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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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Danes seja v Krškem
KRŠKO – Tukajšnji občinski svet se bo danes, 25. aprila po-
poldne, sestal na 25. redni seji v tem sklicu. Dnevni red to-
krat obsega le deset točk, na njem pa so med drugim sklep 
o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projek-
ta Energetska sanacija Osnovne šole Koprivnica, sklep o do-
pustni širitvi območja stavbnih zemljišč naselja Dobrava ob 
Krki za potrebe tamkajšnjega podjetja VIIG, sklep o začetku 
postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za Center zelene rasti Berkana, ki ga načrtuje podjetje 
Nova Genesis z Brezja pri Senušah, odlok o določitvi plovb-
nega režima na reki Savi na območju akumulacijskega ba-
zena HE Krško, pa tudi letno poročilo o delu Medobčinskega 
inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa petih občin 
za leto 2012. P. P. 

Uvodni nagovor je pripadel 
županu občine Brežice Ivanu 
Molanu, ki je poudaril, da je 
pomen gospodarskega foruma 
iskanje rešitev za pospešitev 
gospodarstva v teh težkih ča-
sih. Forum je po njegovih be-
sedah prišel ob pravem času, 
saj sta že konkretno v pri-
pravi občinski prostorski na-
črt (OPN) in nova perspektiva 

Drugi gospodarski forum občine Brežice

Število gospodarskih družb 
in podjetnikov se povečuje
BREŽICE – V dvorani Mladinskega centra Brežice je 22. aprila potekal 2. go-
spodarski forum občine Brežice. Njegov glavni namen je bil predvsem sezna-
niti gospodarstvenike in podjetnike z aktualnimi informacijami na področju 
gospodarstva in podjetništva v brežiški občini.

evropskih sredstev za obdobje 
2014–2020, poleg tega pa se 
bo kmalu začela gradnja HE 
Brežice in kasneje še HE Mo-
krice, ki sta „investiciji stole-
tja v Posavju“. Kot je še pove-
dal Molan, sta pri tako velikih 
projektih za končen uspeh po-
membna povezanost in sode-
lovanje. Naslednja govorni-
ca na forumu je bila vodja 

občinskega Oddelka za pro-
storsko načrtovanje in razvoj 
mag. Urška Klenovšek, ki je 
predstavila občinske prostor-
ske akte. OPN bo letos nado-
mestil veljavni prostorski plan 
in prostorske ureditvene pogo-
je, ki urejajo celoten prostor 
občine. Po njenih besedah z 
OPN zagotavljajo prostorske 

nadaljevanje na str. 2

nadaljevanje na str. 2

Govorniki na 2. gospodarskem forumu občine Brežice

BREŽICE - »Želimo si biti bolj aktivni na državnem nivoju, 
hkrati pa povečati prepoznavnost naše regije, ki ima velik 
potencial, a jo pestita brezposelnost in primanjkljaj pod-
jetij, ki bi spodbujala gospodarsko rast,« je na ustanov-
nem zboru regijskega odbora Pozitivne Slovenije za Posav-
je povedala izvoljena predsednica Anamarija Toth Pope. 

Na zboru se je zbralo okoli 30 članic in članov in tudi skoraj to-
liko simpatizerjev, ki so za podpredsednika izbrali Andreja Bo-
žiča in Danijela Špilerja, za predsednico regijskega odbora Po-
savje pa predlagali psihologinjo in podjetnico Anamarijo Toth 
Pope, ki se bo »zavzemala za večjo povezanost članov regij-
skega odbora in širše javnosti ter s konkretnimi predlogi tudi za 
večji vpliv na reševanje problemov, ki so skupni vsem občinam 
te regije«. Kot konkretne predloge odbor navaja problemati-
ko neizkoriščenosti civilnega dela letališča Cerklje ob Krki, ra-
zvoj bolnišnice Brežice in drugih javnih ustanov ter problema-
tiko na področju energetike in nuklearnih odpadkov. Zavzemal 
se bo za aktivno reševanje le-teh v povezavi z državnim zbo-
rom in vlado Republike Slovenije.
Udeleženci so določili prednostne naloge odbora ter terminski 
načrt izvajanja. Predsednik Občinskega odbora PS Brežice in 

Anamarija Toth Pope na čelu 
regijskega odbora PS

Za predsednico regijskega odbora PS so izvolili Anamari-
jo Toth Pope (levo).

SEVNICA – Na 21. redni občinski seji se je včeraj sestal Občin-
ski svet občine Sevnica in obravnaval 22 točk dnevnega reda. 
Poročila o delovanju za preteklo leto so predstavili Regionalna 
razvojna agencija Posavje, Zdravstveni dom Sevnica, Komuna-
la Sevnica in KŠTM, JP Plinovod Sevnica je predstavilo finančno 
in poslovno poročilo za leto 2012 in 2013. Predstavljeno je bilo 
izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu z 
oblikovanjem cene za letošnje leto. Razpravljali so o zaključ-
nem računu proračuna za lansko leto ter o rebalansu A proraču-
na Občine Sevnica za letošnje leto, pa o predlogu sprememb in 
dopolnitev odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz na-
slova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Ob-
čine Sevnica. Podan je bil sklep o imenovanju direktorja sevni-
ške Komunale in direktorice Doma upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca. Več o seji v naslednji številki. S. R.

Aprilska seja v znamenju poročil
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GARANCIJEKODA: POSAVJE

Simpl, posredništvo in prodaja, Veniše 5, Leskovec  pri  Krškem 

20% POPUST 2Kg LAŽJI!

SROMLJE - Čeprav se je dolgo zdelo, da se narava kar noče prebuditi, je pomladi ven-
darle uspelo pregnati hladno zimo. Kar nekaj let je že minilo, odkar so prizadevni člani 
Turističnega društva Sromlje na brežini pod sromeljsko cerkvijo zasadili 2000 narcis, 
ki so se v zadnjih dneh dodobra razrasle in razveseljujejo tako domačine kot obisko-
valce, ki si pridejo ogledat to prelepo krajevno znamenitost. (Foto: Alenka Preskar)
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nadaljevanje s 1. strani

S strani svetnikov so se že v 
prvem delu seje pojavila šte-
vilna vprašanja in tudi kritike 
na račun delovanja Komuna-
le, na katere je njen direktor 
Aleksander Zupančič odgo-
voril na uvodu nadaljevanja 
seje. Marijan Žibert (LDS) je 
izpostavil pripombe nekate-
rih občanov, da se je prijava 
pogreba, odkar je ta posto-
pek prevzela brežiška Ko-
munala, zakomplicirala, saj 
morajo svojci zadeve ureja-
ti na več mestih. Zupančič je 
slednje zanikal in dejal, da 
se vse izvaja na enem me-
stu, saj je temu namenjena 
celo posebna pisarna. Na pri-
pombo samostojnega svetni-
ka Stanislava Ilca, da so cene 
pogrebnih storitev v Brežicah 
v primerjavi s tistimi na Ža-
lah neprimerno višje, je di-
rektor Komunale odgovoril, 
da so v Ljubljani že preve-
rili cene oz. zakaj prihaja 

Podjetja bremenijo visoke omrežnine 
BREŽICE – Občinski svet Občine Brežice je 15. aprila nadaljeval 21. redno sejo, ki so jo svetnice in sve-
tniki teden dni prej prekinili pri točki o poslovanju Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. 

do razlik, vendar do zdaj še 
niso dobili uradnega odgo-
vora. Obenem je zatrdil, da 
pogreb v Ljubljani nikakor ni 
cenejši od brežiškega. Kar 
veliko časa so se svetniki za-
držali pri problemu izredne-
ga dviga omrežnin za podje-
tja, tudi za 600 %. Zupančič 
je dejal, da konec lanskega 
leta sprejeta Uredba o me-
todologiji za oblikovanje cen 
storitev določa, da se omre-
žnine obračunavajo glede na 
zmogljivost priključkov, do-
ločenih s premerom vodo-
mera, in sicer na podlagi t. 
i. faktorjev omrežnine. Ko-
munala zato pri tem nima 
prostih rok in ne more ni-
česar storiti za zmanjšanje 
teh cen. Župan Ivan Molan 
je dodal, da so zaradi poviša-
nja omrežnin že ukrepali na 
pristojnem ministrstvu. Kot 
je povedal, sta rešitvi dve – 
najbolj sprejemljiva je ta, 

da omenjeno uredbo popra-
vijo in naredijo bolj člove-
ško, saj po njegovem proble-
mi niso v veliki porabi vode, 
ampak v velikem števcu za-
radi požarne vode. Druga re-
šitev pa je, da v primeru, če 
vlada ne bo ukrepala, obči-
na sprejme poseben odlok o 
pomoči podjetjem, katerim 
bo lahko potem del števnine 
vrnila kot pomoč gospodar-
stvu. Vendar je župan dejal, 
da je treba za to imeti po-
sebne pravilnike in razpis.

Brežiški svetniki so v nada-
ljevanju brez večje razpra-
ve sprejeli poslovni načrt in 
načrt izvajanja gospodarskih 
javnih služb Komunale Breži-
ce za leto 2013. Direktor Zu-
pančič je med drugim ome-
nil, da ob koncu leta na vseh 
področjih pričakujejo poziti-
ven rezultat, kar naj bi sku-
paj naneslo 23.523 evrov do-

bička oz. s tržno dejavnostjo 
bi to pomenilo dobrih 31 ti-
soč evrov dobička. Pri izva-
janju gospodarskih javnih 
služb bo letos v Komunali 
zaposlenih 47 delavcev. Na-
vedel je tudi, da pripravlja-
jo koledar odvozov odpadkov 
z ekoloških otokov, pri čemer 
je dejal, da rumene posode 
za plastiko ostanejo na oto-
kih. Komunala se tudi aktiv-
no vključuje v novo družbo 
za ravnanje z odpadno em-
balažo, da bi lahko preko 
nje del te embalaže začeli 
tržiti. Prav tako bodo priho-
dnje leto nadaljevali s sreča-
nji po KS, saj so se ta izka-
zala za zelo koristna. Člani 
občinskega sveta so potrdi-
li še Pravilnik o pomoči pri 
kritju pogrebnih stroškov, ki 
določa podrobne pogoje so-
financiranja pogreba upravi-
čencem.
 Rok Retelj

BISTRICA OB SOTLI – Sinoči, 24. aprila, so se na 19. redni seji 
v tem mandatu sestali člani občinskega sveta Bistrica ob Sotli. 
Osrednja točka dnevnega reda je bil odloka o zaključnem raču-
nu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012, v katerem 
so realizirali 1,8 milijona evrov oz. dobrih 75 % načrtovanih pri-
hodkov ter poldrugi milijon evrov oz. slabih 60 % načrtovanih 
odhodkov, iz lanskega v letošnji proračun pa so prenesli 458 ti-
soč evrov. Obravnavali so še spremembi ustanovitvenih odlokov 
Ljudske univerze Rogaška Slatina in Regionalne razvojne agen-
cije Posavje ter imenovanje Polone Vahtarič v svet VIZ III. OŠ 
Rogaška Slatina. Več o seji pa v naslednji številki. P. P.

Obravnavali zaključni račun 2012

Prenova se bo začela z ure-
janjem ulice CKŽ od fakul-
tete na Hočevarjevem trgu 
proti notranjosti, Zaton, ob-
močje tik pred vstopom v sta-
ro mestno jedro, pa bo prve 
ureditve dočakal v juniju, ko 
bo promet stekel tudi po delu 
nove obvoznice na levem bre-
gu Save, ki povezuje nov most 
pri HE Krško s cesto pod ob-
stoječim krškim mostom pri 
podjetju Vipap. V roku dveh 
let bo stari del mesta zaživel 
v novi, sodobni podobi skupaj 
z lepšim in urejenim vstopom 
vanj. „Projekt bo dal mestu 
novo podobo za naslednjih 30 
ali še več let,“ je pred podpi-
som pogodbe dejal krški žu-
pan mag. Miran Stanko.

Tudi zaščita pred 
poplavami
V Zatonu je, kot je pojasnil 
skrbnik projekta Niko So-
mrak, predvidena ureditev 
trga s klopmi, postavitev fon-
tane, zasaditev dreves, ure-
ditev pešpoti in kolesarskih 
stez, glavna cesta pa bo pre-
stavljena bližje k Savi, s čimer 
bodo stanovanjski in poslovni 
objekti na tem območju dobili 
več prostora. Hkrati bo Občina 
Krško stanovalce s finančnimi 

Staro Krško bo dobilo novo podobo
KRŠKO – V začetku maja se bo pričela dolgo pričakovana ureditev območja od krškega mostu skozi sta-
ro mestno jedro do Hočevarjevega trga. Pogodbo za izvedbo celovite prenove Dalmatinove ulice, ulice 
CKŽ in Zatona sta 18. aprila podpisala krški župan mag. Miran Stanko in predsednik uprave na javnem 
razpisu izbranega izvajalca, podjetja Kostak Krško, Miljenko Muha. 

spodbudami poskušala motivi-
rati k obnovi fasad, da bi še s 
tem pripomogli k lepši podobi 
mesta. V Zatonu je načrtova-
na še dvoetažna garažna hiša 
s 85 parkirnimi mesti, postavi-
li bodo tudi opornik za bodoči 
pešmost preko Save. Obnova 
Zatona je pomembna tudi za-
radi ureditev, ki bodo prispe-
vale k varovanju starega me-
stnega jedra pred poplavami. 
Pri tem se v investicijo vklju-
čuje javno podjetje Infra, ki 
bo v sklopu ureditev ob gra-
dnji HE Krško izvedlo rekon-
strukcijo in dvig ceste z vsemi 
komunalnimi vodi, rekonstruk-

cijo in nadgradnjo obstoječe-
ga protipoplavnega zidu od 
Zatona skoraj do elektrarne 
ter zgradilo novo črpališče (pri 
cvetličarni Kerin) za potrebe 
prečrpavanja vode ter more-
bitnih poplav mestnega jedra. 
„S temi ureditvami bo zago-
tovljena 100-odstotna varnost 
mesta Krško pred poplavami,“ 
je ob podpisu pogodbe pouda-
ril direktor Infre mag. Vojko 
Sotošek. Kot je dejal, je izbor 
izvajalca del v zaključni fazi, 
z deli bodo predvidoma začeli 
junija, zaključili pa prihodnjo 
pomlad. 

Brez nivojskih 
razlik
Glavna ulica skozi staro me-
stno jedro bo urejena v enem 
nivoju, torej brez višinskih 
razlik med cestiščem, ploč-
niki in parkirišči. Tik pred 
vstopom na Dalmatinovo uli-
co bo zgrajeno novo križišče, 
tudi na Dalmatinovi ulici pa 

je predvidena ureditev par-
kirišč, pešpoti, zelenih po-
vršin, parkirišč za kolesa in 
motorje, mest za postavitev 
parkomatov in polnilnih mest 
za električne avtomobile. Na 
CKŽ bodo obnovili celotno 
vozišče in javno razsvetljavo, 
uredili avtobusna postajališča 
in vzpostavili hortikulturno 
zasaditev, s čimer bo mestno 
jedro postalo prijaznejše. Kot 
je dejal sopodpisnik gradbe-
ne pogodbe, predsednik upra-
ve družbe Kostak Miljenko 
Muha, bodo v sklopu projek-
ta obnovili obstoječi vodovod 
v Zatonu, na Dalmatinovi ulici 
in CKŽ ter zgradili skoraj kilo-
meter novega vodovoda, pre-
novili bodo tudi meteorno in 
fekalno kanalizacijo.

Projekt urejanja Zatona, uli-
ce CKŽ in Dalmatinove ulice 
je vreden 3,1 milijone evrov, 
pri čemer bodo večji del (1,8 
milijona evrov) predstavlja-
la sredstva Evropskega skla-
da za regionalni razvoj, ope-
rativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih poten-
cialov za obdobje 2012-2014, 
750 tisoč evrov bo prispevala 
država, preostanek pa Obči-
na Krško. Občina bo dodatno 
in v celoti financirala izgra-
dnjo garažne hiše v ocenje-
ni vrednosti 530 tisoč evrov. 
Protipoplavne ureditve, ki jih 
bo izvedlo javno podjetje In-
fra, bodo v ocenjeni vredno-
sti 3 milijone evrov financira-
ne v sklopu gradnje HE Krško. 
Celotna vrednost investicije v 
prihodnjih dveh letih bo tako 
znašala približno 6,6 milijo-
ne evrov.

 Peter Pavlovič

Župan mag. Miran Stanko in predsednik uprave Kostaka 
Miljenko Muha ob podpisu pogodbe

Spremenjen prometni režim
V času gradnje bo veljal spremenjen prometni režim: v smeri 
Brestanica-Sevnica bo promet na levem bregu mesta usmer-
jen na novo obvoznico Krško, medtem ko bodo vozila v sme-
ri Krško-Brežice usmerjena ob gradbiščni ureditvi skozi del 
starega mestnega jedra. Ko bo nova obvoznica skupaj z iz-
gradnjo tretjega mostu v Žadovinku v celoti zaključena, bo 
rekonstruirana državna prometnica Drnovo-Celje prevzela 
značaj lokalne ceste. 

SEVNICA – Občinski odbor SDS Sevnica je pred majskim kon-
gresom stranke izpeljal volilno in predkongresno konferen-
co članstva. V novem štiriletnem mandatnem obdobju 2013–
2017 bo sevniško SDS še naprej vodil Tomaž Lisec. Izvoljena 
sta bila tudi 22-članski izvršilni odbor in 5-članska nadzor-
na komisija, opravljen je bil pregled dela za pretekla šti-
ri leta, sprejet je bil okvirni program dela za letošnje leto 
ter aktivnosti v pripravi na kongres SDS. Članice in člani so 
sprejeli tudi okvirni načrt dela za leto 2013, ki zajema ak-
tivno delo svetnikov v občinskem svetu, objavljanje mnenj 
na posamezne teme v medijih in seznanjanje javnosti z de-
lovanjem stranke, izlet v Lepeno, piknik za članice in čla-
ne ter prijateljice in prijatelje SDS, priprava na lokalne vo-
litve 2014, organizacijo okroglih miz na posamezne aktualne 
teme, povečanje članstva, možnost obiska Evropskega par-
lamenta, humanitarno dejavnost, aktivnosti SDM, možnost 
ustanovitve Kluba seniorjev SDS Sevnica … K. Š./S. R.

Lisec ostaja na čelu SDS Sevnica

možnosti za gospodarstvo tako, da oblikujejo gospodarske cone. 
Prednostno območje za razvoj gospodarstva so obstoječe in na-
črtovane gospodarske cone, med njimi tri večja območja – IPC 
Brezina, OC Dobova in IC Slovenska vas. Klenovškova je nekaj 
besed namenila tudi novi Uredbi o razvrščanju objektov glede 
na zahtevnost gradnje, ki je začela veljati v začetku marca in 
katere glavni namen je poenostaviti postopke umeščanja ne-
zahtevnih in enostavnih objektov. Uredba je med stroko povzro-
čila veliko nasprotovanja, zato je bila še v istem mesecu dva-
krat spremenjena. Za natančnejše informacije glede Uredbe 
se lahko občani obrnejo na strokovne službe Občine Brežice. V 
nadaljevanju je Patricia Čular – med letoma 2006 in 2012 je 
bila brežiška podžupanja in zadolžena za vodenje projektov –, 
predstavila možnosti črpanja evropskih in državnih sredstev za 
mala ter srednja in velika podjetja. V zaključku pa sta direktor 
družbe HESS d.o.o. Bogdan Barbič in direktor javnega podje-
tja Infra d.o.o. mag. Vojko Sotošek spregovorila o gradnji veri-
ge HE na spodnji Savi in o priložnostih za lokalno gospodarstvo. 

Kot je zapisano v posebnem biltenu, ki je izšel ob 2. gospodar-
skem forumu, se v brežiški občini število registriranih gospodar-
skih družb in samostojnih podjetnikov iz leta v leto povečuje. 
Od leta 2010, ko je potekal 1. gospodarski forum, so v občini 
zabeležili 45 na novo registriranih gospodarskih družb in 28 na 
novo registriranih samostojnih podjetnikov. Za Posavje je sicer 
značilen visok delež podjetnikov glede na število gospodarskih 
družb. Tako je bilo leta 2011 v posavski regiji več kot tretjina 
podjetnikov iz občine Brežice (870 oz. 34 %), ki so zaposlova-
li 719 delavcev in ustvarili 73.340 evrov prihodkov. Na podla-
gi oddanih letnih poročil so gospodarske družbe, zadruge in sa-
mostojni podjetniki posamezniki s sedežem v občini Brežice v 
letu 2011 zaposlovali 2955 oseb, pri čemer pa tu niso vključe-
ne inštitucije javnega sektorja, katerih skupna ocena delov-
nih mest znaša nekaj čez dva tisoč. Rok Retelj

Število gospodarskih družb 
in podjetnikov se povečuje

član sveta stranke Jure Pezdirc je ob tem povedal, da je na-
men odbora predstavljati interese regije in pri reševanju nje-
nih problemov okrepiti povezavo in vpliv na Ljubljano. »Hkra-
ti si želimo vzpostaviti povezavo z ministri s področja lokalne 
problematike - v primeru Posavja sta to predvsem kmetijstvo 
in energetika - in predlagati naše videnje rešitev problemov,« 
je dodal. Z njim se je strinjal tudi predsednik Občinskega od-
bora PS Krško Robert Planinc in še dodal, da je potrebno igrati 
aktivno vlogo pri realizaciji HE v spodnjem Posavju in gradnji 
drugega bloka Jedrske elektrarne Krško. 
Zbrane je nagovoril še generalni sekretar – direktor stranke Vas-
ja Butina. Poudaril je, da je dobrodošla vsaka pobuda iz regij-
skih in občinskih odborov. N. M.

Anamarija Toth Pope na čelu 
regijskega odbora PS
nadaljevanje s 1. strani
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Tjaša Škoda, Sevnica: Praznik dela je danes 
verjetno za večino pomemben  predvsem za-
radi prostega dneva, vendar je bolj pomemb-
no, da se spominjamo dogodkov, zaradi kate-
rih danes sploh obeležujemo ta dan in s tem 
še vedno opozarjamo na pravice delavcev. Na 
predvečer praznika se skoraj vsako leto s pri-

jatelji udeležim kresovanja, prvega maja pa se odpravimo 
na izlet ali obiščemo katero izmed prireditev. 

Vida Šabanović, Brežice: Praznik dela ima 
tradicijo in ga moramo ohraniti, saj današnja 
mladina skoraj ne ve, da so si delavci težko 
izborili ta praznik. Danes delavce jemljejo 
kot strošek, dela ni, ni cenjeno, prevladu-
je kapital in vodilni hočejo le visoke dobič-
ke. Bolj bi morali poudarjati delo in njegove 

vrednote, pa tudi plačilo za opravljeno delo bi moralo biti 
primerno za normalno življenje. 

Robert Volčanšek, Stojanski Vrh: Na praznik 
dela se je včasih še bolj delalo kot sicer, da-
nes pa se ga dejansko praznuje in vsi lahko 
ob tem uživamo. Še vedno so na ta praznik 
v ospredju tudi delavske pravice. Vsako leto 
gremo za prvi maj z družino na Planino, se 
malo poveselimo, najpomembnejše pa je za-

gotovo druženje. Prav tako v vasi postavimo mlaj in ob tej 
priložnosti pripravimo srečanje vaščanov. 

Dragica Mustar, Krško: Prvi maj se danes 
praznuje precej drugače kot nekdaj, ko je 
bilo več kresovanj in tudi bolj množično obi-
skana so bila. Se pa danes praznuje tudi z 
drugimi aktivnostmi, recimo s pohodi in po-
dobnim. Mi gremo za prvi maj ponavadi na 
morje, če pa smo doma, gremo na kresova-

nje na Trško goro. Praznik dela se mi zdi še vedno pomem-
ben, čeprav ga je številnim, ki so brez dela, težko praznovati. 

Časi se spreminjajo, z njimi tudi prazniki. Kakšen po-
men po vašem mnenju še nosi praznik dela, ali se ga še 
praznuje kot nekoč ali drugače? Ali in kako ga praznu-
jete vi, se udeležite kakšnega kresovanja ali druge pr-
vomajske prireditve? 

anketa

Prvi maj nekoč in danes

Ivano Vatovec je v Posavje, v 
brežiško občino, iz Bele kraji-
ne prinesel splet življenjskih 
okoliščin, ta isti splet, ali še 
bolj natančno ljubezen, na-
klonjenost in predanost do 
pisanja in knjige, pa v naše 
okolje še Korošca Rudija Mli-
narja. Če pri kom, zanju velja 
rek, da knjiga gradi mostove. 

Ivana in Rudi sta se pred ne 
tako davnim časom iz bre-
žiškega blokovskega nase-
lja preselila v idilično leseno 
hiško, ki sta jo z neznan-
skim hotenjem postavila »na 
noge« v še vedno ruralnem 
Črncu. Kjer ima glavno bese-
do mir. Ta mir pa ima mehko 
prst za njuno kraljestvo be-
sed.

Ivana in Rudi sta res poseb-
no srečen par s skupnim inte-
resom, zato nas je zanimalo, 
kako se je vse začelo: »Sreča-
la sva se leta 1981 na literarni 
koloniji. Bili smo to izbranci, 
izbrala nas je stroga literar-
na komisija na delovnem sre-
čanju. Na literarnem večeru 
smo se predstavili vsak s svo-
jim delom. Rudi je imel zgod-
bico, v kateri je opisoval ma-
mico in hčerko, mamica pa se 
je ločevala. Ob tem je bilo 
mamici ime Ivana, hčerki pa 
Alenka. Skratka, moja zgod-
ba, z najinimi imeni. Pristo-
pila sem k Rudiju in mu re-
kla, da je to moja zgodba. To 
je bil začetek, ki je prišel od 
zgoraj,« je zamišljena Ivana. 

Med tem sem ujela Rudi-
jev nemir. Poizvedujem, za-
kaj? »Ker nisem včeraj napi-
sal niti pet besed. Težim za 
tem, da vsak dan nekaj napi-
šem, kadar pač pišem,« pra-
vi. »A ta obdobja so izredno 
kratka. Kar pride na plan, 
gre ustvarjalni nemir v ra-
čunalnik, s tem pa se rodijo 
nove ideje,« povzame Ivan-
ka. »Ampak moram poveda-
ti, da je Ivanka tista lirična 
duša z razumevanjem, spod-
bujanjem in s pomočjo. Je 
tudi moja prva lektorica, dru-
gi lektorji potem nimajo po-
sebnega dela,« še doda Rudi.

Pa kakšen je bil mladi Rudi? 
»Pisal sem že mlad, v osnov-
ni šoli, to je nekaj, kar je v 
tebi, pomoč in spodbuda pa v 
učitelju. Moj talent je zaznal 
učitelj, pisatelj Leopold Su-
hodolčan. Prav lepe spomine 
imam nanj, saj je bil moj prvi 
literarni ocenjevalec in je do-
brohotno ocenjeval moje te-
danje pesmice, spise, dram-
ske prizore. Tudi potem, ko 
sem že prerasel osnovno šolo, 
sva ostala v stikih. Ne samo 
zato, ker sva bila skoraj so-
seda, temveč predvsem zato, 
ker sem mu še vedno upal po-
kazati, kaj sem napisal. Sve-
toval mi je, kaj je dobro, kaj 
slabo, kako bi lahko bilo še 
boljše. V pristnih stikih sva 
ostala vse do njegove prera-
ne smrti, ko je bil star okoli 
50 let. V občasnih stikih sem 
tudi z njegovim sinom Primo-
žem. Nazadnje lani, ko smo 
vsi koroški literati sodelovali 
pri zanimivem projektu, ki so 
ga pripravili kulturniki na Le-
šah. Naprosili so nas, sedem 
piscev, da bi vsak oživil en lik 
v obliki krajše pravljice. Na-
stala je lepa knjižica z naslo-
vom Pravljična vas Leše in je 

Pogovor z Rudijem Mlinarjem in Ivano Vatovec, literarnima ustvarjalcema

Rudi in Ivana v kraljestvu besed
BREŽICE - Pred dvema dnevoma smo častili svetovni in slovenski dan knjige - 23. april. V počastitev pra-
znika knjige smo se ustavili pri paru, življenjskem in knjižnem, Ivani Vatovec in Rudiju Mlinarju. 

za otroke vseh starosti in za 
tiste, ki otroka v sebi še niso 
izgubili. Odziv je bil takšen, 
da bi ga bilo vredno posne-
mati.«  

Tudi Ivana ubesedi srečanje 
z očetom Suhadolčanom: »Še 
jaz sem imela to srečo, da 
sem ga spoznala na moji prvi 
literarni koloniji. Bil je izje-
mno topel človek, ki je znal 
na miren, prijazen in obču-
ten način pojasniti, kaj bi bilo 
lahko boljše napisano. Še da-
nes se ga spominjam v rume-
nem puloverju, ki mu je črno-
lasemu lepo pristajal.«

Kakšna pa je bila mlada Iva-
na? »Jaz sem komaj čakala, 
da grem v šolo. Takrat smo 
bili vsi revni, nekateri še malo 
bolj. Ko sem šla v 1. razred, 
sem imela dva zvezka, za-
vita v časopisni papir, nava-
den svinčnik in radirko, vse 
to sem nesla v roki, ker de-
narja za torbice pri štirih šo-
larkah ni bilo. Komaj sem ča-
kala, da sem se naučila črk 
in potem branja. Naša skro-
mna šolska knjižnica je bila 
potem oblegana z mojo otro-
ško prisotnostjo. Ravno tako 
sem obhodila vse domačije v 
vasi in pretaknila vse knjige, 
ki so jih imeli. In imela sem 
vedno dobre učitelje sloven-
skega jezika.«

In ker je pisanje romanov in 
lirike obrt, sicer dragocena 
umetniška zvrst in sploh ne 
lahka, so se jima zdeli ti iz-
delki v knjižni obliki tudi pri-
merni za promocijo na obr-
tnem sejmu. Ivana in Rudi 
sta avtorske knjižne izda-
je ponujala na dveh obrtnih 
sejmih v Brežicah. In bila raz-
očarana, žalostna nad bedno 
knjižno zainteresiranostjo in 
bralno kulturo posavskih pre-
bivalcev. Z veseljem se spo-
minjata le nekega fanta, ki se 
je iskreno zanimal za knjigo, 
jo spoštljivo držal in jo listal.

Dosedanje Ivanino knjižno 
delo sta predvsem pesniški 
zbirki Pod silo spomina in V 
brezvetrju časa ter dokumen-
tiran roman po pripovedova-
nju duhovnika Franca Špeli-
ča z naslovom Iskalec žive 
vode, snuje pa roman o po-
savskem umetniku, pa rodov-
niški roman po mamini strani 
in pesniško zbirko Brezanke. 
Kot soavtorica z Rudijem je 
podpisana v dveh romanih - 

V senci gore in Vsa njegova 
križpotja.

O njunem sodelovanju Rudi 
pove: »Soavtorski projekt 
uresničujeva tako, da jaz pri-
spevam zgradbo, zgodbo, di-
aloge, Ivanka pa zna to prav 
lepo prevesti v lirično obliko 
in z besedami oplemenititi 
čustva. Kot da dihava skupaj, 
ampak na dveh računalnikih.«

A težko bi našteli ves opus, ki 
sta ga skozi življenje ustvari-
la in zanj dobila priznanja ali 
bila nagrajena. Lirične pesmi, 
črtice, romani, mladinski ro-
mani, mladinske povesti, ra-
zni literarni prispevki in Ru-
dijeva dramatika za odrasle 
in otroke. Naj omenim le še 
njegove romane: o dr. Francu 
Sušniku Prvi doktor, o Francu 
Ksaverju Mešku Šepetanje lip 
in mladinskega Gugalnica za 
dva. Rudi izpostavi tudi člo-
veka, ki mu je prvi odprl vra-
ta v eno izmed založb, v Mo-
horjevo založbo v Celovcu. 
To je bil Vinko Ošlak, filozof, 
pisatelj, prevajalec, esperan-
tist in še veliko več. Ko je do-
bil v roke njegov prvi roman 
Ciril iz Šentanela, je dejal: 
»Ja, to je zgodba! Skoraj ko-
roška družinska saga.«

Dobličanka in Prevaljčan sta 
kulturna delavca iz srca, svo-
ji umetniški duši sta združila 
tu nekje, v sredini, v Posav-
ju. »Kot si že lahko zaznala, 
se midva ne poglabljava le v 
občutja ljudi iz Bele krajine 
in Koroške. Rudijev zadnji ro-
man, ki je tik pred izidom, bo 
govoril o izgnancih iz Posavja 
in Avstrijske Koroške. Pod na-
slovom Ko ni cvetela ajda se 
odvijata dve zgodbi vzpore-
dno. V nastajanju je še roman 
o Dobovčanu Francu Vadnalu, 
ki je bil učitelj, zbiratelj ljud-
skih pesmi, kronist Dobove in 
je bil velik kulturni delavec. 
Škoda, da je bil do sedaj tako 
prezrt.

Včasih sta Ivana in Rudi po-
ganjala brežiški pisateljski in 
dramski Žarek, sedaj s to vlo-
go pihata v jadra dobovski Be-
sedi. Lepa beseda je lep ža-
rek. Oboje je plemenitost. Ta 
se veže na naše skupne razko-
šne spomine, ko smo zbirali 
knjige za Slovenske domove 
na Hrvaškem. In jih, hvale-
žnim rojakom na tujem, pre-
dajali v branje in uporabo. 
Knjiga je najlepše darilo. 

S člani sekcije dobovskega 
kulturnega društva Beseda 
pripravljata literarne večere, 
na katerih predstavljajo slo-
venske književnike, ki so bili 
odrinjeni in se jim dela krivi-
ca, ob tem pa odkrivajo mar-
sikatero zanimivost. V svojih 
nastopih dajejo poudarek na-
rečjem, ki so zelo pomembna 
zato, da se ne izgubi ta bar-
vitost jezika, bogastvo, ki ga 
imamo v Sloveniji.

»Mi seveda razmišljamo po-
zitivno. Naklade knjig so da-
nes zelo nizke. A je resnično 
strašljivo, kako so mladi lju-
dje nepismeni, le redki so iz-
jeme. Pa tudi naši politiki so 
grozljivo nepismeni, pa so 
javni delavci. Izredno malo 
jih je, ki uporabljajo sloven-
ski jezik, ne poznajo sklonov, 
kar je še huje in me moti, je 
uporabljanje tujk, ki bi jih 
lahko zamenjali z lepimi slo-
venskimi izrazi. Ampak zato 
je treba brati in pisati,« pra-
vi Ivana in Rudi doda: »Gle-
de na stanje, kakršno je da-
nes, si ne upava napovedati 
svetlejše bodočnosti, vsee-
no pa bo še vedno nek odsto-
tek ljudi bralcev, ki vendarle 
dajejo upanje knjigi in bra-
nju. Branje in pisanje sta po-
membna. Knjiga je pomemb-
na. Šolski sistem pa vsemu 
temu ni pretirano naklonjen, 
ne daje tistega poudarka, ki 
bi ga moral. Vse pa se začne 
v družini.«

Prepričana sta tudi, da bi mo-
rali iz prestolnice širiti pisme-
nost in bralne navade na vse 
kraje domovine in da ni samo 
en dan knjige, temveč da se 
na pravi način predstavi lju-
dem, kaj je knjiga, kaj lahko 
pomeni človeku, kaj vse se z 
branjem pridobi, kako s knji-
go rastemo. Predstaviti to na 
tak način, da po knjigi seže-
jo še drugi, ki tega doslej niso 
počeli.

Ob tako bogati beri Rudije-
vih in Ivaninih knjižnih izdaj 
se mi zdi na mestu vprašanje, 
kako to, da prireditelji sicer 
častivrednega bralnega pro-
jekta Posavci beremo skupaj 
še niso njunih del ponudili v 
branje Posavcem? Čeprav živi-
ta in ustvarjata z nami, so za 
zdaj odzivi na njuno delo šir-
še v slovenskem prostoru mno-
go prijaznejši kot tu pri nas. 

 Natja Jenko Sunčič

Ivana Vatovec in Rudi Mlinar

KRŠKO - Mednarodni dan knjige in avtorskih pravic v Val-
vasorjevi knjižnici Krško že tradicionalno obeležujejo s 
prireditvijo Podarimo knjigo in cvet, letošnji moto pa se 
je glasil Praznujmo skupaj praznik knjige. Ob tem so pri-
pravili več zanimivih dogodkov.

V parku pred knjižnico so oživeli „kandelabri“, ki so jih okra-
sili s citati iz knjig, v knjižnici poteka med 22. in 30. aprilom 
tudi brezplačen vpis za nove člane, osnovni ideji projekta pa 
služi stojnica s knjigami, letos je bila zaradi slabega vreme-
na postavljena v pritličju knjižničnih prostorov. Obiskovalci 
s svojih polic prinesejo knjige in jih na stojnici lahko zame-
njajo s knjigami drugih obiskovalcev, vsakemu obiskovalcu pa 
ob tem podarijo tudi cvet. „Tako obogatimo dan v knjižnici, 
polepšamo dan našim uporabnikom in širimo bralno kulturo 
malce drugače. Naši obiskovalci so ta dan že posvojili, na ta 
dan radi pridejo v knjižnico, izbirajo med knjigami na ba-
zarju in si obogatijo knjižno polico ter okrasijo dom,“ je ob 
tem dejala direktorica knjižnice Urška Lobnikar Paunović. 

V mladinskem oddelku knjižnice so za najmlajše organizirali 
igralno-ustvarjalne urice, zvečer pa povabili še na predava-
nje Borisa Kolarja, ki je pripravil predstavitev akcije z na-
slovom Očistimo vode.si in njenih izsledkov. Predavatelj je 
dejal, da se je stanje reke Save sicer znatno izboljšalo, od-
kar ni več zastrupljena z izpusti, je pa nedopustno, kar so 
iz reke naredili z verigo elektrarn. „To je zdaj mrtva reka,“ 
je dejal kot opomin in še povedal, da je krška voda sicer do-
bra za pitje, a kljub temu moramo biti do narave spoštljivi. 
„Narava je grozljiva in strašna in čudovito lepa. Predvsem 
je poštena in nikoli licemerna. Zato bodimo do nje pošteni 
tudi mi,“ je podal misli v razmislek prisotnim. 
 M. Kalčič

Praznik knjige praznovali skupaj

Ob stojnici s knjigami in cvetovi
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KERINOV GRM – 17. aprila je v romskem naselju Kerinov 
Grm krški župan mag. Miran Stanko skupaj s Šarenko Hudo-
rovac s prerezom traku simbolično odprl najstarejšo hišo 
v Kerinovem Grmu, ki so jo preuredili v muzej.

Otvoritev najstarejše zidane hiše v Kerinovem Grmu iz leta 
1983 je potekala v sklopu praznovanja svetovnega dneva Ro-
mov (8. april). Po besedah Šarenke Hudorovac, predsednice 
Društva medkulturnega dialoga MOSTO in idejne vodje pro-
jekta prenove stare hiše, so slednjo preuredili v muzej s po-
močjo evropskega projekta Movit – programa Mladi v akciji. 
Namen tega projekta je bil predvsem mlade Rome seznani-
ti o življenju Romov nekoč, ker o tem vedo zelo malo. Kot 
je povedala, lahko preko stare hiše Romi v Kerinovem Grmu 
tudi drugim ljudem, ki pridejo v njihovo naselje, predstavijo 
romsko kulturo in s tem zmanjšajo obstoječe stereotipe. „V 
stari hiši, ki jo je zgradil moj dedek, je vsa oprema, ki sta jo 
imela z babico, dodali smo še fotografije, ki prikazujejo rom-
sko življenje. Ker je bil dedek kovač, imamo tudi kovačnico, 
v kateri bomo kmalu začeli kovati kmečko orodje,“ je dejala. 
Župan mag. Miran Stanko je ob tem Kerinov Grm označil kot 
„naselje, ki ga že nekaj let postavljajo v ospredje kot pozi-
tiven primer reševanja problematike sobivanja med Romi in 
ostalimi prebivalci Slovenije“, in Rome pohvalil za njihovo 
prizadevnost za ohranjanje kulture. Ob otvoritvi stare hiše 
so pripravili tudi kratek kulturni program, ki so ga oblikovali 
otroci vrtca Kerinov Grm in romsko društvo Romano veseli.
 R. Retelj

Najstarejša hiša odslej muzej

Župan mag. Miran Stanko in Šarenka Hudorovac pred sta-
ro hišo v Kerinovem Grmu

Vabljeni!

od 9:00 do 21:00

od 9:00 do 24:00

•  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. 

