega dru-
štva vinogradnikov. Robert se z 
vinogradništvom in vinarstvom 
ukvarja že 20 let in na več lo-
kacijah obdeluje preko 25 tisoč 
trt, zgolj v Gadovi peči ima tri 
hektarje vinograda, prestižno 
priznanje pa mu, kot je de-
jal, pomeni zadoščenje ne le 
za njegovo delo, ampak tudi za 
delo njegovih prednikov.
 P. Pavlovič

Novi kralj cvička Robert Jarkovič (v sredini) z bratom To-
nijem in očetom Tonetom

Pobude in vprašanja 
v znamenju plazov
Svetniki so v okviru pobud in 
vprašanj največ pozornosti na-
menili sanaciji plazov, ki se jih 
je v zadnjem času v brežiški 

občini sprožilo veliko, in zara-
di zime poškodovanih cestišč. 
Tako je Vladko Kežman (LDS) 
zanimalo, ali bo treba spreje-
ti rebalans proračuna, da bi 
se pridobilo dodatna sredstva 
za njihovo popravilo, omenila 
pa je tudi slabo sanacijo pla-
zu pri Isteniču v Stari vasi na 
Bizeljskem, ki se je sedaj pre-
stavil. Župan Molan je odgovo-
ril, da bodo zagotovo potreb-

Rožmanu še štiri 
leta na čelu NEK
V skladu z meddržavno po-
godbo in družbeno pogodbo 
NEK je skupščina NEK, ki jo 
sestavljata družbenika GEN 
energija in Hrvatska elek-
troprivreda, marca soglasno 
podaljšala mandat predse-
dniku uprave NEK Stanisla-
vu Rožmanu. Rožmanu, ki 
je na čelu jedrske elektrar-
ne že od leta 1988, je nov 
štiriletni mandat začel ve-
ljati z 9. aprilom.

na dodatna sredstva, vendar 
jih bo s strani države težko do-
biti, zato je mogoč tudi reba-
lans. Miran Omerzel (SLS) je 
na prošnjo krajanov Podgorja 
pri Pišecah predlagal, da ob-
činske službe poskrbijo za vsaj 
delno sanacijo tamkajšnjega 
plazu, ki je poškodoval cesto. 
Glede na to, da je cesta dr-
žavna, je vprašanje, kdaj bo 
prišlo do sanacije, zato naj se 
poskrbi, da bo cesta prevozna. 
Robert Zorko (SDS) pa je dal 
tudi pobudo, da se v kratkem 
sestanejo predstavniki KS sku-
paj z občinsko upravo in po-
gledajo, če je po KS še kaj re-
zerv za obnovo uničenih cest, 
in da se potem znotraj občin-
skega proračuna poišče doda-
tna sredstva vsaj za njihovo 
osnovno preplastitev. 

Naj omenimo, da so svetni-
ki direktorici Lekarne Breži-
ce Boženi Omerzel namenili 
nov štiriletni mandat. Prižga-
li pa so tudi zeleno luč za ure-
ditev zunanjih površin pri OŠ 
Dobova (igrišče, parkirišče in 
dodatna cesta), energetsko 
sanacijo OŠ Velika Dolina, pro-
jekt obnove tržnice „Posavska 
špajza“ ter gradnjo pločnika 
skozi Župelevec.
 Rok Retelj

BREŽICE – Ponedeljkovo 21. redno sejo v tekočem mandatu so brežiški svetnice in svetniki prekinili med razpravo o delovanju podje-
tja Komunala Brežice d.o.o., o kateri bodo razpravljali še na nadaljevanju seje naslednji teden. Ena izmed 19 točk obsežnega dnev-
nega reda je bilo tudi letno poročilo brežiške Komunale za leto 2012, ki ga je predstavil njen direktor Aleksander Zupančič.

Del IPC Brezina sodi v zavarovano naravno območje.
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Naslednja številka (9/2013) bo izšla v 
četrtek, 25. aprila 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
18. april.

Poročilo o delu Medobčin-
skega inšpektorata – skupne-
ga prekrškovnega organa ob-
činskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Ra-
deče in Sevnica je predstavil 
vodja Martin Cerjak. Pove-
dal je, da je bilo v lanskem 
letu izrečenih veliko števi-
lo opozoril zaradi napačne-
ga parkiranja na modrih co-
nah v Sevnici, kjer bo nadzor 
v letošnjem letu še bolj po-
ostren. V razpravi, ki je sle-
dila, je Ivana Orešnika in 
Jožeta Imperla zmotila vi-
šina cene (48.000 evrov), ki 
jo Občina Sevnica plačuje za 
delovanje tega organa. Ka-
sneje je bilo pojasnjeno, da 
se redna cena giblje med 19 
in 21 tisoč evri letno. 

V nadaljevanju seje so spre-
jeli odlok o razglasitvi kul-
turnih spomenikov lokal-
nega pomena na območju 
občine Sevnica, kamor pa 
ne sodi Jakilova graščina v 
Krmelju, ki se vodi »samo« 

Nadzor modrih con bodo poostrili
SEVNICA - Zadnjo sredo v marcu se je na 20. redni seji na sevniškem gradu sestal Občinski svet občine 
Sevnica. Med 14 točkami dnevnega reda je bilo obravnavano poročilo o delu Medobčinskega inšpektora-
ta za preteklo leto, odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena, pravilnik o merilih za 
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, dano pa je bilo tudi soglasje k 
imenovanju direktorice Lekarne Sevnica. 

kot kulturna dediščina. Ob 
tem je Rado Kostrevc pove-
dal, da ima objekt simbolni 
pomen v lokalnem okolju in 
mu je potrebno nameniti do-
ločeno pozornost za ohrani-
tev. Župan Srečko Ocvirk je 
odvrnil: »Objekt je v občin-
ski lasti, zato bo vzdrževan. 
V prihodnosti ga bo potrebno 
narediti bolj uporabnega, kot 

je bil doslej.« Občinski sve-
tniki in svetnice so sprejeli 
še pravilnik o merilih za do-
ločitev podaljšanega obrato-
valnega časa gostinskih obra-
tov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost 
v sevniški občini. Med 100 
vpisanimi gostinskimi obrati 
in tovrstnimi kmetijami jih je 
okoli 80 delujočih. Po skraj-

šanem postopku so sprejeli 
tudi odlok o programu opre-
mljanja stavbnih zemljišč za 
pozidavo območja med Koz-
jansko ulico in Potjo na Zaj-
čjo goro v Šmarju ter sogla-
šali z nekaj spremembami 
odloka o ustanovitvi zavoda 
Regionalna razvojna agenci-
ja Posavje, ki želi ustanovi-
teljstvo razširiti še na dve v 
regijo vključeni občini, Rade-
če in Bistrico ob Sotli. 

Po razpravi, v kateri je bilo 
med drugim slišati, da bi bilo 
v bodoče zaželeno, da se bo-
doči direktorji oz. direktori-
ce javnih zavodov predsta-
vijo občinskemu svetu vsaj 
v pisni obliki z vizijo vode-
nja, je bilo dano soglasje za 
imenovanje edine kandidat-
ke na razpisu za direktorico 
Lekarne Sevnica. Po odhodu 
Ane Dolinšek Weiss v pokoj 
bo sevniško lekarno tako od-
slej vodila Irena Groboljšek 
Kavčič.
 Smilja Radi

V konferenčni dvorani na sevniškem gradu so se svetni-
ce in svetniki zbrali na 20. redni občinski seji in obrav-
navali 14. točk dnevnega reda. 

Občinski svet je obravna-
val zaključni račun lanske-
ga občinskega proračuna. 
Kot je povedala Karla Ga-
špar, v občinski upravi zadol-
žena za finance in proračun, 
so v lanskem letu realizirali 
po dobrih 2,6 milijona evrov 
prihodkov in odhodkov, kar 
pomeni 94 oz. 92-odstotno 
realizacijo. Za investicijske 
odhodke so namenili preko 
900 tisoč evrov, od tega naj-
več za ŠRC Kostanjevica. Pro-
računski primanjkljaj je zna-
šal 26 tisoč evrov, ob koncu 
leta je imela občina za 87 ti-
soč evrov odprtih terjatev, 
predvsem iz naslova neplača-
nega komunalnega prispevka 
nekaterih podjetij. V razpra-
vi, v kateri sta sodelovali zla-
sti svetnici Melita Skušek in 
Jožica Lešnjak, ki nista del 
svetniške koalicije, je Sku-
škova sicer pohvalila visoko 
realizacijo proračuna, a je 
v njem pogrešala več sred-
stev evropskega kohezijskega 
sklada. Kot je pojasnil Stane 
Rostohar, na občini zadol-
žen za področje infrastruk-
ture, so kohezijska sredstva 
namenjena regijskim pro-
jektom, kakršen je denimo 
Hidravlične izboljšave pitne 
vode, pri katerem je, kot je 
poudaril, Kostanjevica opra-
vila svoj del naloge, nadalje-
vanje pa je odvisno od osta-
lih posavskih občin. „Škarje 
financiranja občin se zapira-
jo, potencial za investicijsko 

Priložnost so (le) regijski projekti 
KOSTANJEVICA NA KRKI – Ker so od zadnje redne seje kostanjeviškega občinskega sveta minili že tri-
je meseci in pol (vmes so sicer opravili dve dopisni seji), je bila 18. redna seja, ki je potekala 4. apri-
la, obsežna tako časovno kot po številu obravnavanih točk. Med njimi sta bila med drugim tudi zaključ-
ni račun občinskega proračuna 2012 in delovanje gospodarskih javnih služb.

dejavnost se zmanjšuje, re-
šitev pa so regijski projekti 
in kohezijska sredstva Evro-
pe,“ je dejal župan Mojmir 
Pustoslemšek v precej obse-
žni razpravi, po kateri so za-
ključni račun soglasno spre-
jeli.

Precej časa so namenili tudi 
delovanju gospodarskih javnih 
služb, ki jih na podlagi konce-
sije opravlja podjetje Kostak 
Krško. Kot je dejal Rostohar, 
so v lanskem letu dosegli za-
stavljene cilje: kvalitetne 
storitve za občane, ki jih niso 
obremenjevali s podražitva-
mi, občinskega proračuna pa 
ne z izgubami. Podobne cilje 
so si zastavili tudi za letos, 
saj novih podražitev, poleg 
že uveljavljene ob začetku 
leta za odvoz komunalnih od-

padkov, ne načrtujejo. Tudi 
tu se je na podlagi številnih 
svetniških vprašanj, na katera 
je odgovarjal direktor komu-
nale na Kostaku Jože Lesko-
var, razvila živahna razprava, 
tako program dela gospodar-
skih javnih služb za leto 2013 
kot spremembe tarifnih sis-
temov pa so svetniki potrdili. 
Sprejeli so tudi letna progra-
ma športa in kulture v občini.

Inšpektorica Nataša Rajak z 
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva občin Šentjer-
nej, Šmarješke Toplice ter Ko-
stanjevica na Krki je občinski 
svet seznanila s poročilom o 
delu inšpektorata v minulem 
letu. Kot je poudarila, števi-
lo prijav raste, a v Kostanjevi-
ci „težjih“ primerov ne bele-
žijo, bodo pa v naslednji zimi 

poostrili nadzor nad (ne)na-
meščanjem snegobranov na 
strehah. V minuli zimi je sneg, 
ki se je rušil s streh, poško-
doval le avtomobilsko ploče-
vino in k sreči ne tudi ljudi … 
O delu Nadzornega odbora ob-
čine v letu 2012 pa je poro-
čal njegov predsednik Stane 
Tomazin in povedal, da se je 
odbor sestal šestkrat ter za-
ključil štiri nadzore, na zah-
teve po dodatnih pojasnilih 
pa se nadzorovani niso odzi-
vali v roku. 

Med sprejetimi ceniki ome-
nimo, da je občinski svet ne-
koliko znižal ceno socialno-
varstvene storitve ‚pomoč 
družini na domu‘ – prispevek 
uporabnika na delovni dan 
znaša 5,72 evra/uro, ob nede-
ljah 8 evrov/uro, ob praznikih 
pa 8,58 evrov/uro, občina pa 
jo bo subvencionirala z 11,17 
evri/uro. Nove cene začnejo 
veljati s 1. majem. Dve prazni 
občinski (službeni) stanovanji 
so prekategorizirali v tržno 
najemno stanovanje (na Lju-
bljanski cesti 11) oz. v nepro-
fitno najemno stanovanje (na 
Ulici talcev 20), potrdili pa so 
še osnutek odloka, ki bo obči-
ni zagotavljal predkupno pra-
vico na zemljiščih, ki so zanjo 
strateško pomembna, seveda 
pa bo morala imeti v proraču-
nu zagotovljena tudi ustrezna 
sredstva, v kolikor bo želela 
to pravico uveljavljati.
 Peter Pavlovič

BREŽICE - Brežiški župan Ivan Molan je izgubil tožbo, ki jo 
je decembra 2008 vložil proti takratnemu občinskemu sve-
tniku iz vrst SLS Ivanu Sušinu z obrazložitvijo, da je na le-
taku, ki ga je poslal krajanom KS Pišece, navajal neresnične 
in žaljive trditve. Senat Višjega sodišča v Ljubljani, na kate-
rega se je Sušin pritožil po sodbi na prvi stopnji, je presodil, 
da vsebina letaka ni bila žaljiva in da je Sušin oproščen ob-
tožbe. Sodba je pravnomočna.

BREŽICE – Minilo je osem let, odkar je župan občine Breži-
ce postal Ivan Molan. Slednji je ob tej priložnosti 4. aprila 
sklical tiskovno konferenco, na kateri je predstavil rezul-
tate dosedanjega dela in se hkrati ozrl v prihodnost, od-
govarjal pa je tudi na novinarska vprašanja glede aktual-
nega dogajanja v brežiški občini.

Po besedah Ivana Molana je bila leta 2005, ko je prišel na čelo 
občine, situacija zelo burna, saj je njegov predhodnik mag. An-
drej Vizjak odšel za ministra in so bile potrebne nadomestne 
županske volitve, na katerih je dobil največ glasov občanov, 
ta uspeh pa je v naslednjih letih ponovil še dvakrat, tako da 
se bo naslednje leto, ko bodo spet lokalne volitve, iztekel že 
njegov tretji mandat županovanja. „V teh letih je bilo v občini 
Brežice izvedenih za kar 80 milijonov evrov investicij, od tega 
smo pridobili kar 30 milijonov evropskih in državnih sredstev,“ 
je poudaril Molan in dodal, da so se vedno zavzemali za ena-
komeren razvoj krajevnih skupnosti, ki jih je v brežiški obči-
ni 20. Kot je poudaril, je brežiška občina z 231 evri na občana 
trenutno najmanj zadolžena občina ne samo v Posavju, am-
pak v vsej Dolenjski. Občinski proračun pa se je v osmih letih 
s 625 povečal na 1200 evrov/prebivalca. Med vizijo prihodno-
sti brežiške občine je župan omenil tudi socialno podjetništvo, 
ki jim bo še posebej predstavljalo izziv, saj bodo z različnimi 
projekti skušali omogočiti zaposlitev najranljivejšim družbe-
nim skupinam v občini. Za občino bodo imeli v prihodnosti ve-
lik pomen trije državni projekti, in sicer HE Brežice in Mokrice 
ter logistično-gospodarski projekt Feniks. Župan je še povedal, 
da bodo v prihodnosti manj gradili ter bolj obnavljali in ener-
getsko sanirali že obstoječe stavbe. Bodo pa morali več denar-
ja dajati v določen sklad za inventarne nesreče, saj občino iz 
leta v leto prizadene več naravnih nesreč. Po njegovih bese-
dah v prihodnosti želijo še več sodelovati z občani in ustvarjati 
okolje, ki bo zanimivo za podjetništvo in ljudi, ter organizirati 
različne forume, na katerih bo tema predvsem nova perspek-
tiva za obdobje 2014–2020.
Brežiški župan je odgovoril tudi na nekaj aktualnih vprašanj. Med 
drugim je dejal, da bi bil vesel ponovnega prihoda bivše podžu-
panje in pred kratkim še državne sekretarke Patricie Čular, ki 
je po njegovem uspešno izpeljala že veliko projektov in bi jih 
zagotovo tudi tokrat. Namenil pa je kritiko krški politiki, ki da 
je „izjemno sebična“, kar se je pokazalo pri dogovorih o imeno-
vanju državnih svetnikov, ki veljajo že 15 let in so jih v Krškem, 
ko je šlo za lastne interese, preprosto pozabili. Rok Retelj

Brežiška občina malo zadolžena

Župan Ivan Molan s predstavnico za odnose z javnostmi 
na brežiški Občini Lavro Kreačič

Molan izgubil tožbo proti Sušinu

Najbolj aktivni razpravljalki v kostanjeviškem občinskem 
svetu sta svetnici Melita Skušek in Jožica Lešnjak, ki ni-
sta del večinske svetniške koalicije.
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Vladka Hrastovšek, Brežice: Vsako leto z 
možem dopustujeva na hrvaški obali in tudi 
letos bo tako. Ker sva vedno pri istih lastni-
kih, predhodna rezervacija ni potrebna. Če 
imava možnost, greva poleti raje še na ka-
kšen izlet kot pa še enkrat na morje. Za prvo-
majske in ostale praznike smo vedno doma, 

saj nam narava dela onemogoča, da bi kam šli za dlje časa, 
poleg tega moramo obdelovati tudi vinograd.

Matej Jordan, Kostanjevica na Krki: Za prvi 
maj grem na morje, na hrvaško obalo, prav 
tako tudi poleti, morda pa si bom privoščil še 
kakšno potovanje v tujino. Kot študent imam 
takrat, ko ne delam, relativno veliko časa, 
tako da si, če le imam denar, skušam privo-
ščiti čim več potovanj, da doživim nekaj no-

vega. Rad imam dinamičen dopust v smislu, da si skušam v 
tistih dneh, ko sem tam, ogledati čim več.

Zdenka Susman Podgoršek, Pišece: Izhajam 
iz Kozjanskega, v Pišecah imamo vikend, kjer 
si polnim baterije in ne razmišljam o drugem 
dopustu. Za 1. maj naredimo kres, družimo 
se s prijatelji in sosedi, mlaj pa pomagamo 
postavljati v Pišecah. Tudi poleti dopustuje-
mo v našem raju, kjer imamo vrt, sadovnjak 

in vinograd. Okoliški kraji so lepi in primerni za raziskova-
nje, tako da ne potrebuješ dopusta drugje. 

Tanja Mikolič, Rovišče pri Studencu:  V svo-
jih mislih sem že na poletnem oddihu v eni 
izmed zahodnoevropskih držav, ki bi jo z ve-
likim veseljem želela podrobneje spozna-
ti. Bližnji prvomajski oddih bo verjetno bolj 
sproščen vikend nekje v domovini, vendar 
posebnih načrtov oz. aranžmajev še nimam. 

Mislim, da bo za iskreno veselje in nasmeh na obrazu poskr-
bel že samo bolj sončen in topel uvod v mesec maj.

Trdovratna zima se je le začela poslavljati in skrajni čas 
je za razmišljanje, kako boste preživeli letošnje poči-
tnice. Ali ste že začeli načrtovati, kdaj in kje boste le-
tos počitnikovali, morda načrtujete tudi kakšen krajši 
prvomajski oddih, nas je zanimalo v priložnostni anketi.

anketa

Že načrtujete počitnice?

Kako ste zadovoljni s preteklimi 12-imi meseci 
delovanja Komunale Brežice d.o.o.? 
V Javnem podjetju Komunala Brežice d.o.o. smo 
se trudili kar najbolje izvajati vse javne gospo-
darske službe: oskrba s pitno vodo, odvajanje 
in čiščenje komunalne odpadne in padavinske 
vode, zbiranje in odvoz odpadkov ter pogrebno 
dejavnost. Skozi leto smo se trudili zagotavlja-
ti kvalitetno storitev, poslovati okolju prijazno 
in zmanjševati stroške našega poslovanja. Sami 
smo z letom zadovoljni, saj nam je uspelo do-
seči pozitiven rezultat, seveda pa je za nas naj-
pomembnejše zadovoljstvo naših uporabnikov.

Kako ste sodelovali z vašimi uporabniki? 
Vrata Komunale Brežice d.o.o. so odprta vsak 
dan, mnogo uporabnikov nas je že poiskalo, se 
informiralo, povedalo svoje mnenje, pripombe 
in pohvale. Sodelujemo dnevno na različnih ni-
vojih, naš cilj je, da so naše storitve opravljene 
korektno in da so uporabniki zadovoljni z njimi. 
Poleg tega smo z našimi uporabniki tudi v naj-
težjih trenutkih, ob izgubi bližnjih. Še posebej 
takrat je pomembno, da smo uporabnikom na 
razpolago in se potrudimo ustreči njihovim po-
trebam in željam. 

Uporabnike obveščamo preko spletne strani in 
hrbtnih strani položnic, na Zbirnem centru Bor-
št in na čistilnih napravah gostimo šole, vrtce. 
Pri našem delu pride včasih tudi do kakšne na-
pake, nesporazuma ali težave. Vendar se potru-
dimo nastale situacije rešiti sproti skozi odkrit 
pogovor z našimi uporabniki. 

Katere izboljšave, ki ste jih izvedli v tem letu iz-
vajanja gospodarskih javnih služb, bi lahko iz-
postavili? Kako so bile sprejete s strani uporab-
nikov? 
V minulem letu smo izvedli kar nekaj sprememb, 

mogoče omenim le nekaj pomembnejših: uve-
dli smo odvoz odpadne embalaže neposredno 
od naših uporabnikov, spremenili plane odvoza 
odpadkov in tako optimizirali vozne poti in stro-
ške, pripravili in razdelili letne koledarje odvoza 
odpadkov, dvakrat smo se srečali z našimi upo-
rabniki po vseh krajevnih skupnostih občine Bre-
žice, preuredili smo zbirni center na Borštu, ure-
dili brezplačno blagajno za naše uporabnike pri 
Hranilnici Lon v Brežicah, večkrat izvedli akcije 
čiščenja okoli ekoloških otokov, prevzeli v upra-
vljanje vodovode Križe, Mrzlavski Gaj, Vitovec, 
Stankovo, Cirnik in Podgračeno.

Ali v letošnjem letu načrtujete spremembe na 
področju ravnanja z odpadki, tržnice v Breži-
cah, kanalizacije in vodovoda? 
Želimo ohraniti trend zmanjševanja skupne ko-
ličine odpadkov, zmanjšati porabo električne 
energije in ostalih goriv, omejiti in zmanjšati vo-
dne izgube na vodovodnem omrežju, pospešeno 
priključevati novozgrajene objekte na kanaliza-
cijo in čistilne naprave. Poleg tega se zavedamo 
pomena lokalne samooskrbe s hrano, zato bomo 
v sodelovanju z Občino naši tržnici poskusili dati 
novo, še lepšo podobo, da ne bo živahna samo 
ob sobotah, ampak tudi med tednom.

Komunala
Brežice d.o.o.

Prvo leto izvajanja gospodarskih 
javnih služb Komunale Brežice d.o.o. 

Mineva leto dni, odkar je Javno podjetje Komunala Brežice 
d.o.o. začelo z izvajanjem gospodarskih javnih služb v občini 
Brežice. Zato smo se z direktorjem Aleksandrom Zupančičem 
pogovorili o minulem poslovnem letu, o pomembnejših do-
godkih s področja komunalnih storitev in o načrtih za to leto. 

Kolektiv Komunale Brežice
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Kakšni so vaši spomini na 
otroštvo v domačih Rade-
čah, kje in s kom ste preži-
vljali najlepše dneve?
Moje otroštvo je bilo brezskrb-
no, tako kot mora biti. Vsak 
dan je bil nov izziv za igro, pa 
naj je bil to nogomet, skrival-
nice, gradnja posebnih skri-
vališč, guganje, ‚rabutanje‘ 
češenj, badminton, tekmo-
vanje v teku itd. Veliko časa 
sem preživela v igri z otroki 
iz sosednjih hiš – Tanjo, Jano, 
Damjanom, Alešem, Petrom, 
Majo, Igorjem, Metodom, Dar-
janom, Andrejo. Verjetno sem 
še koga pozabila, a od takrat 
je minilo že nekaj časa! No, 
omeniti moram tudi, da sem 
svojih prvih osem let življenja 
preživela v Krškem, kjer sem 
prav tako imela čudovito druž-
bo, ogromno smo se preigrali!

Kaj vam pomeni glasba in ali 
imate glasbenega idola?
Sprostitev, ustvarjanje, ume-
tnost, užitek, izziv. Glasbe-
nega idola niti nimam, me pa 
vedno očarajo pevci, ki vedo, 
o čem pojejo in ki znajo z gla-
som pripovedovati. Očarajo 
me barve, način petja, tako 
da je kar nekaj ljudi, ki jim 
rada prisluhnem.

Preizkusili ste v različnih 
glasbenih stilih. Ali lahko za 
katerega rečete, da je vaš 
najljubši?
Hm, težko bi se opredelila, je 
pa res, da sta mi zelo blizu 
gospel in šanson. Pravzaprav 
uživam v vsem, kar izvajam, 
tako da bi resnično težko iz-
brala le en stil, ker mi vsak 
nudi nekaj drugačnega.

Kaj vam pomeni nastop na 
Slovenski popevki? Si želite 
nastopiti tudi na Evroviziji?
Nastop na Slovenski popev-
ki je super priložnost, da 
predstaviš nekaj novega in 
da poskusiš v mozaik krasnih 
skladb, ki so bile že predsta-
vljene na tem festivalu, do-
dati svoj kamenček. Nastopiti 
na Evroviziji pa bi bilo pa za-
bavno, tega si vsekakor želim!

Svoje glasbeno znanje nad-
grajujete na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, kamor 
ste prišli kot že izoblikovana 
glasbenica. Je to prednost? 
Moja prednost je bila zgolj 
v tem, da sem bila navajena 
odra in da je to moja druga 
fakulteta. Ko si starejši, čisto 
drugače dojemaš izobraževal-
ni proces. Profesorji in sošol-
ci so vedno pripravljeni poma-
gati, tako da resnično uživam. 
Solopetja sem se sicer s prof. 
Matjažem Robavsom učila že 
prej, tako da je bilo nadalje-
vanje na akademskem nivoju 
nekako logično zame.

Kako ste »zašli« na odrske 
deske slovenske opere?
Z delom in disciplino - šla sem 
na informativno avdicijo in do-
bila vlogo. Lahko je tudi ne bi, 
tako pač je. Avdicijo ponavadi 
opravljaš za vsak projekt po-
sebej, tako da če enkrat nisi 
sprejet, še ne pomeni, da dru-

Nuška Drašček Rojko, pevka:

Občinstvo želim potegniti v pesem, 
da začuti besedilo, zgodbo in melodijo
RADEČE/LJUBLJANA - Odlična slovenska pevka Nuška Drašček, ki je svojemu priimku po poroki pred tre-
mi leti dodala še Rojko, je otroška in najstniška leta preživljala v Radečah, kamor se še vedno rada vrača iz 
slovenske prestolnice. Kraj med Zasavjem in Posavjem, ob izlivu Sopote v Savo, je povezan z njenimi ne-
pozabnimi zgodbami, ki jih je doživljala v varstvu svojih starih staršev, prijateljic in prijateljev. V pogovo-
ru z njo smo se sprehodili skozi njeno razgibano in zanimivo življenjsko pot, ki je polna prijetnih doživetij.

gič ne boš (ko imaš redno za-
poslitev v operi, je seveda dru-
gače). Bila sem zelo vesela, ko 
so me poklicali za vlogo Mer-
cedes v operi Carmen v mari-
borski operni hiši, še bolj se pa 
veselim vloge Olge v operi Jev-
genij Onjegin, ki bo prav tako 
v Mariboru. 

V lanskem novembru ste bili 
mesec dni na turneji s sve-
tovno znano rusko operno 
pevko Ano Netrebko? Kakšne 
vtise je pustil ta dogodek?
Bilo je nepozabno. Neskonč-
no sem uživala, ko smo sku-
paj ustvarjali. To je bil čisti 
umet niški užitek, izvajati ne-
kaj tako lepega in se s predsta-
vo dotakniti občinstva. 
 
Zdi se, da se na odrskih de-
skah dobro počutite. V letu 
2010 ste zaigrali v glasbeni 
komediji Do nazga! Ampak 
niste šli »do nazga«?
(Smeh) Ne, ne, v omenjenem 
musiclu so za to zadolženi fan-
tje! Je pa bila to zabavna iz-
kušnja in če bo priložnost, si 
želim še kdaj nastopiti v kate-
ri izmed komedij ali pa v mu-
siclu, zakaj pa ne.

Pred štirimi leti ste zapeli na 
božično novoletnem koncer-
tu z Godbo Sevnica v sevni-
škem športnem domu. Kdaj 
vas bomo imeli spet prilo-
žnost slišati v Posavju?
Nastopati z odličnimi glasbe-
niki v živo je vedno poseben 
užitek, ki vedno znova daje 
polet. Tako je bilo tudi v Sev-
nici in ko bo nova priložnost, 
novo povabilo, se bom z vese-
ljem odzvala.

Ste tudi žena in mati. Vaš sin 
Luka ima dve leti in pol. Ste 
se morali zaradi materinstva 
čemu odpovedati? Je morda 
zaradi tega vaših glasbenih 
nastopov manj?
Materinstvo oz. družinsko ži-
vljenje pomeni drugačno or-
ganiziranost življenja. Ne bi 
rekla, da sem se morala čemu 
odpovedati in tudi nastopov 
ni bistveno manj, samo lju-
dje so nekaj časa potrebova-
li, da so dojeli, da nisem več 
na porodniški. 

Poje tudi vaš mož Miha, ki 
vas je že ob prvem srečanju 
očaral s svojim glasom. Bo 
mogoče kdaj prisluhniti du-
etu Rojko?
(Smeh) Zaenkrat ni v načrtu. 
Miha se usmerja bolj v teh-
nološko plat pevskih nasto-
pov, tako da je najino skupno 
petje bolj v drugem planu. 
Sva pa že kdaj skupaj zape-
la Luki, to pa.

Vaša prva in trenutno edi-
na zgoščenka Svet je tvoj je 
nastajala na Hrvaškem. Na 
njem so pesmi v slovenskem 
in v hrvaškem jeziku. Zakaj?
Dejansko je zgoščenka v dveh 
verzijah, nekaj skladb pa je 
enotnih na obeh. Preprosto je 
prišlo do tega, da sem začela 
sodelovati s hrvaško avtorsko 
in producentsko ekipo, nato pa 
je zanimanje za album izrazi-
la še hrvaška založba in tako je 
nastal Svijet je predivno mje-
sto oz. Svet je tvoj.

Kdaj bomo lahko prisluhnili 
vaši naslednji zgoščenki? Bo 
morda tudi ta dvojezična, na 

primer v francoščini in slo-
venščini?
Izida druge zgoščenke še ne 
načrtujem, a je ideja o fran-
cosko-slovenski prav mikavna. 

Mnogi menijo, da imate vse, 
kar potrebuje uspešna glas-
benica - glavo na pravem me-
stu, nebeški glas in karizmo.
O, hvala! Določenih parame-
trov v tem stavku sicer ne mo-
rem oceniti jaz, a se trudim, 
da bi me ljudje začutili kot do-
brega interpreta. Poslušalcem 
oz. občinstvu vedno želim pri-
čarati neko zgodbo, nek svet 
preko pesmi, ki jih izvajam, pa 
naj gre za opero ali kakšno dru-
go zvrst. Moj cilj je ljudi pote-
gniti v pesem, da začutijo be-
sedilo, zgodbo in melodijo. 

Kdaj je vaš dan popoln? 
Ko imam vsaj pol ure časa 
zase, za mirno pitje kave ali 
kratek krepčilen spanec. In 
če mi uspe v posteljo priti do 
enajste zvečer, sem zmagala! 

Želja, ki še čaka na uresni-
čitev?
Lastna hiša, parcelo že ima-
va ...
 Smilja Radi

32-letna Nuška Drašček Rojko se je po zaključeni gimnaziji 
v Celju, kjer je bila zlata maturantka in državna prvakinja v 
znanju francoskega jezika, vpisala na Fakulteto za družbene 
vede v Ljubljani in zaključila študij iz mednarodnih odnosov. 
Z vstopom v osnovno šolo je postala članica šolskega pevske-
ga zbora, kasneje se je pridružila MePZ Primož Trubar iz Loke 
pri Zidanem Mostu, bila je članica in dve leti tudi predsednica 
Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič ter članica skupine 
Perpetuum Jazzile. Širši slovenski javnosti se je prvič pred-
stavila kot samostojna vokalistka na prireditvi Bodi idol leta 
2004 in od takrat dalje počasi, a vztrajno gradi svojo pev-
sko kariero. Obožuje različne glasbene stile, zadnje čase pa 
se vse bolj uveljavlja na področju klasične in operne glasbe.
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www.regeneracija.si

PODBOČJE – V tamkajšnjem kulturnem domu je 27. marca po-
tekal zbor članov Občinske turistične zveze Krško, ki jo sesta-
vljajo TD Koprivnica, THD Zdole, TD Brestanica, TD Senovo, TD 
Podbočje, TD Krško in TD Lovrenc Raka. Ker je bil zbor volil-
ni, so za novega predsednika izvolili Alojza Kerina, dosedanji 
predsednik Matjaž Jurečič je odslej podpredsednik, tajnica in 
blagajničarka je Ivanka Černelič Jurečič, člani upravnega od-
bora pa so še Sonja Bračun, Anton Petrovič, Vesna Butkovič, 
Marjan Gričar, Igor Pirc in Mateja Pajič. 
Černelič Jurečičeva je poročala o skupščini Turistične zveze 
Slovenije, na kateri so med drugim poudarili pomen prosto-
voljstva, podmladka tako v delu kot v vodstvu društev ter izo-
braževanja turističnih vodnikov. Dosedanji predsednik Jurečič 
je predstavil poročilo o delu za leto 2012, v katerem je zveza 
podpirala delo turističnih podmladkov na osnovnih šolah, so-
delovala pri promociji občinske turistične ponudbe, spodbujala 
urejanje okolice ter enotne informativne signalizacije in obe-
ležij v večjih krajih občine, sodelovala pri reševanju posame-
znih sistemskih ovir, se vključila v projekt CPT Krško „Posavske 
poti prijetnih doživetij“ ter v ostale lokalne in državne turistič-
ne programe, sodelovala pa tudi na tekmovanju »Moja dežela 
- lepa in gostoljubna«, kjer je na državnem nivoju v katego-
riji izletniški kraj Podbočje doseglo 1. mesto, ter organizirala 
regijsko podelitev priznanj v omenjenem tekmovanju. Podob-
ne aktivnosti so si zastavili tudi v načrtu dela za letošnje leto. 
Na vodstvo Občine Krško in ostalih posavskih občin so naslo-
vili pobudo, naj poskrbijo za kaznovanje onesnaževalcev pre-
ko medobčinskega prekrškovnega organa, saj, kot so poudari-
li, turistična društva niso komunalna podjetja.  P. P.

Zbor krške turistične zveze

VELIKI TRN - Društvo vinogradnikov Veliki Trn je organiziralo 
ocenjevanje vin svojih članov, na katerega je bilo dostavlje-
nih 189 vzorcev, ki jih je društvo zaupalo v strokovno oceno 
trem degustacijskim komisijam pod vodstvom dr. Mojmirja 
Wondre, Andreja Bajuka in Sama Hudoklina. Splošna oce-
na letošnjih degustatorjev je bila, da je zelo malo vin, ki bi 
izražala napako in bila neprimerna za ocenjevanje. Letošnji 
prvak cvička je z oceno 16,33 Franc Grabnar iz Ardra, takoj 
za njim pa je bil cviček Roberta Švala iz Ivandola in Jerneja 
Žarna iz Nemške vasi, ki sta prejela oceno 16,27. Najboljšo 
modro frankinjo letnik 2012 je pridelal Jože Tomažin s Senuš 
in zanjo prejel oceno 18,23, najboljšo modro frankinjo letnik 
2011 z oceno 18,30 pa imajo v svoji kleti Pirčevi na Ravneh, 
Danica Kovačič v Novi Gori in Vinarstvo Kerin na Straži pri 
Krškem. Izmed vseh modrih frankinj pa je bila najbolje oce-
njena modra frankinja letnik 2009 z oceno 18,33, ki jo je v 
ocenjevanje prinesel Marjan Arh iz Volovnika. Šampion le-
tošnjega ocenjevanja vin je suhi jagodni izbor chardonnay 
letnik 2011 Olge Gunčar s Čreteža, ki je za to čudovito vino 
prejela oceno 19,60. Organizator degustacije je za najbolje 
ocenjena vina pripravil zlate diplome in jih slovesno podelil 
na rednem letnem občnem zboru društva, ki je bil 23. mar-
ca v Kulturnem domu na Velikem Trnu, podelitvi pa je sledi-
la še pokušina najbolje ocenjenih vin.
 Majda Pirc 

Petčlansko ocenjevalno ko-
misijo petih članov je vo-
dil Samo Hudoklin, ki je ob 
tem dejal: „Kljub težjemu 
kletarjenju, kakovost grozd-
ja zaradi neugodnih vremen-
skih razmer in neprilik ni bila 
optimalna, je bila kakovost 

Sredi marca je ocenjevalna 
komisija ocenila skoraj 120 
vzorcev posavskih vin. Odlo-
čili so, da zlato medaljo po-
delijo šestim vinogradnikov, 
30 jih prejme srebrno, 48 
bronasto, 17 pa samo prizna-
nje, pri čemer so 17 vzorcev 
izločili na račun dveh napak 
vina – prisotnosti vodikove-
ga sulfida (bekser) in oksi-
dacije. Po dve zlati medalji 
z listino sta prejela družina 
Matjašič s Sromelj (rumeni 
muškat, kerner – jagodni iz-
bor) in Andrej Molan – Vin-
ska klet Čele iz Anovca pri 
Zdolah (traminec, laški ri-
zling SJI), po eno pa Mar-
jan Petan iz Volčjega (laški 
rizling – pozna trgatev) in 
Roman Matjašič s Sromelj 
(beli pinot – izbor). Podelili 
so tudi nagrade šampionom – 
najvišje ocenjenim vinom, ki 
so jih prejeli Vinogradništvo 
in vinarstvo Jazbec-Kržan z 
Bizeljskega (beli bizeljčan 

Zaključili sremiški praznik vina 
SREMIČ - Društvo vinogradnikov Sremič je 5. aprila z vodeno degustacijo najboljših vin ter podelitvijo 
priznanj in diplom na turistični kmetiji Glas zaključilo z letošnjo tradicionalno prireditvijo Praznik vina 
ob bizeljsko-sremiški vinsko-turistični cesti. Vinogradniki so prinesli na ocenjevanje 123 vzorcev, šam-
pion pa je postal laški rizling 2009 – suhi jagodni izbor iz Vinske kleti Molan.

ocenjenih vin zelo dobra. 
Vsega skupaj je bilo izloče-
nih 16 odstotkov vin, kar je 
po mojem mnenju zelo dober 
rezultat, ki govori v prid zna-
nju vinogradnikov in vinarjev 
tega društva. Dober podatek 
je tudi ta, da je bilo med iz-
ločenimi vzorci le nekaj ta-
kih, ki so kazali znake bo-
lezenskega stanja. Glavna 
vzroka ostalih izločitev sta 
bila bekser in oksidacija, na-
paki, ki sta v tem času in sta-
nju še odpravljivi.“ 

Najvišjo oceno za žametno 
črnino letnika 2012 je do-
bil Janez Resnik, za modro 
frankinjo družina Kodela (pr-
vak modre frankinje za leto 
2012), za rdeči sremičan in 
bizeljčan PTP Veronika Kr-
stić in Samo Plaznik (pri-
znanje bakhus), za modri pi-
not družina Štritof-Šokac, za 
modro frankinjo letnik 2011 
pa Vina Dular in Miran Koz-
mus (oba z zlato medaljo). 

Najvišjo oceno za beli sremi-
čan in bizeljčan PTP je preje-
la družina Štritof-Šokac (pri-
znanje bakhus), za belo zvrst 
Mirko Kolar, za laški rizling 
družina Mavsar (prvak laške-
ga rizlinga za leto 2012), za 
rumeni muškat Herman Ra-
dej (prvak rumenega muška-
ta 2012), za sauvignon Vina 
Dular (zlata medalja), za 
chardonnay Marjan Markl, 
za beli pinot Milan Glas, za 
beli in sivi pinot Vinska klet 
Molan, za kerner Jože Se-
tinšek, za renski rizling Her-
man Radej, za traminec Vin-

ska klet Molan, za traminec 
– pozna trgatev Andrej Fa-
bjančič (zlata medalja), za 
laški rizling – jagodni izbor 
Pav le Gričar (zlata meda-
lja), za laški rizling – suhi ja-
godni izbor 2009 Vinska klet 
Molan (velika zlata medalja 
in naziv šampion ocenjeva-
nja) ter za renski rizling – 
suhi jagodni izbor Vina Dular 
(zlata medalja). Po podelitvi 
so se zbrani zadržali še na na 
družabnem srečanju ob zvo-
kih harmonike in pogostitvi.

 Marija KalčičPraznik vina so zaključili s podelitvijo priznanj in diplom.

Prvi festival posavskih vin
SROMLJE – V Domu krajanov na Sromljah se je 6. aprila odvila zaključna prireditev prvega festivala po-
savskih vin, ki ga je organiziralo Vinogradniško društvo Sromlje in na katerem so s svojimi vini sodelo-
vali vinogradniki in vinarji iz vinorodne dežele Posavje. 

PTP), družina Hrastovšek 
iz Bukoška (rdeči bizeljčan 
PTP), družina Matjašič (ru-
meni muškat), Boris Beuc 
z Osredka pri Podsredi (mo-
dra frankinja) in Andrej Mo-
lan – Vinska klet Čele (laški 
rizling SJI).

