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INFORMATIVNA 
DNEVA

Iz naših krajev, 
str. 4

Bodoči dijaki in 
študenti napolnili 
posavske srednje 
šole in fakultete

MITJA JONTEZ, 
trener KMN Sevnica:

Športno Posavje,
str. 20

Z mladimi načrtno 
na slovenski vrh

Naslednja številka bo izšla 
13. marca 2014!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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 IZ VSEBINE

2  Že 60 let od 
prvega načrta za 
stadion

5  Brošura za 
pohodnike in 
kolesarje

7  Jubilej 
kostanjeviške 
šelmarije

8  Elektrika za 
gospodinjstva 
cenejša

17  Kam v Posavju
18  Športno Posavje
23  Mali oglasi

nadaljevanje na str. 2

Naš pogovor,
str. 3

RADO KOSTREVC, 
šolnik in kulturnik:

Jezik je pomembno 
in močno orodje

obvešča vse vinogradnike in vinarje VINORODNE DEŽELE POSAVJE, 
da organiziramo 

2. FESTIVAL POSAVSKIH VIN SROMLJE 2014
Vljudno vas VABIMO, da sodelujete s svojimi vzorci vin na ocenjevanju

in zaključni prireditvi v Sromljah. Zbiranje vzorcev (en vzorec tri 
steklenice) bo potekalo

 - v petek, 28. 2., in v soboto, 1. 3. 2014, od 18.00 do 21.00 in
- v nedeljo, 2. 3. 2014, od  9.00 do 12.00 v Domu krajanov Sromlje.

 Zaključna prireditev bo v soboto, 22. 3. 2014, od 15. ure dalje 
v Domu krajanov Sromlje. 

Vse informacije na 041 685 815 in 041 745 954.

VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO SROMLJE
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TEMATSKE STRANI
str. 13-15

„Umik točke sem predla-
gal samo zato, ker je sve-
tnik Rajmund Veber na 30. 
seji zahteval, da se ta zade-
va obravnava posebej in pred 
to sejo smo na kolegiju žu-
pana ponovno zahtevali, da 
se to obravnava, vendar žu-
pan tega ni uvrstil na dnevni 
red,“ je za naš časopis svoj 
predlog pojasnil Bezjak: „Že-
limo, da se o tem opravi šir-
ša razprava in upam, da bo 
na naslednji seji občinskega 
sveta to na dnevnem redu. 
Projekt se vleče od leta 2005 
in ta varianta, steklena knji-
žnica, je preživeta, v starem 
delu Krškega pa je po naši 
oceni dovolj prostora, da bi 
se dalo najti rešitev.“ Kot je 
še dodal Bezjak, je bilo po 
njegovih informacijah za do-
tično zemljišče, čeprav še 
ni v lasti občine, zapravlje-

Odločitev o (ne)nakupu zemljišča 
znova zapleta gradnjo knjižnice
KRŠKO - Prva letošnja seja krškega občinskega sveta, sicer pa 31. redna v 
mandatu, ki se letos izteka, bi minila dokaj rutinsko in brez omembe vrednih 
zapletov, če se ne bi zataknilo pri sprejemanju dnevnega reda. Svetnik Vla-
do Bezjak (DeSUS) je namreč predlagal umik točke 12/1, ki je pod suhoparno 
dikcijo „predlog sklepa o nakupu dela nepremičnin parc. št. *61 in parc. št. 
38/2, k. o. Krško“ pomenila nakup dobrih 900 m2 manjkajočega zemljišča za 
potrebe izgradnje nove knjižnice v starem delu Krškega.

nih veliko davkoplačevalskih 
sredstev, pa tudi cena zanj 
(185 tisoč evrov) se mu zdi 
previsoka. Glasovanje o umi-
ku točke je bilo tesno: 13 za 
in 12 proti. 

Župan mag. Miran Stanko je 

umik točke, s katero so na 
Občini Krško želeli zaključi-
ti dolgoletna pogajanja z la-
stnico zemljišča Ano Komo-
čar, označil za nepotrebno 
zavlačevanje. „Ta umik kaže 
na nepoznavanje ali netole-
ranco. Občinski svet je že 
pred časom sprejel sklep, da 
se odobrijo določena sred-
stva za pogovore za zadnjih 
900 m2 zemljišča, ki jih še 
rabimo za pridobitev grad-
benega dovoljenja za ta 
objekt. Problem je v tem, 
da je to zemljišče obreme-
njeno s hipotekami in lastnik 
je končno uspel v tem času 
zadeve spraviti tako daleč, 
da bi te hipoteke lahko za-
prli in dobili zemljišče bre-
men prosto, saj ga drugače 

V Krškem še naprej o jari kači
in steklenem polžu …
Ob kar številnih investicijah, ki se v krški občini vrstijo za-
dnja leta, se nekateri ne znajdejo najbolje ali pa jim peša 
spomin. Pobuda za novo knjižnico je bila dana že leta 1997, 
leta 2001 pa je bilo s strani države obljubljeno sofi nancira-
nje, če bi le poskrbeli za dokumentacijo. Ob številnih za-
pletih, ki jim je botrovala predvsem zahteva lokalne sku-
pnosti, da mora objekt ostati v starem jedru, je bila leta 
2005 izbrana lokacija ob nekdanji tehnični šoli. Podobna je 
zgodba s krškim bazenom, ki je dobil "domovinsko pravico" 
v občinskem svetu pred volitvami leta 2006. 