DELAVSKA HRANILNICA D.D.
NAJUGODNEJŠA BANKA V POSAVJU

Obiščite nas na CPB 9 v Brežicah – PRED GLASBENO ŠOLO, vsak delovnik med 8.30 in 17.00 
uro – NEPREKINJENO, kjer vam bomo ob brezplačni kavici, podrobneje predstavili:

 ¾ NAJUGODNEJŠI OSEBNI RAČUN
• Odprtje osebnega računa - brezplačno,
• Zamenjavo banke za vas uredimo mi brez stroškov,
• Možnost dodatnega limita do 3 kratnika priliva,
• Strošek vodenja 1,25 EUR / mesec za zaposlene oz. 0,80 EUR / mesec za 

upokojence, prvo leto brezplačno,
• Brezplačni dvigi na vseh bankomatih,
• Spletna banka, mesečno nadomestilo le 0,40 EUR,
• MasterCard kartico z odloženim plačilom – letna članarina le 12,50 EUR.

 ¾ KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE OBLIKE VARČEVANJA
• Pokojninsko varčevanje – varčevanje za varno starost, fiksna obrestna mera 5,50 %,
• Rentno varčevanje – namensko varčevanje za avtomobil, šolanje, gradnjo hiše oz. za 

izpolnitev vaših želja, fiksna obrestna mera 4,80 % (nad 5 let) oz. 5,00 % (nad 10 let),
• Obročna varčevanja – mesečna varčevanja od enega do petih let – fiksne obrestne mere 

od 3,80 % do 4,60 %,
• Donosne depozitne obrestne mere od 1,20 % do 4,80 %,
• Varčevanje v obliki hranilne knjižice, obrestna mera 1,70 %,
• Vključenost v jamstveno shemo bank in hranilnic.

 ¾ NAJCENEJŠE PLAČILO POLOŽNIC
• Najcenejše 0,39 EUR / položnico za vse imetnike osebnega računa v hranilnici,

 • Znižali smo provizijo za plačilo položnic za vse ostale prebivalce Posavja – le 0,50 
EUR / položnico – kar je vsaj enkrat ceneje od večine konkurence,

• Trajniki le 0,12 EUR – najceneje v Sloveniji,
• Plačilo položnice preko spletne banke do zneska 50.000 EUR le 0,20 EUR / položnico.

 ¾ POTROŠNIŠKE, EKO IN STANOVANJSKE KREDITE z ugodnimi obrestnimi merami in 
nizkimi stroški odobritve in zavarovanja
• 60 mesečni krediti za upokojence, imetnike osebnega računa v hranilnici – fiksna 

obrestna mera 5,90 %,
• Potrošniški hipotekarni krediti – obrestna mera od 6 mesečni EURIBOR + 3,20 %,
• Stanovanjski krediti – obrestna mera od 6 mesečni EURIBOR + 2,70 %,
• Potrošniški krediti – obrestna mera od 6 mesečni EURIBOR + 4,00 %,
• Eko krediti – obrestna mera od 6 mesečni EURIBOR + 3,80 %.

DELAVSKA HRANILNICA d.d., Podružnica Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, 
tel: 07/62 00 500 – 507, vsak delovni dan od 08.30 do 17.00 ure - neprekinjeno

Otvoritve razstave o trapi-
stih na rajhenburškem gradu 
so se udeležili številni obi-
skovalci, ki jih je nagovoril 
krški župan mag. Miran Stan-
ko. Izrazil je zadovoljstvo 
nad prenovljenimi grajski-
mi prostori, ki bodo v priho-
dnje dobili zanimive vsebi-
ne, ter s ponosom povedal 
še, da je postavitev razsta-
ve o trapistih velika pridobi-
tev tudi za celotno krško ob-
čino. Direktorica Kulturnega 
doma Krško Katja Ceglar je 
dodala, da bo v njihovi enoti 
na gradu Rajhenburg poskr-
bljeno tudi za številne aktiv-
nosti skozi vse leto, ki bodo 
zanimive tako za bližnjo ka-
kor tudi za širšo okolico ter 
pestro paleto zainteresiranih 
obiskovalcev in udeležencev. 
Tudi celjski škof dr. Stani-
slav Lipovšek, ki je slavno-
stno razstavo odprl, je pou-
daril velik pomen trapistov, 
ki so na našem območju pu-
stili nepozaben pečat. 
Avtorica razstave in kustosi-
nja Irena Fürst pa je zbrane 
prijetno popeljala skozi bo-
gato zgodovino reda trapi-
stov. „Molitev, delo, pokora, 
premišljevanje in učenje so 
sestavljali njihov šestnajst-
urni delovni dan. Med se-
boj niso smeli govoriti, to 
je bila ena najhujših prepo-
vedi. Za sporazumevanje so 
uporabljali znakovno govo-
rico. Glede prehranjevanja 
pa so bili strogi vegetarijan-
ci in niso jedli niti jajc niti 

Na brestaniškem gradu spet trapisti 
BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je tamkajšnja enota Muzeja novejše zgodovine Slovenije 19. aprila 
odprla prenovljeno stalno razstavo „Trapisti v Rajhenburgu“, ki se razprostira na 250 kvadratnih metrih 
površine. Avtorica razstave je kustosinja Irena Fürst, postavitev je pripravila Mojca Turk, slavnostno pa 
jo je svojemu namenu predal celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. 

rib,“ je še pojasnila Fürsto-
va in dodala, da je sicer mal-
ce čudno, da so proizvajali li-
kerje, vendar je obenem tudi 
logično, saj so se morali pre-
življati. Poznani so po liker-
jih Trapistin, Grand liker in 
Cacao, na našem območju pa 
so kot prvi začeli s proizvo-

dnjo čokolade in čokoladnih 
dražejev. Njihovo pravilo je 
bilo tudi, da si vse, kar po-
trebuješ za življenje, narediš 
sam. „Aprila 1941 so grad za-
sedli Nemci in v njem uredi-
li taborišče za izgon Sloven-
cev ter istega leta v avgustu 
izgnali tudi 35 menihov, ki so 

našli zatočišče v samostanu 
Marija Zvezda v Banja Luki. 
Po končani vojni so se iz iz-
gnanstva vrnili, a leta 1947 
je bil brestaniški grad nacio-
naliziran in red menihov tra-
pistov je bil razpuščen,“ je 
pred zahvalo številnim spon-
zorjem in donatorjem, ki so 
prispevali tako sredstva ka-
kor tudi eksponate, poveda-
la Fürstova. 
Prireditev, ki so jo glasbeno 
obogatili pevci brestaniške-
ga okteta in glasbeniki krške 
Glasbene šole, je povezova-
la Alenka Černelič Krošelj. 
Po prijetno vodenem ogle-
du razstave, ki ga je pova-
bljenim pripravila Fürstova, 
kjer si je bilo mogoče ogle-
dati preko 100 razstavnih 
eksponatov in veliko število 
zanimivih fotografij, ki prika-
zujejo trapiste pri različnih 
opravilih, se je v atriju gra-
du zaokrožil večer z družab-
nim srečanjem. 
 Marija Kalčič

Avtorica razstave Irena Fürst v pogovoru s celjskim ško-
fom dr. Stanislavom Lipovškom 

BRESTANICA - Turistično dru-
štvo Brestanica je dan po 
otvoritvi razstave na gradu 
Rajhenburg v sodelovanju s 
Centrom za podjetništvo in 
turizem s prvim pohodom 
odprlo še zadnjo, šesto te-
matsko pot v Posavju – Pot 
trapistov, ki jo je začrtal in 
vodil domačin Tone Zakšek. 
Gre za krožno pot, ki s trga 
v Brestanici vodi mimo gra-
du Turn do reke Save, kjer 
se pot nadaljuje ob brežini 
reke proti Sotelskem. Trasa 
se potem nadaljuje po nek-
danji trapistovski poti na 
Sremič, kjer so trapisti ne-
koč prevažali vino. Ob poti 
nam pogled obstane na mo-
gočni tisi, ki se po besedah 
domačinov ponaša s staro-
stjo 150 let in predvidevajo, 
da so jo posadili trapisti. Na 
njihovo napredno vinogradni-
štvo nas opozori trapistovsko 
gospodarsko poslopje s kletjo 
in njihova kapelica. Pot na-
prej vodi na Grmado med vi-
nogradi do cerkve sv. Mohorja 
in nazaj v dolino, kjer se pov-
zpne na grad Rajhenburg, ki 
je bil od leta 1881 v lasti tra-
pistov. Ob poti je postavlje-
nih sedem tematskih tabel, 
ki pohodnike informirajo o 
kulturni in naravni dediščini. 
12,5 km dolgo pot, ki doseže 
najvišjo točko na 488 metrih, 
je okoli sto pohodnikov pre-

S prvim pohodom odprli Pot trapistov

hodilo v dobrih štirih urah. Da 
so se pohodniki med potjo še 
okrepčali, so poskrbeli sre-
miški vinogradniki in članice 
Aktiva kmečkih žena Sremič. 
Pot trapistov so po besedah 
predsednice Turističnega dru-

štva Brestanica Vesne Butko-
vič posvetili nedavno premi-
nulemu Brestaničanu Mirku 
Avsenaku, ki je večino svoje-
ga življenja posvetil Bresta-
nici in njeni zgodovini.
 B. Colarič

Pohodniki ob brežini reke Save

Od 25. do 30. aprila bo v več 
krajih na Dolenjskem, v Lju-
bljani in v Posavju potekal že 
9. mednarodni folklorni fe-
stival SloFolk, edinstven to-
vrstni v Sloveniji. V Posavju 
bomo festival gostili v nede-
ljo, 28. aprila, s prireditva-
mi na Mostecu, na Impoljci 
in zvečer na gala koncertu v 
Artičah. Na festivalu se bodo 
predstavile folklorne skupine 
Rovina iz Slovaške, Olympos 
iz Romunije, Branko Cvetko-
vić iz Srbije, Agila e Trasime-
no iz Italije ter FD Kres Novo 
mesto, KUD Oton Župančič 
Artiče, FS Vidovo Šentvid pri 
Stični in FS Račna pri Grosu-
pljem iz Slovenije.  P. P.

SloFolk v Posavju
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S svojo prisotnostjo so dogo-
dek počastili državni sekretar 
na Ministrstvu za izobraževa-
nje, znanost in šport RS Aljuš 
Pertinač, župan in podžupa-
nja brežiške občine Ivan Mo-
lan in Katja Čanžar, poslanec 
v državnem zboru mag. An-
drej Vizjak, predstojnica Ob-
močne enote Zavoda za šol-
stvo Novo mesto dr. Stanka 
Preskar, nekdanji ravnatelj 
Miha Haler in še mnogi dru-
gi. Zbrane so nagovorili Per-
tinač, župan Molan in ravna-
teljica Vesna Bogovič, ki je 
dejala: „Od leta 1843 se je 
nekajkrat spreminjala lokaci-
ja šole, kasneje pa tudi sama 
zgradba, ki se je zaradi pove-
čevanja števila učencev in s 
tem  potreb po dodatnih pro-
storih postopoma večala do 
današnje velikosti. Zdaj pa zo-

V Artičah obeležili 170 let šolstva
ARTIČE – Osnovna šola Artiče je 12. aprila obeležila 170-letnico šolstva v kraju. Prireditev so z domisel-
nim kulturnim programom bogato nadgradili tako učenci kot učitelji, številni zbrani v telovadnici šole 
pa so se z nastopajočimi sprehodili skozi dolgo zgodovino, ki se je pričela leta 1843. 

pet ugotavljamo, da so stene 
spet postale pretesne, saj se 
nam je v zadnjih desetih letih 
ob povprečnem številu učen-

cev na šoli, ki jih je 240, šte-
vilo predšolskih otrok v vrtcu 
nenehno povečevalo in dose-
glo število 118.“ Nato je še po-

udarila, da je pomembno, da 
so pogoji za delo dobri in da 
so dobri medsebojni odnosi, 
ki pomenijo spoštovanje, so-
delovanje in strpnost. „Zato 
ni naključje, da se naša vizija 
glasi – Znanje, odgovornost do 
dela in spoštovanje do sočlo-
veka in do okolja so pot do za-
dovoljnega učenca, starša in 
učitelja. Vesela sem, da dobro 
sodelujemo s starši, s krajev-
no in lokalno skupnostjo ter z 
ostalimi zavodi,“ je med dru-
gim še dejala Bogovičeva.  

Na predstavitvi so prikaza-
li tudi uspešnost učencev in 
predstavili številne projekte, 
ki jih uspešno izvajajo, med 
drugim se ponašajo tudi s tem, 
da so šola brez ključa, saj si za-
upajo in gradijo na poštenosti. 
 Marija Kalčič

Učenci in učitelji so pripravili pester in zanimiv kultur-
ni program.

BREGE - Na hipodromu Bre-
ge smo 13. aprila obiskali 
že tretjo državno razstavo 
konj pasme posavec. 

Ob obeleževanju dvajsetih 
let vodenja rodovniške knji-
ge se je na Bregah kljub sla-
bemu vremenu zbralo kar 
nekaj ljubiteljev in rejcev 
konj. Kot je povedal An-

ton Simonišek, predsednik 
Združenja rejcev konj pa-
sme posavec, jih vodi skrb 
za nadaljnji razvoj pasme: 
»Danes so razstavljene naj-
boljše živali iz vse Slovenije, 
tako da bo razstava rejcem, 
ljubiteljem in strokovni jav-
nosti omogočila vpogled v 
stanje in napredek posavske 
konjereje. Le s kvalitetno 
rejo si lahko rejci zagotovi-

Tradicionalna razstava je prostor za izmenjavo izkušenj 
in prijetno druženje ljubiteljev konj.

Mnogo rejcev se na pasmo 
posebej naveže in v en glas 
zatrjujejo, da so »posavci« 
najlepši konji.

VITOVEC – Med vinogradi v Vitovcu nad Velikimi Malencami je 21. 
aprila v organizaciji restavracije Štefanič iz Brežic potekalo 2. 
jurjevanje. Že zjutraj se je pričelo z „Jurjevo“ budnico, za kate-
ro so poskrbeli trobilna sekcija Trobsi iz Loč, harmonikarji Fran-
ca Veglja in skupina Trta, poleg tega pa so, kot je za praznova-
nje goda svetega Jurija že v navadi, pekli tudi jajca. Po besedah 
organizatorja Staneta Štefaniča so spekli 450 jajc in jih ponu-
dili obiskovalcem. Popoldne pa je v Vitovec s konjsko vprego v 
spremstvu kralja cvička Franca Tomšeta prišel zeleni Jurij (Ju-
rij Štefančič iz Pleterij pri Zdolah). Čateški župnik Jože Pacek 
je ob tej priložnosti opravil blagoslov vinogradov, polj in gozdov. 
Zbrane sta pozdravila tudi predsednik KS Velike Malence Emil Arh 
in predsednik TD Velike Malence Anton Gramc. Prihod zelenega 
Jurija so s pevskim nastopom popestrili člani Klape Parangal in 
harmonikar Martin Tomše. Pod šotorom na vikendu pri Štefani-
čevih pa je sledilo veselo druženje s skupino Iber.  R. R.

Zeleni Jurij obiskal Vitovec

Vinsko-kulinarični praznik
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški društvi vinogra-
dnikov in ljubiteljev domačih kolin sta drugo leto zapo-
red združili svoji tradicionalni spomladanski prireditvi in 
družno pripravili dvodnevni praznik vina, kruha in „su-
hega sadja“. 

Petkov večer je bil posvečen mesninam in kruhu, saj je Dru-
štvo domače koline nagradilo najboljše pridelovalce domačih 
suhomesnatih dobrot in kruha. Prva mesta so osvojili Jože 
Petkovšek iz Leskovca pri Krškem za salamo, Miran Macedo-
ni iz Šentjerneja za slanino, Jože Vrečko iz Braslovč za do-
mačo klobaso, Edo Kos iz Šentjerneja za dimljeno špehovko, 
Franc Kovačič iz Šentjerneja za zašinek in vino (za kombi-
nacijo) ter Slavica Kuhar z Malenc za kruh. 

Sobotni večer je bil namenjen vinogradnikom, saj je prizna-
nja za društveno ocenjevanje podelilo Društvo vinogradnikov 
Kostanjevica. Naziv lokalnega „kralja cvička“ si je v konku-
renci 77 vzorcev prislužil Tadej Kodrič iz Brezja pri Podbo-
čju, z najboljšo modro frankinjo se ponaša Matej Kuhar iz 
Črneče vasi, šampion ocenjevanja pa je s chardonnayem – 
jagodni izbor 2009, ki je dobil oceno 19,0 točke, postala dru-
žina Gramc iz Jablanc. Prestižno zmago v kategoriji „vino-
gradniška malica“ (kombinacija kruha, slanine in vina) pa je 
osvojila Milena Raztresen iz Dobrave pri Škocjanu pred Sil-
vom Drmažem iz Dolnje Prekope in Edom Kosom iz Smole-
nje vasi pri Novem mestu. P. P.

Prihod zelenega Jurija v Vitovec

Tretjič pripravili razstavo konj posavcev
mo primeren plemenski ma-
terial za obnovo plemenske 
črede. Ohranili bomo tudi 
pomembno vlogo posavske-
ga konja v slovenski konje-
reji.« Po predstavitvi pleme-
njakov posavske pasme po 
genealoških linijah in pred-
stavitvi kobil s strokovnim 
komentarjem je potekala 
tudi predstavitev, ki jo ime-
nujejo predstavitev »kolek-
cij« živali posavske pasme, 
ter izbor šampiona in šam-
pionke razstave.
 M. M.

Zmagovalna trojica v kombinaciji: Silvo Drmaž, Milena 
Raztresen in Edo Kos
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Pri nastajanju knjige, ki vse-
buje tudi veliko slikovnega 
gradiva, je bilo potrebno po-
gledati v marsikateri arhiv, 
med drugim tudi v strogo va-
rovani arhiv Svetega sedeža v 
Vatikanu. Avtorji Andreja To-
mažin, Milan Gorišek, Miro 
Bergelj in Miran Prnaver so 
opravili izjemno delo, ki daje 
nov pogled na bivanje in de-
lovanje plemiških družin pri 
nas oz. ene izmed njih. »Za-
čelo se je iz preproste rado-
vednosti,« je dejal v uvodu 
v predstavitev knjige rade-
ški župnik Miro Bergelj. »Vsi 
Radečani in Radečanke smo 
lahko ponosni na bogato zgo-
dovino, ki jo ima naš kraj,« 
je dejal Milan Gorišek, ki je 
raziskoval zgodovino Radeč 
in sosednjih vasi. Osrednji 
del knjige, v kateri je 95 % 
doslej neobjavljenih gradiv, 
je predstavila Andreja Toma-
žin. »Pravnik po izobrazbi, 
dr. Ludvig vitez Gutmansthal 
Benvenuti je bil zelo aktiven 
veleposestnik. Njegovo pose-
stvo je segalo do Brunka in 
Boštanja. Obsegalo je grašči-
no Novi dvor, graščino Hote-
mež in graščino Boštanj. Bil 
je velik zagovornik razvoja 
sadjereje in vinogradništva. 

Odstrli še eno tančico s preteklosti 
RADEČE - V Kulturnem domu Radeče je prvo soboto v aprilu potekala predstavitev knjige z naslovom 
Plemiška družina Gutmansthal-Benvenuti in Radeče, ki jo je izdala Župnija Radeče po lanskoletni obno-
vi družinske grobne kapele na radeškem pokopališču. Knjiga opisuje delovanje rodbine, ki je živela v 
Radečah dobrega pol stoletja in tu pustila neizbrisen pečat in poseben spomin. 

Izdal je brošuro Kratki nauki 
za sadjorejo. Zavzemal se je, 
da bi se slovenski učenci iz-
obraževali v kranjski deželi. 
Podpiral je gradnjo želenega 
mostu v Radečah. Podprl je 
ustanovitev prve kmetijske 
šole v Sloveniji. Zgrajena je 
bila na Grmu pri Novem me-
stu, kjer šola še vedno je …« 
je tekla pripoved o velikem 
dobrotniku, ki je imel z ženo 
Marijo, izjemno slikarko, tri 
otroke – hčer Marijo in dva si-
nova, Georga in Nikolaja. Ni-
kolaj je bil zadnji lastnik gra-
ščine Novi dvor, ki ga je leta 

1926 prodal sestram usmi-
ljenkam in ker ni imel svo-
jih potomcev, je svoje pre-
moženje razdelil med svoje 
»krščence«, kajti bil je boter 
15 osebam v Radečah, eni v 
Trbovljah in nekaterim v Lju-
bljani. »Sestre usmiljenke so 
Novi dvor, v katerem se danes 
nahaja prevzgojni dom, pre-
imenovale v Marijin dvor. Ta 
graščina je bila osrednje pre-
bivališče plemiške družine,« 
je bil uvod Mirana Prnaverja v 
predstavitev današnjega sta-
nja zapuščine plemiške druži-
ne, ki je delovala v dobrobit 

Radečank in Radečanov ter 
širše okolice. 

Izida knjige je bil vesel osre-
dnji gost, dr. Miha Preinfalk z 
Zgodovinskega inštituta Milka 
Kosa. »Knjig, ki bi raziskova-
le plemstvo na Slovenskem, je 
zelo malo. Sedaj ste tudi dobi-
li vtis, kakšno vlogo je družina 
igrala v Radečah in na Kranj-
skem, kar je bilo precej časa 
zamolčano. Vitezi Gutman-
sthal-Benvenuti so bili Nemci, 
vendar so podpirali slovenski 
živelj. Človeka določajo deja-
nja. Plemenitost ni samo na-
ziv, temveč je stanje duha, kar 
pa so Gutmansthal-Benevenu-
tijevi dokazovali,« je dejal dr. 
Preinfalk. Izida knjige, ki ome-
nja tudi kmetijsko šolo Grm pri 
Novem mestu, je pozdravil 
tudi direktor Centra biotehni-
ke in turizma - Grm Novo me-
sto Tone Hrovat, ponosna na 
odstiranje še ene tančice, ki 
je prekrivala del preteklosti, 
pa je bila tudi radeška županja 
Rafaela Pintarič. V spremlja-
jočem kulturnem programu so 
sodelovali učenci in učenke 
Glasbene šole Laško – Radeče 
ter MePZ sv. Peter, prireditev 
pa je povezovala Katja Čeč. 
 Smilja Radi

Avtorji in avtorica knjige o plemiški družini Gutman-
sthal-Benvenuti (od leve proti desni): Andreja Tomažin, 
Miran Prnaver, Miro Bergelj in Milan Gorišek

V četrtek, 18. aprila, je v radeški športni dvorani potekal do-
brodelni koncert pod naslovom V srcu povezani, ki je hkrati po-
menil tudi eno od zaključnih dejavnosti pri zbiranju sredstev za 
Šolski sklad JZ OŠ Marjana Nemca Radeče. Na koncertu so na-
stopili malčki iz radeškega vrtca, folklorna skupina Ringa Raja, 
učenci Osnovne in Podružnične šole Marjana Nemca Radeče – 
pevci v vseh treh šolskih pevskih zborih, Klara Mlakar, folklorni 
skupini Svibančki in Marjanca in lokalna društva; Pihalni orke-
ster radeških papirničarjev, Folklorno društvo Brusači in radeške 
mažorete. Seveda pa niso manjkali tudi ugledni glasbeni gostje; 
narodnozabavna ansambla Dori in Cvet, skupina Vikend, Alenka 
Godec, Tanja Žagar, Nuša Derenda, Slavko Ivančič, skupina U3 
in Alja Breznikar. Program je povezovala Urška Klajn, vse pa je 
v svojem slogu nasmejal komik Denis Avdič.

Več kot dve uri trajajoči koncert pred polno športno dvora-
no je bil nabit s pozitivno energijo in ponovno smo dokazali, 
da v mestecu ob sotočju Sopote in Save živimo prijazni lju-
dje, ki čutimo drug z drugim in nas težave soljudi ne pusti-
jo ravnodušne. Zbrani denar s prodajo vstopnic za koncert, 
prispevki donatorjev in sponzorjev ter avkcijo slik radeških 
osnovnošolcev bo marsikateremu učencu omogočil pomoč pri 
plačilu šolske prehrane ali enakovredno udeležbo pri nad-
standardnih programih. Teden pred koncertom je v šolski 
jedilnici potekala dobrodelna avkcija slik radeških osnovno-
šolcev. V kratkem kulturnem programu so zapeli pevci žu-
pnijskega otroškega zbora Petrovi otroci, učenci Glasbene 
šole Laško – Radeče so poskrbeli za glasbeno doživetje, pri-
zor o srcu pa so odigrali učenci osnovne in podružnične šole. 
Program je povezovala Rebeka Pinosa. Odziv je bil zelo do-
ber in prepričani smo, da bodo na tak način kupljene likov-
ne stvaritve v marsikaterem radeškem podjetju in domu za-
sijale na prav poseben način.

Na šoli je v mesecu marcu in aprilu potekal tudi nagradni literar-
ni natečaj z naslovom V srcu povezani. Glavna tema natečaja je 
bila dobrodelnost, solidarnost in pomoč bližnjemu. Odziv je bil 
odličen, saj je spise napisalo kar 123 učencev radeške osnovne 
šole in Podružnične šole Svibno. Nagrajena so bila prva tri me-
sta vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja (VIO) V 1. VIO je 
prvo mesto zasedla učenka 3. a Pia Brečko, drugo mesto Maja 
Knez iz istega razreda in tretje mesto Žan Knez iz Podružnične 
šole Svibno. V 2. VIO so tekmovali učenci od četrtega do šeste-
ga razreda. Zmagovalni spis je napisala učenka 6. a Eva Nogra-
šek, drugo mesto je zasedla Tia Odlazek iz 5. b, tretje mesto pa 
Žan Klenovšek iz 4. b. V 3. VIO so tekmovali najstarejši učen-
ci oz. učenci od sedmega do devetega razreda. Zmagovalni spis 
je napisala Lea Zahrastnik iz 7. b, drugo mesto je zasedla Špela 
Ravnikar iz 8. b in tretje mesto Lina Kumelj iz 7. a. Zmagoval-
ni spis Lee Zahrastnik je povezovalka programa na koncertu tudi 
prebrala, nagrade pa je predala predsednica Upravnega odbo-
ra Šolskega sklada JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Marjeta Lipec.

V Radečah smo ponosni, da tudi nove generacije čutijo, da si je 
v življenju treba pomagati in stopiti skupaj. V dokaz navajam 
misel iz prebranega zmagovalnega spisa Lee Zahrastnik: Mladi 
si danes želimo možnosti za mirno in ustvarjalno življenje brez 
strahu pred pomanjkanjem in razlikovanjem na bogate in tiste, 
ki jim ni uspelo. Želimo biti kot ptice. Želimo razpreti svoja kri-
la in če nimamo možnosti, ne bomo nikoli izvedeli, kako daleč 
lahko poletimo in kaj vse smo sposobni ustvariti. Naj bo način 
in smisel vsega v tem, da si pomagamo, da se imamo med seboj 
radi, ne glede na to kdo in kakšni smo. Na koncu vedno šteje le 
povezanost. Morda pri tem ne bomo vedno popolnoma uspeli, 
a vedeli bomo, da smo naredili nekaj dobrega. Imamo to mo-
žnost, da lahko zapremo oči pred stvarmi, ki jih nočemo videti, 
ne bi pa smeli imeti sposobnosti, da zapremo srce pred stvar-
mi, ki jih nočemo čutiti.

V Radečah imamo torej odprte dlani in široko razprte roke za to-
ple objeme. Trdno verjamemo, da se bodo trenutni težki časi v 
naši dolini hitro končali in bomo kmalu spet lahko zaslišali zven 
papirniških strojev. Do takrat pa bomo povezani v srcih in mislih 
z vsemi, ki potrebujejo pomoč. Za vsa zbrana sredstva se še en-
krat zahvaljujemo vsem nastopajočim, ki so se odpovedali hono-
rarju, donatorjem in sponzorjem, vsem kupcem slik naših učen-
cev in vsakemu obiskovalcu koncerta posebej. Dokazujete, da 
imamo Slovenci res široka srca in Radečani pri tem nismo nobe-
na izjema. Še enkrat vsem res iskrena hvala.
 Andreja Mitič Štirn, JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

V Radečah smo V srcu povezani
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Veliko prostora za veliko veselja.
Družinski modeli Volkswagen Family: Caddy, Touran, Sharan in Multivan nudijo dovolj 
prostora za kar tri otroške avtosedeže in veliko prtljage. Imajo številna odlagalna mesta za 
manjše stvari, zaradi svoje prilagodljivosti pa so dovolj prostorni tudi za prevoz večjih 
predmetov. Ne glede na to, kakšne so vaše želje in potrebe, boste med veliko izbiro 
Volkswagnovih družinskih modelov zagotovo našli idealnega zase.

Ob nakupu vozil Volkswagen Family boste prejeli tudi darilo,  
primerno za majhne in velike – tablični računalnik z nosilcem*.

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slike so simbolne. Akcija traja do 15. 5. 2013. Več 
informacij o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 pri novih osebnih vozilih najdete v 
priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno dobite na prodajnem mestu in na 
spletni strani www.volkswagen.si. *Tablični računalnik GoClever R106 Bluetooth in nosilec Celly REARTAB. 

Emisije CO2: 119–196 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 4,5–8,4 l/100 km. 

Veliko prostora za veliko domišljije!
Poslikava vozil je zeloooo zanimiva ideja, ampak oči in mami ne bi bila navdušena nad njo.
Za poslikavo smo vam zato pripravili svoje risbice!

Izjemni prihranki

+ DARILO
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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.

V znanju poslovne matemati-
ke se je merilo 24 srednješol-
cev, med njimi tudi trije dija-
ki ETrŠ Brežice Žiga Pustavrh, 
Urška Ribič in Ines Stipič. V 
reševanju statističnih nalog je 
tekmovalo 17 dijakov, breži-
ško šolo pa sta zastopala dija-
ka Nikolinka Hristova in Ber-
nard Kondrič. Rezultatov so se 
tako kot že v zadnjih letih (na 
zadnjih štirih državnih tekmo-
vanjih so dijaki ETrŠ dosegli tri 
1. in eno 3. mesto) tudi letos 
najbolj razveselili na brežiški 
šoli. V tekmovanju iz poslovne 

matematike so si prvič v zgo-
dovini 1. mesto delili kar trije 
dijaki (doseženih 100 % točk), 
med njimi tudi brežiška dija-
kinja Urška Ribič, Žiga Pusta-
vrh se je uvrstil na 4. mesto, 
Ines Stipič pa je bila 14. (vsem 
je mentorica Mira Starc, tudi 
organizatorica letošnjega tek-
movanja). V tekmovanju iz 
statistike je državna prvaki-
nja postala brežiška dijakinja 
Nikolinka Hristova, Bernard 
Kondrič pa je osvojil 10. me-
sto (mentorica Elena Mlakar). 

Razlog, da je letošnje državno 
tekmovanje organizirala rav-

Brežiški dijaki najboljši v državi
BREŽICE – Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice je 12. aprila potekalo 11. državno tekmovanje iz zna-
nja poslovne matematike in statistike, teden dni kasneje pa je brežiška šola organizirala še srečanje 
Skupnosti logističnih šol Slovenije, v okviru katerega je potekalo 11. državno tekmovanje iz logistike. 

no brežiška šola, je v tem, da 
je na lanskem 10. državnem 
tekmovanju najboljši v državi 
v poslovni matematiki postal 
zdaj že bivši dijak ETrŠ Peter 
Kuhar. Na vse uspehe je pono-
sen tudi ravnatelj ETrŠ Martin 
Šoško, ki je povedal, da skuša-
jo tudi sicer svoje dijake opre-
miti s čim boljšim znanjem s 
tega področja, ker jim to pri-
de prav tako pri poklicu kot 
nadaljnjem študiju, in hkrati 
priznal, da je organizacija ta-
kšnega tekmovanja poleg ve-
like časti tudi obremenitev za 

šolo. Da so se tekmovalci zne-
bili napetosti, ki nastopi pred 
reševanjem nalog, so s skečem 
in pevskim nastopom poskrbeli 
nekateri brežiški dijaki. Vsem 
je srečo pri pisanju zaželela 
tudi brežiška podžupanja Ka-
tja Čanžar. Po koncu pisanja 
je udeležence čakalo še kosi-
lo in voden ogled po Brežicah.

Na državnem tekmovanju iz lo-
gistike so vrh prav tako krojili 
brežiški dijaki. V I. nivoju (di-
jaki 1. in 2. letnika) je posta-
la prvakinja Špela Kostevc, 
2. mesto je zasedla Tatjana 
Kump Muhič, 3. je bila Nadi-

ne Delić, takoj za najboljši-
mi tremi pa se je uvrstila Bar-
bara Kmetič. Tudi v II. nivoju 
tekmovanja (dijaki 3. in 4. le-
tnika) je postala državna pr-
vakinja dijakinja ETrŠ Sanja 
Kocjan, 2. mesto je osvojil 
Domen Jazbec, 3. je bil Ta-
dej Gračner in 4. Andrej Ko-
vačič. Omenjeni dijaki so se 
na tekmovanje pripravljali pod 

strokovnim vodstvom mento-
ric Katarine Kukovičič Une-
tič, Jožice Pavlovič in Nadje 
Ivšić. Otvoritve srečanja Sku-
pnosti logističnih šol se je ude-
ležil tudi brežiški župan Ivan 
Molan, dijaki so si poleg tega 
ogledali letališče v Cerkljah ob 
Krki in se pomerili v zabavnem 
kvizu „Rad imam logistiko“. 
 Rok Retelj, foto: ETrŠ

Med tremi državnimi prvaki iz znanja poslovne matemati-
ke je tudi dijakinja ETrŠ Brežice Urška Ribič (tretja z leve), 
poleg nje mentorica Mira Starc in ravnatelj Martin Šoško.
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Krvodajalska 
akcija v Krškem 
in v Kostanjevici 

na Krki
Območno združenje Rdeče-
ga križa Krško vabi na kr-
vodajalsko akcijo, ki bo v 
petek, 10. maja, in v po-
nedeljek, 13. maja, od 8. 
do 13. ure v Mladinskem 
centru Krško ter v torek, 
14. maja, od 8. do 12. ure 
v OŠ Kostanjevica na Krki. 

Za kar je, po prepričanju 
članstva, gostov in predse-
dnice Zveze društev bolni-
kov z osteoporozo Slovenije 
Duše Hlade Zore, dr. med., 
zaslužna predsednica Mile-
na Jesenko. Jesenkova je 
ob tem poudarila, da so za 
uspešnost društva prav tako 
pomembni člani/ce odborov 
društva, vsak posameznik/ca 
pa si zato zasluži svojo sonč-
nico, ki jo imata tako dru-
štvo kot zveza v svojem em-
blemu. V minulih letih so k 
uspešnemu delovanju prispe-
vali še zdravnica Vanda Ko-
stevc Zorko, Zveza društev 
bolnikov z osteoporozo Slo-
venije, Splošna bolnišnica 
Brežice, Zdravstveni center 
Aristotel d.o.o. Krško, Zdra-
vstveni dom Sevnica, Zdra-
vstvena služba Term Čatež, 
Občine Brežice, Krško in Sev-

Za popestritev srečanja je ob 
pregledu dela in načrtih za te-
koče leto poskrbela Jana Br-
guljan Hitty, dr. med., ki je 
predavala na temo »Ali hiper-
tenzija res ne boli?« Po nje-
nih besedah se zdravniki boji-
jo bolezni, ki ne bolijo, kajti ko 
človek zboli, v začetku res ne 
boli. Od dveh milijonov prebi-
valcev Slovenije jih je osem ti-
soč zbolelo za hipertenzijo, v 
21. stoletju pa bo 40 odstotkov 
umrljivosti zaradi srčno žilnih 
bolezni. Visok krvni tlak se po-
večuje nad 65. letom starosti, 
povišanega ima že vsak drugi 
človek, kar pomeni, da mora 
srce pri črpanju krvi opravljati 
več dela, krvne žile pa so do-
datno obremenjene. Če bol-
nik ne bo znižal krvnega tlaka, 
se bo moral soočiti še z večji-
mi nevarnostmi – možgansko 
kapjo, srčnim infarktom, led-
vičnimi in drugimi nevarnimi 
boleznimi, kar pa boli, tudi v 
smislu, kako se vrniti nazaj v 
življenje. Ukrepi: izgubiti ne-
kaj odvečnih kilogramov, uži-
vati sveže sadje in zelenjavo, 
poteptati cigarete, razmigati 
noge in nasploh telo, omejiti 
porabo alkohola, poiskati mir 
in svoj trud nagraditi z zdravi-

Deset uspešnih sončničnih let
BREŽICE – Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje je 12. marca v Mla-
dinskem centru Brežice poleg letne konference slavnostno obeležilo tudi de-
set let uspešnega delovanja.

nica, KS in OŠ Brežice, ki so 
prejeli pisno zahvalo za stro-
kovno, finančno ali drugo po-
moč in sodelovanje. Voljo do 
prostovoljnega dela jim daje 
zlasti vedenje, da je društvo 
v okolju priznano kot pomem-
ben člen civilne družbe na 

področju zdravstvenega var-
stva, saj so s svojim delova-
njem prispevali k večji ozave-
ščenosti Posavcev o zdravem 
načinu življenja in nujnosti 
skrbi za lastno zdravje.

Za vpogled v desetletno delo 
so v društvu pripravili katalog, 
ki ga spremlja zgovorna knji-
žica „Vse kar moram vedeti o 
osteoporozi“ doc. dr. Toma-
ža Kocjana. Za dobro voljo in 
smeh so na prireditvi poskrbe-
li Ivanka Zupančič kot Pišečka 
Mica ter Tamburaški orkester 
KUD Oton Župančič Artiče.
 Natja Jenko Sunčič 

Vodstvo društva s predstavniki organizacij, ki podpira-
jo njegovo delovanje

Osteoporoza je redna spremljevalka življenja in se ne zgodi 
čez noč. Spremembe v kosteh se kopičijo skozi leta, bolezen 
prihaja brez posebnih znakov in opozoril, največkrat se z njo 
soočimo šele ob zlomu, zato je dobila naziv tihe epidemije. 
Ker se daljša življenjska doba prebivalstva, je danes vse več 
obolelih, posebej med ženskami. Zlomi, zlasti kolka in vretenc, 
povzročijo veliko trpljenja in trajno invalidnost, s tem pa se 
zmanjša tudi kakovost življenja obolelega in njegove družine.

Dejaven Koronarni klub Brežice

BREŽICE – Društvo diabeti-
kov Posavja – Brežice je 23. 
marca opravilo letni obč-
ni zbor v MC Brežice. Dru-
štvo je eno izmed 40 dru-
štev diabetikov v Sloveniji, 
ki združujejo preko 18.000 
članov.

Alenka Koritnik Dular, mag. 
farm., je spregovorila o pra-
vilni uporabi zdravil, da bodo 
ta imela maksimalen in va-
ren učinek. Kronična bolezen 
spremeni življenje, lahko se 
pojavi v otroštvu, mladosti 
in v odrasli dobi, največkrat 
v starosti. Kronična bolezen 
je lahko pogojena z genet-
sko osnovo ali pa so vzrok de-
javniki iz okolja. Pomembno 
jo je obvladati, kar pomeni 
najti smisel z njo, si na novo 
ustvariti red v življenju in si 

BREŽICE – Člani Koronarnega kluba Brežice, ki ga vodita predsednik Alojz 
Brajkovič in predsednica strokovnega sveta Mojca Savnik Iskra, dr. med., so 
se 21. marca sestali v dvorani MC Brežice. 

mi dodatki (magnezij, kalcij, 
česen, dodatki ribjega olja …).