Kot je na zaključni priredi-
tvi poudaril Ferdo Pinterič, 
predsednik organizacijskega 

odbora prvega festivala po-
savskih vin, je njihova želja, 
da s festivalom vzpodbudijo 
povezovanje med posavskimi 
vinogradniki ter skušajo opo-
zoriti na Posavje kot vinar-
sko regijo. „Tekmovalnost ni 
osnovni namen te prireditve, 
ima pa vsekakor svoje pozi-
tivne stranske učinke, saj na 
ta način lahko opozorimo na 
visoko kvaliteto naših vin,“ 

je povedal Pinterič in dodal, 
da imajo jasno začrtan cilj, 
da njihova prireditev posta-
ne tradicionalna in da bo iz 
leta v leto privabljala ve-
čje število vinarjev in vseh 
tistih, ki spoštujejo vino. 
Zbrane so nagovorili tudi 
član komisije dr. Mitja Ko-
cjančič, župan občine Breži-
ce Ivan Molan in predsednik 
VD Sromlje Franc Hrastov-
šek. Zaključno prireditev 
so glasbeno-pevsko oboga-
tili MoPZ Sromlje, MoPZ Bi-
zeljsko, Tamburaški orkester 
KUD Oton Župančič Artiče s 
solistoma Elizabeto Križa-
nić in Markom Železnikom 
ter Ljudski pevci iz Sromelj. 
Za hudomušne prizore sta v 
vlogi vaških klepetulj poskr-
beli voditeljici večera Maja 
in Katja Pinterič. Po koncu 
uradnega dela je sledilo še 
družabno srečanje ob zvo-
kih ansambla Franca Veglja.
 Rok Retelj

Šampioni prvega festivala posavskih vin s Ferdom Pinte-
ričem (levo) in županom Ivanom Molanom

Bohoričeva ulica 10 | 8270 Krško
T.: 07/490 21 10 | info@avtoline-krsko.si

www.avtoline.si

Prodaja in servis vozil CITROEN in ŠKODA
-  Tehnični pregledi -  Avtoličarstvo
- Registracija vozil -  Avtooptika
-  Zavarovanje vozil -  Vulkanizerstvo
-  Avtovleka - Ročna pralnica
-  Avtokleparstvo -  Avtošola

AKCIJA! 

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

 Brill zemlja 70 l,
 Cyprese Smaragd do 1,5 m
 Dišavnice in trajnice
 Sadike sadnega drevja
 Seme zelenjave

Zelo velika izbira balkonskega cvetja! 

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

Nagradili najboljše vinogradnike

Posavski obzornik 
tudi na spletu!
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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. 

Obiščite nas v naši poslovni enoti 
v Brežicah na Cesti prvih borcev 9 – 

pred glasbeno šolo v Brežicah. 
Vsak delovnik od 8.30 do 17.00 ure 

neprekinjeno.

Ob brezplačni kavici Vam 
bomo odgovorili na vsa Vaša 

vprašanja in za Vas z veseljem 
poiskali najugodnejšo rešitev.

KUPON 
POlOžNiCe

Brez
PrOViziJe 
S tem kuponom lahko plačate 
vse položnice brez provizije!

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

e-mail: brezice@delavska-hranilnica.si  
Telefon: 07 62 00 500 – 507

V Delavski hranilnici ste na prvem 
mestu Vi, zato ne zvišujemo 

provizij in ostajamo

NAJUGODNeJŠA BANKA
V SlOVeNiJi!

ČISTILNA AKCIJA
KS mesta Krško, v sodelovanju 

z Občino Krško in Mladinskim centrom Krško, 
organizira čistilno akcijo, ki bo v

SOBOTO, 20. APRILA, OD 9. URE DALJE

Zbirna mesta:
 ` Staro mestno jedro - igrišče "Šajspoh"

 ` Videm - parkirišče nad Ljubljansko banko
 ` Mladinski center Krško

 ` Pijavško - pri kapeli Gornje Pijavško

Vabljeni, da se spomladanske akcije 
udeležite v čim večjem številu. 

Z odprtjem mestnega mu-
zeja in zaposlitvijo Alen-
ke Černelič Krošelj so bile 
vzpostavljene kvalitetne vse-
bine, ki so se pričele razvija-
ti s pomočjo občine in evrop-
skih sredstev, je v pogovoru 
dejala direktorica Kulturne-
ga doma Krško Katja Ceglar. 

Galerija Krško je tudi v minu-
lem obdobju po besedah Ce-
glarjeve zelo dobro delova-
la, saj so v njej zaradi lepote 
prostora razstavljali prizna-
ni slovenski umetniki, s či-
mer so po prevzemu nada-
ljevali in vanjo postavljajo 
kvalitetne razstave, vredne 
ogleda. V muzejskih prosto-
rih so bile že od začetka kva-
litetno postavljene razstavne 
zbirke o Valvasorju, Josipini 
Hočevar in Vladimirju Što-
vičku, tudi s sodelovanjem 
izkušene oblikovalke Polo-
ne Zupančič. „V prostorih 
ni bilo muzealij, ampak smo 
jih morali pridobiti,“ je de-
jala Ceglarjeva, ki je še po-

S pripadnostjo živijo tudi prireditve
KRŠKO – Kulturni dom Krško deluje od leta 1977, v marcu 2010 sta se mu pridružili enoti Mestni muzej 
in Galerija Krško, od julija 2012 pa so v upravljanje dobili še enoto Grad Rajhenburg. Število zaposlenih 
se je povečalo na 18, ki po besedah direktorice Katje Ceglar svoje delo opravljajo izredno dobro, zato 
so prireditve na visoki in kvalitetni ravni, dogodki pa se vrstijo skozi vse leto.

vedala, da jih nekaj hranijo 
v Posavskem muzeju v Bre-
žicah in jih bodo poskušali v 
prihodnje prav tako prido-
biti. Z obnovo Mencingerje-
ve hiše pa zaposleni v eno-
ti mestnega muzeja skrbijo 
tudi za šest tamkajšnjih mu-

zejskih prostorov.

Rajhenburški grad je arhi-
tekturni spomenik državne-
ga pomena, že kot objekt je 
vreden ogleda, ki je bil zelo 
dobro obnovljen. Ob odpr-
tju 1. decembra lani so v 

njem pripravili tri razstave. 
„V gradu ostaja tudi enota 
Muzeja novejše zgodovine 
z dvema zbirkama nacional-
nega pomena. V tem mesecu 
odpiramo zbirko o trapistih, 
jeseni pa še o izgnancih,“ je 
navedla Ceglarjeva in doda-
la, da si je od februarja mo-
goče ogledati tudi slikarsko 
razstavo Jožeta Ciuhe, od 
prejšnjega tedna pa gostu-
jočo razstavo Herman Lis-
jak, ki bo na ogled do kon-
ca leta. Z njo želijo na grad 
privabiti čim širši medgene-
racijski razpon. Abonmajske 
aktivnosti v Kulturnem domu 
se zaključijo nekje spomla-
di, na rajhenburškem gradu 
pa so po besedah Ceglarjeve 
dobili zelo kvalitetno prizo-
rišče za poletne prireditve. 
Kot je še dejala, bodo prire-
ditve v tem času ohranili tudi 
v muzejskem prizorišču, kjer 
bodo izkoristili tamkajšnjo 
akustiko. „Prireditev bo ve-
liko in upam, da ne preveč za 
naše okolje,“ je razmišljala 
Ceglarjeva in v nadaljevanju 
dodala, da je zelo pomemb-
na vključenost lokalnega 
prebivalstva, saj s pripadno-
stjo živijo tudi prireditve. 
Ceglarjeva je zadovoljna z 
integracijo muzeja v lokalno 
okolje, vendar pogreša mlaj-
še obiskovalce, imajo pa lepo 
število zveste starejše publi-
ke. „Na gradu sodelujemo z 
Brestaničani, ki so bili v pre-
teklosti njegovi upravljavci, 
sedaj pa jim nudimo ugodno 
uporabo prostorov za njiho-
ve prireditve,“ je izpostavila 
Ceglarjeva. Kot je še dodala, 
nudi grad možnosti za prido-
bivanje lastnih sredstev, saj 
ga lahko oddajajo tako v kul-
turne kot tudi v poslovne na-
mene, upa pa tudi, da bodo 
lokacijo izkoristili v turistič-
ne namene, vendar bi po-
trebovali pomoč tistih, ki se 
ukvarjajo s turizmom. 

Trenutno so kot del javnega 
sektorja na finančnem udaru, 
toda Ceglarjeva zre v priho-
dnost z optimizmom: „Kultu-
ra sicer nima merljivih učin-
kov delovanja kot npr. šport, 
mi delamo čisto na drugi rav-
ni. Naše poslanstvo je v no-
tranjih vrednotah, saj je kul-
tura gonilo razvoja družbe. Do 
publike je potrebno biti zelo 
spoštljiv, hkrati pa poskuša-
mo biti inovativni in stremeti 
k višjim vrednotam.“
 Marija Kalčič

Tri leta, tri obnove, tri enote 
Ob 3. obletnici delovanja krškega muzeja je bila 2. aprila or-
ganizirana okrogla miza z naslovom „Tri leta, tri obnove, tri 
enote“, na kateri so sodelovale generalna direktorica Direk-
torata za kulturno dediščino MK RS Damjana Pečnik, direkto-
rica Občinske uprave Občine Krško Melita Čopar, direktorica 
Kulturnega doma Krško Katja Ceglar, iz ZVKDS, OE Ljublja-
na Alenka Železnik in predsednica programskega sveta Me-

stnega muzeja Krško, Galerije Krško in Gradu Rajhenburg dr. 
Helena Rožman, vodila pa jo je kustosinja muzeja Alenka 
Černelič Krošelj. Pečnikova je pohvalila uspešnost krške ob-
čine pri obnovah kulturne dediščine, Čoparjeva je izpostavi-
la, da so s skupnimi močmi ustvarili neponovljivo zgodbo, s 
čimer se je strinjala tudi Železnikova. Ceglarjeva je opisa-
la delovanje Kulturnega doma in njegovih enot, Rožmanova 
pa je pojasnila vlogo programskega sveta. 

Sodelujoče na okrogli mizi

KOSTANJEVICA NA KRKI – Prvi 
petek v aprilu je kostanjevi-
ška enota Valvasorjeve knji-
žnice Krško posvetila razsta-
vi fotografij, ki jih hrani znani 
kostanjeviški balonar in čol-
nar Marjan Jerele, z naslo-
vom »Kostanjevica na Krki – 
Pogled iz čolna«. Potem ko je 
Jerele lani izdal knjigo foto-
grafij z naslovom »Kostanje-
vica na Krki – Pogled iz balo-
na«, je tokrat lepote, pa tudi 
manj svetle točke domačega 
mesta, obdanega z reko Krko, 
prikazal z drugačne perspek-
tive – iz čolna. Poleg lastnih 
fotografij je v avli OŠ Jožeta 
Gorjupa Kostanjevica na Krki 
razstavil tudi fotografije Go-
rana Rovana, Boštjana Cola-

Pogled na Kostanjevico iz čolna 

Katja Ceglar

riča, Irene Gayatri Horvat in 
Hrvoja Tea Oršaniča, ki je to-
krat v pogovoru s kostanjevi-
ško knjižničarko Alenko Žugič 
Jakovina spregovoril o življe-
nju ob Krki skozi oči naravo-

varstvenika in fotografa. Po-
sebej je poudaril edinstveno 
vrednost fotografij bobra, ki 
ga je kot nočno žival težko 
ujeti v fotografski objektiv.
 P. P., foto: B. Colarič

Marjan Jerele ob razstavljenih fotografijah
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TRŽIŠČE – 24. marca je potekala v bližini železniške posta-
je v Tržišču otvoritev lično obnovljenih prostorov nekdanje-
ga skladišča premoga, kjer so si svoje prostore uredili člani 
Kluba ljubiteljev starih vozil Mirnske doline Hrast iz Tržišča.
»Pred tremi leti, preden se je začela obnova, je bila slika teh 
prostorov zelo klavrna. Ti prostori so bili namreč dotrajani 
in namenjeni za rušenje. Tu smo začutili, da lahko vendarle 
pridemo do krvavo potrebnih klubskih prostorov. Z donaci-

jami in denarjem, zbranim s članarino, smo nakupili mate-
rial za obnovo. Za izdelavo fasade objekta smo najeli zuna-
njega izvajalca, vse ostalo smo naredili sami. Največ je bilo 
udarniškega dela, a s potrpežljivostjo in vztrajnostjo nam 
je uspelo. Obnova je zato trajala tri leta,« je povedal pred-
sednik kluba Toni Janežič, zadovoljen, da se je po 14 letih 
uresničila želja ljubiteljev starih vozil Mirnske doline Hrast 
iz Tržišča. Člani kluba delujejo v šestih sekcijah, vse od tek-
movalne do sekcije vojaških vozil, ki je bolj znana kot Du-
letova četa. To vodi častni predsednik kluba Janez Valant, 
njeni člani, ki jih je vsako leto več in imajo tudi vse številč-
nejši vozni park terenskih vozil, pa se udeležujejo različnih 
prireditev po vsej Sloveniji in tudi v tujini. Seveda vsi skupaj 
vzorno skrbijo za obnovo starih vozil in s tem za ohranjanje 
premične tehnične dediščine. Klub Hrast, ki je bil ustano-
vljen 3. septembra 1999, ima okoli 170 članov; število staro-
dobnih vozil, ki jih imajo člani, pa se giblje okoli 400. Največ 
je motorjev in avtomobilov pa tudi nekaj kmetijskih strojev. 
Pogoj, da je vozilo starodobnik, je starost 25 let ter seveda 
ohranjena avtentičnost vozila. 
Slovesnega odprtja novih prostorov so se udeležili tudi pod-
župan občine Sevnica Janez Kukec, predsednik Krajevne sku-
pnosti Tržišče Janez Virant in župnik Slavko Kimovec, ki je 
prostore in vozila blagoslovil.
 D. Hočevar/S. R.

Hrast končno v svojih prostorih

Na otvoritvi obnovljenih prostorov v nekdanji stavbi 
Kmečke zadruge Sevnica v Tržišču so nastopile sevniške 
mažoretke in Godba Sevnica.

Novost: ZEMELJSKI PLIN V PAKETU!

Imam 
najboljšega 
partnerja!

Inovativni paket SPLET vam zagotavlja celovit pregled porabe in nadzor nad stroški 
zemeljskega plina, konkurenčno in navzgor omejeno ceno zemeljskega plina ter preprosto sklenitev 
naročniškega razmerja z izbiro paketa preko spleta. In to vse, ne da bi se vam bilo treba vezati.

Paket Splet ponuja nižjo ceno: 0,3695 €/m3*. 
Pozanimajte se in zadovoljni boste!

www.adriaplin.si

*V ceni niso zajeti dodatki k ceni zemeljskega plina, ki jih predpisuje država, stroški in prispevki za dostop do omrežja ter DDV.

Obiščite www.adriaplin.si, kjer se lahko prijavite na paket SPLET in si ogledate našo ostalo ponudbo.
Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu paketna.ponudba@adriaplin.si, 
na brezplačni telefonski številki 080 33 00 pa se vam bomo oglasili vsak delavnik od 8.00 do 18.00.

Četrtošolci Osnovne šole Marjana Nemca Radeče so v sprem-
stvu razredničark, ge. Saše in ge. Jožice, prvi delovni dan v 
aprilu obiskali županjo in občinsko upravo Občine Radeče. V 
okviru učnega programa »domača pokrajina«, kjer spozna-
vajo pomen občinskega središča, občine, krajevne skupnosti, 
župana, meja občin in drugih zanimivosti vezanih na to te-
matiko, sta razredničarki zaprosili županjo, če jo lahko obi-
ščejo in vse to spoznajo tudi v realnosti. Seveda smo jih po-
vabili in jim z veseljem razložili, kdo smo, kaj je občina in 
kaj jo sestavlja, za kaj skrbimo in kakšne zanimivosti in po-
sebnosti skriva naša majhna, a bogata občina. 

Na nevihtno jutro so učenci prispeli do občinske stavbe in žu-
panja občine Radeče Rafaela Pintarič, direktorica občinske 
uprave Brigita Stopar in svetovalka za družbene dejavnosti 
Melita Simončič so jih sprejele v sejni sobi. Županja je z ve-
seljem učence seznanila z novimi znanji in prav prijetno je 
bilo opazovati otroke, kako jih je vse zanimalo. Ob projek-
ciji jim je predstavila osnovne simbole občine, krajšo zgo-
dovino nastanka mesta Radeče, kdaj je občina ustanovljena 
ter koliko krajevnih skupnosti in naselij jo sestavlja. Zani-
mivost je tudi zemljevid občine, ki je zrcalna slika zemljevi-
da Slovenije. Na kratko jih je seznanila tudi s svojim delom 
ter da ji pri odločanju o pomembnih zadevah, ki se dotika-
jo vseh občank in občanov pomagajo podžupan, svetniki ob-
činskega sveta in občinska uprava. Ogledali so si promocijski 
film z radeškimi znamenitostmi, Monografijo Radeč, srebr-
nik Občine Radeče, Radeške novice ter fotografije dogodkov 
ob občinskem prazniku. Ob zaključku jim je županja podari-
la simbolično darilce – ročno izdelan grb občine. Ob soku in 
prigrizku smo še malce poklepetali, izvedli kratek kviz, kjer 
so dokazali, da kar nekaj vedo o svojem kraju in nazadnje 
so si ogledali še prostore občine, županjino pisarno, pisar-
no, kjer se snema oddaja Utrinki iz Radeč in na koncu pred 
odhodom še sprejemno pisarno, kamor bodo, ko bodo malo 
starejši, prišli urejat kakšne zadeve. 
Prava popestritev turobnega aprilskega vremena je bil pri-
hod četrtošolcev iz naše šole na griču in veseli smo, da so bili 
z obiskom zadovoljni tudi sami, saj so nam takoj poslali pi-
sno zahvalo za prijeten in poučen sprejem na občini Radeče. 

Obisk učencev na občini Radeče

Občina Radeče in Turistično društvo Radeče 
vabita na

ČISTILNO AKCIJO, 
ki bo v soboto, 13. 4. 2013, od 9.00 dalje.

Zbirno mesto je pred Mercatorjem in na običajnih 
mestih po krajevnih skupnostih.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje 
in skrb za lepšo okolico!

Vljudno vabljeni!

Obvestilo o javnih razpisih
• Do vključno 26. aprila je odprt javni razpis za zbiranje pre-

dlogov za podelitev priznanj Občine Radeče. Razpis je ob-
javljen na krajevno običajen način in na spletni strani Ob-
čine Radeče www.radece.si.

• V Uradnem listu RS, št. 29/13 je bil objavljen razpis za 
sofinanciranje programov na področju socialnih in huma-
nitarnih dejavnosti v Občini Radeče. Razpis je objavljen 
tudi na krajevno običajen način in na www.radece.si. Od-
prt je do vključno 26. aprila. 

• Vse zainteresirane obveščamo, da bo v petek, dne 12. 04. 
2013, v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Ra-
deče objavljen razpis za javno zbiranje ponudb za Oddajo 
poslovnih prostorov v najem v objektu Turistično rekrea-
cijski center Savus Radeče. Razpisna dokumentacija za is-
kanje ponudnika gostinskih storitev bo od tega dne dalje v 
celoti dostopna na spletni strani Občine Radeče.

RAZBOR POD LISCO - V Domu krajanov Razbor se je 16. mar-
ca odvijal 72. Razborski večer, zadnji v sezoni 2012/2013. 
Kot likovna gostja se je predstavila ljubiteljska slikarka Ire-
na Zgonc, glasbene gostje so bile članice skupine Amabile 
z Benjaminom Lipovškom, osrednji gost pa Sebastjan Ka-
menik, ki podira tabuje o slepih ljudeh.

V pogovoru z moderatorko večera Mojco Petrovčič je Sebastjan 
Kamenik povedal, da je slep, ampak tisti, ki se s tem obreme-
njujejo, so pa slepci. Življenje zajema z veliko žlico, čeprav 
ni bilo vedno tako. Je predsednik literarnega foruma, teksto-
pisec in neuničljiv humorist. Rad ima glasbo, zato tudi ni na-
ključje, da je že devet let povezovalec koncertov Tanje Žagar; 
posebej veliko zaupanje pa goji do svojega menedžerja Mikija 
Šarca. »O, da!« je bil njegov iskren odgovor na to, ali podlega 
ženskim čarom. Sebastjan se je razveselil tudi Jureta Palčnika, 
enega mlajših igralcev dramske skupine Razbor pod odrom, ki 
je na hudomušen način zaželel vsem dekletom, ženam in ma-
mam najlepše želje v prazničnem mesecu marcu.
Kot samostojna razstavljavka se je prvič predstavila ljubiteljska 
slikarka Irena Zgonc. Na ogled je postavila zgodnja dela, ki za-
jemajo predvsem portrete, ter tista, kot jih imenuje sama, iz 
zrelih let. V Domu krajanov na Razborju je tako na ogled pre-
ko 40 del, pretežno akvarelov, ki predstavljajo predvsem kraji-
ne, za katere slikarka črpa navdih iz motivov domačega okolja 
in krajev, ki jih obišče sama oziroma v sklopu likovnih kolonij, 
ki se jih pogosto udeležuje. 
Glasbene gostje Amabile z Benjaminom Lipovškom niso navdu-
šile samo s svojim nastopom, temveč tudi s tistim nekaj, kar 
poslušalcu oziroma gledalcu pusti poseben pečat. Večer se je 
zaključil s prijetnim druženjem ob hrani in pijači, ki jo je pri-
pravila družina Čučnik s Polja pod Lisco ter z obljubo, da z Raz-
borskimi večeri v KŠTD Blaž Jurko nadaljujejo tudi v novi sezoni.
 M. M. P./S. R., foto: M. I.

SEVNICA - Ljubiteljska slikar-
ka Zdravka Brečko je pred 
desetletji prišla v Sevnico iz 
Goriških brd - pravljične po-
krajine, ugnezdene na pol 
poti med Alpami in Primor-
sko, z obiljem lepot, zanimi-
vosti in doživetij. Po upoko-

jitvi se je z velikim veseljem 
prepustila obdelovanju vrta 
pri domači hiši, pisanju pe-
smi in likovnemu ustvarja-
nju. V mesecu marcu pa se 
je v večnamenskem prostoru 
sevniške knjižnice predsta-
vila na svoji prvi samostoj-
ni slikarski razstavi. Posvetila 
jo je v spomin na preminule-
ga sina, ki si je vedno želel, 
da bi bila njena dela na ogled 
širši javnosti. S. R.

Konec sezone Razborskih večerov 

Voditeljica Razborskega večera Mojca M. Petrovčič pri 
predstavitvi posavske vokalne skupine Amabile

Razstavni 
prvenec 
Zdravke Brečko

Zdravka Brečko ob svoji pr-
vi samostojni razstavi
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KRŠKO – Od septembra do junija vsak drugi četrtek v mesecu 
v Zdravstvenem domu Krško potekajo redna mesečna sreča-
nja skupine za samopomoč bolnikov/bolnic z rakom. Gre za 
eno izmed 20 skupin za samopomoč v okviru Društva onko-
loških bolnikov, katerih namen je pomoč pri okrevanju, iz-
menjava izkušenj in informacij med bolniki, ki so se srečali 
s to boleznijo, ter učenje, kako živeti naprej. Krško skupi-
no strokovno vodi Alenka Kunej, kot prostovoljka pa jo ko-
ordinira Marija Stopinšek. Predhodna prijava ni potrebna, 
zato prisrčno dobrodošli s skupini.

Vabijo v skupino za samopomoč

BREŽICE – Združenje borcev za vrednote NOB Brežice je 
21. marca opravila letno skupščino s prepričanjem, da so 
ideali in vrednote NOB večni in neminljivi.

Predsednik združenja Stane 
Preskar je poročal, da so v 
letu 2012 zasledovali cilje in 
programske usmeritve ZZBV 
NOB Slovenije s temeljnim po-
udarkom zasledovanja vrednot 
NOB v lokalnem okolju, skrbi 
za obeleževanje dogodkov in 
pomnikov NOB, precej časa pa 
je bilo namenjenega pomoči 
članstvu ob negativnih inter-
vencijah sedaj že bivše vlade 
(posredovanje informacij čla-
nom ob zmanjšanju borčevskih 
pokojnin in odvzetem veteran-
skem dodatku), stalna naloga 

pa je pritegniti nove člane, zlasti mlajše. 
Borci so organizirali proslave in se jih udeleževali tudi izven 
občine in v sosednji Hrvaški. Posvetili so se prenovam in po-
pravilom spomenikov, pa tudi izdajateljski dejavnosti. Izda-
li so, po besedah predsednika Preskarja, skromen novoletni 
koledar, sedaj pa so v pripravi pesmarice Franca Živiča »Sko-
zi točo krogel k svobodi«. Negujejo tovariške stike z vete-
ranskimi in drugimi organizacijami v Posavju, pozornost po-
svečajo sodelovanju s sorodnimi organizacijami v Republiki 
Hrvaški, posvetili so se tudi usposabljanju praporščakov pri 
pripadnikih SV. Zaradi izpada financiranja v drugem polletju 
s strani državnega proračuna niso uresničili kar nekaj načr-
tovanih aktivnosti in izplačil praporščakom. Sicer pa so bile 
vse temeljne programske naloge uresničene s skromnostjo, 
odrekanjem, požrtvovalnostjo, idealizmom, vztrajnostjo ter 
ponosom praporščakov in članov.
 Natja Jenko Sunčič

KRŠKO – 21. marca so se v Kulturnem domu Krško na re-
dnem letnem občnem zboru sestali člani Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Krško. 
Občnega zbora se je udeležilo 81 od skupno 433 članov 
združenja. 

Po uvodnih pesmih v izvedbi MoPZ Svoboda Brestanica so 
najprej opravili simbolno veteransko dejanje, ki sta ga iz-
vedla Jože Belinc in Branko Noč. V nadaljevanju je zbrane 
pozdravil predsednik OZVVS Krško Zdenko Mohar. Delovni 
predsednik občnega zbora Rudi Smodič je v nagovoru izpo-
stavil, da so se lani, ko so obeležili 20. obletnico delovanja 
ZVVS, na predsedstvu zveze ukvarjali predvsem z velikim 
problemom financiranja in ohranjanja zveze. V drugi polovi-
ci leta jim je država „zaprla pipice“, tako da niso dobili niti 
evra več. „Na žalost ugotavljamo, da je država konec leta 
zase našla 2,7 milijona evrov za dodatno financiranje poli-
tičnih strank, ni pa uspela rešiti financiranja naše organiza-
cije. Način, kako so bile odvzete naše pravice, je nedopu-
sten,“ je dejal Smodič in zaključil: „Odkar sta predsedniški 
funkciji prevzela Ladislav Lipič v naši zvezi in Miha Molan v 
društvu Sever, so odnosi na najboljši ravni do zdaj. Dejstvo 
pa je, da je bila pred 20 leti storjena velika napaka, ko sta 
se ustanovili dve zvezi, ZVVS in Sever. Zato upam, da bomo 
v prihodnosti nastopali kot ena zveza.“

Člani OZVVS Krško so v nadaljevanju soglasno sprejeli poro-
čila za leto 2012, prav tako pa potrdili plan dela in finanč-
ni načrt za letošnje leto. Lani je krško združenje vetera-
nov med drugim pripravilo tradicionalni proslavi na Mladju 
in Planini ter v sklopu krškega občinskega praznika sreča-
nje vojnega poveljstva TO iz leta 1990. Na občnem zboru so 
podelili tudi članske izkaznice 13 na novo pridruženim čla-
nom OZVVS Krško ter v zahvalo 123. protidiverzantski četi 
TO Krško namenili spominsko plaketo. Rok Retelj

STUDENEC - V Gostišču Janc na Studencu je 22. marca 
potekal redni letni zbor Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo (OZVVS) Sevnica.

Številne zbrane na zboru, ki se je pričel s svečanim veteran-
skim dejanjem v spomin na padle v osamosvojitveni vojni 
leta 1991, sta nagovorila predsednik OZVVS Sevnica Andrej 
Štricelj in sevniški župan Srečko Ocvirk. »Za leto 2012 lah-
ko rečem, da je bilo na veteranskem področju izredno raz-
gibano leto. Ne mislim govoriti o vseh dogodkih, ki so naše 
iskreno in domoljubno dejanje iz osamosvojitvene vojne po-
skušali očrniti, tudi nismo zahtevali dodatnih pravic od drža-
ve, te nam je po svojem videnju in prepričanju podelila sama 
in lani mačehovsko tudi odvzela,« je vtkal v svoj govor misli 
o dogodkih v preteklem letu predsednik OZVVS Sevnica An-
drej Štricelj. Sevniški župan Srečko Ocvirk se je v uvodnem 
delu svojega govora navezal na recitirano pesem Kako red-
kokdaj slišiš slovenske igralke in pesnice Mile Kačič in dejal, 
da pogosto slišimo besedo republika, domovina pa le redko-
kdaj. »Republika je umetna tvorba, skupek vsakodnevne po-
litike. Domovina pa je prostor, v katerem vsi radi živimo in 
skupaj delujemo, ustvarjamo in tvorimo medsebojne odno-
se,« je pojasnjeval župan. 

Letni zbor sevniškega Območnega združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo so z uvodnim nastopom popestrili učenci in 
učenke podružnične šole na Studencu pod vodstvom vodje 
Andreje Janc in mentorice Erike Anzelc Intihar ter vojni 
veteran Peter Teichmeister.
 Smilja Radi, foto: L. Motore

Skupaj v vojni, skupaj v miru

Predsednik brežiških bor-
cev Stane Preskar

Razočarani nad odnosom države

Zbor sevniških vojnih veteranov

Predsednik OZVVS Sevnica Andrej Štricelj (drugi z leve) 
je predstavil poročilo o delovanju združenja.

KRŠKO - Člani Združenja borcev za vrednote NOB Krško 
so se 26. marca zbrali na letni skupščini in kritično oceni-
li trenutne družbene razmere. Poročilo o minulem delu in 
novih delovnih aktivnosti je podal predsednik Lojze Štih.

V svojem nagovoru je bil kritičen do zdaj že bivše vladajoče 
strukture in obsodil prepoved, da s svojimi prapori niso sme-
li sodelovati na državni proslavi. Dejal je še, da z upanjem 
zrejo v novo vlado in želijo, da bi delala v korist vseh ljudi. 
Pohvalil je delovanje krajevnih odborov, ki vestno skrbijo za 
spomenike ter se marljivo udeležujejo raznih proslav, velik 
pomen pa dajejo tudi družabnim srečanjem. Več pozornosti 
je po Štihovih besedah potrebno nameniti podmladku, če-
prav je z zadovoljstvom povedal, da jim število članov ne 
upada. Trenutno jih imajo nekaj več kot 680, v lanskem letu 
jih je preminilo 26. 

V združenju uspešno sodelujejo s šolsko mladino, saj so v 
minulem letu na šolah izvedli risanje na motiviko NOB in z 
izdelki pripravili tudi razstavo. Delček razstave so priložno-
stno obesili na stene v prostoru krškega hotela, kjer je pote-
kala letna skupščina. Sicer pa v združenju niso zadovoljni z 
obravnavo NOB v šolskem učnem načrtu, saj je po njihovem 
mnenju to obdobje v učbenikih preveč površno, zato je Štih 
izpostavil, da kdor ne ceni preteklosti, ni vreden prihodnosti. 
Podobne naloge, kot so bile v minulem letu, so si zastavili 
tudi za letošnje leto. Tako se bodo udeleževali proslav in pa 
jih tudi organizirali, pridobivali bodo nove člane, si prizade-
vali za umestitev prvih krških borcev v enega izmed razstav-
nih prostorov krškega muzeja, skrbeli za spomenike, sode-
lovali s sosednjimi borčevskimi organizacijami ter z Udrugo 
antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, katere predstav-
niki so se tudi udeležili skupščine. 
 Marija Kalčič

Dobro sodelujejo s šolsko mladino

Zbrani na redni letni skupščini

STARA VAS NA BIZELJSKEM 
- Društvo invalidov občine 
Brežice je 22. marca v go-
stilni Kocjan v Stari vasi na 
Bizeljskem pripravilo redni 
zbor članov. Na njem so go-
stili brežiškega župana Iva-
na Molana, ki je v nagovoru 
zbranim dejal, da je breži-
ška občina bogata z delu-
jočimi društvi. Kljub težki 
finančni situaciji je podrl nji-
hovo delovanje. Prav tako je 
nekaj spodbudnih besed iz-
rekel podpredsednik Zveze 
delovnih invalidov Slovenije 
(ZDIS) Rajko Žagar. Predse-
dnik društva Ivan Kostrevc 
je v programu za leto 2013 
izpostavil, da bodo organi-
zatorji pevske revije ZDIS, 
sodelovali bodo na obele-
žitvi  660-letnice brežiških 
mestnih pravic in v decem-
bru gostili gledališko skupi-
no Lepoglavski pušlek. 

Ob prihajajočem materin-
skem dnevu so prisotnim 
ženskam podelili nagelj. V 
kulturnem programu je z re-
citacijami nastopila članica 
Ivanka Gerjevič, zapele so 
članice skupine Ljudske pev-
ke iz Cerkelj ob Krki, nasto-
pila pa je še pevska zasedba 
Kvartet + iz Globokega. Ker 
je družabnost zelo pomem-
ben člen med člani, so se v 
nadaljevanju večera zadrža-
li na družabnem srečanju ob 
prigrizku ter zabavnih zvokih 
glasbene skupine As. 
 M. Kalčič

Zbor DI Brežice

Zbrani na občnem zboru, predsednik Zdenko Mohar v 
ospredju

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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Poleg njega so v omenje-
ni projekt, ki je bil izbran 
na 4. javnem pozivu za na-
bor projektov, upravičenih 
do nepovratnih sredstev Le-
ader, vključeni še trije par-
tnerji, in sicer Regionalna 
razvojna agencija Posavje, 
Hiša trt vina in čokolade, 
Aleš Kunej s.p., iz Bresta-
nice in Gostilna Šempeter, 
Srečko Kunst s.p., iz Bistri-
ce ob Sotli. Na posavskem 
podeželju so še vedno moč-
ne sledi rajhenburških tra-
pistov, predvsem na podro-
čju izboljšav, ki so jih vnesli 
v tukajšnje gospodarstvo. 
Velik vpliv so imeli na vzgo-
jo žit, sadjarstvo, čebelar-
stvo, govedorejo, sirarstvo, 
vinogradništvo ter izdelova-
nje čokolade in likerjev. V 
okviru projekta se bodo sko-
zi uporabo v praksi ter razvoj 
novih izdelkov in dejavnosti 
navezali na dediščino gospo-
darjenja trapistov v prete-
klosti. Kot je razložila vod-
ja projekta Alenka Černelič 

Dediščina gospodarjenja trapistov
BRESTANICA – V romanski dvorani gradu Rajhenburg je 25. marca potekala prva novinarska konferenca 
v okviru projekta Vpliv trapistov na posavsko podeželje z akronimom „Trapistin“, katerega vodilni par-
tner je Kulturni dom Krško.

Krošelj, projekt „Trapistin“ 
med drugim zagotavlja re-
konstrukcijo enega izmed 
najbolj prepoznavnih pro-
duktov iz preteklosti in eno 
prvih regionalnih blagovnih 
znamk – čokolado Imperial 
oz. trapistovsko čokolado, 
ki jo bo izdelovala Hiša trt 
vina in čokolade, pri čemer 
je Aleš Kunej dejal, da bodo 
s tem začeli v drugi fazi pro-
jekta jeseni. Ob tem si že-

lijo, da Bre-
stanica dobi 
nazaj to čo-
kolado, ki 
je bila vča-
sih cenje-
na celo na 
avstrijskem 
dvoru in ima 
veliko sku-
pnih značil-
nosti z vini. 
Tjaša Kunst 
iz Gostilne 
Šempeter pa 
je poudari-
la, da bodo 

pri njih predvsem konstrui-
rali stare izdelke na sodoben 
način. Tako so že pripravili 
jedi iz znamenitega bistri-
škega kopuna. 

Po besedah Černelič Krošlje-
ve želijo z inovativnimi pri-
stopi ter dvigom dodane vre-
dnosti lokalnih proizvodov in 
storitev povezati gospodar-
sko dediščino trapistov s so-
dobnimi smernicami traj-

nostnega razvoja in tako 
zagotoviti zgodbo regije, ki 
bo v pomoč najbolj ranlji-
vim skupinam – lokalnim ro-
kodelcem, mladim do 25 let, 
ženskam in kmetijskim gop-
sodarstvom – pri promociji in 
trženju njihovih izdelkov oz. 
pridelkov. Kot je povedala 
Darja Planinc iz RRA Posav-
je, se bodo projektne dejav-
nosti izvajale v vseh šestih 
posavskih občinah. Projekt 
„Trapistin“ se odvija v dveh 
fazah in traja 15 mesecev. 
Prva faza z naslovom „Odpi-
ramo samostanska vrata“ že 
poteka. Aktivnosti se pred-
vsem usmerjajo v „uporab-
nike“, saj bodo v aprilu in 
maju organizirali deset od-
prtih rokodelskih delavnic. 
Na novinarski konferenci so 
omenjeni partnerji pripravi-
li tudi pokušino svojih izdel-
kov, Helena Krajnc iz Bre-
stanice pa je izvedla krajši 
prikaz ročne izdelave papir-
natih tulcev oz. okrogle em-
balaže. Rok Retelj

Aleš Kunej bo z ženo Emanuelo izdeloval 
trapistovsko čokolado Imperial.

SEVNICA - Preko potoka Sevnična v bližini sevniškega podje-
tja Tanin poteka izgradnja novega mostu, ki sodi v sklop za-
ključevanja ureditev ob izgradnji HE Blanca. Gre za premo-

stitev vodotoka Sevnična, ki bo v celoto povezala obstoječo 
pot ob akumulacijskem jezeru, namenjena pa bo pešcem, 
kolesarjem in vzdrževalcem.
 S. R., foto: L. M.

Nov most čez Sevnično

V gradnji je nov most čez potok Sevnična, ki bo v funkci-
ji večnamenske vzdrževalne poti.

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...
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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.

KRŠKA VAS – Prvi aprilski vi-
kend je na sedežu podjetja 
INO Brežice d.o.o. v Krški 
vasi potekal tradicionalni, 
že 14. hišni sejem, na kate-
rem je podjetje predstavi-
lo predvsem novosti svoje-
ga proizvodnega programa 
v zadnjem letu. 

Letos so si lahko obiskoval-
ci med drugim ogledali hidra-
vlično zložljivi plavajoči po-
ljedelsko-komunalni mulčer, 
precizno pnevmatsko nad-
tlačno sejalnico, mulčer z da-
ljinskim upravljanjem za bre-
žine in nedostopna mesta ter 
centrifugalni razsipalnik mine-
ralnih gnojil na dva diska. Kot 
je povedal Kamilo Suša, vod-
je prodaje v podjetju INO, so 

V podjetju INO spet pripravili hišni sejem

letošnji sejem pod sloganom 
„Vi in pomlad 2013“ organizi-
rali na 6000 m2 površine, po-
leg prej omenjenih novosti 
pa so postavili na ogled tudi 
različne traktorje, kmetijsko 
mehanizacijo, stroje za vzdr-
ževanje zelenic ter opremo, 
orodje in gnojila za vinogra-

dnike, sadjarje in vrtičkarje. 
Seveda so lahko obiskoval-
ci vse te pripomočke in sred-
stva tudi kupili, zato so zanje 
pripravili sejemske popuste, 
prav tako pa so v sklopu na-
gradne igre podelili tri glavne 
nagrade – razsipalnik mineral-
nih gnojil, kardansko gred in 

vrtni žar. Organizirali so pre-
davanje za vse vinogradnike 
in sadjarje na temo pravilne 
in varne uporabe fitofarma-
cevtskih sredstev ter demon-
stracije z mulčerji in motorni-
mi žagami. Na sejmu sta svoji 
stojnici imeli tudi Vinogradni-
ško-turistično društvo Gadova 
peč in Društvo domačih kolin 
iz Kostanjevice na Krki. Suša 
je še dejal, da je prioriteta 
njihovega sejma, ki ga organi-
zirajo vsako drugo leto, vmes 
pa pripravijo dan odprtih vrat, 
prikazati inovativne dosežke 
iz zadnjega leta oz. dveh ne 
samo lokalnemu okolju, am-
pak tudi domačim in tujim po-
slovnim partnerjem, ki so bili 
na sejmu prisotni tudi tokrat.
 R. Retelj

Veliko zanimanja obiskovalcev je vedno za mulčerje.

KRŠKO - Upravna enota Krško je konec marca izdala od-
ločbe o novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada 
za komasacijsko območje Brege. 

Na podlagi pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev 
upravna enota po izdaji odločb po uradni dolžnosti iz regi-
stra izbriše grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva 
(GERK) na območju komasacije, zato morajo komasacijski 
udeleženci oziroma nosilci kmetijskih gospodarstev (KMG), 
ki so imeli vrisane GERK na območju komasacije Brege, vpi-
sati nove GERK-e v skladu z elaboratom o novi razdelitvi ze-
mljišč na komasacijskem območju. Zaradi postopkov v zve-
zi z uveljavljanjem ukrepov kmetijske politike za leto 2013 
(subvencijska kampanja), ki traja do vključno 6. maja 2013, 
je zelo povečano število nosilcev KMG, ki na upravni enoti 
urejajo GERK-e in druge podatke v registru, kar pri določe-
nih nosilcih lahko traja tudi dalj časa. Nosilce KMG, ki name-
ravajo oddati zbirno vlogo za subvencijsko kampanjo 2013, 
vabijo, da se na Upravni enoti Krško čim prej dogovorijo za 
termin sestanka za vpis GERK. Na telefonskih številkah 49 
81 444 in 49 81 443 so dosegljivi v času uradnih ur: v pone-
deljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 18. ure in 
v petek od 8. do 13. ure.
 Vir: UE Krško

Komasacija Brege - na UE Krško 
vpisujejo nove GERK-e
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PROIZVODNJA – MAREC 2013 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAREC 2013

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 ZP - - 92 300 6 100 0 0

PB5 ZP - - 93 300 1 100 0 0

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

332.240 7 5

Spoštovane uporabnike obveščamo, da poteka rekonstrukci-
ja cestnega odseka državne glavne ceste G1-5 na odseku Bre-
stanica – Krško. Dela potekajo od januarja 2013 do predvido-
ma oktobra 2013. Razlog za izvedbo del je potreba po dvigu 
kote vode v akumulacijskem bazenu HE Krško. Obenem se 
ureja obstoječi odcep za kamnolom Gunte.