Zdi se, da vsem aktualnim oblastnikom ni znano, da je knjižni-
ca s prek 100.000 obiski daleč najbolj množična kulturna usta-
nova. In neverjetno je, da sta tako osnovna pogoja za kvaliteto 
življenja, kot sta branje, ki je osnova kulture, s tem pa duhov-
nega razvoja osebnosti, ter plavanje, ki je najboljša podlaga 
vseh športov in fi zičnega zdravja, postala talca kratkovidno-
sti posameznikov in morda tudi pristojnih služb. 

Tako so ideje o vzpostavitvi knjižnice regionalnega pomena 
splavale po vodi, najbolj vztrajne mlade Krčane pa lahko vi-
dimo plavati tudi preko meje, v 40 kilometrov oddaljenem 
Tuhelju. Zgodovina se ponavlja, a žal v obratnem smislu - 
pred 60 leti so v Krškem trenirali najboljši plavalci teda-
nje države, Zagrebčani pa so se vozili na kopanje v Krško.

Pred leti so podobni opomini sprožili zamere v občinski upravi, 
a zdaj se je pokazalo, da svoj delež odgovornosti nosijo tudi 
(izvoljeni) predstavniki občanov, ki so nekatere odločitve oči-
tno sprejemali s fi go v žepu. Premišljujejo si z izgovorom na 
varčevanje, pred tem pa so mižali ob tonah betona, kilome-
trih asfalta in vodovodov, pa tudi marsikateri ad hoc rešitvi. 
Zamisli o krški knjižnici in sodobnem bazenu, kakršna si brez 
dvoma zasluži "atomska" občina, pa bosta slej ko prej ostali 
le pravljica o …  S. Mavsar

Predvidena lokacija za novo krško knjižnico

KRŠKO – Krški občinski svetniki na zadnji seji niso znova od-
prli vprašanja gradnje odlagališča NSRAO, čeprav je 1. fe-
bruarja potekel rok, ki so ga pred dvema mesecema posta-
vili Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter Agenciji za 
radioaktivne odpadke za predložitev terminskega plana po-
trebnih aktivnosti za gradnjo tega objekta. „Kot je bilo re-
čeno zadnjič na seji, naj bi v letošnjem letu začeli s teren-
skimi raziskavami in vrtinami, leta 2020 pa naj bi ta objekt 
stal in deloval. Ali bo res tako, pa je druga zadeva. Mi tež-
ko karkoli vplivamo, vršimo pa seveda vse možne pritiske, 
da bi prišlo do gradnje in da bi dosegli vsaj ta rok,“ je na 
vprašanje Posavskega obzornika, ali imajo na občini kakšne 
nove informacije o poteku projekta, odgovoril župan mag. 
Miran Stanko. Občinski svetniki so na prednovoletni seji žu-
pana zavezali k imenovanju komisije, ki bo po vzoru komi-
sije za spremljanje gradnje spodnjesavskih HE spremljala 
gradnjo odlagališča. „Komisija se formira, iščemo pa kompe-
tentnega predsednika, ki bi imel dovolj močan vpliv in stro-
kovno znanje, da bi lahko zastavil svoj glas in ime za to, da 
bi se zadeva hitreje premikala naprej,“ je povedal Stanko. 
Po njegovih besedah bo komisija imenovana in začela z de-
lom v roku 14 dni.
 P. P.

Komisija za odlagališče v kratkem

V tem tednu v zasluženih zimskih počitnicah uživajo tudi posavski osnovnošolci in di-
jaki. Ker ni snega oz. ker je vreme bolj pomladno kot zimsko, so oživela otroška igri-
šča. Pred blokovskim naseljem v starem delu Krškega smo takole ujeli razposajeno sku-
pino počitnikarjev. Foto: P. P.
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UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
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NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fi j ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, v 
Evropski uniji – 33 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.500 izvodov

Naslednja številka (6/2014) bo izšla v 
četrtek, 13. marca 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
6. marec.