Drugi del srečanja je bil name-
njen pregledu dela v letu 2012. 
Mojca Savnik Iskra, dr. med., 
je seznanila, da je v klubu 308 
članov in poudarila pomemb-
nost vaj, ki jih dvakrat teden-
sko izvajajo v šestih vadbenih 
skupinah (Brežice, Dobova, Kr-
ško, Bistrica ob Sotli, Senovo, 
Kostanjevica) in se jih udele-

žuje 130 članov s 26 posebej 
usposobljenimi vaditeljicami. 
Pri vsaki vadbeni skupini pote-
ka pogovor s specialistom in-
ternistom. V klubu dajejo pou-
darek strokovnim predavanjem 
in delavnicam, organizirajo po-
hode ter obnovitvene teča-
je oživljanja in uporabe avto-
matskega defibrilatorja. Vse 
pomembne aktivnosti se pre-
našajo tudi v tekoče leto.
 N. Jenko Sunčič 

Predsednik kluba Alojz Brajkovič in predsednica strokov-
nega sveta Mojca Savnik Iskra

Letna skupščina diabetikov

Film režiserke Coralie Gi-
rard, ki si ga je možno ogle-
dati tudi na portalu YouTu-
be, je nastal v sodelovanju z 
Luksuz produkcijo iz Društva 
zaveznikov mehkega pristan-
ka Krško. Skozi prikaz lepo-
te ženske na edinstven način 
obravnava problematiko na-
silja nad ženskami in opozar-
ja na posledice preživetega 
nasilja. V njem tri uporabni-
ce Zavoda Emma opišejo svo-
jo zgodbo, ki se dotakne vsa-
kogar. Na predstavitvi filma 
je bila tudi Tara Weber, ki 
je četrto leto uporabnica Za-
voda Emma. Kot je zaupala, 
ji ni zmogla pomagati nobe-
na institucija, zato se je obr-
nila na Zavod Emma, ki ji je 
pomagal, da je spet zaživela 
normalno življenje in da se 
sedaj počuti kot enakoprav-
na ženska. Mateja Guštin, 
strokovna sodelavka Zavoda 
Emma, je za naš časopis po-

Nasilje je še vedno tabu tema
BREŽICE – Zavod Emma, center za pomoč žrtvam nasilja s sedežem v Ljubljani in enoto v Krškem, je 21. mar-
ca ob svoji 13. obletnici obstoja v MC Brežice pripravil predstavitev dokumentarnega filma „Moje lepe noge“.

jasnila, da imajo na leto ve-
dno več uporabnikov, ki se 
odločijo za pomoč, tako da se 
ogromno dela na osveščanju 
o nasilju in ta film je samo še 
dodatek k temu. „Nasilje je 
pri nas še vedno tabu tema. 
Ljudje sami sebi nočejo pri-
znati in jih je sram, ko doži-
vljajo nasilje, niti ne vedo, 
kam se lahko obrnejo po po-
moč. Več kot se osvešča, bolj 
se ve o tem, kako težko je 
stopiti iz tega kroga nasilja 
in kako so pomembne mreže 
pomoči,“ je dejala in doda-
la, da je v Sloveniji definitiv-
no vedno več primerov nasi-
lja, ampak ne zato, ker je v 
porastu, ampak ker je večja 
osveščenost in se vedno več 
ljudi odloči spregovoriti.

Enota Zavoda Emma v Kr-
škem se je odprla leta 2007 
in jo sestavljajo tri stro-
kovne sodelavke. Po bese-

dah Guštinove so jo odprli 
na podlagi njihovega krizne-
ga telefona, saj so ugotovi-
li, da največ klicev priha-
ja ravno iz Posavja. V okviru 
krškega Zavoda Emma pote-
kata dva programa – Center 
za pomoč žrtvam nasilja in 
Mobilna enota za delo na te-
renu. Izvajajo pa tudi pilo-
tni projekt „Mobilna pisar-

na Kerinov Grm“, s katerim 
želijo prispevati k zbliževa-
nju kultur ter miru, strpno-
sti, spoštovanju in razvoju 
nenasilnih odnosov. Predsta-
vitev filma je vodila Bojana 
Zevnik, za prijetno glasbe-
no spremljavo pa sta poskr-
bela Adrijana Lorber in Robi 
Petan. 
 R. Retelj

Med predvajanjem filma „Moje lepe noge“

KRŠKO – Krajevna organizacija Rdečega križa Krško – desni 
breg in KS mesta krško sta 18. aprila po enoletnem premoru 
pripravili osmo družabno srečanje krajanov, starejših od 75 
let. V dvorani gasilskega doma Krško se je zbralo 75 staro-
stnikov z desnega brega mesta Krško, pa tudi s Pijavškega in 
Krajevne skupnosti Gora. Med njimi je bil najstarejši Dragu-
tin Zakšek, ki je pred kratkim praznoval že 91. rojstni dan. 

Enajst aktivistk Rdečega križa na čelu s predsednico Danico 
Lončar jim je pred pogostitvijo pripravilo kulturni program, 
v katerem so z glasbenimi in recitacijskimi točkami sodelovali 
učenci in učenke OŠ Jurija Dalmatina Krško ter mandolinska 
skupina Abram. Prijetno počutje, sicer pa predvsem zdrav-
ja, so udeležencem zaželeli tudi župan mag. Miran Stanko, 
predsednica sveta KS mesta Krško Jožica Mikulanc in pred-
stavnik Območnega združenja Rdečega križa Slavko Šribar. 
 P. P.

Starostniki z desnega brega Save

Med udeleženci srečanja so sicer prevladovale ženske, 
a je bil najstarejši med njimi 91-letni Dragutin Zakšek 
(drugi z desne).

na novo ustvariti samopodo-
bo. Kronični bolnik mora sam 
prevzeti odgovornost za do-
bro in učinkovito vodenje 
svoje bolezni. Znani so pa-
sivni, zainteresirani in aktiv-
ni bolniki, slednji običajno 
jemljejo več različnih zdra-
vil, zato je pomembno, da 
jih dobro poznajo. Prehran-
ska dopolnila niso dokazljiva, 
dopolnila rastlinskega izvo-
ra pa so pomoč pri zdravi-
lih. Zdravilno moč ima spre-
memba življenjskega sloga, 
na negativne razvade pa je 
treba pozabiti. 
Kot je povzela predsedni-
ca društva Darja Mandžuka, 
bodo priznani strokovnjaki z 
medicinskega področja tudi 
v bodoče osveščali in izobra-
ževali sladkorne bolnike ter 
jim na predavanjih in učnih 

delavnicah pomagali pri pre-
magovanju diabetičnih te-
žav. Zahvalila se je za podpo-
ro vseh treh posavskih občin 
ter Zveze diabetikov Slove-
nije, strokovno in moralno 
pomoč pa imajo tudi v dia-
betološki ambulanti v Breži-
cah, v zdravstvenih domovih 
v Sevnici in Krškem ter v vod-
stvu Splošne bolnišnice Bre-
žice. Ob številnih dejavno-
stih za lažje premagovanje 
sladkorne bolezni posavsko 
društvo namenja še pozor-
nost na tekmovanje učencev 
in dijakov iz znanja o slad-
korni bolezni.
Za dobro počutje pa je na 
druženju poskrbela Vokalna 
skupina Vilinke (Maja Repo-
vž, Mateja Repovž Lisec in 
Tanja Žibert).
 N. Jenko Sunčič 

BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice je imelo 19. marca 
letno skupščino. Po besedah predsednice Alenke Černelič Kro-
šelj so člani društva delali v skladu s sprejetim načrtom, aktiv-
nosti je bilo veliko, od postavitev razstav do različnih okroglih 
miz na temo Brežic, zato je bilo delo društva v letu 2012 zelo 
uspešno. Ob tem je treba izpostaviti delo Ivanke Počkar in Alen-
ke Černelič Krošelj (lanski prejemnici Murkovega priznanja Slo-
venskega etnološkega društva), Branka Brečka (prejemnik pri-
znanja ZKD Brežice), Marije Sušnik, Judite Francekovič, Anite 
Radkovič in Florijana Berganta. Vsak je na svoj način osveščal 
o zgodovinskih značilnostih mesta Brežice. Tudi za tekoče leto 
je program društva smel, predvsem v smislu obeležitve 660-le-
tnice mesta Brežice v mesecu maju, načrtovanje izdaje zbor-
nika o frančiškanih se je prestavilo v to leto, še naprej bodo 
opozarjali na propadajoče mestne stavbe in ostale črne made-
že v sicer lepem mestu. N. J. S. 

Letos v ospredju obletnica mesta

Kupi sončna očala RAY BAN in zadeni kolo. 
    Nagradna igra traja od 15.4.2013 do 15.6.2013.

1. Nagrada: kolo RAY BAN
2. Nagrada: sončna očala RAY BAN v vrednosti 150,00 eur
3. Nagrada: bon v vrednosti 50,00 eur.

Pravila nagradne igre na Facebooku       Optike Rimc 
www.optikarimc.net

NAGRADNA IGRA:  
     ZADENI KOLO RAY BAN!
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Niko Galeša, čigar obraz v 
javnosti pravzaprav pooseblja 
omenjeni odbor, se ima za za-
govornika t. i. jedrske opcije 
v Sloveniji, ker je, kot pravi, 
to za nas energetska nuja, pa 
tudi zato, ker imamo z njo iz-
kušnje. „Prepričan sem, da je 
kolektiv NEK strokovno sposo-
ben voditi obratovanje NEK, 
samo pustiti jih je potrebno 
pri miru. V NEK je nakopiče-
nega preveč strokovnega zna-
nja, da bi sedaj dvomili v nje-
ga!“ poudarja. Kot povod za 
Novšakovo razrešitev se je v 
javnosti največkrat omenjalo 
(sporno) pismo francoskega 
inštituta IRSN o neustreznosti 
lokacije v Vrbini za gradnjo 
drugega bloka NEK. „Dopu-
ščam možnost, da pisno opo-
zorilo mednarodnega inštituta 
za jedrsko varnost v določe-
nih elementih vzbuja dvome 
v jedrsko varnost na podro-
čju sedanje NEK, vendar bi 
sam smatral to opozorilo kot 
dobronamerno in bi s študi-
jo drugega mednarodnega in-
štituta za jedrsko varnost po-
izkušal razbliniti te dvome,“ 
meni Galeša, javno obračuna-
vanje na izredni seji krškega 
občinskega sveta pa je po nje-
govem mnenju zasejalo do-
datne dvome med prebival-
stvom, kar ni bilo pametno. 
„Tudi Nadzorni svet GEN ener-
gije bi moral o pisnem opozo-
rilu mednarodnega inštituta 
za jedrsko varnost razpravlja-
ti s poslovodstvom NEK in GEN 
energije za zaprtimi vrati. Za-
deve so strokovne in preobču-
tljive, da bi o njih razpravljali 
javno, dokler ni stroka pove-
dala svoje,“ opozarja.

Vizija GEN energije 
se ne uresničuje
Kot eden od zagovornikov 
ustanovitve GEN energije kot 

Galeša: Pri medsebojnih obračunih 
pozabljajo na Posavje!
POSAVJE - Niko Galeša, ki kot predsednik Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi že dobro desetle-
tje bdi nad posavskim „projektom stoletja“, je znan kot mož brez dlake na jeziku, pa najsi gre za uve-
ljavljanje interesov Posavja nasproti državi ali pa za miritev konfliktov znotraj regije. Kot dobrega 
poznavalca razmer v posavski energetiki smo ga zaprosili za nekaj komentarjev „viharja“, ki ga je v Po-
savju sredi marca povzročil poskus razrešitve direktorja GEN energije Martina Novšaka. 

t. i. drugega energetskega 
stebra pa je kritičen tudi do 
uresničevanja vizije razvo-
ja omenjenega podjetja, saj 
meni, da je bilo v sedmih le-
tih obstoja GEN energije ure-
sničenih zelo malo takrat za-
stavljenih ciljev. „Uspešno so 
razvijali samo »jedrsko op-
cijo«. Razvoja »hidro opci-
je« praktično ni bilo, ker GEN 
energija kljub ponujeni prili-
ki ni odkupila večinskega de-
leža v hidroelektrarnah na 
spodnji Savi, tudi pri izgra-
dnji hidroelektrarn na srednji 
Savi bo GEN energija sodelo-
vala samo z 10-odstotno ude-
ležbo. Razvoja »termo opci-
je« ni, saj že več kot dve leti 
tečejo pogovori in prepriče-
vanja med Termoelektrar-
no Brestanica in GEN energi-
jo kot 100-odstotno lastnico 
o smiselnosti in upravičeno-
sti vlaganja v zamenjavo do-
trajanih plinskih agregatov, 
medtem pa denar veselo od-
teka iz Posavja,“ našteva Ga-
leša in pogreša tudi vlaganje 
finančnih sredstev v posa-
vsko (razen delno v NEK) in 
slovensko energetiko. „De-

nar, ustvar-
jen v posavski 
energetiki, 
odteka v ne-
energetske 
naložbe izven 
Posavja, od 
česar Posavje 
nima nič kori-
sti,“ poudar-
ja. Med neu-
resničenimi 
cilji delova-
nja drugega 
energetske-
ga stebra na-
vaja še pet 
občinskih in 
k o m u n a l -
nih energet-
skih projek-
tov, izrabo 

geotermalne energije ter so-
delovanje pri skupnih nalož-
bah v slovenski energetiki, 
kot slabo ocenjuje tudi raz-
vijanje in krepitev prodaj-
ne funkcije električne ener-
gije v okviru GEN-I v Krškem, 
ki se je krepila in se še krepi 
zlasti v Ljubljani in Novi Gori-
ci. „Občutek imam, da poslo-
vodstvo GEN energije s tem, 
ko skrbi samo za razvoj jedr-
ske opcije, kar je hvale vre-
dno in nujno potrebno, zapo-
stavlja razvoj ostalih opcij in 
zato GEN energija ne odigra-
va vloge nosilca energetskega 
razvoja Posavja in ne opravlja 
poslanstva, za katerega je bila 
ustanovljena,“ zaključuje svo-
jo kritiko. O razlogih za takšno 
poslovanje lahko, kot pravi, le 
špekulira: „Možno je, da seda-
nje poslovodstvo GEN energi-
je kljub vsakoletnim razvojnim 
načrtom ni razvojno usmerje-
no, kar bi bilo za GEN energi-
jo in za Posavje izredno slabo. 
Če je to res, pa se sprašujem o 
odgovornosti Nadzornega sve-
ta GEN energije, ki ni znal, ni 
smel ali ni upal zahtevati od-
govornosti poslovodstva GEN 

energije za nerealizirane ak-
tivnosti iz razvojnega načrta 
podjetja.“

Razblinjena 
enotnost
Sicer pa Galeša kot nepo-
trebnega ocenjuje tudi ome-
njeni poskus nadzornega 
sveta GEN energije za zame-
njavo direktorja GEN energi-
je, v kolikor se niso predho-
dno pogovorili z njim. „Tudi 
trenutek in razlogi niso bili 
dovolj utemeljeni. Zaradi 
tega se zaostrujejo odno-
si v Posavju, kar za nikogar 
ni dobro, še najmanj za Po-
savje, in zaradi česar se raz-
blinja posavska enotnost,“ 
meni, prepričan, da v Posav-
ju kot energetsko razviti re-
giji kljub vsemu nimamo ve-
liko kadrov, ki so pripravljeni 
sprejeti energetske izzive, 
zato moramo biti do njih ko-
rektni. Posavska enotnost, ki 
jo je dolga leta simboliziral 
ravno odbor, ki mu predse-
duje, se je v tem primeru po 
njegovih besedah „razblinila 
kot milni mehurček“, žal pa 
so to zakrivili „ravno tisti, ki 
so bili najbolj zaslužni za po-
savsko enotnost in jo danes 
hote ali nehote uničujejo s 
potezami, ki so meni tuje“. 
Na vprašanje, ali je to eno-
tnost še možno doseči, odgo-
varja: „Možno bi bilo, ven-
dar je malo verjetno. Ego pri 
posameznikih, ki naj bi kro-
jili to posavsko enotnost, je 
prehud. Pri medsebojnih ob-
računih pozabljajo na Po-
savje in to je napačno! V Po-
savju je preveč ‚samozvanih 
energetikov‘, ki brez pred-
hodnega soglasja Sveta regi-
je Posavje nastopajo v imenu 
Posavja v Ljubljani,“ zaklju-
čuje Galeša.
 Peter Pavlovič

Niko Galeša

V skupini podjetij Evrosad intenzivno skrbimo za učinkovito uva-
janje vseh novih postopkov, ki zagotavljajo okolju prijazno pride-
lovanje sadja. Zavedamo se skupne odgovornosti za ohranjanje 
okolja in seveda tudi naše odgovornosti, da pridelamo primerno 
velike količine prvovrstnega slovenskega sadja. Kmetijstvo je v za-
dnjih letih pogosto pod »drobnogledom« javnosti ter večkrat oži-
gosano kot onesnaževalec okolja in »dežurni krivec« za številne 
težave, ki jih imamo z obremenjevanjem in spreminjanjem oko-
lja. Ob tem pa je vse prepogosto potisnjeno povsem v ozadje po-
membno dejstvo, da je kmetijstvo predvsem dejavnost, ki ljudem 
in gojenim živalim zagotavlja najosnovnejše za življenje – hrano. 

Razvoj novih postopkov v sadjarstvu omogoča, da večje število 
ukrepov, ki smo jih v preteklosti izvedli s sintetičnimi sredstvi za 
varstvo rastlin ali redčenje plodičev, danes izvedemo povsem fizič-
no ali pa s pomočjo novih, bio-tehničnih metod. Vse to nam omo-
goča, da v naravna ravnovesja posegamo veliko manj kot nekoč in 
zato seveda veliko bolje izkoriščamo možnosti, ki nam jih ponu-
ja narava sama. O uvajanju metode zbeganja metuljčkov jabolč-
nega zavijača in posledični opustitvi neposrednega zatiranja go-
seničic tega zelo pomembnega škodljivca smo pisali že v lanskem 
letu. Tokrat lahko dodamo le še to, da smo metodo z uspehom 
uvedli v lanskem letu in jo letos le še širimo na skoraj vse naše po-
vršine. Za vse nas je pomembno, da bomo tako število ukrepanj 
z insekticidnimi sredstvi za varstvo rastlin prepolovili in to je izje-
men prispevek varovanju okolja! V naših nasadih je novost tudi 
uporaba strojev za odstranjevanje odpadlega listja. To je namreč 

osnovni vir za pojav najpomembnejše bolezni jablan - jablanove-
ga škrlupa. Ta tako imenovani higienski ukrep nam pomaga, da je 
infekcijski pritisk glive nekoliko manjši in posledično lahko prilago-
dimo tudi strategijo varstva rastlin pred to pomembno boleznijo. 
Razvoj tehničnih pripomočkov – v tem primeru agro meteoroloških 
postaj nam omogoča, da se pri ukrepih osredotočimo na izbiro ti-
stih, ki nam zagotovijo dober uspeh ob najmanjšem možnem vpli-
vu na okolje. V Sloveniji imamo na voljo dovolj znanja za tak pri-
stop. Pa še pomembna zanimivost: če smo v prvi polovici leta pri 
varovanju rastlin pred škrlupom uspešni, lahko poletni del sezone 
varovanja rastlin izvedemo s pripravki, ki so povsem naravni (reci-
mo elementarno žveplo), ali pa celo s snovmi, ki se sicer uporablja-

jo v prehrani. Tak pripravek je kalijev hidrogen karbonat – le malo 
kdo ve, da je to pecilni prašek. Torej škropljenje nasadov res ni več 
to, kar je bilo pred desetletji, in varnost izvajalcev del v kmetijstvu 
ter seveda tudi potrošnikov je v naši strategiji zapisana z veliko za-
četnico.  V letošnjem letu smo v pridelavo uvedli tudi stroje za rez 
nasadov. Taka rez nam omogoča, da tudi redčenje odvečnih cve-
tov, ki smo ga v preteklosti izvedli s sintetičnimi pripravki, zdaj iz-
vedemo strojno. Seveda smo v ta namen morali kupiti tudi stroje 
za mehansko redčenje, ki jih bomo prvič preskusili prav čez nekaj 
dni. Seveda tak pristop zahteva stalno investiranje v posodobitve, 
vendar smo prepričani, da se nam bodo ta vlaganja obrestovala – 
ne nazadnje tudi skozi zaupanje naših kupcev, da zanje pridelujemo 
vrhunsko sadje in ob tem ves čas skrbimo tudi za ohranjanje okolja.

Še eno pomembno novost smo uvedli v zadnjem obdobju. Zave-
damo se, da je tako visoko postavljene cilje mogoče doseči le z 
dobro izobraženimi in visoko motiviranimi sodelavci. Za kar naj-
boljšo informiranost in stalno izobraževanje vseh zaposlenih smo 
uvedli nov izobraževalni program, ki ga interno imenujem »Aka-
demija Evrosad«. S pogostimi strokovnimi izobraževanji, kjer kot 
predavatelji večkrat nastopijo res ugledni domači in tuji strokov-
njaki, zagotavljamo, da vsi zaposleni lažje sledijo vsem novostim 
in vsak s svojim pomembnim prispevkom pripomorejo, da je naše 
sadje odlična in zdrava sveža hrana – še več kot to: da je sadje ŽI-
VILO v pravem pomenu te besede.
 mag. Peter Zadravec
 direktor proizvodnje v Evrosad d.o.o. Krško

t:+386(0)74904130 • info@evrosad.si • www.evrosad.si

Uvajanje alternativnih metod pridelovanja 
v sadjarstvu – prispevek k varovanju okolja

naročena objava

RADEČE - Na desnem bregu Save, ob izlivu Sopote v Savo, do-
biva svojo končno podobo turistično rekreacijski center Sa-
vus v Radečah. V novem objektu bo manjša restavracija z le-
tnim vrtom in ostalimi pripadajočimi prostori, splavarnica z 
orodjem za splavarjenje ter turistično informacijski center. 
Prostore splavarnice in turistično informacijskega centra bo 
uporabljal radeški KTRC, za ostale poslovne prostore pa bo 

Občina Radeče izbrala najboljšega najemnika, ki bo izbran 
na javnem odpiranju ponudb. Na razpis, ki ga je mogoče vi-
deti tudi na spletni strani Občine Radeče, se je potrebno pri-
javiti do 29. aprila. V okviru projekta Savus, za katerega je 
radeška občina pridobila tudi evropska sredstva,  namerava-
jo urediti še savsko nabrežje – sedanji zasilni plavajoči po-
mol se bo nadomestil z utrjenim pomolom za privez splava 
in z veslaškim pomolom. Gradnja naj bi bila zaključena do 
konca junija, uporabno dovoljenje naj bi bilo pridobljeno do 
avgusta, slovesna otvoritev naj bi bila v začetku letošnjega 
septembra. S. Radi

Savus dobiva končno podobo

V Radečah dobiva svojo končno podobo turistično rekre-
acijski center Savus. 

KRŠKO – Kolektiv družbe Megadom, ki ima poslovalnico v 
prostorih nekdanjega Merkurja na Cesti krških žrtev 135F, je 
od 12. do 14. aprila pripravil hišni sejem, na katerem se je 
predstavilo tudi 80 njihovih dobaviteljev. S tem, ko je prire-
ditev, na kateri so poskrbeli tudi za zabavo, obiskalo nekaj 
tisoč obiskovalcev, je bilo gotovo v najboljši meri zagotovlje-

no, da se bodo Posavci odslej še pogosteje odpravili po grad-
beni material, inštalacije, metalurške izdelke, orodja, vija-
ke, okovja, barve in lake, belo tehniko, male gospodinjske 
aparate, elektroniko, semena in ostalo za vrt v krški Mega-
dom. Sejem so zaključili z žrebanjem nagrad (na fotografiji).
 M. M.

Megadom – odslej bolj
poznani tudi v Posavju
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Po pozdravnih nagovorih, s 
katerimi je začela gostitelji-
ca dogodka Andreja Flajs, di-
rektorica doma upokojencev, 
prisotne pa sta pozdravila tudi 
sevniški župan Srečko Ocvirk 
in krška podžupanja Ana So-
mrak, je sledil niz predsta-
vitev povabljenih, ki jih je 
povezovala prof. dr. Mojca 
Novak. Udeleženci posveta 
so sprva prisluhnili mag. Ro-
mani Zidar s Fakultete za so-
cialno delo, ki je socialno pod-
jetništvo postavila v razmerje 
do socialne ekonomije. To se 
je izkazalo kot koristno za 
nadaljevanje posveta, saj se 
pri poenostavljanju v javno-
sti pogosto uveljavi izenače-
vanje socialne ekonomije s so-
cialnim podjetništvom, čeprav 
je socialno podjetništvo prav-
zaprav le ena izmed dinamič-
nih oblik socialne ekonomije. 

Socialna ekonomija, o kate-
ri pogosto slišimo govoriti kot 
o tretjem sektorju gospodar-
stva, pravno formalno zdru-
žuje nevladne organizacije, 
zadruge, ustanove in fundaci-
je, vzajemne družbe in soci-
alna podjetja. Je sektor z na-
raščajočo močjo, ki ima velik 
pomen tudi na področju soci-
alnovarstvenih storitev, o ka-
terih je tekla dalje beseda v 
predstavitvi Zidarjeve, s svo-
jo družbeno solidarno nara-
vo pa omogoča uveljavljanje 
načel demokratičnega vo-
denja, kombiniranja intere-
sov članov, samoupravljanje 
in neodvisnosti od javnih av-

Modro - o socialnem podjetništvu in socialni ekonomiji  
ARTO - 4. aprila so se v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca na posebnem posvetu z imenom „Modro Posavje – socialno podjetništvo na stičišču s so-
cialno oskrbo“ zbrali posamezniki iz različnih nevladnih organizacij ter zainteresirani predstavniki javnih zavodov, da bi sodelovali v razmisleku o dosedanji 
poti te oblike podjetništva pri nas, izmenjali izkušnje in se usmerili v aktivno prihodnost s sodelovanjem v širšem slovenskem prostoru. 

toritet in podobno. Trajnost 
si socialna ekonomija zago-
tavlja tudi tako, da ustvar-
jene presežke prihodkov na-
meni za nadaljnji razvoj, ob 
tem pa ima v mislih interese 
solidarne skupnosti. Zadruge, 
invalidska podjetja in ostale 
bolj poznane oblike nakazu-
jejo, da ima socialna ekono-
mija v Sloveniji sicer že dalj-
šo tradicijo, a je kljub temu 
socialno podjetništvo v svo-
ji moderni obliki zasebnega, 
tržno, a hkrati tudi socialno 
usmerjenega podjetništva še 
vedno dokaj redko. Priložno-
sti socialnega podjetništva v 
Sloveniji (in Posavju) Zidar-
jeva vidi predvsem na podro-
čju socialnega varstva, kjer 
se ciljne skupine (potrošni-
kov) storitev hitro poveču-
jejo. Privlačen moment je 
bil tudi predstavljeno pred-
videvanje, da bi več kot 85 
odstotkov potrošnikov izbra-
lo izdelek ali storitev, ki bi 
imela nek pozitiven družbe-
ni namen, če bi bila seveda 

čim bolj primerljiva oz. ugo-
dna tudi cena takih storitev. 

Njeno misel je nadaljevala dr. 
Katja Vadnal z Biotehniške fa-
kultete, ki je predstavila uva-
janje takih socialno-varstvenih 
storitev na kmetije v obli-
ki dopolnilnih dejavnosti. Ta-
kšne oblike varstveno-delov-
nih kmetij po njenem mnenju 
omogočajo širok razpon udele-
ženih v procesih upravljanja, 
pridelave in prodaje izdelkov, 
priložnost pa vidi tudi za sku-
pine oseb s posebnimi potre-
bami. Zaenkrat takšnim obli-
kam ni ravno naklonjen trg, 
socialni čut marsikje izginja, v 
precejšnji meri je opaziti pre-
vlado neoliberalne ideologije 
nad socialno, a stvari bi imele 
lepšo prihodnost, če bi se čim 
prej uskladile tudi javne sek-
torske politike in bi država do-
rekla svojo razvojno strategi-
jo. Aleš Germovšek iz Sklada 
dela Posavje in hkrati v imenu 
Mreže LRF Posavje se je posve-
til predstavitvam pravnih pod-

lag socialnega podjetništva in 
strukture tistih, ki bi lahko na-
šli priložnost v socialnem pod-
jetništvu, bodisi kot podjetniki 
bodisi kot uporabniki. Navezal 
se je na nevladne organizaci-
je v Posavju, ki bi lahko iskale 
priložnosti ravno na področju 
socialne ekonomije, razvijale 
podjetniške kapacitete, pove-
čevale število tržnih produk-
tov, storitev in podobno, hkra-
ti pa bi si po Germovškovem 
mnenju lahko ravno nevladne 
organizacije z razvojem social-
nega podjetništva dvigale pre-
poznavnost v prostoru. 

Naslednja, zaključna pred-
stavitev pa je naredila od-
ločnejši premik k primerom 
iz prakse in s tem razveseli-
la slušatelje. Mojca Žganec 
Metelko iz sevniškega Zavoda 
Knof, ki se ponaša z nazivom 
prvega socialnega podjetja v 
Posavju, podjetja tipa B, je 
orisala njihovo pot do social-
nega podjetja in težave, s ka-
terimi so se soočili, opozorila 
pa je tudi na primere napač-
nega razumevanja tega, kaj 
socialno podjetje sploh je in 
da je to v prvi vrsti predvsem 
podjetje, ki mora kot vsako 
podjetje tudi preživeti in se 
razvijati, šele kasneje nasto-
pi socialna usmeritev podje-
tja. Z besedami „ne čakamo 
več na sredstva, mi delamo“ 
je pojasnila, da se delo v so-
cialnem podjetju in social-
nem inkubatorju, ki poteka 
pod okriljem Knofa, niko-
li ne konča. V osrčju social-

nega podjetništva mora biti 
inovativnost, temu pa posku-
šajo s svojim razvojem sledi-
ti tudi v Knofu, ob tokratni 
priložnosti pa so predstavni-
ki Knofa (med drugimi Tama-
ra Hrovat, Milena Mastnak, 
Zdravka Abram) predstavi-
li delovanje nekaterih svo-
jih profitnih centrov (trenu-
tno jih deluje že 6), njihove 
filozofije in tržnih priložno-

sti. Tokrat so se predstavi-
li „Stara šola“, „Zelena Sev-
nica“, „A je to, pomoč na 
domu“ in „Znanje za zapo-
slovanje“. Razpon dejavno-
sti iščejo v konkretnih pov-
praševanjih na trgu, torej iz 
čim bolj realnih potreb oko-
lja - od pomoči starejšim pri 
čiščenju snega, zbiranju ter 
popravilih oblačil in predme-
tov do urejanja okolice stavb 
in vrtov, med drugim pa vam 
v enem izmed centrov poma-
gajo najti in razvijati poslov-
no idejo, se zaposliti in ne-
govati vašo poslovno žilico z 
različnimi delavnicami. Izo-

braževanja, usposabljanja, 
svetovanja, unikatni izdelki 
za različne priložnosti, po-
pravila, prevozi, izdelki iz 
ponovne uporabe, poslovne 
storitve … povsod iščejo svo-
jo priložnost, kupci pa s pod-
piranjem Knofovih centrov in 
nakupom izdelkov omogočajo 
zaposlovanje ljudi iz ranljivih 
skupin. Zaenkrat delujejo 
predvsem na območju Sevni-

ce, z željo po širitvi. Dogodek 
je nato povzela Vilma Zupan-
čič, se prisotnim zahvalila in 
ga zaključila v imenu organi-
zatorja, Posavske stične toč-
ke nevladnih organizacij PR-
STaN, z zadovoljstvom, da je 
prvi posvet Modrega Posavja 
dosegel svoj namen poveza-
ti ljudi in izmenjati znanje – 
morda pa bo tudi na podlagi 
tega posveta v Posavju začelo 
delovati kakšno novo social-
no podjetje ali pa se bo glas 
o pomenu socialne ekonomi-
je razširil še tja, kamor prej 
ni segel. 
 Maruša Mavsar

Delavnica »Pridobivanje sponzorjev in 
donatorjev«
v torek, 7. maja 2013 ob 16h – 20h v sejni sobi D - Občina 
Krško, CKŽ 14 - Kdo so sponzorji in donatorji, kako 
razmišljajo, kako komunicirati z njimi, kako jih prepričati, 
da namenijo sredstva ravno naši organizaciji, kakšni so 
njihovi interesi, kakšen je uspešen in kakšen neuspešen 
predlog, katere so dobre prakse v Sloveniji ... » več na 
prstan.eu

Delavnica Usposabljanje animatorjev 
(nadaljevanje)
v torek, 14. maja 2013 ob 16h – 20h v učilnici 2 – Mladin-
ski center Krško, CKŽ 105 - Animatorje usposobiti za delo 
z različnimi skupinami otrok in mladih v okviru delavnic, 
počitniških tednov, oratorijev in podobnega.  ... » več na 
prstan.eu

Akrobatik Pleš’ Night vol. 5
Plesni klub Akrobatik za uvod v prvomajske praznike 
in spring break pripravlja že 5. tradicionalni plesni 
dogodek - Pleš’ Night vol. 5, ki se bo zgodil v soboto, 
27. aprila 2013, v Mladinskem centru Brežice ... » več 
na prstan.eu

Prvi posvet Modrega Posavja
V četrtek, 4. aprila 2013, sta Posavska regionalna stična 
točka nevladnih organizacij PRSTaN in Dom upoko-
jencev in oskrbovancev Impoljca organizirala prvi pos-
vet ‘Modrega Posavja’ na temo Socialno podjetništvo na 
stičišču s socialno oskrbo. Posvet se je odvijal v prostorih 
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca ... » več na 
prstan.eu

www.prstan.eu

Lokalna  razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice

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

delavnice

aktualnoPovabilo k sodelovanju vaši dogodki

Prihaja nov portal Prstan.eu
Vse ZA in vse O nevladnikih

 » Prenovljena spletna stran PRSTaN

 » Sodelujte pri oblikovanju vsebine, ki je pomembna za vas.

 » Predstavite svojo dejavnost – vsak vaš prispevek na strani, je del sestavljanke o vas.

 » Poiščite partnersko organizacijo za skupno uresničitev ideje.

 » Vzorci pravilnikov, aktov o ustanovitvi, pogodb o sponzorstvu …

 » Forum – podajte svoje mnenje, predlog, izkušnje.

 » Borza – ponujate opremo, prostor? Iščete animatorja za otroški tabor?

Obiščite www.prstan.eu – vsak vaš klik, je pomemben podatek za vas. 

društva - zasebni zavodi - ustanove

Skupaj do regijskega projekta in sredstev 
(ponovno)
20. maja 2013 ob 17.30 uri v Sevnici (Športni dom) in 22. maja 2013 
ob 17.30 uri v Brežicah (PRSTaN) - predstavitev pomena regional-
nega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 z osnovnimi us-
meritvami Strategije razvoja Slovenije, predstavitev pomembnosti 
skupne priprave in izvajanja regijskih projektov s primeri zanimivih 
praks iz Slovenije in tujine ... » več na prstan.eu

Prijave zbiramo na tjasa.penev@prstan.eu ali na 070 550 395.

Mag. Romana Zidar in dr. Mojca Novak

Udeleženci posveta
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Skladno z določili novo sprejete uredbe se storitev od-
vajanja odpadnih in padavinskih voda obravnava kot 
gospodarska javna služba. Mesečni strošek za 100 m2 

veliko površino strehe bo znašal 2,59 EUR (brez DDV). 

V družbi KOSTAK d.d. smo v letu 2011 vzpostavili 
kataster streh in utrjenih površin. Pogodbe o izvaja-
nju storitev smo začeli najprej pošiljati uporabnikom, 
katerih komunalna odpadna voda se odvaja v javno 
kanalizacijo. Pri vseh predpostavljamo, da se pada-
vinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in 
k pogodbam posredujemo prilogo, na kateri je posa-

mezno odjemno mesto in prikaz površin, iz katerih se 
domnevno padavinska voda odvaja v javno kanaliza-
cijo. Vse uporabnike z dopisom pozovemo, da nas na 
morebitno dejstvo o ponikanju oziroma zadrževanju 
padavinske odpadne vode obvestijo oziroma na se-
dežu družbe z nami uskladijo površine, ki bodo osno-
va za obračun. V primeru, da se padavinska odpadna 
voda ne odvaja v javno kanalizacijo, vam storitev ne 
bo zaračunana. V skladu z določili Uredbe o meto-
dologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb se storitve odvajanja 
in čiščenja padavinske odpadne vode obračunava-

jo v m3 glede na količi-
no padavin, ki padejo na 
tlorisno površino strehe, 
s katere se padavinska 
odpadna voda odvaja v 
javno kanalizacijo ter či-
sti na komunalni čistilni 
napravi. Za količino pa-
davinske odpadne vode 
se šteje povprečna letna 
količina padavin v obdo-
bju zadnjih petih let, ki 
je izmerjena pri meri-
tvah državne mreže me-
teoroloških postaj. 

Uporabniki komunalnih storitev se lahko pla-
čevanju odvajanja padavinske vode iz streh 
izognete tako, da do 1.7.2013 uredite zbiral-
nik deževnice, pri čemer bo moral biti iztok 
narejen v ponikalnico ob hiši. V kolikor bo 
imel lastnik stanovanjske stavbe izpust iz re-
zervoarjev za deževnico speljan v javno kana-
lizacijo, bo primoran plačati polovično višino 
postavke. Z uporabo deževnice ne obreme-
njujete okolja z nepotrebnimi odpadnimi vo-
dami, poleg tega pa privarčujete pitno vodo, 
kar je še posebej pomembno v sušnih obdo-
bjih. Zbrano deževnico lahko uporabite za za-
livanje in za rabo v hiši ter s tem privarčujete 
tudi do 50 % pitne vode. Deževnica se lah-
ko porabi za splakovanje stranišč, pranje pe-
rila in avtomobilov ter zalivanje vrta in trat. 

Vsem uporabnikom, ki ste z nami že uskla-
dili pogodbo, se zahvaljujemo. Ostale želimo 
vzpodbuditi, da padavinsko vodo do predvi-
denega dne zaračunavanja storitve poskuša-
te vrniti v naravni krogotok.  Več informacij 
dobite na telefonski številki 07/48 17 253, 
vsak delovnik med 7.00 in 15.00. 

Nove zakonske obveznosti na področju 
odvajanja in čiščenja komunalnih 

in padavinskih odpadnih voda
Po določilih veljavne zakonodaje je potrebno padavinsko odpadno vodo (razen v pri-
meru, ko to ni izvedljivo) odvajati neposredno v naravne odvodnike (vodotoke) ali s 
ponikanjem v tla. Padavinska voda iz streh in utrjenih površin, ki je speljana v javno 
kanalizacijo, negativno vpliva na obratovanje čistilne naprave, saj odpadno vodo raz-
redči, bistveno pa se povečajo tudi količine odpadne vode in s tem stroški obratova-
nja čistilne naprave. 
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S toplotno črpalko boste stroške ogrevanja v 
primerjavi z kurilnim oljem zagotovo znižali 
za 50 % ali več!

Toplotna črpalka je ekološko najprijaznej-
ši in energetsko najcenejši način ogrevanja 
prostorov in/ali sanitarne vode. Toplotna 
črpalka odvzema toploto okoliškemu zraku, 
vodi ali zemlji in z njo ter dodano električno 
energijo segreva vodo do temperature 55°C 
ali več. Za pogon naprave je potrebno vloži-
ti od 20-30 % energije (električne), 70-80 % 
energije pa pridobimo iz okolice (zastonj). 

Razmerje med vloženim delom (električno 
energijo) in pridobljeno toplotno energijo 
imenujemo grelno število. To pa je tem 
večje (večji prihranek), čim višja je tem-
peratura vira in tem nižja je ogrevalna 
temperatura. 

Vrste toplotnih črpalk ločimo glede na vir, 
ki ga uporabljajo. Najbolj razširjene so to-
plotne črpalke ZRAK-VODA, ZEMLJA-VO-
DA ter VODA-VODA. 

TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK-VODA

Zrak je neizčrpen vir energije, ki je pov-
sod na voljo. Najsodobnejše izvedbe tovr-
stnih toplotnih črpalk omogočajo ogreva-
nje tudi pri zunanji temperaturi do -20°C 
in -25°C. Še pri tako nizki temperaturi zra-
ka pa je grelno število še vedno vecje od 
2, kar pomeni 50 % prihranka energije. Ker 
ni potrebno vrtanje vrtin ali polaganje ho-
rizontalnega kolektorja, je to investicijsko 
najcenejša vrsta toplotnih črpalk. Montaža 
in vzdrževanje pa je enostavno in poceni. 
Glede na statistične podatke o gibanju tem-
peratur pa lahko zaključimo, da je v Slove-
niji zelo malo dni s temperaturo pod -5°C, 
kar pomeni, da je letno grelno število tovr-
stnih TC nad 3,5. Na Primorskem pa je le-
tno grelno število preko 4.