V času izvajanja del bo potekala omejitev cestnega prometa v predvidenem obdobju in režimu:
• Od 4.3. do 3.4.2013: na odseku 300 m, polovična zapora z ročnim usmerjanjem, v času nede-

la poteka promet dvosmerno.
• Od 4.4.2013 do predvidoma 18.4.2013: na odseku 400 m, polovična zapora z ročnim usmerja-

njem, v času nedela poteka promet izmenično enosmerno s semaforji.
• Od 18.4.2013 do predvidoma 25.6.2013: čez dan polovična zapora z ročnim usmerjanjem, v 

času nedela poteka promet dvosmerno
• Od 25.6.2013 do predvidoma 2.9.2013: čez dan polovična zapora z ročnim usmerjanjem, v 

času nedela poteka promet izmenično enosmerno s semaforji, po celotnem odseku rekon-
strukcije ceste. 

• Dodatno: po potrebi bo v času od 14.8.- 20.8.2013 čez dan polovična zapora z ročnim usmer-
janjem, čez noč izmenično enosmerno s semaforji, po celotnem odseku rekonstrukcije ceste.

• Od 2.9.2013 do predvidoma 18.10.2013 čez dan polovična zapora z ročnim usmerjanjem, v 
času nedela poteka promet dvosmerno

• Od 18.10.2013 do konca gradnje - predvidoma 15.11.2013: čez dan polovična zapora z ročnim 
usmerjanjem, v času nedela poteka promet izmenično enosmerno s semaforji, po celotnem 
odseku rekonstrukcije ceste. 

Terminski plan izvedbe del se lahko glede na vremenske razmere prilagaja, o spremembah vas 
bomo tekoče obveščali. 

Vse uporabnike cest opozarjamo na previdnost na omenjenih cestnih odsekih in jih vljudno pro-
simo za strpnost in razumevanje.

 INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM 

Obvestilo o poteku 
rekonstrukcije cestnega odseka

www.ivanos-gradnje.com
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svojega portfelja, saj je povečal delež najbolj varnih naložb, 
na drugi strani pa bistveno zmanjšal delež bolj tveganih 
naložb, kot so delnice in finančne obveznice. 
Dobri poslovni rezultati so plod sodelovanja strokovnih služb 
Sklada in organov Sklada, Upravnega in Nadzornega odbora.

Sklad s sredstvi upravlja samostojno oziroma 
sredstev ne daje v zunanje upravljanje. V skladu 
s predpisano računovodsko politiko Sklad svoje 
naložbe vrednoti po tekočih tržnih vrednostih. 

Sklad NEK še naprej dober gospodar
Direktorica Sklada NEK mag. Darija Štraus Trunk poudarja, 
da bo Sklad NEK pri upravljanju sredstev tudi v prihodnje 
spoštoval načeli varnosti in razpršenosti. Prav tako pa 
poslovanje Sklada temelji tudi na načelih likvidnosti in 
donosnosti. 

Upravni odbor Sklada je 27. marca 2013 
na 13. redni seji sprejel revidirani zaključni 
račun Sklada in Poslovno poročilo za 
leto 2012. Nadzorni odbor Sklada pa je 
zaključni račun in poslovanje obravnaval 
na 12. redni seji 28. marca 2013.  Poslovanje 
Sklada NEK je pregledalo tudi neodvisno 
zunanje podjetje za revidiranje KPMG 
Slovenija, ki je podalo pozitivno oceno 
poslovanja in v celoti potrdilo zakonitost 
poslovanja Sklada NEK v letu 2012. 

Sklad NEK se pri poslovanju ravna skladno s Finančnim 
načrtom in Naložbeno politiko Sklada NEK, ki ju je sprejel 
Upravni odbor Sklada NEK in ju poslal Vladi Republike 
Slovenije v soglasje. Sklad NEK je imel konec leta 2012 
zbranih 160,3 mio evrov finančnih naložb. Ustvarjena 
tržna donosnost v 2012 pa je bila 7,62 odstotka, kar je največ 
v zadnjih letih. Premoženje se je povečalo za 8,34 odstotka 
oz. za 12,3 mio evrov glede na stanje portfelja Sklada konec 
leta 2011.

Portfelj Sklada NEK zagotavlja dolgoročno stabilne prihodke, 
saj je v letu 2012 ustvaril za 6,18 mio evrov prihodkov 
od financiranja, ki so bili tako za 2,23 odstotka višji od 
načrtovanih. V primerjavi z letom 2011 pa so bili prihodki višji 
za 8,88 odstotka.

Sklad NEK v letu 2012 
posloval odlično

VrEDNoST fiNaNčNEGa PorTfElja Po lETih (V Mio EVrih)

Sestava portfelja Sklada NEK
Sklad je v letu 2012 nadaljeval z aktivnim upravljanjem in 
prestrukturiranjem naložbenega portfelja. V letu 2012 je 
Sklad bistveno povečal delež najvarnejših naložb v obveznice 
z oceno AAA, AA in A. Na dan 31. 12. 2012 je imel Sklad 92 
odstotkov naložb s fiksnim donosom, od tega 53 odstotkov 
v državnih vrednostnih papirjih (96 odstotkov obveznic ima 
najmanj oceno A-, vse pa imajo najmanj oceno naložbeni 
razred – investment grade) in 8 odstotkov v lastniških 
vrednostnih papirjih. Sklad je tako bistveno znižal tveganje 
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V občini Sevnica je 34 javnih vodovodov, ki s pitno 
vodo oskrbujejo 13.938 prebivalcev izmed 17.567 
vseh prebivalcev s stalnim bivališčem v občini Sev-
nica, kar pomeni, da se 79,3 % občanov oskrbuje s 
pitno vodo iz javnih vodovodov. Od tega izvajalec 
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica, 
Komunala d.o.o. Sevnica, upravlja 7 vodovodnih 
sistemov in zagotavlja pitno vodo 9.825 občanom 
(55,9 %). Poleg tega Komunala dodatno nadzira 
kakovost vode še na 20 javnih vodovodih s sta-
lišča zagotavljanja odgovorne osebe, ustreznem 
ukrepanju ter obveščanju uporabnikov v primeru 
ugotovljene neskladnosti, na osnovi sistema no-
tranjega nadzora HACCP. Vzdrževanje vodovodnih 
sistemov na teh vodovodih pa je še vedno v dome-

ni krajevnih skupnosti ali vaških vodovodnih odbo-
rov. 7 javnih vodovodov, ki s pitno vodo oskrbujejo 
cca. 525 oseb, pa v letu 2012 še ni imelo vzposta-
vljenega nadzora nad kakovostjo pitne vode s stra-
ni Komunale d.o.o. Sevnica, zato podatkov o rezul-
tatih analiz v spodnji tabeli ni (opomba v tabeli: ni 
pod zdr. nadzorom Komunale). Ugotavljamo, da je 
sodelovanje z upravljavci vodovodnih sistemov ko-
rektno in učinkovito, saj se kakovost vode v občini 
Sevnica z leti vidno izboljšuje.

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analiz po 
posameznih javnih vodovodih, opravljenih v okvi-
ru notranjega nadzora HACCP v letu 2012:

Iz rezultatov analiz je razvidno, da je bilo na jav-
nih vodovodih v okviru notranjega nadzora HACCP 
odvzetih 161 vzorcev pitne vode za mikrobiološke 
preiskave ter 51 vzorcev za kemične preiskave pi-
tne vode. Izmed vseh odvzetih vzorcev za mikrobi-
ološke preiskave je bilo 24 vzorcev (14,9 %) neskla-
dnih s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09) določenimi parametri 
zaradi prisotnosti ene ali več vrst bakterij, in sicer: 
• E. coli (Escherichia coli): bakterija vedno kaže 

na fekalno onesnaženost, t. j. onesnaženost s 
človeškim ali živalskim blatom. Voda, v kate-
ri je E.coli, lahko ogroža zdravje uporabnikov, 
zato je potrebno vodo pred uporabo ustrezno 

pripraviti (npr. dezinfekcija s klorom) ali jo pre-
kuhati. V letu 2012 je bila potrjena prisotnost 
E.coli v 4 odvzetih vzorcih pitne vode (2,5 %). V 
primerjavi z letom 2011 se je pojavnost te bak-
terije znižala (iz 4,5 %).

• koliformnih bakterij, ki kažejo na onesnaže-
nje z večjimi količinami organskih in anorgan-
skih snovi iz okolja, neustreznost priprave pitne 
vode, onesnaženje po pripravi vode, poškodo-
vanost omrežja, neustrezno vzdrževanega hi-
šnega priključka ... Prisotnost teh bakterij za 
zdravje ni nevarna, kljub temu moramo v sis-
temu preveriti vzroke za pojav neskladnosti in 
jih čim prej odpraviti.

Analize pitne vode na javnih vodovodih 
v občini Sevnica v letu 2012

• števila mikroorganizmov pri 36°C: bakterije ka-
žejo na učinkovitost postopkov priprave vode, 
na razmnoževanje bakterij v omrežju zaradi za-
stojev vode ali povečane temperature, nakna-
dnega vdora bakterij v sistem … Ne predstavlja-
jo tveganja za zdravje uporabnikov.

• Clostridium perfringens: so sporogene bakteri-
je, običajno prisotne v blatu, izvor je lahko tudi 
v okolju. Iščemo jih v pitnih vodah, ki imajo stik 
s površinsko vodo. So indikator parazitov v vodi.

Vseh 51 odvzetih vzorcev pitne vode je bilo skla-
dnih s predpisanimi fizikalno kemijskimi parametri. 

V vseh primerih ugotovljene neskladnosti pitne 
vode smo uporabnike obveščali v skladu s Pra-
vilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09) ter navodili Inštituta za va-
rovanje zdravja RS. 

Opombe:
C – skupne koliformne bakterije | E. coli – Escherichia coli | 

MO-36°C – število mikroorganizmov pri 36°C 48 h | CP – Clostridium perfringens   

Načini obveščanja uporabnikov v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode:
• center za obveščanje - 112
• radio Veseljak ali neposredna pisna obvestila (manjši JV)  
• spletna stran Komunale d.o.o. Sevnica: www.komunala-sevnica.si
• oglasne deske 
• individualno večji porabniki pitne vode

št. JAVNI  
VODOVOD ZAJETJE ŠT. OSEB

ŠT. ANALIZ 
neskladni/

skupaj odvzeti VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

MO KE

 KS SEVNICA 

1. Sevnica Dolna, Stilles 5 450 0/20 0/8 upravljavec Komunala
2. Žigrski vrh Topolina 112 ni pod zdr. nadzorom Komunale
3. Cirje – Ledina Cirje 80 ni pod zdr. nadzorom Komunale
4. Lončarjev Dol Lončarjev Dol 60 ni pod zdr. nadzorom Komunale

 KS BOŠTANJ  

1. Okič Grahovica 89 3/4 0/1 C
2. Log Log I, Log II, Log III 322 0/4 0/1
3. Boštanj B-I, B-II 1 100 0/20 0/8
4. Lukovec Močile, Zajček 187 1/6 0/1 C
5. Vrh pri Boštanju Grahovica I 114 1/2 0/1 E. coli, C
6. Šmarčna-Kompolje B-3 270 1/6 0/1 C

 KS ŠENTJANŽ  

1. Primštal - Šentjanž Stara Gora - Primštal 150 1/4 0/1 C, CP, MO-36°C 

2. 
Požarče - Ovseno- 
Nunski Log - 
Podboršt

Podkal - Svrževo 78 ni pod zdr. nadzorom Komunale

3. Svinjsko Neimenovano 72 ni pod zdr. nadzorom Komunale
4. Veliki Cirnik Slapšak 65 0/2  
5. Češnjice Hladilnik 60 ni pod zdr. nadzorom Komunale

 KS TRŽIŠČE  

1. Nova gora Vrtina Radovan, Nova 
gora 673 1/10 0/4 C; upravljavec Komunala

2. Skrovnik Skrovnik 65 2/4 E. coli, C
3. Spodnje Vodale Sklepnica 142 0/4 0/1  

4. Mladetiče-
Gabrijele-Pijavice Pasji graben 114 0/4 0/1  

KS KRMELJ

1. Krmelj Vrtina Krmelj 1 837 1/10 0/4 C; upravljavec Komunala

 KS LOKA 

1. Loka Žirovnica 264 0/6 0/3
2. Račica Račica - Mekote 216 2/4 0/1 C
3. Breg Neimenovano 85 1/3 0/1 C
4. Razbor - Lisce Lisce - Razbor 98 3/4 0/1 E. coli, C
5. Šentjur na Polju Neimenovano 90 1/2 C

6. Okroglice Neimenovano 35 1/2 0/1 C; JV zaradi turist. gostilne; 
lastna oskrba

 KS STUDENEC 

1. Primož Vrtina Primož, 
Studenec 996 3/10 0/3 C; upravljavec Komunala

2. Arto Vrtina Arto 68 nadzor kakovosti Kostak Krško, 
upravljavec Komunala

3. DUO Impoljca Impoljski potok - V1 300 ni pod zdr. nadzorom Komunale

 KS ZABUKOVJE 

1. Trnovec Neimenovano 80 0/4 lastna oskrba

 KS BLANCA  

1. Blanca Vrtina Blanca 672 1/10 0/4 C; upravljavec Komunala

2. Dolnje Brezovo - 
INPLET Vodnjak INPLET 129 0/10 0/3 C; upravljavec Komunala

3. Stagonce - 
Kancijan Stagonce 82 1/2 0/1 C 

4. Dolnje Brezovo Cvetoči Studenček 84 0/4 0/1 lastna oskrba

Navodila o prekuhavanju vode:

1. Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je 
varna metoda.

2. Tri minute vretja pomeni široko varnost.
3. Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbi-

strimo z usedanjem in nato filtriramo.
4. Preprečiti je treba možnost naknadnega one-

snaženja.
5. Vodo shranimo na hladnem.
6. Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

 

KOLIČINE ZBRANIH IN ODDANIH LOČENIH FRAKCIJ v kg
papirna in kartonska  

embalaža
steklena 

embalaža
drobna 

embalaža
nevarni 
odpadki

l. 2011 272.510 119.610 93.590 12.704

l. 2012 326.192 129.320 150.980 14.690

PARAMETER NORMATIV (%)
REZULTAT (%)

ČN Sevnica ČN Bazga ČN Kompolje

KPK 80 96,5 98,1 87,8

BPK5 90 95,8 - -

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV V L. 2012 4 2 2

Na vseh vodovodnih sistemih, kjer je bila ugotovljena prisotnost E.coli v koncentraciji več kot 5 MPN/100 
ml, je bilo potrebno zaradi varovanja zdravja uporabnikov vodo pred uporabo prekuhavati.

Ugotavljamo, da se stanje oskrbe s pitno vodo v ob-
čini Sevnica iz leta v leto izboljšuje, kar je predvsem 
posledica velikih investicij Občine v izgradnjo javnih 
vodovodov in s tem dana možnost povezav lokalnih 
javnih in zasebnih vodovodov na javne vodovode v 
upravljanju izvajalca javne službe in v skladu z veljav-
no zakonodajo. Prevezave so običajno izvedene na 
tistih vodovodih, kjer obstaja interes uporabnikov za 

priključitev na javni vodovod, ali primanjkuje vode 
na obstoječih sistemih ali pa neustrezna kakovost 
vode predstavlja tudi tveganje za zdravje uporabni-
kov. Največjo težo pri načrtovanih prevezavah ima 
vsekakor zagotavljanje kakovostne pitne vode, kar 
je hkrati tudi obveza Občine, določena z Uredbo o 
oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/12). Tako se je 
v letu 2012 oskrba s pitno vodo preko javnih vodo-
vodov v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica pri-
čela v naseljih Zajčja gora, Cerovec, Srednik, Glino, 
Veternik, Križe, Slančji vrh in Konjsko.  

Na preostalih javnih vodovodih so bo do ureditve 
upravljanja v okviru izvajalca javne službe oskrbe s 
pitno vodo izvajal redni nadzor po sistemu HACCP. 
Rezultati analiz pitne vode bodo narekovali nadalj-
nje priključevanje vodovodov na večje. 

Podrobne informacije o vzorčenju pitne vode za 
leto 2012 in rezultatih le teh lahko pridobite na Ko-
munali d.o.o. Sevnica, tel. 07/81 64 724. 

Informacija o količinah zbranih odpadkov 
v občini Sevnica v letu 2012
Tudi v letu 2012 je Komunala d.o.o. Sevnica sle-
dila cilju vse večje stopnje ločevanja odpadkov 
na izvoru. V ta namen je bilo postavljenih 30 no-
vih ekoloških otokov – v občini Sevnica je sku-
paj že 125 ekoloških otokov za ločeno zbiranje 
odpadnega papirja, kartona in kovinske, plastič-
ne, sestavljene ter steklene embalaže. V vseh ve-
čjih naseljih se je prvič skozi celo leto izvajal od-
voz bioloških odpadkov, kar zaradi teže te frakcije 
bistveno pripomore k znižanju količin odloženih 
odpadkov na deponiji CeROD. Še dodatno se lo-
čene frakcije zbranih komunalnih odpadkov izlo-
čajo na napravi za mehansko obdelavo odpadkov 
v Krškem in pred odlaganjem na sami deponiji Ce-
ROD.  

Rezultat izvajanja zgoraj navedenih aktivnosti in 
vse večje ekološke ozaveščenosti naših uporab-
nikov je znižanje količin odloženih odpadkov na 
deponiji za 41,1 % v primerjavi z letom 2011. Na 
deponijo je bilo odloženih 2.383.292 kg zbranih 
odpadkov v občini Sevnica.      

Nasprotno pa opazujemo trend višanja količin loče-
no zbranih frakcij komunalnih odpadkov. V tabeli so 
prikazane količine zbranih ločenih frakcij iz ekoloških 
otokov in nevarnih odpadkov na Zbirnem centru in 
v akciji zbiranja nevarnih odpadkov. Podrobnejša ta-
bela za vse vrste odpadkov in trendi rasti so na vo-
ljo na naši spletni strani www.komunala-sevnica.si 
v rubriki dejavnosti - ločeno zbiranje.

Prikazani rezultati so odraz ekološkega ravnanja in 
ozaveščenosti naših uporabnikov, ki je vsako leto 
bolj opazno. Takšnega sodelovanja in še boljših re-

zultatov skupnega dela si želimo tudi v prihodnje. 
V kolikor želite dodatne informacije v zvezi z ravna-
njem z odpadki, nas pokličite na tel. 07/81 64 714. 

Informacija o čiščenju odpadnih voda
na čistilnih napravah v letu 2012
Komunala d.o.o. Sevnica je upravljavec central-
ne čistilne naprave Sevnica (CČN), čistilne napra-
ve Kompolje ter rastlinske čistilne naprave Bazga. 
Skladno z zakonodajo in v njej predpisano termin-
sko dinamiko se na njih izvajajo obratovalni moni-
toringi, ki prikažejo učinke čiščenja posamezne na-

prave. Monitoring na ČN Kompolje se izvaja na 3 
leta, na ČN Bazga na 2 leti, na CČN Sevnica letno. 
V letu 2012 so bili izvedeni monitoringi na vseh 
ČN in rezultati oz. letni povprečni učinki čiščenja 
posamezne naprave so prikazani v spodnji tabeli:  

KPK-kemijska potreba po kisiku; BPK5 – biološka potreba po kisiku
Iz tabele je razvidno, da so povprečni učinki čiščenja na vseh napravah skladni z veljavno zakonodajo.

 JAVNO PODJETJE
 KOMUNALA d.o.o. SEVNICA
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OBVESTILO O PRIKLOPU NA OŠO 
(odprto širokopasovno omrežje)

Izgradnja hišnih priključkov (RNO) na optično omrežje 
v občini Sevnica se nadaljuje. Na vaš dom se bo oglasil 

predstavnik izvajalca GVO d.o.o. in vam posredoval 
podatke o načinu priključevanja na optično omrežje.

Sklene se pogodba med naročnikom 
in koncesionarjem, podjetjem GVO d.o.o. 
(pogodbo vam ponudi izvajalec GVO d.o.o.)

Po sklenjeni pogodbi podjetje GVO d.o.o. 
opravi izkop in vgradnjo OŠO omarice na objekt.

Naročnik izmed treh ponudnikov 
(Kabelska televizija Sevnica, Siol in Amis)

izbere ponudnika in z njim sklene naročniško razmerje.

V roku 30 dni po sklenitvi naročniškega razmerja 
in potrditvi o možnosti priklopa 

s strani GVO d.o.o. sledi priklop na optično omrežje. 

Informacije – GVO d.o.o.

Za področje krajevnih skupnosti 
Sevnica, Blanca in Zabukovje: 

matejko.resnik@telekom.si / 031 227 594

Za področje krajevnih skupnosti 
Loka pri Zidanem Mostu in Boštanj:

josip.ivanisevic@telekom.si / 041 774 967

Za področje krajevnih skupnosti 
Studenec, Primož, Tržišče, Krmelj in Šentjanž: 

sebastjan.spec@telekom.si / 031 769 604

Informacije – Občina Sevnica
Bojan Kostevc (vodja projekta OŠO)

bojan.kostevc@obcina-sevnica.si / 051 348 039

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

»Iz naše je, dobro je«
»Iz naše je, dobro je« se glasi ime novega projekta Občine Sevnica in več sodelujočih partnerjev, kate-
rega namen – vsebovan že v naslovu – je vzpostaviti zavest o pomembnosti lokalne trajnostne oskrbe s 
hrano in spodbuditi trajno zanimanje zanjo. Več o vsebini projekta pa v nadaljevanju.
Občina Sevnica je idejo za-
snovala in projekt pričela iz-
vajati družno z več partnerji 
– Osnovno šolo Sava Kladnika 
Sevnica z obema podružnica-
ma na Studencu in v Loki pri 
Zidanem Mostu, vrtcem pri 
Osnovni šoli Krmelj, Gostilno 
in trgovino Repovž iz Šentjan-
ža ter Ekološko kmetijo Miha-
ela Jazbec. Inovativni projekt 
»Iz naše je, dobro je« v sku-
pni vrednosti dobrih 100 tisoč 
evrov je v 74,03–odstotnem 
deležu sofinanciran iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja osi Leader.

Občina Sevnica bo skupaj s 
partnerji izvedla več ciljev, 
in sicer v dveh fazah. Eden 
ključnih z izobraževalno noto 
je ureditev vrtov ob vseh treh 
šolah in vrtcu ter na Kmetiji 
Jazbec. Namen vrtov je pri 
otrocih povečati zavedanje o 
pomenu uživanja lokalno pri-
delane hrane, saj bodo tako 
iz prve roke, ob prisotnosti 
strokovnjakov, spoznali kon-
čen proces predelave hrane. 

Med cilji prve faze so tudi 
priprava in izvajanje učnih 
vsebin vrtcev in šol, poveza-
nih z vrtnarjenjem in pride-
lavo hrane, otroci se bodo s 
pasterizacijo sadja in zele-
njave naučili pridobivati na-
ravne sokove, zanimive pa 
bodo tudi skupne urice na vr-
tovih s sokrajani. V drugi fazi 
bodo partnerji projekta ure-
jene vrtove predstavili kraja-

nov, te primere dobre prakse 
prikazali več šolam in vrtcem 
vseh posavskih občin, organi-
zirali pa tudi vrtni sejem.

Projekt prispeva h kakovo-
sti življenja na podeželju, 
ker so ciljna skupina otroci, 
pa bo imel dolgoročne učin-
ke. Učence, starše in lokal-
no skupnost želimo seznaniti, 
osveščati ter pri njih spodbu-

diti trajno zanimanje za oskr-
bo z lokalno pridelano zdravo 
hrano. S projektnimi aktiv-
nostmi želimo zbuditi zani-
manje za ponovno obuditev 
pridelave, prodaje in nakupa 
doma pridelanih pridelkov. 

Prva od aktivnosti projekta je 
bila izvedena konec meseca 
marca, ko je strokovnjaki-
nja Nataša Beršnak v večna-
menskem prostoru vrtca v Kr-
melju pripravila predavanje 
z naslovom »Pomen telesne 
aktivnosti in zdrave prehrane 
za razvoj otroka«. Predstavi-
la je pomen telesne aktivno-
sti med rastjo otroka, vpliv 
telesne aktivnosti na razvoj 
možganov, pomen uživanja 
vode in zdrave hrane s pou-
darkom na pomenu lokalno 
pridelane hrane ter opozo-
rila na najpogostejše napa-
ke, ki jih delamo nevede in 
škodijo razvoju otroka. Pre-
davanju je sledila predstavi-
tev projekta »Iz naše je, do-
bro je«. 
 Foto: Občina Sevnica

Predstavitev projekta »Iz naše je, dobro je« 

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje (U3) Sev-
nica je tudi v letošnjem, že desetem zaporednem študij-
skem letu, k sodelovanju na rednih predavanjih povabilo 
župana Srečka Ocvirka. Zbranim članom, ki jih je skupaj 
že več kot 200, je v preteklem tednu celostno predstavil 
izvedeno, aktualno in načrtovano delo občine. 

V predstavitvi se je uvodoma osredotočil na področje okolj-
skega varstva, od urejanja vodooskrbe in kanalizacijskih sis-
temov do ravnanja z odpadki. Pri tem so najbolj aktualni 
projekti rehabilitacije in izgradnje vodovodnih sistemov na 
območju levega brega reke Save, gradnja kanalizacijskega sis-
tema in čistilne naprave na Orehovem, dopolnjevanje obsto-
ječe infrastrukture za ločevanje odpadkov na izvoru, odprt 
pa je tudi javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav 
in kanalizacijskih priključkov. Predstavil je aktualne in načr-
tovane ureditve na področju cestne infrastrukture ter pro-
jekt gradnje optičnega omrežja, pri čemer trenutno potekajo 
umeščanja hišnih priključkov. Po sprejetju občinskega pro-
storskega načrta občina pristopa k več prostorskim ureditvam.
Večji del predstavitve je župan posvetil tudi družbenim de-
javnostim, kjer so med drugim aktualne predvsem priprave 
na energetske sanacije javnih objektov in na gradnjo osnov-
ne šole v Tržišču. Predstavil je skrb občine za področje pred-
šolskega in šolskega varstva, skrb za starejše, pa tudi skrb za 
širše društveno življenje v občini. Izpostavil je poudarke pro-
računa Občine Sevnica za leto 2013 in v nadaljevanju odgo-
voril na zastavljena vprašanja.

Vsakoletna predstavitev dela občine in razgovor z županom 
sodi v sklop celoletnih predavanj U3, ki potekajo od oktobra 
do maja. Poleg tega v društvu pripravljajo študijske krožke 
najrazličnejših vsebin, od poučevanja tujih jezikov in raču-
nalništva do ustvarjalnih in rekreativnih vsebin. Redno orga-
nizirajo tudi strokovne ekskurzije in druge dogodke izobraže-
valnega in družabnega značaja. V maju pripravljajo prireditev 
ob praznovanju prvega desetletja delovanja.

V Kulturni dvorani Sevnica je bil 26. marca premierno prika-
zan dokumentarni film »Kostanj«. Film je del cikla dokumen-
tarnih serij »Drevesa pripovedujejo« avtorice Neve Novljan, 
v kateri so na filmski trak zapisana pričevanja etnologov, goz-
darjev, zbiralcev kulturne in naravne dediščine ter spomini 
številnih ljudi po vsej Sloveniji, obogateni tudi z zgodbami 
in legendami njihovih pradedov.

Serija je nastala v izobraževalnem programu Televizije Slove-
nija, pri tem pa je sodeloval tudi Sevničan Jože Prah, stro-
kovni sodelavec Zavoda za gozdove Slovenije. Po ogledu do-
kumentarnega filma je občinstvo prisluhnilo razpravi, ki jo je 
vodil Jože Prah, poleg avtorice filma pa je v razpravi sode-
lovalo več strokovnjakov s področij, ki se na različne načine 
ukvarjajo z naravo oziroma gozdom: Neva Novljan, prof. dr. 
Jurij Diaci, dr. Nevenka Bogataj, Ivo Trošt, Jerneja Čoderl 
in Peter Cesar. Ob tem je bila na ogled fotografska razsta-
va Vinka Šeška, prav tako posvečena drevesom. Zbrane je 
pozdravil in v razpravi sodeloval tudi župan Srečko Ocvirk.
 Foto: Vinko Šeško

Območje občine Sevnica odlikujejo raznolike in bogate turi-
stične ter kulturno-zgodovinske vsebine, za kar v sodelovanju 
s številnimi društvi in posamezniki skrbi tudi Javni zavod za 
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sev-
nica. Zavod je objavil razpis za strokovno usposabljanje za 
lokalnega turističnega vodnika, na katerega se je javilo sku-
pno 11 kandidatov, pri čemer so izobraževanje vsi opravili 
uspešno. Tečaj strokovnega usposabljanja v izvajanju licenci-

rane agencije se je pričel sredi meseca februarja in se po te-
oretičnem pridobivanju znanja in izdelavi seminarske naloge 
zaključil minulo nedeljo s praktičnim terenskim vodenjem po 
občini, in sicer po mestu Sevnica, grajskem pobočju vključ-
no z Gradom Sevnica, Boštanju, Šmarčni, Loki pri Zidanem 
Mostu, Šentjanžu, Tržišču, Škovcu, Preski, Blanci in Podvrhu. 
Komisija pod vodstvom Iztoka Bončine iz licencirane agen-
cije Palladia ter članoma Cvetko Jazbec iz Turistične zveze 
občine Sevnica in Zdravkom Remarjem iz KŠTM Sevnica je 
spremljala vodenja na vseh točkah skozi celoten dan ter je 
z nekaterimi navodili in priporočili dala pozitivno mnenje za 
pridobitev licence. Podelitev potrdil o opravljenem izobraže-
vanju in izkaznico o vpisu v register lokalnih turističnih vodni-
kov v občini Sevnica so na Turistični kmetiji Grobelnik slavno-
stno podelili župan Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM Sevnica 
Mojca Pernovšek ter predstavnik licencirane agencije. 

S člani U3 o življenju in delu 
v občini Sevnica

Srečanje župana s člani Univerze za tretje življenjsko ob-
dobje Sevnica (Foto: Občina Sevnica)

Nova generacija lokalnih 
turističnih vodnikov 

Zbrane je ob začetku vodenja pozdravil direktor občinske 
uprave Zvone Košmerl. (Foto: KŠTM Sevnica)

Premiera filma Kostanj iz serije 
Drevesa pripovedujejo

Razpravo je vodil Jože Prah, ki je sodeloval tudi pri pri-
pravi dokumentarnega filma. 

Premiera je potekala v sevniški kulturni dvorani. 
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

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

LUCKY
13112B [03.04.2013]
Prijetna psička, stara do 12 me-
secev, tip labradorca, sterilizira-
na in pripravljena na oddajo, bo 
zvesta prijateljica novemu la-
stniku. 

JO-JO
13103B [03.04.2013]
Prijazen 2-letni kuža išče varen 
in topel dom. Je steriliziran in 
pripravljena na oddajo. Vesel 
bo novega doma. 

ČUPKO
13089B [15.03.2013]
Prijazen nemški terier (4 leta), ki 
je dobil priložnost za novo življe-
nje, išče dobrega lastnika. Čup-
ko je bil rešen z verige pred po-
ginom, z veseljem bo postal novi 
član prijazne družine.

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.

BREŽICE – Občina Brežice bo s sofinanciranjem programa jav-
nih del omogočila izvedbo začetnega računalniškega tečaja 
za starejše občane in tako pripomogla k zvišanju računalni-
ške pismenosti občanov, ki bodo, opremljeni s praktičnim 
znanjem, lahko uporabljali računalnik tudi za elektronske 
stike med člani društev, sorodniki in prijatelji. Občina Bre-
žice je v letošnjem letu preko programa javnih del omogo-
čila že 40 zaposlitev. 

Projekt »Migam z@ računalnikom« pod okriljem Občine Bre-
žice temelji na spodbujanju vseživljenjskega učenja, ki po-
staja v sodobni družbi vedno pomembnejše, saj povečuje 
kakovost življenja. Namen izobraževanja je starejšim omo-
gočiti pozitivno izkušnjo z računalnikom, okrepiti njihovo sa-
mozavest ter jih motivirati za nadaljnje učenje in uporabo 
računalnika oziroma interneta. Prijetno druženje in nabira-
nje znanja v skupini bo pripomoglo k zastavljenemu cilju - 
doseči večjo vključenost starejših v svet in zvišati raven nji-
hove računalniške pismenosti.

V občini Brežice bo letos izvedenih več začetnih računalniških 
tečajev, ki bodo potekali v Knjižnici Brežice in na drugih iz-
branih lokacijah. Vsak tečaj bo trajal 48 ur in zajema osnove 
računalnika, Windows, Word, internet in elektronsko pošto. 

Prva skupina tečajnikov je pričela s tečajem 8. 4. 2013 v 
Knjižnici Brežice. Vsi zainteresirani, ki se želite prijaviti 
za naslednje termine tečajev, lahko pokličete kontaktno 
osebo za tečaje, Majo Frigelj, v Knjižnico Brežice na te-
lefonsko številko 041 381 353, in sicer od ponedeljka do 
petka, med 12. in 14. uro.

S pomočjo javnih del do 
računalniškega opismenjevanja 
starejših 

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

Državni Program Svit, program presejanja in zgodnjega odkriva-
nja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, 
je namenjen moškim in ženskam, starim od 50 do 69 let. Pro-
gram se izvaja po celotni državi pod okriljem Inštituta za varo-
vanje zdravja RS in lahko na leto reši življenje najmanj 200 pre-
bivalcem Slovenije. Program Svit omogoča odkrivanje prikritih 
krvavitev v blatu in po potrebi še natančnejšo preiskavo čreve-
sa, ki pojasni vzrok prikrite krvavitve in načrtuje takojšnje učin-
kovito zdravljenje odkritih bolezenskih sprememb.
Uspeh Programa Svit je odvisen od vključitve čim večjega šte-
vila povabljenih v program in njihovega aktivnega sodelovanja. 
Zelo pomembno je, da se na pisno povabilo k vključitvi v Pro-
gram Svit, ki ga prejmejo na dom, povabljeni tudi odzovejo,  
še posebej v občini Brežice, kjer je bila do sedaj odzivnost 
nižja, za sodelovanje se je odločilo le 57,81 % povabljenih.  
Program Svit lahko na leto reši življenje najmanj 200 prebival-
cem Slovenije, mnogim pa prihrani veliko trpljenja, ki ga pov-
zroči zahrbtna bolezen. Zaradi pravočasne odstranitve polipov 
v debelem črevesu in danki bo vsako leto v Sloveniji vsaj 300 
obolelih za to obliko raka manj.
Svit lahko reši življenje tudi vam. Zato se vključite v program 
in k temu spodbudite še svoje bližnje.

Več o programu na www.program-svit.si. 

Uresničeni cilji
Številni projekti (urejanje in-
dustrijskih in poslovnih con, 
izgradnja čistilnih naprav, 
kanalizacij, cest, pločnikov, 
parkirišč, obnova mestnega 
jedra, gradu, izgradnja šol, 
športne dvorane, ustanovitev 
fakultete …) so pomembno iz-
boljšali pogoje za kakovostno 
izobraževanje od vrtca do fa-
kultete, pogoje za razvoj pod-
jetništva in delovanje društev 
(razpisi za sofinanciranje), 
urejeno infrastrukturo za či-

Investicije, osnova za nadaljnji razvoj 
Ob 8. obletnici vodenja občine Brežice je župan Ivan Molan obdobje med leti 2005 in 2013 označil za 
močno investicijsko, s poudarkom na zagotavljanju stabilnega finančnega stanja občine. Glavno vodilo 
skozi vsa leta je skrb za kakovostno življenje občank in občanov, zato je občina redno namenjala prora-
čunska sredstva za delovanje javnih zavodov, društev, organizacij in posameznikov. Občina Brežice tudi 
v prihodnje vidi priložnosti predvsem v sodelovanju z občani, s katerimi želi ustvarjati spodbudno oko-
lje za razvoj podjetništva in ljudi.

sto okolje in dostopnost do 
vseh krajev občine. Na podro-
čju družbenih dejavnosti se je 
povečala vključenost otrok v 
vrtce, število oddelkov vrt-
cev je naraslo iz 36 oddelkov 
v šolskem letu 2005/2006 na 
51 oddelkov v šolskem letu 
2012/2013. V zadnjih letih 
občina namenja več sredstev 
za izvedbo programa javnih 
del, tako je v l. 2012 poma-
gala do zaposlitve 26 osebam, 
letos pa je podprla že več kot 
30 javnih del. 

Kaj občina načrtuje 
za prihodnje
Dobra popotnica za priho-
dnje projekte je finančna 
stabilnost občine. V nasle-
dnjih letih bo Občina Breži-
ce sredstva in prizadevanja 
usmerila na področje razvo-
ja človeških virov, predvsem 
v razvoj možnosti socialne-
ga podjetništva, za spod-
bude gospodarstvu (novi in-
vestitorji, eko kmetijstvo), 
turizma in obnovo obstoječe 
infrastrukture (ceste, javne 
razsvetljave, vodovodov, sa-
nacija plazov) ter povečanje 
energetske učinkovitosti. 

Investicije v l. 2013
Na gospodarskem področju bo 
poleg sprejetega Občinskega 
podrobnega prostorskega na-
črta za IPC Brezina (OPPN), ki 
bo investitorjem olajšal pri-
prave investicije, izveden 2. 
gospodarski forum, kjer bodo 

lokalnim podjetnikom pred-
stavljene tudi možnosti sode-
lovanja pri izgradnji HE. Ob-
čina načrtuje v tem letu tudi 
obnovo tržnice, ki bo spodbu-
da tako za lokalno samooskrbo 
kot za ekološko pridelavo hra-
ne. Narejeni bosta energetski 
sanaciji zdravstvenega doma 
in prosvetnega doma, graditi 
se bo pričel nov vrtec v Breži-
cah, v teku so izboljšave vodo-
oskrbnega sistema z zamenja-
vo vodovodnih cevi (projekt 
hidravličnih izboljšav), stro-
kovne službe občine pa že pri-
pravljajo projektno dokumen-
tacijo za nove investicije. 

V osmih letih je Občina Bre-
žice za investicije namenila 
80 milijonov evrov, od tega je 
30 milijonov evrov sredstev 
pridobila na evropskih in dr-
žavnih razpisih. S prijavo na 
razpise bo občina nadaljeva-
la tudi v prihodnje in s sred-
stvi sofinanciranja uresničeva-
la načrtovane projekte. 

Program Svit rešuje življenja - 
vključite se v program
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skupnosti. Tako pridobljena 
sredstva se namenjajo opre-
mljanju stavbnih zemljišč, 
urejanju javnih površin ter 
za vse ostale posege za dvig 
nivoja komunalnega standar-
da vseh prebivalcev v obči-
ni. Nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča se pla-
čuje letno od zazidanega in 

CeROD je nastal pred desetle-
tjem, ko je 15 družbenic pod-
pisalo medobčinsko pogodbo, 
ki je v prvi fazi vključevala iz-
gradnjo odlagališča za trajno 
odlaganje odpadkov v Leskov-
cu pri Novem mestu. Drugi del 
projekta, projekt CeROD II, 
ki se je začel leta 2007, pa 
predvideva ravnanje s smet-
mi v celoti in zajema uredi-
tev kompostiranja kot prede-
lavo odpadkov pred končnim 
odlaganjem. Financiranje je 
bilo pogojeno tudi s pridobi-
tvijo evropskih sredstev, ki pa 
jih zaradi časovnih zamud niti 
ni več realno pričakovati. 

Zahteve za optimizacijo 
projekta
Župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko je v imenu posa-
vskih občin opozoril, da je 
nujno potrebno nova gibanja 
in trende hitrega zmanjševa-
nja količin odpadkov v zadnjih 
dveh letih upoštevati pri na-
črtovanju naprave za obde-
lavo mešanih komunalnih od-
padkov. Zaradi vse večjega 
ločenega zbiranja odpadkov v 
gospodinjstvih se namreč ko-
ličina, namenjena končnemu 
odlaganju na regijskem odla-
gališču, občutno zmanjšuje, 
kar pomeni, da bi bilo ekonom-
sko zelo nesmiselno projekti-
rati napravo MBO na bistveno 
večje količine, kot naj bi jih 
nato dejansko obdelovali. Pr-
votno je bila namreč naprava  
projektirana za 65.000 ton od-
padkov letno, lani je bila pro-

Odprtje razstave Trapisti v Rajhenburgu
Vabimo vas na odprtje stalne muzejske razstave Trapisti 
v Rajhenburgu, avtorice Irene Fürst. V petek, 19. aprila 
2013, ob 17. uri na gradu Rajhenburg. 

To je prva od stalnih razstav, ki jih bo v obnovljenem gradu 
Rajhenburg uredil Muzej novejše zgodovine Slovenije. S tem 
se uresničuje cilj, da se v obnovljeno grajsko stavbo vrne-
jo vsebine, ki so zaznamovale grajsko zgodovino in so bile v 
gradu že pred začetkom obnove. Jeseni 2014 bodo strokovni 
delavci Muzeja novejše zgodovine Slovenije odprli še stalno 
razstavo o slovenskih izgnancih in razstavo o delovanju za-
porov na gradu po vojni.
Razstava o menihih trapistih bo postavljena v drugem nad-
stropju gradu, v prostorih nekdanjih trapistovskih spalnic. 
Razstava bo prikaz življenja in dela menihov trapistov,  ki so 
zaznamovali naš prostor in prinesli k nam velik napredek in 
veliko novosti. Mnogim so poznani predvsem po izdelavi kva-
litetnega sira Trapista, likerjev in čokoladnih izdelkov, saj so 
bili prvi proizvajalci čokolade na Slovenskem.

Prijazno vabljeni na odprtje razstave!