»Nismo proti daljnovodu, 
vendar naj ne poteka po zra-
ku, naj bo v zemlji,« je zah-
teva Civilne iniciative Mirnska 
dolina, ob čemer je pobudni-
ca Ana Vene iz Martinje vasi 
pri Mokronogu opozorila tudi 
na posledice letošnje ledene 
ujme, zaradi katere je ostala 
brez elektrike polovica Slove-
nije. »Kdo nam lahko zagoto-
vi, da se zgodba ne bo pono-
vila? Koliko bo stala sanacija 
takšnega sistema?« je spraše-
vala Venetova in dodala, da 
bi lahko za ta denar opremi-
li s podzemnimi kabli pol Slo-
venije. 

Mnogo grenkih izkušenj po 
izgradnji daljnovoda Beriče-
vo – Krško so delili z ostali-
mi tudi krajani in krajanke 
Vrhka nad Tržiščem v sevni-
ški občini, ki ne bodo pristali 
na to, da bi preko njihovih ze-
mljišč tekel še en zračni dalj-
novod. »Obljubljali so, da ne 
bo nobenih prevelikih pose-

Občina Sevnica vse do lan-
skega leta ni bila lastnik do-
volj velikega in ustreznega 
zemljišča. Z lanskoletnim 
odkupom vseh potrebnih ze-
mljišč na slabih devetih hek-
tarjih velikem območju pri 
športnem domu in bazenu 
pa so nastali pogoji za ure-
sničitev izgradnje sodobne-
ga športnega centra, a za-

pleta se pri fi nanciranju, 
saj Občina sredstev za iz-
gradnjo nima. »Financiranje 
takšnega projekta je zah-
tevno tako za proračun kot 
za pridobivanje sofi nancer-

Že 60 let od prvega načrta za stadion  
SEVNICA – Po več kot šestih desetletjih naj se bi začela uresničevati ideja o gradnji sevniškega stadi-
ona. Iz starega urbanističnega načrta mesta Sevnica iz decembra 1952 je razvidno, da je bila načrto-
vana umestitev tega športnega objekta skoraj na istem mestu, kot so sedanji načrti, čeprav je na jav-
ni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo stadiona s 
spremljajočimi objekti, ki je potekala 17. februarja v sevniški kulturni dvorani, vodja oddelka za oko-
lje in prostor na sevniški občini Roman Perčič dejal, da je bil prvi idejni predlog o umestitvi omenjene-
ga športnega objekta v prostor podan leta 1975.

skih sredstev,« je dejal sev-
niški župan Srečko Ocvirk 
in dodal, da so v odkup ze-
mljišč , s katerim so začeli 
leta 2006, vložili več kot pol 
milijona evrov. »Pomembno 
je, da imamo ta prostor re-
zerviran za gradnjo,« pa je 
dejal predsednik sevniške-
ga odbora za šport Tomaž 
Lisec, medtem ko v dvorani 

skoraj ni bilo nobenega špor-
tnika ali večjega števila za-
interesirane javnosti. Župan 
je premajhen odziv javnosti 
pojasnjeval s tem, da so na-
črt izgradnje atletskega sta-

diona z velikim nogometnim 
igriščem že pred tem uskla-
jevali na skupnih sestan-
kih s športniki; eden izmed 
obiskovalcev pa je menil, 
da je bilo v preteklosti da-
nih že preveč obljub, ki pa 
niso bile izpolnjene. »Spre-
jetje prostorskega akta je 
osnova za projektiranje in 
kasneje za gradnjo, za kate-
ro pa je potrebno dobiti tudi 
gradbeno dovoljenje,« je de-
jal vodja oddelka za okolje 
in prostor na sevniški občini 
Roman Perčič, ki pa podat-
ka o letnici začetka gradnje 
še ni mogel dati. Ena izmed 
možnosti za pridobitev sred-

stev je v evropski fi nančni 
perspektivi 2014-2020, v ka-
teri naj bi bila na voljo tudi 
sredstva za določeno športno 
infrastrukturo. 

Do 5. marca imajo vsi zainte-
resirani tudi še možnost po-
dati pripombe in predloge 
z vpisom v knjigo pripomb 
in predlogov na mestih jav-
ne razgrnitve, in sicer v pro-
storih oddelka za okolje in 
prostor Občine Sevnica ter v 
prostorih Krajevne skupnosti 
Sevnica v Naselju heroja Ma-
roka 24 v času uradnih ur. 
 Smilja Radi, 
 foto skice: L. Motore  

(Pre)majhen odziv javnosti na javno obravnavo dopolnje-
nega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načr-
ta za izgradnjo stadiona s spremljajočimi objekti

V prostorskem načrtu iz leta 1952 je umestitev stadio-
na v Sevnici načrtovana skoraj na istem mestu kot sedaj.