TOPLOTNE ČRPALKE ZEMLJA-VODA

V kolikor imate okoli hiše (ali v neposredni 
bližini) na voljo dovolj nezazidane površine, 
potem se lahko odločite za zemeljski kolek-
tor. Na globini cca. 150 cm se položi običaj-
ne PE cevi, in sicer na medsebojni razdalji 
minimalno 80 cm. Potrebna dolžina cevi je 
odvisna od kvalitete zemlje. Bolj je zemlja 
vlažna, več toplote ji lahko odvzamemo na 
isti površini in zato je potrebna manjša dol-
žina cevi. Vodoravni zemeljski kolektor je za-
prt krožni sistem, katerega napolnimo z me-
šanico vode in protizmrzovalnega sredstva v 
koncentraciji za delovanje do temp. meša-
nice -15°C.

TOPLOTNE ČRPALKE VODA-VODA

Podtalnica kot toplotni vir zagotavlja gle-
de na njeno konstanto ter relativno visoko 
temperaturo najvišje grelno število oziro-
ma izkoristek toplotne črpalke ter njeno sa-
mostojno delovanje skozi celo leto. Glav-
ni pogoj je zadostna količina in kemijska 

ustreznost vode. Temperatura podtalne vode 
mora biti minimalno 8°C. Pretok mora biti 
konstanten. V povprečju je potrebno 0,2 
m3/h vode za 1 kW toplote. Npr.: 10 kW to-
plotna črpalka potrebuje cca. 2 m3/h podtal-
ne vode. Vrtine se vrtajo do cca. 30 m, pri 
čemer se voda črpa iz ene vrtine in vrača v 
drugo. Razdalja med njima mora znašati min. 
15 m. V sesalno vrtino vgradimo potopno čr-
palko, katera prečrpava podtalno vodo skozi 
uparjalnik toplotne črpalke in jo vrača v po-
norno vrtino. Voda se pri tem ohladi za cca. 
4°C. Možnosti onesnaženja vode ni.

Toplotne črpalke so najbolj primerne za 
nizkotemperaturno ogrevanje (talno, sten-
sko), odlične rezultate pa dajejo tudi pri 
radiatorskem ogrevanju. Priporočljivo je, 
da objekti energijsko niso potratni. Toplo-
tna črpalka lahko deluje samostojno in ne 
potrebuje dodatnega vira ogrevanja.

Primer sodobne kotlovnice s toplotno črpal-
ko zemlja-voda, sistem rekuperacijskega 
prezračevanja in centralno sesalni sistem.

Nakup toplotne črpalke je tudi v letu 2013 
subvencioniran s strani Eko sklada. Višina 
subvencij znaša od 1000 pa do 2500 eur, 
odvisno od vrste toplotne črpalke.

Naše podjetje CENTROS d.o.o. vam brez-
plačno pripravi ponudbo za kompletno do-
bavo in montažo toplotne črpalke vodilnih 
slovenskih in evropskih proizvajalcev ter 
pripravi pridobitev subvencij.

Primer toplotne črpalke zrak-voda 

ZAKAJ UPORABITI TOPLOTNO 
ČRPALKO ZA CENTRALNO 

OGREVANJE? 

• Ker je ogrevalni sistem prihodnosti 
• Ker vam okolje podari 75 % potrebne 

energije za ogrevanje 
• Zaradi znižanja stroškov ogrevanja  

za 50 % ali več 
• Zaradi zmanjšanja emisij CO2 
• Ker je eleganten ogrevalni sistem 
• Ker ni potreben dimnik in hranilnik 

goriva 
• Ker je potreben minimalen prostor za 

kurilnico 
• Zaradi zelo tihega delovanja 
• Ker uporablja električno energijo, ki je 

stabilnejša tako po ceni kot po zalogi 
kakor fosilna goriva.

Kontakt: 051 302 889, 041 628 489, 041 606 730 
CENTROS d.o.o., Cankarjeva cesta 63, 8281 SENOVO

www.centros.si

S TOPLOTNO ČRPALKO 
DO CENEJŠEGA OGREVANJA 

Poleg 20 EUR vam podarimo še:

- brezplačno vodenje računa (prvo leto)
- brezplačno pristopnino na el. banko eLON
- 10 položnic brez plačila provizije
- dodatek 0,10 % k obr. meri pri sklenitvi 

novega depozita
- dovoljeno negativno stanje na osebnem 

računu v višini 150 EUR
- brezplačne dvigi gotovine na vseh bančnih avtomatih

Paket dobrodošlice

- znižali smo provizijo:

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

0,65 EUR          0,52 EUR

Plačevanje položnic

Poslovna enota BREŽICE, Cesta prvih borcev 21, T: 07 62 02 570

www.lon.si    info@lon.si 

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.  Pohitite - ponudba velja
le za prvih 100 komitentov.

Vabljeni v poslovno enoto v Brežicah.
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Poudarek v omenjenem pro-
jektu je bil na eksperimen-
talnih delavnicah in strokov-
ni ekskurziji udeležencev 
projekta. Kot je dejal Ma-
tjaž Cerar, vodja projekta, 
ki ga sofinancira podjetje Pe-
trol, je bilo v projekt vlože-
nih več kot 300 ur priprav in 
dela, zapisanih več kot 20 ti-
soč besed in prikazanih prek 
200 fotografij. Kot je pove-
dal, so na marčevskem uvo-
dnem srečanju na preprost 
način predstavili problema-
tiko izkoriščanja obnovljivih 
virov in učinkovito rabo ener-
gije. V času trajanja projek-
ta so se podali tudi na pot 
po Sloveniji v dolžini 380 ki-
lometrov in si ogledali naj-
zanimivejše lokacije, kjer 
izkoriščajo obnovljive vire. 
Delavnice so izvajali na po-
sebnih eksperimentalnih 
ogledih, s katerimi so na naj-
boljši način prikazali delova-
nje teh virov. „Nekaj pa nam 
pri tem projektu ni uspelo 
popolnoma doseči. Gre za 
medsebojno druženje med 
osnovnošolci in dijaki, zato 
bomo skušali to nadomesti-
ti danes,“ je še izjavil Cerar. 
Ravnatelj SPSŠ Krško Jože 
Pavlovič je ob tem poudaril, 
da je to eden redkih projek-
tov, v katerem so vzpostavi-
li sodelovanje med dijaki in 
osnovnošolci. Garsia Kosi-
nac, eden izmed sodelujočih 
mentorjev, pa je pohvalil kr-
ško šolo, ki se je odločila, da 
izvede ta projekt in na delav-
nice povabi tudi starše.

Viri energije za prihodnost
KRŠKO – Na Šolskem centru Krško-Sevnica so 11. aprila zaključili projekt 
„Viri energije za prihodnost“, ki je potekal od 19. marca letos in v kate-
rem je sodelovalo 24 dijakov Srednje poklicne in strokovne šole Krško ter 21 
učencev različnih posavskih osnovnih šol. 

Na zaključku, kjer sta bili 
prisotni tudi direktorica ŠC 
Krško-Sevnica mag. Alen-
ka Žuraj Balog in ravnate-

ljica Gimnazije Kr-
ško Erna Župan 
Pirkovič, so dija-
ki in osnovnošolci 
po skupinah pred-
stavili ugotovitve 
treh obravnavanih 
področij v okviru 
projekta, in sicer 
vetrne energije, 
energije sonca in 
vodikove energije. 
V projektu so kot 
mentorji sodelova-

li tudi Klemen Zorko, Fran-
ci Uduč, Jože Požun, Katja 
Komar in Erika Broz Žižek.
 Rok Retelj

Osnovno- in srednješolci so se projekta 
lotili zelo zagnano.

ZDOLE – Na aprilsko soboto so se člani THD Zdole kljub sla-
bemu vremenu odločili, da počistijo vse krajevne ceste. S 
pomočjo 12 prostovoljcev in dveh šoferjev, ki sta vozila pol-
ne vreče, so v dobrih treh urah prehodili cca. 25 km zdolskih 
cest. Opažajo, da je smeti, ki jih mečejo brezvestni ljudje, 
iz leta v leto manj, pa kljub temu jih nikoli ne zmanjka. V 
maju, ko se bo vreme izboljšalo, pa bodo očistili tudi še ne-
kaj divjih odlagališč v gozdovih. Zdole se prebujajo bolj po-
časi kot ponavadi, toda Jurij bo zagotovo zelen. Priprave na 
tradicionalno prireditev so v polnem teku. Vabljeni na Zdo-
le na tradicionalno jurjevanje (28. 4.) in Jurjev tek (27. 4.). 
 Foto: M. Žnideršič

Zdolani čistili pred svojim pragom
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samo pri lokalnem telekomunikacijskem operaterju

Posavje na dlani
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Ker je letošnje leto razglaše-
no za evropsko leto državlja-
nov, je tudi natečaj Evropa v 
šoli 2012/2013 v letošnjem 
šolskem letu potekal na temo 
"Kot evropski državljan pravi-
ce in priložnosti imam - kako 
dobro jih poznam?" Učenci 

Osnovne šole XIV. divizije Se-
novo so pod vodstvom Bože 
Ojsteršek in sodelovanjem 
Petra Bunetiča pripravili 
zanimiv, zgovoren in dram-
sko dovršen program, v ka-
terem so v evropsko zgodbo 
vpletli literarne, športne in 
ostale junake, ki omogočajo 
zamišljanje slovenske drža-
ve in Evropske unije. V uvo-
du je spregovoril predsednik 
ZPM Krško Vinko Hostar, ki je 
pojasnil tematski okvir leto-
šnjega natečaja in na katere 
teme so mladi s svojim deli 

Evropa v šoli in visok jubilej Zveze prijateljev mladine
SENOVO - 18. aprila je na Senovem potekala zaključna regijska prireditev evropskega natečaja, ki ga že tradicionalno poznamo pod imenom "Evropa v šoli". Na-
tečaj pod določenim geslom in temo spodbuja mlade k ustvarjanju na likovnem, literarnem in fotografskem področju, na področju interneta, videa in medšol-
skega sodelovanja. Vsako leto nad izvedbo in koordinacijo v Posavju bdi Zveza prijateljev mladine Krško, ki je bila tudi gostitelj zaključne prireditve. Prireditev 
je s svojo pozornostjo do mladih, natečaja in kreativnosti na simboličen način obeležila tudi visok jubilej Zveze prijateljev mladine Slovenije – 60 let. 

iskali vprašanja. Mladi, ki so 
z mentorji raziskovali podro-
čje pravic do izobraževanja, 
so iskali odgovore na prepo-
sta vprašanja, kot so »Zakaj 
hodim v šolo?«, »Kaj se v šoli 
naučim?«, do takih, ki razmi-
šljanje globalizirajo: »Ali vsi 

otroci na svetu lahko obisku-
jejo šolo?«, »Kako bi se lako 
med sabo povezali?«, »Ka-
kšne so pravice do prostega 
pretoka ljudi, dela, kakšne 
možnosti za izobraževanje, 
mednarodne izmenjave in 
delo v tujini?«. Kot je povzel 
Hostar: »Nastala je zakladni-
ca idej in izdelkov.« 

Več o samih pravilih in poteku 
izbora najboljših del je pove-
dala predstavnica tričlanske 
komisije Olga Košir. Komisija 
ZPM Krško je pregledala več 

sto različnih del, nato pa na 
nacionalni izbor, sledeč pred-
pisanim pravilom, poslala 23 

spisov, 23 likovnih del in 12 
fotografij. Skozi program, ki 
ga je povezoval Uroš Brezov-

šek, so senovski osnovnošolci 
opozorili na pomen junakov, 
ki nam dajejo zgled v vsakda-
nu in boju za svoje pravice. 
Svojo misel so peljali dlje ter 
se dotaknili tudi dolžnosti in 
dejstva, da smo junaki prav-
zaprav vsi: »junaka sta moja 
oče in mama«, »junak je uče-
nec, ki je pogumno rešil vr-
stnika pred nesrečo«, »ju-
nakinja je naša sokrajanja 
Tanja«, »junaki so brezpo-
selni, ki zberejo pogum« ... 
»junak je tisti, ki prizna svo-
je napake, ki je pogumen in 
plemenit«. Prepleteno s krat-
kimi videi, glasbo in besedili 
so osnovnošolci misli o tem, 
da smo vsi junaki, dodali tudi 
misel, da smo vsi evropski dr-

žavljani, s pravicami in obve-
znostmi, ki jih moramo oza-
vestiti.

Med programom se je vila 
tudi podelitev priznanj mla-
dim in mentorjem za sode-
lovanje. Rezultati nateča-
ja bodo znani že v začetku 
maja, gotovo pa se jih bodo 
tudi naši osnovnošolci in dija-
ki lahko razveselili 10. maja 
na zaključni nacionalni prire-
ditvi, ki bo letos v Kulturnem 
domu v Krškem. To pa je go-
tovo še ena potrditev prete-
klega dela Zveze prijateljev 
mladine Krško in vpetosti Po-
savja v ta program.

 Maruša Mavsar

Ena izmed podeljevalk je bila 
tudi Vida Ban, ki je bila od 
1999 do letos članica Nacio-
nalnega odbora Evrope v šoli, 
dve leti pa tudi predsedni-
ca nacionalnega odbora. Pro-
gram Evropa v šoli je tako imel 
od samega začetka pomemb-
no posavsko noto. Spodbuja-
nje ustvarjanja mladih je šlo 
z roko v roki s siceršnjim po-
slanstvom Zveze prijateljev 
mladine in letos slovenske ob-
činske zveze, ki so skozi leta 

postale nepogrešljiv del nacionalne in regionalne pozorno-
sti do mladih, posebej do socialno šibkejših, praznujejo 60 
let delovanja. In kakšni spomini se Banovi zbujajo ob omem-
bi tega visokega jubileja? »Sem ena izmed mnogih, ki so se 
tudi sami šele rodili ob rojstvu ZPM-ja. Tudi sama imam 60 
let. Moja generacija je v ZPM-ju ustvarjala iz gibanja mo-
gočno organizacijo pravih vrednot, ki je pomagala prežive-
ti in polepšala otroštvo in mladost mnogim. Osebno se mi 
je ob lastnem materinstvu razvijal tudi čut odgovornosti za 
novi rod, za mlade. Tudi poklicno sem bila tu nekje, služ-
beno pot sem namreč začela kot učiteljica takrat, ko je bil 
učitelj nosilec vrednot. Delali smo vse tisto, kar je bilo po-
trebno, in nismo šteli ur. Potrebno je bilo delati tudi, danes 
rečemo, v nevladnem sektorju, tako, kot je potrebno da-
nes postoriti vse tisto, kar bi pravzaprav morala zagotavlja-
ti država. Po sistemskih spremembah je bilo za našo ZPM v 
Krškem zelo težko. Lokalna skupnost je ni priznala, vendar 
smo vztrajali pri našem poslanstvu in pripadnosti in prišli 
so boljši časi, ko smo lahko nudili mladim vse več. Danes, 
po 60 letih delovanja naše organizacije v Krškem, vidimo, 
da smo v njej resnično povezani v najrazličnejših programih 
in prostovoljstvu, ljudje vseh generacij in poklicev. Prosto-
voljstvo v vseslovenski ZPM in v vseh drugih nevladnih orga-
nizacijah je vstopilo v pravni sistem države, kar pomeni, da 
ga je država priznala. Na to smo ponosni tudi ZPM-jevci.«

Predsednik ZPM Krško Vinko Hostar med uvodnim nago-
vorom

Zanimiv program so izvedli učenci OŠ XIV. divizije Senovo.

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

ORION
13120K [08.04.2013]
Prijazen starejši kuža manjše ra-
sti. Malce slabše vidi, kar pa ne 
pomeni, da ga to kakorkoli ovira, 
saj ima rad krajše sprehode, kjer 
navdušeno ovohava naravo. Je-
sen življenja si želi v miru preži-
veti v novem in ljubečem domu 
s super lastnikom. 

EXPLORER
13091B [18.03.2013]
Prijazen odrasel srednje velik sa-
mec, ki si nadvse želi človekove 
pozornosti. Ima veliko energije, 
obožuje daljše sprehode in zna 
ubogati. Želi si ljubeč dom in ak-
tivnega lastnika, ki ga bo obrav-
naval kot družinskega člana in 
mu namenil dovolj pozornosti. 

ČUPKO
13089B [15.03.2013]
Pomagajmo Čupku najti nov 
dom - Čupko je prijazen kuža, 
odrasel samček nižje rasti, z ža-
lostno življenjsko zgodbo, saj je 
bil pred poginom rešen z verige. 
V zavetišču je že kar nekaj časa 
in nestrpno čaka na novega, od-
govornega lastnika. 

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.

PGD Sobenja vas  
v sodelovanju z Občino Brežice in  

Društvom študentov Brežice  
 

vabi na 
 

Tradicionalno prvomajsko 
srečanje na Sv. Vidu 

 

v sredo, 1.5.2013, ob 11. uri. 
 

Program:  
Gasilski pihalni orkester Loče in Mladi harmonikarji 
(Harmonikarska skupina KD Ivan Kobal Krška vas).  

 

Vabljeni tudi na prvomajsko budnico  
s Pihalnim orkestrom Kapele in Mladimi harmonikarji  

v mestno jedro Brežic, 1.5.2013, ob 7. uri. 

 
          Prijazno vabljeni! 

DARUJMO KRI-
REŠUJMO ŽIVLJENJA!

Območno združenje Rdečega križa Brežice 
v sodelovanju z RKS in ZZTM Ljubljana 

organizira krvodajalsko akcijo v

PETEK, 3. MAJA 2013, 
z vpisom od 7.30 do 14.00 ure 

V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE - 
GUBČEVA ULICA 10/A

Vljudno vabljeni!

Občina Brežice je v dveh mesecih zabeležila 48 na novo 
sproženih plazov. Skupaj s strokovnimi sodelavci si je pla-
zove ogledal tudi župan občine Brežice Ivan Molan in se se-
znanil z ukrepi za sanacijo najbolj kritičnih plazov. 

Občina Brežice je glede na razpoložljiva sredstva predno-
stno pristopila k saniranju tistih plazov, ki ogrožajo hiše in 
ceste. Tako bodo izvedeni nujni ukrepi, s katerimi se bo sta-
biliziralo plazove, preprečilo nadaljnjo škodo na stanovanj-
skih objektih in omogočilo cestni dostop. 
Strokovni sodelavci Občine Brežice so si v ogledali  in ovre-
dnotili najbolj kritične plazove v občini, ki bodo prednostno 
sanirani. Med temi so plaz Brezje (stanovanjski objekt), plaz 
Bojsno (cesta), dva plazova Piršenbreg (stanovanjski objekt, 
cesta) in plaz Bizeljsko (cesta). V tem letu so bili že sanirani 
plaz Podgorje pri Pišecah, plaz Dramlja in Dobrina, delno je 
saniran plaz Župjek (zaščiten je stanovanjski objekt), v teku 
je sanacija plazu Rucman vrh in plazu Piršenbreg. 
Ker predvidena proračunska sredstva Občine Brežice za naj-
nujnejšo sanacijo najbolj ogrožajočih plazov po prvih ocenah 
ne bodo zadostovala, bo morala občina zagotoviti del sred-
stev iz splošne proračunske rezervacije – proračunskih sred-
stev, ki se lahko uporabijo za nepredvidene namene.  

BREŽICE, LJUBLJANA – Župan občine Brežice Ivan Molan 
se je skupaj s sodelavci v mesecu aprilu sestal s predstav-
niki Direkcije Republike Slovenije za ceste v zvezi s sta-
njem na državnih cestah v občini Brežice.

Župan Ivan Molan in direktor DRSC Gregor Ficko sta sprejela več 
dogovorov, med temi tudi dogovor, da se pripravi projektna do-
kumentacija za sanacijo ceste Pohanca – Artiče – Kapele - Rako-
vec. Za odsek ceste Kapele se že izdeluje projektna dokumenta-
cija, v tem letu se načrtuje tudi izdelava dokumentacije za odsek 
Trebež - Artiče. V dneh po sestanku je DRSC že sanirala enega od 
najnujnejših delov ceste, in sicer odsek Artiče - Kapele v dolžini 
400 m (Dobrava). Predstavniki DRSC so dejali, da bodo številne 
odločitve o ukrepih sanacije in urejanja cest odvisni od razpo-
ložljivih proračunskih sredstev, zato čakajo na rebalans držav-
nega proračuna za letošnje leto. Oglede na terenu bodo pričeli 
izvajati po koncu zimskih razmer ter potem sprejeli odločitev o 
ukrepih, pri čemer so razpoložljiva sredstva omejena. 

Sprejeti dogovori o cestah
Predstavniki direkcije si bodo na terenu ogledali cesto Čatež - 
Krška vas in plaz na cesti pri Podgorju (Pišece) ter se odločili o 
načinu sanacije. Občina Brežice je pozvala DRSC tudi k sanaciji 
ceste Bizeljsko - Brežice, še posebej na odseku skozi gozd Dobra-
va, ki je močno potreben sanacije poškodovanih delov cestišča. 
Pogovori so tekli tudi o odpravi zožitve na cesti v Podgračenem, 
v letu 2014 je tako v načrtu izdelava projektne dokumentacije 
za odpravo zožitve z vsemi potrebnimi ureditvami.

Omejitve hitrosti in prometa
Glede predloga občine za omejitev hitrosti na cesti Brežice - Bu-
košek bo izveden ponovni ogled lokacije s strani DRSC. Predvido-
ma bo promet na celotnem odseku med Bukoškom in Brežicami 
omejen na 70 km/h. O predlogu omejitve tovornega prometa 
na cesti čez Cerklje ob Krki pa so na direkciji dejali, da bodo 
preverili, ali je to možno.
Predstavnike občine so na sestanku še obvestili, da je sanaci-
ja plazečega vozišča na cesti v Stari vasi (pri Isteniču) v fazi za-
ključevanja javnega razpisa, tako da kmalu pričakujejo zače-
tek del na terenu.  www.brezice.si

Na 2. gospodarskem forumu 
občine Brežice so bili pod-
jetnicam in podjetnikom 
predstavljeni prostorski na-
črti občine za nadaljnji ra-
zvoj, možnosti pridobivanja 
sredstev za sofinanciranje na 
razpisih Evropske skupnosti, 
države in občine ter poslov-
ne priložnosti za sodelovanje 
pri projektu gradnje hidroe-
lektrarn v občini Brežice, po 
predstavitvi pa so imeli zbra-
ni priložnost za vprašanja in 
druženje ter izmenjavo iz-
kušenj.  S predstavitvami so 
sodelovali mag. Urška Kle-
novšek (Občina Brežice), Pa-
tricia Čular, Bogdan Barbič 
(HESS d.o.o.) in mag. Vojko 
Sotošek (Infra d.o.o.). 

Po besedah župana obči-
ne Brežice Ivana Molana se 
podjetniki soočajo s težko 

Spoštovane delavke, spoštovani delavci, 
bralke in bralci Posavskega obzornika!

Ob mednarodnem dnevu dela, 1. maju, vam želim, da vam 
vaše delo prinaša zadovoljstvo, uspeh, pa tudi zaslužen 
počitek. Verjamem, da se bomo pogosto srečevali ob 
uspešnih projektih in skupaj ustvarjali prihodnost.

Želim vam, da prvomajske praznike preživite v prijetnem 
razpoloženju in v družbi vam dragih ljudi.

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

S predstavniki DRSC o urejanju 
cest v občini Brežice

Plaz ob stanovanjski hiši v Brezju

Občina Brežice izvaja sanacijo 
plazov 

2. gospodarski forum občine Brežice
Podjetnikom predstavili prostorske ureditve, možnosti sofinanciranja in priložnosti za sodelovanje pri 
gradnji hidroelektrarn

gospodarsko situacijo in bi-
rokratskimi zahtevami, zato 
želi Občina Brežice v okvi-
ru danih možnosti s sodelo-
vanjem najti rešitve za ra-
zvoj gospodarstva. Temu so 
bile namenjene predstavitve 
prostorskih možnosti v različ-
nih industrijskih, poslovnih 
in obrtnih conah, možnostih 
pridobivanja razpisnih sred-

stev občine, države in Evrop-
ske skupnosti ter možnostim 
za lokalno gospodarstvo ob 
gradnji hidroelektrarn v ob-
čini.  Velike investicije pote-
kajo po sistemu javnega na-
ročanja, kjer se lahko manjši 
ponudniki povežejo z večji-
mi, saj gre za velika naročila. 
Župan Ivan Molan pričakuje v 
prihodnje še več sodelovanja 

na gospodarskem področju, 
kjer bo to mogoče. 

Občina kot institucija ne more 
graditi proizvodnih obratov in 
zaposlovati, lahko pa z ustre-
znim prostorskim načrtova-
njem, podpiranjem povezo-
vanja in ostalimi spodbudami 
ustvarja stimulativno okolje 
in olajša gospodarski razvoj.

Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani www.brezice.si od 25. 4. 2013 objavljen 

Javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice v letu 2013. 
Razpis je namenjen sofinanciranju prireditev, ki bodo potekale izven območja KS Brežice 

v obdobju od 1.6.2013 do 30.9.2013.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 
Sredstva razpisa so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2013 v višini 7.000,00 EUR.

ROK ZA ODDAJO VLOG: Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 5. 2013.
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Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in 
naravne dediščine kultura-natura.si je v okviru Obrtno-pod-
jetniškega sejma na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v 
soboto podelilo priznanja za zgledne dosežke pri ohranjanju 
naravne in kulturne dediščine. Med nagrajenci je tudi Občina 
Krško, ki je slovenskemu kulturnemu prostoru v zadnjih le-
tih vidno prispevala z obnovo pomembnih znamenitosti, kar 
potrjuje, da lokalna skupnost tudi dediščino uvršča med iz-
razite razvojne kategorije. 

Obrazložitev ob prejemu nagrade v kategoriji raziskova-
nja in uveljavljanja dediščine

Občina Krško se v zadnjih letih lahko upravičeno pohvali z iz-
jemnimi dosežki pri obnovi in revitalizaciji kulturne dedišči-
ne. Leta 2010 je obnovila Valvasorjev kompleks, leta 2012 je 
bila zaključena prenova Mencingerjeve hiše in izjemno zah-
tevna prenova gradu Rajhenburg; tem projektom kaže doda-
ti še spodbude pri obnovi fasad v Krškem in Brestanici. Obse-
žen program obnove naštete stavbne dediščine je zahteval 
veliko sredstev, pa tudi celovit pristop, sodelovanje okolja 
in strokovnost vseh udeleženih dejavnikov.
Grad Rajhenburg (9. stol.) so začeli obnavljati leta 2004, 
ko ga je Občina Krško dobila v trajno last. Intenzivno so 
ga obnavljali od leta 2010 – 2012, hkrati pa so pripravi-
li tudi program revitalizacije in predstavitve enega naj-
starejših in najpomembnejših gradov na Slovenskem. 
Grad Rajhenburg ponovno postaja središče »svojega«obmo-
čja s številnimi nalogami ter kulturnimi oz. dediščinsko-tu-
rističnimi vsebinami. Med temi velja omeniti že znane vse-
bine (trapisti, izgnanci, interniranci, povojni zapori), med 
novimi pa interdisciplinarni projekti in trajnostno naravna-
ni Vpliv trapistov na razvoj posavskega podeželja, Ustvari-
mo zeliščni vrt Posavja in čezmejno Pot medičarstva in lec-
tarstva med Krškim in Zagrebom.
V časih, ki jih najraje označujemo za krizna, so celostna pri-
zadevanja, predvsem pa spoštovanja ter posnemanja vredni 
rezultati Občine Krško pri ohranjanju, revitalizaciji in uve-
ljavljanju kulturne dediščine in krajine lahko za zgled celi 
Sloveniji. 

300 motoristov je nedavno obiskalo sedaj že tradicionalno 
akcijo »Motorist«, ki že pet let v začetku sezone poteka pod 
pokroviteljstvom posavskih Svetov za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu na prostoru centra varne vožnje Raceland 

v Vrbini. Vtisi številnih voznikov so bili zelo pozitivni, saj so 
bili navdušeni nad priložnostjo izmenjave izkušenj, pa tudi 
nad možnostjo osvežite znanja s področja osnov varne vo-
žnje, tako s psihološkega kot praktičnega vidika, vožnje na 
poligonu, izveden je bil prikaz korekcijske vožnje, zaščitne 
opreme in nudenja prve pomoči ob zdrsu vozila.

Za mestno vožnjo lahko občani Krškega že osem let koristi-
jo mestni avtobus, ki ga Občina od samega začetka tudi so-
financira z željo, da bi spodbudila uporabo javnih prevoznih 
sredstev. Do nedavnega je mestni avtobus vozil do nakupo-
valnega centra Qlandija, po novem pa bo vozil tudi do trgov-
skega središča na vstopu v mesto.

Kljub dopolnjenemu voznemu redu cena ostaja enaka - 40 
centov, če Občina sredstev ne bi zagotavljala, pa bi uporab-
niki za vozovnico morali odšteti 1,30 evra. Letno tako lokal-
na skupnost za subvencijo cene prispeva približno 80.000 
evrov, mestni avtobus pa povprečno uporabi nekaj več kot 
45.000 potnikov na leto.  

Kakovostna in varčna jav-
na razsvetljava je med po-
membnimi cilji, ki jim Občina 
Krško poskuša slediti v svojih 
energetskih načrtih. Del teh 
sta program »Prenove jav-
ne razsvetljave« in projekt  
"Z varčno razsvetljavo do pri-
hrankov in čistega okolja". 
Rezultat slednjega je demon-
stracijska proga, ki omogoča 
testiranje ustreznosti svetilk 
z LED tehnologijo za namene 
javne razsvetljave in bo od-
slej služila tudi mednarodni 
izmenjavi izkušenj in dobrih 
praks. Progo, postavljena je 
v industrijski coni Žadovinek, 
na relaciji podjetja Numip – 
JOB center, si že ogleduje-
jo tako predstavniki lokalnih 
skupnosti kot tudi strokovna 
javnost iz Slovenije in tujine.

Programska in strojna opre-
ma je plod domačega zna-
nja in razvoja 

V okviru projekta je nasta-
lo več testnih prog, poleg te 
v občini Krško še na Ptuju, v 
Zaprešiču in Jastrebarskem. 
Kot je pojasnil Urban Pfei-
fer, direktor domačega pod-
jetja UTS d.o.o., ki je raz-
vilo programsko opremo za 
spremljanje porabe energi-
je in daljinsko upravljanje, 
so svetilke na krški progi 
opremljene s kontrolerji, ki 
omogočajo brezžično komu-
nikacijo. Na ta način jih je 
mogoče daljinsko upravlja-
ti, kar pomeni, da lahko po-
leg spremljanja porabe regu-
liramo tudi svetilnost in tako 
prihranimo pri porabi ele-
ktrične energije. Za komu-
nikacijo med svetilkami je 
uporabljen brezžični komu-

Projekt Varčuj/Štedi

Prva programska oprema za daljinski 
nadzor javne razsvetljave v Sloveniji
V okviru meddržavnega projekta Varčuj/Štedi, ki povezuje sedem partnerjev, štiri s slovenske in tri s hr-
vaške strani, je Občina Krško postavila prvo demonstracijsko progo, na kateri je mogoče testirati ustre-
znost LED tehnologije za namene javne razsvetljave. Na demonstracijski progi deluje dvajset svetilk de-
setih različnih evropskih proizvajalcev. Gre za vzorčni primer dobre prakse, v okviru katere je nastala 
tudi programska oprema za daljinski nadzor in spremljanje porabe energije. Razvilo jo je podjetje UTS 
d.o.o. iz Krškega. Ob zaključku projekta je v začetku aprila potekala predstavitev in ogled proge. 

nikacijski protokol ZigBee. 
Programska oprema, ki je na-
stala v podjetju UTS, je sicer 
sestavni del širšega projekta 
oz. inovacije, ki jo je nagra-
dila tudi Gospodarska zborni-
ca Slovenije in jo prepozna-
la kot izjemen gospodarski in 
podjetniški dosežek.  
Kdor koli demonstracijsko 
progo obišče, lahko opazi, 
da ni svetlobnega onesnaže-
vanja, podatki o porabi ele-
ktrične energije in emisijah 
CO2 pa kažejo, da LED teh-
nologija ni le primerljiva, 
ampak bistveno boljša od 
klasične razsvetljave, kar do-
kazuje 30 do 50 % manjša po-
raba energije in boljša osve-
tljenost.

Župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko je pojasnil, da ta 
projekt pomaga Občini Krško 
pridobiti izkušnje na podro-
čju LED tehnologije, ki jih 
bo mogoče uporabiti kot iz-
hodišča pri nadaljnjih obno-
vah in posodobitvah sistema 
javne razsvetljave. V zadnjih 
dveh letih intenzivne obnove 

je Občina Krško prenovila že 
več kot polovico javne raz-
svetljave oz. z varčnejšimi 
zamenjala 2486 sijalk in žar-
nic od skupno 4330. Manjša 
poraba energije in nižji stro-
ški kažejo, da je Občina Kr-
ško izbrala pravo pot k cilju 
čim večje energetske učinko-
vitosti in varčnosti.

Testna proga: pomoč pri iz-
boru ustreznih svetil za na-
mene cestne razsvetljave

K izbiri ustreznih tehnoloških 
možnosti, ki se bodo odrazi-
le v novih prihrankih, bo go-
tovo prispevala tudi pred-
stavljena demonstracijska 
proga, ki po besedah Rafka 
Jurečiča in Matjaža Pirca z 
oddelka za gospodarsko in-
frastrukturo ponuja inova-
tiven pristop pri zmanjša-
nju rabe energije, omogoča 
praktičen prikaz ustreznosti 
svetilk z LED tehnologijo za 
namene cestne razsvetlja-
ve, prispeva k izmenjavi iz-
kušenj, znanj, dobrih praks 
med strokovnjaki obmejne-

ga območja ter vzpostavlja 
dolgoročno sodelovanje med 
slovenskimi in hrvaškimi jav-
nimi službami, energetskimi 
agencijami, raziskovalnimi 
ustanovami in podjetji.

Projekt IPA – meddržavno 
sodelovanje

Kot je pojasnil direktor agen-
cije LEAD Janko Uršič, je fi-
nanciranje dobrih 440.000 
evrov vrednega projekta po-
tekalo v okviru Operativne-
ga programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Hrva-
ška 2007-2013, ki je od leta 
2011 potekal v okviru Instru-
menta predpristopne pomo-
či (IPA) Evropske unije. Med 
najvidnejšimi rezultati pro-
jekta je direktor izpostavil 
opravljene energetske pre-
glede javne razsvetljave, ki 
so analizirali stanje v občini 
Krško, tehnični priročnik, ki 
zajema mnogo tehničnih reši-
tev in razlag, ki bodo koristile 
širši javnosti pri razumevanju 
tega kompleksnega področja 
javne razsvetljave, v okviru 
projekta pa so nastale tudi 
spremembe slovenske Ured-
be o mejnih vrednostih sve-
tlobnega onesnaževanja.

Partnerji

Vodilni partner projekta je Ob-
čina Krško, slovenski partnerji 
so še Lokalna energetska agen-
cija Dolenjska – Posavje – Bela 
krajina, Lokalna energetska 
agentura Spodnje Podravje, 
Univerza v Ljubljani, s hrvaške 
strani pa Občina Jastrebarsko, 
Občina Zaprešić in Regionalna 
energetska agencija Severoza-
hodne Hrvaške.

V okviru projekta so v industrijski coni Žadovinek posta-
vili demonstracijsko progo.

Občina Krško nagrajena za 
ohranjanje kulturne dediščine

Uspešno izvedena akcija Motorist

Dopolnjen vozni red mestnega 
avtobusa, cena še vedno le 0,40 €

Delavnice se bodo odvijale na gradu Rajhenburg in v Me-
stnem muzeju Krško, enotah Kulturnega doma Krško, ki de-
lavnice organizira v sodelovanju s strokovnimi inštitucijami. 

Uspešnost in odmevnost delav-
nice, organizirane aprila 2012 
ob prenovi gradu Rajhenburg, 
nas je spodbudila, da delavni-
ce postanejo del stalnega le-
tnega programa. 

Program K-R delavnic 2013 
je sestavljen iz štirih sklopov, 
kjer se dopolnjujeta teoretič-
ni in praktični del, vsak dan od 
8.30 do 15.30:
• I. sodelovanje pri načrtova-

nju konservatorsko-restavratorskih posegov na spomeniku. 
• II. izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov na spo-

meniku in seznanjanje z materiali, tehnikami ter metodo-
logijo posegov. 

• III. izvajanje vzdrževalnih del na obnovljenem spomeniku. 
• IV. spoznavanje okolice – krajine spomenika, izgleda v pre-

teklosti in možnosti ureditve. 

Vodili jih bodo strokovnjaki: Jože Drešar (Gnom, d. o. o.), 
Mateja Kavčič (Restavratorski center RS), Petra Jernejec Ba-
bič in Alenka Železnik (obe ZVKDS OE Ljubljana). 

Brezplačnih delavnic se lahko udeležite kot aktivni ude-
leženci ali pa kot opazovalci. Podroben program: www.
gradrajhenburg.si in www.mestnimuzejkrsko.si. Prosimo za 
prijave na: alenka.cernelic.kroselj@mestnimuzejkrsko.si ali 
051 475 675. 

»Občina Krško je ena izmed najatraktivnejših in uspešnih ob-
čin v Sloveniji, razvojno napreduje in je zgled dobre prakse,« 
je ob zaključku zunanje presoje, ki je v začetku tedna potekala 
v občinski upravi, dejal vodilni zunanji presojevalec Slovenske-
ga inštituta za kakovost SIQ iz Ljubljane mag. Tomislav Nemec. 
Uspešno opravljena presoja potrjuje, da je vodenje kakovosti 
na Občini Krško učinkovito in daje dobre rezultate, ki se na vseh 
ravneh odražajo v visoki kulturi kakovosti, ki jo zahteva stan-
dard ISO 9001:2008.

Občino Krško po oceni mag. Tomislava Nemca odlikuje na dol-
gi rok naravnan in uravnotežen razvoj na različnih področjih. 
Ob celostnem pogledu minulega petletnega obdobja je izposta-
vil multiplikativen učinek, ki ga ima za lokalno okolje za več kot 
100 milijonov evrov investicijskega denarja, kolikor ga je Obči-
na Krško v zadnjih letih implementirala v številnih projektih. Ob 
upoštevanju splošno znanega ekonomskega pravila, da se vsak 
evro vložen v gradnjo multiplicira za 2,5-krat, je Občina Krško 
v prostor po besedah mag. Nemca pravzaprav usmerila 250.000 
evrov, saj je v proces vsake investicije vključenih več deležni-
kov. Potrditve zunanjega presojevalca, da so zaposleni in njiho-
vo delo usmerjeni k željam občanov in k visoki organizacijski kul-
turi, je vesela tudi direktorica Melita Čopar. Povedala je, da si 
Občina prizadeva za trajnostni razvoj na vseh področjih in da je 
uspeh zunanje presoje skupen uspeh celotne občinske uprave, 
ki jo sestavljajo posamezniki. »Cilj našega dela je biti v službi 
občanov in občank, zato bomo tudi v bodoče stremeli k izbolj-
ševanju kakovosti,« je dejala.

»Občina Krško je zgled dobre 
prakse v slovenskem prostoru«

Konservatorsko-restavratorske 
delavnice, 13.—17. maj 2013
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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

Občinski prostorski načrt
Ob koncu leta 2012 je sto-
pil v veljavo Odlok o občin-
skem prostorskem načrtu 
Občine Sevnica (OPN). Kot 
krovni prostorski dokument 
občine omogoča in načrtuje 
posege v prostor na strate-
ški in izvedbeni ravni. OPN 
je temeljna pravna podla-
ga za izvajanje prostorske 
politike občine v povezavi 
z zagotavljanjem in izbolj-
šanjem pogojev bivanja, go-
spodarskega razvoja, varova-
nja okolja, varstva narave, 
ohranjanjem kulturne dedi-
ščine in razvojem gospodar-
ske javne infrastrukture ter 
uresničevanjem skupnih so-
cialnih, zdravstvenih, vzgoj-
no izobraževalnih, kulturnih 
in športno-rekreacijskih po-
treb občanov.