Občina Krško pripravlja dvoletni strateški dokument - Lokal-
ni program za mladino, s katerim bo oblikovala izhodišča in 
usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini, vsebino in 
obseg ukrepov za njegov razvoj ter okvirna merila in cilje za 
finančno ovrednotenje idr. Lokalni program za mladino Obči-
na Krško pripravlja v sodelovanju z Mladinskim centrom Krško 
in ostalimi organizacijami in institucijami, posebej pa k so-
delovanju vabljeni mladi – tako z neposrednimi pobudami kot 
tudi izpolnjevanjem anketnega vprašalnika, ki je dostopen 
na spletnih straneh Občine Krško (www.krsko.si)  in Mladin-
skega centra Krško (www.mc-krsko.si). Na osnovi ugotovlje-
nih potreb mladih bodo oblikovani konkretni ukrepi za za-
gotavljanje le-teh, zato vabljeni k sodelovanju v čimvečjem 
številu. Izpolnjene vprašalnike posredujte na Mladinski cen-
ter Krško, CKŽ 105, 8270 Krško s pripisom »Anketa – lokal-
ni program za mladino« oz. po e-pošti na naslov: katarina@
mc-krsko.si do vključno 30. aprila 2013. Za dodatne infor-
macije v zvezi z anketo in Lokalnim program za mladino v 
občini Krško pa lahko obrnete tudi Bernardko Zorko, višjo 
svetovalko za kulturo, tehnično kulturo in delo z mladini na 
Občini Krško, tel. 07 4981 284 oz. na e-naslov bernardka.
zorko@krsko.si.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško je 
nedavno podelil priznanja Agencije za varnost v cestnem prome-
tu, za dolgoletno in uspešno delo s tega področja. Zlato prizna-
nje je prejel Roman Trošt, vodja izpitnega centra Krško, srebrno 
priznanje je bilo podeljeno Jožetu Ivačiču, ravnatelju OŠ Kopriv-
nica, bronasto pa Nataši Škrabelj, mentorici prometne vzgoje in 
učiteljici na OŠ Jurija Dalmatina Krško. Istočasno je bila podelje-
na zahvala podjetju Avtoline, prevzel jo je direktor Slavko Hot-
ko, za dolgoletno sodelovanje v akciji Brezhibno vozilo je varno 
vozilo. Priznanja in zahvalo sta podelila predsednik SPV Občine 
Krško Vlado Bezjak in podžupanja Ana Nuša Somrak. 
V začetku aprila pa sta Javna agencija Republike Slovenije za 
varnost prometa in Državni svet v Državnem zboru organizirala 
Posvet predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, kjer so podelili svečane listine AVP za življenj-
sko delo na področju vzgoje in izobraževanja. Med devetimi pre-
jemniki je priznanje prejel tudi dolgoletni član Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško Jernej Vintar. 

Spomnimo, da se je dopolni-
tev baze podatkov za odmero 
nadomestila nanašala na ne-
pozidana in pozidana stavb-
na zemljišča, ki do sedaj še 
niso bila vključena v bazo in 
odmero. Tako kot lansko leto 
tudi letos velja, da se za od-
mero nadomestila za upora-
bo nepozidanega stavbnega 
zemljišča upošteva le 30 % 
točk, kot jih predvideva ob-
činski odlok, ki ureja to po-
dročje. Na ta način so prebi-
valci občine Krško in poslovni 
subjekti obremenjeni s 70 % 
nižjim nadomestilom za upo-
rabo nepozidanega stavbne-
ga zemljišča, kot so bili v 
preteklosti. 

Kljub temu, da je bila baza 
z več kot 6.000 novimi zave-
zanci razširjena, še vedno 
obstaja verjetnost napak, 
predvsem pri tistih, ki v pre-
teklem letu niso bili pozorni 
na podatke, ki so bili osnova 
za odmero nadomestila. Za-
vezanec, ki ugotovi, da od-
mera nadomestila ne prika-
zuje dejanskega stanja, ima 
v skladu s pravnim poukom v 

VABIJO NA AKCIJO

 MOTORIST MOTORIST
- inštruktorji, predavanja

- varnostno zaščitna oprema

- simulator vožnje 

- spretnostne vožnje

- prikaz zdrsa motornega kolesa

- nudenje prve pomoči pri zdrsu motorista

- korekcijske vožnje na pisti

Sveti za Preventivo in Vzgojo v cestnem prometu Občin 

Brežice, Krško, Sevnica, Škocjan, 

Policijska uprava Novo mesto, Zdravstveni dom Krško in 

Raceland Center varne vožnje Krško

 NEDELJA, 14.4.2013, od 9.30 do 16.00 NEDELJA, 14.4.2013, od 9.30 do 16.00

arne

Posavske občine dosegle dogovor 
o racionalizaciji projekta CeROD II

jekcija zmanjšana na 41.000 
ton, izkušnje v praksi pa kaže-
jo, da je danes za obdelavo na 
takšni napravi realno pričako-
vati le še okoli 30.000 ton od-
padkov. 
Na racionalizacijo Občina Kr-
ško opozarja že od leta 2008, 
v vmesnem času je skupaj s 
koncesionarjem, družbo Ko-
stak, zgradila sodobno sortir-
nico, ki omogoča ponovno upo-
rabo odpadka kot surovine. To 
je privedlo do tega, da danes 
na regijsko odlagališče v Le-
skovec odpeljemo le še četr-
tino vseh zbranih odpadkov, 
če pogledamo s strani celo-
tnega Posavja, to pomeni, da 
po omenjeni investiciji na re-
gijsko odlagališče danes odva-
žamo kar 9000 ton odpadkov 
manj kot pred leti. Ne glede 
na sortirnico v Krškem pa tudi 
pogled na ostale občine kaže, 
da se trend odlaganja znižuje. 
Medtem ko so še leta 2008 vse 
članice CeROD-a skupno odlo-
žile okoli 62.000 ton odpadkov, 
jih danes le še 30.000. 

Glavna skrb: visok 
strošek investicije 
Vse torej govori v prid temu, 
da je načrtovana naprava za 
mešano obdelavo odpadkov 
(MBO) količinsko predimenzi-
onirana, kar se seveda odra-
ža tudi v visokem strošku inve-
sticije, kasneje pa tudi v ceni, 
ki bi jo morali plačevati upo-
rabniki. Vrednost investicije je 
bila prvotno ocenjena na ne-
kaj več kot 20 milijinov evrov, 

do danes pa je ta poskočila kar 
na 32,5 milijonov evrov. Ob na-
daljnjem zmanjševanju koli-
čin odpadkov to pomeni, da bi 
bila končna cena za uporabni-
ka verjetno zelo visoka. »Tega 
si ne želimo in poskušamo svo-
je občane zaščititi pred povi-
šanjem cen,« je bil jasen krški 
župan. Tudi izkušnje s sortirni-
co v občini Krško kažejo, da bi 
ob pravilnem načrtovanju ko-
ličin napravo v Novem mestu 
lahko zgradili za več kot 20 mi-
lijonov evrov ceneje, kar je bi-
stvena razlika. 

Razrešili nekaj 
ključnih problemov
Pričakovanja posavskih občin 
na tokratni seji so se prven-
stveno nanašala na zahtevo 
po ponovni preučitvi koncep-
ta z upoštevanjem novih koli-
čin odpadkov, namenjenih od-
laganju, iz česar sledi logična 
racionalizacija tako dimenzij 
naprave kot vrednosti investi-
cije. Družbenice so se tokrat 
vendarle strinjale, da se pro-
jekt CeROD II v načrtovanem 
obsegu ne more nadaljevati. 
»Strinjanje vseh članic s ta-
kšno odločitvijo je pomemben 
preobrat v dosedanjem sode-
lovanju na tem projektu«, je 
po zaključku seje povedal žu-
pan Miran Stanko.  Ob tem je 
še enkrat poudaril, da Posavje 
iz projekta CeROD II ne izsto-
pa, opozarja le, da je potreb-
no ponovno določiti tehnološke 
zahteve in posledično izpeljati 
nov razpis. 

Prav tako so posavske obči-
ne zahtevale vzpostavitev 
drugačnega načina komu-
niciranja. Nedavno so bile 
namreč kar preko odvetni-
ške hiše, ki jo je najelo jav-
no podjetje CeROD, pozva-
ne k opredelitvam v zvezi z 
bodočim sodelovanjem. »To-
vrstna nesoglasja je mogoče 
rešiti z neposrednim dogovo-
rom občin družbenic brez od-
vetniških posrednikov,« so si 
bili enotni posavski župani.  
Alojz Muhič, župan občine 
Novo mesto, ki  je sejo vodil, 
je nato v soglasju z družbeni-
cami res preklical pooblastila 
najeti odvetniški hiši in dejal, 
da se v bodoče ne bodo več 
posluževali takšnih postopkov 
in takšnega načina komunici-
ranja.
Prav tako so posavske obči-
ne kot sporno ocenile tudi 
družbeno pogodbo, ki je od 
lokalnih skupnosti zahteva-
la zavezo, da bi na regijsko 
odlagališče v Leskovcu pripe-
ljale zadostne količine sme-
ti. Zakonodaja določa, da je 
potrebno mešane komunal-
ne odpadke pred odlaganjem 
ustrezno obdelati, kar nas po-
novno pripelje do tega, da je 
edini logičen cilj prihodnosti 
zmanjševanje količin odpad-
kov. Ob tem je seveda smisel-
no, da se to v čim večji meri 
opravi na izvoru oz. v nepo-
sredni bližini, kjer odpadki 
nastajajo. O družbeni pogod-
bi bodo članice razpravljale 
po podanih pripombah na na-
slednji seji. 

Odmera NUSZ za leto 2013
V naslednjih dneh bodo lastniki pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč prejeli odločbe o odme-
ri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško za leto 2013, katere bo izdala Davčna 
uprava RS. Občina Krško je v skladu z zakonodajo že v lanskem letu razširila bazo zavezancev in z do-
polnitvijo omogočila enako obravnavo vseh lastnikov in uporabnikov stavbnih zemljišč. Za nepozidana 
stavbna zemljišča je v občini Krško obveznost plačevanja znižana za 70 %. V primeru 800 m2 velikega 
zemljišča to pomeni, da višina plačila namesto 420 evrov znaša 130 evrov.

roku 15 dni od prejema od-
ločbe pravico do pritožbe na 
pristojno davčno upravo. 

Možnosti za oprostitev 
plačila
Zavezanec, ki bo za posa-
mezni odmerni predmet pr-
vič prejel odločbo o odme-
ri nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, lah-
ko vloži zahtevo za oprosti-
tev plačevanja nadomestila 
pri pristojni davčni upravi, 
skupaj s pritožbo na odloč-
bo o odmeri  nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča 
v roku, ki je določen za pri-
tožbo na odločbo.

Za vsebinska vprašanja gle-
de odmere se lahko zavezan-
ci obrnejo tudi na Oddelek za 
gospodarske dejavnosti Obči-
ne Krško oz. na Silvio Ivačič. 
Telefon: 07 49 81 271, e-na-
slov: silvia.ivacic@krsko.si

Poraba sredstev NUSZ
Nadomestilo sodi med la-
stne občinske prihodke in 
predstavlja enega najpo-
membnejših virov lokalne 

nezazidanega stavbnega ze-
mljišča in sicer za stanovanj-
sko in poslovno dejavnost. 
Zavezanec za plačilo je ne-
posredni uporabnik zemlji-
šča oziroma stavbe ali dela 
stavbe (lastnik oziroma na-
jemnik poslovno-stanovanj-
skih prostorov).

Povabilo mladim k sooblikovanju 
lokalnega programa za mladino

Podelili priznanja AVP

 

odprtje razstave
Glamurozna Ana

 

v torek, 16. aprila 2013, ob 19. uri,
v Galerijo Krško.

 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. 
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost 
avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske 
komisije.

Galerija Krško in 
Pobudna skupina On.e 

vabijo na

Da bi razjasnili nesporazum, ki se je pojavil zaradi različnih konceptov projekta CeROD II, so posavske 
občine na seji družbenic, med katerimi so poleg Posavja še župani občin Dolenjske in Bele krajine, opo-
zorile na ekonomsko neupravičenost projekta in neskladje s potrebami v praksi. Potem ko so na nuj-
nost racionalizacije tehnično in finančno preobsežnega projekta izgradnje centra za obdelavo odpadkov 
v Leskovcu pri Novem mestu posavski župani opozarjali že dlje časa, jim je tokrat vendarle uspelo do-
seči strinjanje ostalih članic, da je projekt potrebno prilagoditi in začeti z novim; takšnim, ki bo lahko 
optimalno služil našemu prostoru tudi na daljši rok. 
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TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA, 11. APRIL 2013

Zdravi in vitalni

Za koga je tek sploh primeren? Kako z njim začeti? Kakšno 
opremo potrebujemo? Jesti po ali pred tekom in mnogo po-
dobnih vprašanj ostaja pogosto brez odgovora, s tem pa do-
bimo potencialni tekači še en izgovor več, da ne začnemo s to 
zdravo aktivnostjo, ki vliva zdravje, vitalnost, energijo in do-
bro voljo skozi vse leto. 

Z našimi vprašanji smo se obrnili na najprimernejši naslov – na Ja-
roslava Kovačiča, enega najuspešnejših slovenskih triatloncev, 
nekdanjega plavalca in predanega športnega trenerja, ki skrbi tudi 
za to, da v Športnem društvu Posavje predstavniki vseh generacij 
zdravo nabirajo kilometre v plavanju, kolesarjenju in teku. 

Velik plus - tek je cenovno dostopen

Tek slovi za eno najdostopnejših športnih dejavnosti. Ali to drži? 
„To drži iz dveh vidikov: cenovno je izjemno dostopen, saj lahko za 
ceno tekaške obutve, ki naj bi jo menjavali enkrat letno, dobiš ča-
sovno neomejene možnosti brezplačne vadbe. Kratke hlače in 
majica za poletne in nekaj več tople opreme za zimske teke tudi ni 
cenovno potratna odločitev. Drugi vidik dostopnosti je, ko dejan-
sko odpreš vrata svojega bivališča in si že v naravnem špor-
tnem objektu. Z aktivnostjo pričneš takoj. Odpade izgubljanje 
časa s potmi v športne centre, celotna narava je tvoja športna dvo-
rana.“ Veliko se govori tudi o bosonogem teku: „Tu celo ne potre-
bujete copat. Tak  bear foot tek ima svoje prednosti in pomanjklji-
vosti, zaradi posebnih značilnosti pa pred izvajanjem takega teka 
priporočam obvezno posvetovanje s tekaškim strokovnjakom.“

Ste pronator, supinator ali nevtralen tekač?

„Izbira opreme je pomembna tudi iz tehničnega vidika. Način teka 
oz. postavljanja stopal vodi do prilagojene izbire tekaških co-
pat. V večjih športnih centrih in trgovinah izvajajo meritve stopal, 
kjer ti določijo, ali si naravni pronator, supinator ali nevtralen te-
kač. Pomembno je blaženje copata, ki lahko prepreči veliko po-
škodb. Tu pa je dobro dati malo več denarja za kakovostnejši co-
pat. Vsakokrat, ko skočimo in pristanemo, deluje na gleženj 
sila dvojne teže telesa, zato naklonimo svojemu telesu malo 
‚crkljanja‘ s kakovostno obutvijo. Ni pa dobro zavijati svojih sto-
pal v vato celotno tekaško življenje, saj se lahko kaj kmalu pomeh-
kužijo. Potrebno je delati na tehniki teka in odpravljanju morebi-
tnih napak in vzrokov za bolečino in ne reševati tehničnih napak 
s pretiranim blaženjem.“

Primerna oblačila

„Oblačila naj bodo izdelana iz funkcionalnih materialov, ki laž-
je odvajajo vlago. Med tekom te ne sme nikjer kaj vezati, puščati 
odrgnin, posebej damo pozornost na tekaške hlače in spodnje 
športno perilo. Posebno poglavje je tek pozimi oz. v hladnem vre-
menu, ki ne sme biti izgovor za prenehanje s športno aktivnostjo. 
V hladnejšem in deževnem obdobju nase navlečemo več plasti 
obleke, pri čemer ne pretiravamo, saj se kmalu pod obleko dvigne 
temperatura. Z izkušnjami dobiš vpogled na primerno oblačenje 
v hladnem vremenu. In za konec še en pogled na tek oz. šport, in 
sicer ‚You got to look good, always‘ odnos. Marsikomu je izjemne-
ga pomena, da med tekom tudi zgleda dobro v barvno usklajenih 

Letos pa res ne moremo reči, da nas je pomlad presenetila! Morda nas bo kvečjemu brez kakšnega postopnega prehoda presenetilo poletje in zadrega ob ugotovitvi, da 
smo na svoje zdravje in vitalnost med zimo bolj slabo skrbeli. A ker se sončni dnevi šele začenjajo, nikakor ni prepozno, da se podamo na prave poti, se gibljemo na sve-
žem zraku, naredimo kaj dobrega za svoje telo in dušo, ju malo razvajamo in tako pripravimo na aktivno drugo polovico leta. Na tokratnih tematskih straneh Zdravi in vi-
talni smo se posvetili eni najpogostejših športnih aktivnosti po svetu, s katero bo „otvoritev“ pomladi začelo tudi mnogo Posavcev: teku. K sodelovanju pa smo povabili 
tudi podjetja in organizacije, ki znajo poskrbeti za vašo vitalnost – oglejte si njihove objave in se za več informacij o njihovi celoviti ponudbi obrnite na njihove kontaktne 
številke. Zdravi in vitalni v pomlad in poletje? Odločitev je vaša, mi pa vam nudimo nekaj koristnih informacij in navodil, kako se tega lotiti.

Stecimo zdravju in pomladi naproti
modelih in mu veliko pomeni ravnanje po modernih smernicah 
oblačenja. Od tu lahko izvira dodatna motivacija oz. zadovoljstvo 
za tek, ki ga moramo tudi upoštevati.“

Na kaj moramo biti pozorni, ko po daljšem premo-
ru spet obujemo športne copate?
„Tu bi najprej opozoril na življenjsko dobo copat. Kot sem že prej 
omenil, je potrebno tekaško obutev menjevati vsaj enkrat letno. 
Ravno začetek nove tekaške sezone je pomemben. Copati tudi v 
‚neaktivnem‘ obdobju izgubijo svojo prožnost, saj se spreme-
ni kakovost gume, ki sestavlja copat, pena postane trša in ne 
opravlja več svoje funkcije blaženja. Menjava copat naj bi sledila 
tudi po nekje 500 do 800 km teka, ko sledi padec kakovosti mate-
riala in tudi obraba copat. Najbolje je časovno prilagoditi menja-
vo copat ravno za začetek nove tekaške sezone. 

Vsako novo sezono, ko ponovno začenjaš s tekom, je ponov-
no važna zmernost. Ponovno je potrebno pridobiti bazično pri-
pravljenost. Telo moraš na nek način ‚spomniti‘ na to, kaj je delalo 

v minuli sezoni. V dveh mesecih baznih treningov v začetku sezo-
ne se vrstijo daljši in počasni teki okoli 30 minut, ki jih postopo-
ma podaljšujemo. Značilen je nizko intenziven tek s pogovor-
nim tempom, kjer je možen normalen pogovor s partnerjem 
oz. sotekačem na 75 % max. srčne frekvence. Med teki postopo-
ma dvigujemo frekvenco in krajšamo korak. Odvisno od načrta 
in ciljev za sezono povečuješ dolžino tekov v tem obdobju do 90 
minut. Vmes delaš tudi vaje za krepitev spodnjih ekstremitet s 
šolo teka, poskoki in krajše hitrejše intervale, s katerimi tudi 

razbijaš monotonost pri vadbi. Potem ko si že bolje pripravljen, 
opravljaš tudi vaje pri super hitrosti, pri čemer poizkušaš razvi-
ti tehniko teka pri hitrosti. V tem obdobju pridobivaš osnovno 
vzdržljivost, aerobiko, presnovne in procese porabe maščobe 
dvigneš na višji nivo. Potem pa sledi bolj specialno obdobje kjer 
je vadba prilagojena ciljem sezone oz. za katere teke se boš odlo-
čil - na 10, 21 ali 42 km - ali pa tečeš res le za dobro počutje, nežno 
postavo, druženje ... Tistim, ki jim je tek pomemben za zmanjše-
vanje maščobnih blazinic priporočam tek vsaj pol ure do ene 
ure, ko se poraba maščob vključi v energijske procese, potrebne 
za tek kot najmočnejše gorivo. 

Kdaj je dobro jesti - pred tekom, po teku? In kaj 
priporočate?
„Pet obrokov na dan naj bo osnovno vodilo. Manjši obroki brez 
pretiravanj. Zajtrk naj bo močan in obvezen obrok. Pred tekom 
jemo lahke stvari vsaj dve uri pred tekom, sicer se pripravite na 
pogoste želodčne in prebavne težave. Tudi sicer je za na tek pri-
poročljivo vzeti kakšen pripomoček za opravljanje potreb v na-

ravi. Za boljše tekače, ki imajo 
višjo porabo energije in dolgo-
trajneje tečejo, so na voljo šte-
vilni prehranski in tekočinski do-
datki, geli, izotonične in napitke. 
Tovrstni vnos energije razdelimo 
na tri skupine, in sicer na vnos 
pred, med in po naporu. Do 45 
minut pred aktivnostjo zalo-
žiš telo z minerali in energijo. 
Med tekom uporabljamo ener-
gijske ploščice in gele, obvezno 
med naporom, ki traja 45 minut. 
Na maratonih je to tudi čas, ko se 
pojavijo prve postaje z prehrano. 
Tam si lahko vzamemo banane in 
pomaranče, ki imajo visoke oglji-
kove hidrate (OH), ki se hitro ab-
sorbirajo v mišice. Po tem si telo 
polnimo z energijo nekje na pol 
ure napora. Pijemo 1-2 dcl na 
20-30 minut z minerali in ener-
gijo obogateno pijačo.

Po teku sledijo regeneracijski 
napitki s pravilnim razmerjem 
OH – beljakovine med 3:1 in 4:1 
do pol ure po tekmi ali daljšem 
treningu. S tem omogočimo tele-

su optimalno regeneracijo. Zelo dober približek temu je čokola-
dno mleko ali sadni jogurt. Takoj po teku zaužiješ okoli 500 Kcal, 
kar je dovolj za prvo polnitev porabljenih zalog. Po vseh opravkih, 
ki sledijo po tekih, umivanju, preoblačenju in intenzivnih pogo-
vorih o dogajanju na teku s prijatelji, pa lahko sledi kasneje ve-
čji obrok, ki ga opravimo do največ 1,5 ure po aktivnosti. Iz-
jemno popularne po rekreativnih prireditvah so testenine, ki 
so v obliki ‚pašte partyja‘ reden gost na meniju vsakega orga-
nizatorja prireditev doma in v tujini. Ob tem priporočam še živila, 

skupinske vadbe • masaže • kozmični orakelj
CKŽ 49A, Krško • T: 031 693 231 • E: info@vita-nova.si 

www.vita-nova.si
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DUŠAN VODLAN
Izvajalec Ponovne povezave 
Reiki mojster / uèitelj
NLP - mojster praktik / svetovalec

http://sites.google.com/site/dusanvodlan
 

E-mail: dusan@lukec.net
Telefon: 040 663 059

“Postanite eno z drugo osebo in nato zdravite sebe. 
Z zdravljenjem sebe zdravite druge. In z zdravljenjem drugih zdravite 
sebe. Ponovno se povežite. Zdravite druge. Zdravite sebe. Nekatere 

stvari je težko pojasniti. Èudeži govorijo sami zase." 

                                                                            dr. Eric Pearl

Zakaj ne bi letos kar stekli v pomlad? Tek je dober recept za zdravje in vitalnost, v prostem času pa v 
teku uživa vedno več Posavcev. Nad tekom se navdušujejo vse generacije, tudi otroci, ki so redni so-
delujoči na rekreativnih prireditvah - na eni izmed takšnih, Krško teče 2012, so takole pričakali zače-
tek teka. Tri, štiri, zdaj! Stecite tudi vi s pomočjo koristnih nasvetov na tokratnih tematskih straneh.
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ki imajo nizek glikemični indeks pod 50, kot sta recimo riž in pol-
nozrnat kruh. Lastnost teh živil je, da gredo hitro iz prebavil v kri, 
in od tam, kjer jih telo najbolj potrebuje ... v mišice.“

Smo začetniki - kako premagati prve korake, prvo 
upiranje telesa?

„Pomembna je postopnost vadbe. ‚Bodoči tekači‘ brez večjih izku-
šenj v teku ali v športu nasploh v začetkih menjavajo hojo in tek. 
Sprva več hoje, nato se količina teka postopoma povečuje. Lep 
primer je recimo 7 x 2 minute teka + 1 minuta hoje. Slabo poču-
tje, boleče noge in sklepi, boleče mišice, glava - to so vse zna-
čilnosti, ki lahko pestijo tekače začetnike. Glava ti ob neudo-

bju hitro prične z prigovarjanjem »Kaj mi je tega treba ...«. A za 
uvajanje v tek potrebujemo nekaj tednov, nekateri tudi več mese-
cev, po treh mesecih naj bi v večini vsi stekli. Za začetnika je pri-
merna vadba po ravni in mehkejši podlagi, torej odpadejo ka-
kšni vzpončki in tek po asfaltu. Priporočljiva je tudi prisotnost 
prijateljev in podpora nekoga, ki že ima izkušnje v teku, da te 
lahko usmerja in ti razlaga, kaj se s teboj dogaja - to je lahko pri-
jatelj, skupina prijateljev, vadbena skupina s trenerjem, življenjski 
partner ... Ko smo sposobni oddelati 25 – 30 minut kombina-
cije teka in hoje brez težav, lahko počasi preidemo na nepre-
kinjeno metodo teka, takrat lahko rečemo, da postajamo tekači. 
Seveda ponovno zasledujemo načelo postopnosti.“

Se moramo pred tekom vedno ogreti?

„Kot vsaka športna aktivnost si tudi pri tekaški vadbi sledijo ogre-
vanje, glavni del in ohlajanje, ki je zelo pomembno. Ogrevanje 
pred tekom je potrebno izvesti, da dvignemo sposobnosti mi-
šic, vezi in fizioloških kazalcev v telesu na višji nivo. S tem se iz-
boljša elastičnost in zmanjša togost mišic ter veziv, presnovni pro-
cesi so vklopljeni vzpostavljene so povezave med procesi, ki bodo 
v obdobju vadbe intenzivneje delovali ... telo je tako bolj pripra-
vljeno na napor. Pomembno je tudi ohlajanje. Vroči ne smemo 
zapustiti športne vadbe, telo moramo primerno umiriti z raz-
tezanjem, iztekom, hojo, umirjanjem ... Po zelo intenzivni vad-
bi pa ne priporočamo raztezanja, ker so v mišicah številne mikro-
poškodbe, ki bi jih z raztezanjem le še poglobili. V tem primeru je 
bolj priporočljiv daljši iztek 10 do 20 minut in druge vrste umir-
janja telesa. Pri ohlajanju ne stojimo na mestu in se ne usedemo 
brez dodatne aktivnosti.“

Kako si določimo neko primerno razdaljo za tek? 

„Razdalje tekov prilagajamo ci-
ljem vadbe. Priporočam, da si 
tudi tisti, ki tečejo le zaradi 
dobrega počutja oz. dobrega 
izgleda, zastavijo na primer 
kakšen cilj udeležbe na rekre-
ativnih prireditvah. V Posavju 
jih je že kar nekaj: Brežiški tek, 
tek s Kozmusom, Krško teče, No-
voletni tek, Sevniški teki za po-
kal, Radeče, Kostanjevica, Buše-
ča vas ... Ob tem imamo še druge 
rekreativne prireditve, kjer prad-
njačijo kolesarji in triatlonci. Ci-
lji naj bodo naravnani od tekov 
za vsakogar do 10 km razdalje, s 
prehodom na 21 km, vse do ma-
ratonskega teka na 42 km za re-

Najboljša dieta 
je spremenjen način življenja!

Zaradi današnjega hitrega in stresnega načina življenja ter neuravnote-
žene prehrane smo vse bolj nagnjeni h kroničnim boleznim. Ne zajtr-
kujemo, v službi pojemo nezdrave prigrizke, ne jemo kosila, ko pridemo 
domov, pa se v večernih urah spravimo v hladilnik. Preko dneva zauži-
jemo premalo vode.

Žal večina začne razmišljati o spremembah prehranjevalnih navad šele, 
ko zboli ali ko je treba zamenjati konfekcijsko številko. Takrat ljudje pla-
nejo po raznih dietah. Katere pa v večini primerov ne pomagajo, ker te-
meljijo na odvzemanju hranil, potrebnih za vsakdanje delovanje telesa.

Dolgoročno so neučinkovite. Saj telo po končani dieti prične delati ve-
čje zaloge v strahu pred novim stradanjem. Hitro izgubljene kilograme 
pridobimo nazaj s t.i. jojo učinkom, saj telo, ki je skozi evolucijo pripra-
vljeno na pomanjkanje hrane, pri stradanju zmanjša porabo energije in 
hrano porabi zelo učinkovito.

Kdor shujša za 10 kg, izgubi v povprečju 7 kg maščob in 3 kg mišične 
mase. S tem se dnevna potreba po energiji zmanjša za cca 300 kalorij. 
Ko ljudje končajo z dieto in po dieti spet vnesejo v telo toliko kalorij kot 
pred hujšanjem, začne telo hrano kopičiti kot podkožno maščobo za sla-
be čase, kar zopet vodi k dodatnim maščobnim blazinicam. Izgubo teže 
tako pogosto ne le nadomestijo, ampak celo povečajo.

ZATO JE NAJBOLJŠA DIETA SPREMENJEN NAČIN ŽIVLJENJA!

Wellnes izziv  je 3-mesečni projekt, ki je namenjen vsem, ki želijo manj 
kilogramov, manj cm, več energije, boljše počutje, informacije o zdra-
vem načinu prehranjevanja, kaj, kdaj in kako jesti.

Namenjen je ljudem, ki želijo kontrolirati svojo težo, izboljšati zbranost 
in koncentracijo, izboljšati športne rezultate in regeneracijo, izboljša-
ti imunski sistem, pospešiti svoj metabolizem in še mnogo več … po-
leg tega pa se še zabavati.

Pridite na wellnes izziv, kjer boste dobili vse informacije, uvodni del se 
prične 22. aprila.

Vsi udeleženci imajo tudi brezplačno vodeno vadbo, ki omogoča toplje-
nje maščob, preoblikovanje telesa, boljše počutje, boljšo kondicijo in več 
energije. Udeleženci dobijo informacije o zdravem načinu prehranjeva-
nja. Vse skupaj poteka na neskončno zabaven način.

Možnost brezplačne wellnes analize telesa, kjer vam s posebno klinič-
no potrjeno napravo izmerimo delež telesne maščobe, delež vode v te-
lesu, visceralno maščobo, težo kosti, mišično maso, starost metaboliz-
ma in to še ni vse …

Vse informacije in  predhodne prijave na e-mail: 
zdravje.vitalnost1@gmail.com

NAJ BO HRANA VAŠE ZDRAVILO IN NE ZDRAVILO VAŠA HRANA. 
(Hipokrat)

KAKO DOSEČI ŽELENI REZULTAT NA ZABAVEN NAČIN 
IN GA TUDI OBDRŽATI? 
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snejše tekače. Opažamo, da obstaja v Sloveniji nekakšen ‚strah‘ 
pred daljšimi razdaljami. Torej vsem tistim, ki se bojijo pokazati 
na prireditvah, svetujem, da se jih udeležujejo in na njih tekmuje-
jo le sami s seboj. Tam bodo našli številne istomisleče in isto spo-
sobne somišljenike.“

Kje v Posavju teči? 

„Večjim prometnicam brez pločnikov se vsekakor izogibamo za 
vsako ceno. Ob takih cestah smo tekači zelo izpostavljeni. So pa 
tudi treningi na asfaltih podlagah pomembni, saj zagotavljajo tr-
dnost podlage, ki je pomembna za hitrostne treninge. Če že teče-
mo po takšnih cestah, mora biti obvezno cesta z manj prometa. 
Ob tem poskrbimo, da nas ne bremenijo razni predvajalniki glas-
be na ušesih, kar zna biti zelo nevarno, saj iz hrbta ali iz strani pri-
hajajočega avta pogosto ne slišiš in ne vidiš včasih tudi brez tovr-
stnih pripomočkov. Priporočamo kakšne bolj odmaknjene in 
utrjene kolovoze ter gozdne poti, predvsem takšne, ki se po 
obilnejšem deževju hitreje osušijo. Tek po gozdnih poteh lah-
ko razbija monotonost, je pa nevarnejši za poškodbe v primeru 
presenečenj, skritih pod listjem, ali v primeru kakšnega zdrsa na 
skalnatih ali strmejših področjih. Tek po gozdu vsekakor ni prime-
ren za hitrostne treninge, gozdne poti se pogosto tudi vzpenjajo, 
kar ni primerno za začetnike. Bolj priporočamo fartlek teke s spre-
membami ritma glede na podlago in dodatnimi vajami za moč. 

Če pogledamo utrjene steze v Posavju, priporočamo za tek 
naslednje destinacije: Krško – asfaltna rekreativna pot Krško – 
Brege, ki se lahko nadaljuje po kolovozih in dalje proti nabrežju 
Save, asfaltna pot do Racelanda in naprej številne makadamske in 
dobro utrjene poti po Vrbini proti Brežicam, Zdole z razgibanimi 
tereni, atletske tekaške steze in stadioni s tartansko stezo pri OŠ 
Krško, ETrŠ Brežice, OŠ Kostanjevica, OŠ Podbočje, športni park Se-
novo, tekaške steze pri osnovnih šolah iz ugaskov širom Posavja, 
tekaško rekreativna steza ob krškem ribniku, manj prometna ce-
sta med NEK in tovarno papirja v Krškem, ob izgradnji elektrarn 
številni savski nasipi od Radeč preko Sevnice do Krškega, stari sa-
vski nasip ob Čatežu ...“

Kako pogosto naj bi tekli?

„Odvisno od predhodnih tekaških izkušenj. Začetnikom se pri-
poroča vsaj trikrat na teden, da je vadba učinkovita, za na-
predne pa tudi petkrat. Ob tem, ko vadiš, je potrebno opazo-
vati in občutiti svoje telo. S tem pridejo izkušnje, ki ti pomagajo 
pri oceni tvojih sposobnosti. Glede na to lahko prilagajaš tudi po-
gostost in količino vadbe. Če se kakšen dan med tekom ne poču-
tiš dobro in sproščeno, lahko tudi skrajšaš oz. prenehaš z vadbo. 

Moderni čas prinaša tudi številne poslovne obveznosti. Pri tem se 
držimo tega, da kljub temu, da imamo načrtovan nek urnik, v pri-
meru, če se nam ne izide povsem, ne skrbimo in ne opuščamo 
vadbe samo zato, ker smo izpustili kakšen trening ali dva. Tre-
ning lahko tudi nadoknadimo na dan, ko smo ga sicer predvideli 
za počitek, vendar ne nujno in za vsako ceno!

Pogostost je odvisna tudi od siceršnjih športnih aktivnostih. 
Tek zna biti monoton, zato ga je dobro kombinirati tudi z dru-
gimi aktivnostmi, ki znajo popestriti dogajanje. Šport zna biti 
zelo zabaven v družbi, če se ukvarjamo tudi s kakšno rekreativno 
odbojko, nogometom, badmintonom, tenisom. Skupinska vad-
ba teka je vedno bolj razširjena po svetu, Slovenija in Posav-
je nista izjema. Zaenkrat prevladuje tovrstna vadba sicer v večjih 
mestih, imamo pa že več let delujoče skupine v Krškem in Breži-
cah. Skupina te ponese, saj je lažje prihajati na redno organi-
zirano vadbo, kjer so tudi drugi istomisleči posamezniki, kot pa 
se redno prepričevati v samostojne teke.“

A vendarle obstajajo kakšne pomanjkljivosti teka?

„Pomanjkljivosti teka nedvomno izhajajo iz morebitnega pretira-
vanja s tekom. Prekmalu, prehitro in preveč ... Pomanjkljivosti 
pri napačni tehniki, lahko se pojavijo bolečine in obraba v skle-
pih, bolečina v mišicah, križu, vnetja tetiv in vezivnega tkiva, de-
generativne spremembe in stresne frakture, zlomi. Neprimerna 
tehnika in nepravilna izbira metod vadbe, slaba oprema, poškod-
be se pojavljajo zaradi napačnega postavljanja nog, pretiranega 
teka po asfaltnih površinah. Največja težava je, če težave niso pra-
vočasno zaznane, lahko prihaja do kroničnih obolenj ... in to ni v 
redu ... Šport oz. rekreacija sta užitek in za zdravje! Vsaj v zgo-
dnjem tekaškem obdobju priporočamo nasvete strokovnja-
kov, ki lahko pomagajo z nasveti glede tehnike teka, posto-
pnosti vadbe in dolgoročno doseganja ciljev na zdrav način. 
Ljudje se lahko precenijo ... pet minut se lahko zelo dobro poču-
tiš, ampak kasneje pridejo posledice prehitrega teka za tabo. Zelo 
težko določiš pravilno intenzivnost, ponavadi se določa glede na 
srčni utrip, začetniki si zastavijo prehiter tek, pride zariplost, hlasta-
nje po zraku, utrujenost že ob samem pričetku naslednjega trenin-
ga, preniranost, bolečine in poškodbe ... Strokovna pomoč je v za-

Pedikura
Masaža
Depilacija 
Nega obraza
Nega telesa
Nega nohtov
Darilni boni N
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Bohorska cesta 11, 8281 Senovo
Tel: 070 610 090 

Teja Šalamon s.p., Hrastinska pot 36, 8250 Brežice
e-pošta: teja.salamon@gmail.com, www.adam-eva.si

Pomladno razvajanje z vrhunsko nego obraza
MARIA GALLAND! 

Tel: 040 549 668

MANIKURA 
PEDIKURA
 LIČENJE

Napolnite se z  novo energijo in  svežino.

www.lekos-kozmetika.si

  

 

 

Lekos d.o.o. Sevnica, Kozmetika Studio B
Drožanjska cesta 68, 8290 Sevnica
Telefon: 07/81 63 170, E-pošta: info@lekos.si

•  nega obraza in dekolteja, stopal in dlani
•  masaža, masažne kopeli
•  savne in solarij, depilacija in epilacija
•  medicinska pedikura

Nudimo vam tudi svetovanje in pomoč pri oblikovanju telesa. 
Razveselite najdražje z darilnimi boni!

Sprostitev v prijetnem 
ambientu v hotelu 
City Krško

Gym  stick www.studiolava.si • 031 546 525

•	 masaža	z	vročimi	
kamni

•	 ayurveda
•	 refleksna	masaža	

stopal
•	 športna	masaža
•	 tretmaji	za		

oblikovanje	telesa

Salon masaže, pedikure in man ikure
BRESTANICA
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www.vita-marin.com 031 811 133

NOHTNA PROTETIKA 
za odpravljanje težav z vraščenimi nohti

NEGA OBRAZA 
za odpravljanje težav s kožo (akne, gube)

Jaroslav Kovačič ali krajše Jaro se že vse življenje aktivno ukvarja 
s športom. Zavidljive rezultate dosega posebej v triatlonu, kjer je 
do danes zabeležil že dva naslova državnega prvaka v sprint tri-
atlonu, postal državni prvak v olimpik triatlonu, državni prvak v 
half ironmannu, na svetovnem prvenstvu v dolgem triatlonu pa 
je navdušil z 19. mestom. Verjame, da je za uspehe v življenju po-
trebno trdo delo, s tem prepričanjem pa okoli sebe iz leta v leto 
zbira vedno več isto mislečih ljubiteljev športa in rekreacije, s tem 
pa tudi v Športnem društvu Posavje uresničuje svoj cilj: uživati v 
športu in za triatlon navdušiti čim več ljudi.
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ZELENE SPREMEMBE 
V MESECU APRILU

Da ohranimo zdravje, vitalno energijo, mladostnost in bi-
stri um, vključimo v svojo prehrano čim več svežih, suro-
vih živil. Visoka vsebnost vode in primerne maščobe nam 
omogočata hitro prebavo in dobro absorbcijo hranil. Ki-
slo bazično ravnovesje v telesu vzdržujemo z zaužito hra-
no, sicer ga naše telo vzdržuje samo. Iz kosti in tkiv črpa 
manjkajoče snovi in vzpostavlja ravnovesje oz. alkalno 
stanje. Svoj vsakodnevni jedilnik lahko popestrimo s 
sadno–zelenjavnimi smoothie-ji, ki jim dodajamo zele-
no energijo ... Predstavljamo Vam „ČISTO ZELENE SPRE-
MEMBE“, ki potekajo v HIŠI NARAVE od 8. do 30. aprila 
2013: TRAVE in ALGE, ki spodbujajo razstrupljanje te-
lesa. Ob sočasnem uživanju se zaradi sinergije učinek 
obojih še poveča. ALGA CHLORELA je enocelična mikro 
alga, za katero velja, da je največji vir klorofila, ki po-
maga graditi visoko število rdečih krvnih celic v našem 
telesu. Vsebuje nenasičene maščobne kisline, esencialne 
aminokisline, vitamine A, B kompleks, C in E, makro in 
mikro elemente. Cenjena je zaradi močnih razstruplje-
valnih lastnosti, krepitve imunskega sistema, spodbujanja 
rasti in obnavljanje tkiva in izboljšanja prebave in čreve-
snih funkcij. ALGA SPIRULINA ima v povprečju 65 % prote-
inov in široko paleto vitaminov, mineralov in fito hranil. Z 
zmanjševanjem občutka lakote in ohranjanjem pravilnega 
nivoja sladkorja v krvi pomaga pri vzdrževanju normalne 
telesne teže ter hujšanju. Je antioksidant in pomaga pri  
izboljšanju prebave, splošnega počutja ter imunskega sis-
tema. JEČMENOVA TRAVA je koncentriran vir beljakovin 
in vlaknin, v sebi skriva bogatstvo telesu koristnih snovi, 
kot so: klorofil, minerali, encimi, vitamini ... Ima alkalni 
učinek na telo, ureja prebavo, uravnava nivo holesterola 
v krvi in krepi imunski sistem. PŠENIČNA TRAVA je tako 
kot ječmenova trava bogata s telesu potrebnimi hranili 
in je odličen vir klorofila, ki povzroči splošno izboljšanje 
krvne slike ... Ker je zelena barva barva življenja in vi-
talnosti, Vam v mesecu aprilu podarjamo 15 % popust 
pri nakupu „zelenčkov“, ki jih pri nas tudi preizkusite. 
Vabljeni na „ČISTO ZELENE SPREMEMBE“!

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

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

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

Kosilo samo 10 € na osebo

Vsako nedeljo od 12:00  do 15:00

NOVO!

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

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

Nedeljska kosila v

restavraciji P
aradiso

četkih še posebej dobrodošla. Pri zdravem tekaškem razvoju ne 
pomagajo knjige, kot smo jim priča v zadnjem času, ki govo-
rijo, kako po enem mesecu treninga odtečemo celoten mara-
ton. Tudi sam avtor tovrstne knjige pravi, da po tem, ko je odtekel 
omenjeni maraton, ne teče več. To ni logično, učinki teka morajo 
biti dolgoročni in ne instant uspešnice. Tovrstne ‚diete‘ niso do-
bra promocija za resni tek. Do maratona bi lahko tekač ob zmer-
ni vadbi prišel v enem olimpijskem ciklusu, torej v štirih letih. To 
pomeni preteči 42 km brez težav, z užitkom in s pozitivnimi spre-
membami in vplivi na zdravje, telesni ustroj in psihološki status. 