Odločno proti zračnemu daljnovodu 
MOKRONOG – 14. februarja se je v dvorani PGD Mokronog na prvem skupnem sestanku sestala Civilna 
iniciativa Mirnska dolina, ki je začela v občinah Sevnica, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert s pod-
pisovanjem peticije proti postavitvi visokonapetnostnega zračnega daljnovoda 2x110 kV, ki naj bi pote-
kal na relaciji Trebnje – Mokronog - Sevnica v okvirni dolžini 23 kilometrov. Do sedaj zbranih podpisov 
je okoli 2000, od tega so jih v KS Tržišče, Krmelj in Boštanj samo v petih dneh zbrali okoli 1000.

gov v okolico, da ne bo se-
vanja in da ne bo prizadeto 
prebivalstvo. Danes, ko obra-
tuje, ko živimo ob daljnovo-
du, pa je čisto druga slika. V 
bližini živeči smo podvrženi 
sevanju. Slišimo, kako dalj-
novod šumi, zemlja pa za-
radi prevelike poseke dreves 
plazi …« je opisovala dogaja-

nje v naselju Vrhek nad Tr-
žiščem Irena Klukej in pri-
stavila, da v kraju ne bodo 
dovolili, da zraven  postavijo 
še en daljnovod. »Mirnska do-
lina je biser Slovenije, dežela 
kozolcev se prebuja, imamo 
zidaniški turizem, vendar ne 
vem, če bodo turisti prihajali 
pod naš daljnovod,« pa je de-
jala predsednica sevniške tu-
ristične zveze Cveta Jazbec; 
predsednik Zveze ekoloških 
gibanj Slovenije Karel Lipič 
pa je med drugim izpostavil 

zastarelo zakonodajo, ki bi 
morala bolj slediti evropski. 
Župan občine Mokronog-Tre-
belno Anton Maver, ki se je 
edini od županov odzval po-
vabilu, pa je menil, da bi bilo 
potrebno skleniti kompromis, 
saj gospodarstvo potrebu-
je dobro elektriko. Predlagal 
je, da bi potekal daljnovod 
pod zemljo povsod tam, kjer 
bi se približal urbanim sredi-
ščem na manj kot 100 metrov, 
drugje pa naj bi šel po zraku.    

Razpravljalke in razpravljal-
ci tokrat niso imeli sogovor-
nika s strani investitorja in 
pripravljalca izgradnje viso-
konapetnostnega zračnega 
daljnovoda 2x110 kV na re-
laciji Trebnje – Mokronog - 
Sevnica, dobili pa so vabilo 
na srečanje s pristojnimi na 
ministrstvu za infrastrukturo 
in okolje v Ljubljani 3. mar-
ca letos. Udeležila naj bi se 
ga tudi poslanca v Državnem 
zboru Zvone Lah iz mirnope-
ške in Tomaž Lisec iz sevni-
ške občine, ki sta bila med 
prisotnimi na sestanku v Mo-
kronogu.  
 Smilja Radi

Prvega sestanka civilne  iniciative proti zračnemu dalj-
novodu so se udeležili mnogi iz sevniškega konca Mirn-
ske doline.   

ne moremo kupiti. Skladno s temi napotki občinskega sveta 
občinski upravi smo prišli s pogovori tako daleč, da smo že-
leli dobiti na občinskem svetu zeleno luč za naslednji korak 
- nakup tega zemljišča, s čimer bi zaokrožili kompletno par-
celo, pridobili gradbeno dovoljenje in si odprli pot do gra-
dnje objekta, za katerega že imamo izdelane projekte. Tako 
pa smo zaradi nepojasnjenega razloga spet izgubili najmanj 
mesec dni,“ je bil po seji nezadovoljen župan in napovedal, 
da bodo točko ponovno uvrstili na dnevni red naslednje seje. 
Glede spornosti cene pa je dejal: „Glede na trenutne cene 
smo postavili pravzaprav bistveno nižjo ceno in rad bi videl, 
da bi tisti, ki ji oporekajo, bili poleg na sestankih, na kate-
rih smo doživljali veliko nejevolje in razburjenja. Občinski 
svet še vedno lahko reče, da za to ceno zemljišča ne bomo 
kupili, ampak potem se moramo odločiti, kaj bomo naredili 
s knjižnico, v katero smo vložili že prek 400 tisoč evrov, tako 
v zemljišča kot v projekte. Če tega zemljišča ne kupimo, se 
moramo začeti pogovarjati o neki drugi lokaciji in pogoltni-
ti ‚cmok‘, vreden 400 tisoč evrov.“ 

Umik točke je sicer odmeval tudi še pri točki ‚pobude in 
vprašanja‘, kjer je že omenjeni Rajmund Veber (SD) pono-
vil zahtevo po posebni obravnavi vprašanja nove knjižnice in 
tudi bazena, pri čemer je opozoril še na navedbo v nedav-
nem članku v Delu, kjer se kot nova možna lokacija bazena 
omenja leskovška osnovna šola. Ivan Urbanč (Lista ROK) pa 
je rekoč, da se „odpira vprašanje knjižnice, bazen pa smo 
že pozabili“, menil, da je v Krškem kar nekaj objektov, ki 
bi bili primerni za knjižnico, saj bomo po njegovem mnenju 
težko prišli do investicije v nov objekt. 