Odlok velja za območje ce-

lotne občine ter se upošte-
va pri pripravi občinskih po-
drobnih prostorskih načrtov 
in drugih predpisov občine, 
ki se nanašajo na rabo in 
urejanje prostora. Izvedbe-
ni del odloka je pravna pod-
laga za izdajo dovoljenj za 
posege v prostor. Izvedbeni 
del odloka je hkrati podla-
ga za pripravo občinskih po-
drobnih prostorskih načrtov 
ter drugih odločitev obči-
ne, ki se nanašajo na rabo 
in urejanje prostora.

Javnosti je dostopen na 
spletni strani Občine Sevni-
ca (www.obcina-sevnica.si), 
kjer si lahko ogledate karto-
grafski in tekstualni del na 
izvedbeni ravni, dostopen pa 
je tudi preko spletne aplika-
cije PISO. Prostorski akt je 
živ dokument, ki ga bomo v 

prihodnje usklajevali s spre-
membami in potrebami pro-
stora, v katerem živimo in 
delujemo. Pred pripravo 

sprememb in dopolnitev od-
loka OPN bomo zainteresira-
no javnost o tem pravočasno 
obvestili v medijih. 

V intenzivnem izvajanju je projekt Rehabilitacija in izgra-
dnja vodovodnih sistemov, ki pomeni nadaljevanje večletne-
ga prizadevanja občine za vzpostavitev kakovostnega siste-
ma vodooskrbe na območju celotne občine. Izvajalec, Javno 
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, v sklopu projekta trenu-
tno izvaja dela na odsekih Poklek–Blanca, Podskalica–Meni-
ški Vrh, Podskalica z izgradnjo vodohrana Pokojnik in Za-
bukovje–Pokojni Vrh. Predmet projekta je rehabilitacija in 
izgradnja vodovodov na širšem območju levega brega reke 
Save. Predmet investicije je rehabilitacija in izgradnja vo-
dovodov v skupni dolžini 21.423 metrov ter izgradnja vodnih 
zbiralnikov in zajetja pitne vode na več odsekih. Pogodbena 
vrednost projekta znaša 1.553.585 evrov, operacijo pa, po 
uspešnem kandidiranju na razpisu Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo, v višini 1.125.000 evrov sofinanci-
ra Evropski sklad za regionalni razvoj.

Gradnja vodovodnih sistemov 
v polnem teku

13. maj je tudi na območju občine Sevnica minil v zname-
nju čistilnih akcij, ki so v organizaciji številnih društev, kra-
jevnih skupnosti, javnih zavodov, drugih organizacij in po-
sameznikov sicer potekale vse od začetka aprila. Osrednji 
koordinator čistilnih akcij je vsako leto Turistična zveza ob-
čine Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica 
in Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica. 
 Foto: Občina Sevnica

Na temo urejanja zelenic in drugih javnih površin so se sre-
čali predstavniki podjetij, ki se ukvarjajo s tovrstno dejav-
nostjo, ter Občine Sevnica. Po skupnem dogovoru so oprede-
lili več območij v mestu Sevnica in okolici, ki jim bo z vidika 
urejanja posvečena še posebna pozornost. Namen srečanja 
je bil opredeliti medsebojno sodelovanje v sklopu urejanja 
javnih površin, kar pomembno prispeva k celostni urejeno-
sti našega skupnega bivanjskega prostora. 

Sevniška območna izpostava Javnega sklada Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti je 9. aprila v dvorani TVD Par-
tizana Boštanj pripravila revijo predšolskih, otroških in mla-
dinskih pevskih zborov občine Sevnica 2013 pod naslovom 
»Poj z menoj«. Revije se je udeležilo devet pevskih zasedb. 
V začetku sta program popestrila dva predšolska zborčka, in 
sicer iz Vrtca Ciciban Sevnica, ki sta ga vodili zborovodkinji 
Melita Železnik in Bernarda Šavli, ter zbor vrtca Blanca, 
ki ga je vodila Saša Martinčič. V svet otroške glasbe so nas 
popeljali še OPZ OŠ Milana Majcna Šentjanž in OPZ Krmelj 
z zborovodkinjo Tatjano Tratnik Umek, OPZ OŠ Boštanj pod 
vodstvom Tadeje Krnc, OPZ Blanca in MPZ Blanca z zboro-
vodkinjo Jelko Gregorčič Pintar, Vokalna skupina "A vista" 
OŠ Boštanj, ki jo je vodila Mateja Repovž Lisec ter zboro-
vodkinja Nataša Mlakar z MPZ »Osminke« OŠ Sava Kladni-
ka Sevnica.

Prireditev so zaključili z združenim pevskim zborčkom, v ka-
terem je prepevalo vseh devet sestavov. Pod taktirko zboro-
vodkinje Tadeje Krnc in korepetitorjem na klavirju Dejanom 
Jakšičem so zapeli »zimzeleno« Kekčevo pesem. Revijo je 
strokovno spremljala prof. Tatjana Mihelčič Gregorčič, po-
vezoval pa Vili Zupančič. V Trebnjem bo 18. maja potekalo 
tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov, na kate-
rega sta se prijavila in bila izbrana otroška pevska zbora iz 
OŠ Krmelj in Šentjanž.
 JSKD, Območna izpostava Sevnica

Čistilne akcije tudi v naši občini

Foto utrinek s čistilne akcije na Jablanici 

Revija predšolskih, otroških 
in mladinskih pevskih zborov

Z revije »Poj z menoj« v Boštanju

Javnim površinam še posebna 
pozornost 

Lipa ob svetovnem dnevu Zemlje

Dostopnost OPN v aplikaciji PISO. (www.obcina-sevnica.si)

Osrednjo nit dogodka so s 
skrbno pripravljenim pro-
gramom stkali učenci Osnov-
ne šole Sava Kladnika Sev-
nica, pri organizaciji pa so 
sodelovali Turistična zveza 
Občine Sevnica, Občina Sev-
nica, Krajevna skupnost Sev-
nica, KŠTM Sevnica in Zavod 
za gozdove Slovenije. Za po-
gostitev so poskrbele članice 
Aktiva žena Sevnica. 

Zbrane so pozdravili ravnate-
ljica Mirjana Jelančič, pred-
sednik sveta Krajevne sku-
pnosti Sevnica Dejan Kralj, 
župan Občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk, predsednica Tu-
ristične zveze Občine Sevni-
ca Cvetka Jazbec in Miloš 
Brinovec iz Zavoda za goz-

Ob svetovnem dnevu Zemlje in simboličnem zaključku čistilnih akcij po sevniški občini je vsako leto na 
drugi lokaciji zasajena občinska lipa. Po Leskovcu, Šentjurskem hribu, Zabukovju, Slančjem Vrhu, Lovren-
cu, Krmelju, Škovcu in Studencu je bila letos lipa zasajena v Sevnici, v prijetnem parku osnovne šole.

dove Slovenije. Cvetka Jaz-
bec, predsednica turistične 
zveze kot koordinatorice či-
stilnih akcij, je v svojem na-
govoru pohvalila uspešnost 
le-teh po sevniški občini, saj 
je bilo s strani okrog 2000 
sodelujočih iz vseh krajev-
nih skupnosti zbranih okrog 
1800 110-litrskih vreč in 1900 
40-litrskih vreč mešanih od-
padkov, v teku pa so še čišče-
nja odpadkov ob vseh planin-
skih in pohodnih poteh. Ob 
tem je poudarila, da je od-
padkov iz leta v leto manj. 
Miloš Brinovec iz Zavoda za 
gozdove pa je novo zasajeno 
lipo označil kot trajen opo-
min, da je kakovost življenja 
odvisna do sožitja z naravo, 
v kateri živimo in katere del 

smo tudi sami. Pri zasaditvi 
lipe so sodelovali tudi učenci 
devetih razredov, ki se v le-

tošnjem letu poslavljajo od 
osnovnošolskih klopi. 
 Foto: Občina Sevnica

Ob zasaditvi občinske lipe pri sevniški osnovni šoli 

Sevniški osnovnošolci so skupaj z mentoricami pripravili 
prijeten kulturni program.

www.obcina-sevnica.si
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dan, za leto 1914 smo zasledi-
li, da v Brežicah nihče od 311 
zaposlenih ni dobil prosto. Za-
nimivo je, da tovarnar Tschin-
kel iz Ljubljane leta 1890 ni 
dovolil praznovanja delavske-
ga praznika, ampak je delav-
cem za ta dan obljubil dvojno 
plačilo. Pred 100 leti so v slo-
venskem delavskem časopisu 
Proletarec, ki je izhajal v Chi-
cagu, kjer je leta 1886 v krva-
vih obračunih s policijo umrlo 
več delavcev in prav v spomin 
na ta dogodek, se praznuje 
prvi maj, med drugim zapi-

sali: »Delavstvo celega sveta, 
vzbujeno delavstvo, je zopet 
praznovalo svoj mednarodni 
praznik. Skoro v vseh večjih 
in mnogih manjših mestih Ze-
dinjenih držav je praznovanje 
nadkrililo vsa prejšnja leta.«

Po prvi svetovni vojni so v 
tedanji Kraljevini Srbov, Hr-
vatov in Slovencev sicer po-
tekale prvomajske delavske 
manifestacije, vendar so bile 
glede na družbene in poli-
tične razmere otežene. Z 
uvedbo diktature kralja Ale-

ksandra leta 1929 so bila pr-
vomajska zbiranja prepoveda-
na. Po drugi svetovni vojni pa 
je bil leta 1945 prvi maj v Fe-
derativni ljudski republiki Ju-
goslaviji razglašen za držav-
ni praznik in dela prost dan, 
od leta 1949 pa je postal celo 
dvodnevni praznik. Leta 1973 
se je preimenoval v praznik 
dela. V letih po vojni so bile 
za praznovanje prvega maja 
v Jugoslaviji značilne velike 
proslave z vojaškimi parada-
mi, zgradbe v mestih in na po-
deželju so bile okrašene z za-
stavami in političnimi napisi. 
Prvi maj obeležujejo v števil-
nih državah, zanimivo pa je, 
da ga ne praznujejo v ZDA.

V zvezi s praznovanjem pr-
vega maja je veliko zanimi-
vosti. Za prvi maj je značilno 
postavljanje mlajev, ki pa se 
povezuje tudi s praznovanjem 

Florjanovega (4. maj). Tako so 
že pred desetletji ob prazni-
ku izhajali različni priložnost-
ni listi, kot so npr. Prvi majnik, 
Majski list, Majski spisi, Prvi 
maj, ki so promovirali praz-
nik in delavsko gibanje. Za 
nekatere člane komunistične 
partije je bil po drugi svetov-
ni vojni v Jugoslaviji prvi maj 
»komunistična velika noč«, 
zato so ob tej priložnosti jed-
li različne velikonočne dobro-
te. Prvi maj je tudi god Jožefa 
delavca kot zavetnika ročnih 
delavcev in obrtnikov, ki ga je 
rimsko-katoliška cerkev raz-
glasila leta 1955. Najvišji kres 
na svetu so pred prvim majem 
leta 2007 pripravili v Boštanju 
in je v višino meril 43,44 met-
ra. Za njega so uporabili kar 
okoli 1.000 kubičnih metrov 
lesa. V današnjem času, ko 
se slabšajo družbene razme-
re, pa prvi maj ponovno pri-

onala, v okviru katere so juli-
ja 1889 priporočili, da bi bil 
prvi maj praznik delavske so-
lidarnosti. Že naslednje leto 
je prišlo na prvi maj do mno-
žičnih praznovanj po Evro-
pi, tako je bilo samo v Pari-
zu okoli 100.000 udeležencev. 
Manifestacije pa so se vrsti-
le tudi v tedanji Avstro-Ogr-
ski, v okvir katere je spadalo 
tudi slovensko ozemlje. Šele 
leta 1896 je bila v Ljubljani 
ustanovljena Jugoslovanska 
socialdemokratska stranka, 
katere eden vodilnih mož je 
bil pisatelj, novinar in borec 
za pravice delavcev Etbin Kri-
stan. Delavci, ki so prvi maj 
sprva praznovali predvsem v 
rudniških in industrijskih me-
stih, so postavljali zahteve, 
povezane z osemurnim delav-
nikom in boljšimi pogoji dela. 

Že leta 1890 so prvi maj pr-
vič praznovali na slovenskem 
ozemlju. Nekateri delodajal-
ci so delavcem celo dali prost 

Danes je na žalost tudi čas, 
ko je veliko delovno aktivne-
ga prebivalstva brez dela, ko 
se pravice delavcev krčijo, 
zmanjšujejo privilegiji social-
ne države. Delo naj bi člove-
ku omogočalo dostojen način 
življenja, vendar podjetja pri 
zagotavljanju konkurenčnosti 
in čim večjih dobičkov mnogo-
krat pozabljajo na že davno 
izbojevane pravice delavcev. 

Z vzklikom »Živel prvi maj« 
že leta, ne glede na politič-
ne razmere, ljudje s pono-
som opozarjajo na pomen 
tega delavskega praznika. 
Prvi maj ima korenine v raz-
ličnih majskih praznovanjih, 
ki so pri nas in po svetu po-
vezana s pomladnim in pole-
tnim prebujanjem narave, kot 
delavski praznik pa se je uve-
ljavil šele v zadnjih nekaj več 
kot 120-tih letih. Leta 1889 je 
bila na zasedanju predstavni-
kov delavskih strank v Parizu 
ustanovljena Druga internaci-
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Vabimo vas na tradicionalno
OTVORITEV POLETNE SEZONE

v sredo, 1. maja, od 13. ure dalje.

Igral bo Ansambel TOPLAR.

Gostilna Ribnik Dular
Raztez 1a, Brestanica

Odlikuje nas prelep ambient z možnostjo ribolova, 
sprehodov v naravi, otroška igrala, okusna hrana in živa glasba.

Vabljeni!

Gostilna Ribnik je odprta 
vsak dan, tudi med prazniki.

Za informacije lahko pokličete 
na 041 606 728.

Drage bralke, spoštovani bralci 
Posavskega obzornika!

Prvi maj -  mednarodni praznik dela 
predstavlja simbol solidarnosti vseh delavcev.

Čestitamo vam ob prazniku dela 
in vam želimo prijetno praznovanje.

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki
T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net

Čestitamo ob prazniku dela!

Čestitamo ob prazniku dela

Podbočje 70, 8312 Podbočje

Krajevna skupnost Podbočje vabi na prvomajsko srečanje na 
Planini nad Podbočjem, ki bo potekalo v sredo, 1.5.2013.

Ob 7. uri bo zbor pohodnikov pred OŠ Podbočje, od koder se 
bomo odpravili na Planino. Ob 11. uri bo na Planini proslava 
s kulturnim programom, posvečena 1. maju - prazniku dela.

Slavnostni govornik na proslavi bo poslanec DZ g. Franc Bogovič. 
Lepo vabljeni ! 

KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJEKRAJEVNA SKUPNOST
VELIKI TRN

Krajevna skupnost Veliki Trn
čestita svojim krajankam in krajanom 
ob prazniku dela.

Svet KS in predsednik Franc Lekše

Iskrene čestitke 
ob prazniku dela! 

O prvem maju - prazniku dela(vcev)! 
Pomen praznovanja prvega maja kot praznika dela, ki ima svoje praznične korenine v različnih majskih praznovanjih, 
se je skozi polpreteklo zgodovino spreminjal. V zadnjem času za nekatere prvomajski prazniki pomenijo le prijetno 
preživljanje prostega časa, priložnost za podaljšane počitnice, odhod na krajše izlete in druženje v krogu družine ter 
sorodnikov. Verjetno pa bi se vsi strinjali, da prvi maj simbolizira postavljanje kresov in mlajev, izlete na posavske 
griče, budnica godbe na pihala, vihranje zastav, rdeči nagelj v gumbnici, morda brezplačna porcijo golaža.
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dobiva na pomenu. Številna 
praznovanja, s katerimi želijo 
opozoriti na pomen delavskih 
pravic, potekajo v organizaciji 
različnih sindikatov. Najbolj 
znana prizorišča praznovanj 
v Posavju so na Lisci, na Pla-
nini na Gorjancih, na Šentvidu 
nad Čatežem ob Savi, na Trški 
gori pri Krškem, na Bohorju in 
na ostalih posavskih hribih.

  P. Brenčič

Strankam, poslovnim partnerjem 
in bralcem Posavskega obzornika 
čestitamo ob prazniku dela.

Ob mednarodnem 
dnevu dela - 1. maju, 

vam iskreno čestitamo 
in želimo prijetno praznovanje 

v družbi vam dragih ljudi.

Dalmatinova 3, 8270 Krško, Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice  
v starem mestnem jedru

Malice, kosila, pice, kulinarične specialitete naše kuhinje, 
sladoled, točeno pivo in še marsikaj.

Obiščite nas, odprli smo tudi letno teraso!

 d.d.

Že skoraj 60 let skrbimo 
za lepše okolje in 
gradimo našo regijo

Tudi v prihodnje želimo zagotavljati delo 
in kvalitetna delovna mesta v Posavju 
ter skupaj ustvarjati prihodnost.    
     
Ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, 
vam želimo veliko delovnih uspehov 
in prijetne prvomajske praznike!

Prvi_maj_2013_PO.pdf   1   22. 04. 13   21:49

Zabavne prvomajske praznike! 

Prvi_maj_2013_PO_Ansat.pdf   1   22. 04. 13   22:36

Proslava 1. maja 1981 na Lisci (Foto: Ljubo Motore)
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DU Senovo, v katerega se 
vključujejo upokojeni občani 
z območij krajevne skupno-
sti Senovo in Koprivnica, šte-
je 720 članov in je po stažu 
delovanja med najstarejšimi 
društvi upokojencev na Slo-
venskem, ustanovljeno v mar-
cu leta 1947. 65-letni jubilej 
so v minulem letu s svečano-
stjo, bogatim kulturnim pro-
gramom in izdajo zbornika 
obeležili v tamkajšnjem domu 
XIV. divizije, poleg navedene 
proslave pa skozi leto v zado-
voljstvo članic in članov, kot 
je dejal Grilc ob predstavi-
tvi dela za minulo leto, izve-
dli vrsto aktivnosti. Med dru-
gim v sodelovanju s KO RK in 
KS Senovo srečanje članov, ki 
so dopolnili 75 in več let, orga-
nizirali izlete, ekskurzije, le-
tovanja, piknike, pohode, se 
udeležili posavskega srečanja 
upokojencev in vseslovenske-
ga Festivala za 3. življenjsko 
obdobje idr. V društvu izvajajo 
številne športne in družabne 
aktivnosti, nadvse je med čla-

Ponosni na društvene dosežke
SENOVO - V Društvu upokojencev (DU) Senovo so 16. marca opravili letni zbor članov, ki je bil hkrati 
tudi volilni. Ponovni mandat so zaupali dosedanjemu predsedniku Ludviku Grilcu, ki sicer po številu drugo 
največje društvo upokojencev v občini Krško ter četrto na območju Posavja uspešno vodi že od leta 2009.

ni priljubljeno balinanje, zato 
so v ureditev društvenega ba-
linišča v minulem letu vložili 
dobrih 4.000 evrov. 

Ponosni pa so tudi na ostale 
društvene aktivnosti in dosež-
ke, med katerimi še posebej 
izstopajo nastopi društvene-
ga mešanega pevskega zbora 
pod vodstvom Viktorja Repše-
ta na različnih prireditvah, ter 

sekcija ročnih del z veziljami 
pod vodstvom Tončke Zelič, 
ki je lani osvojila 2. mesto na 
mednarodnem festivalu veze-
nja v Velenju. Projekt „Starej-
ši za starejše“ izvajajo od leta 
2010, vodstvo društva pa pre-
ko obiskov na domu ali v in-
stitucijah ohranja stike tudi s 
tistimi člani, ki se zaradi bo-
lezni ali drugih razlogov ne 
morejo udeleževati društve-

nih aktivnostih in družabnih 
srečanj. Lanskoletnim podob-
ne aktivnosti bodo po bese-
dah predsednika izvajali tudi 
v tem letu, med drugim na-
črtujejo ekskurziji na Gorenj-
sko ter ogled gradu Krum-
perk in Železne jame, piknik 
na Polomu nad Kostanjevico, 
18-dnevno organizirano kopa-
nje v Šmarjeških Toplicah, so-
delovanje na proslavah in kul-
turnih večerih ipd.

V aktivnosti za aktivno preži-
vljanje tretjega življenjskega 
obdobja senovskih upokojen-
cev je vključenih veliko števi-
lo članov, tem pa se je vodstvo 
na zboru članov zahvalilo s po-
delitvijo 17 pisnih priznanj za 
uspešno dolgoletno požrtvo-
valno društveno delo, štirje 
člani so prejeli priznanja za 
delo na kulturnem področju, 
13 zahvale za delo v upravnem 
odboru in komisijah društva, 
podeljena pa so bila tudi štiri 
priznanja praporščakom.
 Bojana Mavsar

Zbrani na občnem zboru DU Senovo

PODBOČJE - Ljudski pevci Koledniki iz Bušeče vasi so na ve-
likonočni ponedeljek, 1. aprila, v Kulturnem domu Podbočje 
pripravili že 12. srečanje ljudskih pevcev in godcev z naslo-
vom „Zapojmo čisto po domače“. Gostiteljem, ki se pona-

šajo s 15-letno zgodovino ohranjanja ljudskega petja in tre-
mi zgoščenkami, so se kot gostje na odru pridružili še Pevke 
izpod Bočja, Vaški pevci iz Šentruperta, Ljudski pevci Bizelj-
sko, Ljudski pevci Boštanj, Ljudske pevke iz Telč, z zvoki har-
monike pa so srečanje popestrili še mladi Jure Pavlovič ter v 
duetu član Kolednikov Janez Hribar in sin enega izmed čla-
nov omenjene zasedbe Matic Zakšek. P. P.

Že dvanajstič peli po domače

Večer ljudskih pesmi so začeli in končali gostitelji Kole-
dniki iz Bušeče vasi.

SEVNICA -  Na cvetno nedeljo v mesecu marcu je v Lutrovski 
kleti pod sevniškim gradom pripravil Otroško mladinski pevski 
zbor Kresnica iz Šentjanža koncert ob materinskem dnevu. S 
koncertom se je zbor, ki deluje že 22 let, želel zahvaliti za 
majhne in velike pozornosti vsem, ki verjamejo vanje, ki jih 
spodbujajo in se veselijo lepih skupnih trenutkov. »Prepeva-

ti ljudem, ki verjamejo vate, je najlepše,« je ob zaključku 
dejala Renata Kuhar, ki vodi zbor vse od njegovega nastan-
ka. Glasbeno popoldne, ki ga je sproščeno povezovala Tjaša 
Repše in je bilo polno drobnih presenečenj, so prijetno do-
polnili še tenorist Marko Železnik, citrarka Anja Drstvenšek, 
moška vokalna zasedba Un‘ s Trboul in Megi Sotlar, ki se je 
zboru pridružila kot prvošolka in mu ostaja zvesta še danes, 
čeprav je že zaposlena in vodi septet Fortuna.
 S. R., foto: L. M.

V Lutrovski kleti zapele Kresnice

V Lutrovski kleti pod sevniškim gradom se je številnemu 
občinstvu predstavil Otroško mladinski pevski zbor Kre-
snica z glasbenimi gosti.  

SEVNICA - Prvo sredo v aprilu je neutrudni snovalec zanimivih 
in prijetnih kulturnih večerov na sevniškem gradu Rudi Stopar 
predstavil 53-letnega slikarja Milana Razborška iz Zagorja ob 
Savi, ki je s ciklom zgodb v 21-ih slikah ustvaril enega najvi-
dnejših slikarskih spomenikov »rdečim zasavskim revirjem« in 
rudarjem. Poseben pečat je dogodku na otvoritvi slikarskih del 

dodal še vodja glasbene zasedbe Orlek Vlado Poredoš, ki ga je 
v Zasavje s prekmurske ravnice pripeljala ljubezen do lepe Za-
gorjanke, o kateri prepeva  v eni izmed svojih pesmi. Z izbra-
nim recitalom se je predstavila še literarna sekcija Beseda iz 
Dobove. Spomin na 35 let dela v Premogovniku Velenje je poe-
tično opisal sevniški podžupan Jožef Žnidarič, ki je dejal, da se 
je vedno razveselil odhoda v temno rudarsko jamo in bil hkra-
ti vesel ponovne vrnitve na svetlobo. S. R., foto: R. P.

Rudarski slikar Milan Razboršek

Milan Razboršek (drugi z desne) v družbi Rudija Stopar-
ja in sevniškega podžupana Jožeta Žnidariča ter števil-
nih obiskovalk in obiskovalcev prireditve

KM 0408525
GREEN CUT motorna kosa z

naylon glavo in 3-krakim rezilom
Motor Green cut, prostornina

52,0 ccm, profesionalni
nahrbtnik

169,00 €

Prodajna mesta: EUROGARDEN d.o.o., Podsmreka 7e, 1356 Dobrova, Tel.: 01/24 25 135 in 
EUROGARDEN d.o.o., Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, Tel.: 07/ 49 88 385.

STARO 
ZA NOVO

Kupite novo OREGON 
verigo, meč ali zob-
nikin mi vam za vaš 

stari artikel ob nakupu 
novega PRIZNAMO 

10% POPUST

Cene veljajo do 15.05.2013, 
oziroma do razprodaje zalog. 

Vse cene so z vključenim DDV-jem. 

Iz navedb in slik ni m
ožno uveljavljati zahtevkov. P

ridržujem
o si pravico do sprem

em
b vsebine in cene brez predhodne najave. Za tiskarske napake iz oglas ne prevze-

m
am

o odgovornosti. V
si proizvodi z rotirajočim

i deli so lahko pri nepravilni rabi nevarni. N
avodila za uporabo je zato potrebno skrbno prebrati in razum

eti.

Nova OREGON veriga LPX, za večjo produktivnost

Zarezovanje do 15% hitrejše
Izrezovanje do 5% hitrejše

Porezovanje do 10% hitrejše

NOVO VERIGO PREPOZNATE 
PO MODREM REZALNEM 

ZOBU.

3/8” LPX
15% FASTER

KS BC51/BS
Motor Briggs&Stratton

450 Serija, 
širina košnje 51cm

169,00 €

GREEN CUT mineralno 
olje za mazanje verig 

motornih žag

1 l - 2,99 €
5 l - 11,99 €

KS WL51TR/W
TEXAS vrtna kosilnica, samohodna 
pogon zadaj, motor Briggs&Stratton 

675 Serija, Širina košnje 51 cm; 
način košnje: 4v1, nastavitev višine 
košnje: centralna z 1 ročko, 6 sto-

penj, uležajena kolesa

349,00 €

349,00 €

TEX TX601/TG
TEXAS TX601TG, motorni 

prekopalnik. Menjalnik, 1 hitrost 
naprej, 1 nazaj

Delovna širina; 36 - 55 - 85 cm
Delovna globina maksimalno 

33 cm

399,00 €

Kupon za 10 %  popust na zelenjavne sadike in balkonsko cvetje 
do 15.5.2013 v vrtnem centru Eurogarden.

GOLD 130/96
MTD-GOLD 130-96

vrtni traktor, Transmatic pogon
Motor Briggs & Stratton 3130 Serija

Širina košnje 96 cm

1.349,00 €

KAW NKH45L
KAWASAKI NKH45L

motorna kosa z naylon glavo in
3-krakim rezilom, Motor Kawa-

saki, TJ45E, prostornina
45,4 ccm, profesionalni

nahrbtnik

399,00 €



BRESTANICA – Vokalna sku-
pina Svobode Brestanica je 
15. marca v komorni dvo-
rani rajhenburškega gradu 
na pobudo Marka Železni-
ka pripravila tradicionalni 
koncert Vrača se pomlad.

Pred petimi leti je tenorist 
Marko Železnik prvič orga-
niziral koncert pod naslovom 
Vrača se pomlad, ki se je le-
tos ponovno odvijal v pre-
novljenem rajhenburškem 
gradu nad Brestanico. S pri-
jaznim nagovorom je po-
vezovalka večera Barbara 
Kustec povabila k posluša-
nju, pa tudi v nadaljevanju 
je tenkočutno dopolnjeva-
la glasbeno pripoved. V pr-
vem delu so s pesmimi segli v 

Pomlad se je vrnila že peto leto

trpko preteklost, drugi pa je 
bil veder, prežet z ljubeznijo 
ter radostjo. Številni obisko-
valci so prisluhnili barvitemu 

tenorju Marka Železnika, so-
pranistkama Anji Žabkar, 
Željki Smičibrada, baritonu 
Jerneja Železnika ter vokal-

ni skupini Vilinke. Na klavir-
ju je pevce spremljal Martin 
Šušteršič, s citrami pa Anja 
Drstvenšek, ki je v duetu z 
Železnikom tudi zapela. 

Predsednica KD Svoboda Bre-
stanica Margareta Marje-
tič se je za konec vsem za-
hvalila, saj je dejala, da je 
bil večer prelep, poln glasbe 
in petja, vzdušje prisrčno in 
sproščeno. „Izvajalcem je res 
uspelo ustvariti topel obču-
tek, da je pomlad vendarle 
tu – je v naših srcih,“ je med 
drugim še dejala Marjetičeva 
in posebno zahvalo namenila 
še Železniku, ki se je tudi to-
krat potrudil v vlogi organiza-
torja in tudi izvajalca. 
  M. Kalčič, foto: A. M.

Margareta Marjetič (desno), ob njej Marko Železnik s so-
ustvarjalci večera



Posavski obzornik - leto XVII, številka 9, četrtek, 25. 4. 2013 19POSAVSKA PANORAMA

Zavod Friderik I. Baraga

Smrečnikova 60, 8000 Novo mesto
07 38 44 426

konservatorij@gmail.com, www.zavod-baraga.si
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Sprejemni preizkusi bodo v soboto, 1. 6. 2013, ob 9. uri.
Rok prijave: 22. 5. 2013

PREDŠOLSKA VZGOJA:
Glasbene urice za otroke od 4 do 6 let• 

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE:
 Orgle – liturgični organist• 

Klavir• 
Petje• 

Flavta• 
Violina• 

Trobenta• 

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE:
Glasbeni stavek• 

Orgle• 
Petje• 

Trobenta• 
Flavta• 

NAUK O GLASBI – ENOLETNI PROGRAM ZA 
ODRASLE

TEČAJNE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA:
Zborovodska šola• 

Pevski zbor:• 
Otroški pevski zbor• 
Mešani pevski zbor• 

GLASBA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE:
Klavir• 

Orgle – liturgični organist• 

Brežiško društvo upokojen-
cev je zelo aktivno in so-
deč po podrobnem poročilu 
predsednice Jožice Sušin za-
gnano tako po njeni zaslugi 
kot zaslugi članov upravne-
ga odbora in posameznih sek-
cij. Večina programa je bila 
uresničenega tako vsebinsko 
kot časovno. Največ priza-
devanja so vložili za pridobi-
vanje novih članov, ob tem 
so poskrbeli, da so bile po-
bude članov vključene v nji-
hovo delo. Za tisto, kar niso 
uspeli uresničiti, je krivo po-
manjkanje sredstev za delo-
vanje in ustanovitev novih 
dejavnosti. Poseben pomen 
v društvu imajo poverjeniki, 
ki so vir informacij, zaupa-
nja in so pomembna vez z lo-
kalnim okoljem v pridobiva-
nju novih članov in pobiranju 
članarine. Sicer pa so člani in 
javnost obveščeni še po dru-
štveni spletni strani »posrcu-
mlad.si/brezice«, v pisarni in 
na oglasni deski.
V društvu deluje stanovanj-
ska komisija, ki ima trenutno 

BREŽICE - Društvo upokojencev Brežice je 25. marca v breži-
škem Prosvetnem domu Brežice organiziralo srečanje pevskih 
skupin društev Pokrajinske zveze društev upokojencev Posav-
ja, ki jih je pozdravila predsednica brežiških upokojencev Joži-
ca Sušin. Sodelovali so Dobovski pevci, MePZ Prijatelji, Ljudski 

pevci Artiški fantje, ženska pevska skupina Lokvanj iz Krmelja, 
Ljudski pevci z Rake, Ljudski pevci Prijatelji iz Tržišča, Pevke 
pod Gorjanci iz Kostanjevice, pevci folklorne skupine Razbor, 
pevska skupina iz Vrhka pri Tržišču, pevke folklorne skupine 
Razbor, Ljudske pevke z Razborja in ženska pevska skupina 
Azaleja iz Boštanja. Program sta z recitacijami dopolnili Vid-
ka Kuselj in Fanika Metelko, s humorjem pa so ga začinili do-
mači gledališčniki Jagodni izbor in gledališka skupina iz Šen-
tjanža. Prireditev je povezoval Ivan Mirt.  M. K.

Po srcu mladi in aktivni
BREŽICE – Društvo upokojencev Brežice je 13. marca v restavraciji Štefanič opravilo pregled aktivno-
sti za minulo leto in načrtovanje v tekočem, v katerem bo še naprej glavna skrb za starejše ter vseži-
vljenjsko učenje.

osem prošenj, pet prosilcev 
je v hudi stanovanjski stiski. 
33 prostovoljcev je opravilo 
preko 3000 prostovoljnih ur 
v programu »Starejši za sta-
rejše za večjo kakovost ži-
vljenja doma«, v katerem 
seznanjajo lokalno skupnost 
o kvaliteti življenja in potre-
bah starejših in po besedah 
Sušinove bi na tem področju 
v bodoče morali storiti še ve-
liko več. V kulturni dejavno-
sti so izpostavljene plesna 

skupina, kulturno umetni-
ška sekcija in literarna sek-
cija Jagodni izbor ter krožek 
ročnih del. Organizirano je 
izobraževanje, nekaj članov 
je opravilo računalniški tečaj 
in tečaj angleškega jezika, v 
športu in rekreaciji beležijo 
zgledne rezultate, v tej de-
javnosti bi bilo dobrodošlih 

več članov, vodstvo društva 
svoje člane usmerja tudi v 
seniorsko skupino pohodni-
štva pri Planinskem društvu 
Brežice. Z drugimi društvi 
upokojencev v državi orga-
nizirajo letovanja, izlete in  
druga srečanja na različnih 
lokacijah, ki se jih po svojih 
možnostih udeležujejo tudi 
brežiški upokojenci.
Sušinova je za prizadevno 
delo na različnih področjih 
dela v društvu podelila pri-
znanje Nadi Kranjc, ki bo še 
obdržala krožek ročnih del; 
podžupanja Vladka Kežman 
je društveno delo pohvalila z 
odliko, Franc Gajski pa se je 
v imenu članov predsednici 
Sušinovi zahvalil za vse opra-
vljeno delo. Srečanja so obo-
gatili Elizabeta in Dragutin 
Križanič ter društvena žen-
ska plesna skupina.

 Natja Jenko Sunčič 

Jožica Sušin in prejemnica priznanja Nada Kranjc
Zapele upokojenske skupine

Na srečanju je sodelovalo 12 pevskih skupin. (Foto: S. Furlan)

SROMLJE - Kulturno društvo Ljudski pevci Sromlje je 13. 
aprila tradicionalno v domači Dom krajanov povabilo 
na prireditev, ki nosi naslov Pozdrav pomladi. Program 
so oblikovali poleg domačinov še Ljudski pevci s Preske, 
Ljudske pevke iz Cerkelj ob Krki, Ljudski pevci Ajda iz 
Dolenje vasi, Moški pevski zbor Sromlje in na harmoniki 
Žan Krošelj. Zbrane je pozdravil tudi podpredsednik do-
mače krajevne skupnosti Vlado Molan, za smeh pa sta s 
humornimi vložki poskrbeli Vida Bratanič in Vesna Kozo-
le. M. K., foto: A. Preskar

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 16. marca je v Osnovni šoli Lesko-
vec pri Krškem potekala tradicionalna prireditev »Pomlad 
prihaja« v organizaciji Kulturnega društva Leskovec pri Kr-

škem. Občinstvo, ki je do zadnjega kotička napolnilo šolsko 
jedilnico, so razveseljevali poleg članov dramske sekcije KD 
tudi plesalci KD pod vodstvom Ane Antolič Miler in plesne 
šole Anika, harmonikarski trio KD, učenci Glasbene šole Kr-
ško in Osnovne šole Leskovec pri Krškem, Boštjan Dirnbek, 
Tamburaški ansambel KMICE, narodnozabavni ansambel Po-
tep in člani etnografskega društva Ježevka iz Ptuja. Da je 
bila prireditev še bolj spomladansko obarvana, so poskrbeli 
člani etnografskega društva Ježevka iz Ptuja v preobleki či-
sto pravih kurentov ter se potrudili dokončno pregnati zimo. 
Večer se je zaključil ob pogostitvi in prijetnem druženju.
 Vir: KD Leskovec pri Krškem

Tradicionalno pričakali pomlad

Člani društvene dramske sekcije

GLOBOKO – Združenje bor-
cev za vrednote NOB Bre-
žice je 20. aprila v Domu 
krajanov v Globokem pri-
pravilo svečano predstavi-
tev knjige pesnika in čla-
na združenja Franca Živiča 
»Skozi točo krogel k svobo-
di«, ki jo je ilustriral Bran-
ko Bogovič.

Predsednik združenja Stane 
Preskar je prisotnim pove-
dal, da je to prva knjiga, ki 
jo je izdalo njihovo združe-
nje in hkrati pesnikova četr-
ta. Sodelovanje s Francem 
Živičem se je pričelo kot re-
zultat pesnikovega branja 
pesmi na prireditvah ob spo-
minskih dnevih. Podžupanja 
Vladka Kežman je ob čestit-
ki pesniku poudarila, da je 
takšna zbirka pesmi zgodo-
vinska in da je treba te vre-
dnote ohranjati. Potrebno je 
spomniti, da je Živič preži-

ŠENTJANŽ - Kulturno umetniška sekcija Kulturno umetniškega 
društva Budna vas je pripravila 20. aprila v kulturni dvorani v 
Šentjanžu lep kulturni dogodek. Na njem so se s svojimi reci-
tacijami predstavili mlajši udeleženci društva – Matija Musar, 
Neža Musar, Robi Razpet in Aleksandra Sigmund Krajnc. 
Del svojih liričnih občutij, zapisanih v poeziji, sta z obisko-
valkami in obiskovalci delili tudi Eva Keber in Marija Bajt, 
pesmi Marjetke Erman pa je prebrala Mojca Musar. Kot po-
seben gost literarnega večera se je s svojimi pesmimi pred-
stavil sevniški podžupan Jože Žnidarič, ki ga je k besednemu 
ustvarjanju spodbudila literarna delavnica, ki je potekala v 
Knjižnici Sevnica od lanskega oktobra do letošnjega marca. 
Program, ki ga je povezovala Veronika Sigmund, so popestri-
le z dvema zapetima ljudskima pesmima Ljudske pevke Solzi-

ce ter mladi harmonikaš An-
ton Zavrl. Vsem zbranim se 
je za prijeten večer zahva-
lila predsednica KUD Budna 
vas Magda Sigmund.
  M. S./S. R.

Skozi točo krogel k svobodi

vel izgnanstvo, kjer je moč-
no pogrešal domačo sloven-
sko besedo. Predstavitev so 
s praporji počastili tudi pred-
stavniki območnih borčevskih 
organizacij.
Pesnik zgodovine Franc Ži-
vič je član Literarne sekci-
je Beseda v Dobovi, katere 

člani so na predstavitvi brali 
njegove pesmi, kulturni pro-
gram so dopolnili pevci in 
učenci OŠ Globoko, citrarke 
in harmonikarka, pogovor z 
avtorjem pa je vodil Drago 
Pirman.