Če se lotevamo daljših razdalj, je lahko tek časovno dokaj zamu-
den. Če pa ga primerjamo z drugimi cikličnimi športi, kot sta 
kolesarjenje in plavanje, pa je gotovo časovno manj potraten. 
Najlažje in najhitreje nadeneš obuvalo, stopiš skozi vrata in že 
lahko pričneš s tekom. Tistim, ki se odločajo za vadbo, predlaga-
mo, da ne obupujejo tudi, če kakšen trening, ki so ga predvideli, 
izpustijo, ker ni volje ali časa oz. vreme ne dopušča teka ... Važno 
je delo in konstantnost na dolgi rok.“

Ali na tek kakorkoli vpliva spol? V vaših skupinah 
teče zelo veliko žensk ...

Ženske naj bi bile bolj nagnjene k poškodbam. Pogosti so bolečina 
pod pogačico in stresni zlomi golenice, ki pridejo zaradi konstan-
tnih enakomernih obremenitev sil na kost, ki na koncu poči. Teža-
ve izvirajo iz konstitucijske narave, ki povzročajo razlike v tehni-
ki teka v primerjavi z moškim in zmanjšane gostote kostne mase. 
Včasih je bil vzdržljivostni tek ženskam prepovedan, danes pa 
je koristen in zaželen. Veljalo je prepričanje, da so ženske manj 
primerne za tek zaradi fizioloških značilnosti. Šele leta 1984 so na 
OI izvedli prvi maraton za ženske. Učinke istovrstne vzdržljivo-
stne vadbe zaznamo enako na moških in ženskah, dobro pa 
je, če se pri vadbi upoštevajo nekatere posebnosti, ki izhajajo 
iz specifičnosti ženskega organizma. Če gledamo na tek kot na 
družbeni pojav, je obdobje ‚nočnih tekačic‘ minilo, namreč še ne 
dolgo nazaj so bile redke ženske, ki so se izpostavljale dnevni 

svetlobi, ki so tekle zaradi užitka, za zdravje. Na tekaških prire-
ditvah so prevladovale bivše tekmovalke v vzdržljivostnih športih. 
Trenutna realnost je vse bolj drugačna. Na rekreativnih priredi-
tvah širom Slovenije je delež udeleženk že okoli 40 % in narašča, 
če bi sklepali po udeležbi na tekaških skupinah, pa tam prevladu-
jejo ženske, kar napoveduje bodoči trend in daje občutek, da teče 
več žensk kot moških.“

Tekači bomo torej v dobri družbi ... začnimo!

„Seveda, ocenjuje se, da v razvitem svetu redno teče že okoli 1 % 
prebivalstva. Če v Sloveniji združimo vse aktivne tekače iz priredi-
tev, tem dodamo še tiste, ki tečejo zase, in šolarje, ki tečejo med 
poukom športne vzgoje, dobimo armado 80.000 tekačev. To pa 
pomeni kar 4 % prebivalstva, kar nas uvršča v vrh razvitega teka-
škega sveta ...“
 Maruša Mavsar in Luka Šebek

Zdravo in udobno

Pravilno izbrana obutev 
je prvi korak k lepoti in zdravju

Od naših prvih korakov pa vse do visoke starosti naša stopala nosijo težo celega telesa, vendar nanje pogosto pozabimo, 
posledice pa so bolečine in žulji na stopalih ter bolečine v hrbtu in pogosti glavoboli, za katere pa mislimo, da so posledica 
česa drugega. Skoraj nikoli ne pomislimo, da je vse to posledica nepravilne in slabe obutve. Glavna naloga stopal je gibanje, 
vendar se na stopalih nahajajo akupunkturne točke, ki so povezane z vsemi notranjimi organi telesa. Stanje in zdravje stopal 
zato vpliva na naše celo telo. Za naša stopala lahko sami naredimo veliko z izbiro v prvi vrsti kvalitetne in udobne obutve.

Neudobna obutev preprečuje dobro hojo in vpliva na slabo počutje, posledice pa so bolečine v stopalih, bolečine v hrbtu, slaba 
cirkulacija krvi in glavobol. Prav tako se lahko pojavijo tudi glivična obolenja. Nekvalitetna obutev, previsoke pete, ozka in tesna 
obutev, včasih tudi nekvalitetni materiali so vzroki raznih deformacij stopal in tudi hrbtenice.

Na kaj moramo biti še posebej pozorni
Pri izbiri obutve za vsak dan, za obutev »po hiši«, obutev za delo ali pa samo za sprehode je po-
membno »prisluhniti« stopalom, kako se počutijo v tej obutvi. Poleg estetike je pomembna tudi 
funkcionalnost. Danes sodobne tehnologije izdelave omogočajo spoj obojega.

•	 Material, iz katerega je izdelan podplat, mora omogočiti amortizacijo udarca stopala ob tla, ven-
dar ne sme biti premehek niti pretrd.

•	 Zgornji del obutve mora biti izdelan iz materiala, ki ne zadržuje zraka in mora omogočiti, da 
koža »diha«, drugače se znoj zadržuje v obutvi, kar ustvari idealne pogoje za razmnoževanje gli-
vic in drugih škodljivih mikroorganizmov, ki se pokažejo kot bolezni kože in nohtov.

•	 Oblika obutve mora odgovarjati obliki stopala, stopala ne sme stiskati ne ob strani ne od zgo-
raj. Obutev mora omogočati majhno gibanje stopala pri korakanju.

•	 Višina, širina in oblika pete mora stopalu omogočati udoben naslon. Peta tako naj ne bi bila viš-
ja od 4 do 5 centimetrov.

Moda v službi zdravja
Nositi zdravo in udobno obutev ne pomeni nositi »staromodno« 
obutev. Moda je danes postavljena v službo zdravja, torej zdravja 
ni potrebno žrtvovati za dober videz.

Obutev za prosti čas, za delo in za trenutke počitka Kopitarna iz-
deluje s sodobnimi tehnologijami, ki temeljijo na izkušnjah skoraj 
130 let. Udobna obutev, izdelana iz naravnih materialov (les, usnje, 
pluta), je pravi balzam za vaša stopala. Kopitarna s široko paleto 
barv in modelov zadovoljuje tudi najzahtevnejše kupce.

Vsak model je zamišljen tako, da ščiti stopalo ter omogoča udo-
ben in varen korak.

 Andrej Mesar
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REKREATIVNI ŠPORTNIKI
Veliko rekreativnih športnikov se dandanes 
sooča s težavami: npr. so kljub aktivnosti bo-
lehni, utrujeni in brez energije, ne izgubijo 
telesne maščobe, trpijo za bolečinami v kri-
žu, obolelimi sklepi in poškodbami, nepravil-
no tečejo, težko dihajo med aktivnostjo, ne 
vedo, kaj jesti pred, med in po treningu, so 
uspešni na dolgih razdaljah, hitrejšega tem-
pa pa ne zmorejo.

Športno testiranje je osnova za ovrednotenje vaše zmogljivosti, za 
določanje intenzivnosti vadbenih območij ter objektivno oceno va-
šega napredka. Če želimo napredovati, moramo najprej dobro po-
znati svoje značilnosti in predvsem omejitve, ki nam stojijo na poti.
 
V Aristotel, zdravstvenem centru d.o.o. so storitve športne diag-
nostike dostopne tudi rekreativnim športnikom in tistim, ki šele 
pričenjajo z vadbo. Sodelovanje zdravnikov, ki opravijo ustrezne 
preglede in teste, in športnih strokovnjakov (Jaroslav Kovačič, uni.
dipl. učitelj športne vzgoje, državni prvak v triatlonu), je celostna 
rešitev za izboljšanje vašega zdravja in sposobnosti. 

Ponujamo meritve za tekače, kolesarje, pohodnike, tiste, ki vadijo 
za moč v fitnesu ali doma, se ukvarjajo z nordijsko hojo, okrevajo 
po poškodbi, bi radi izgubili odvečno težo, so začetniki, povprečni 
ali vrhunski rekreativci, starejši ali mlajši … 

Z našimi storitvami boste preverili svoje zdravje in sposobnosti, 
spremljali napredek, trenirali pametneje, lažje prenašali fizični in 
psihični stres, vaš napredek bo ustrezal vloženi energiji in času, 
preprečili boste morebitne kronične poškodbe, hitreje boste okre-
vali po poškodbi, imeli boste skladno razvite mišice, ustrezno se 
boste prehranjevali, trenirali boste v svojem območju intenzivno-
sti in ne po nezanesljivih formulah. 

Rekreativcem priporočamo, da se testirajo v treh različnih delih 
sezone, odvisno od tega, kaj želijo z meritvami pridobiti.

Priporočamo, da je za rekreativcem slab mesec rednih treningov 
za prvo testiranje, saj takrat pridobimo največ informacij. 
Tako lahko svetujemo: 
• kako dolgo naj bo prvo obdobje baze, 
• na kateri obremenitvi opravljati dolgotrajne napore, 
• kdaj in s kakšnimi intervalnimi treningi začeti, 
• katere sposobnosti so najšibkeje razvite ter ali je potrebno in kako 

izboljšati tehniko in mišično razmerje za preventivo poškodb.

Informacije in naročila na telefonski številki 07 49 03 000.
www.aristotel.si
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Vas vaša obutev že dolgo zdolgočasena kliče k teku? Kot pravi 
Kovačič, zunaj vas čakajo časovno neomejene možnosti brez-
plačne vadbe. 
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SLO - 8271 Krško, Hočevarjev trg 3, 
tel.: 07 49 21 674, fax: 07 49 01 085

GSM: 041 630 135, 041 684 320, 
e-mail: BooM@siol.net

TURISTIČNA AGENCIJA 
BooM

Več na www.boom.si

Cena po osebi:
340 € v troposteljnih sobah
390 € v dvoposteljnih sobah
475 € v enoposteljnih sobah

-  v ceni aranžmaja je avtobusni prevoz, bivanje v hotelu 3*, polni penzion, zdravniški 
pregled, najmanj 3 terapije dnevno, ogled mesta Peč, Subotica in Kanjiža, slovesna 
večerja s tamburaši, slovenski predstavnik, osnovno turistično zavarovanje, vodenje,

-  možne zobozdravstvene usluge,
-  plačilo do 12 obrokov s kreditnimi karticami banke NLB d.d.,
-  odhodi iz Krškega: 18.5., 15.6., 13.7., 10.8., 7.9., 12.10., 9.11., 28.12.2013

Za vse, ki imate težave z revmo, hrbtenico ali s sklepi. Voda prija tudi koži.
OČARALA VAS BOSTA PRIJAZNOST VOJVODINCEV IN NIZKE CENE

BANJA KANJIŽA - SRBIJA: 9 DNI/ 8 NOČITEV

Za zdravje in vitalnost, o katerih smo pisali na prejšnjih stra-
neh, pa je posebej pomemben tudi oddih. Počitnice so zelo 
raztegljiv pojem, sploh zadnje čase, ko moramo preučiti vse 
možnosti, da kljub finančni omejenosti doživimo kar največ 
in se prijetno nagradimo za delovni vsakdanjik. Na tokratnih 
tematskih straneh smo v sodelovanju s podjetji in organizaci-
jami pripravili konkretna priporočila za počitnice blizu in da-
leč, da vam olajšamo iskanje informacij:

• Relax, PE Krško vam priporoča svojo ponudbo prvomajskih poči-
tnic na Poreču, Krku in v Paklenici, če pa vas mika Španija, vam 
predstavljajo svojo ponudbo za Azurno obalo in Lloret de Mar. 
Za bralce Posavskega obzornika pa so pripravili tudi posebno na-
gradno igro - za ugodnost, ki jo lahko koristite za vaše popotova-
nje od Verone do Azurne obale; 

• morda si že dolgo želite počitnice z več svobode in fleskibilno-
sti? Chiipsy vam predstavlja zanimivo novost – najem novih av-
todomov, ki vam omogočajo udobje tudi na dolgih in zahtevnih 
potovanjih, za izposojo pa vam sploh ni potrebno daleč, saj vse 
enostavno uredite v Krškem;

• že prvomajske počitnice se odlično dopolnjujejo z zdravjem. Za 
zdravje in pripravo na poletje s programi hujšanja, razstruplja-
nja, bazeni in savnami poskrbijo v Šmarjeških toplicah, kjer to-
krat naše bralce opozarjajo tudi na Hujšajmo doma – preverite, 
kaj vam svetujejo; 

• pohodi, gradovi, muzeji, šport, dobra hrana, pijača, koncerti, za-
bava na vodnih površinah ... zanimivosti in prijetnih kotičkov v 
krajih ob Savi, Krki in Sotli nikakor ne manjka, zato boste na na-
slednjih straneh našli vabilo RRA Posavje in lokalnih turističnih 
organizacij na različne kotičke Posavja. Torej, na počitnice po 
Posavju? Seveda, enodnevni izleti, več dnevno doživetje ali pa 
le popestritev in pobeg za dobro urico sprostitve – ne zamudi-
te vsega dobrega, kar imate povsem v bližini. Dolžino oddiha si 
lahko prilagodite po svojih željah in možnostih, izleti po Posavju 
so lahko prijazni tudi do vaše denarnice. Lepi dnevi pred nami 
bodo kot nalašč za potep, bodisi, da odkrivate Posavje sami, 
v dvoje, v družbi prijateljev ali otrok, ki si bodo še posebej v po-
čitniških dneh želeli spremembe okolja in drugačnih aktivnosti;

• veliko ljudi se odloča tudi za oddih v tujini, ki ga povežejo z zdra-
vstvenimi uslugami – s ta-
kšnim povabilom v Srbijo, 
natančneje v Banjo Kanjižo, 
se na vas obrača tudi Turistič-
na agencija Boom, preberite v 
njihovi objavi, kaj nudijo;

• termalno in wellness ponud-
bo Term Paradiso v Dobovi 
spoznavate redno v našem 
časopisu, a tokrat vas vabijo 
na razvajanje vaših brbon-
čic z nedeljskimi kosili – pre-
pričajte se na lasten okus;  

• v časopisu boste našli še veliko 
drugih povabil na zanimive do-
godke po Posavju, izkoristite do-
gajanje za druženje in oddih;

• ampak, ali niste še na nekaj po-
zabili? Če ste aktivni doma, še 
posebej pa, če boste potova-
li kam dlje, ne smete pozabi-
ti tudi na zavarovanja, nekaj 
možnosti vam predstavlja Vza-
jemna;

Poiskali smo nekaj odgovorov 
na vprašanja staršev o počitni-
kovanju z dojenčki in se oglasili 
pri Ostrovrharjih. Verjamemo, da 
vam bodo namigi prišli prav, za 
zanimive nasvete o teku in osta-
lih priporočilih za dobro počutje, 
pa nikar ne spreglejte naših vse-
bin v Zdravi in vitalni. 

Želimo vam prijeten oddih: kjer-
koli in s komerkoli boste, če bo-
ste ostajali v bližini doma ali 
pa odpotovali kam dlje, najpo-
membnejše je, da se uspete vsaj 
za kratek čas sprostiti. Saj veste, 
vsake počitnice se pravzaprav 
začnejo v naši notranjosti. 

TEMATSKE STRANI 
POSAVSKEGA 
OBZORNIKA

11. APRIL 2013

Izkušnje staršev so zelo različne in se res delijo na tiste, ki takih 
počitnic ne bi več ponovili, in na druge, ki z dojenčki in malimi 
otroki počitnikujejo brez kakršnihkoli težav. Povsem pozitiv-
ne so izkušnje tistih staršev, ki so se na počitnice z dojenčkom 
pripravili v vseh smislih, torej s skrbim načrtovanjem potova-
nja, postankov in lokacije počitnikovanja, pravilno opremo, 
potrebščinami, pozabili pa niso niti na „pripravo svoje glave“. 

Predvsem ne smete k počitni-
cam nikoli pristopiti živčno in s 
strahom, povedo starši z dobri-
mi izkušnjami, ampak se umirje-
no in dovolj časa pred potepanji 
pozanimajte o vsem, kar je dosto-
pno o neki destinaciji in samem 
potovanju, prisluhnite priporoči-
lom znancev, ki so z otroki že več-
krat potovali. Nekaj takih priporočil, ki so vam lahko v pomoč za 
začetek načrtovanja počitnic z dojenčki, smo vam v pomoč zbra-
li tudi mi:

• vedno upoštevajte navade in ritem svojega otroka;

• poskrbite za zdravstvene ukrepe, zavarovanja, nujne telefonske 
številke, številko otrokovega pediatra, pa tudi potujočo lekarno, ki 
naj med drugim vsebuje: zdravila proti povišani temperaturi, proti 
bolečinam, antihistaminik, če otrok razvije kakšno alergijo, razku-
žilo za rane, otroški koži primerno zaščitno kremo za sončenje, me-
šanico elektrolitov, če bo otrok dehidriran ali dobil močno drisko;

• z majhnimi dojenčki se raje izogibajte ekstremno dolgim vožnjam, 
na daljšo vožnjo z avtom otroke raje postopoma pripravljajte z iz-
leti po Sloveniji; poskusite se odpraviti na pot že v hladu, poskrbi-
te za dovolj tekočine, redne postanke, igrače, glasbo ali nekaj, s či-
mer boste otroka zamotili, plenice za enkratno uporabo ter ostale 
potrebščine, ki se vedno nahajajo v dojenčkovi torbi (vlažilne kr-
pice, zdravila, sveža oblačila …); 

Jaz zate,
ti zame.

Sklenite zavarovanje Vzajemna Tujina in si zagotovite: 
• zdravstveno varnost na počitnicah in potovanjih v tujino, 
• izbiro paketa glede na lastne potrebe in želje,
• možnost celoletne zdravstvene varnosti tudi ob 

nenačrtovanih poteh v tujino  - letni paket (Multitrip).

Izognite se visokim stroškom 
zdravljenja v tujini.

Zastopstvo Krško  
Bohoričeva 9

T: 07/ 488 05 80

Poslovalnica Brežice  
Černelčeva 3/a

T: 07/ 496 39 80

Poslovalnica Sevnica  
Naselje heroja Maroka 29

T: 051/357-913 (sreda)

Oglas VzajemnaTujina84x92_(08-04-2013)-PE NM.indd   1 9.4.2013   14:22:15

Počitnice z dojenčkom, nočna 
mora ali veselje?

nadaljevanje na str. 21

T: 07/ 38 43 438, E: booking.smarjeske@terme-krka.si, www.terme-smarjeske.si

             Za zdravje in  
     sprostitev
 bazeni, savne, masaže, kopeli,  
programi hujšanja in razstrupljanja

UGODNO:  
Hujšajmo doma

Cena mesečnega 
programa:  

150 EUR

Tek je vsestransko koristen, a ob vsaki fizični aktivnosti ter 
primerni prehrani, potrebujeta tudi naše telo in obraz svojo 
mero pozornosti in sprostitve. Nohtom in lasem se je najbolj 
potrebno posvetiti ravno sedaj, v času prehoda med letni-
mi časi, a tudi na naš največji organ, kožo, vse prehitro poza-
bimo, čeprav je veliko načinov, da se ji za zanemarjanje od-
dolžimo. 

Če pri poškodbah in razvajanju las in nohtov težje kaj pametnega 
postorimo sami doma, pa obstajajo naravni načini, da pocrkljamo 
svojo kožo v udobju domače kopalnice. Že od Antike so skrivnosti 
lepote predvsem v preventivi,  antične lepotice naj bi se zelo rade 
zatekale k lepotilnim obraznim maskam in te so ostale priljublje-
ne skozi stoletja. Doma izdelane maske imajo svoje prednosti, a 
tudi eno slabost, ki je, da navadno ne poznamo natančne struk-
ture in tipa svoje kože in ji tako lahko nudimo napačno nego. A 
od časa do časa ji ne bomo škodile, če uporabimo okusne sesta-
vine iz kuhinje. Poglejmo nekaj osnovnih mask:

Maska za pomlad
1 žlička toplega medu

1 žlica zmletih ovsenih kosmičev
1 žlica navadnega jogurta

Vse skupaj dobro premešamo, nanesemo na obraz, se sprostimo in 
počakamo, da maska deluje kakšnih 10 minut. Jogurt je pogost v do-
mačih obraznih maskah, ker obraz zategne in prekrvavi. Vse skupaj 
nato dobro speremo z vodo in se obrišemo s segreto brisačo. 

Maska za obnovo
2 žlici toplega, tekočega medu

1 žlica olivnega olja
pol skodelice mleka v prahu

1 jajčni rumenjak

Ta maska je priporočljiva, ko želimo nahraniti izsušeno, zateglo kožo. 
V posodi vse skupaj temeljito premešamo in skrbno nanesemo na 
obraz. Vedno pri nanašanju izpustimo predel okoli oči in ust. Pripo-
roča se, da po nanosu na masko položimo še plast gaze, da se bo 
maska bolje vpila. Med je vsestranski, saj zgladi kožo, olivno olje koži 
povrne vlažnost, jajčni rumenjak pa kožo že pregovorno nahrani. Po 
20 minutah speremo kožo do čistega in jo namažemo s kakovostno 
vlažilno kremo.

Maska z jogurtom
1 zmleta sveža breskev

tri skodelice zeliščnega čaja, najbolje kamiličnega
1 skodelica jogurta

Če sta rumenjak in med dobra kombinacija za bolj suho kožo, je jo-
gurt zdravilen za mastno kožo. Breskev smo seveda predhodno oči-
stili, izkoščičili in zmleli v mešalniku, nato ji dodamo jogurt. Dobiti 
moramo srednje tekočo pasto, ki jo nato počasi nanesemo na obraz, 
se sprostimo in počakamo, da maska deluje vsaj 15 minut. Nato ma-
sko izperemo s čajem. 

Pri maskah se prepustite domišljiji in sestavinam, ki jih imate pri 
roki. Ženske znajo pohvaliti poleg omenjenih sestavin tudi man-
dljevo olje, kot dodatek v kapljicah rožno vodo, zmečkan avokado, 
prah iz zelenega čaja, kurkumo, kose svežega ananasa ali papaje, 
limeto, limono in pomarančo, banana pa na primer pomirja kožo. 

Ne glede na to, da se takšnim maskam prepustimo doma, pa naša 
koža potrebuje tudi temeljito čiščenje. Pri tem naj bi bili v kozme-
tičnih salonih veliko uspešnejši, zato se obrnimo nanje (na naših 
tematskih straneh imate nekaj predlogov strokovnjakov za zdrav-
je in lepoto v naši okolici). Ne izbirajte med domačo nego ali nego 
v salonu, ampak ju dopolnjujte med sabo, ker gre kljub vsemu za 
dva različna svetova. V salonu lahko že pri vhodnih vratih pustite 
vse skrbi, popolnoma pozabite na čas in se sproščeno prepustite 
razvajanju. Raznovrstne masaže, kvalitetni pilingi, strokovno vo-
dene vaje, analize in pregledi kože, manikura, pedikura … razli-
ka pa nikoli ni le fizična - ko damo nekaj nase, se to pozna tudi na 
našem splošnem počutju.  Stopite zdravi in vitalni v počitnice, še 
lepši in močnejši pa se iz njih vrnite. 
 M. M.

Naše telo in obraz 
potrebujeta razvajanje
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Aktivno od termalnih vrelcev 
do okusnega kosila 
Občina Brežice leži na tektonski prelomnici in 
je izjemno bogata z izviri termalne vode, ki 
so jo že pred več kot dvesto leti odkrili ob oba-
li reke Save. V Brežicah je kar nekaj izvirov ter-
malne vode, ki so odlično izkoriščeni: lahko se 
pohvalimo z največjim termalnim kompleksom 
v državi – Terme Čatež, imamo pa tudi najmlaj-
šo termalno riviero v Sloveniji – Terme Paradiso 
v Dobovi. Obe rivieri sta odlični za vse tiste, ki si 
želijo popolnega oddiha in sprostitve, za kar po-
skrbijo v wellness centrih obeh kopališč. 

Narava pa je ob rekah Krki in Savi ustvarila tudi 
številne prijetne kotičke za aktivno preživlja-
nje prostega časa, okoliški griči in hribi so kot 
nalašč za pohodnike in kolesarje, ki proste dne-
ve radi preživljajo aktivno v osrčju neokrnjene 
narave, v vročih dneh pa je ŠRC Grič odličen kraj 
za aktivno preživljanje prostih dni. 

Potep po gričevjih občine Brežice je lahko tudi 
čudovito gastronomsko doživetje. Po njenih gri-
čevjih se vijeta dve vinski cesti – Podgorjanska 
in Bizeljsko-sremiška, ob njima pa stojijo prija-
zne domačije in vinotoči, kjer gostom radi 
postrežejo z domačimi dobrotami in odlič-
nim vinom.

V kolikor bi si želeli pobližje spoznati Bizeljsko- 
sremiško vinsko cesto, za vas organiziramo vo-
dene izlete po znamenitih bizeljskih repnicah, 
enkratnih posebnostih tega področja, ki vas 
bodo navdušile s prijaznostjo domačinov in nji-
hovo odlično ponudbo vin, ki ga shranjujejo v 
njih, prav tako organiziramo vodene izlete v zi-
belko cvička – Gadovo peč, kjer vas z veseljem 
pričakajo vinarji v njihovih dežurnih zidanicah.

Več informacij na 07 49 36 757 (TIC Čatež ob Savi) 
in info@visitbrezice.si.

Malo drugačen prvi maj - 
na mostu prijateljstva

Vsako leto se v občini Bistrica ob Sotli zgodi iz-
jemno prijeten in družaben dogodek „Srečanje 
na mostu prijateljstva Gmajna“. To je tradicio-
nalno mednarodno srečanje, ko se most Gmaj-
na odpre in se začne veselo druženje prebival-
cev s slovenske in hrvaške strani. Pridite in ga 
doživite! Začeli bomo ob 14. uri, ko bodo že tra-
dicionalno pevci z obeh strani meje izmenično 
peli ter eni drugim odgovarjali s petjem in se 
približevali sredini mostu. Gre tudi za doživetje 
naše ljudske dediščine, ki je zanimiva tako otro-
kom kot odraslim, pojejo namreč stare ljudske 
pesmi, ki so jih združevale še pred nastankom 
meje. Program pripravljajo na obeh straneh vse 
generacije: od najmlajših, vrtec, MPZ, kmečke 
žene, po kulturnem programu pa sledi še špor-
tni program in prijateljska nogometna tekma, 
zabavno vlečenje vrvi čez reko Sotlo, skakanje 
v vrečah in podobne aktivnosti. Na druženje pri-
dite že popoldan, saj je srečanje časovno ome-
jeno, ko ob 22. uri policisti Republike Hrvaške in 
Republike Slovenije tradicionalno zaprejo most 

Gmajna vse do naslednjega leta. Upamo, da ga 
bodo julija letos odprli za vedno.

Več informacij na 03 800 15 00 in 
www.bistricaobsotli.si. 

Adrenalinski družinski dnevi 
Kako sprostiti odvečno energijo vaših otrok in 
jim pričarati nepozabno doživetje kar v doma-
čih krajih? Nemogoče? Ali pa … Preživite dan 
poln adrenalina in si oglejte edinstveni svet 
energije, ki deluje v okviru novega informacij-
skega središča GEN in je prvo urejeno sloven-
sko interaktivno, multimedijsko središče o ener-
giji in energetiki. Obiskovalci spoznavajo svet 
energije preko različnih animacij, maket in in-
teraktivnih eksponatov, preizkusijo lahko vrsto 
eksperimentov, povezanih z električno energi-
jo, elektrotehniko in magnetizmom. Svet ener-
gije obiskovalcem omogoča pravo potovanje v 
svet energije in energetike. Podaja celovite in 
strokovno utemeljene informacije ter spodbu-
ja razumevanje vloge obnovljivih virov energije, 
učinkovite rabe energije in trajnostne proizvo-
dnje električne energije pri odgovornem odlo-
čanju o naši energetski prihodnosti.

Popoldan preživite v adrenalinskem parku Race-
land in se preizkusite v tekmovanju z go-kar-
ti ali se preizkusite v varni vožnji. Želodčke si na-
polnite v restavraciji, piceriji in špagetotehniki 
Adrenalina. Na Racelandu vam nudijo tudi pro-
gram, ki vam pričara pravo dirkaško vzdušje ter 
ponuja možnost organizirane dirke za manjše 
in večje skupine. Njihova ekipa vas popelje sko-
zi kvalifikacije vse do finala, kjer vas na koncu 
čaka podelitev pokalov.

Prenočite v eni od posavskih zidanic in se na-
slednji dan s kolesom podajte na kolesarske 
poti, ki vas vodijo med slikovitimi vasicami in 
trgi, pisanimi 
polji in vrho-
vi vinorodnih 
gričev. Odpra-
vite se v Pod-
bočje do reke 
Krke, kjer je 
spust s kanuji 
lahko pravi izziv. Le kdo bo prvi na cilju? Za na-
grado si privoščite postrvi v eni izmed tradici-
onalnih gostiln, zmagovalcu pa naj pripada še 
domača sladica. 

Ostanite več dni in raziskujte okolico, podajte se 
na katero izmed pešpoti, raziskujte skrivnosti 
Krakovskega gozda ali pa se podajte do slapov 
na Bohorju. Vode se namreč po južnem pobo-
čju Bohorja prebijajo skozi trden triasni dolomit, 
dolbejo v njem globoke soteske, ob zelo trdnih 
kamnitih pregradah pa ustvarjajo slapove in sla-
piče. Ste vedeli, da obstajajo?

Da se preveč ne odmaknemo od adrenalina, ne 
pozabite obiskati še Bowling center Senovo, 
ki je idealen za družinski popoldanski odklop.

Več informacij na www.visitkrsko.com in tic.kr-
sko@cptkrsko.si

Splavarjenje na reki Savi 
Sava je bila že v času Rimljanov plovna, saj so 
reke nekoč predstavljale najbolj poceni, včasih 
pa tudi edino komunikacijsko pot med oddalje-
nimi deželami. Po reki Savi je tako potovalo raz-
lično blago, najbolj pa se je razvila trgovina z 
lesom, zaradi katere se je posledično začelo raz-
vijati tudi splavarjenje. Po drugi svetovni vojni je 
splavarska dejavnost na reki Savi počasi zamrla. 
Toda z izgradnjo HE Vrhovo leta 1993 je nastalo 
10,7 km dolgo akumulacijsko jezero, s katerim 

so se začele odpirati možnosti za razvoj turistič-
ne ponudbe, povezane s tradicijo splavarjenja. 

Sedanji, najnovejši splav, je plod domačega 
znanja in izkušenj. Radeški splavarji sprejme-
jo obiskovalce na splavu z dobrodošlico ob 
zvokih harmonike, kasneje pa poskrbijo tudi 
za lačne želodčke in suha grla. In verjemite, da 
se vam bo kormoniševa pripoved o splavar-
skih pustolovščinah za vedno vtisnila v spo-
min. Če vas radeški splavarji »krstijo«, pa lahko 
postanete tudi pravi radeški splavar. 

S splava se lahko nato podate peš ali s kole-
som po Učni poti Savus, ki temelji na inova-
tivni interpretaciji naravne in kulturne dedišči-
ne. Velik del poti poteka ob Savi in hkrati tudi 
ob eni najlepših in najdaljših ribolovnih tras v 
Evropi. Obisk Radeč lahko dopolnite še z obi-
skom idilične vasice Svibno. Ostaline gradu na 
Grajskem hribu še danes pričajo o veliki moči vi-
tezov Ostrovrharjev. Toda danes je vasica zna-
na predvsem po gostoljubnih ljudeh. Tako lah-
ko doživite topel sprejem Aktiva kmečkih žena 
Arnike. O življenju in pripomočkih, ki so lajša-
li težko delo naših prednikov, lahko veliko izve-
ste ob ogledu Etnološke zbirke Ključevšek 
na Počakovem. Na Močilnem si lahko oddah-
nete v senci najdebelejšega domačega ko-
stanja v Sloveniji. Gašperjev kostanj še vedno 
obilno rodi, zato boste  lahko pod njim posede-
li ob polni mizi domačih kostanjevih dobrot. Ti-
sti, ki prisegate na dobro vinsko kapljico, vas bo 
zagotovo navdušil obisk Ostrovrharjevih goric, 
ljubitelji domačih in lokalno pridelanih dobrot 
pa le obiščite kmetije Žonta, Korbar, Zahrastnik 
ali kmetijo Skoporc-Zavrl. Potep po naših krajih 
lahko zaokrožite v gostiščih Strnad, Jež ali Bistro 
križišče, kjer z veseljem poskrbijo za prazne že-
lodčke. Za konec pa ščepec čarobnosti vašemu 
vsakdanu lahko dodate še z obiskom Kluba Ča-
rodej. Obiščite nas in videli boste, da pri nas čas 
teče drugače.

In kaj se bo še dogajalo v teh dneh ob Savi? Ne-
kaj predlogov za obisk:

•	 22. april ob 12. uri: Gašperjev kostanj, Sreča-
nje ob Dnevu Zemlje

•	 19. maj, cel dan: Hiša na Magolniku, Parada 
učenja

•	 25. maj: Radeče, Državno prvenstvo ma-
žoret

•	 1. junij, cel dan: Radeče in Sevnica, Dan Save 
in Srečanje objezerskih krajev Slovenije

•	 1. junij ob 16 uri: Radeče (Ribiški dom), Po-
hod po Učni poti Savus (v okviru Posavske-
ga pohodniškega festivala)

Več informacij na 03 56 87 941 in 
www.ktrc-radece.si 

Izlet v pomladno cvetočo Sevnico

Pomladno sonce bo malo kasneje kot po nava-
di, a z gotovostjo pripeljalo pomlad tudi v naše 
kraje. Do 130 centimetrov visoka snežna odeja 
je do aprila pokrivala Lisco, Lovrenc, Kozje in 
višje predele naše hribovite pokrajine, a kmalu 
se bo umaknila pomladnemu cvetju in mlade-

mu listju. V maju bosta zacvetela zaščitena cve-
tova na dveh rastiščih. Na Lovrencu nad Okrogli-
cami se bo v svojo modrino odel Clusijev svišč, 
ki mu ljudje poenostavljeno rečemo encijan, ter 
nad Boštanjem in Tržiščem opojni rumeni cvet 
rumenega sleča ali azaleje. 

Encijan na Lovrencu je lahko povod za izlet v 
hribovsko zračnost našega dela Posavja. Na 
Lovrenc se lahko podamo po Gozdni učni poti 
iz Loke pri Zidanem Mostu, za tiste z boljšo kon-
dicijo in več časa pa tudi iz Zidanega Mosta pre-
ko Kozjega. Še bolj priljubljena pot na Lovrenc 
pelje z Brega preko Razborja na Lisco in z Lisce 
na Lovrenc (možno tudi v obratni smeri). Ureje-
ne poti in kolovozi so izziv za kolesarje, zla-
sti za tiste z gorskimi kolesi, da preverijo stanje 
svoje kondicije. V vsakem primeru vam gostin-
ska ponudba Tončkovega doma na Lisci in na tu-
rističnih kmetijah Močivnik, Kranjc in Nunčič v 
Okroglicah zagotavlja tudi možnost kulinarič-
nega doživetja.

Rastišči rumenega sleča v Boštanju in na Vrh-
ku nad Tržiščem sta vse pogosteje obiskani 
popotniški točki. Rastišče v Boštanju je osre-
dnja zanimivost Naravoslovne učne poti Azale-
ja, urejeno pa je tudi rastišče na Vrhku. Obisk teh 
dveh rastišč obiskovalci navadno dopolnijo še z 
obiskom gostinske ponudbe v Tržišču, Krmelju 
in na Malkovcu ter v Šentjanžu. 

Pomlad se bo ovila tudi okoli grajskega po-
bočja in Gradu Sevnica ter privabila poročne 
pare, prijazna pa bo tudi otrokom in drugim 
obiskovalcem, ki jih na Gradu Sevnica v poprej 
dogovorjenem animiranem ogledu za skupine 
pozdravi sam grof Moscon. Na gradu lahko iz-
berete voden obisk ali pa se oglasite le na kavo 
ali sladek prigrizek.

Pomlad bo prebudila tudi dogodke v Sevnici. 
Sledili si bodo po tem vrstnem redu: 
•	 1. maj: tradicionalna prvomajska srečanja 

na Lisci in Kamenškem
•	 2. maj: gorski tek na Lisco
•	 11. maj: finale slovenskih salamijad v Sevnici 
•	 25. maj: sevniški karneval

Vmes pa si bodo sledili še številni drugi dogod-
ki. Pomlad v Sevnici bo barvita in pestra, še bo-
lje pa vam jo lahko predstavimo v obliki izleta, ki 
vam ga z veseljem pripravi naša Turistična agen-
cija Doživljaj. Vabljeni v Sevnico, zakladnico do-
živetij!

Več informacij na 07 81 65 462, www.dozivljaj.si 
ali na spletni strani www.kstm.si. 

Skupaj na Šentvid

CPT Brežice, natančneje TIC Čatež ob Savi, vabi 
vse tiste, ki si želijo aktivno preživeti sredine do-
poldneve, na organizirane pohode na Šentvi-
ško goro ali vsem bolj znani Šentvid. Na pohod 
se odpravimo vsako sredo ob 9.00 izpred naše 
poslovalnice TIC Čatež ob Savi. Zakaj bi bil po-
hod na Šentvid nekaj običajnega in zakaj ne bi 
sredinih dopoldnevov preživeli malce drugače? 
V družbi naše informatorke Sandre, aktivnih Bre-
žičanov in turistov iz celega sveta vam zagoto-
vo ne bo dolgčas!

V kolikor vas na poti iz Šentvida ujame lakota, 
vam ob sestopu iz »brežiškega ponosa« v teh 
dneh še posebej priporočamo postanek v Go-
stilni Budič na sotočju reke Krke in Save ali pa v 
Gostilni pension Les, ki se nahaja v središču va-
sice Čatež ob Savi. V njihovi več kot 80-letni zgo-
dovini se je iz majhne vaške gostilne oblikovalo 
prijetno gostišče s tradicijo, ob tem jubileju pa 
so si nadeli tudi novo podobo ter svojo že tako 
bogato in raznoliko ponudbo okusnih jedi se-

Na počitnice po Posavju!
Vsake toliko potrebujemo malo oddiha in naslednji toplejši meseci bodo kot nalašč za to, da si vzamemo nekaj časa zase. Bodisi da si že-
limo pobegniti od stresa in se odpraviti kam na lepše sami bodisi v dvoje, s prijatelji ali družinskimi člani, nam sploh ni potrebno kam da-
leč – Posavje nam namreč ponuja obilo priložnosti za malo drugačen dan, sprostitev, kulturne dogodke, mnoge športne aktivnosti in za-
nimive, cenovno dostopne počitnice. Ni pomembno, iz katerega kraja začenjate svojo pot, saj je vse v oddaljenosti le nekaj kilometrov, 
možnosti pa je ogromno. Da preženemo spomladansko utrujenost, smo se tokrat posvetili kombinacijam sprostitve, zabave in aktivnosti 
v naravi, v nadaljevanju pa vam tokrat ponujamo nekaj konkretnih dobrih namigov lokalnih turističnih organizacij. 
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daj popestrili še z 8 novimi vrstami pizz iz krušne 
peči. Izbira med njimi je težka, saj je vsaka nekaj 
posebnega, katero si boste izbrali? 

18. maja pa ste lepo vabljeni na Osrednjo 
slovesnost ob praznovanju 660. obletnice 
podelitve mestnih pravic Brežic (pestro ce-
lodnevno dogajanje ob pomembni obletni-
ci), na različnih prizoriščih v mestu.

Več informacij na 07 49 36 757 (TIC Čatež ob Savi) 
in  info@visitbrezice.si.

Potep do Kravaričeve domačine
Obiskovalci, ki imajo radi naravo in „življenje na 
star način“, bodo sigurno obiskali Kravaričevo 
domačijo, ki stoji sredi Kunšperka v občini Bistri-
ca ob Sotli. Domačijo, staro več kot 300 let, se-
stavljajo tri stavbe: stanovanjska hiša, svinjak in 
gospodarsko poslopje s kletjo ter kaščo. Ko sto-
pite pred domačijo, se vam čas odvrti nazaj v ti-
ste čase, ko ni bilo elektrike, ne računalnikov in 
ne televizije. Ko so otroci sedeli na peči in luščili 
koruzo, starejši so prepevali in vedno nekaj po-
čeli. Z ohranjeno zbirko Kravaričeva domačija 
opisuje te zanimive čase in dogodke. Za ogled 
kontaktirajte lastnike na telefon 041 763 997.

V njeni bližini se nahajajo razvaline Kunšperske-
ga gradu, do katerega lahko pridemo po planin-
ski poti in romarsko svetišče Svete gore. S svojo 
energijo pomirjajo in polnijo srce in dušo obi-
skovalca v čudovitem okrožju narave, s pogle-
dom na lepote Kozjanskega in Obsotelja. Potep 
zaključite v gostilni Šempeter s pečenim kopu-
nom in dobro kapljico kraljevega vina.

Več informacij na 03 800 15 00 in 
www.bistricaobsotli.si. 

Naj vas osupne lepota, ki jo je 
ustvarila narava, in tista, ki jo je 
ustvaril človek 
 
Kostanjevica na Krki je slovenski biser, ki po-
nuja veliko zanimivih kotičkov, narava pa je 
med ostalimi lepotami ustvarila tudi Kostanje-
viško jamo. Kostanjeviška jama leži ob vznož-
ju Gorjancev, ki jih označuje razgiban kraški te-
ren s krednimi apnenci. Tu so padavinske vode, 
podzemni vodni tokovi in tektonski premiki sko-
zi tisočletja ustvarjali prečudovite sigaste tvorbe 
pravljičnih oblik. Leta 1937 so narasle vode pre-
drle sedanji vhod in takrat se je jama dobesedno 
sama odprla okoliškim prebivalcem. 1971. leta 
so v jami uredili električno razsvetljavo in tristo 
metrov poti za turistični ogled najatraktivnejših 
delov jame. V celoti je jama malo daljša od dveh 
kilometrov, še vedno pa potekajo raziskave celo-
tnega jamskega območja. Poti po jami so ureje-
ne tako, da so primerne za otroke in starejše obi-
skovalce. Voden ogled s strokovno razlago traja 
štirideset minut. V jami je ves čas stalna tempe-
ratura 12 stopinj Celzija. Do jame lahko pridemo 
peš, z avtomobilom ali avtobusom, ogled pa je 
možen med 15. aprilom in 31. oktobrom ob so-
botah, nedeljah in praznikih, v poletnih mesecih 
(juliju in avgustu) vsak dan ob 10., 12., 14., 16. ter 
18. uri. Več informacij tudi na 041 297 001. 