Omenimo še pobudo Primoža Novaka (SDS), naj se občin-
skemu svetu predstavi projekt leskovške obvoznice, pa tudi 
pogodbe občine z zunanjimi sodelavci v minulih letih in nji-
hova upravičenost, Mirela Zalokar (SLS) je opozorila na po-
gosto oporečnost pitne vode na senovško-brestaniškem ob-
močju, Anton Petrovič (SD) na označbe ulic na Senovem, 
že omenjeni Urbanč na potrebo po obsežnejši sanaciji ob-
činskih cest, Aleš Suša (Zeleni krog) pa je v daljšem nastopu 
opomnil na vrsto nerealiziranih pobud, predlagal pa ureditev 
prometne varnosti na Cankarjevi ulici v Krškem ter poeno-
tenje nadstreškov pred gostinskimi lokali na Cesti 4. julija.

Sicer pa je občinski svet potrdil investicijsko dokumentacijo 
za nadomestno gradnjo vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Bresta-
nica ter za dozidavo, rekonstrukcijo in preureditev vrtca pri 
OŠ Leskovec pri Krškem. Obe naložbi, prva v vrednosti 1,9 
milijona in druga v vrednosti dobrega milijona evrov, bosta 
izvedeni v letu 2015, občina pa si pri tem obeta kar 85-od-
stotno sofi nanciranje z evropskimi sredstvi. Več o teh dveh 
projektih na str. 10. Občinski svetniki so potrdili odlok o vpli-
vu lokacije stanovanja na višino neprofi tne najemnine v ob-
čini Krško, v skladu s katerim je ta vpliv omejen na največ 
10 % neprofi tne najemnine. Sprejeli so še osnutek odloka o 
grbu, znaku in zastavi Občine Krško, ki predvideva, da se bo 
kot simbol Občine Krško uporabljal tudi grb Občine Krško, 
hkrati pa določa tudi obseg njegove uporabe za posebne in 
svečane namene, ob katerih bo grb nadomestil znak Občine 
Krško. Gre za posodobljen grb mesta Krško, ki upošteva vse 
heraldične in zgodovinske elemente grba, Krajevna skupnost 
mesta Krško pa je podala soglasje za uporabo grba tudi kot 
simbola občine. Po skrajšanem postopku so sprejeli še od-
lok, s katerim so iz proračunske rezerve zagotovili 330 tisoč 
evrov za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poškodb na 
infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime v letu 2013 (270 tisoč 
evrov za sanacijo plazu na Trški gori in 60 tisoč evrov za sa-
nacijo zdrsa zemljine pod cesto v Reštanju).

Med kadrovskimi odločitvami so podali soglasje k ponovne-
mu imenovanju Joška Žvarja za poveljnika-direktorja Poklic-
ne gasilske enote Krško, v Nadzorni odbor Občine Krško so 
namesto Alojza Dimiča, ki se je odselil iz občine, imenova-
li Zdenko Cerjak, v svet Kulturnega doma Krško pa za man-
datno obdobje petih let Vesno Butkovič, Stanislava Grab-
narja, Alenko Planinc, Gorazda Pozveka in Gorana Udovča 
kot predstavnike ustanovitelja ter Janka Volčanška kot pred-
stavnika zainteresirane javnosti.
 Peter Pavlovič

Regijska prireditev ob dnevu CZ
KRŠKO - V ponedeljek, 3. marca, bo ob 17. uri v Kulturnem 
domu Krško regijska slovesnost ob dnevu Civilne zaščite, ki 
ga obeležujemo 1. marca. Na prireditvi bodo podeljeni štir-
je bronasti znaki Civilne zaščite, dva srebrna znaka Civilne 
zaščite (eno priznanje bo podeljeno na prireditvi ob oble-
tnici PGD) in en zlati znak Civilne zaščite, na državni pro-
slavi na Brdu pri Kranju v petek, 28. februarja, pa bo pode-
ljen en bronasti znak Civilne zaščite.

Odločitev o (ne)nakupu zemljišča 
zapleta gradnjo knjižnice
nadaljevanje s str. 1
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Ste šolnik in kulturnik. V 
preteklosti so bili učitelji 
nosilci kulturnega dogajanja 
v kraju. Je še vedno tako?
Poklic učitelja je čedalje 
bolj kompleksen, zato se ne 
čudim, če se kdo občasno 
umakne iz javnosti, saj po-
trebuje čas, da ponovno na-
polni »baterije«. Sam sem 
vlogi učitelja in kulturnika 
prepletal vsa leta službova-
nja v krmeljski osnovni šoli. 
Nobena prireditev se ni zgo-
dila brez sodelovanja šole ali 
nekoga iz šolskih vrst. Ja, mi-
slim, da so v manjših krajih 
učitelji še vedno nosilci kul-
turnega dogajanja.