 N. J. S., foto: R. Mlinar

Pesnik Franc Živič s soustvarjalci večera

Skozi poezijo in zapeto pesem

Nastopil je tudi podžupan 
Jože Žnidarič.
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BREŽICE – Na odru brežiškega Prosvetnega doma je 13. apri-
la potekala 10. območna revija plesnih skupin z naslovom 
V plesnem vrtincu, ki jo je organizirala brežiška izpostava 
JSKD. V razgibanem plesnem vrtincu so se predstavile sku-
pine iz PD Imani Sodobni ples 2+3, 4+5, Ka‘bavidas Pelera, 
Sodobni ples 6+7 ter Ka‘Bavidas Pelera in Alter Ego skupaj; 
skupina Eveline OŠ Dobova; Ritmo Loco ter G-crew and Yo-
ungs OŠ Brežice; Akrobatik breakers in Ab initio iz Plesnega 
kluba Akrobatik, Plesno društvo Imani pa se je še dodatno 
predstavilo z Miniaturami s tekmovanja Opus – 1, ki je pote-
kalo isto soboto v dopoldanskem času v Ljubljani. Sicer pa je 
revijo strokovno spremljala Andreja Kopač. Pod mentorstvo 
in koreografijo so se podpisali Urša Rupnik, Sara Levičar, 
Gabrijela Hauer, Eva Krošelj, Mirna Šiljevinac, Marjanca 
Pečar, Nina Šafer, Anina Čargo Žagar, Dominik Černelič, 
Špela Premelč, Anja Baškovč in Jerneja Rožman, pri Mini-
aturah pa Urša Rupnik, Zala Rostohar, Ula Oštir, Ana Radić, 
Veronika Strnad, Amadea Konc, Lea Motoh, Ema Zevnik, 
Sanja Spirić in Špela Premelč. O prizadevnosti in  uspehih 
posameznih skupin in članov pa je v povezovanju seznanja-
la občinstvo Simona Rožman Strnad. N. J. S.

KRMELJ - V Domu svobode Krmelj se je odvijalo območno sre-
čanje otroških lutkovnih skupin občine Sevnica v organizaci-
ji JSKD Območne izpostave Sevnica. Lutkovna skupina Ostr-
žek OŠ Milana Majcna Šentjanž se je predstavila z igro Se me 
kaj bojite? Po literarni predlogi Svetlane Makarovič jo je pri-

redila Nada Lindič, ki je predstavo tudi režirala ter poskrbe-
la za glasbeno in tehnično opremo, za izdelavo lutk in scene 
pa Nada Vodišek.  Lutkovna skupina Pikapolonice OŠ Tržišče se 
je predstavila s priredbo zgodbe Juri Muri v Afriki. Po literarni 
predlogi Toneta Pavčka jo je priredila Andreja Umek, ki jo je 
tudi režirala. Lutke so izdelali  učenci in učenke pri lutkovnem 
krožku pod vodstvom Andreje Umek in Alojza Sitarja. Glasbe-
na oprema je bila delo Marjana Dirnbeka, tehnična pa  Alojza 
Sitarja. Lutkovna skupina Knapec OŠ Krmelj se je predstavila 
z lutkovno predstavo Podstrešne prigode lutk. Mentorstvo, re-
žija in dramaturgija so  bili delo Mojce Tomažin, ki je skupaj 
z učenkami in učenci poskrbela še za likovno zasnovo in za iz-
delavo lutk. Pri glasbeni opremi sta sodelovala Mojca Tomažin 
in Marjan Dirnbek. Predstave je strokovno spremljala lutkari-
ca in animatorka, režiserka, mentorica in pedagoginja lutkov-
ne vzgoje Irena Rajh Kunaver. S. R., foto: K. P.

KRŠKO - Kulturni dom Krško 
je bil 11. aprila prizorišče 
tradicionalne območne re-
vije otroških in mladinskih 
pevskih zborov „Pesem mla-
dih src 2013“ v organizaciji 
JSKD - OE Krško. Občinstvu, 
ki je napolnilo veliko dvora-
no, se je s po tremi pesmi-
mi predstavilo sedem zborov, 
dva otroška in pet mladin-
skih, v katerih je prepevalo 
kar 275 „mladih src“: otro-
ški pevski zbor OŠ Podbočje 

PODBOČJE – 13. marca je v Kulturnem domu Podbočje v orga-
nizaciji JSKD OI Krško potekalo Območno srečanje otroških gle-
daliških skupin 2013. Najprej so na podboški oder stopili domači 
Gledališki mulci iz KD Stane Kerin Podbočje in se pod režisersko 
taktirko in mentorstvom Ivanke Černelič Jurečič predstavili z 

igro Skrivnosti iz šolskega WC-ja avtorice Olge Paušič. Za njimi 
se je predstavilo Naše koprivniško gledališče iz OŠ Koprivnica z 
igro Vrtec pri stari kozi, ki jo je napisala Polonca Kovač, režira-
la pa njihova mentorica Sonja Simončič. Na koncu pa so se pod 
vodstvom režiserke in mentorice Metke Povše predstavili učen-
ci 9. razreda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, in sicer z 
igro Noč, ko je posijalo sonce, avtorice Vike Grobovšek. Stro-
kovno je nastope gledaliških skupin spremljala režiserka, igral-
ka in avtorica dramskih besedil Kim Komljanec. R. R.

Mladi ohranjajo ljudsko izročilo
BREŽICE – V organizaciji JSKD OI Brežice je 10. aprila na odru 
brežiškega prosvetnega doma potekalo območno srečanje otro-
ških folklornih skupin pod naslovom Igraj kolce 2013. Sedem 
skupin, v katerih je nastopalo 144 otrok pod mentorstvom vodij 

skupin in avtoric odrskih postavitev Tatjane Vučajnk, Mirjane 
Božič, Janje Bogovič, Marjetke Podlogar, Vesne Molan, Ve-
sne Bogovič, Romane Žnideršič in Zdenke Dušič, se je pred-
stavilo s plesom, glasbo in igro, k igri sta z besedilom poma-
gali Jožica Neral in Ivana Zupančič. Strokovna spremljevalka 
Aleksandra Petrovič je tako spremljala Otroško folklorno sku-
pino (OFS) Mlinček Vrtca Najdihojca Dobova, OFS OŠ Artiče, 
OFS Žarek OŠ Krmelj iz sevniške občine, OFS Kosci OŠ Dobo-
va - podružnična šola Kapele, OFS KUD Oton Župančič Artiče, 
OFS Vesele Šefle OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in OFS Kresnice 
OŠ Brežice, izmed nastopajočih pa izbrala najboljšo za regij-
sko srečanje. Delovanje posameznih skupin je v povezovanju 
prebirala Jana Kovačič. N. J. S., foto: Lijamedia

Ko lutke oživijo …

Zapelo je kar 275 »mladih src«

Revijo sta zaključila združena pevska zbora OŠ Podbočje in OŠ Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki.

pod vodstvom Anuše Ajster, 
otroški pevski zbor 1. razre-
dov OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško pod vodstvom Damja-
ne Mlakar, mladinski pevski 
zbor OŠ Raka pod taktirko 
Bernardke Božič, mladin-
ski pevski zbor „Grlice“ iz OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica 
pod taktirko Stanke Macur, 
mladinski pevski zbor OŠ Juri-
ja Dalmatina z zborovodkinjo 
Mlakarjevo, mladinski pevski 
zbor OŠ XIV. divizije Senovo z 

zborovodjem Petrom Buneti-
čem ter združena mladinska 
pevska zbora OŠ Podbočje in 
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanje-
vica na Krki z zborovodkinjo 
Mojco Jevšnik ob spremljavi 
ansambla z Orffovim instru-
mentarijem. Zbore sta na 
klavirju spremljala Estera in 
Lucijan Cetin, strokovno pa 
jih je ocenjevala dr. Dragica 
Žvar, prireditev pa je pove-
zovala Petra Rep Bunetič.
 P. P. 

Lutkovna skupina Knapec OŠ Krmelj se je predstavila z 
lutkovno predstavo Podstrešne prigode lutk.

Na podboškem odru zaigrali otroci

Utrinek iz igre kostanjeviških učencev (foto: JSKD OI Krško)

Si brez statusa dijaka ali študenta?

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)
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Se prijavljaš na zavod za 
zaposlovanje, imaš prvo 
zaposlitev ali si 26 let+?

Želiš 2x vstopnico za koncert Big Foot Mame -
Križanke 17. 5. 2013?
Skleni paket Vzajemna Mladi v času od 20. 4. 2013 do 13. 5. 2013 in se 
vključi v žrebanje! Podelili bomo 100 vstopnic za mega pomladni koncert! 
Splošni pogoji in pravila nagradne igre so na voljo na spletni strani www.vzajemna.si in v 
poslovalnicah Vzajemne.

Oglas Vzajemna Mladi 84x92_(19-04-2013)-PE NM.indd   1 19.4.2013   10:16:13

Otroška folklorna skupina Vesele Šefle OŠ Maksa Pleter-
šnika Pišece

Desetič v plesnem vrtincu

BREŽICE – JSKD - območna 
enota Brežice je 3. aprila v 
avli Ekonomske in trgovske 
šole Brežice organiziral ob-
močno revijo mladinskih pev-
skih zborov. »Pustite nam ta 
svet, nedolžen in drugačen, 
naj vsak, ki vanj bo ujet, bo 
pristen in drugačen«, je od-
mevalo iz množice mladih grl, 
ki na pragu svoje odraslosti 
tudi s petjem v zborih poziva-
jo k trajnostnemu razvoju in 

»Pustite nam ta svet« 

Združeni pevski zbori pod vodstvom Zinke Škofca

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Z motom „S fit hojo za zdravje“ 
so strokovne delavke leskovškega vrtca 11. aprila sku-
paj z otroki, starši, babicami in dedki izvedle pohod, s 
katerim so obeležili svetovni dan zdravja. S pohodom po 
okolici vrtca so želeli prispevati k večji ozaveščenosti o 
pomembnosti hoje in aktivnega življenjskega sloga za 
ohranjanje in izboljšanje zdravja. M. S.

ustreznem ravnanju odgovor-
nih za prihodnost zanamcev. 
Na tokratni reviji je v različ-
nih sestavah in povezavah na-
stopilo osem mladinskih zbo-
rov iz osnovnih šol Brežice, 
Artiče, Cerklje ob Krki, Veli-
ka Dolina, Pišece, Globoko, 
Dobova, Bizeljsko in na koncu 
Dekliški pevski zbor Zvezda. 
Kot zborovodje so se predsta-
vili Zinka Škofca, Ela Versto-
všek Tanšek, Tatjana Špan, 
Dejan Jerončič, Jožica Zu-
pančič, Mateja Rožman, Vil-
ko Urek in Aljaž Božič, kot 
korepetitorji pa so tokrat po-
leg znanih posavskih glasbenih 
učiteljev nastopili tudi številni 

mladi člani pevskih zborov, ki 
se poleg petja v šolskem zbo-
ru učijo igranja na inštrumen-
te v glasbeni šoli. Koncert je 
povezovala Nina Vodeb, stro-
kovno pa spremljal Marko Va-
tovec. Po podelitvi priznanj 
zborovodjem in nagrad z na-
zivom »osminke« pevcem, ki 
so v šolskih zborih prepevali 
skozi celotno šolanje v osnov-
ni šoli, je organizatorka pova-
bila vse nastopajoče ponovno 
na oder, kjer so kot združe-
ni pevski zbori pod vodstvom 
Zinke Škofca odpeli svojo tra-
dicionalno himno avtorja Ja-
nija Goloba »Pustite nam ta 
svet«.  Metka Galič
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. SRL – za 7. do 12. 
mesto
Rezultati – Krško : Sevnica 
32:30, SVIŠ : Krško 32:31, 
Sevnica : Izola 20:36
Lestvica - 1. Ribnica 24, 5. 
Sevnica 10, 6. Krško 7

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Slovan : Dobo-
va 39:19, Dobova : Šmartno 
29:30
Lestvica – 1. Šmartno 38, 9. 
Dobova 13

ČLANI 2. SRL
Rezultati – Sežana : Breži-
ce 34:38, Brežice : Železni-
ki 31:34
Lestvica – 1. Loka 41, 3. Ra-
deče 34, 6. Brežice 18

ČLANICE 1.B DRL
Rezultat – Brežice : Jadran 
Hrpelje - Kozina 31:22
Lestvica – 1.Olimpija 33, 6. 
Brežice 14

MLADINCI 1. DRL
Rezultati – Krško : Slovenj 
Gradec 29:25, SVIŠ : Krško 
37:37
Lestvica - 1. Slovan 39, 5. Kr-
ško 21

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati - Dob : Krško 2:0, 
Krško : Šenčur 6:1 (Jakolič 
3x, Slivšek, Dvorančič, Dr-
novšek)
Lestvica – 1. Zavrč 51, 5. Kr-
ško 26

MLADINCI/KADETI 2. SNL
SML– Šoštanj Mozirje : Krško 
1:2, Krško : Dravinja 11:1; 1. 
Dravograd 42, 2. Krško 38
SKL – Šoštanj Mozirje : Krško 
0:2, Krško : Dravinja 2:0; 1. 
Dravograd 42, 3. Krško 37
Lestvica skupaj - 1. Dravo-
grad 84, 2. Krško 75

U14 1. SNL - VZHOD
Rezultati - Krško : Šampion 
Celje 3:1, Pobrežje : Krško 
1:2
Lestvica – 1. Maribor 62, 5. 
Krško 48

MALI NOGOMET
ČLANI - KVALIFIKACIJE za 
1. SFL 

Rezultat – Nazarje : Sevnica 
2:5 (2:1) (Kurtić, Koprivnjak, 

Pešec, Martič, Kranjčevič)
Končno stanje v zmagah – 
Sevnica : Nazarje 3:2

KOŠARKA
ČLANI 3. SKL
Rezultat – Krško : Vrani 
102:83
Končna lestvica 3. SKL 
2012/13 – 1. Krka mladi 43, 
3. Posavje Krško 38

DP STRELJANJE 
Slovenska Bistrica, 20. in 
21. 4.

ZRAČNA PUŠKA
CICIBANKE – 5. Kerin (LES); 
CICIBANI – 18. Dragonja, 
27. Lipovž, 30. Kovačič, 41. 
Volčjak, 51. Arh Gramec, 
54. Možgan (vsi LES); CI-
CIBANI EKIPNO – 4. SD Le-
skovec (Dragonja, Kovačič, 
Arh Gramec); MLAJŠE PIO-
NIRKE - 10. Rus, 11. Erban, 
22. Jovanovič, 24. Gmajnič, 
36. Erban (vse BRE); MLAJ-
ŠE PIONIRKE EKIPNO - 3. 
SK Brežice (Rus, Erban, Jo-
vanovič); MLAJŠI PIONIR-
JI - 4. Možgan (LES), 6. Ke-
rin (LES), 25. Pavlek (BRE), 
37. Geč (BRE), 39. Pirc (LES), 
45. Kranjec Radkovič (BRE), 
76. Prah (BRE), MLAJŠI PIO-
NIRJI EKIPNO - 3. SD Lesko-
vec (Možgan, Kerin, Pirc), 7. 
SK Brežice (Pavlek, Geč, Kra-
njec Radkovič); PIONIRJI – 2. 
Rus (BRE), 38. Pesjak (MSE), 
57. Gmajnič (BRE), 75. Janc 
(MSE); KADETI – 2. Freeland 
(LES), 37. Žokalj (LES), 42. 
Lajkovič (LES); KADETI EKI-
PNO – 5. SD Leskovec (Free-
land, Žokalj, Lajkovič); ČLA-
NI – 19. Pavlin (LES), 56. Pirc 
(LES)

ZRAČNA PIŠTOLA
KADETI - 3. Rožman (BRE), 
8. Ribič (MSE), 12. Bajra-
movič (BRE), 20. Gmajnič 
(BRE), 23. Kuhar (BRE); KA-
DETI EKIPNO – 3. SK Brežice 
(Rožman, Bajramovič, Gmaj-
nič); KADETINJE - 5. Špiler 
(BRE); MLADINKE – 1. Kova-
čič (MSE), 2. Novoselič (BRE); 
ČLANICE – 1. Kolman (MSE); 
ČLANI – 1. Kunšek (MSE), 12. 
Zevnik (BRE), 19. Vidmar 
(BRE), 20. Petrin (MSE), 27. 
Juvan (MSE), 33. Krajnčič 
(BRE); ČLANI EKIPNO - 3. SD 
Marok Sevnica (Kunšek, Pe-
trin, Juvan), 5. SK Brežice 
(Zevnik, Vidmar, Krajnčič) 

Šestnajst zmag in šest po-
razov je po končani sezo-
ni 2012/13 košarkarskemu 
klubu Posavje Krško prineslo 
odlično tretje mesto v 3. SKL 
vzhod. Prav poseben pridih 
sezoni daje uvrstitev med 
16 najboljših ekip v pokalu 
Spar.  „Z zaključeno sezono 
moramo biti zadovoljni. Eki-
po so skoraj v celoti sesta-
vljali domači igralci iz Po-
savja, ki košarko trenirajo in 
igrajo povsem ljubiteljsko. 
Letos nam je, kljub omeje-
nim pogojem, uspelo redno 
trenirati skozi celotno sezo-
no in ob dobrem delu stro-
kovnega kadra ter odličnem 
ekipnem vzdušju je bil mor-
da prav to odločujoči dejav-
nik, da smo bili tako uspe-
šni,“ je strnil misli 26-letni 
trener Krškega Jože Stajn-
ko, ki je klub prevzel pred 
dobrim letom in pol. „Nena-
zadnje smo imeli lepo prilo-
žnost, da bi se uvrstili na za-
ključni turnir pokala Spar, a 
smo prvo tekmo osmine fi-
nala odigrali preslabo in na 
koncu ostali brez te uvrsti-
tve. To je zagotovo največje 
razočaranje letošnje sezone, 
saj bi lahko postali prva tre-

Najboljše so tekme, na katerih 
zmagaš s pomočjo vseh igralcev
KRŠKO - Za košarkarji Posavja Krško je najuspešnejša sezona v novi zgodovini kluba, po razpadu nekda-
njega košarkaškega velikana Interier Krško. Krški košarkarji so skorajda postali prva tretjeligaška ekipa 
v zgodovini pokala Spar, ki bi se uvrstila na zaključni turnir. 

tjeligaška ekipa v zgodovini 
omenjenega pokala, ki bi se 
uvrstila na zaključni turnir. 
No, na koncu smo z rezulta-
ti zadovoljni, saj je za nami 
najuspešnejša sezona v no-
vejši zgodovini kluba.“

Ne gre prezreti dejstva, 
da so krški košarkarji le-
tos na domačem terenu v 
vseh tekmovanjih izgubili 
le eno tekmo. To je privabi-
lo več navijačev na tribune, 
v povprečju nekje 70 ljudi 
na tekmo, seveda pa bi fan-
tje v naslednji sezoni želeli 
še več podpore. Ambicij ne 

manjka. „V naslednji sezo-
ni bi si želeli letošnje uspe-
he še nadgraditi in se mor-
da z isto ekipo celo uvrstiti v 
2. SKL. Veliko tega pa je od-
visno predvsem od financ in 
pravil, ki jih bo za naslednjo 
sezono postavila KZS,“ nam 
zaupa mladi trener. A ravno 
finance predstavljajo glav-
ne težave kluba, ki si sicer 
prizadeva pri iskanju novih 
sponzorjev, a to v današnjem 
času ni lahko.

Sicer pa se v klubu, ki mu 
predseduje Stanislav Kra-
njec, za prihodnost posavske 

košarke očitno ne gre bati. 
Izvajajo namreč res obširen 
program: devet šol košarke 
(OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
Leskovec, Koprivnica, Seno-
vo, Brestanica, Raka, Pod-
bočje, Blanca, Sevnica), šti-
ri mlajše kategorije (mlajši 
pionirji, starejši pionirji, ka-
deti, mladinci) in tri članske 
ekipe (poleg Posavja Krško 
še Posavje Podbočje in Po-
savje Sevnica, ki nastopata 
v 4. SKL). Z množičnostjo in 
kvalitetnim delom strokov-
nega kadra pa že prihajajo 
dobri rezultati tudi v mlajših 
starostnih kategorijah. Glav-
ni cilj  je jasen - narediti čim 
več dobrih članskih igralcev. 
Kljub vsem letošnjim uspe-
hom ne gre prezreti izre-
dne homogenosti ekipe, ki 
jo najbolje ponazorijo tre-
nerjeve besede: „Najbolj-
še tekme so tiste, kjer nam 
je uspelo zmagati in hkrati 
razdeliti minutažo med vseh 
12 igralcev.“ Ob takšni mi-
selnosti in strokovnem delu 
s podmladkom se za dobro 
košarko pri nas tudi v nasle-
dnji(h) sezoni(ah) zagotovo 
ne gre bati.
 Simon Uršič

Ekipa Posavje Krško v sezoni 2012/2013, ki bo v podobni 
sestavi najverjetneje igrala tudi naslednjo sezono.

BIZELJSKO/KRŠKO - Člani Konjeniškega kluba Posavje Kr-
ško so se 16. marca zbrali na rednem letnem občnem zboru 
kluba v prostorih gostišča Kocjan v Stari vasi na Bizeljskem. 

Lansko leto si bodo člani kluba zapomnili kot zelo težko leto. 
Kriza, finančna in s tem tudi moralna, se pozna tudi v tem 
športu, saj je število tekmovalnih konj zaskrbljujoče upadlo, 
nagradni skladi na dirkah so se drastično znižali, tako da so na-
grade sila skromne, da ne rečemo simbolične. Konje so pesti-
le razne poškodbe, kar se je odražalo na doseženih rezultatih. 

V letu 2012 je bil Konjeniški klub Posavje Krško ponovno or-
ganizator slovenskega šampionata v počastitev praznika Obči-
ne Krško. Kot je v navadi, se je tudi teh dirk udeležilo rekor-
dno število konj, kar lahko brez lažne skromnosti pripišemo 
vedno vzorno urejeni stezi, ki je med najhitrejšimi v državi. 
Člani kluba so se v preteklem letu udeležili večine tekmoval-
nih dni, ki so jih organizirali klubi, združeni v Zvezo društev 
kasaške centrale Slovenije. Njihovi konji so v Sloveniji štar-
tali 35-krat, večkrat tudi v tujini. Z doseženi rezultati so čla-
ni, glede na situacijo, zadovoljni. Posebne čestitke gredo ko-
njem in rejcem iz hleva Bernardič in hleva Mars za doseženih 
več zmag na slovenskih hipodromih.   

V letošnjem letu imajo člani kluba velike načrte tako pri ure-
ditvi hipodroma kakor tudi na športnem področju, kljub temu, 
da je bilo veliko dilem in vprašanj, kaj se bo dogajalo s podro-
čjem hipodroma ob izgradnji HE Brežice. Za letošnjo sezono se 
v klubu trenira 11 konj, kar daje vzpodbudo za naprej, čeprav 
klima v državi ni naklonjena temu športu. Opozorili so, da se 
pogoji za delovanje kluba iz leta v leto slabšajo, saj je hipo-
dromska steza dostopna vsem (tekačem rekreativcem, moto-
ristom, sprehajalcem psov …), čeprav si člani prizadevajo že 
več let za ureditev statusa hipodromske steze in zaprtje hi-
podroma. V svoje vrste želijo pritegniti čim več novih – mlaj-
ših članov ter da bi končno uredili lastninske odnose na hipo-
dromu in da bi področje okoli hipodroma postalo tekmovalni 
in vadbeni poligon za kasaški in galopski šport ter preskako-
vanje ovir. Z Zvezo društev kasaške centrale Slovenije pa so v 
pogovorih za organizacijo tradicionalne prireditve Slovenske-
ga kasaškega šampionata 2013, ki naj bi ga izvedli v nedeljo, 
9. junija.  Vir: KK Posavje Krško

Kriza v konjeniškem športu 
se poglablja KRŠKO - 13. in 14. aprila je v Krškem potekal Siol pokal, ki je 

po besedah organizatorjev "ponovno dokazal, da je raven re-
kreativnega malega nogometa pri nas na visokem nivoju. Igra 
na drugem od 12 lokalnih turnirjev je bila napeta in ostra, 
popestrilo pa jo je kar nekaj preobratov." Zmagala je ekipa 
z imenom KMN Hangover pred ekipo Kiwi (4:2), tretje me-
sto je osvojila ekipa MyKiss, četrto pa ŠD Arto. Jure Kordiš 

iz zmagovalne ekipe Hangover je postal najboljši strelec, z 
nazivom najboljšega igralca pa se je okitil Luka Koprivnjak 
iz ekipe Kiwi. Zmagovalci so nagrade za dober boj (skupno 
je bilo doseženih kar 256 golov) prejeli iz rok ambasador-
ja projekta Saša Udoviča in Sama Ošine, ki je vodja služ-
be za zunanje prodajne kanale Telekoma Slovenije, čestital 
pa jim je tudi Vinko Hostar iz Zveze prijateljev mladine Kr-
ško. Zmagovalci so pohvalili organizacijo Siol pokala, stro-
kovnost sodnikov, vzdušje na dogodku in spremljevalne ak-
tivnosti. Hangover, ki prihajajo iz Bele krajine, se že veselijo 
uvrstitve na finalni turnir, ki bo 28. in 29. septembra v Lju-
bljani, kjer bo potekal zabaven, a tudi zagrizen boj za glav-
no nagrado - ogled finala UEFA Lige prvakov 2014 v Lizboni.
 M. M./Siol

Na Siol pokalu prek 250 golov

Siol pokal se je pokazal za dobrodošel izziv nogometa-
šem različnih starosti. 

SEVNICA – Popolna sezona za malonogometaše iz Sevni-
ce! Cilji, zadani pred sezono, so v celoti izpolnjeni. Na-
slovu državnega prvaka v selekciji do 21 let so dodali še 
uvrstitev v 1. SFL s člansko ekipo, kjer bodo igrali v se-
zoni 2013/14. 
Po enajstih odigranih krogih je bilo stanje na lestvici 2. SFL nič 
kaj obetajoče. S petimi zmagami in šestimi porazi se je želeni 
cilj zdel sila daleč. Z novim letom so se okrepili s povratnikom 
po poškodbi Pešcem, pridružil se jim je mladi Kurtić. Sijajni 

KMN Sevnica znova prvoligaš

Kar jim ni uspelo na četrti tekmi doma, jim je na peti v 
gosteh (vir: KMN Sevnica).

niz devetih zaporednih zmag jih je pripeljal v dodatne kvali-
fikacije z ekipo iz Nazarij. Sevničani so imeli po treh tekmah 
priložnost za odločilno tretjo zmago že pretekli teden v do-
mači tekmi, a prednost nesrečno izgubili po kazenskih stre-
lih. V odločilni peti tekmi v Nazarjah so ob polčasu zaostaja-
li z 2:1, a so v nadaljevanju zmogli velik preobrat in do konca 
tekme zasuli mrežo nasprotnika. Končni rezultat 5:2 za Sev-
ničane je pomenil uvrstitev med najboljše slovenske malono-
gometaše, kjer pa po besedah trenerja Mitje Jonteza merijo 
na presenečenje in izpolnitev sanj.  L. Šebek  

RAVNE NA KOROŠKEM/SEVNICA - 20. aprila je na Ravnah na 
Koroškem potekalo državno prvenstvo v dolgih tekih. Prven-
stva so se uspešno udeležili tudi atleti AK Sevnica. Najbolj sta 
se izkazali Karin Gošek, ki je zmagala na 3000 m pri pionir-
kah U16 z dobrim časom 10:27,85, in Klara Zakšek z zmago 
na 2000 m pri pionirkah U14. Zelo dobro se je odrezal tudi 
Robert Lendaro s 5. mestom med člani na 10.000 m, med-
tem ko je Vanja Lendaro prav tako na 10.000 zmagala med 
veterankami Ž 40.
 Vir: AK Sevnica

Tri zmage sevniških atletinj

Šport v Posavju
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Žagar navdušil 
na drugi dirki 
za GP
ZDOLE – V letošnjem prven-
stvu posameznikov za naslov 
svetovnega prvaka v speed-
wayu sodeluje tudi slovenski 
voznik Matej Žagar, zato je 
spremljanje tekmovanja za 
ljubitelje tega športa toli-
ko bolj zanimivo. Potem ko 
Žagar na prvi dirki v dalj-
nem Aucklandu na Novi Ze-
landiji ni bil najbolj zadovo-
ljen (14. mesto), je v soboto 
večer, na dobro znanem sta-
dionu v poljskem Bydgoszc-
zu naravnost eksplodiral. Po-
tem ko je že prvem nastopu 
zmagal in tudi v ostalih pri-

dno povečeval zalogo točk 
ter se s še eno zmago v pe-
tem nastopu gladko uvrstil 
v polfinale, kjer je zaostal 
samo za Poljakom Gollobom. 
Sledil je navdušujoči finale, 
v katerem je Žagar celo po-
vedel, na koncu pa ga je pre-
hitel mladi Rus Sayfutdinov, 
kljub temu pa je bil 30-letni 
Ljubljančan lahko zelo zado-
voljen, saj je uspel že v dru-
gi letošnji dirki za GP stopi-
ti na stopničke, na tretji pa 
mu je delal družbo dolgole-
tni klubski kolega in mentor 
Tomasz Gollob. 

Eno izmed organiziranih pri-
zorišč skupinskega gledanja 
dirk je tudi na Zdolah, v go-
stišču Marije Sokolovič. Ob 
nastopih slovenskega voznika 
je bilo v zdolskem lokalu sli-
šati navdušeno ploskanje in 
klice odobravanja. Še poseb-
no so zbrano družbo okoli do-
brega poznavalca tega športa 
Ivana Rožmana Iveka navdu-
šili Žagarjevi starti, ki doslej 
niso bili njegovo najmočnej-
še orožje.

Ob tem dodajmo, da je Ža-
gar svoje visoke cilje v leto-
šnjem svetovnem prvenstvu 
napovedal že kot gost na no-
vembrski predstavitvi knjige 
zdolskega rojaka Francija 
Tomažiča Slovenski speed-
way 1992 – 2012 v Krškem (na 
fotografiji). Knjigo, ki zelo 
natančno in bogato ilustrira-
no opisuje športno pot tega 
11-kratnega slovenskega pr-
vaka, bodo ljubitelji speed-
waya lahko kupili po poseb-
no ugodni, promocijski ceni 
v nedeljo, 28. aprila, na tra-
dicionalnem Jurjevanju na 
Zdolah.  S. M.

Prvi Jurjev tek na Zdolah
ZDOLE – v okviru nedeljskega tradicionalnega Jurjevanja na 
Zdolah bo že v soboto, 27.4. 2013, Športno društvo Zdole or-
ganiziralo prvi Jurjev tek. Start teka bo ob 17. uri na Zdo-
lah, svoje sodelovanje pa lahko prijavite na naslovu sdzdole.
info@gmail.com ali Boštjanu Robeku na telefon 031-347-
402, več informacij o prireditvi pa dobite tudi na spletni 
strani sdzdole.si.

KAKO POCENI
DO AVTA?

NA MESEC!
ZA 1 %
NOVA ŠKODA

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

IMAMO BOLJŠI PREDLOG:

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

tel.: 07 490 21 20

Več informacij pri vašem 
pooblaščenem trgovcu Škoda:

Matej Žagar

V Brežicah s postavitvijo ve-
like plezalne stene trenutno 
zagotavljajo dobre pogoje za 
delo ter nadaljnji razvoj tega 
vse bolj priljubljenega špor-
ta in prostočasne aktivnosti, 
ki v svoji letni izvedbi zago-
tavlja obilo užitkov tudi v na-
ravnih stenah. Minulo sobo-
to so v Brežicah gostili mlade 
plezalce vseh starosti – od ci-
cibanov do kadetov. Neredki 
so bili vzdihi in vzpodbudni 
medklici v napetosti priča-
kovanja, ko so se nadebudni 
plezalci podajali v plezalne 
smeri pod sam strop dvora-
ne. Iz vrst soplezalcev in šte-
vilčne publike so se občasno 
oglašali vzkliki navdušenja in 
odobravanja kot znak, da je 
plezalec dosegel vrh ali pa 
izvedel akrobatski manever. 
Za varovanje plezalcev, so-
jenje, sprotno objavljanje 
rezultatov, animacijo naj-
mlajših, promocijske in dru-
ge očem skrite dejavnosti 
je skrbelo preko 30 članov 
iz vrst obeh društev organi-
zatorjev, ki so skrbeli, da je 
tekma potekala v izjemnem 
tempu in vzdušju. Med do-
mačimi tekmovalci lahko iz-
postavimo Aljaža Motoha z 
zmago med starejšimi dečki, 
med kadeti pa sta se izkazala 
Jaka Pinterič in Rok Molan z 
2. oz. 3. mestom. Tudi osta-
li so se uspešno kosali z elito 
mladih plezalcev Slovenije, 
ki seže v sam svetovni vrh.

PAK je z organizacijo osnov-
nošolskih prvenstev ter bo-
žično-novoletnih balvanskih 
druženj že vrsto let prepo-
znaven organizator tekmo-
vanj v športnem plezanju. 
Izkušnje na področju orga-
niziranja tekmovanj so za-
čeli nabirati pred 15 leti, ko 
so bili soustanovitelji in or-
ganizatorji več tekem Vzho-

Plezalci krstili brežiško steno
BREŽICE – Impresivna umetna plezalna stena, ki so jo postavili v sklopu špor-
tne dvorane v Brežicah, je gostila prvo, za slovenske razmere veliko tekmo v 
športnem plezanju. Posavski alpinistični klub (PAK), ki že več kot dve dese-
tletji samostojno skrbi za razvoj športnega plezanja in alpinizma v Posavju, 
je v soorganizaciji s Planinskim društvom iz Brežic želel promovirati športno 
plezanje tudi v brežiški občini in v ta namen izvedel prvenstvo mladih špor-
tnih plezalcev Slovenije – Vzhodna liga, ki je prepoznavna tudi v tujini.

dne lige. V društvu poudar-
jeno skrbijo za mlade, ki 
obiskujejo različne oblike 
plezalne vadbe in se udele-
žujejo tekmovanj od občin-
skega do evropskega nivoja. 
Vodja tekmovanja Nejc Po-
zvek je ob izvedbi prireditve 
izrazil zadovoljstvo: »Lahko 
rečem, da smo postavili nov 
standard na področju organi-
ziranja in izpeljave tekmova-
nja, kar je bila tudi naša tiha 
želja. Če se lotimo stvari, jo 

pač želimo izpeljati najbo-
lje. Seveda to ne bi bilo mo-
goče brez odlične ekipe in 
donatorjev, katerim se ob 
tej priliki še enkrat najlepše 
zahvaljujem.« Skozi celoten 
dan se je v dvorani zvrsti-
lo skoraj tisoč obiskovalcev 
iz vrst sodelujočih društev, 
staršev in druge zainteresira-
ne javnosti, za katere so or-
ganizatorji poskrbeli, da so 
se v Brežicah počutili dobro. 
 Luka Šebek 

Pogled na prizorišče tekmovanja

SLOVENSKA BISTRICA/POSAVJE - V Slovenski Bistrici je 20. 
in 21. aprila potekalo državno prvenstvo v streljanju z 
zračnim orožjem. Posavski strelci, ki se že vrsto let uvr-
ščajo v sam vrh slovenskega streljanja, so tudi tokrat doka-
zali svojo kakovost. Po kolajnah so posegli člani prav vseh 
treh posavskih društev, ki se ukvarjajo s športnim strelja-
njem z zračnim orožjem, in skupaj osvojili kar 11 odličij: 
pet Brežičani, štiri Sevničani in dve Leskovčani.

V streljanju z zračno puško sta se v posamični konkurenci izka-
zala kadet, član SD Leskovec, Jakob Freeland z drugim, med 
pionirji pa Timotej Tim Rus iz Brežic s tretjim mestom. V eki-
pni konkurenci so posavski strelci osvojili dva brona, in sicer 
mlajše pionirke (Rus, Erban, Jovanovič) SK Brežice ter mlajši 
pionirji (Možgan, Kerin, Pirc) iz vrst SD Leskovec.
V streljanju z zračno pištolo so prednjačili strelci SD Marok iz 
Sevnice, ki so osvojili kar tri zlata, in sicer v kategoriji članov 
in članic z zmago Blaža Kunška in Mojce Kolman, pri mladin-
kah pa je ob zlati Anuši Kovačič posavski uspeh z drugim me-
stom zaokrožila še Andreja Novoselič iz Brežic. Uspeh Posavcev 
je zaokrožil David Rožman iz Brežic s tretjim mestom v kate-
goriji kadetov. V ekipni konkurenci sta brona s seboj v Breži-
ce in Sevnico odpeljali kadetska (Rožman, Bajramovič, Gmaj-
nič) in članska (Kunšek, Petrin, Juvan) ekipa. Posavski strelci 
so tako vedno bolj prepoznavni v slovenskem streljanju in se 

Posavski strelci z enajstimi 
medaljami z državnega prvenstva

Sevničani so se veselili največjega uspeha v zgodovini 
društva. Z leve: Danilo Petrin, trener Mirko Ognjenovič, 
Mojca Kolman, Blaž Kunšek, Klemen Juvan in predsednik 
Strelske zveze Slovenije Janez Slapar

POSAVJE – Posavski radioa-
materji se pridno udeležuje-
jo tekmovanj v raznih krajih 
Slovenije. Minulo soboto so 
nastopili v Komendi, kjer je 
potekalo odprto kratkovalov-
no prvenstvo Zveze radioama-
terjev Slovenije v amaterski 
radiogoniometriji. Med pio-
nirji so osvojili: 1. mesto Jan 
Vrtačnik, 3. mesto David Za-

Posavski radioamaterji v „lovu na lisico“
kšek, 6. mesto Blaž Kolman, 
9. mesto Nik Kladnik, 10. me-
sto Rok Vrtačnik in 11. mesto 
Jakob Teraž (vsi Amater Sev-
nica). V ženski konkurenci je 
Adrijana Moškon (Radioklub 
Krško) osvojila 3. mesto, med 
juniorji Tadej Tihole (Sevni-
ca) 1. in Blaž Hrvatin (Krško) 
2. mesto, med seniorji Dani-
lo Kunšek (Sevnica) 4. mesto 

in med starejšimi veterani Ja-
nez Kuselj (Krško) 3. mesto. 
Vsi Posavci pridno nabirajo 
točke za uvrstitev v državno 
reprezentanco, tako starej-
ši, ki bodo septembra odpo-
tovali na evropsko prvenstvo 
na Poljskem, kot mlajši do 15. 
leta starosti, ki bodo letos na-
stopili na evropskem prven-
stvu junija na Češkem.

vedno pogosteje uvrščajo tudi 
na reprezentančne sezname. 
 L. Šebek, foto: SK Brežice
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Razstava ročnih del udeležencev literarne 

ustvarjalnice V meni prebiva …
• od 22. aprila do 4. maja 2013

V literarni ustvarjalnici za odrasle, ki je pod vodstvom Marije 
Kalčič potekala v Knjižnici Sevnica, so se zbirali literarni 
zanesenjaki. Skoraj vsak od njih pa se ukvarja še s čim, zato bo 
v knjižnici na ogled priložnostna razstava različnih izdelkov 
nekaterih udeležencev delavnice. 

Otvoritev razstave s kulturnim programom
LESENE MAKETE IN IZDELKI SLOVENSKE 

ETNOLOŠKE DEDIŠČINE
• v torek, 7. maja 2013, ob 10. uri

Služba socialne oskrbe je novejše, a hitro razvijajoče se področje 
delovanja DUO Impoljca s poudarkom na kakovostnem 
preživljanju časa. Ena od zaposlitvenih skupin v okviru te službe je 
lesna delavnica, ki vključuje 40 stanovalcev DUO Impoljca in nekaj 
posameznikov iz bivalnih enot. Razstava njihovih izdelkov bo v 
Knjižnici Sevnica na ogled do 4. junija 2013. 

Fotografska razstava KOZOLCI
Fotosekcija društva Trg Sevnica

• od 7. maja do 4. junija 2013

V okviru Društva Trg od leta 2007 deluje fotografska sekcija, 
ki šteje okoli 20 članic in članov. Motive iščejo na raznih izletih 
ter potovanjih, predvsem pa v domači okolici. S tem prispevajo k 
ohranjanju bogate kulturne dediščine sevniške občine. 

Predavanje DELAJ, TECI, ŽIVI

• v sredo, 8. maja 2013, ob 19. uri

Vsak posameznik, ki želi v življenju priti do zadovoljstva, sreče in 
osebne zmage se mora prizadevati za udejstvovanje na vseh ravneh 
svojega obstoja – delo (kariera), tek (šport, akcija) in osebni razvoj. 
Z osebno izkušnjo, s perspektive ljubiteljskega tekača, nam bo dr. 
Samo Rugelj prikazal primer majhne, osebne zmage posameznika 
nad samim seboj in svojo lenobo.