Obisk Kostanjevice na Krki si lahko popestrite 
tudi z ogledom Galerije Božidar Jakac, ki se 
nahaja v prostorih nekdanjega cistercijanske-
ga samostana, ki ga je leta 1234 ustanovil koro-
ški vojvoda Bernard Spanheimski. Najstarejše je-
dro predstavlja Marijina cerkev, ki jo uvrščamo 
med najlepše primere zgodnjegotske (kasneje 
barokizirane) arhitekture na Slovenskem. Samo-

stan je bil v obdobju renesanse in baroka več-
krat prezidan, današnjo podobo, z enim najve-
čjih arkadnih dvorišč v srednji Evropi, pa je dobil 
v prvi polovici 18. stoletja. Leta 1974 je preu-
rejene prostore nekdanjega samostana zase-
dla takrat ustanovljena Galerija Božidar Jakac, v 
okviru katere se danes s stalnimi zbirkami pred-
stavljajo slovenski umetniki Božidar Jakac, bra-
ta France in Tone Kralj, Jože Gorjup, France Gor-
še, Zoran Didek, Janez Boljka in Bogdan Borčić. 
Obiskovalci si lahko ogledajo še Pletersko zbir-
ko starih mojstrov, ki je sicer last bližnje Kartu-
zije Pleterje. Začasne razstave potekajo v Lamu-
tovem likovnem salonu, prostorih lapidarija in v 
nekdanji samostanski cerkvi, ki se kaže kot izje-
men razstavni prostor, za katerega domači in tuji 
umetniki pripravljajo specifične razstavne pro-
jekte. Vrtove samostanskega kompleksa na po-
seben način zaznamujejo skulpture, ki od leta 
1961 nastajajo v okviru mednarodnih kiparskih 
simpozijev Forma viva. Galerija je odprta med 
1. aprilom in 31. oktobrom med 9. in 18. uro, ra-
zen ob ponedeljkih ter 1. januarja, 1. novembra 
in 25. decembra. Za več informacij pokličite tudi 
na 07 498 81 50.

Najprej se podajmo na pot 
trapistov
Da ogrejemo svoj korak že pred prihajajočimi 
pohodi maja in junija, ki bodo razveseljevali v 
sklopu 2. Posavskega festivala pohodništva, vas 
že 20. aprila ob 9.uri vabimo na pohod ob otvo-
ritvi Poti trapistov, ki je tudi ena izmed šestih 
novonastalih tematskih poti v Posavju, ki so re-
zultat projekta Posavske poti prijetnih dožive-
tij. Začetek pohoda bo na Trgu Brestanica. Dan 
prej, v petek, 19. aprila, pa bo ob 17. uri na gradu 

Rajhenburg odprtje stalne razstave Trapisti 
v Rajhenburgu v organizaciji Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije z Enoto Brestanica, v kul-
turnem otvoritvenem programu pa bosta sode-
lovala Brestaniški oktet in Glasbena šola Krško. 
20. aprila pa bo ob 14. uri na gradu Rajhenburg 
potekala tudi delavnica Čokolada in vino, v ne-
deljo, 21. aprila, ob 15. uri pa se lahko udeležite 
vodene razstave Trapisti na gradu Rajhenburg. 
Več informacij tudi pri Turističnem društvu Bre-
stanica in CPT Krško.

Kraj Ime Datum Ura Start Info in 
rezervacije

Sevnica Sevniška planinska pot 04.05. 7.00 Breg pri Sevnici 041 481 697
Tržišče Pohod Azaleja Vrhek 11.05. 10.00 Tržišče-pri pletenki 040 574 974

Kostanjevica na Krki Uskoška pot 12.05. 10.00 Cerkev Sv. Mohorja 
in Fortunata 031 613 519

Šentjanž 11. Pohod po Krekovih 
stezicah 18.05. 9.00 Šentjanž 051 680 287

Čatež ob Savi Čateževa energijska pot 18.05. 9.00 TIC- Terme Čatež 031 569 303

Svibno Turistično zgodovinska 
gozdna učna pot 19.05. 10.00 Pristava 040 500 682

Šentjanž Pohod okrog pušeljca 
Dolenjske- PUD 21.05. 9.00 Šentjanž 031 825 053

Boštanj Naravoslovna pot Azaleja 25.05. 15.00 OŠ Boštanj 051 319 070

Brezovska gora Dunajska pot 25.05. 14.00 Zavod Svibna, 
Brezovska Gora 031 329 625

Studenec Pohod po dolini potoka 
Štegina na Hudo Brezje 26.05. 8.00 Arto 041 500 968

Radeče Učna pot Savus 01.06. 16.00 Ribiški dom 03 56 87 941

Kozjanski park Tradicionalni pohod po 
Kozjanskem  parku 02.06. 9.00 Trg Kunšperk 03 800 71 16

Brestanica Brestaniška pohodniška pot 08.06. 9.00 Trg Brestanica 031 663 319

Senovo Juriš na Bohor 08.06. 8.00 Senovo 051 725 412

Sromlje Pot vina in sonca 09.06. 9.00 Okrepčevalnica 
Kranjčič 041 514 134

Šentjanž Tk Pav 14.06 9.00 Šentjanž 031 825 053
Zagrad pri Radečah Ostrovrharjeva vinska pot 15.06. 18.00 Zagrad 041 369 245
Zdole Vidov pohod 16.06. 8.00 Zdole 041 512 995

Kostanjevica na Krki Pot vil čestitk 23.06. 15.00 Galerija Božidarja 
Jakca 040 657 015

Senovo Po poti štirih slapov 23.06. 9.00 Na Jablancah 031 866 831
Bistrica ob Sotli Grajska pot 25.06. 9.00 Grad Podsreda 031 276 762

Šentjanž Vinogradniški pohod DV 
Šentjanž 25.06. 9.00 Kulturni dom 

Šentjanž 031 344 669

Festival pohodništva za prijetne 
pohode po Posavju
Posavske tematske poti ponujajo pestro izbi-
ro pohodov za vse generacije in so namenje-
ne učenju, spoznavanju naravne in kulturne 
dediščine, športnim aktivnostim ter sprošče-
nim sprehodom v naravi. V Posavju je prek 100 
pohodniških poti, katerim se je lani pridružilo 
6 novonastalih, inovativno opremljenih in te-
matsko raznolikih poti. S svojo edinstveno in 
bogato vsebino vsa ponujajo pristna dožive-
tja skupaj z vinsko-kulinarično in nastanitve-
no ponudbo. 

Letos bo potekal 2. posavski festival pohodni-
štva, ki bo ponujal prek 20 organiziranih po-
hodov, ki bodo potekali v vseh šestih občinah. 

Organizatorji bodo poskrbeli za pestro dogaja-
nje ob razkrivanju lokalnih zgodb in prijetnem 
druženju.

Vse ljubitelje pohodništva, narave in prijetne-
ga druženja tako vabimo na 

POSVET O TEMATSKIH POTEH V SLOVENIJI 
(31. maj 2013, grad Rajhenburg) 
in 2. POSAVSKI FESTIVAL POHODNIŠTVA 
(maj-junij) 2013.

Želimo vam prijetno, sproščeno in veselo po-
hodniško druženje, za več informacij ter za 
bogato izbiro namestitev, kulinarično-vinske 
ponudbe in ostalih zanimivosti se obrnite na 
posamezne organizatorje in na info@cptkrsko.
si, info@kstm.si, info@ktrc.si.

2. POSAVSKI FESTIVAL POHODNIŠTVA (maj-junij) 2013

Drage bralke, dragi bralci, 
turistično ponudbo, ki ste jo spoznali na teh straneh in smo jo pripravili v sodelovanju 
z lokalnimi turističnimi organizacijami in predstavniki občin, ki pokrivajo področje tur-
izma (ZPTM Brežice, Občina Bistrica ob Sotli, CPT Krško, Občina Kostanjevica na 
Krki, KTRC Radeče in KŠTM Sevnica), v Regionalni razvojni agenciji Posavje pove-
zujemo tudi pod okriljem projekta »Izvedba aktivnosti Regionalne destinacijske or-
ganizacije Posavje« (RDO Posavje). Vse naštete organizacije tudi aktivno sodelujejo pri 
izvajanju tega projekta, katerega osnovni namen je vzpodbujanje izvedbe aktivnosti re-
gionalnih destinacijskih organizacij ter izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih 
in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v naši turistični destinaciji. 

Skozi projekt se trudimo nadgraditi termalno turistično 
ponudbo (Term Čatež) z ostalo turistično ponudbo de-
stinacije Posavje in oblikovati zanimivo ponudbo za celo-
tno doživetje destinacije. Posavje ima tudi svojo blagovno 
znamko, ki ste jo gotovo že zasledili - Posavje polno prilo-
žnosti - ta znamka pa je del želje po prepoznavni turistič-
ni destinaciji naše regije s kakovostno turistično ponud-
bo v vseh letnih časih. Za doseganje vseh ciljev projekta v 
obdobju trajanja projekta od leta 2011 do 2013 smo izve-
dli že številne aktivnosti, ki bodo pripomogle k povečanju 
prepoznavnosti turistične destinacije Posavje tako doma 
kakor v tujini ter bodo omogočile nadaljnji razvoj destinacije in vzpo-
stavitev sistema trženja turističnih ponudnikov iz destinacije Posavje. 

Več informacij o turistični destinaciji Posavje dobite kadarkoli na 
naši spletni strani www.posavje.com. Prijetno odkrivanje Posav-
ja želimo! 
 Regionalna razvojna agencija Posavje
 (foto: arhivi RDO, Term Čatež in LTO)

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodar-
stva.«.Operacijo delno financirajo tudi Posavske občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
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NAJEM NOVIH AVTODOMOV

           Chiipsy S -  predelano vozi lo  
(2  ležišči ,  vgrajen kuhalnik,  hladni lnik ter  pomivalno kori to)

Sredi marca sta tako v sodelova-
nju Turističnega društva Ostro-
vrharji Svibno in Župnije Svib-
no v ta namen potekala dva 
dogodka: najprej je župnik Ja-
nez Jasenc v sveti maši spomnil 
na nedavno pokojnega doma-
čega režiserja in dramaturga 
Jožeta Mahneta, pod katere-
ga vodstvom so domači igral-
ci že dve leti zapored odmevno 
uprizorili zgodovinsko tragedijo 
Viljem Ostrovrhar, po maši pa so 
obiskovalci, med katerimi so bili 
tudi predstavniki lokalnih dru-
štev, Občine Radeče in KTRC 
Radeče, do zadnjega kotička 
napolnili dvorano Podružnič-

Virtualno so oživeli stari grad Ostrovrharjev

ne osnovne šole Svibno, kjer so 
jim člani Turističnega društva 
Ostrovrharji Svibno s pomočjo 
računalniške animacije tudi v 
3-D projekciji prikazali, kakšen 
bi naj bil grad Ostrovrharjev v 
15. stoletju. S to animacijo in na-
črtovanim predstavitvenim fil-
mom, ki bi grad prikazal v vsej 
pretekli veličini, v društvu želijo, 
da bi turisti s Svibnega vendar-
le odšli tudi z izkušnjo dožive-
tja gradu Svibenskih. K sodelo-
vanju so že povabili mladega 
ustvarjalca Luka Ivartnika, s 
katerim so v preteklih mesecih 
raziskali različne vire, predvsem 
pa se oprli na skico Klobučariča 

in Valvasorjeve grafike (slednji 
je svibenski grad upodobil kar 
iz treh perspektiv, česar si ni za-
služil vsak grad na Kranjskem), 
veliko pa je bilo tudi meritev 
na terenu. Avtorje filma čaka 
še precej dela, projekt pa naj bi 
bil zaključen konec leta 2014, 
če le bo dovolj finančnih sred-
stev, saj društvo projekt finan-
cira zgolj z donacijami in z la-
stnim delom. Grad pa že sedaj 
s skrivnostno zgodbo njegovih 
slavnih lastnikov postaja prepo-
znavna blagovna znamka vse-
ga, kar nastane oziroma je pri-
delano na Svibnem. 
 M. M., B. Z.

Z animacijo je takole oživel nekdanji slavni grad Ostrovrharjev 
na Svibnem, želja pa je, da animacija postane del daljšega pred-
stavitvenega filma

SVIBNO – Ali ste že slišali za grad Ostrovrharjev? Slikovit, a rahlo nedostopen grajski hrib na Svibnem med Jatno in Kumom v radeški občini, je bil tudi domo-
vanje slavnega viteza Viljema Ostrovrharja II., ki je 14. marca pred 720 leti padel v bitki na Grebinjskem polju. Grajski hrib še danes privabi marsikaterega obi-
skovalca, a zaenkrat nezavarovane grajske ruševine predstavljajo nevarnost, zato se domačini in prijatelji Svibnega trudijo, da bi kljub težji dostopnosti ruše-
vin zgodba Ostrovrharjev čim bolj celovito živela naprej. 

Posavska špajza 
že maja
KRŠKO - Iz Centra za razvoj pode-
želja pa že vabijo domače turiste 
na prvi posebni dogodek projek-
ta Posavska špajza, v okviru kate-

rega bodo redno potekale zani-
mive tržnice domačih pridelkov 
in izdelkov domače obrti in ro-
kodelstva v atriju Mencingerjeve 
hiše. Prva taka tržnica bo v Men-
cingerjevi hiši v Krškem že 10. 
maja, več o dogodku pa si boste 
lahko prebrali tudi v naslednji 
številki Posavskega obzornika. 



POČITNICE 21Posavski obzornik - leto XVII, številka 8, četrtek, 11. 4. 2013

V VELIKEM ŠOTORU
PRED OKREPČEVALNICO
ŠTRITOF V GLOGOVEM
BRODU ARTIČE!

OKREPČEVALNICA

ŠTRITOF

19.04.
h

2013 | ob 21

GRUPA KARIZMA

 v ritmih znanih izvajalcev:
        -parni valjak
        -plavi orkestar
        -gibonni
        -dalmatinske klape
        -bijelo dugme
        in še, in še...

KARIZMATIČNI SAMOBORCI

Vstopnine NI!
DRUŠTVO SALAMARJEV ŠTRITOF ARTIČE, GLOGOV BROD 3, 8253 ARTIČE, D.Š.:15571017

VABLJENI!
.COM.COM.COM

SALAMIADA16.
ŠTRITOF ARTIČE

20.04.
h2013 | ob 19

Ansambel

N A V I H A N K E

BREZPLAČEN GOLAŽ V ŠOTORU

Prijave in vzorce oddajte do 18.4. (do23h)
Informacije: nuska@pristritofu.com

07/45 21 110, 031 692 424, 051 322 481

DRUŠTVO SALAMARJEV

ŽUR DO JUTRANJIH UR!

&
PIHALNI ORKESTER KAPELE

TPV TRAILERS

IL LUSTRO d.o.o.  

Janez Gramc

Posavski bralni projekt, katerega namen je 
spodbujanje kvalitetnejšega branja in sodelo-
vanja med posavskimi knjižnicami ter ga koor-
dinira Valvasorjeva knjižnica Krško, v letošnjem 
letu prinaša 35 literarnih del avtorjev različnih 
narodnosti, ki so si po tematiki zelo različna, saj 
obravnavajo številne teme iz sodobnega sveta. 
Med njimi zasledimo tudi trinajst slovenskih av-
torjev, od tega sta vključeni deli dveh domačih 
avtorjev, in sicer pesniški zbirki Brežičanke Tee 
Oršanič in Krčana Silva Mavsarja, ki sta izšli pri 
posavski založbi Neviodunum. 

Knjižničarke Renata Vidic, Saša Zimšek in Maja 
Frigelj so po nekaj mesecih branja in spremlja-
nja sodobnih literarnih tokov pripravile zanimiv 
in pester seznam, ki nagovarja zelo različne bral-
ce. Tako tiste, ki berejo le občasno, kot tudi ti-
ste, ki so strastni bralci, lahko bi dejali, da so pra-
vi sladokusci. Ob začetku projekta, ki tudi letos 
poteka med 21. marcem in 20. novembrom, pa 
so v vseh treh knjižnicah pripravili tudi prijetna 
druženja z literarnimi ustvarjalci.

Kot prvi so uvodni večer pripravili v sevniški knji-
žnici, v katerem se je v pogovoru s knjižničarko 
Tanjo Mikolič predstavila posavska pesnica Tea 
Oršanič, ki ji bogat pesniški jezik, ovit v mno-
ge metafore in pesniške prispodobe, veliko po-
meni. V uvodnem delu pogovora je samo sebe 
opisala kot osebo, ki je doma tam, kjer so doma 

občutki. »Merilo za pisanje poezije je srce,« je 
poudarila in pristavila, da se »srcevščine« ne da 
izmeriti. Slovenščina je zanjo eden najlepših je-
zikov – tudi zaradi dvojine. »V dvojini domuje 
ljubezen,« je dejala. Na vprašanje, ali je erotič-
nost tabuizirana v slovenskem literarnem pro-
storu, je odgovorila: »Je prva in najbližja sestra 
ljubezni. Erotika ni nič vznesenega; je zelo stvar-
na komponenta. Paziti pa je potrebno, kako se 
ubesedi, da ne meji na pornografijo.« V zaključ-
ku pogovora pa se je, kljub temu, da se literarno 
oblikuje že več let, pošalila in dejala, da je nje-
na življenjska pot še vedno poljska, le njive ima 
malo bolj obdelane. Pisala bo, dokler bo imela 
kaj povedati – ne glede na mnenja drugih. Do-
slej je izdala tri pesniške zbirke – Mah, Poča-
snost  dneva v deževanju in Prešite besede ter 
v soavtorstvu dve pripovedni deli.
Prijeten literarni dogodek so popestrile še ne-
objavljene pesmi, ki jih je prebirala avtorica, in 
glasbeni nastop Alenke Pintar na flavti in Jelke 
Gregorčič Pintar na kitari.

Že naslednji dan so na prvi pomladanski dan, 21. 
marca, v brežiški knjižnici gostili slovenskega pi-
satelja Vlada Žabota. Pogovor z avtorjem, ki ga 
je v prijetnem vzdušju vodila nekdanja radijska 
voditeljica in učiteljica slovenščine Janja Rosto-
har, je tekel predvsem o njegovi zadnji knjigi 
Sveta poroka, ki je vključena v letošnji bralni se-
znam. V epski pesnitvi, kot prvi tovrstni pri nas 
pisani v heksametrih, je avtor, ki je velik časti-
lec slovenskega jezika, obravnaval staroslovan-
ski mit o Zelenem Juriju. Žabot je med drugim 
zbranim spregovoril tudi o večni ujetosti med ži-
vljenje in smrt, o pisateljski svobodi in odnosu 
do pisanja ter slovenskega jezika, o trajnosti li-

terature, o pripravah in načinu pisanja ter o iz-
boru teme za pisanje, o čemer je dejal: »Tisti 
avtor, ki ne piše za denar, zabavo in razvedrilo, 
ampak raziskuje, se potaplja v jezik, dobi neko 
temo kot zahtevo.« Kot svobodni ustvarjalec v 
kulturi Žabot piše praktično vsak dan, trenutno 
pa pripravlja knjigo, ki bo obravnavala čas 7. sto-
letja kot pri nas še vedno manj raziskano obdo-
bje. Ob koncu je še dejal, da se tudi v času razvo-
ja elektronske knjige za obstoj tiskane knjige ni 
potrebno bati, saj meni, da ljudje v današnjem 
času ne berejo manj. Izrekel pa je tudi nekaj po-
hvalnih besed posavskim knjižnicam za pripravo 
bralnega projekta Posavci beremo skupaj.

Kot zadnjo v nizu prireditev so v petek, 22. mar-
ca, v Valvasorjevi knjižnici Krško pripravili po-
govor z enim najstarejših še živečih slovenskih 
pesnikov Cirilom Zlobcem. 

Ciril Zlobec, ki se je rodil davnega leta 1925 v 
številni družini na Primorskem in je med drugim 
znan kot pesnik ljubezenske poezije, je v zani-
mivem pogovoru s knjižničarjem Vilkom Planin-
cem odkrival tančice iz svoje bogato prehojene 
življenjske poti, na kateri je nastala tudi njego-
va obsežna bibliografija 115-tih knjižnih enot. V 
bralni projekt je letos vključena tudi njegova pe-
sniška zbirka »Tiho romanje k zadnji pesmi«, v 
kateri je izpel svojo bolečino do prezgodaj umr-
le hčerke Varje. Avtor, ki pravi, da ves čas piše 
iz sebe, je zbranemu občinstvu spregovoril tudi 
o ljubezni do svojih dveh umrlih otrok, hčerke 
Varje in sina Jaše, na katera je bil izredno pono-
sen in navezan. Govoril je tudi o pomenu lju-
bezni, svojih začetkih v poeziji, o pojmu večno-
sti in časa, o civilizaciji in pomenu prijateljstva. 
Prav iz prijateljstva med štirimi pesniki (Zlobec, 
Kovič, Menart in Pavček) se je pred šestdeseti-
mi leti rodila znamenita pesniška zbirka Pesmi 
štirih, ki je izšla v številnih ponatisih in krožila 
med bralci različnih generacij. Zbrani pa so lah-
ko prisluhnili tudi nekaterim Zlobčevim novej-
šim pesmim, ki bodo, kot sam pravi, izšle v zbir-
ki po njegovi smrti. 

Vsi posavski večeri so se  zaključili ob prijetnem 
druženju in klepetu z avtorji ter s povabilom obi-
skovalcem, da tudi v letos pristopijo k bralnemu 
projektu in odkrivajo različne bralne svetove v 
izbranih knjižnih delih. 

 Polona Brenčič, Smilja Radi

Posavske knjižnice 
skupaj v tretje leto 

Posavcev
SEVNICA, BREŽICE, KRŠKO – S predstavitvijo posavske besedne umetnice Tee Oršanič v sevniški 
knjižnici 20. marca in nato s predstavitvijo  slovenskega pisatelja, novinarja in urednika Vlada 
Žabota v dvorani Savice Zorko v brežiški knjižnici na prvi pomladni dan ter s pogovorom s pesni-
kom Cirilom Zlobcem v Valvasorjevi knjižnici Krško 22. marca se je že tretje leto zapored začel sku-
pen bralni projekt vseh treh omenjenih posavskih knjižnic pod naslovom Posavci beremo skupaj. 

V zanimivem pogovoru s knjižničarko v sevni-
ški knjižnici Tanjo Mikolič se je predstavila po-
savska pesnica Tea Oršanič (desno).

Direktorice v vseh treh knjižnicah so na uvo-
dnih večerih spregovorile pomenu razvoja bral-
ne kulture v Posavju. Na sliki od leve: direkto-
rica krške knjižnice Urška Lobnikar Paunović, 
vodja projekta v brežiški knjižnici Maja Frigelj, 
voditeljica Janja Rostohar, pisatelj Vlado Žabot 
in direktorica brežiške knjižnice Tea Bemkoč.

Literarni ustvarjalec Ciril Zlobec v pogovoru s 
knjižničarjem Vilijem Planincem

TD  A R T I Č E

POHOD  PO  ARTIŠKI 
SADJARSKI  POTI

Dobimo se v nedeljo, 21. 4. 2013, ob 9. uri  pred 
Prosvetnim domom v Artičah.

Pridružite se nam na pohodu z dobro 
voljo in veselo družbo ter pokušino  
domačih salam pri gostilni Štritof.

Organizacija pohoda  za 
odrasle je 7€, za otroke

brezplačno.

Informacije na tel.:031/770-901 ali 031/611311
V primeru slabega vremena se pohod prestavi na naslednjo nedeljo.

• mnogi dojenčki in majh-
ni otroci dokaj dobro prena-
šajo vožnjo z letalom, teža-
ve se lahko pojavijo, kadar je 
celotno potovanje predolgo, 
kadar veliko čakamo na leta-
liščih, prestopamo, po pristan-
ku še dolgo potujemo s kakim 
drugim prevoznim sredstvom 
in bistveno porušimo ritem 
spanja in hranjenja. Starši pra-
vijo, da boste žal šele na leta-
lu spoznali, kako vaš otrok za-
res prenaša letenje - nekateri 
otroci namreč pri spremem-
bi višine občutijo recimo bo-
lečino v ušesih zaradi neizena-
čenega pritiska. Da preprečite 
bolečino, starši priporočajo pi-
tje iz stekleničke ali da otro-
ke med vzletanjem in prista-
janjem dojite. Z letali potuje 
vedno več družin z malčki in 
nimajo nikakršnih težav, nega-
tivnejša izkušnja staršev, s ka-
terimi smo govorili, pa je bila 
predvsem z vlaki in avtobusi, 
sploh, če niso bili primerno kli-

Dodatne informacije:
GSM: 041 297 001 

www.kostanjeviska-jama.com

Ogled jame je mogoč med 
15. aprilom in 31. oktobrom 

ob sobotah, nedeljah ter 
praznikih, v poletnih mesecih 

(juliju in avgustu) vsak dan 
ob 10h, 12h, 14h, 16h ter 18h. 

Medijski pokrovitelj projekta

nadaljevanje s str. 17

Počitnice z dojenčkom, nočna mora ali veselje?

matizirani; pozitivne izkušnje 
staršev so bile tudi s potova-
nji z avtodomi; mamice pri-
poročajo, da vzamete s sabo 
blazine za dojenje;

• „Komaj smo se navadili, pa 
smo že spet menjali okolje,“ 
potarna ena od mamic. Pri-
poročljivo je, da počitnice z 
dojenčki trajajo dlje na enem 
mestu, da se otrok privadi vre-
menu, temperaturi, okolici in 
vzdušju. Dokler se otrok ne po-
čuti dobro, se tudi vi ne boste;

• skoraj vsi vprašani starši so 
svetovali, da se odločite za 
nastanitev v apartmaju ozi-
roma nekje, kjer si boste lah-
ko udobno in po svojih že-
ljah pripravljali hrano;

• priporoča se izogibanje tu-
rističnih vrhuncem sezone, 
z dojenčkom naj bi najlaže 
počitnikovali maja, junija ali 
septembra, a sonce je kljub 

temu izredno močno, zato 
otrokom vedno zagotovite 
senco in primerno zaščito s 
kremo ali oblačili;

Starši, ki so nam zaupali na-
šteta priporočila, so se z otro-
ki odpravili na počitnice, ko so 
ti imeli štiri, večina pa šest me-
secev, na morje pa so nekate-
ri prvič krenili že z dvomeseč-
nimi otroki oziroma, ko sta bila 
otrok in mamica že dovolj do-
bro in „fit“ za takšen podvig. 
Z dojenčki so zlahka obiska-
li tudi kakšno znamenitost, z 
enoletnimi otroki pa je bilo to 
že precej težje, pri večjih otro-
cih je pač potrebno „vklopiti 
vse tipalke“ in jih imeti čimbolj 
na očeh, ker že radi odkrivajo. 

 „Res, upoštevajte ritem in tem-
perament otroka, pa tudi vaše 
navade in počutje, pa spro-
ti se prilagajajte in se ne boj-
te težav že preden nastopijo. 
Tudi doma se kdaj zaplete, kaj-
ne? Kar v miru, z dobro pripra-
vo, pa bo vse v najlepšem redu 
in predvsem polno dragoce-
nih spominov,“ zaupa mamice 
osemmesečne Lane.  M. M. 
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Že 95 let 
kamnoseštva  
v Krškem
Redko katera snov je tako tesno povezana s človekom, kot je kamen. Že 

zgodnje civilizacije, čeprav niso imele sodobne tehnologije, so nam v ka-

mnu zapustile dragocena pričevanja o svoji zgodovini in obstoju. Kamnite 

stavbe, zgrajene pred nekaj stoletji in tisočletji, so dokaz o obstojnosti 

kamna in geniju starih mojstrov kamnosekov. Zapisi starih civilizacij v ka-

mnu so nam omogočili vpogled v njihovo kulturo, jezik in običaje. Kamen 

kot tak je najboljši medij za ohranitev informacij. Noben visoko tehnolo-

ški material ne more shraniti zapisanih informacij nekaj tisoč let.

V bližini Krškega 
so celo imeli 
v lasti manjše 
nahajališče kamna, 
ki je zadoščalo za 
takratne potrebe 
delavnice.

Kamen nas v našem okolju obdaja 
povsod, vseskozi ga imamo pred 
očmi. Ko se sprehajamo po gorah, 
ko se sončimo na naših plažah. 
Nezavedno nas spremlja skozi ce-
lotno življenje. Kot otroci smo me-
tali kamenčke v vodo, kot odrasli 
uporabljamo kamen za vsemogo-
če stvari, ki nas obdajajo. Skoraj 
noben objekt ni zgrajen brez vsaj 
malo kamna. Najdemo ga povsod, 
od polic na hiši pa do kamnitih 
pročelij in notranjosti pomemb-
nejših objektov. Obdaja ga mistika 

večnosti in nezavedna simbolika 
trdnosti in varnosti. Vprašajte se, 
kateri banki bi zaupali svoje pri-
hranke - tisti, katere stavba je iz 
lesa, ali raje tisti, ki je izdelana iz 
kamna?

V temačnem srednjem veku pred 
800 leti so živeli mojstri, ki so 
poznali kamen, njegove lastnosti 
in njegove meje. Poznali so tudi 
ostale znanosti in umetnosti, kot 
so aritmetika, geometrija, kozmo-
logija, matematika in filozofija. To 

so vse znanosti, ki jih na žalost ve-
lika večina kamnosekov v Sloveniji 
ne pozna. Se pa najde tu in tam 
kakšna izjema. 

Kamnoseštvo 
Jakša, eno 
najstarejših 
v Sloveniji
Kamnoseštvo Jakša iz Krškega na 
področju celotne Slovenije, pred-
vsem pa Posavja, Dolenjske in za-
dnja leta tudi Primorske, izdeluje 
unikatne in izredno kvalitetne iz-
delke iz kamna. V tem podjetju iz 
rok v roke prehaja družinska tradi-
cija kamnoseštva, ki se je začela 
leta 1917.

Ustanovitelj Ivan Štajner in njegov 
naslednik Ivan Metelko sta bila pri-
znana kamnoseška mojstra daleč 
naokoli. Kakor njuni izdelki krasijo 
in bogatijo objekte po širši posa-
vski okolici, lahko tudi naše izdel-

ke vidite v raznovrstnih objektih v 
Sloveniji in tujini. V bližini Krškega 
so celo imeli v lasti manjše naha-
jališče kamna, ki je zadoščalo za 

takratne potrebe delavnice. Tudi 
Marjan Jakša je prvi kamnoseški 
mojster nove generacije v Sloveni-
ji in Vitoslava Jakša je edina izuče-
na kamnosekinja v Sloveniji, saj je 
prevzela kamnoseško podjetje že 
kot dijakinja v srednji šoli. Sedaj 
podjetje vodi že četrta generacija 
kamnosekov in Kamnoseštvo Jakša 
je podjetje, ki ima eno najstarejših 
tradicij obdelave kamna v Sloveni-
ji. Večinoma izdelujejo izdelke za 
posameznike, sodelujejo z nekaj 
večjimi in finančno dobro stoje-
čimi podjetji v Sloveniji. Njihove 
izdelke najdete po vsej Sloveniji, 
tako v individualnih in javnih stav-
bah kot tudi v hotelih pri nas in v 
tujini. Prav tako je podjetje gosti-
lo mlade iz vse Evrope pri izvedbi 
projekta Parkart v Krškem. Ducat 
mladih se je preizkusilo v veščinah 
ročnega klesanja kamna in njihovi 
izdelki so postavljeni na ogled v 
mestnem parku. 

V podjetju imajo poleg strokovno 
podkovanih in izobraženih delav-
cev tudi moderno tehnologijo, ki 
jim omogoča izdelavo raznovrstnih 
izdelkov, kot so: okenske police, 
kamniti tlaki, stopnice, kuhinjski 

in kopalniški pulti, nagrobniki in 
ostali izdelki iz naravnega kamna. 
Njihove izdelke krasi unikatnost, 
zanesljivost izvedbe in visoka final-
na obdelava produktov. V kolikor 
pa bi jim želeli prepustiti oblikova-
nje vašega izdelka, vam bodo z ve-
seljem priskočili na pomoč, zaradi 
česar vam zagotovo ne bo žal. Nji-
hovi izdelki so izdelani v dogovor-
jenem roku in iz kvalitetnih mate-
rialov po zelo konkurenčnih cenah. 
Prijaznost in strokovnost je še ena 
lastnost podjetja. Kupci največ-
krat ne poznajo lastnosti kamna in 
v podjetju skrbijo za osveščenost, 
da naročniki vedo, kaj kupiti. 

Ni vse (le) v ceni
Že pri izbiri kamna je potrebno 
biti previden. Izbirajo najboljše 
materiale, ki jih je mogoče dobiti 
na tržišču. Vedno so zavezani k za-
dovoljstvu naročnika, ki mu poleg 
garancije najboljšega materiala 
zagotavljajo tudi kvaliteten servis 
od zasnove do izvedbe oziroma 
montaže izdelka. Uporabljajo kva-
litetne in preizkušene materiale, 
katerih lastnosti zagotavljajo dol-
go življenjsko dobo izdelka. 

Sebastijan in Marjan Jakša

Ivan Štajner je bil ustanovitelj družinskega podjetja. Kozmogram
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„Prav trajnost kamnitih izdelkov je 
sedaj pod vse večjim vprašajem. 
Vsi vemo, v kakšnih časih živimo, 
vendar nikoli ne smemo dopustiti, 
da bi z obdelavo kamna ’’na pol’’ 
in vgradnjo nekakovostnih materi-
alov goljufali naše kupce,“pravijo 
v podjetju. Pred leti so v kamno-
seštvu Jakša prejeli klic nekega 
mizarskega podjetja, če bi lahko 
popravili očitne napake pri pultih 
v hotelu v tujini, ki jih je izdelalo 
konkurenčno kamnoseško podjetje 
iz Slovenije. Na vprašanje, zakaj 
kamnosek noče odpraviti napak, so 
navedli, da je bil odgovor kamno-
seka, „da je za ta denar zadeva v 
redu in da ne mislijo popravljati 
izdelkov.“ No, naročnik se s ta-
kšno razlago ni strinjal in ni hotel 

prevzeti ne samo kamnitih pultov, 
ampak celotne opreme hotela. Po-
sledica je bila propad tega mizar-
skega podjetja v nekaj mesecih. 
To so stvari, ki se na žalost čedalje 
pogosteje dogajajo v tem času.

V zadnjem času opažamo porast 
števila kamnoseških delavnic (’’čr-
nih in belih’’), izobraženih kamno-
sekov, ki bi s svojim znanjem sveto-
vali in zasnovali svojim naročnikom 
najboljše izdelke, pa je vse manj. 
Vse je samo še vprašanje cene 
in zbijanja cene, kar posledično 
povzroči nižanje kvalitete izdelka 

ter izvedbe, kar nazadnje plačajo 
čez čas sami naročniki. Nekate-
ri kamnoseki s pridom izkoriščajo 
nepoznavanje kamnin in lastnosti 
kamnitih izdelkov pri naročnikih. 
Čas pokaže, da je tako, kot so rekli 
stari ljudje: za malo denarja, malo 
muzike. 

Opažamo, da je vse preveč stvari 
izdelano iz napačnih kamnin. Tudi 
kamen ni kamen in prevečkrat se 
gleda samo še na ceno in ne tudi na 
obstojnost ter primernost umešča-
nja določene kamnine v prostoru. 

Kupce je potrebno znova naučiti 
vrednosti domačih slovenskih ka-
mnin. Žalostno je, da v tujini ve-
liko bolj cenijo naše kamnine, kot 
jih pri nas doma. 

Čas pokaže 
slabosti materiala 
in izvedbe

Priča smo poplavi poceni neka-
kovostnih kitajskih granitov, pri 
katerih se v nekaj letih pokažejo 
njihove slabe lastnosti. Ali veste, 
da so nekatera kamnoseška podje-
tja v Nemčiji že začela pridobivati 
certifikate, da njihovih izdelkov 
ne izdelujejo mladoletni otroci iz 
Kitajske? Žalostno, da imajo neka-
tera kitajska podjetja, ki proizva-
jajo ’’poceni’’ kamnite izdelke in 
polizdelke, zaposlenih na stotine 
otrok, ki obdelujejo kamen v zelo 
primitivnih razmerah. Obstaja tudi 
cela vrsta sredstev, s katerimi ne-
kateri ’’kamnoseki’’ zakamuflirajo 
slabo obdelavo kamna. Na začet-
ku se vse sveti, čez nekaj časa pa 
začne ’’barva’’ kamna bledeti, kar 
je posledica nekakovostne in hitre 
obdelave kamnine. Tudi montaža 
in materiali, ki se vgrajujejo, so 
čedalje bolj vprašljivi.  

Samo poglejte kamniti tlak na Trgu 
Matije Gubca v Krškem. Začel je 
rjaveti. Zakaj? Položeni kamen 
sploh ni primeren za zunaj. Ka-
mnoseštvo Jakša je takrat ponu-
dilo boljši kamen, po zelo ugodni 
ceni, in bili so že izbrani za izva-
jalca, vendar je drugi konkurent 
očitno ogoljufal investitorja in 
glavnega izvajalca, ker je trdil, da 
je ponudil enak kamen. Pa ga ni. 
Investitorju in izvajalcu so  pred-
stavniki podjetja povedali, kaj se 
bo zgodilo kamnu na ploščadi čez 
nekaj časa, pa so bili blago rečeno 
postavljeni pod kap. Kamen pa rja-
vi in bo čedalje bolj rjavel. 

Tudi če se malo sprehodite po 
pokopališčih v naši občini, lahko 
opazite očitno razliko v kvaliteti 
izdelave nagrobnikov. Nekateri so 
dobro polirani, drugi ne, nekate-
rim se zlate črke svetijo, drugim  
ne, nekateri stojijo vrsto let in se 
ne posedajo, nekateri razpadejo 
že v dveh letih od postavitve. Ne-
katere napisne plošče so nepravil-
no montirane, se majejo in pred-
stavljajo nevarnost porušitve na 
kakšnega obiskovalca pokopališča. 
Vse na račun mogoče nekaj deset 
evrov nižje cene.

In ko smo že pri porušitvah: pred 
meseci se je zrušila spominska plo-
šča spomenika NOB na Senovem. 
Ugotovljeno je bilo, da tisti, ki je 
spominsko ploščo montiral, sploh 
ni uporabil sider za pritrditev, kar 
je nujno. Plošča je nekaj let pred-
stavljala nevarnost zrušitve na mi-
moidoče ali pa otroke iz vrtca in 
šole. In to samo zato, ker je izvaja-
lec hotel biti cenejši od konkuren-
ce. Četudi za ceno varnosti ljudi. 

Mojstri za obliko 
in zasnovo, 
ki je večna
Pa dosti o tem. Filozofija je pre-
prosta. V Kamnoseštvu Jakša znajo 
zasnovati in narediti izdelek, kot 
ga zna le malo katero kamnoseško 
podjetje v Sloveniji. S pomočjo 
znanja in izkušenj lahko zasnujejo 
in svetujejo pravilno izbiro kamnine 
za izdelek. Njihovo mnenje je, da 
so kamniti izdelki narejeni za daljše 
časovno obdobje in da naj bodo iz-
delani tako, da trajajo kar najdlje. 
To tudi v naslednjih letih prihrani 
naročnikom denar za vzdrževanje. 

Pri Kamnoseštvu Jakša so znani 
po izdelavi unikatnih nagrobnikov. 
Nagrobnik je zadnja usluga in po-
mnik človeku, ki nam je bil blizu, 
zato nagrobniki ne bi smeli biti nek 
serijski izdelek. Že pri samem na-
črtovanju nagrobnikov poskušajo 
uveljavljati simbolizem in uvelja-
vljena arhitekturna razmerja. Vse 
pomembne stavbe na svetu imajo 
v svoji zasnovi vtkano tako simbo-
lizem, razmerja in geometrijo. Ge-
ometrija je neke vrste jezik oziro-
ma govorica stavbe ali izdelka, ki v 
prepletu  svojih dimenzij in razme-
rij pove namen in funkcijo izdelka. 
Ta znanja v podjetju uporabijo, ko 
naročnik želi čim bolj svojstven 

in unikaten nagrobnik za svoje 
najdražje. So mojstri za obliko in 
zasnovo, ki je večna. Ti nagrobniki 
bodo stali še nekaj desetletij ali 
celo dlje, ne da bi kvarili prostor. 

Dejansko smo v zadnjem času priča 
modernejšemu industrijskemu obli-
kovanju nagrobnikov. Ali je trend 
pravi, bo presodil čas. Dejstvo pa 
je naslednje: izdelki, ki bodo v sebi 
nosili zrna klasike, simbolizma, raz-
merij, izpeljanke naravnih oblik, 
skupaj s pravo izbiro materiala in 
obdelave, bodo večno v modi.

Tudi ostale izdelke iz kamna po-
skušajo v podjetju izdelati drugače 
kot konkurenca. Če je le mogoče, 
bolj izvirno, tehnološko dovršeno 
in kvalitetno umeščeno v prostor. 
Okenske police, stopnišča, tlaki, 
kuhinjski in kopalniški pulti …  Za-
kaj ne – saj hišo delate enkrat v 
življenju in takrat jo naredite do-
bro. Večina rešitev ni draga – va-
žna je ideja. „Nekateri ponujajo 

30 % popuste, saj imajo do 40 % 
višje osnovne cene kot mi, drugi 
so ’ ’poceni’’, pa se za njimi vse 
podira. Kaj vam ponujamo mi? Nič 
drugega kot zanesljivost, strokov-
nost, prijaznost in vrhunske izdel-
ke za konkurenčno ceno,“ pravijo. 
Svojim naročnikom lahko ponudijo 
celovito strokovno rešitev: najsi 
gre za izvedbo kamnoseških del na 
vašem objektu, kjer vam lahko po-
nudimo kompletno izvedbo od na-
črtovanja, izvedbe izolacij in tla-
karskih del pa do finalne kamnite 
površine, kot tudi na prav vseh po-
dročjih, ki jih pokriva kamnoseška 
stroka in dejavnost. V kolikor bi 
želeli pridobiti več informacij o iz-
delkih Kamnoseštva Jakša, ste va-
bljeni, da se oglasite pri njih, kjer 
boste dobili poleg informacij tudi 
izredno konkurenčno ponudbo. 