Znani ste kot zelo dober re-
torik. Menite, da ima vpliv 
na to tudi vaša zgodnja 
vključitev v domače dru-
štvo in vaši številni nasto-
pi na odru?
Sam pri sebi sicer nikoli ni-
sem videl kakšne posebne re-
torične spretnosti, mi je pa 
bilo nekaj od tega verjetno 
položeno že v zibelko, ne-
kaj te spretnosti se je raz-
vilo v času šolanja, nekaj pa 
se še razvija. Vsekakor so na-
stopi pomembni za piljenje 
spretnosti govorca in so tudi 
meni pomagali, da sem lahko 
vplival na razvoj te spretno-
sti. Zavedam se, da je v mo-
jem poklicu jezik pomembno 
in močno orodje, s katerim 
moram znati dobro ravnati, 
če hočem uspešno opravljati 
svoje poslanstvo. 

V obdobju osemdesetih let 
ste v okviru DKŠD Svoboda 
Krmelj začeli pripravljati li-
terarne recitale in režirati 
gledališke igre. Kakšne iz-
kušnje vam je to prineslo?
Prve krajše recitale sem pi-
sal po intuiciji, združil sem 
poezijo in vezno besedilo v 
smiselno celoto, ki je tvori-
la dovolj zanimivo poetično 
predstavitev, da se je publi-
ka pozitivno odzivala. Reci-
talom so sledile gledališke 
igre, kot so Zlata goska, Ce-
sarjeva nova oblačila … in 
zahtevni trodejanki Ptice se-
livke ter Tolmun in kamen. Z 
obema smo gostovali po Slo-
veniji in se udeležili tudi re-
vije gledaliških skupin, kjer 
smo na regijskem srečanju 
dobili srebrno plaketo. To 
je bil čas, ko je kulturno de-
javnost v veliki meri pod-
pirala Zveza kulturnih dru-
štev občine Sevnica. Takrat 
še ni bilo Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti, ki bi 
nas spodbujal in strokovno 
vodil. Še danes sem zelo ve-
sel, da mi je takratni sekre-
tar za kulturo, žal že pokoj-
ni Albert Felicijan, omogočil 
udeležbo na seminarjih za 
režiserje amaterskih gleda-
liških skupin, kjer sem dobil 
osnovni vpogled v gledališko 
igro. Tovrstno udejstvovanje 
mi je zagotovo prineslo iz-
kušnje pri delu z ljudmi ter 
pri pripravi in izvedbi prire-
ditev, ki so kasneje v določe-
nem obsegu postale tudi del 
mojega profesionalnega po-
slanstva.

V letu 1993 ste pričeli z or-
ganiziranjem likovnih raz-
stav, ki so postale tradici-
onalna dejavnost v kraju …
Prva razstava je bila razstava 
stripa in risanega fi lma aka-
demskega kiparja in ilustra-

torja Mikija Mustra, ki je bila 
zelo odmevna. Ne le zaradi 
Mustra, ki je nekaj časa živel 
v Krmelju, saj je bil njegov 
oče prvi zdravnik v krmelj-
ski rudarski bolnišnici, ki so 
jo rudarji leta 1927 zgradi-
li na severnem robu Krme-
lja, temveč tudi zaradi svo-
je vsebine, saj je bil strip kot 
izrazno sredstvo v preteklo-
sti nekako prezrt oziroma je 
bil označen kot produkt »gni-
lega zahoda«. Ker je bila to 
ena od prvih tovrstnih raz-
stav v Sloveniji, se je zanjo 
zanimal Dolenjski muzej, ki 
me je povabil k sodelovanju. 
Nastala je večja razstava, ki 
je obkrožila celo Slovenijo 
in jo je v dveh letih videlo 
prek 30.000 ljudi. V zadnjih 
letih pa so bolj odmevne li-
kovne razstave, ki so pove-
zane s krmeljsko likovno ko-
lonijo. Te organizira likovna 
sekcija DKŠD Svoboda, sam 
prispevam samo konceptual-
no zasnovo in izvedbo pred-
stavitve.