AVSTRALIJA - RDEČE, KI TE LJUBIM RDEČE
(potopisno predavanje)

• v četrtek, 9. maja 2013, ob 18. uri

V pričakovanju cvetoče pomladi in zaljubljenih pogledov ob 
sozvočju žvrgolenja ptičkov smo se v Knjižnici Sevnica odločili, 
da se dostojno in dokončno poslovimo od (pre)dolge zime, zato 
smo izbrali novo, rdečo celino za majsko potopisno potepanje - 
Avstralijo. Tja nas bo popeljala Manca Čujež.

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 

Vljudno vabljeni!

SEDEM BESED – 
pogovor z MIRANO LIKAR BAJŽELJ

• petek, 10. maj, ob 19. uri –  
Gostilna kmečki hram Kostanjevica na Krki

Pisateljica, ki ima korenine v Kostanjevici, osvaja bral-
ce s komunikativnostjo, barvito duhovitostjo in izjemnim 
smislom za tkanje zgodbe. 

BREZMEJNE POJOČE VEZI TELESA IN DUHA 
MEHIŠKIH MAJEV - koncert

• ponedeljek, 13. maj, ob 19. uri –  
Dvorana v mestnem parku v Krškem

Ansambel za meditativno glasbo in kanalizirani zdravil-
ni zvok Vedun nas bo z glasbili in pesmimi ljudstev sve-
ta popeljal v brezčasni zvok in davno glasbeno izročilo. 

DELAJ, TECI, ŽIVI – 
predstavitev knjige in pogovor

• sreda, 15. maj, ob 19. uri – Knjižnica Senovo 

Publicist, urednik in založnik dr. Samo Rugelj nam bo skozi 
predstavitev knjige predstavil pravila teka na maratonu.

RAZSTAVA ROČNIH DEL

• nedelja, 19. maj, ob 19. uri –  
Gostilna Žolnir Kostanjevica na Krki

Razstava del, ki so nastala v zimskih četrtkovih popoldne-
vih v knjižnici, ko so se okviru delovanja Točke vseživljenj-
skega učenja vezle in pletle niti in prijateljske besede.

POGOVARJAJMO SE … -  
pogovor z MARINKO FRITZ KUNC

• torek, 21. maj, ob 19. uri –  
osrednja knjižnica v Krškem

V pogovoru z Vilkom Planincem se bo pisateljica, učite-
ljica in novinarka spominjala svojih mladih dni v Posavju.

MILJENKO JERGOVIČ - pogovor s pisateljem

• petek, 24. maj, ob 18. uri -  
Gostilna Kmečki hram Kostanjevica na Krki

Pogovarjali se bomo s pisateljem, ki začara bralce in kri-
tike in je najbolj bran sodobni avtor z območja nekda-
nje Jugoslavije.

KIPARSKA RAZSTAVA JOŽICE PETRIŠIČ 

• maj – avla osrednje knjižnice v Krškem

V maju bodo na ogled kipi vsestranske posavske likovne 
ustvarjalke. Tudi ostali posamezniki ali društva, ki bi se 
želela predstaviti pri nas, vabljeni, da nas pokličete za 
dogovor na telefon 07 4904 000 (Urška Šoštar).

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN 
POSEBNA ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

• Osrednja knjižnica v Krškem

V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo dedi-
ščino in tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na ogled 
bogate baročne kapucinske knjižnice in posebne zbirke 
Speedway v Sloveniji. Za voden ogled se lahko vnaprej 
dogovorite na tel. 07 4904 000.

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V MAJU

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

PRIZMA OPTIMIZMA 
radijska oddaja z neposrednim prenosom 

na 1. program Radia Slovenija

sobota, 4.5., ob 20. uri
Nastopili bodo: Ernest Breznikar, Tadeja Molan in 

BIG BAND RTV SLOVENIJA 
pod dirigentskim vodstvom Lojzeta Krajnčana.

Oddajo bo vodil Milan Krapež, 
sodelovala bosta Sašo Hribar in Tilen Artač.

Vstop je prost, lepo vabljeni!

BREŽICE – V dvorani Glasbene šole Brežice je 18. aprila po-
tekal recital učencev klavirja profesorice Karoline Vegelj 
Stopar, ki ga je s svojimi učenci pripravila ob svoji 25-le-
tnici pedagoškega dela.

Klavirski »Pomladni utrinek« so s solo ali štiriročnim igranjem 
na klavirju v 27 točkah pričarali Nana Bedek, Dana de Costa, 
Maja Žnidarič, Tinkara Kozole, Tim Križanić, Nastja Duja-
kovič, Eliška Škaler, Nia Gregel, Alja Poldan, Julija Budič, 
Jon Krajic Tomin, Aleksandra Račič, Mojca Ban, Lara Pla-
ninc, Jan Predrag, Eva Kodrič, Tea Jeličić in Eva Marija Sto-
par. Igrali so skladbe svetovno znanih skladateljev.

Ob 25-letnici pedagoškega dela Vegelj Stoparjeve je svoje 
misli ponudila občinstvu njena učenka Tea Jeličić, ki je pred-
vsem poudarila, da jo je doživela kot vztrajno, nepopustlji-
vo in razumevajočo, s temi lastnostmi pa ji je odpirala nova 
in nova vrata k uspehu. Priznanje z darilom šole sta ji izroči-
la Anita Veršec in ravnatelj Daniel Ivša z mislijo, da je zna-
no, kaj pomeni 25 let pedagoškega dela, ko glasbeni peda-
gog izvleče najboljše iz učencev.

Prof. Karolina Vegelj Stopar se je zahvalila vsem, ki so ji na 
glasbeno pedagoški poti stali ob strani: svojim profesorjem 
Metki Jovanović, Janezu Lovšetu in Zdenki Novak, pri ka-
teri je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kole-
gom GŠ Krško, kjer je poučevala 15 let, sodelavcem GŠ Bre-
žice, s katerimi deli zbornico deseto leto, ter vsem svojim 
učencem in nenazadnje tistim, ki so njene ideje udejanili 
na mnogih državnih in mednarodnih tekmovanjih, danes pa 
sami nadaljujejo glasbeno pot.
 N. Jenko S. 
 foto: Foto Rožman

Recital za Karolininih 25 let 

Mladi pianisti in prof. Karolina Vegelj Stopar

Vodja krške območne izpo-
stave JSKD Sonja Levičar 
je v uvodu poudarila pomen 
njihove razstavne dejavno-
sti, saj so letos v Dvorani v 
parku pripravili tri slikarske 
in eno fotografsko razstavo. 
Svojo dejavnost pa nadalju-
jejo tudi s postavitvijo foto-
grafske razstave filmskega 
snemalca Jožeta Jagriča, ki 
je svoj prvi fotoaparat spo-
znal že kot otrok pri očetu 
in se že tedaj s prijatelji rad 
igral, da snema film. Navdu-
šenje nad filmsko umetno-
stjo ga je tako spremljalo že 
od malih nog in tudi v času 
srednješolskega šolanja je 
veliko raje kot v šolske klo-
pi zavil v kino. Njegova že-
lja, da bi študiral na AGRFT, 
se kljub izkazani nadarjeno-
sti ni uresničila, vendar ga je 
kasneje življenjska pot vse-
eno vodila v svet filma, kjer 

»Afriški obrazi« Jožeta Jagriča
KRŠKO – V krški dvorani v parku, ki je bila tokrat kar premajhna za vse prijatelje in družino širše 
uveljavljenega filmskega snemalca Jožeta Jagriča, so v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejav-
nosti - območne izpostave Krško 18. aprila odprli razstavo njegovih fotografij, ki so nastale ob avtor-
jevih obiskih afriške celine.

že vrsto let sodeluje kot sne-
malec pri različnih uspešnih 
projektih. Dela tako za RTV 
Slovenija kot tudi za ZDF in 
ORF. Tako je sodeloval z raz-
ličnimi režiserji pri pripravi 
več kot 40 dokumentarnih fil-
mov, med drugim tudi pri na-

stajanju večkrat nagrajene-
ga dokumentarnega filma o 
misijonarju Pedru Opeki. Po-
snel pa je tudi film o kiparki 
Vladki Štoviček in pripravljal 
filme za različne muzeje ter 
druge naročnike.

O Jagričevi fotografiji je 
spregovorila umetnostna 
zgodovinarka Alenka Černe-
lič Krošelj, ki je med drugim 
dejala, da je ideja o razsta-
vi zorela nekaj časa in da so 
fotografije nastale med Ja-
gričevimi bivanji v Ruandi, 
Kongu, Angoli, Burundiju in 
na Madagaskarju. Razstava 
je preplet portretov, narave 
in podob iz vsakdanjega ži-
vljenja. Pri postavitvi razsta-
ve oz. predvsem pri pripravi 
spremljajočih zgodb k foto-

grafijam je sodelovala av-
torjeva hčerka Larisa. Svojo 
predstavitev pa je Černeliče-
va zaokrožila z besedami iz 
pesmi, ki jo je zapel meša-
ni pevski zbor  Viva: »Še ve-
dno je obilje odličnih mest 
na vlaku slave, ki nas popelje 
v večnost, vendar potrebuje-
mo prosti sedež, ki pa si ga je 
potrebno prislužit.«

Župan mag. Miran Stanko, ki 
je razstavo tudi uradno odprl 
in se z avtorjem pozna že od 
otroških let, je med drugim 
dejal, da so njegove filmske 
zgodbe lepe, tople, takšne, 
ki se človeka dotaknejo. Ve-
seli pa ga tudi, da je razsta-
va Jagričevih fotografskih 
del postavljena v domačem 
okolju.

Večer je z izbranim petjem 
obogatil mešani pevski zbor 
Viva pod vodstvom zboro-
vodkinje Simone Rožman 
Strnad. V zboru pa prepeva-
ta tudi hčerki Jožeta Jagriča 
Larisa in Ines, ki sta očetu ob 
tej priložnosti pripravili solo 
točki, Larisa na klavirju sku-
paj s Kristianom Ilićem na 
violini in Ines v pevski točki 
z Amirjem Tokićem. Kot se 
za takšen večer spodobi, se 
je zaključil ob druženju z av-
torjem. Razstava bo na ogled 
do 11. maja 2013. 
 Polona Brenčič

Jože Jagrič

Kultura v Posavju
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Kam v Posavju?
Četrtek, 25. 4.

• v Knjižnici Sevnica: raz-
stava ročnih del udele-
žencev literarne ustvar-
jalnice  »V meni prebiva« 
(do 4. maja)

• ob 15.30 v MT Senovo: te-
čaj nemščine

• ob 17.00 na gradu Rajhen-
burg: delavnica „Dediščina 
trapistov - ročna izdelava 
embalaže“

• ob 19.00 v galeriji Posa-
vskega muzeja Brežice: 
svečana otvoritev razsta-
ve Društva zbirateljev Ve-
rigar Brežice v počastitev 
660-letnice mestnih pravic

• ob 19.00 v avli v 1. nad-
stropju Večnamenske špor-
tne dvorane Brežice: otvo-
ritev samostojne razstave 
članice Društva likovnikov 
Brežice Olge Piltaver

• ob 19.00 v Knjižnici Ra-
deče: pogovor z ustvarjal-
ci knjige Plemiška druži-
na Gutmanstal Benvenuti 
in Radeče

• ob 20.00 v KD Krško: kon-
cert zbora Perpetuum Jaz-
zile

Petek, 26. 4.

• od 10.00 do 12.00 v Me-
stni hiši Brežice: pred-
stavitev First Wake Parka 
pred otvoritvijo nove se-
zone

• ob 15.00 na Lovrencu nad 
Okroglicami v občini Sev-
nica: prireditev ob ob-
novljeni predstavitveni 
tabli Botaničnega narav-
nega spomenika Nahajali-
šče Clusijevega svišča (ob 
vzhodnem vstopu na varo-
vano območje)

• ob 15.00 v MT Senovo: Sa-
binina delavnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: ogled filma + kokice

• ob 18.00 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: otvoritev razstave 
24. otroškega extempora 
na temo „Naplavine“

• ob 18.00 v MT Raka: šta-
fetne igre

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava ob dne-
vu upora proti okupatorju 
in prazniku dela

• ob 19.30 v KD Krško: le-
tni koncert Pihalnega or-
kestra Krško – Pihalni or-
kester v filmu

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: potopisno predavanje 
Alena Červa o Peruju

• ob 20.00 v Domu Svobo-

de Brestanica: komedija 
»Našli so se« v izvedbi KD 
Franc Požun iz Zabukovja

• ob 21.00 v MC Krško: 
Sky&shell‘s footstep‘s (3rd 
anniversary)

Sobota, 27. 4.

• ob 8.00 z zbirnega me-
sta Murnce nad Šentjan-
žem: 11. spominski pohod 
po nemško-italijanski oku-
pacijski meji 1941-1945 od 
Murnc do Telč, ob 15.00 na 
Telčah: kulturni program

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

• ob 9.30 v MT Raka: izdelaj-
mo herbarij

• ob 10.00 pri lovskem domu 
v Gradnju: proslava v poča-
stitev dneva upora proti 
okupatorju

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
delavnica izdelave nakita

• od 10.00 do 12.00 v TIC 
Čatež ob Savi: predstavitev 
First Wake Parka pred otvo-
ritvijo nove sezone

• ob 17.00 na Zdolah (prija-
ve do 16.45): 1. Jurjev tek 
na 9 km in 3,5 km, teki za 
najmlajše (300 m in 600 m), 
prijavnina: 10 € (tekmova-
lec dobi praktično darilo ter 
bon za malico), dodatne in-
formacije: www.sdzdole.si

• od 17.00 dalje v MC Bre-
žice: Akrobatik Pleš‘ Night 
vol. 5 – ob 17.00: plesne 
delavnice, ob 20.00: nasto-
pi plesnih skupin, ob 22.00: 
DJ party

• ob 21.00 v MC Krško: hip 
hop večer »Family ghethe-
ring«

Nedelja, 28. 4.

• od 5.00 dalje na Zdolah: 
18. tradicionalno jurjeva-
nje, ob 6.00: začetek pe-
čenja jajc, ob 7.00: zače-
tek kulturnega programa, 
ob 10.00: svečana maša v 
cerkvi sv. Jurija, ob 11.30: 
prihod Zelenega Jurija, od 
13.00 dalje: nastopi an-
samblov, ob 16.00: ocenje-
vanje „naj jajca“; razstava 
in prodaja dobrot zdolskih 
gospodinj

• ob 10.00 na Slinovcah: bla-
goslov konj

• ob 11.00 na Sromljah: tra-
dicionalna proslava ob dne-
vu ustanovitve Kozjanskega 
odreda, dnevu upora pro-
ti okupatorju ter prazniku 
dela, slavnostna govornica: 
dr. Maca Jogan

• ob 13.45 na Mostecu: prire-
ditev »V nedeljo pri brodu« 
- povorka folklornih sku-
pin 9. mednarodnega fol-
klornega festivala SloFolk 
2013, ob 14.00: predstavi-
tveni koncert skupin

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: gala priredi-
tev 9. mednarodnega fol-
klornega festivala SloFolk 
2013 – folklorne skupine 
KUD Oton Župančič Artiče, 
„Agila e Trasimeno“ (Itali-
ja), „Olympos“ (Romuni-
ja), „Rovina“ (Slovaška) in 
„Branko Cvetković“ (Srbija)

Ponedeljek, 29. 4.

• ob 8.00 v MC Krško: poči-
tniške aktivnosti

• ob 16.00 v MC Krško: ku-
harska delavnica čisto dru-
gače

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
x-box igre

Torek, 30. 4.

• ob 8.00 v MC Krško: poči-
tniške aktivnosti

• ob 17.00 na Gorenjih Sko-
picah: tradicionalno kreso-
vanje in prvomajanje

• od 18.00 dalje na Trški 
gori: 30. tradicionalno pr-
vomajsko kresovanje s sku-
pino Krila z gosti

• ob 19.00 v Boštanju: kre-
sovanje

• ob 19.00 v Loki pri Zidanem 
Mostu: kresovanje

Sreda, 1. 5.

• ob 7.00 v mestnem jedru 
Brežic: prvomajska budnica 
s Pihalnim orkestrom Kape-
le in Mladimi harmonikarji

• ob 10.00 z zbirnega mesta 
pri turistični info tabli Kr-
melj: 20. pohod na Kamen-
ško

• ob 10.00 na Lisci: tradicio-
nalna prvomajska proslava

• ob 11.00 na Sv. Vidu: tra-
dicionalno prvomajsko sre-
čanje, program: Gasilski pi-
halni orkester Loče in Mladi 
harmonikarji KD Ivan Kobal 
Krška vas 

• ob 11.00 na Planini: tradi-
cionalna prvomajska prosla-
va s kulturnim programom, 
slavnostni govornik: posla-
nec v DZ Franc Bogovič

Petek, 3. 5.

• ob 19.00 na terasi MC Bre-
žice: kulinarični večer s 
presnimi dobrotami

Sobota, 4. 5.

• ob 20.00 v KD Krško: radij-
ska oddaja Prizma optimiz-
ma z neposrednim preno-
som na 1. programu Radia 
Slovenija, nastopajo: Er-
nest Breznikar, Tadeja Mo-
lan in Big band RTV Slove-
nija pod vodstvom Lojzeta 
Krajnčana, voditelj: Milan 
Krapež, njegova sogovorni-
ka: Sašo Hribar in Tilen Ar-
tač

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: španski večer

Nedelja, 5. 5.

• ob 17.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: sreča-
nje ljudskih pevcev „Lepo 
je res na deželi“, sodelu-
jejo: Ljudski pevci Ajda, 
Ljudski pevci Globoko, Ko-
ledniki iz Bušeče vasi, Kvar-
tet Jarica, Ljudski pevci Va-
ški zvon iz Prečne, Ljudski 
pevci iz Tepanj, Bučenski 
ramplači z Bučke in Harmo-
nikarski trio M

Ponedeljek, 6. 5.

• ob 7.00 na Bregu: 2. posa-
vski festival pohodništva – 
Sevniška planinska pot 

• od 9.30 do 11.30 na Za-
vodu Modra vrata, CPB 37, 
Brežice: 30-urni tečaj nem-
ščine za upokojence in zain-
teresirane; cena: 80 evrov, 
prijave: modra.vrata@ya-
hoo.com ali na tel. 040/718 
872

• od 17.00 do 19.00 na Za-
vodu Modra vrata, CPB 37, 
Brežice: 20-urni medgene-
racijski likovni tečaj; cena: 
65 evrov na posamezni-
ka, 85 evrov na par (starš–
otrok, stari starš–vnuk), pri-
jave: modra.vrata@yahoo.
com ali na tel. 040/718 872

• ob 18.00 v MC Brežice: te-
čaj zdravega hujšanja

Torek, 7. 5.

• v Knjižnici Sevnica: foto-
grafska razstava Fotosek-
cije društva Trg Sevnica 
„Kozolci“ (do 4. junija)

• od 9.30 do 11.30 na Za-
vodu Modra vrata, CPB 37, 
Brežice: 20-urni likovni te-
čaj za upokojence; cena: 
55 evrov, prijave: modra.
vrata@yahoo.com ali na 
tel. 040/718 872

• ob 10.00 v Knjižnici Sevni-
ca: odprtje razstave lese-
nih maket in izdelkov slo-
venske etnološke dediščine 
(na ogled do 4. junija) 
ob 17.00 na ekolo-
ški kmetiji Mihaele Jaz-
bec v Podvrhu 20, Sevni-
ca: delavnica „Dediščina 
prehranjevanja trapistov: 
žita, moka in mlevski iz-
delki“

Sreda, 8. 5.

• ob 19.00 v Knjižni-
ci Sevnica: predavanje 
dr. Sama Ruglja z naslo-
vom „Delaj, teci, živi“ 

Četrtek, 9. 5.

• ob 11.00 na kmetiji Kor-
bar v Močilnem 23, Rade-
če: delavnica „Dediščina 
prehranjevanja trapistov: 
mleko in mlečni izdelki“

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje 
Mance Čujež „Avstralija - 
rdeče, ki te ljubim rdeče“ 

Prihajajoči prazniki so večinoma namenjeni počit-
ku in vsaj krajši prekinitvi vsakdanjega delovnega 
tempa. Prvi maj je vzniknil iz vse prej kot pozitiv-
nega zgodovinskega trenutka, na okrvavljenih uli-
cah Chicaga leta 1886 in ob zahtevah po uveljavitvi 
8-urnega delavnika. A ozadja praznikov navadno 
spregledamo, posvojimo pač tisti lepši del in razmi-
slek raje puščamo ob strani. 

V naših krajih in tudi širše v svetu bodo še dolgo osta-
li v spominu tudi prvomajski prazniki leta 1986, saj 
so bili v znamenju, glede na znane posledice, do se-
daj največje jedrske nesreče na svetu. S Černobilom 
smo nepovratno zakorakali v družbo tveganja, radio-
aktivni oblak se je dvignil v zrak in obkrožil svet. Za 
kakšno obliko nevarnosti je pravzaprav šlo in kdaj 
smo bili znova »varni«? In kaj biti varen sploh po-
meni v primeru globalne ogroženosti zaradi jedrskih 
padavin? Kolikokrat smo kasneje pomislili na pre-
bivalce Pripyata, ki danes trdijo, da so ostali popol-
noma izolirani? Pripyat, černobilski elektrarni naj-
bližje mesto, je 27. aprila postal mesto duhov, mesto 
ustavljenega časa, zapuščenih igrač sredi najzabav-
nejše igre, trgovin sredi belega dneva, zapuščenih sta-
novanj, mesto velike bolečine in srhljivih spominov. 
Menda so se preživeli iz Pripyata poskrili v svoja sta-
novanja, ko so leta 2011 slišali za nesrečo v Fukuši-
mi, četudi je bila ta na povsem drugem koncu sveta. 

Razmišljanje o takšnih dogodkih ni nikakršen lov 
na čarovnice in v 21. stoletju bi preprosto morali biti 
družba, ki odgovorno razmišlja in, če se tako odloči, 
celovito sprejema dobrobiti in temnejše plati tehnolo-
gij, ki jih uporabljamo, pri čemer nikakor ne mislimo 
le na jedrsko. Fukušima je prinesla nov moment za 
razmislek in priložnost za jedrsko stroko in druge od-
govorne organe, da prenovijo vse scenarije za nesre-
če in priprave nanje. Vsaj ob obletnici, kot je černobil-
ska, bi se morali nekoliko bolj zamisliti in se vprašati, 
kako in koliko smo pripravljeni in ali s(m)o vsi, od 
elektrarne do lokalne skupnosti in državne uprave ter 
vsi vmes, res naredili vse, da bi možnost nesreče in po-
sledice morebitnega dogodka čim bolj zmanjšali?

Če so očitki, da z omenjanjem nesreč obujamo pre-
teklost, pa poglejmo v prihodnost - neskončno ča-
sovno odlaganje odlagališča radioaktivnih odpad-
kov ne meče slabe luči le na politike, pač pa tudi na 
odgovorne v energetiki in, znova, vse ostale vmes. 
Zanimivo je, da so skoraj neverjetne kombinacije v 
kadrovskih igrah očitno dosegle tudi doslej prego-
vorno nedotakljivo sfero jedrskega. Morda mi rav-
no moja mladost in kanček idealizma, ki je še ostal, 
vzbujata odpor do misli, da lahko našo varno priho-
dnost ogrožajo kakršnikoli poslovni interesi ali či-
sto oprijemljivi, osebni. V tej branži bi to pač mora-
lo biti nedopustno.

Z (za)upanjem v prevlado zdravega razuma pa na-
zaj k prvomajskim praznikom, ki so namenjeni na-
biranju novih moči za prihodnje dni. Jaz sem si za-
želela sončnih in vedrih, kakšne dobre knjige, dela 
na prostem in prijateljskega pogovora … In enako, 
ali še boljše, želim tudi vam.

Piše: Maruša Mavsar

Tudi na to 
moramo misliti

podčrtano

AKCIJA! 

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

 Brill zemlja 70 l,
 Dišavnice in trajnice
 Sadike sadnega drevja
 Sadike zelenjave

Zelo velika izbira balkonskega cvetja! 

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

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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Na muhi ...

Posavski obzornik je že nekaj let najbolj 
bran časopis v posavskih občinah, saj ga 
po Nacionalni raziskavi branosti redno bere 
58.000 bralk in bralcev. S svojo pozitivno na-

ravnano uredniško politiko in aktualnostjo 
je nepogrešljiv vir informacij iz domačega 
okolja. Posavski obzornik je brezplačen ča-
sopis za vse, za posavska gospodinjstva pa 

je brezplačna tudi njegova dostava, vsi osta-
li pa ga lahko naročijo in plačajo le stroške 
pošiljanja.

V uredništvu se vedno znova radi spomni-
mo zanimivega srečanja posavskega rojaka 
iz daljne Kanade z enim izmed posavskih žu-
panov, ki je razlagal, kaj vse je bilo postro-
jenega v zadnjih letih v občini, dopustnik pa 
ga je komaj zaustavil, rekoč: »Saj vem, vse 
to mi je znano!« Začudenemu županu pa je 
odgovoril: »Kaj ne bi vedel, saj redno dobi-
vam Posavski obzornik!«

Dogodki in kraji iz mladosti večini ljudi osta-
nejo za vedno v spominu, saj so to ponava-
di najlepša leta človekovega življenja. Zato 
marsikdo ohrani zanimanje za dogajanje v 
krajih svoje mladosti ali pa v okolju, v ka-
terem je sam ali s prijatelji in kolegi preži-
vel mnoga leta.

Regionalni štirinajstdnevnik Posavski obzor-
nik lahko v največji meri izpolni hrepene-
nje po novicah iz nekoč domačih krajev, zato 
priporočamo, da ga naročite svojim sorodni-
kom, prijateljem, rojakom in vsem, za ka-
tere veste, da bi se ga razveselili. Ali pa jih 
samo obvestite, da ga lahko naročijo za samo 
15 € na leto oziroma za 30 €, če živijo v tu-
jini. Dovolj bo že, če pokličete naše uredni-
štvo na telefonsko številko 07 49 05780 ali pa 
izpolnite in nam pošljete priloženo naročilni-
co, seveda pa lahko Posavski obzornik naroči-
te tudi po e-pošti: marketing@posavje.info.

Ime (naziv organizacije) ___________________________________________________

Priimek ___________________________________________________

Naslov ___________________________________________________

Št. pošte in kraj _________  ______________________________

Davčna št. (izpolnijo pravne osebe)  __________________________________________

Spodaj podpisani naročam(o) __ brezplačnih izvod(ov) Posavskega obzornika za (obkrožite):
a) 1 leto (stroški pošiljanja 15,00 €)
b) 1 leto tujina (stroški pošiljanja 30,00 €)
in se strinjam, da bom stroške pošiljanja poravnal(a) najkasneje v 15 dneh po prejemu 
računa.
Podpis naročnika:

Naročilnico pošljite na naslov uredništva: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, p.p. 201, 
8270 Krško ali po faxu: 07 49 05 781 ali po e-pošti: marketing@posavje.info.

NAROČILNICA 10 let - za pokrajino.

Posavski obzornik
Trg Matije Gubca 3

8270      KRŠKO
p.p. 201

Prostor 
za znamko

Posavski obzornik za vaše sorodnike po Sloveniji in v tujini!

Na domači glasbeni sceni se vse pogosteje pojavlja nova 
ženska vokalna skupina, ki si je nadela ime Amabile. Be-
seda ‚amabile‘ v glasbi pomeni ljubek, prijeten. In verje-
tno ni naključje, da so si Nina, Lucija, Nataša in Klavdija 
izbrale prav to ime. Vse pevke v zasedbi imajo dolgole-
tne pevske izkušnje iz zborovskega in/ali solo petja. Pr-
vič so skupaj zapele lanskega septembra na rojstnem dne-
vu očeta ene izmed pevk in se še isti večer dogovorile za 
samostojni božični koncert v domači cerkvi na Logu pri 
Sevnici. Na nastopih jih pogosto na klaviaturah spremlja 
Benjamin Lipovšek. (S. R., foto: L. M.) 

Takole se je nekdanji dol-
goletni sekretar krške-
ga častniškega združenja 
Franc Žinko razveselil in 
od srca nasmejal čednemu 
dekletcu. Deklico s čebulno 
glavo, nasajeno na stekle-
nico vina, z zeljnimi lasmi, 
limonino rutico, mesenimi 
rokami in okiteno z ostali-
mi užitnimi dodatki je izde-
lala in Žinku poklonila kr-
ška gostinka Jožica Šribar 
za večletno dobro sodelo-
vanje. (B. M.) 

Pred kratkim je v eni izmed avdicij šova Slovenija ima ta-
lent nastopila tudi plesna skupina Tower Pancers iz Bresta-
nice, navdušila občinstvo v ljubljanski Drami in se uvrstila 
v naslednji krog. Občinstvu so se predstavili tudi na marče-
vskem sprejemu najuspešnejših športnikov iz krške občine 
v lanskem letu in poskrbeli za salve smeha. Skupina petih 
ne ravno najmlajših plesalcev je bila iz nastopa v nastop 
vedno bolj pomanjkljivo oblečena – začeli so kot možje v 
elegantnih oblekah, nadaljevali kot menihi, labodi in Arab-
ci, zaključili pa z afriškim plesom (na fotografiji), s kate-
rim so se predstavili tudi na Slovenija ima talent. (R. R.)

Gost prvega večera letošnjega praznika vina, kruha in 
„suhega sadja“ v Kostanjevici na Krki je bil tudi staro-
sta slovenskega turističnega novinarstva Drago Bulc. Lju-
bitelj lepih in gostoljubnih kotičkov Slovenije, pa tudi do-
bre vinske kapljice in domačih dobrot, je z nepogrešljivim 
metuljčkom okoli vratu takole nazdravil s kostanjeviško 
družbo, v kateri so bili tudi župan Mojmir Pustoslemšek, 
predsednik domačega vinogradniškega društva Stane To-
mazin in povezovalka večera Alenka Žugič Jakovina. (P. P.)

Rože so lepo darilo, lepa pozornost v vseh letnih časih, 
čeprav se nanje pripadniki "močnejšega spola" najpogo-
steje spomnijo ob 8. marcu, dnevu žena. Člani Rotary 
kluba Sevnica (na fotografiji Rado Kostrevc, Dušan Lipej, 
Rok Petančič in Tomaž Lisec) so pozornost ob omenjenem 
dnevu izkazovali po zaključenem dobrodelnem koncertu 
vsem predstavnicam nežnejšega spola, ki so odhajale do-
mov prijetno presenečene in z nasmehom na obrazu. Želi-
te videti nasmeh tudi vi? Podarite rožo. (S. R., foto: L. M.) 

Zakonca Elizabeta in 
Dragutin Križanič sta 
dobra znanca posa-
vskih in drugih kul-
turnih odrov, saj sta 
v svojem izobraževal-
nem in mentorskem 
ter tudi organizacij-
skem delu vzgojila na 
stotine odličnih glas-
benikov, nenazadnje 
pa sta tudi sama kot 
izvajalca mnogokrat 
navdušila občinstvo. 
Tokrat pa ju lahko vi-
dite v posebni vlogi – 
na prireditvi Koncert 
igrivih inštrumentov 
in glasov sta namreč nastopila kot babica in dedek svo-
jih dveh vnukov, ki obiskujeta tamkajšnji vrtec oziroma 
šolo. (B. K.)

Znani brežiški gostinec Stane Štefanič je pred dnevi v Vi-
tovcu, kjer ima vikend, organiziral drugo jurjevanje. Si-
cer nam ni znano, ali je bil v otroštvu kdaj ministrant, se 
pa je v tej vlogi znašel in dobro izkazal na omenjeni pri-
reditvi, saj je, kot je razvidno iz fotografije, prav spre-
tno pomagal čateškemu župniku Jožetu Packu pri blago-
slovu vinogradov, polj in gozdov … (Foto: R. R.)

Da je lahko tudi otvoritev mesnice prijeten družabni do-
godek, smo se prepričali na otvoritvi mesnice Kmečke za-
druge Sevnica pod videmsko lekarno. S številnimi, ki so 
jih privabile tako pestra ponudba „grajskih mesnin“ kot 
otvoritvena pogostitev, sta nazdravila direktor KZ Sev-
nica Borut Florjančič in sodelavka Irena Klenovšek. (P. P.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Urška Pavlovič, Reštanj – 

dečka,
• Tatjana Božičnik Piletič, 

Koprivnica – dečka,
• Petra Mesojednik, Sevnica 

– dečka,
• Natalija Dugandžija, 

Prilipe – deklico,
• Katja Rostohar Štefanič, 

Gorenje Skopice – deklico,
• Simona Bortek, Sela pri 

Dobovi – dečka,
• Darija Lupšina, Krško – 

dečka,
• Larisa Čižmek, Dovško – 

deklico,
• Mihaela Cekuta, Brežice – 

deklico,
• Valentina Kunej, 

Koprivnica – deklico,
• Lea Opravž Ostrelič, 

Brežice – deklico,
• Alenka Šumlaj, Dobova – 

deklico,
• Jerneja Colarič, Slinovce 

– dečka,
• Andreja Deržič, Glogov 

Brod – deklici (dvojčici),
• Mateja Tomše, Krška vas – 

deklico,

rojstva

• Jernej Kostrevc in 
Svetlana Dvorančić, oba 
iz Hrastja pri Cerkljah ob 
Krki,

• David Križman s Čateža 
ob Savi in Ines Jagrič iz 
Leskovca pri Krškem. 

ČESTITAMO!

poroke

• Simona Pleterski, Zdole – 
deklico,

• Katarina Tomažin, Brežice 
– dečka,

• Petra Kuntarič, Slivje – 
deklico,

• Janja Geršak, Arnovo selo 
– deklico,

• Doroteja Žibert, Mala 
Dolina – dečka,

• Tanja Miklavž, Podbočje – 
deklico,

• Katarina Srpčič, Šutna – 
dečka,

• Mateja Bevc, Trnovec – 
deklico,

• Anita Srpčič, Spodnji Stari 
Grad – 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).

Urška Mirt s Pokleka nad Blanco in Martin Romih 
iz Selc nad Blanco, grad Sevnica, 25. avgust 2012  
(Foto: Asta studio)

moja poroka

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

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
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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 €

TURISTIČNO HORTIKULTURNO DRUŠTVO IN
KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE vabita

ob prazniku krajevne skupnosti na 18. tradicionalno

JURJEVANJE NA ZDOLAH
SOBOTA, 27.04.2013

 9.30  -  Zeleni Jurij s spremstvom pobira jajca in klobase
   po vaseh KS Zdole
 17.00  -  Start »1. Jurjevega teka« v organizaciji ŠD Zdole
	 	 	 (sledila	bo	dvakratna	15	minutna	zapora	cestišča	
   za ves promet) 

NEDELJA, 28.04.2013
 5.00  -  potrkavanje z zvonovi
 5.30  -  budnica s Pihalno godbo iz Krškega
 6.00		-		 začetek	pečenja	jajc
 7.00		-		 začetek	in	nadaljevanje	kulturnega	programa	
	 	 	 z	nastopom	dekliškega	tria	Č‘belce	
 8.30  -  nastop vaških godcev »Pit mi dej«
 9.00  -  nastop Dua Val
10.00		 -		 svečana	maša	v	cerkvi	svetega	Jurija
11.30		 -		 prihod	Zelenega	Jurija	ter	pozdrav	župana	občine	
   Krško gospoda Mirana Stanka
13.00		 -		 nastop	Ansambla	bratov	Žerjav
15.00		 -		 nastop	Ansambla	Brežiški	flosarji	
16.00  -  ocenjevanje »Naj jajca« (Vsi obiskovalci in krajani, 
	 	 	 ki	želite	sodelovati,	ste	vabljeni,	da	prinesete	
	 	 	 domiselno	okrašeno,	največje,	najmanjše	jajce	itd…		
   Trije najboljši izdelki bodo nagrajeni.
17.00  - nadaljevanje programa z Ansamblom Okrogli 
   muzikantje

Razstava in prodaja dobrot zdolskih gospodinj 
Za vse bo dovolj dobre hrane in pristnega zdolskega vina!
Prireditev bo v vsakem vremenu, ker bo pod šotorom!

Vstopnine	ni!	Prisrčno	vabljeni!

KOSTANJEK - Na zadnji torek v mesecu marcu je naša kra-
janka Angela Les praznovala svoj stoti rojstni dan. Rojena 
je bila v Kostanjku, vendar jo je življenjska pot odpeljala 
po svetu in sedaj že dobrih sedemdeset let živi v Zagrebu. 
Tam je tudi praznovala (na sliki četrta z leve) v krogu svojih 
otrok, vnukov, pravnukov, sorodnikov in prijateljev. Obiskal 
in čestital ji je tudi župan Zagreba. Kljub obilnemu sneže-
nju tistega dne smo bili vesela družba, saj takega jubile-
ja ne praznujemo vsako leto. Želimo ji še vrsto zdravih let. 
 Z. Bevc

Stoletnica iz Kostanjka

KRŠKO - Mentorica študijskega krožka je bila Mihelca Pla-
ninc. V krožku se nas je zbralo 15 udeležencev iz različnih 
krajev, različne starosti in izobrazbe. Srečevali smo se en-
krat tedensko v prostorih Ljudske univerze Krško. Mentorica 
nas je znala strokovno, z velikim občutkom za vse nas, pope-

ljati skozi Glasserjevo teorijo izbire. Vsak je prišel na štu-
dijski krožek s svojo zgodbo in s svojimi pričakovanji, tudi 
jaz. Po uvodni predstavitvi teorije izbire se je vedno razvi-
la debata udeležencev, in sicer tako, da je vsak udeleženec 
povedal svojo izkušnjo. Na ta način smo spoznavali, kako so 
naši problemi rešljivi in da z manjšimi lastnimi vedenjskimi 
popravki lahko postane življenje v sobivanju z ostalimi lep-
še in prijetnejše. Odkrivali smo svoje skrite potenciale s po-
močjo teorije izbire dr. Willijema Glasserja.  M. L.

Odkrijmo svoje skrite potenciale

Člani študijskega krožka »Odkrijmo svoje skrite poten-
ciale« LU Krško

BRDO PRI LUKOVICI, KRŠKO - Na slavnostni skupščini Čebelar-
ske zveze Slovenije, ki je potekala 6. aprila na Brdu pri Luko-
vici, je Daniela Zalokar iz Krškega prejela najvišje čebelar-
sko priznanje - odlikovanje z redom Antona Janše I. stopnje 
za posebne zasluge za dvig slovenskega čebelarstva. Zalo-

karjeva je tudi sicer dobitnica mnogih družbenih priznanj in 
pohval. Že leta 1966 je prejela zlati znak Zveze prijateljev 
mladine Slovenije za plemenito dolgotrajno delo v organiza-
ciji, v kateri prostovoljno deluje že celih 60 let, odkar se je 
zaposlila kot učiteljica in po upokojitvi. Leta 1983 je preje-
la srebrni znak sindikatov Slovenije za uresničevanje dela-
vskih interesov z dolgoletnim in požrtvovalnim delom v sindi-
kalnih organizacijah ter za pomembne uspehe v sindikalnem 
uveljavljanju in razvoju. Od mladinske organizacije je pre-
jela tudi naziv mentorica mladine Slovenije. Njen doprinos 
k šolskim in izvenšolskim interesnim dejavnostim mladih ter 
medgeneracijskemu povezovanju v občini Krško in širše je 
izredno velik, saj je kot mentorica in članica organov delo-
vala tudi na nacionalnem nivoju. Vir: ZPM Krško

Daniela Zalokar prejela najvišje 
čebelarsko priznanje

DOBOVA - Otroci skupine Pikapolonic iz vrtca Najdihojca Do-
bova so v sredo, 17.4.2013, pod vodstvom vzgojiteljic čistili 
mokrišče v bližnjem gozdu. Ob poti so našli veliko pločevink, 
plastenk, steklenic, cigaretnih škatlic in najrazličnejše 
plastične embalaže. Otroci so pridno pobirali, ter nabrali 
dve veliki vreči odpadkov. Smeti so nato sortirali in odložili 
na bližnjem ekološkem otoku za ločeno zbiranje odpadkov. 
Ugotovili pa so, da sami niso mogli očistiti celotnega 
področja, zato bi radi sporočili vsem, da moramo bolj skrbeti 
za naravo in da ne mečemo odpadkov kjerkoli. M. K., Š. K.
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Tokrat v novičkah preberite: Big band Krško potuje 
na Montreux Jazz festival 2013 - Razgaljeni bresta-
niški trebuhi navdušili na Talentih - Išče se kitara. 