Če hočete imeti dober izdelek iz 
kamna, ki bo trajal, se oglasite v 
Krškem. 

»Vsi vemo, 
v kakšnih časih 
živimo, vendar 
nikoli ne smemo 
dopustiti, da bi z 
obdelavo kamna 
’’na pol’’ in vgradnjo 
nekakovostnih 
materialov goljufali 
naše kupce«

Izdelava napisa na kamen

Kuhinjski pult

Kopalnica

Izrez kuhinjskega pulta
Nagrobnik

NautilusPult VeronaZunanji tlak
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ligaški semafor

ROKOMET
MLADINCI – 1. SRL
Rezultat – Krško : Grosuplje 
36:26
Lestvica - 1. Slovan 36, 7. Kr-
ško 17

ČLANICE 1.B DRL
Rezultat – Brežice : Burja 
31:15
Lestvica – 1.Olimpija 29, 6. 
Brežice 12

NOGOMET

ČLANI 2. SNL
Rezultat - Dob : Krško 1:2 
(Vodeb, Petric)
Lestvica – 1. Zavrč 44, 6. Kr-
ško 20

MLADINCI / KADETI 2. SNL
SML – Krško : Železničar 4:0 
(Bučar 3x, Rožman A.), 1. 
Dravograd 36, 2. Krško 32
SKL – Krško : Železničar 1:0 
(Škoberne), 1. Dravograd 36, 
3. Krško 31
Lestvica skupaj - 1. Dravo-
grad 72, 2. Krško 63

U14 1. SNL - VZHOD
Rezultat - Krško : Maribor 2:2 
(Kneževič, Ribič)
Lestvica – 1. Maribor 56, 3. 
Krško 42

MALI NOGOMET

ČLANI - KVALIFIKACIJE za 
1. SFL 

Rezultati – Sevnica : Nazarje 

7:8 (1:1) (Martič), Sevnica : 
Nazarje  6:2 (Kranjčevič 2x, 
Martič 2x, Nečemer, Krnc)
Stanje v zmagah – Nazarje : 
Sevnica 2:2 (igra se na 3 do-
bljene)

U21 - FINALE DP
Rezultata - Litija : Sevnica 
3:4 (Nečemer, Krnc, Joldić 
6m, Škorič ag.), Sevnica : Li-
tija 4:2

ODBOJKA

STAREJŠE DEKLICE – B liga - 
skupina B
Rezultati – Grosuplje II : Kr-
ško 2:0, Novo mesto : Krško 
0:2
Lestvica – 1. Kostak-Elmont 
Brestanica 10, 2. POK Krško 8

STAREJŠI DEČKI – B liga - 
skupina B
Rezultati - Kostanjevica : Ko-
čevje 2:0, Bled : Kostanjevi-
ca 0:2
Lestvica – 1. Kostanjevica 10

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultati – Medvode : Kr-
ško 55:104, Komenda : Kr-
ško 61:85
Lestvica – 1. Krka mladi 41, 
4. Posavje Krško 36

MLADINCI 2. SKL – skupina 
B2 VZHOD 1
Rezultat – Ilirija : Krško 77:49
Lestvica - 1. Rogaška 32, 6. 
Posavje Krško 22

Posavski alpinisti tudi v 
zimskem obdobju ne po-
čivajo. Februarja so bili 
aktivni v številnih zale-
denelih slapovih v slo-
venskih alpskih dolinah, 
razmere pa so dopuščale 
tudi solidno turno smuko. 
Dosedanja zima obeta še 
dolgo smučarsko sezono 
v slovenskih in evropskih 
gorah.
V začetku marca sta fran-
coske Alpe obiskala Matej 
Zorko in Marko Levičar. 
Odpravila sta se v pogor-
je Mont Blanca nad Cha-
monixom – prestolnico 
svetovnega alpinizma. Za 
spoznavanje z razmerami 
sta opravila s kratko in jedrnato smerjo Claire-Chazal (II/4, 
M, 400 m) v Aiguille Carree (3716 m). Po dnevu počitka pa 
sta se odpravila pod steno Les Droites (4001 m), v katero sta 
vstopila ob 3. uri zjutraj. V 12 urah plezanja sta opravila z 
zahtevno smerjo Ginat-Jackson (V/5+, M4, 1000 m), nato pa 
do zgodnjega jutra sestopala v dolino ter se vrnila v domo-
vino. Vzpon nedvomno sodi med boljše zimske alpinistične 
podvige posavskih plezalcev v Alpah. PAK

Odličen vzpon Zorka in Levičarja

Mladi plezalci so sredi januarja pričeli s pripravami na novo 
sezono. Za uvodne preizkušnje vsako leto poskrbi sistem tek-
movanj Vzhodna liga, ki mladim omogoča postopno uvajanje 
na tekmovanja in vsako leto predstavlja prvo medsebojno 
merjenje moči in plezalno druženje. 4. tekma Vzhodne lige 
bo 20. aprila na sporedu tudi na novi umetni steni v športni 
dvorani v Brežicah, kjer organizatorji pričakujejo skoraj 300 
mladih tekmovalcev.
Prvi tekmi, v Radljah ob Dravi in na Ptuju, sta bili za posa-
vske plezalce dober obet pred sezono. Rezultatsko sta lah-
ko najbolj zadovoljna že izkušena tekmovalca Aljaž Motoh 
in Rok Molan, ki v kategoriji starejših dečkov oziroma kade-
tov krojita skorajšnji vrh razpredelnice. Pomembne izkušnje 
pa nabirajo ostali: Lara Zupanc med mlajšimi deklicami drži 
prvo deseterico, med starejšimi deklicami pa se v hudi kon-
kurenci borijo Živa Bezjak, Lea Mahne in Urška Sagernik. 
Jakob Preskar in Jaka Pinterič imata za seboj šele eno tek-
mo, kjer sta plezala solidno. Večina med njimi sicer formo 
tempira na pozno pomlad, ko se začne državno prvenstvo, 
in na kasnejše nadaljevanje sezone v naravnih plezališčih.
 PAK

Plezalci začeli z Vzhodno ligo

Sindikat poklicnih gasilcev Krško v soboto, 13. aprila, v 
OŠ Leskovec pri Krškem organizira dobrodelni nogome-
tni turnir, na katerem bodo nastopile ekipe PGE Krško, 
PP Brežice, Urgenca Krško, TE Brestanica, NEK in GRC 
Novo mesto. Med tekmami bodo zbirali dobrodelne pri-
spevke za 10-letno Patricijo Butkovič iz Pišec, ki ima ce-
rebralno paralizo. Njena želja in želja njenih staršev je, 
da bi lahko s pomočjo drage Therasuit terapevtske teh-
nike nekoč sama hodila. Sicer pa se donatorski prispev-
ki za Patricijo zbirajo na Škofijski Karitas Celje, Muzej-
ski trg 8, 3000 Celje, odprt pa je tudi transakcijski račun 
za nakazilo: SI56 0600 0097 7538 266, sklicna številka 
29401, namen nakazila: Donacija za Patricijo Butkovič.

Dobrodelni turnir za Patricijo

GORIČAN – Na prvi dirki letošnjega skupnega državnega prven-
stva Slovenije in Hrvaške v speedwayu je najboljši Krčan Samo 
Kukovica v finalni vožnji osvojil 4. mesto. Po ogorčenem boju 
je tretjo stopničko osvojil Aleksander Čonda, ki v novi sezo-
ni nastopa za klub iz Lendave, medtem ko sta bila po priča-
kovanju najboljša Jurica Pavlic in Matej Žagar, ki je po petih 
zmagah v rednem delu moral v finalu priznati premoč Hrva-
tu. Uvrstitve ostalih voznikov iz AMD Krško: 5. Denis Štojs, 9. 
Žiga Radkovič in 11. Matic Ivačič. Naslednja dirka za DP bo v 
soboto ob 15. uri na stadionu AMTK Ljubljana v Šiški.  S. M.

Kukovica v finalu

Domačini so sicer začeli po 
željah in povedli v prvem pol-
času, tako so bili le gol od-
daljeni od skupnega uspeha. 
V drugem polčasu so gostje s 
svojo značilno agresivno igro 
prisili Litijane v zadetek v la-
stno mrežo, Nečemer pa je 
poskrbel za prvo vodstvo, ko 
je zadel kmalu po izenače-
nju. Domači so se kmalu vr-
nili v igro, vendar niso zmogli 
naslednjega koraka. Trenu-
tek, ki je odločil prvaka, se je 
zgodil dve minuti pred kon-
cem, ko je za Sevničane ob 
igralcu več zadel Krnc. Do-
mači bi do konca potrebova-
li še tri zadetke, kar je bilo 
praktično nemogoče, konč-
ni rezultat pa je iz kazenske-
ga strela postavil Joldić. Ka-
petan ekipe Domen Krnc je 
po tekmi izjavil: »Pred tek-
mo smo se dogovorili, kako 
igrati. Ta naslov nam veli-
ko pomeni, lovoriko posve-

Mladi Sevničani državni prvaki, 
člani v Nazarjah za prvo ligo

čamo trenerju, ki je verjel v 
nas, našemu klubu in vsem, 
ki se trudijo za KMN Sevni-
ca.« Trener Mitja Jontez pa 
je dodal: »V prvem polčasu 
smo bili malce v krču, a sem 
fantom razložil, da za to ni 
razloga – tekma je veselica, 
kjer moraš uživati. Dejansko 
smo kot ansambel, ki vadi 

cel teden, potem pa navduši 
v soboto na veselici.« Za dr-
žavne prvake so v sezoni za-
igrali: Domen Krnc, Jan Ne-
čemer, Uroš Martič, Mihael 
Grigić, Mirnes Joldić, Aljaž 
Kugler, Marko Račič, Seba-
stijan Šribar, Rok Baznik, 
Jan Mlakar, David Pečnik, 
Jernej Jazbec, Rok Grubar, 

Matjaž Repovž, Matic Zida-
nič in Jaka Šket.
Nekaj več dela od pričakova-
nega pa ostaja še članski eki-
pi KMN Sevnica, ki se v izje-
mno izenačeni kvalifikacijski 
seriji bori za vstop v 1. SFL. 
Sevničani po 2. mestu iz dru-
goligaškega tekmovanja bi-
jejo pravo bitko s prvoligaši 
iz Nazarij. Po štirih odigranih 
tekmah je rezultat 2:2 v zma-
gah. V prvi ligi bo v naslednji 
sezoni zaigrala ekipa, ki bo 
dosegla tretjo zmago. Sevni-
čani so imeli v četrti tekmi 
»zaključno žogo« na doma-
čem igrišču, ki so jo nesreč-
no izgubili po streljanju ka-
zenskih strelov. Odločilna 
peta tekma bo tako v petek, 
12. aprila, ob 19. uri v Nazar-
jah in lahko upamo na popoln 
zaključek sevniške malonogo-
metne sezone.
 Luka Šebek 
 foto: KMN Sevnica

Slavje mladih Sevničanov po osvojenem naslovu

SEVNICA - 6. april 2013 bo z zlatimi črkami zapisan v zgodovino Kluba malega nogometa Sevnica. Zgo-
dovinski prvi naslov državnih prvakov v kategoriji mladih so si po zmagi na prvi tekmi prislužili z zma-
govitim zaključkom sredi Litije. Tam so z veseljem ob uspehu povzročili pravi "potres" in zasluženo po-
stali državni prvaki v selekciji U21 za sezono 2012/13.

Za skupni pokal je štelo šest 
tekem, ki so se v mesečnem 
zaporedju zvrstile v Šentjan-
žu, Sevnici, Boštanju (od-
povedana zaradi sneženja), 
Krmelju, Blanci s finalnim te-
kom ponovno v Sevnici. Za 
skupno uvrstitev je bilo po-
trebno sodelovati na vsaj treh 
tekmah. Zaključne podelitve 
so se udeležili vsi tekmoval-
ci. Absolutni zmagovalec Sev-
niškega pokala 2012 je postal 
domačin, dolgoletni uspešni 
tekač Robert Lendaro, ki se 
je udeležil štirih tekem in na 
vseh štirih absolutno zmagal. 
Pri ženskah je postala absolu-
tna zmagovalka mlada, 13-le-
tna Karin Gošek, ravno tako s 
štirimi absolutnimi zmagami. 
Karin je lep uspeh letos dose-
gla že z naslovom državne pr-
vakinje v krosu. 

KRŠKO – Pred Mercatorjem na CKŽ 132a bo konec tedna, 13. 
in 14. aprila, potekalo največje vseslovensko rekreativno 
tekmovanje v malem nogometu, SiOL pokal. Na drugem od 
13 turnirjev se bodo pomerili ljubiteljski igralci malega no-
gometa, ki jih čaka skupaj za več kot 1.000 evrov denarnih 
nagrad ter materialne nagrade, člani zmagovalne ekipe pa 
bodo poleg pokala domov odnesli še vstopnico za ljubljanski 
finale v septembru, kjer se bodo potegovali za ogled finala 
UEFA Lige prvakov 2014 v Lizboni.

Sevniški tekaški pokal 
SEVNICA, POSAVJE – Izjemno aktivni Atletski klub Sevnica je s pomočjo KŠTM Sevnica in Študentske-
ga kluba Sevnica konec marca uspešno zaključil Sevniški pokal 2012, ki je potekal od oktobra minulega 
leta vse do finala v mesecu marcu v letošnjem letu. Gre za največjo serijo športno rekreativnih priredi-
tev v Posavju, za kar si organizatorji iz vrst AK Sevnica zaslužijo posebno pohvalo. 

Ostali zmagovalci po kate-
gorijah, ki so končali Sev-
niški pokal 2012, so: Živa 
Slapšak, Timotej Krašo-
vec, Ajda Slapšak, Enej 

Jagodič, Anja Jerele, Luka 
Lazar, Urška Krašovec, Kle-
men Sladič, Hana Kranjec, 
David Remar, Boštjan Sla-
dič, Karin Gošek, Miha Po-

všič, Janja Košar, Dušan 
Krašovec, Robert Lendaro in 
Zdravko Kukman. Teki so bili 
lepo obiskani, redno se jih je 
udeleževalo med 50 in 100 
tekači, največji obisk pa je 
imel prvi tek v Sevnici, kjer 
se je nabralo kar 110 teka-
čev vseh starosti. Tekači so 
prihajali iz celotne Sloveni-
je s poudarkom na posavskih 
tekačih. Domačini so bili v 
ospredju tako po številčnosti 
kot tudi po končnih uspehih. 
AK Sevnica zelo uspešno skr-
bi za zdrav način življenja in 
spodbujanje tekaške misel-
nosti v domačem kraju, ob-
čini in širše v Posavju. Vsem, 
ki so uspešno zaključili Sev-
niški pokal 2012, namenjajo 
iskrene čestitke in vabilo za 
naslednje leto.
 Luka Šebek 

Absolutna zmagovalca sevniškega pokala Robert Lenda-
ro in Karin Gošek (foto: AK Sevnica)

Konec tedna turnir za SiOL pokal 

BREŽICE – Tekmovalci TD Sokol Brežice so se 6. aprila v Lju-
bljani udeležili tekme v gimnastiki v tekmovalnem A progra-
mu za 24. pokal Narodnega doma. Beni Kunst in Matija Kajs 
sta tekmovala v višjem nivoju OV4, Kunst je bil odličen tre-
tji, Kajs pa četrti. V kategoriji OV3 sta tekmovala Boris Mi-
loševič in Žan Krajnc, prvi je zasedel tretje, drugi pa dese-
to mesto. V kategoriji OV2 so se tekmovanja udeležili tudi 
mlajši tekmovalci in ekipno v postavi Tadej Petančič, Vid Ko-
vačič in Jak Rovan zasedli drugo mesto, najboljši med njimi 
pa je bil Petančič, ki je zasedel peto mesto.

Sokoli na pokalu Narodnega doma

Šport v Posavju



Posavski obzornik - leto XVII, številka 8, četrtek, 11. 4. 2013 25POSAVSKA PANORAMA

Kam v Posavju?
Četrtek, 11. 4.

• ob 15.30 v MT Senovo: te-
čaj nemščine

• ob 16.00 v veliki predaval-
nici 119 na ŠC Krško – Sevni-
ca: zaključek projekta Viri 
energije za prihodnost

• ob 17.00 v KD Krško: revi-
ja mladinskih pevskih zbo-
rov „Pesem mladih src“ 

• ob 17.00 v MC Brežice: 
otroška gledališka predsta-
va Gusar Berto (Sten Vilar)

• ob 17.30 v MC Krško: priče-
tek začetnega tečaja fran-
coščine

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Miše Puše-
njak „Kako pridelati zdra-
ve vrtnine“

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predavanje 
in predstavitev knjige Ta-
tjane Frumen „Reiki: ener-
gija ljubezni“

• ob 18.00 v MC Krško: po-
ker liga 

Petek, 12. 4.

• ob 15.00 v MT Senovo: izde-
lovanje čebelic iz WC rolic

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: pizza party

• ob 18.00 v Domu Svobode 
Brestanica: odprtje razsta-
ve ročnih del na temo „Na-
gelj v življenju in veze-
nju“; razstava bo na ogled 
še v soboto in nedeljo, 13. 
in 14. 4., od 9.00 do 18.00

• ob 18.00 v MT Raka: bese-
dno soočenje

• ob 19.00 v MC Krško: deba-
tni večer „Veganstvo ali ne“

• ob 19.00 v telovadnici OŠ 
Artiče: slavnostna priredi-
tev ob 170-letnici šole v Ar-
tičah

• ob 19.00 v knjižnici na Se-
novem: potopisno predava-
nje Uroša Žajdele o Zele-
nortskih otokih

• ob 19.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki: odprtje razsta-
ve Nataliye Gorza „Slike in 
risbe“

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: PotOpis - 
avantura Karibske Kolumbi-
je z Morano Polovič

• Sobota, 13. 4.

ob 8.00 izpred gostilne Žol-
nir v Kostanjevici na Krki: 
pohod po Ressljevi poti

• ob 9.00 pred pošto v Bi-
strici ob Sotli: čistilna akci-
ja Očistimo Šempeter

• ob 9.30 v MT Raka: izdelaj-
mo družabno igro

• ob 10.00 na hipodromu 
Brege pri Krškem: 3. držav-
na razstava konj pasme po-
savec (v primeru slabega 
vremena se prireditev pre-
stavi na 20. 4.)

• od 10.00 do 12.00 v avli 
MC Brežice: izmenjevalni-
ca igrač

• ob 10.00 v MC Krško: sobo-
tne delavnice za otroke – Ko 
kamenčki oživijo

• ob 10.00 v MT Senovo: eko-
nomično kuhanje, ekono-
mična poraba hrane

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjanje z das maso

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: lego večer

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Brežice: V plesnem 
vrtincu – območna revija 
plesnih skupin

• ob 19.00 v MC Krško: gleda-
liška predstava „Šah mat“

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
v Podbočju: komedija „Zbe-
ži od žene“ v izvedbi dram-
ske sekcije „Vaška scena“ 
KUD Slavček Velika Dolina

• ob 19.30 v KD Krško: klov-
novsko gledališka predstava 
Eve Škofič Maurer „Moja nit 
je rdeča“, dodatno za mo-
dri abonma in izven

• ob 22.00 v klubu MC Bre-
žice: koncert skupine Gro-
oveapartment

Nedelja, 14. 4.

• od 9.30 do 16.00 na Race-
landu v Vrbini: preventivna 
akcija Motorist

Ponedeljek, 15. 4.

• od 18.00 dalje v Prosve-
tnem domu Brežice: Lin-
hartovo srečanje – območno 
srečanje odraslih gleda-
liških skupin, ob 18.00: 

Zbeži od žene – komedija 
v izvedbi dramske sekcije 
„Vaška scena“ KUD Slavček 
Velika Dolina, ob 20.30: 
Svet se vrti, če si al‘ če te 
ni – komedija v izvedbi gle-
dališke skupine „Smeh ni 
greh“ KD Orlica Pišece

Torek, 16. 4.

• ob 8.10 v Domu kulture 
Radeče: regijsko srečanje 
otroških gledaliških skupin 
(1. del)

• ob 10.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Nade Kozjek 
„Zelišča – nabiranje, shra-
njevanje, sušenje“ (3. del)

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave Glamuro-
zna Ana

Sreda, 17. 4.

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

• ob 17.00 v klubu KD Krško: 
literarni večer z gostjo Aksi-
nijo Kermauner

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

Četrtek, 18. 4.

• ob 15.30 v MT Senovo: te-
čaj nemščine

• ob 18.00 v MC Krško: po-
ker liga 

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predava-
nje „Beljakovine za življe-
nje in smrt“

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

Petek, 19. 4.

• ob 15.00 v MT Senovo: 
okraševanje kljukic za pe-
rilo

• ob 17.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: odprtje 
stalne muzejske razstave 
Trapisti v Rajhenburgu

• ob 17.00 v sejni sobi MC 
Brežice: likovna delavnica 

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: pomladno cvetje

• ob 18.00 v MT Raka: Minu-
ta do zmage

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
latin-jazz koncert zased-
be Vivaracha, za jazz-etno 
abonma in izven

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: stand up komedija 
Srđana Jovanovića „Sku-
pinska terapija“

Sobota, 20. 4.

• ob 9.00 v MC Krško: čistilna 
akcija (Mladinske brigade)

• ob 9.30 v MT Raka: pojdi-
mo v naravo

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delajmo zmaja

• ob 14.00 na Gradu Rajhen-
burg: delavnica „Dediščina 
trapistov: čokolada in vino“

• ob 18.00 v KD Krško: re-
vija plesnih skupin „Plesni 
mozaik“

• ob 19.00 v Kostanjevici na 
Krki: komedija „Zbeži od 
žene“ v izvedbi dramske 
sekcije „Vaška scena“ KUD 
Slavček Velika Dolina

• ob 19.00 v kulturni dvorani 
v Šentjanžu: prireditev KUD 
Budna vas „Naša pesem“

• ob 20.00 v Termah Čatež: 
komedija Janeza Hočevar-
ja – Rifleta „Star fotr“

• ob 21.00 v MC Krško: EVS 
„bye, bye party“

Nedelja, 21. 4.

• ob 9.30 na parkirišču Vile 
Istenič v Stari vasi na Bi-
zeljskem: pohod po »Peš-
poti k repnicam«, štartni-
na: 7 evrov

• ob 15.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: jav-
no vodstvo po razstavi Tra-
pisti v Rajhenburgu, vodila 
bo avtorica razstave Irena 
Fürst

• ob 19.00 v KD Krško: letni 
koncert Big banda Krško z 
gostjo Alexandro Sladjano 
Milošević

Ponedeljek, 22. 4.

• v parku pred Valvasorjevo 
knjižnico Krško: prireditev 
ob svetovnem dnevu knjige 
„Podarimo knjigo in cvet“

• ob 10.00 v sejni sobi MC 
Brežice: razprava na temo 
„16 – starost za vključeva-
nje?“

• ob 18.00 v večnamenskem 
prostoru OŠ Raka: podelitev 
bralnih značk z gostom Pri-
možem Suhodolčanom

Torek, 23. 4.

• od 9.00 do 13.00 oz. od 
16.00 do 20.00 v Mestni 
hiši Brežice: kreativna de-
lavnica „Izdelaj si svo-
je oblačilo“, info in prija-
ve na ana@mc-brezice.si, 
cena: 60 €

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: delavnica „Roko-
delska dediščina trapistov: 
krojaška delavnica“

• ob 17.00 v veliki dvorani 
KD Krško: zaključno tek-
movanje projekta „Mladi 
genijalci“

• ob 19.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
predavanje Ivana Esenka 
„Vrt, učilnica življenja“

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: komedija z dve-
ma obrazoma „Instant“ v 
izvedbi PD Vrhovo, gleda-
liški abonma za odrasle in 
za izven

Sreda, 24. 4.

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

• ob 18.00 v sejni sobi A 
Občine Krško: brezplač-
no predavanje „Kuhajmo 
zdravo z Emilijo Pavlič“

• ob 18.00 v prostorih PK 
Lukec Krško: predavanje 
mag. Janeza Aljančiča o 
ponovni povezavi; obve-
zne prijave na 040 663 059 
(Dušan Vodlan) in e-mail 
dusan@lukec.net, prispe-
vek: 15 €

• ob 19.00 v Knjižnici Sev-
nica: zaključek literarne 
ustvarjalnice za odrasle z 
naslovom „V meni prebi-
va“ pod vodstvom Marije 
Kalčič

• ob 19.00 v gostilni Žol-
nir v Kostanjevici na Krki: 
pogovor z antropologom 
in etnologom Božidarjem 
Jezernikom „Povabilo na 
kavo“

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

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

Eva Š. Maurer: 
MOJA NIT JE RDEČA

 klovnsko-gledališka predstava
sobota, 13.4., ob 19.30 uri

za modri abonma znižane vstopnice, prevzem na blagajni;

VIVARACHA 
koncert iz Jazz-etno cikla

Zasedba: Ariel Cubria – kitara, bas, vokal, Vlado Batista – violina, vokal, Jacques Centonze – 
tolkala, Julio Valdés – el.klavir, vokal, Lazaro Amed Hierrezuelo – tolkala, vokal.

petek, 19.4., ob 20. uri
Klub KDK

BRESTANICA – Z odprtjem gostujoče razstave »Herman Lis-
jak na gradu Rajhenburg« , ki jo je 4. aprila pripravil Muzej 
novejše zgodovine Celje v sodelovanju s krškim kulturnim 
domom, enoto Grad Rajhenburg, Valvasorjevo knjižnico in 
knjižnico KD Svoboda Brestanica, so odslej na gradu Raj-
henburg na voljo tudi zanimive vsebine za najmlajše obis-
kovalce. 

Kot je v uvodu povedala kustosinja Alenka Černelič Krošelj, 
je postavitev razstave »Herman Lisjak na gradu Rajhenburg« 
nadaljevanje dobrega sodelovanja na področju muzejske de-
javnosti z različnimi slovenskimi muzeji. Direktorica Muzeja 
novejše zgodovine mag. Tanja Roženbergar Šega je pouda-
rila pomen delovanja edinega slovenskega otroškega muzeja, 
ki je v 18-letnem obdobju delovanja znotraj celjskega mu-
zeja postal prepoznavna muzejska institucija, iz katere ot-
roci odhajajo navdušeni. 

Razstavo je pripravila vodja pedagoških programov v celjskem 
muzeju Jožica Trateški, ki je predstavila tokratno postavitev 
iz sicer sedmih razstav, ki so bile skozi več let na ogled v otro-
škem muzeju. Vanjo so poleg muzejskih predmetov in teks-
tovnega dela vključeni tudi praktični prikazi, kjer bodo otroci 
lahko razmišljali in ustvarjali. Prikazane so delne postavitve na-
slednjih razstav: Herman Lisjak spoznava denar, Zvezde Evro-
pe, Hitreje višje, močneje, Če ne bomo brali, bo volk pojedel 
Rdečo kapico, Prometna pot v Hermanov brlog, Dobra igrača in 
Kraški ovčar pri Hermanu Lisjaku.
Kot osrednja gostja popoldneva je bila ena najbolj prepoznav-
nih slovenskih otroških ilustratork Lilijana Praprotnik Zupan-
čič, bolj znana kot Lila Prap. Njena sogovornica Alenka Černe-
lič Krošelj jo je predstavila kot »večplastno umetnico, ki te s 
slikami posrka v svoj svet«. Razstavo je s spodbudnimi beseda-
mi pospremil na pot župan občine Krško mag. Miran Stanko, ki 
je v svojem nagovoru dejal, da je bilo v obnovo gradu vloženo 
veliko truda, zato je pomembno, da prostori obnovljenega gra-
du dobivajo tudi zanimive vsebine, saj vsaka vsebina pomeni 
tudi nov kamenček v mozaiku celote. Prijetno sončno popold-
ne v veliki dvorani rajhenburškega gradu so z glasbo obogatili 
učenci brestaniške osnovne šole pod vodstvom mentorice Stan-
ke Macur. Otroci in starši pa so se tudi v nadaljevanju ustvar-
jalno družili z maskoto Hermanom Lisjakom, za katerega sta 
kostum izdelali Irena Ina Čebular iz Brestanice in Ksenija Zajc 
iz Ljubljane.  Polona Brenčič

Herman Lisjak na gradu 
Rajhenburg

Herman Lisjak je takole pozdravljal obiskovalce.

ŠENTJANŽ - V Kulturnem domu Šentjanž se je 15. marca odvi-
jala prireditev z naslovom O trti in vinu v organizaciji pevske 
skupine Društva vinogradnikov Šentjanž. S koncertom so želeli 
»pojoči vinogradniki« obiskovalkam in obiskovalcem približa-
ti zgodovino vinske trte, predstaviti vinsko kulturo in jim ve-
čer polepšati s pesmijo. O pomenu trte in vina v krščanstvu je 

spregovoril župnik Janez Cevec. Prireditev, ki sta jo povezova-
la Jožica Pelko in Boštjan Repovž, so popestrili še septet For-
tuna, domača pesnica Marija Bajt, učenke in učenci OŠ Milana 
Majcna Šentjanž ter Tonica Revinšek in Toni Repše. Prijeten 
večer se je zaključil v družbi prijateljev s kozarčkom rujnega, 
ki ga je prispevalo Društvo vinogradnikov Šentjanž in prigriz-
kom Pekarne Bistrica ter žena pevcev. M. S./R. S.

O trti in vinu 

Pevska skupina Društva vinogradnikov Šentjanž je sku-
paj z gosti pripravila v domačem kraju prijeten večer.

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
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JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG ZA IZBOR DELODAJALCEV 
V POSAVSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 2013/2014

Regionalna razvojna agencija Posavje je 29.3.2013 objavila Javni poziv za vključitev 
delodajalcev v Posavsko štipendijsko shemo.

Predmet poziva je izbor delodajalcev v sistem kadrovskega štipendiranja. Na poziv se 
lahko prijavijo podjetja, ki imajo sedež na območju občin Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Sevnica ali Radeče; imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza deficitarnosti ali razvojni 
perspektivnosti ter se zavežejo, da bodo štipendista zaposlili za najmanj enako obdobje, 
kot ga bodo štipendirali s pomočjo Posavske štipendijske sheme. Delodajalci, ki se 
prijavijo na javni poziv, v prijavi opredelijo izobraževalno strukturo prejemnikov štipendij, ki 
jih nameravajo soštipendirati v Posavski štipendijski shemi. Na podlagi izkazanih potreb 
posavskih delodajalcev bo v septembru 2013 objavljen razpis za štipendije za tiste poklice 
in stopnje izobrazbe, za katere bodo podjetja izkazala potrebo. 

V Posavsko štipendijsko shemo prispeva 30 % sredstev za štipendijo delodajalec, 
20 % sredstev zagotovi občina v kateri ima delodajalec sedež, preostalih 50 % sredstev 
zagotavlja RRA Posavje s prijavo na razpis iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Podjetje, izbrani štipendist in RRA Posavje po izboru sklenejo tripartitno pogodbo, kjer se 
med drugim zavežejo, da bo podjetje štipendista po končanem študiju zaposlilo, vsaj za 
toliko časa, kolikor je dobival štipendijo v Posavski štipendijski shemi. 

Rok za prijavo na razpis je 31. avgust 2013. 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani www.rra-posavje.si.

Dodatne informacije: RRA Posavje, CKŽ 2, Krško
Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, T: 07 488 10 51, E: natasa.sterban.bezjak@rra-
posavje.si ali Sabina Kos, T: 07 488 10 44, E: sabina.kos@rra-posavje.si 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete «Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve 
»Štipendijske sheme«.

POSAVSKA 
ŠTIPENDIJSKA 
SHEMA 

naročena objava

Pravljični dan v Knjižnici Sevnica
Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY je 2. april, 
rojstni dan danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, 
razglasila za mednarodni dan knjig za otroke. Slovenska sekcija 
IBBY je skupaj s še nekaj organizacijami letos ob mednarodnem 
dnevu knjig za otroke pripravila tudi "bralno-spodbujevalno" 
akcijo, ki so jo poimenovali »S knjigosrečo okoli sveta«. K branju 
poezije spodbujajo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, knjižnicah, 
knjigarnah, pa tudi širše. Z akcijo želijo mlade in odrasle bralce 
spodbuditi k branju slovenske in prevodne poezije. V Knjižnici 

Sevnica smo ob tej priložnosti v goste povabili sevniško literarno 
ustvarjalko gospo Anico Perme, ki deluje v literarni sekciji 
Večerna zarja v okviru Društva upokojencev Sevnica. Gospa Anica 
je otrokom iz dveh skupin sevniškega vrtca pripovedovala svojo 
resnično zgodbo o kužku Tačku, ki je še danes pri njej. Skupaj so 
se naučili novo pesmico o kužku, ki so jo nato še zapeli. Otroci 
so pripovedovali zgodbe o svojih hišnih ljubljenčkih, ki jih imajo 
doma in zanje lepo skrbijo. Otroci so bili zelo veseli tovrstnega 
druženja, saj je zanje posebno doživetje, ko spoznajo osebo, ki piše 
zgodbe, pravljice …, gospa Anica pa je bila zelo vesela druženja z 
našimi najmlajšimi obiskovalci, ki z vzgojiteljicami zelo radi in 
pogosto pridejo na obisk v knjižnico. 
 Anita Šiško, Knjižnica Sevnica

V začetku malce zadržani mla-
di parlamentarci so v nadalje-
vanju odkrito in sproščeno pri-
povedovali o spremembah, s 
katerimi se srečujejo pri svo-
jem odraščanju, spregovori-
li pa so še o odvisnosti, prija-
teljstvu, poklicih, puberteti, 
zaljubljenosti in ljubezni. Me-
nili so, da postanejo v puber-
teti telesno zrelejši, pa tudi 
bolj odgovorni, pričnejo raz-
mišljati o prihodnosti, obenem 
so čustveno bolj občutljivi, pa 
tudi manj zavzeti za učenje. 
Ljubezen je po mnenju mladih 
parlamentarcev takšna, da se 
navežeš na osebo, ki ti je so-
rodna, te razume in ti pomeni 
nekaj več, medtem ko je za-
ljubljenost kratkotrajna, saj 
med dvema osebama prevla-
duje več ali manj simpatija. Z 
gotovostjo so zatrdili, da se je 
ljubezni potrebno naučiti že v 

Mladi parlamentarci o odraščanju
KRŠKO - Na 23. otroškem parlamentu, ki so se ga 13. marca v prostorih Občine Krško udeležili osnovno-
šolci iz kostanjeviške in krških osnovnih šol, je tekla beseda o odraščanju. Zbrane sta v uvodu pozdra-
vila krški župan mag. Miran Stanko ter predsednik ZPM Krško Vinko Hostar. Z glasbo je dogajanje pope-
stril kantavtor Peter Dirnbek. 

otroštvu, da jo boš znal deliti 
in ohranjati, ko odrasteš. Zani-
miva razmišljanja so bila tudi 
pri odločitvah za poklicno pot. 
Nekateri so menili, da hočejo 
starši na svojih otrocih izžive-
ti poklic, ki ga sami niso uspe-
li pridobiti. Drugi so menili, da 

je dobro, če imajo prosto pot, 
vendar vidijo več priložnosti v 
prihodnje v šolanju na naravo-
slovnih smereh. Pri prednostih 
uporabe interneta so izposta-
vili dopisovanje, pa tudi razne 
informacije ter gradivo, ki ga 
lahko pridobijo in uporabijo v 

šoli, igranje raznih igric, s ka-
terimi pa nekateri postanejo 
zasvojeni. Zasvojenost z in-
ternetom pa je slaba stran, 
prav tako razni virusi ter mo-
žna zloraba osebnih podatkov. 
Med drugimi odvisnostmi so iz-
postavili drogo, alkoholne pi-
jače, odvisnost od hrane, de-
narja, kleptomanstvo. Čeprav 
vsak sam lahko razpolaga z na-
činom življenja in ni potrebno, 
da postane zasvojenec in odvi-
snik, so še poudarili ob koncu. 

Na volitvah so za svojega pred-
stavnika, ki jih bo zastopal v 
aprilu na nacionalnem otro-
škem parlamentu v Ljubljani, 
izbrali učenko Osnovne šole 
Koprivnica Lucijo Župevc. 
Nova tema, o kateri se želi-
jo pogovarjati na prihodnjem 
parlamentu, pa je Facebook. 
 Marija Kalčič

Letos so mladi parlamentarci spregovorili o odraščanju. 

DOBOVA - V vrtcu Najdihojca Dobova so otroci z vzgojiteljicama iz skupine Metuljčki 
pripravili koncert igrivih inštrumentov in glasov, na katerem so poleg otrok nastopali 
starši, babice, dedki, strici otrok in njihovi prijatelji. Po koncertu je sledilo druženje 
ob dobrotah, ki jih je pripravila ena izmed mamic. Ur.

KRŠKO - Slovenija se je v lanskem 
letu vključila v tekmovanje Glasbe-
na olimpijada, ki je hkrati potekalo 
v devetih evropskih državah. Tek-
movanje je bilo namenjeno učen-
cem OŠ in dijakom SŠ, ki lahko obi-
skujejo tudi nižjo GŠ. V letošnjem 
letu so zbrali pogum tudi na OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško in se pod vod-
stvom mentorice Damjane Mlakar 
prijavili z dvema učencema: Tino 
Živič (8.r) in Tonijem Sotoškom 
ml. (7.r). Na zahtevno tekmovanje 
so se pripravljali največ med zim-
skimi počitnicami, potekalo pa je 
celo nedeljo, 10. marca. Oba tekmovalca sta nastopila zelo 
prepričljivo in navdušila tudi z lastnima pesmicama, za kateri 
sta ustvarila besedilo in melodijo, spremljavo za klavir, oboo 
(Tina) in pozavno (Toni) ter ju doživeto zaigrala na svoje glas-
bilo in zapela ob spremljavi prof. Lucijana Cetina na klavir-
ju. Učenca sta dosegla velik uspeh, Tina je namreč osvojila 
zlato priznanje (86,42 točk), Toni pa je za malo zgrešil zla-
to in tako dosegel srebrno priznanje (84,08 točk). Tekmova-
lo je 27 učencev.  D. M.

Zlato za Tino in srebro za Tonija 

Po uvodnih pozdravih pred-
stavnikov šole, Občine in ZPM 
Krško so mladi soočili svoja 
mnenja o radostih in stiskah 
odraščanja in na koncu dolo-
čili svojo temo, na katero pre-
dlagajo razpravo v otroškem 
parlamentu: "kriza nasploh". 
Še en dokaz, kako srkajo di-
skurze iz okolja in čutijo, da 
se trenutna družbena situaci-
ja tesno tiče tudi njih. Na vo-
litvah so predstavniki osnov-
nih šol iz brežiške občine med 
predstavniki OŠ Globoko izvo-
lili tudi predstavnika za 23. 
otroški parlament, to je bil 
Marcel Račič, ki je osnovno-
šolce brežiške občine predsta-
vljal 8. aprila v Državnem zbo-
ru v Ljubljani. 

Soočenja mnenj in debato je 
vodil Uroš Brezovšek iz ZPM 
Krško, z izpeljanim dogodkom 
pa so bili vidno zadovoljni vsi 
- od osnovnošolcev do ravna-
teljice OŠ Globoko Rozike Vo-
dopivec in do mentorjev iz 
posameznih šol, ki so mlade 

pripravljali na debato, pohvale 
so prejeli tudi od vodstva Obči-
ne Brežice in predsednika ZPM 
Krško, direktorica brežiške ob-
činske uprave Irena Rudman 
pa se je pošalila ob živahnem 
plesnem nastopu, ki je označil 
začetek dogodka, češ, da v ko-
likor bi tudi v Ljubljani nekdo 
pripravil takšen program pred 
začetkom dela parlamentar-
cev, bi tudi ti najbrž začeli de-
bato veliko boljše volje.
  Maruša Mavsar

V Krškem Lucija, v Sevnici Alen, 
v Brežicah Marcel
BREŽICE - Potem ko sta se odvila otroška parlamenta že v Sevnici in Krškem in sta bila tam za mlada parla-
mentarca izbrana Alen Kolar iz OŠ Blanca in Lucija Župevc iz OŠ Koprivnica, je otroški parlament 28. mar-
ca zasedal tudi v brežiški občini, kjer ga je v sejni sobi MC Brežice gostila Osnovna šola Globoko. 

Parlament se je začel s kulturnim programom.
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VELIKA VAS – Slavka Račič, roj. Jurečič, je na Jožefovo slavi-
la 93. rojstni dan oz., kot je bilo napisano na rojstnodnevni 
torti, 3 x 31 pomladi. Slavka, znana kot „čebelarka iz Topo-
la“, svojo vitalnost, brihtnost, pripravljenost za razgovor, ko 
ji ni nobena tema tuja, pripisuje temu: „ Živeti moraš skro-

mno, veseliti se drobnih stvari, na življenje gledati s sončne 
strani, človeku, če ne moreš pomagati, tudi škoditi ne smeš. 
Najpomembneje pa je, da ne zanemariš sebe, da te vsaka 
bolezen ne podre, da se ji postaviš v bran in po svojih močeh 
delaš dalje, da imaš cilj - za vsak dan posebej. Sama imam še 
vedno čebelice za velike vzornice in prijateljice. To je moja 
skrb, delo in istočasno hobi.“ Ob slovesu po praznovanju pa 
je dejala: „Vidimo se naslednje leto in podpišem vam še za 
dve leti …“ Majda Staut/P. P.

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Vita Šoln, Sela pri Raki – 

dečka,
• Anica Jazbinšek, 

Zabukovje nad Sevnico – 
dečka,

• Taja Smrkolj, Mrčna sela 
– dečka,

• Nada Krajnc, Sevnica – 
deklico,

• Moni Tkalec Stanojević, 
Laze pri Boštanju – dečka,

• Mateja Blatnik, Sevnica – 
dečka,

• Barbara Prosenik, Sevnica 
– deklico,

• Franja Božič, Sevnica – 
deklico,

• Barbara Lužar, Brestanica 
– dečka,

• Erika Mirt, Blanca – 
deklico,

• Orientina Zeitouni, 
Župeča vas – dečka,

• Ilha Stopar, Senovo – 
deklico,

• Andreja Vrhovšek, 
Župelevec – dečka, 

rojstva

• Gregor Pelko iz Govejega 
Dola in Katarina Žibert iz 
Borovaka pri Podkumu.