Tudi lik jamskega škrata 
Knapca je zaživel z vašo 
pomočjo.
Ob raziskovanju rudarske 
preteklosti v kraju me je 
prešinilo, da bi oblikoval lik 
škrata, ki bi bil čisto naš in 
zanimiv tudi za učence, ka-
terim bo pričevalec rudarje-
nja v naših krajih. Niti pred-
stavljal si nisem, da se bo iz 
te ideje razvil tako simpa-
tičen in prepoznaven lik kr-
meljskega škrata, ki je tudi 
v širšem slovenskem prosto-
ru nekaj posebnega. Za sode-
lovanje pri udejanjanju ideje 
sem poprosil Staneta Pečka, 
znanega kulturnega delav-
ca iz Mokronoga, ki je znal 
to moje videnje dobro uje-
ti v literarno predlogo. Lik je 
dobil svoje ime in vsebinsko 
podobo, sodelovanje z Miki-
jem Mustrom pa je prineslo 

upodobitev lika Knapca, kot 
ga poznamo danes. Knapec 
je prisoten na različnih pri-
reditvah, spremlja predsta-
vitve dejavnosti šole in kra-
ja, predstavlja se na sejmih, 
proslavah in na vseh priredi-

tvah, ki v svoji vsebini ponu-
jajo tudi promocijo Mirnske 
doline. Verjamem, da ima 
Knapec še zanimivo priho-
dnost.

Vaša posebna ljubezen je 
petje …
Hja, moja pevska zgodba je 
malo posebna že zaradi tega, 
ker so mi v otroštvu dopove-
dovali, da nimam posluha in 
da naj se ne trudim, ker iz 
mojega petja ne bo nič. To v 
širši rodbini, kjer so vsi slove-
li kot dobri pevci, že ni bila 
najboljša spodbuda. Nisem 
se vdal. V osnovni šoli sem 
se vključil v pevski zbor. Naj-
prej zato, ker smo se mora-
li vključiti, sčasoma pa mi je 
postalo to všeč. Tudi v gim-
naziji sem kot bodoči učitelj 
v okviru interesnih dejavno-
sti moral obiskovati pevski 
zbor. Potem pa je bilo moje 
prepevanje bolj naključ-
no. Prepeval sem na družin-
skih praznovanjih in ob kitari 
na kakšnem pikniku. Samo-
zavest mi je malce okrepilo 
sodelovanje v ansamblu Mil-
toni, kjer sem se na hitro na-
učil igrati bobne in začel pre-
pevati tudi narodnozabavne 
pesmi. Sredi devetdesetih 
let sem za petje uspel navdu-
šiti skupino prijateljev, s ka-
terimi smo že prej kaj skupaj 
zapeli, in nastala je moška 
vokalna skupina Svoboda, ki 
se je kasneje preimenovala 
v moško vokalno skupino Lira 
Krmelj. Letos bomo prazno-
vali 20 let delovanja, vsesko-
zi pa je naš pevovodja Fran-
ci Bastardi, nekdanji učitelj 
in ravnatelj, ki me je nekoč 
vključil v pevski zbor Osnov-
ne šole Krmelj. Naša skupi-
na je vokalno dovolj čista, da 
je njeno petje ušesom prije-
tno, nimamo pa izstopajo-
čih vokalov, kar bi nas delalo 
še posebej atraktivne. Zato 
pa imamo izdelane glasbe-

ne recitale, po katerih smo 
že vsa leta prepoznavni. Sam 
pri tem prispevam tekstualno 
predlogo, v kateri pridejo do 
izraza zapete pesmi. Mislim, 
in to nam nastopi tudi potr-
dijo, da je naša izrazna moč 
ravno v tej kombinaciji pe-
smi in besede.

Dva dvoletna mandata ste 
vodili DKŠD Svoboda Kr-
melj. Na kaj ste najbolj po-
nosni?
Vodenje društva sem prevzel 
v času, ko je bilo zaradi spre-
memb družbenega sistema in 
nastajanja novih družbenih 
okoliščin potrebno na novo 
opredeliti poslanstvo društva 
kot družbeno pomembnega. 
Društvo je upravljalo s kr-
meljskim kulturnim domom 
in z vso ostalo infrastrukturo 
na športnih površinah, samo 
je skrbelo za stroške elektri-
ke, vode, ogrevanja in vzdr-
ževanja. V tem času je bila 
obnovljena varnostna razsve-
tljava, izvedena nujna sana-
cija tal v dvorani in na odru, 
izgradnja garderob v zaodr-
ju ter nabava stolov v parter-
ju in na balkonu. Obnovljen 
je bil tudi prostor za knjižni-
co. V tem času smo za Mla-
dinsko sekcijo Krmelj izvedli 
osnovno ureditev prostorov v 
kleti kulturnega doma, kjer 
delujejo še danes. Najpo-
membnejša pa je bila izgra-
dnja samostojne kurilnice in 
obnova centralne napeljave, 
ki je bila za društveno bla-
gajno izjemno velik zalogaj. 
Ne vem, kako bi bilo, če ne 
bi fi nančno pomagali podje-
tje Inkos in takratni direk-
tor Rudi Bec, podjetje Lisca 
in takratni direktor Vili Glas 
ter podjetnik Branko Bregar 
iz Hinjc nad Krmeljem.