Avdicijski del šova Slovenija ima talent se je iztekel. Že 
to nedeljo bodo padle odločitve o tridesetih polfinalistih, 
o morebitnih posavskih udeležencih pa seveda obširne-
je v naslednji rubriki. No, je pa bilo na zadnjih avdicijah 
omenjenega šova pestro kot še nikoli. Posebej so navduši-
li tudi brestaniški razgaljeni trebuhi. Da, pravilno ste pre-

brali, gre namreč 
za plesno skupino 
Tower Pancers, 
ki je, po njihovih 
besedah, prišla 
nasmejat gledal-
ce in žirijo. Ven-
dar to ni bil edini 
cilj, ki so ga do-
segli, kajti moška 

člana žirije sta bila naravnost navdušena nad njimi, pu-
blika pa seveda nič manj. Skupina, katere ime je nasta-
lo iz skovanke besed nekoč popularne dekliške skupine 
Power Dancers, sicer obstaja že celih 12 let. Nastali so 
zaradi potreb kraja Brestanica, ki vsako leto organizi-
ra Petrov sejem, kjer predstavijo srednjeveške običaje. 
Da bi zadevo popestrili. se je pet pogumnih mož odloči-
lo, da zaplešejo kankan. To je bila njihova prva točka, 
do danes pa so jih naštudirali že sedem. Si pa gospodje 
srednjih let za vsako točko omislijo tudi novo preobleko 
oziroma kostum, kar njihovem plesnemu nastopu poleg 
zanimive koreografije doda še poseben čar. 

Big Band Krško se je v nedeljo, 21. aprila, ponovno 
predstavil v tako imenovani allstar zasedbi. Pod taktir-
ko umetniškega vodje Aleša Suše so se na novem reper-
toarju znašli: Gordon Goodwin, The Rippingtones, Mi-
chael Abene, Matt Bianco, Sting, Depeche Mode, Tania 
Maria, Radiohead, Tower Of Power in Randy Crawford. 
Kot vokalna solista sta nastopila Tadeja Molan in Miha 
Nemanič. Velja omeniti da je Big band Krško prav s 
projektom Depeched, ki so ga realizirali v letu 2012 in 
ki zajema izbrane skladbe skupine Depeche Mode, do-
segel izjemen uspeh – uvrščen je v program Montreux 
Jazz festival 2013 (Švica), kamor potujejo v začetku le-
tošnjega julija. Omenjeni festival velja za enega naj-
večjih jazzovskih festivalov na svetu.

Poročali smo, da se krški glasbenik Gregor Gramc, nek-
danji član ansambla Nemir, želi čim prej vrniti na glas-
bene odre, in zato išče nove člane za svoj ansambel. 
No, mladeniču je očitno uspelo, Krško pa je dobilo nov 
narodno-zabavni ansambel. Ansambel Gregorja Gram-
ca sestavljajo: Gregor Gramc (harmonika, vokal), Ti-
len Leskovšek (kitara, vokal), Bojan Kene (bas kita-
ra, bariton, vokal) in Matej Sodič (harmonika, vokal). 
''Naša pot je še čisto na začetku, trudimo se, pridno 
vadimo in ustvarjamo. Zastavili smo si cilj ustvarja-
ti kvalitetno glasbo za vas, naše simpatizerje. Z dose-
danjimi izkušnjami in znanjem sem prepričan, da nam 
bo uspelo. Tako že pripravljamo svoje skladbe, s kate-
rimi se želimo predstaviti na kakšnem festivalu naro-

dno-zabavne glasbe, seveda že letošnje leto. Pripra-
vljamo pa tudi glasbeni program za vsako priložnost 
in za vse okuse. Igrali bomo na raznih veselicah, oble-
tnicah, porokah, oz kamor nas bodo povabili. Izvaja-
li bomo narodno-zabavno glasbo, zabavno glasbo, pa 
tudi kakšno ljudsko in dalmatinsko pesem'', nam je za-
upal vodja ansambla Gregor. 

V naši rubriki pa poskrbimo 
tudi za pogrešane oz. ukra-
dene stvari. ''Ukradena je 
kitara Marka Slokarja, si-
cer člana banda Requiem. 
Gre za instrument znam-
ke Kawai, kitara pa je red-
ka, posebno zato, ker gre 
za starejši tip instrumenta. 
Spoznali jo boste po tem, da 
ima zgornji del narejen tako 
kot akustična,'' nas je za po-
moč prosil njegov prijatelj, 
posavski rocker Andrej Jeličič – Šerif. Za poštenega 
najditelja je razpisana nagrada. Torej, če ste jo vide-
li, nas le obvestite!
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada v vrednosti 50 €
2. nagrada v vrednosti 30 €
3. nagrada v vrednosti 10 €

Geslo križanke pošljite do petka, 3. maja 2013, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

FRIZERSKI ATELEJ »B«, 

BOJANA ČERNOGA UDOVČ S.P., CKŽ 135, KRŠKO

Geslo 8/2013 številke: 

ZA VSAK DAN NEKAJ DRUGEGA
Nagrade, ki jih podarja Oštarija Margareta:

1. nagrada:  mehiška plošča za dve osebi, Alenka Pavlin, 
 Veliki Podlog

2. nagrada:  dve pici po izbiri, Milica Sotošek, Veliki Dol
3. nagrada:  tiramisu za dve osebi, Marija Koretič,  

 Slovenska vas

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Teji Gubanc, Liparje-
va 51, 1234 Mengeš. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 

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

Lestvica tega tedna: 
 1. (4.)  Ans. Štrk - Ljubezen si moja edina
 2. (1.)  MODRIJANI in Ans. TONETA RUSA -  
   Prijatelj, ne kloni nikdar
 3. (5.)  Ans. JAVOR - Ljubezen na vasi
 4. (6.)  Ans. ROSA - Ljubim te
 5. (3.)  Ans. ZUPAN - Ljubezen in gore
 6. (10.) Ans. KRAJCARJI - Če tudi majhni smo
 7. (2.)  Ans. ZREŠKA POMLAD - Vila
 8. (7.)  VERA & ORIGINALI - Lepo je bit‘ Celjan
 9. (8.)  Ans. SAFIRJI - Starec in ptice
 10. (-.)  Ans. MAJ - Ljubljanski grad 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Slovenski zvoki - Pozno v noč

Kupon št. 151
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, 27. aprila, ob 17. uri

www.ateljeb.si

JOB CENTER Krško 

tel.: 07 48 81 614

PREJ

Oblikovanje telesa 
z laserjem:

odstranjevanje celulita
zategovanje odvečne kože

glajenje brazgotin od kirurških postopkov
POTEMBojana Černoga s.p., CKŽ 135c, TC JOB Krško

NAPOVEDNIK DOGODKOV, PREDAVANJ 
IN DELAVNIC V MESECU MAJU

V HIŠI NARAVE za Vas vsak mesec organiziramo različne do-
godke, svetovanja, degustacije na izbrane tematike (pro-
blematike) iz področja prehrane, zelišč, kozmetike ... V 
mesecu maju smo tako pripravili bogat nabor dogodkov, 
kjer se bo marsikdo našel:

 ¾ 7. maj, 15.-18. ure: Predstavitev naravnih, ročno iz-
delanih trdih mil, kopeli, eteričnih olj; 

 ¾ 9. maj, 16.30-19. ure: Predavanje o zdravilnih zeli-
ščih, predava mag. ph. Jože Kukman, ki nadaljuje delo 
pok. patra Simona Ašiča; 

 ¾ 13. maj, 17.-19. ure: Aromaterapija: priprava kože na 
sonce, zaščita in nega; 

 ¾ 14. maj, 12.-18. ure: Svetovalno ličenje z naravno de-
korativno kozmetiko; 

 ¾ 16. maj, 16.30-20.30 ure: Delavnica vitalne prehra-
ne „Ko pomlad pogrne mizo“; 

 ¾ 23. maj, 15.-18. ure: Rastlinska barvila in resnica o 
kani; 

 ¾ 27. maj, 17.-19. ure: Predavanje „Živa voda“, dr. Iz-
tok Ostan; 

 ¾ 29. maj, 12.-18. ure: Svetovalne nege in ličenje z mi-
nerali; 

 ¾ 31. maj, 11.30-17 ure: Svetovanje kapljice in fito iz-
delki iz zdravilnih rastlin. 

Za vse informacije in potrditve udeležbe se oglasite v 
HIŠI NARAVE. Lepo vabljeni!

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
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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.

ALBINE UMEK
stanujoče na Zdolah 38, Krško,

ZAHVALA

Ne jočite ob mojem grobu,  
nisem tukaj in ne spim.  

Tisoče vetrov sem,  
diamantni lesk na snegu,  

sončni žarek na zelenem klasu, 
rahli dež jeseni.  

Ko prebudite se v tišini jutra,  
sem zamahi ptic prepevajočih,  

ki krožijo po nebu.  
Zvezda sem, njena blaga luč v noči.  

Ne jočite ob mojem grobu,  
nisem tukaj.

Ob izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše 
in denarne prispevke.
Posebna zahvala sodelavcem AC baze Drnovo, AC baze Novo mesto, 
Cestninskega nadzora, Cestnine Drnovo, Prevozništva Žarn Krško, 
Potapljaškemu društvu Krško, sodelavcem Grieshaber logistike 
Krško, Pošti Slovenije, PE Novo mesto, uslužbencem kolektiva 
Pošte Brežice, kolektiva Pošte Jesenice na Dolenjskem z okoliškimi 
izpostavami, igralcem Rokometnega kluba Krško in njihovim 
staršem, ŠC Krško - Sevnica, bivšim sošolcem OŠ Jurij Dalmatin 
Krško, Ekonomski in trgovski šoli Brežice in Ženskemu rokometnemu 
klubu Brežice. Zahvaljujemo se kaplanu Urbanu Lesjaku za lepo 
opravljen obred, pevcem za zapete pesmi in trobentaču za zaigrano 
Tišino.
Žalujoči: Ivan, sinova Blaž in Mitja, mama Ivanka, sestra Irena z 

družino ter ostalo sorodstvo

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so se dotaknili 
njegovega življenja in ga pospremili na njegovi poslednji poti.

Vsi njegovi

Naj mu bo podarjen mir,
naj mu sveti luč neminljiva.
Naj živi v besedah pravljic-

tistih o lepem in dobrem.

KARLI - DRAGO KOLIĆ

ZAHVALA

iz Župelevca 52 a, Kapele.

V 38. letu starosti nas je zapustil 
naš dragi

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli pomagali, stali ob 
strani, darovali cvetje, sveče in svete maše. Hvala vsem vašča-
nom Loč in Gabrja, gospe Darji za poslovilne besede, gasilcem PGD 
Loče, gasilnemu pihalnemu orkestru Loče za zaigrane žalostinke, 
sestri Božici za pomoč na domu in kolektivu internega oddelka 
splošne bolnišnice Brežice. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi 
Žičkar, gospodu župniku za lepo opravljen obred ter vsem nosil-
cem praporjev in križev. Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, 
ki ste bili z nami ob zadnjem slovesu od našega dragega Antona. 

Žalujoči: vsi njegovi

ANTONA RADANOVIČA
iz Loč

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, 
starega očeta, brata, strica, tasta in botra

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, 
oddelku za transport in nego bolnikov Celje za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospe Justi Flajs 
za poslovilne besede, gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
praporščakoma upokojencev, pogrebni službi Novak in Gostišču 
Barbara.

iz Gabrijel.

ZAHVALA

FRANCI KOBAL

Žalujoči: vsi njegovi

Na prvi dan pomladi je tiho, 
kakor je živel, za vedno odšel naš dragi 

mož, oče, dedek, brat, stric in svak

ANA POTOKAR
iz Župeče vasi.

ZAHVALA

Si kot zvezda življenja sijala,
za vse svojo ljubezen razdala,

odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

V 78. letu starosti je nepričakovano odšla 
k Bogu naša najboljša mami, mama, tašča, 
prababica, teta, sestra, svakinja, botra in 

dobra soseda

Ob boleči izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečene besede tolažbe, 
podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Zahvala 
dr. Žnideršičevi in sestri Tinki, patronažnima sestrama Ireni in Teji, 
sosedi Teji Škulj za vso pomoč, reševalcu Mateju Bončini, ki je prišel z 
rešilcem sam in ji nudil vse, kar je bilo v njegovi moči, in dr. Straškovi 
za zadnjo pomoč. Hvala gospodu župniku in sestram za obiske v 
njenih zadnjih urah, pogrebni službi Žičkar za lepo opravljen obred, 
praporščakom, MoPZ Planina za lepo zapete pesmi, gospodu Staniču, 
ki ji je še zadnjič zaigral njene Čebelice, in Gostilni Les za gostinske 
storitve. Posebna zahvala gospe Martini Zorič za ganljiv poslovilni 
govor ob odprtem grobu, vsem duhovnikom ter vsem in vsakemu 
posebej za vso izkazano pomoč v teh težkih trenutkih.
Naj bosta mir in Bog s teboj, uživaj blaženi pokoj. Nismo vedeli, da 
tako boli, ko tebe, ljuba naša mami, več med nami ni.

Žalujoči: vsi njeni

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se prišli poslovit, nam izrekli besede 
sožalja, darovali sveče, nam stali ob strani in prispevali denarno 
pomoč. Zahvala podjetju KOP Brežice, podjetju TPV Brežice in 
osebju Onkološkega inštituta Ljubljana. Iskrena hvala tudi vsem, 
ki vas nismo posebej imenovali, ter tistim, ki ste ga pospremili 
na zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njegovi 

DUŠAN GRAMC
Zapustil nas je naš dragi

ZAHVALA

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine.

In v srcu še hvaležna misel nate.

skozi vaš objektiv

Že od novega leta prejemamo v uredništvo klice ljubiteljev 
speedwaya, ki opozarjajo na »neažuriran« napovednik tek-
movanj ob stadionu in glavni cesti v Krškem. Ker smo v PO 
zaradi kritičnih člankov že imeli kar nekaj neprijetnosti, 
smo odlašali z objavo, sedaj pa, ko so speedway tekmovanja 
že v polnem razmahu, smo sklenili tudi na ta način opozoriti 
prireditelje in lokalno skupnost, da v mestu Krško še nič ne 
opominja, da bo tu jeseni prireditev svetovnega formata.

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

Bralec iz Žadovinka pa nas je opomnil na tole sramoto sredi Krškega polja, natančneje pod 
novim krožiščem ob vhodu v Krško in nedaleč od vodnega zajetja Beli breg. Vse kaže, da 
številne čistilne in osveščevalne akcije nekaterim ne pridejo do živega. Lahko morda ven-
darle že ukrepa kdo od pristojnih? 

prejeli smo

Na Zvezi ekoloških gibanj Slo-
venije - ZEG, nevladni okolj-
ski organizaciji, smo z za-
nimanjem opazovali zadnje 
dogajanje na jedrskem podro-
čju, ko so na podlagi mnenja 
francoskega inštituta IRSN nad-
zorniki želeli zamenjati Marti-
na Novšaka, direktorja GEN 
energija. Želimo izpostaviti 
kar nekaj zadev:

1.) Iz dopisa IRSN je razvidno, 
da razprava o tem, ali je Vr-
bina primerna za drugi blok 
NEK2 (pa tudi za NEK), poteka 

že kar nekaj časa med partner-
ji in GEN-om. Stvar torej ni od 
včeraj (torej od letošnjega ja-
nuarja). Zanimivo pri tem je, 
da so v svojem dopisu »zagrozi-
li« GEN-u, da bodo oni obvestili 
naš upravni organ in NEK. Oči-
tno so v tem času, ko so delali 
za njih, prišli do ugotovitve, da 
v Sloveniji odprtost in transpa-
rentnost na jedrskem področju 
ni v navadi.
2.) Vendar so se ob svoji pred-
postavki ušteli, saj dr. Stritar 
kot direktor Uprave RS za je-
drsko varnost (URSJV) vedno 

ščiti jedrsko industrijo in ne 
javnost, kot bi pričakovali iz 
njegovega opisa del. Po jedr-
ski srenji je namreč završalo, 
da Stritar, čeprav je bil infor-
miran o mnenju že januarja, ni 
želel prevzeti tudi kopijo dopi-
sa, ki bi ga moral potem morda 
tudi objaviti, ter tako omogočil 
Novšaku cca. 1 - 2 meseca časa 
za relativiziranje mnenja IRSN.
3.) Novšak je vzel nalogo resno 
in je zagotovil relativiziranje – 
čeprav se nihče od uporablje-
nih (morda tudi izrabljenih) in-
štitucij ni opredelil strogo proti 
mnenju IRSN. Vsi poudarjajo 
le potrebe po dodatnih razi-
skavah.
4.) Vmes se je dogajal poizkus 
– žal neuspešen – odstranitve 
Novšaka z izdajami političnih 
strankarskih kolegov (kot na 
primer bivši nadzornik Reven) 

in drugih kolegov (g. Čepin) ter 
prikaz regionalne podpore na 
izredni seji občine Krško. Stva-
ri so šle celo tako daleč, da je 
občinski svet sprejel neusta-
ven sklep, da so lahko vodil-
ni »njihovih« jedrskih objektov 
le lokalci. Pri tem se seveda 
nihče ni odzval – čeprav so 
bili prisotni vsi pomembneži, 
vključno s tremi (bivšimi) mi-
nistri ter lokalnimi in nacional-
nimi novinarji, da ne omenja-
mo dejstva, da je prav zaradi 
te lokalnosti toliko mahinacij, 
netransparetnosti, zavajanj in 
laganja.
5. )  Pri tem pa nihče, seveda 
tudi URSJV ne, ni izpostavil lo-
kacije odlagališča NSRAO – po 
skicah bi rekli, da gre prelo-
mnica ravno ob silosu ali celo 
čez njega. 

Ob teh dogodkih smo na ZEG-u 
mnenja, da je potrebno po-
polnoma prevetriti odgovorne 
osebe na jedrskem področju, 
ker so zaradi osebnih interesov 
in prepletenosti ti nesposobni 
odgovorno in varno voditi po-
dročje. Zato je na njihova me-
sta potrebno imenovati nove 
ljudi, ki ne bomo kompromiti-
rani s preteklimi povezavami 
in odločitvami. Prav tako mi-
slimo, da je skrajni čas, da se 
podjetja na jedrskem podro-
čju preselijo iz Posavja, saj 
se tam politika preveč rada 
ukvarja z njimi. Kar pa ni ču-
dno, saj še vedno dobivajo na 
leto več kot 10.000.000,00 € 
v občinske proračune, ki po-
tem poniknejo za politične in-
terese. 

Pa še to: navajanje g. Bogovi-
ča, bivšega ministra , da gre 
pri menjavi Novšaka za politi-
kanstvo, je pravzaprav hecno. 
Tudi pri namestitvi vseh dose-
danjih direktorjev, vključno z 
Novšakom, je šlo za »politi-
kanstvo«.

Predsednik ZEG-a Karel Lipič

Glede primernosti lokacije 
Vrbina za jedrske objekte
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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.
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slaščice!

- 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!

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

- 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

V mesecu juliju leta 2012 sem pripravila obvestilo za stanovalce 
večstanovanjskih objektov, katerih upravnik je Rudar Senovo 
d.o.o., v katerem je zapisano, da Rudar Senovo d.o.o. ni delal 
v skladu s pravili in je na ta način oškodoval stanovalce, kar 
se je izkazalo prav na poračunu kurjave. Moje navedbe so bile 
med zapisom nepreverjene, zato se družbi Rudar Senovo d.o.o. 
iskreno opravičujem za nastalo škodo.

Opravičilo

Pravno svetovanje, Slavica Gale Saje s.p.
Oražnova ulica 6, 8311 Kostanjevica na Krki

041 671 323

Obnova cevi in kanalizacije 
brez izkopa.

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

ČIŠČENJE ODTOKOV, 
KANALIZACIJE 
IN POPRAVILA,
PREGLED CEVI 
S TV KAMERO  
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www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

Imate poslovno idejo?
Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti 

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

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

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

Za dodatne informacije nam pišite na info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice SPINNING YOUR CREATIVITY!

Vozi do 50% ceneje

051 688 880
SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj

Bodi IN, vozi na PLIN

Vipap Videm Krško d.d. 
odkupuje svež les smreke in jelke, 

premera 9 - 30 cm in dolžine 1 - 8 m.
Kontaktna oseba:

Aleš Levak, tel. 051 448 227. Vi
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Tel.: 07/499-22-33

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

Da
m

ja
n 

Ke
be

r s
.p

., 
Tr

di
no

va
 1

, 8
25

0 
Br

ež
ic

e

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

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

070 660 660
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VABIMO VAS NA TRŽNICO LOKALNIH PRIDELKOV IN IZDELKOV
POSAVSKA ŠPAJZA V MENCINGERJEVI HIŠI

V PETEK, 10.5.2013, OD 10. DO 14. URE
v atriju Mencingerjeve hiše, CKŽ 2, v Krškem.

Veseli bomo vašega obiska!
Na tržnici se bodo predstavili tudi udeleženci operacije Podjetno v svet podjetništva 2013.

Tržnica bo v prihodnje potekala vsak petek od 10. – 14. ure.

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, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za 

konkurenčnost in zaposljivost«. Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

KNJIGE IZ POSAVJA LAHKO KUPITE TUDI V:

• NEVIODUNUM , (Hotel City) Trg Matije Gubca 3, KRŠKO 
• Prodajna galerija AMBIENTA, CKŽ 44, KRŠKO
• DARILA DON, Cesta prvih borcev 16, BREŽICE

 • Papirnica in knjigarna, Trg Svobode 1, SEVNICA

NAROČILA:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info
www.neviodunum.si
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Prodam bikca simentalca, 
težkega do 160 kg. Tel.: 041 
222 172, 07 49 75 447

Prodam ovce. 
Tel.: 041 839 802

Prodam pujske, težke do 30 
kg, okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730 

Prodam sivorjavo kravo, do-
bro mlekarico, brejo 8 mese-
cev, in svetlolisastega bikca, 
težkega 130 kg. 
Tel.: 041 243 343

Prodam 3 ponije, (2 samca, 
1 samica) ali zamenjam za 
teličke, stare vsaj 2 mese-
ca. Tel.: 031 685 730

Prodam ovce za nadaljnjo 
rejo, cena po dogovoru, kli-
čite samo resni kupci. 
Tel.: 041 227 036 po 16. uri

Prodam prašiča, težkega 150 
kg, možen zakol. 
Tel.: 07 49 63 417

Prodam 3 prašiče, težke 100 
kg, linija 12. Tel.: 07 49 67 725

Prodam prašiče, težke okoli 
50 kg. Tel.: 031 614 745

Prodam odojke, slamo v 
okroglih balah, seno v koc-
kah, ječmen in tritikalo. 
Tel.: 041 726 086

Oddam 2 psički in 2 psa me-
šanca, srednje rasti, stari so 
6 mesecev. Tel.: 040 641 663

Prodam 10 7-satnih čebeljih 
družin. Tel.: 041 784 230

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

Prodam samonakladalko SIP 
20, zelo dobro ohranjena, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 836 286

Prodam samohodno škro-
pilnico Solo diesel, lokacija 
Sevnica – Krško, cena 950 €. 
Tel.: 041 648 482

Prodam kosilnico BCS 127 
na petrolej, traktor Paskva-
li s prikolico, 21 KM, sadilec 
krompirja Hmezad, moto-
kultivator Honda s priključ-
ki. Tel.: 051 496 012

Prodam traktor Ursus C 35, 
letnik 1979, v dobrem sta-
nju, registriran. 
Tel.: 040 848 839

Prodam 200-litrsko škropilni-
co, krožne brane, 24 diskov, 
dobro ohranjene. 
Tel.: 031 762 872

Prodam 2 nakladalki sena, 
motorni prekopalnik Marko 
in 1 omot stiropora (100x10 
mm). Tel.: 041 251 940

Kupim dvoredno sejalnico in 
priključek frezo za Labin Pro-
gres, manjšo. 
Tel.: 041 251 940

Prodam traktorsko škropil-
nico, 200 l, in cisterne Inox, 
600 l. Tel.: 041 719 138

Prodam izkopalnik krompir-
ja, natresalo, varilni aparat 
CO2, 400 A, in vino cviček. 
Tel.: 040 319 448

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Tel.: 041 380 981

Prodam koruzo v zrnju ali v 
klasih. Tel.: 040 482 906

Prodam koruzo v zrnju, tudi 
naravno sušeno, svežo svinj-
sko mast in očiščene lešnike. 
Tel.: 051 361 635

Prodam 600 kg ječmena, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 74 157

Prodam ječmen, cena ugo-
dna. Tel.: 07 49 22 781

Prodam seno v kockah. 
Tel.: 07 49 74 048

Prodam pšenično slamo v 
okroglih balah. 
Tel.: 041 537 001

Prodam oglate bale sena in 
7,5 KW elektromotor. Tel.: 07 
49 59 532

Prodam bukova kalana metr-
ska drva, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 683 708 

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

Prodam okrogle silažne bale 
sena, polsuhe, 7 kom, in 
suho seno v kockah, 24 kom, 
možna menjava za drva, oko-
lica Brežic. Tel.: 07 49 62 127

Prodam kalana mešana drva, 
možna dostava, okolica Bre-
žic. Tel.: 031 594 663, 041 
841 356

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam vino modro franki-
njo, 700 l, bizeljsko – sre-
miški okoliš, okolica Brežic. 
Tel.: 041 845 675

Prodam vino modro franki-
njo, cena 1,10 €/l. 
Tel.: 041 983 525

Prodam mešano belo in rde-
če vino. Tel.: 070 824 776

Prodam sadike breskev, sor-
ta redhaven, zelo ugodno. 
Tel.: 031 230 753

Prodam novo sadjarsko le-
stev, dolžine 230 cm. 
Tel.: 031 551 687

Prodam gajbice za krompir 
in sadje. Tel.: 041 966 871

ŽIVALI

Kupim jalovo kravo, prodam 
pa nekaj priključkov za trak-
tor. Tel.: 051 508 255

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

Selitve, prevozi, odvoz od-
služene opreme na deponijo. 
Jakatrans Andrej Janc s.p., 
Log 86, Boštanj. 
Tel.: 051 815 553

Prodam parcele na Ravnah 
pri Zdolah z lepim razgledom 
za postavitev zidanice, 2000 
in 4000 m2, z gradbenim do-
voljenjem, možnost plačila 
na obroke. Tel.: 031 603 089

Prodam nedokončano hišo 
z gradbenim dovoljenjem in 
projektom na Oklukovi Gori, 
Brežice. Tel.: 068 138 162

V Krmelju prodam enosobno 
stanovanje, 36 m2, opremlje-
no, v pritličju, super ugodno, 
24.000 €. Tel.: 041 617 382

Prodam dvosobno stano-
vanje v Krmelju, 49 m2, l. 
1980, obnovljeno 2006, cena 
38.000 €. Tel.:041 346 312

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

Enosobno stanovanje, opre-
mljeno, lasten vhod, odda-
mo za krajše ali daljše obdo-
bje. Tel.: 031 427 266

Oddam popolnoma opre-
mljeno stanovanje, 68 m2, v 
Krškem na Vidmu, cena 280 
€/mesec, stenk08@gmail.
com. Tel.: 031 812 547

Blizu Term Čatež oddam mir-
nim in poštenim manjšo hišo 
z vrtom, mirna lokacija. 
Tel.: 041 281 490

Oddam 70 m2 velik prostor 
za skladišče ali mirno obrt, 
Drnovo 68. Tel.: 041 739 588

Družina najame kmetijo, 
možna oskrba starejše ose-
be brez naslednikov. 
Tel.: 081 603 595

Prodam ali oddam v najem 
vinograd z gospodarskim po-
slopjem, zelo lepa lega, na 
Libni. Tel.: 041 795 775

Prodam opuščeni sadovnjak, 
28 arov, okolica Brežic. 
Tel.: 040 170 331

Oddam 4-posteljni apartma 
na Pašmanu, Ždrelac, www.
apartments-croatia/182/slo.
htm, termin 29.6.-15.7.2013. 
Tel.: 00385 91 55 81 883

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

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 težkih kokoši 6. maja ,
15.-20. maja rac, gosi in 

puranov, vsak torek in petek
rjave in grahaste jarkice ter 
težki mladi petelini za meso
vsak četrtek enodnevni beli 

piščanci, 30. maja beli 
kilogramski piščanci.

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

Prodam Renault Laguno 1.8, 
letnik 2000, lepo ohranjeno, 
brez rje, sive barve, reg. do 
1/2014. Tel.: 041 299 420

KMETIJSTVO

Prodam novo traktorsko pri-
kolico Tehnostroj, s poviški, 
nosilnost 4 t, cena 5.400 €. 
Tel.: 041 974 556

Prodam mlin kladivar za 
mletje vseh vrst žit, tudi ce-
lih klasov. Tel.: 031 415 826

Prodam samohodno škropil-
nico za vinograd, Lombardi-
ni diesel motor, 12 KM, 120 l 
posoda za škropivo. 
Tel.: 051 356 957

Prodam ali zamenjam sa-
mohodno kosilnico Figaro z 
Lambordini motorjem. 
Tel.: 07 81 43 201

Prodam kosilnico Al-ko Far-
mer BM 870/II, širina grebe-
na 90 cm, 3,7 KW, stara 4 
leta. Tel.: 041 389 410

Prodam neuporabljen trak-
torski cepilec za drva, 18 in 
22 ton, za 1100 in 1200 €. 
Tel.: 051 264 246

Prodam neuporabljen mul-
čar (105-145 cm), cena 900-
1100 €. Tel.: 051 264 246

Kupim samonakladalko SIP in 
samohodno kosilnico. 
Tel.: 040 309 402

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

POHIŠTVO IN 
OTROŠKA OPREMA

Prodam masivno hrastovo 
mizo s klopmi, 2 m, in seno 
v refuzi, okolica Krmelja. 
Tel.: 041 250 744

Prodam štedilnik Electrolux 
Zanussi, 4 x plin, 2 x elektri-
ka, starejši, v odličnem sta-
nju. Tel.: 07 49 64 109

RAZNO

Prodam nove AŽ 10 satarje, 
nekaj 3-etažnih, in nov lesen 
čoln. Tel.: 031 501 801

Po ugodni ceni prodam 2 
novi rebrasti električni peči. 
Tel.: 07 49 67 123

Odkup barvnih kovin, stare-
ga železa, izrabljenih kme-
tijskih strojev, gradbene 
mehanizacije, peči, radia-
torjev … , brezplačen od-
voz bele tehnike. Plačamo 
in odpeljemo. Janko Zakov-
šek s.p., Vranje 22a, Sevni-
ca. Tel.: 051 621 223

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

61-letna urejena, vitalna 
vdova želi ljubečega moža. 
Tel.: 031 836 378, Leopold 
Orešnik s.p., Dolenja vas 85, 
Prebold

Novo! Ženitna posredovalni-
ca Tina, Džaferi d.o.o., Bi-
strica ob Sotli 13, Bistrica 
ob Sotli, posreduje stike za 
samske in osamljene iz cele 
Slovenije. Tel.: 070 364 159

Neslovenec, 175/76, star 70 
let, izobražen, išče urejeno, 
razgledano prijateljico iz Po-
savja. Tel.: 031 648 056

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

obvešča cenjene stranke, da bodo 
v prodaji rjave enoletne kokoši 

v petek, 26. aprila,
 beli kilogramski piščanci 4. maja, 
rjave jarkice tik pred nesnostjo in 

grahaste jarkice 
vsak delavnik med 8. in 20. uro.

Sprejemamo naročila za purane.

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

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

ODKUP AVTOMOBILOV  
IN TRAKTORJEV 

poškodovanih ali z okvaro.
AVTOVLEKA, PREPIS IN 

ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
GOTOVINA TAKOJ!!!

031 894 182
Kl
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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!

Sprejemamo naročila za purane.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

Knjige 
iz Posavja
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Pot, v kateri je bilo združe-
nih nekaj stoletij in nekaj 
najpomembnejših krških me-
ščanov, ki so svoj ustvarjalni 
pečat pustili do današnjih dni, 
je vodila iz Mestnega muzeja 
Krško, kjer so si svoja oblači-
la nadeli igralci, ki upodablja-
jo zgodovinske like, na grad 
Bogenšperk, Trubarjevo do-
mačijo, grad Turjak in v slo-
vensko prestolnico. Ob Val-
vasorju sta stopali žena Ana 
Maksimila in hčerka Regina 
Konstanca, v njihovem sprem-
stvu pa tudi ostali liki (Adam 
Bohorič, Jurij Dalmatin,  Jo-
sipina Hočevar in od letos še 
Janez Mencinger), ki jih oži-
vljajo Ivanka Černelič Jure-
čič, Klavdija Mirt, Sonja Le-
vičar, Boštjan Arh, Zdenko 
Perec, Anton Petrovič, Filip 
Černelič, Matija Gorenc in na 
tokratni ekskurziji tudi Metka 
Resnik. Kostume zanje je se-
šila Irena Ina Čebular. 

Strokovna vodička Alenka 
Černelič Krošelj je ob tem 
dejala: „Po krasni animaci-
ji na gradu Bogenšperk, kjer 
smo lahko videli, kako stva-
ri strežejo tudi izven krških 
meja, smo se ustavili na Tru-
barjevi domačiji. Njegova 
pomembna učenca sta bila 
Bohorič in Dalmatin, na bli-
žnjem Turjaku pa je tudi Dal-
matinova kapela. Popotova-
nje smo končali v Ljubljani, 
ki je povezana z vsemi naši-
mi liki in osebnostmi. Vide-
li smo Valvasorjevo rojstno 
hišo, mesto, ker so sežga-

Po stopinjah pomembnih Krčanov
KRŠKO - Javni sklad za kulturne dejavnosti - območna izpostava Krško, ki jo vodi Sonja Levičar, je 14. 
aprila pripravila popotovanje, ki so ga poimenovali „Po stopinjah Adama Bohoriča, Jurija Dalmatina, Ja-
neza Vajkarda Valvasorja, Josipine Hočeva in Janeza Mencingerja“. 

li protestantske knjige, na 
Kresiji je postavljen prvi 
Bohoričev portret, kjer je 
bila stanovska šola, v kate-
ri je Bohorič delal, ko je za-
pustil Krško. Za nas je tudi 
zelo pomemben kip France-
ta Prešerna, ki je delo Ivana 
Zajca, saj je Josipina Hoče-
var financirala njegov študij. 
Naše oživljene like smo že-
leli pokazati izven občinskih 
meja, v mislih jih imamo 
še nekaj, ki jih namerava-
mo oživeti, tako gre za po-
globljeno zgodbo, ki dobiva 
celoto. Navdušena sem, da 
so jih mimoidoči zelo dobro 

sprejeli, kar nam daje pozi-
tivno spodbudo.“ 

Projekt »Prebivalci Valvasor-
jevega kompleksa« in prve 
upodobitve likov so nastale 
leta 2009 ob gradbeni prenovi 
znamenitega Valvasorjevega 
kompleksa. »Imenitni mešča-
ni« so se prvič srečali v Valva-
sorjevem vrtu 30. marca 2010 
ob odprtju Mestnega muzeja 
Krško. Od takrat je skupina 
v različnih sestavih, z različ-
nimi besedili in veliko dobre 
volje, veselja in naklonjeno-
sti publike nastopila več kot 
60-krat. Kot pojasnjuje kusto-

dinja Alenka Černelič Krošelj, 
ki skupaj z vodjo krške območ-
ne izpostave JSKD Sonjo Levi-
čar vodi projekt, se je igralska 
ekipa v teh letih delno spre-
menila, mlada Jurija Dalmati-
na sta odšla študirat, zato sta 
ju zamenjala nova, ostala pa 
je predanost projektu in pred-
stavljanju naše slavne prete-
klosti na enega izmed najbolj 
odmevnih in privlačnih nači-
nov, s prikazom oziroma igra-
njem vloge, komunikacijo z 
obiskovalci in predanostjo 
vlogi, ki izhaja iz spoštovanja 
upodabljane osebe. 
 Marija Kalčič

Pred gradom Bogenšperk, kjer sta Krčane pozdravila tamkajšnja Valvasorjeva žena, ki 
jo upodablja Bojana Čibej in Matjaž Anžur v vlogi grajskega oskrbnika Jurija.  

VRBINA – Aktualni olimpijski podprvak v metu kladiva Pri-
mož Kozmus je 23. aprila na sedežu GEN energije v Vr-
bini predstavnikom medijev pred pričetkom nove sezone 
predstavil potek trenutnih priprav in načrte zanjo. Glavni 
Kozmusov cilj je medalja na letošnjem atletskem svetov-
nem prvenstvu v Moskvi.

Po besedah 33-letnega člana Atletskega kluba Brežice Primo-
ža Kozmusa priprave na novo sezono potekajo po načrtih. 
„Z aprilom sem v hrvaškem Medulinu začel prvi cikel priprav. 
Trenutno sem nekje na 75 metrih, kar je solidno in spodbu-
dno za naprej. Na avgustovskem SP v Moskvi, na katerem je 
realen cilj medalja, si želim mete prek 80 metrov, na osta-
lih tekmovanjih v letošnji sezoni pa bom zadovoljen s kon-

stantnimi meti prek 78 metrov. Verjamem, da se mi bo for-
ma vzpenjala iz tekme v tekmo,“ optimistično napoveduje 
Kozmus, ki načrtuje, da bo sezono začel konec maja na mi-
tingu v Slovenski Bistrici, prvi pravi preizkus pa ga čaka v za-
četku junija, ko bo nastopil na največjem slovenskem mitin-
gu v Velenju, na katerem se obeta močna konkurenca. „Moja 
želja je samo ena – da ostanem nepoškodovan. Potem bodo 
prišli tudi rezultati,“ še pravi in dodaja, da bo v igri za naj-
višja mesta v metu kladiva v tej sezoni pet imen, vendar pa 
je za kakršne koli napovedi še prezgodaj, saj je treba po-
čakati na začetek sezone, da se vidi, na kakšnem nivoju bo 
tekmovala ostala konkurenca. Kozmusovo ekipo za letošnjo 
sezono sestavljata pomočnik pri telesni pripravi in maser Pri-
mož Četrtič ter fizioterapevt Khalid Nasif. Na tiskovni kon-
ferenci je atletu uspešno sezono zaželela tudi Vanja Bogo-
lin iz GEN energije.
 Rok Retelj

Kozmus: Želja je samo ena –
ostati nepoškodovan

Ekipa za atletsko sezono 2013: (z leve) Primož Četrtič, 
Primož Kozmus in Khalid Nasif

KNJIGA, KAKRŠNE ŠE NI BILO:
Preko 400 starih barvnih in črnobelih razglednic iz edinstvene zbirke, 
ki je nastajala več desetletij! Barvne in črnobele razglednice prikazujejo 
panoramo Brežic iz različnih pogledov, pa tudi glavno ulico, številne 
zanimive zgradbe (npr. stari most in brežiški grad, samostan, kolodvor) od 
začetka 19. stoletja. Posebnost te knjige iz zbirke Stoletje na razglednicah 
je, da vsebuje tudi veliko razglednic okoliških krajev: Artiče, Bizeljsko, 
Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Letovišče Grič, Dobova, Jesenice ob 
Savi, Kapele, Krška vas, Pišece, Sromlje, Velika Dolina, Čateške 

toplice in grad Mokrice. Knjiga obsega 272 
strani velikega formata, je trdo vezana 

in z zaščitnim ovitkom.
AKCIJSKA CENA KNJIGE 

OB JUBILEJU MESTA 
DO 31. MAJA 2013!

NAROČILA:
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO,
mob.: 040 634 783, faks: 07 4905 781,
E-pošta: marketing@posavje.info    www.posavje.info

Redna cena: 42 €
Akcijska cena: 35 €

Pokličite za cene ob naročilu 
večjega števila izvodov!
Dostava na stroške založbe.

Spoznajte zanimivo preteklost svojega kraja!
BREŽICE - STOLETJE NA RAZGLEDNICAH

660 let mesta Brežice