 
ČESTITAMO!

poroke

• Natalija Capl, Krško – 
dečka,

• Petya Beleva, Krško – 
deklico,

• Nataša Špiler, Brežice – 
dečka,

• Iris Sehur, Cirnik – dečka,
• Milica Ribić, Brežice – 

dečka,
• Arnela Mušić, Senovo – 

dečka, 
• Mojca Dernikovič, 

Globoko – deklico,
• Katja Žarn, Nemška Gora – 

deklico,
• Suzana Grm, Žurkov Dol – 

deklico,
• Mihaela Dušič, Sobenja 

vas – deklico,
• Adrijana Gerjevič, Župeča 

vas – dečka.

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).

Ines Vogrin z Velike Doline in Igor Tršelić iz Sar-
šonov (Hrvaška), grad Mokrice, 1. december 2012  
(Foto: Bernard Kalamiza)

moja poroka

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

Prodajna 
mesta:

sobota, 20.4.2013, ob 20:00 uri

Terme Čatež Hotel Toplice

NORO DOBRA KOMEDIJANORO DOBRA KOMEDIJA

VEDNO RAZPRODANA  IN POLNA SMEHA

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

Praznovala 3 x 31 pomladi

Ob slavljenki brat Martin (90 let) z ženo Anico v sredini 
in sestra Marija (85 let)

POKLEK NAD BLANCO – Aktivistke KO Rdečega križa Blanca 
poleg pomoči krajanom v stiski ob visokih jubilejih (90 let in 
več) slavljence obiskujejo na domu in tudi v domovih upoko-
jencev. Letošnja prva slavljenka je bila 90-letna Marija Ro-
mih s Pokleka nad Blanco, ki živi v zaselku Priklance skupaj s 
sinom in njegovo družino. Rodila se je v vasi Stržišče v znani 
družini Žveglič, v kateri se je rodilo 13 otrok, danes pa živi-
ta samo še Marija in 83-letni brat Karel. Ko se je poročila s 

sosedom Romihom, sta v Priklancah kupila hišo in delala na 
kmetiji, veliko sta hodila na dnino k okoliškim kmetom ter 
tako preživela družino in vzgojila štiri sinove. Marija je po-
nosna, da ima tri vnukinje in dva vnuka, pa tudi že tri prav-
nuke. V klepetu z gosti je povedala, da na televiziji ne za-
mudi nobenega športa, navijala je za Tino Maze in naštevala 
naše junake Planice. V prijetnem pogovoru se je pridružil 
tudi župan Srečko Ocvirk, predsednica občinske organiza-
cije RK Breda Drenek Sotošek pa je bila zadržana in jo bo 
obiskala sama. KO RK Blanca/P. P.

90-letnica s Pokleka

Slavljenka Marija Romih s sinovoma

RADEČE - Ko smo skupaj z županjo občine Radeče Rafaelo 
Pintarič, predsednikom društva upokojencev Jožetom Pe-
tauerjem in predsednikom Rdečega križa Miho Kunejem na 
Starograjski ulici v Radečah obiskali edinega letošnjega mo-
škega slavljenca med 90-letnicami radeške občine, smo ve-
deli, da bo pri njem veselo. Rudolf Glavač je zelo zgovoren 
in hudomušen gospod, sicer pa skoraj vse življenje zapisan 

glasbi. Igranju v godbi denimo vse od leta 1936, sicer pa je 
dolga leta prepeval tudi v pevskem zboru Svoboda Radeče 
in igral harmoniko. Rudi je od rojstva zapisan Starograjski 
ulici. Izhaja iz številne družine z devetimi otroki, od katerih 
sedaj živita le še dve leti starejša sestra Fani in on. Izučil se 
je za strojnega tehnika in najprej delal pri očetu, leta 1941 
pa se je zaposlil pri železnici in ji ostal zvest vse do upoko-
jitve. V zakonu sta se mu rodila sinova Rudi in Janez, nje-
gova družina pa se je povečala za enega vnuka, tri vnukinje, 
dva pravnuka in tri pravnukinje. Zelo rad kuha, še posebej pa 
rad vozi avto, za katerega je naredil izpit leta 1956. In nje-
gov recept za dolgo življenje? »Zdravo živeti, ko greš po sve-
tu, gledati kaj lepega, slabe stvari pa enostavno pozabljati.«
 Vlado Marot

90-letni godbenik Rudolf Glavač

Obiskovalci v družbi z Rudolfom Glavačem

BRESTANICA - Zveza kulturnih društev Krško in Kulturno 
društvo Svoboda Brestanica sta 9. aprila v brestaniškem 
Domu Svobode organizirala ogled literarne manifestacije „K 
prostosti sveta“, ki so jo družno uprizorili mladi člani bre-
staniškega, senovskega in leskovškega kulturnega društva. 

Literarni projekt je doživel tretjo uprizoritev, ki jo bodo do 
jeseni izpopolnili, saj načrtujejo še nekaj nastopov, v pole-
tnih mesecih naj bi nastopili v starih industrijskih in zapu-
ščenih objektih. Žiga Kump je o predstavi še povedal: „Lo-
tili smo se družbeno-kritičnega in angažiranega projekta, ki 
se poigrava s tradicijo slovenske in tuje politične poezije. 
Skušali smo se dotakniti kritične refleksije strukturnih zagat 
družbeno-političnega sistema. Besedilo smo črpali iz ene iz-
med zbirk Möderndorferja Prostost sveta, pa Brechta, Ko-
sovela in tudi drugih. S predstavo želimo prikazati nek nov 
horizont, možnost drugačne interpretacije poezije, da jo pri-
bližamo nekomu, ki ga najbolj ne zanima, saj je v njej več 
dinamike. Poskušali smo biti neposredni s to politično poe-
zijo in se postavljamo na stališče proletarca, delavca.“ Mla-
dim interpretom je na koncu nekaj spodbudnih besed name-
nila tudi predsednica domačega društva Margareta Marjetič. 
 M. Kalčič

Mladi literati za prostost sveta

Predstava mladih kliče po nadaljevanju uprizarjanja.
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e-fotograf 

potrdila
Tel.: 070/878781
www.fotografika.si

Fotografiramo za: osebno 
izkaznico, potni list, vizo, vozniško 

dovoljenje, orožni list, ostale 
izkaznice ...

Fotografiranje 
za dokumente 
v Hotelu City Krško

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

samo

10 €

GLOBOKO – Na prvo aprilsko nedeljo sta PGD Globoko in 
TD Globoko pripravila že 8. pohod po poteh Krajevne 
skupnosti Globoko. Dobro razpoloženi številni pohodniki 
(na fotografiji, foto: J. Zorčič) so se podali na 16 km dol-
go pot proti Piršenbregu, skozi Brezje pri Bojsnem, mi-
mo domačij in počitniških hišic, zaključek pa so organi-
zatorji pripravili na Bojsnem, kjer so bili deležni pohval 
za dobro organizacijo. M. K. 
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INmusic festival drugo leto v Posavju, novi album 
Katje Šulc ter pihalni orkester v filmskih vodah. To-
krat preberite:

se Posavju obeta eden odmevnejših festivalov na šir-
šem območju nekdanje Jugoslavije? Kot poročajo hrva-
ški mediji, organizatorji INmusic festivala že napovedu-
jejo, da bo po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo veliko 
konkurenčneje festival preseliti v Brežice. V Sloveniji je 
namreč manjša stopnja DDV-ja na vstopnice za kulturne 
dogodke. Največji hrvaški festival na prostem je sicer 
ameriška spletna stran The HuffingtonPost uvrstila na 
seznam desetih festivalov, ki jih letos ne gre zamuditi, 
dobil pa je še več drugih pohval. Lani ga je na svoj se-
znam ‚top 50‘ uvrstil še CNN, hvalili so ga tudi pri BBC-
ju. Ne gre pozabiti, da so se skozi leta na odrih festivala 
INmusic zvrstila velika imena svetovne glasbene, kot so 
Massive Attack, Billy Idol, Moby, Alice in Chains, Nick 
Cave, The Prodigy, Asian Dub Foundation in še mnogi 
drugi. Letošnja izdaja festivala, ki ga bodo sicer še iz-
vedli na Jarunu kot v prejšnjih letih, bo na sporedu ju-
nija, potrjeni pa so Arctic Monkeys, Bloc Party, Iggy 
and the Stooges, NOFX ... No, drugo leto bosta zgod-
ba in kraj dogajanja po vsej verjetnosti drugačna. Do 
takrat pa razmislite, kje v okolici Brežic bi lahko ponu-
dili primeren prostor za tako velik glasbeni dogodek.

Na police prihaja novi album posavske rojakinje, jazz 
pevke in šansonjerke Katje Šulc (na fotografiji). Tokrat 
s pomenljivim naslovom Twi-
sted Delight. Gre za album, 
ki nadgrajuje zgodbo preple-
tanja poezije in glasbe, ki je 
zaznamovala Katjin prvenec. 
Prav tako se na svojem dru-
gem albumu Katja predstavlja 
kot avtorica besedil in glasbe, 
pod taktirko avtorja glasbe in 
producenta Piera. Pevka je si-
cer pred dvema letoma presenetila s prvim singlom z al-
buma I Love You You Scream, minulo poletje je sledil dru-
gi singel There Will Be Boy. Katjin tretji singel, tokrat z 
že prej omenjene plošče, je Delicious Solitude. Pesem so 
opisali kot intimno impresijo senzualnih misli o telesih, 
ki kričijo po sprevrnjenih užitkih in pomirjujočih obližih, 
ujetih med globoke basovske linije in značilne reggae vi-
bracije. Glasba novega singla kot tudi celotne plošče je 
sicer navdahnjena s subkulturo klubskih dvoran, kot me-
šanica hipnotičnega soula, r‘n‘b-ja, reggaeja, dubstepa 
in drugih derivatov urbane glasbe. Poseben pečat ji pri-
dodaja tudi jazzovski trobentač Igor Matković. 

Dance, dance, Gledališče sanj, Generacija Y so le neka-
teri hiti, ki so širši javnosti v zadnjih letih približali ime 
posavsko-dolenjske naveze Puppetz. Fantje so nedavno 
nazaj našli tudi novega bobnarja, kar pomeni, vsaj po 
njihovih besedah, da imajo sanj-
sko postavo: Nejc Škafar (kita-
ra, foto: Benjamin Kovač), Jani 
Kovačec (bas), Bojan Pahljin 
(vokal), Miha Močnik (kitara) in 
zadnji pridruženi član, Jaka Da-
rovec (bobni). Skupina si je sicer 
v zadnjem času vzela nekaj me-
dijskega zatišja, a to še ne po-
meni, da fantje počivajo: „Gle-
damo, da se nam dogaja, zato je 
spekter zelo raznolik. Mogoče je 
tudi zaradi tega prišlo do malo medijskega zatišja - preiz-
kušamo še, kaj nam bo najbolj zažgalo bobniče. Mislimo, 
da bo nekaj v koraku z današnjimi glasbenimi trendi.“ 
In, kot so Puppetzi pred kratkim napovedali: „Delamo na 
naših novih pesmih … zvenijo odlično … komaj čakamo!“

V Brežice prihaja popularni hrvaški pevec Ivan Zak. Svojo 
glasbeno pot je začel že pri šestih letih, ko je prvič po-
prijel za kitaro, pri rosnih štirinajstih je zasnoval že svo-
jo prvo skupino. Priljubljeni pevec je nastopil na številnih 
glasbenih festivalih, v letu 2009 pa zaslovel po celotnem 
območju nekdanje Jugoslavije s singlom Adrenalin. Še 
več simpatij je pridobil s sodelovanjem z legendarno pev-
ko Nedo Ukraden ter njunim hitom Tetovaža. Ivan Zak 
se ponaša tudi s hiti, kot so Dječko sa balkana, Tko mi te 
krade, Bolja od najbolje, Zbogom pameti, ki jim bomo v 
naših koncih prisluhnili v soboto, 20 aprila.

Pihalni orkester Krško bo v petek, 26. aprila, odšel na 
filmska pota, njegovi člani pa se bodo predstavili v film-
skih vlogah. Na njihovem tradicionalnem pomladnem 
koncertu se bodo namreč letos predstavili s pomenljivim 
naslovom Pihalni orkester v filmu: „Že iz naslova lahko 
domnevamo, da bomo na tem koncertu slišali le filmsko 
glasbo, godbeniki pa obljubljamo, da bo ta koncert tudi 
nekaj posebnega, prav zaradi filmčkov lastne produkcije, 
ki bodo nadomestili napovedovalca z mikrofonom. Pripo-
ročamo ogled koncerta, da skupaj ocenimo, ali se v naših 
godbenikih skriva tudi kaj filmskega talenta.“ 

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: mehiška plošča za dve osebi 
2. nagrada:  dve pici po izbiri
3. nagrada:  tiramisu za dve osebi

Geslo križanke pošljite do četrtka, 18. 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

OŠTARIJA MARGARETA, 
ROBERT BLAZINŠEK S.P., CESTA 4. JULIJA 22, 8270 KRŠKO

Geslo 7/2013 številke: 

MESO SLOVENSKEGA POREKLA
Nagrade, ki jih podarja Mesnica Marolt:

1. nagrada:  meso za žar v vrednosti 20 €, 
 Minka Veličevič, Leskovec pri Krškem
2. nagrada:  domača salama, Ivanka Kink, Senovo
3. nagrada:  domača jetrna pašteta, Martin Primc, Ivanjše

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Silvi Šantl, Brezno 44, 
2363 Podvelka. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1.  (2.)  MODRIJANI in Ans. TONETA RUSA -  
   Prijatelj, ne kloni nikdar  
 2.  (7.)  Ans. ZUPAN - Ljubezen in gore  
 3.  (9.)  Ans. JAVOR - Ljubezen na vasi  
 4.  (8.)  Ans. ZREŠKA POMLAD - Vila  
 5.  (1.)  Skupina ATOMIK HARMONIK - Skoči (Pesem o Planici)  
 6.  (5.)  VERA & ORIGINALI - Lepo je bit‘ Celjan  
 7.  (4.)  Ans. SAFIRJI - Starec in ptice  
 8.  (10.) Ans. Štrk - Ljubezen si moja edina  
 9.  (3.)  RUDI ŠANTL - Brez muzike življenja ni  
 10.  (-.)  Ans. ROSA - Ljubim te  

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Krajcarji - Ponosni smo

Kupon št. 149
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, 13. aprila, ob 17. uri

www.ostarija-margareta.si

italijanska in mehiška kuhinja 
s pridihom 

domačnosti in izvirnosti
Delovni čas:  PON. - ČET.: 8. - 23. ure, 

PET.: 8. - 24. ure, SOB.: 12. - 24. ure, NED.: 12. - 22. ure

031 33 50 50

07 49 05 050
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Tekmovanje 
Mladi genijalci 
se zaključuje

Projekt »Mladi genijalci!« je tekmovanje o energetski pismeno-
sti, ki ga letos prvič organizirata podjetji GEN energija in NEK. 
Namenjen je učencem 8. in 9. razreda posavskih osnovnih šol. 
Tekmovanje učence spodbuja k poglobljenem preučevanju ce-
lovite zgodbe o energiji, trajnostnih virih energije, osnovnih poj-
mih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji kot 
trajnostnem viru in radioaktivnosti. 

Na tekmovanje se je prijavilo kar 19 posavskih šol (op. Posavje ima 
skupno 26 osnovnih šol) in okoli 255 učencev 8. in 9. razredov.

Pred nami je najbolj zanimiv del tekmovanja – zaključni kviz. 
Na zaključnem kvizu se bodo na odru Kulturnega doma v Kr-
škem v živo pomerile šolske ekipe (ekipe sestavljajo trije naj-
boljši učenci, izbrani na šolskem tekmovanju).

Zaključno tekmovanje bo potekalo v torek, 23. aprila 2013, ob 
17. uri v veliki dvorani Kulturnega doma Krško.

Šolsko tekmovanje na OŠ Jožeta 
Gorjupa Kostanjevica

Sodelujoči učenci na pred-
pripravah
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www.mladi-svet-energije.si
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - soro-
dniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z obja-
vo 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, na-
slov, telefon) ali na elektronskem naslovu marketing@posavje.info. 
Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure.

PEPCE CIZELJ
iz Loč

ZAHVALA

Hvala ti mama, 
za rojstvo, življenje, 

za čas, za ljubezen, skrbi. 
Hvala za bisere, 

stkane v trpljenju, 
naj večna ti lučka gori!

Ob boleči, nenadomestljivi in prerani izgubi naše drage žene, 
mame, stare mame, tašče, svakinje in dobre sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste z nami delili neizmerno 
bolečino, nam pisno ter s stiskom rok izrekali vzpodbudne in 
tolažilne besede. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala sosedom 
Urek, Vašcer in Vračun za nesebično pomoč. Posebno zahvalo smo 
dolžni gospe Darji Krošelj za vsestransko pomoč in ganljive besede 
ob odprtem grobu. Zahvaljujemo se tudi Andrejkinim sodelavcem 
DSO Krško, Robertovim sodelavcem Slovenskih železnic centralnih 
delavnic Dobova za podarjene sveče in denarno pomoč. Hvala velja 
upokojencem in kolektivu OŠ Dobova. Zahvalo dolgujemo tudi 
urgentni službi ZD Brežice, pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku 
Francu za lepo opravljeni pogrebni obred, nosilcem praporjev in 
križev. Hvala tudi Gasilskemu pihalnemu orkestru Loče za zaigrane 
žalostinke ter gospodu Jožetu Staniču za odigrano Tišino. Hvala 
družinama Žgalin iz Pišec in gostilni Humek za gostinske storitve. 
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste bili z nami ob 
zadnjem slovesu naše skrbne žene in mame.

Žalujoči: vsi njeni

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče 
in postojite ob njegovem grobu.

Življenje celo si garal,
z veseljem zemljo obdeloval,

sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi,
med nami si še vedno ti.

iz Vitne vasi na Bizeljskem.

V SPOMIN
7. aprila je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi 

FRANC KRIŽANČIČ

Vsi njegovi

14. aprila bo minilo eno leto, odkar ni več med nami. Hvala vsem, 
ki se ustavite ob njegovem grobu ter mu prižigate sveče in cvetje.

V našem domu tvoj stol
nem, prazen stoji, 
ker ti si zdaj tam,

od koder vrnitve ni.

V naših srcih je ostala
le praznina in velika bolečina.
Ponosni smo, ker smo te imeli.

V SPOMIN
na našega dragega

DAMIR HOVIć - NONO

Vsi njegovi

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijate-
ljem za tople besede, izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Hvala tudi DIS Leskovec, DU Krško in nekdanjim 
sodelavkam. Posebna zahvala njeni osebni zdravnici dr. Planinc 
in ge. Majdi Kostrevc za pomoč, ustrežljivost ter obiske na 
domu. Hvala pogrebni službi Žičkar, pevcem za odpete pesmi v 
slovo in gospodu župniku za ganljivo opravljen poslednji obred. 
Iskrena zahvala vsem, katerih nismo posebej imenovali.

Ugasnila lučka je življenja 
in prižgala luč spomina, 

a v srcih naših 
ostaja tiha, skrita bolečina.

iz Malega Podloga pri Leskovcu

ZAHVALA

SLAVKE VRHOVŠEK

Vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli še zadnjič poslo-
vit od njega, nam izrekli sožalje, podarili cvetje in sveče in ga 
v tolikšnem številu pospremili na poslednji poti. Za zdravljenje 
se zahvaljujemo doktor Blažičevi in Internem oddelku Bolnišnice 
Brežice. Hvala gospodu Žičkarju za pogrebne storitve, gospodu 
župniku za lepo opravljen obred in poslovilne besede, praporšča-
kom, pevcem Moškega pevskega zbora Kapele za zapete žalo-
stinke, kvartetu trobilcev ter gostilni Erban za gostinske usluge.

iz Vrhja pri Kapelah

ZAHVALA

IVANA PŠENIČNIKA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob izgubi našega dragega

IN MEMORIAM

Andrej Zupančič 
(1953 – 2013)

16. marca se je po dolgotrajnem boju s težko boleznijo 
za vedno poslovil Andrej Zupančič iz Podbočja, dolgole-
tni direktor krške izpostave Agencije Republike Sloveni-
je za javnopravne evidence in storitve (AJPES), pa tudi 
dolgoletni starešina Lovske družine Podbočje in član šte-
vilnih drugih društev v domačem kraju.

Andrej Zupančič, rojen 15. novembra 1953 v družini dol-
goletnega ravnatelja tamkajšnje osnovne šole Jožeta Zu-
pančiča in njegove žene Štefke, je otroštvo preživel kot 
množica otrok pod Gorjanci – v naravi in druženju s sovr-
stniki. Po srednji šoli, ki jo je končal 1972, in opravljeni 
diplomi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se je leta 1981 
zaposlil v tedanji Službi družbenega knjigovodstva, po-
družnici Krško. Posvetil se je nalogam nadziranja in leta 
1995 postal direktor podružnice Agencije RS za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje v Krškem, kasneje pa 
tudi direktor podružnice njene pravne naslednice, Agen-
cije RS za plačilni promet. Prizadeval si je voditi podru-
žnico Krško strokovno in neodvisno ter pri tem skrbeti za 
družbeni interes. V letu 2002 je v času priprave zakono-
daje, ki je bila podlaga za ustanovitev sedanje AJPES, s 
svojimi aktivnostmi pomembno prispeval, da je bila v Kr-
škem sploh ustanovljena izpostava AJPES - v korist regije 
in njenih poslovnih subjektov. Izpostavo je vodil od usta-
novitve leta 2002 pa vse do prerane smrti. Med sodelav-
ci je bil priljubljen in spoštovan, saj je s svojim prepro-
stim in optimističnim značajem znal ustvariti prijetno in 
predvsem ustvarjalno delovno okolje, sodelavcem je pri 
delu dopuščal veliko samostojnosti, a hkrati znal poka-
zati, da ceni le dobro opravljeno delo. Imel je tudi pri-
jeten smisel za humor, zato so se v njegovi družbi v iz-
postavi večkrat od srca nasmejali.

Ob uspešni karieri na poklicnem področju se je Andrej Zu-
pančič uveljavil tudi kot aktiven krajan v domačem Pod-
bočju: pri gasilcih, v takratni mladinski organizaciji, v kul-
turnem in vinogradniškem društvu, bil je član krajevne 
organizacije združenja borcev Podbočje, z zlatimi črka-
mi je zapisan njegov velik prispevek pri ustanovitvi pod-
boškega košarkarskega kluba, zaupali in izvolili so ga v 
pomembne občinske organe ter svet krajevne skupnosti, 
ki ga je za njegovo delovanje v kraju nagradil tudi z zna-
kom KS Podbočje, predvsem pa pri lovcih, kjer je bil od 
leta 1990 dalje starešina. Njegov odnos do lova je teme-
ljil na sobivanju z naravo in vsem tistim, kar dela lovstvo 
spoštovanja vredno. Kot takšnega so ga poznali tudi v so-
sednjih slovenskih in hrvaških lovskih družinah in mu za-
upali vodenje slovensko-hrvaškega gojitvenega bazena.

„To je bil naš Andrej, to so bila dejanja poštenega, pono-
snega, pokončnega in spoštovanja vrednega moža. Člo-
veka, ki nas je z neko silno pozitivno energijo povezo-
val v življenju, nas združil v žalosti in za večno povezal 
v lepem spominu. In kot je nekdo dejal, bil je in osta-
ja legenda, človek z žlahtnim občutkom za sočloveka 
in veliko ljubeznijo do domovine. Svetel vzor tega, ka-
kšni naj bi bili ljudje, da bi bil svet lepši in prijaznejši 
za vse,“ je dejal govornik ob njegovem slovesu na pod-
boškem pokopališču.

Ples v krogu je avtobiografska 
pripoved mlade ruske psihiatrinje, 
ki se odpravi v sibirski Altaj, 
središče šamanizma, da bi jo 
uvedli v starodavno védenje in 
zdravljenje. Po dramatičnih in 
včasih neusmiljenih prehodih 
počasi odkriva moči, ki so v 
vsakem od nas, in prepoznava 
svoj resnični jaz, skrit pod 
strahovi in nesporazumi. Na 
svojem notranjem potovanju 
odkrije globlje vzroke za 
slabosti naše civilizacije ter niz 
prerokb o prihodnosti planeta. 
Mnogim novodobnim iskalcem 
duhovnosti pa sporoča: Brez 
prave osnove, da bi življenjsko 
moč upravljali in obvladovali, jo 
lahko premočno stisnete in vas 
bo pičila.

PLES V KROGU
Ruska avtorica Olga Kharitidi
ENO 2011

Vabljeni k branju!

PALOMA NEGRA
Slovenski avtor Miha Mazzini 
ŠTUDENTSKA ZALOŽBA 2013

Polkovnik David, človek, ki 
je vajen vsakovrstnega nasilja, 
nenadoma začuti težo vesti. 
Med podpisovanjem nalogov za 
eksekucijo mu zastane roka, in 
čeprav ve, da s tem izpisuje lastno 
smrtno obsodbo, ne zmore 
naprej. Pošljejo ga na vojaško 
akcijo, na videz enostavna naloga 
pa se začne zapletati. Avtor tudi 
tokrat potrjuje status mojstrskega 
pripovedovalca in bralca drži v 
suspenzu vse do zadnje strani. 
Njegov pogled je še odločneje 
usmerjen v podvozje dobro 
naoljene akcije in v smeri, kjer 
ideologije popuščajo smrtonosni 
prijem in se tudi v najbolj 
zavoženih življenjih poraja 
želja po prihodnosti, oprani 
preteklega.

VSI SO ZAPOSLENI
Angleški avtor Christian Bobin
HIŠA POEZIJE 2011 Ariane je pila, plesala, se smejala. 

Modra obleka, rdeče srce. Lepa 
poroka. Pijača, ples in zaupnosti. 
Za to priložnost so najeli grad. 
Grad je morda pretirano – 
malo večjo kmetijo z velikimi 
sobanami, debelimi zidovi in 
nizkimi stropovi. Ariane je 
veliko pila, veliko plesala in se še 
več smejala. Nikoli ni nikomur 
uspelo, da bi jo vzgojil, da bi ji 
privzgojil lepo obnašanje. Lepo 
obnašanje je žalostno obnašanje. 
Ariane pa ni bila nadarjena za 
žalost. Ljubila je in želela je. 
Vse drugo je bilo brez pomena. 
Življenje je kratko. Daj mi, kar 
imam rada. In rada imam samo 
resnico.
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www.agencijaspin.si info@agencijaspin.si
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Izjemno ugodne cene
T R A N S PA R E N T O V

poljubnih dimenzij
s tiskom, odebeljenim robom in kvalitetnim rinkanjem

Pokličite in se prepričajte o kvaliteti naših storitev!

prejeli smo
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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

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

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

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

Nudimo razrez, prebijanje  
in krivljenje pločevine.

Izdelava in montaža inox ograj 
in drugih izdelkov. 

Izdelava in montaža kovinskih 
vrat, stopnic, ograj. 

Izdelava kovinskih pokrovov 
in rešetk za jaške.

GSM: 051 259 158 (robi)
GSM: 041 690  307 (miha)
email: planincrobert@gmail.com
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slaščice!

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

NIZKE CENE!

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

pon–pet: 9:00–19:00, sob: 9:00–13:00 Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

070 660 660 ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

obzornikova oglasna mreža

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

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

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

Tel.: 07/499-22-33

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

- 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,

Knjige 
iz Posavja

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sošolcem in 
znancem, ki ste se prišli poslovit od njega, nam izrekli sožalje, 
darovali cvetje, sveče, za maše ali v dobrodelni namen. Hvala 
gospodu Mitji Markoviču za lep obred, gospodu Robiju Smodišu 
za somaševanje, Boštjanu Špilerju za ganljive besede slovesa, 
župnijskemu pevskemu zboru iz Brestanice za lepo petje ter 
Jerneju Rostoharju za zaigrano Tišino. Hvala vsem, ki ste molili 
in še molite zanj.

z Zdol

ZAHVALA

MARKA PLETERSKEGA

Vsi njegovi

Ob izgubi našega dragega
Ob nedavni izgubi mame in babice Ivanke Majce se najlepše 
zahvaljujemo Jerneju Agrežu, Simoni Potočar, njunemu psu 
Šonu ter celotnemu Kinološkemu društvu za iskanje, zaščito 
in reševanje IZAR, s pomočjo katerih smo našli pogrešano. Ko 
smo po nekaj dneh iskanja že skoraj obupali, smo se svojci 
za pomoč obrnili na reševalce s psi v naši občini. Pogrešano 
smo našli prav s pomočjo izjemno načrtnega pristopa Jerne-
ja Agreža. S svojo usposobljenostjo in zavzetostjo je doka-
zal, da je mogoče s strokovnim delom in veliko prizadevno-
stjo na še tako zahtevnem terenu pomagati ljudem v stiski.  
Hkrati pa je ta iskalna akcija pokazala, kako pomembno je v 
pravočasno iskanje pogrešanih oseb vključiti prav vse službe, 
torej tudi ekipe z reševalnimi psi. V Posavju imamo za naše 
širše območje prav na področju iskanja, zaščite in reševanja 
s psi strokovno zelo usposobljene ljudi v kar dveh kinoloških 
društvih, ki so prevzeli življenjski stil stalne pripravljenosti 
na reševalno intervencijo, vendar jih žal še vedno premalo 
poznamo ter vključujemo ob naravnih in drugih nesrečah. V 
tej dejavnosti, ki je torej veliko več kot hobi, nastopajo re-
ševalni pari kot prostovoljci, njihovo delo pa jim pravzaprav 
predstavlja način življenja.
Reševalnemu paru, Jerneju Agrežu in njegovemu psu Šonu še 
enkrat najlepša hvala za izjemno strokovno in nesebično po-
moč, Kinološkemu društvu IZAR s Čateža ob Savi pa želimo 
še veliko uspešnih reševalnih akcij na območju Posavja, Do-
lenjske in Bele krajine ter širše.
 Družina Majce – Blatnik, Mostec

Hvala Jerneju Agrežu in društvu 
IZAR s Čateža ob Savi

V imenu Marije Kolan s Sromelj se družina Županič s Senovega 
vsem darovalcem ali donatorjem zahvaljuje za darovan materi-
al, da smo lahko uredili hram za shrambo, ki je bil v zelo slabem 
stanju in močno dotrajan. Še enkrat hvala vsem donatorjem: 
Rudarju Senovo za različen material, podjetju Segrad Krško za 
mavčne plošče, stekleno volno in ostalo, Jožetu Požunu s Seno-
vega za pesek, Zavodu za gozdove Slovenije - KE Senovo za les, 
Milanu Župancu za razrez lesa in dostavo na Sromlje ter še ene-
mu gospodu za darovan opaž.  Družina Županič, Senovo

Zahvala 

Velika zahvala gre Častni četi Slovenske vojske, vojaškemu orke-
stru in gospe Poloni Levak za organizacijo pogrebne slovesnosti. 
Hvala Martinovim sodelavcem OŠTO Krško za izrečeno sožalje. 
Zahvaljujemo se osebju Doma upokojencev in oskrbovancev Im-
poljca in dr. Groboljšku za oskrbo, nego in izrečeno sožalje. Hva-
la vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za lepe misli, podar-
jeno cvetje in sveče ter za izrečeno sožalje.

(1957 - 2013) iz Krškega, Prešernova ceta 7a.

ZAHVALA

MARTINA ŠKORCA

Žalujoči: vsi njegovi

V soboto, 6. aprila, 
smo se na brežiškem pokopališču 

za vedno poslovili od našega dragega 
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Prodam prašiče, krmljene 
z domačo hrano, težke 120-
150 kg. Tel.: 07 49 67 135

Prodam 2 prašiča, težka 200 
kg, in telico, staro 21 mese-
cev, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 149 196

RAZNO

Prodam dobro ohranjen hla-
dilnik Gorenje, 120 l zamrzo-
valno skrinjo in 2 barvna TV 
(veliki in mali). 
Tel.: 041 439 004

Prodam PVC cisterni (1000 l 
in 600 l) in nekaj PVC sodov. 
Tel.: 041 502 757

Prodajamo okrasno drevje 
in grmičevje, razne cipre-
se, akcijska cena cipres za 
živo mejo. Marija Žigič s.p., 
Zaloke 13, Raka. 
Tel.: 041 564 621

Prodam barvni TV Sony, 
ekran 71 cm, brezhiben, in 
vgradni hladilnik Gorenje 
(54/87/52 cm), brezhiben. 
Tel.: 070 866 618

Podarite odvečne knjige, 
priročnike. Pokličite, pri-
dem, odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225

Imate težave z zdravjem? Iz-
vajam zdravilne terapije z 
reiki energijo. Reiki mojster 

Ugodno prodam motorno vr-
tno kosilnico Husqvarna, ra-
bljeno eno sezono. 
Tel.: 07 49 56 073

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 041 991 555

Prodam seno v kockah po 2 
€ in slamo v kockah po 1 €. 
Tel.: 07 49 25 671

Prodam ječmenove bale v 
kockah. Tel.: 041 379 287

Prodam tritikalo, okrog 300-
400 kg. Tel.: 070 874 133

Prodam seno v refuzi in ko-
stanjevo kolje. 
Tel.: 041 832 189

Prodam več okroglih silažnih 
bal detelje, cena po dogovo-
ru. Tel.: 070 878 769

Prodam seno v kockah, ku-
pim teličko, mesni tip, 200 
kg. Tel.: 041 932 850

Izdelava hlevske opreme za 
prašičerejo in kovinskih re-
šetk za govedorejo. Bojan 
Povšič s.p., Pod vrtačo 19, 
Sevnica. Tel.: 041 503 743

Prodam mešani hlevski gnoj. 
Tel.: 07 49 65 331

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

Ugodno suha akacijeva in 
mešana drva za centralno, 
kamin in štedilnik, z možno-
stjo dostave, kosilnico Figa-
ro ter APN 6. Možna menjava 
za betonske stebre. 
Tel.: 070 321 426

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam modro frankinjo, la-
ški rizling in sremiško rdeče 
vino. Tel.: 031 564 785

Prodam vino šmarnico, bio 
pridelava, in konjski gnoj, 
vzorčen. Tel.: 041 866 476

Prodam vino cviček, tudi ve-
čjo količino, ugodno. 
Tel.: 041 542 604

Prodam rdeče in belo vino po 
1 €/l in ovna, starega 1 leto. 
Tel.: 031 304 172

Prodam 200 l cvička, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 383 318

Prodam rabljene vinogradni-
ške betonske stebre, 40 kom. 
Tel.: 031 528 437

Prodam kostanjeve kole, 
dolžine 2,5 do 2,8 m. 
Tel.: 041 653 875

Kupim posekano vinsko trto. 
Tel.: 041 948 191

Prodam nove lesene sadjar-
ske lestve, dolžine 230 cm, 
cena 50 €. Tel.: 031 551 687

Prodam čisto dolenjsko buč-
no olje, biodinamične pride-
lave, in plug Slavonec. 
Tel.: 041 396 119, 07 49 78 366

Prodam jedilni krompir de-
sire, pirino in pšenično pol-
nozrnato moko ter ekološko 
pridelano koruzo. 
Tel.: 07 49 67 525

ŽIVALI

Prodam telico simentalko, 
brejo 6 mesecev, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 820 904

Prodam telico simentalko, 
brejo 2 meseca. 
Tel.: 07 49 21 304

Prodam bikca simentalca, 
težkega 140 kg. 
Tel.: 041 951 796

Prodam prašiče, težke 50-90 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 447 414

Prodam vietnamske prašiče 
Gettinger, dve samici (ena 
je breja) in enega samca, so 
zdravi. Tel.: 041 801 666

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

Prodam kozla, burske pa-
sme, registriran, star 1 leto. 
Tel.: 07 49 76 147

Prodam 2 prašiča, težka 80 
in 200 kg, akumulator Varta 
100 Ah ter domači brinjevec. 
Tel.: 031 858 594

NEPREMIČNINE

Projektiranje – izdelava na-
črtov hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov. ARS projek-
tiranje, Anton Strniša s.p., 
Gabrovec 1a, Podplat. 
Tel.: 031 393 560, 03 810 41 82

Prodam nedokončano hišo 
z gradbenim dovoljenjem in 
projektom na Oklukovi gori. 
Tel.: 068 138 162

Prodam parcelo s starejšo 
hišo, 18 arov, Trnovec - oko-
lica Sevnice, ali menjam za 
manjši traktor. Ugodno! 
Tel.. 041 812 055

Družina prevzame ali naja-
me kmetijo, možna oskrba 
starejše osebe brez nasle-
dnikov. Tel.: 081 603 595

Prodam ali oddam trisobno 
stanovanje na Maistrovi 2 v 
Brežicah. Tel.: 041 624 596

Oddam 2 trgovska lokala po 
90 m2 v centru Brežic. 
Tel.: 041 624 596

Najamem za daljše obdo-
bje kmetijska zemljišča (Kr-
ška vas, Skopice, Boršt, Ra-
čja vas), cena 100-200 €/ha, 
odvisno od kvalitete zemlje. 
Tel.: 041 613 789 

Prodam gozd, 70 arov, k.o. 
Senuše. Tel.: 030 694 956

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

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

Oddam 4-posteljni apartma 
na Pašmanu, Ždrelac, www.
apartments-croatia.info/Pa-
šman-Bilušić. Tel.: 00385 91 
55 81 883

Oddam nadstropje hiše, 
95 m2, do 8 oseb, otok Pa-
šman, Ždrelac, www.apart-
ments-tamara.eu. Tel.: 
00385 99 78 66 209

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

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

Prodam motorno kolo Apri-
lia, l. 2002, 50 ccm, 1 kW/1 
KM, 1-valjni, 2-taktni, pre-

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.
6. maja prodaja belih težkih kokoši

15.-20. maja race, gosi in purani
vsak torek in petek 

rjave, grahaste, sive jarkice 
vsak četrtek enodnevni beli piščanci.

voženih 42000 km, odlično 
ohranjen, 2. lastnik, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 585 211

Kupim starejši Tomosov mo-
ped z menjalnikom, lahko v 
nevoznem stanju ali brez do-
kumentov. Tel.: 041 681 058

KMETIJSTVO

Prodam koruzo v zrnju, mo-
žna dostava, pajek in zgra-
bljalnik v dobrem stanju. 
Tel.: 051 499 355 

Prodam malo rabljeno 300 l 
traktorsko škropilnico Zupan 
in trobrazdni obračalni plug 
Rave, 12 col. 
Tel.: 051 652 987

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Prodam traktor IMT 539 in 
seno v okroglih balah. 
Tel.: 031 697 435

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja SIP, 3 t, pokončni va-
lji, in obračalnik Pajek SIP, 4 
m. Tel.: 030 694 956

Kupim ohranjen starejši 
traktor, 30-45 KM. 
Tel.: 031 713 692

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

Prodam ječmen. 
Tel.: 031 455 138

Prodam 500 kg ječmena in 
1000 kg pšenice, Dobova. 
Tel.: 041 913 799 

Jyoti, Majda Šeler s.p., Ho-
čevarjev trg 11, Krško. 
Tel.: 031 581 650

Kupim 50-100 kom rdeče 
strešne kritine »Brežičan« 
in pony express, lahko tudi v 
okvari. Tel.: 070 894 344

Prodam hrastove plohe, 5 
cm, in požagan les kostanja, 
debelina 10-20 cm, zelo ugo-
dno. Tel.: 041 923 192

Kupim stare gramofonske 
plošče, rock, pop, indie, 
metal, funk, soul, jazz, tuje 
in domače. Tel.: 031 333 695

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

Vem, da iskrena punca živi, 
ki spoznati me želi. Na to 
številko naj mi odgovori. 
Tel.: 041 229 649

Delaven, uspešen moški, 40 
let, z urejeno hišo, odrašča-
jočim sinom, ni imel sreče v 
ljubezni. Rad bi spoznal žen-
sko brez otrok, ki bi sprejela 
njegovega sina, ki ga ženske 
drugih profilov niso. 
Tel.: 041 510 457, Leopold 
Orešnik s.p., Dolenja vas 85, 
Prebold

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji 

beli kilogramski piščanci
4. maja, rjave jarkice tik pred 
nesnostjo, grahaste jarkice in 

beli večji piščanci 
vsak delavnik med 8. in 20. uro.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

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

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, 

mladih rjavih, grahastih 
in črnih jarkic 3. in 4. maja.
Piščancev bo dovolj za vse!
V petek, 12. aprila, si lahko 

po ugodni ceni priskrbite 
2 kg piščance za nadaljnjo rejo.

Sprejemamo naročila za 
purane.

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

RAKA - Upravni odbor šolskega sklada OŠ Raka je 24. mar-
ca v šolski športni dvorani organiziral dobrodelni koncert. 
Na njem so nastopili predšolska skupina iz vrtca Raka, 
otroški in mladinski pevski zbor OŠ Raka, ansambel Labi-
rint s Senovega, solistka Katja Cemič iz Zalok pri Raki, an-
sambel Jerneja Kolarja iz Dolenje vasi pri Artičah, moški 
pevski zbor z Rake, solist Aleš Črnko iz Celja, etno skupi-
na Nojek iz Bistice ob Sotli in ansambel Orion z Rake, za 
povezovanje programa pa je skrbela Sonja Pajk. Zbrana 
sredstva so namenili za izvedbo nadstandardnega progra-
ma za otroke v vrtcu in šoli.  Vir: OŠ Raka

Dobrodelno za nadstandard
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Poleg 20 EUR vam podarimo še:
- brezplačno vodenje računa (prvo leto)
- brezplačne dvigi gotovine na vseh bančnih avtomatih
- dovoljeno negativno stanje na osebnem računu v višini 150 EUR
- brezplačno pristopnino na elektronsko banko eLON
- 10 položnic brez plačila provizije
- dodatek 0,10 % k obrestni meri pri sklenitvi novega depozita

Poslovna enota BREŽICE, Cesta prvih borcev 21, Brežice, T: 07 62 02 570, info@lon.si, www.lon.si

Najugodnejše poslovanje za samostojne podjetnike

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

* Za samostojne podjetnike z letnimi prihodki do 50.000 EUR

- znižali smo provizijo:

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

0,65 EUR          0,52 EUR

Paket dobrodošlice

Podjetniški paket* Ekipa PE Brežice – Bančništvo na Ljubezniv Oseben Način!

Plačevanje položnic

Vsem novim komitentom, ki bodo v Hranilnici LON odprli redni osebni račun in nanj prenesli svoje prihodke
(plača ali pokojnina), bomo ob prvem prilivu dodali še 20 EUR. 

Ob odprtju računa vam podarimo 20 EUR!

Foto Molan
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