V Krmelju je še en kultur-
ni spomenik, ki čaka na ob-
novo – Jakilova graščina …
Jakilova graščina je bila po 
kategorizaciji, ki smo jo 
obravnavali na enem izmed 
občinskih svetov, uvrščena v 
skupino kulturnih spomeni-
kov, ki imajo za lokalno oko-
lje poseben pomen. Sama 
stavba arhitekturno ni ne-
kaj posebnega, predstavlja 
pa neko identiteto kraja, ki 
je poldrugo stoletje imelo 
rudarsko podobo. Zavedam 
se, da obnova, še posebej v 
sedanjih časih, ni enostavna 
naloga.

Kot občinski svetnik več-
krat opozorite na Mirnsko 
dolino, za katero se zdi, da 
je zaradi prometnih pove-
zav precej odmaknjena od 
vseh večjih središč. 
V preteklosti je železnica s 
prihodom v te kraje števil-
nim omogočila zaposlitev 
in zaslužek ob sami gradnji, 
povezala je odročne kraje z 
večjimi centri in dejansko 
pomenila »okno v svet«. Ta-
kratna politika si je zelo pri-
zadevala vsaj večja naselja 
čim bolje povezati z železni-
škimi tiri. Nekako tako da-
nes gledamo na t. i. tretjo 
razvojno os. Naš del doline 

je namreč z občinskim sre-
diščem povezan z eno pro-
metnico, ki se vije po doli-
ni reke Mirne. Obstaja sicer 
še ena cesta, ki pa je ožja in 
ima s tega vidika omejitve, 
zato je pomembno, kako bo 
v ta prostor umeščena tre-
tja razvojna os, da ne bomo 
ostali »slepi žep«. Javne-
ga prevoza skoraj ni, kar za 
starejše predstavlja kar po-
membno omejitev, in mor-
da me zato žalostijo in obe-
nem jezijo zadnji dogodki v 
zvezi z zapiranjem posloval-
nic Nove Ljubljanske banke 
v manjših krajih. Že tako od-
maknjeni od središč bomo z 
izgubo poslovalnice v Krme-
lju postali še bolj oddaljeni. 
S predsednico Krajevne sku-
pnosti Krmelj Slavico Mirt in 
s sevniškim podžupanom Ja-
nezom Kukcem smo bili sicer 
na pogovoru v Ljubljani, kjer 
so nas prijazno sprejeli in po-
slušali, a to je bilo tudi vse. 

Večina bodočih srednješol-
cev iz Mirnske doline se od-
loča za nadaljevanje šolanja 
v Novem mestu, za izobra-
ževalne ustanove v Posavju 
se odločijo redki. Kaj je po 
vašem mnenju razlog za to?
Hm, po eni strani je odgovor 
enostaven, po drugi pa ima 
ta pojav svojo kompleksnej-
šo plat. V času mojih sre-
dnješolskih let je moral tisti, 
ki je šel v Krško ali Novo me-
sto, ostati v internatu, ker ni 
bilo na voljo ustreznih pre-
vozov. Danes se starši otrok 
odločajo za Novo mesto, ker 
imajo srednješolci organizi-
ran avtobusni prevoz do šole 
in nazaj. Morda k tej odloči-
tvi pripomore tudi naša per-
cepcija o Novem mestu kot o 
nekem regionalnem središču, 
ki naj bi ponujalo srednješol-

cem več možnosti. Potrebno 
pa je omeniti tudi to, da se 
je obseg kovinske industrije 
v naši dolini, ki je srednješol-
ce s tega območja usmerjal 
v tehnično šolo v Krškem, bi-
stveno zmanjšal. Prav tako je 
v zadnjih dvajsetih letih po-
stopoma, z ukinitvijo obrata 
Lisce v Krmelju pa dokonč-
no usahnilo zanimanje za te-
kstilni program. O tem smo 
morda razmišljali prepozno. 
Del odgovora pa verjetno pri-
speva tudi pogled na mrežo 
strokovnih šol in gimnazij v 
regiji in vplivna področja teh 
šol. Ampak to je že del širše 
razprave, ki se je bomo en-
krat tudi morali lotiti.

Zakaj je življenje v kraju, 
ki ima bogato in zanimivo 
preteklost, kljub težki go-
spodarski situaciji prijetno? 
Življenje v Krmelju je prije-
tno na svojstven način. Med 
domačini so še vedno žive 
pripovedi o življenju rudar-
jev in njihovih družin. V kra-
ju so spominska obeležja, ki 
ohranjajo del rudarske pre-
teklosti. Okolje je naravno, 
z mnogimi kotički za rekre-
acijo in sprostitev. Prebival-
cem kraja je omogočen do-
stop do osnovnih storitev, ki 
jih nudijo vrtec, šola, zdra-
vstveni dom, pošta, banka, 
trgovine in druge storitvene 
dejavnosti. V kraju, v kate-
rem sem odraščal in v kate-
rem sem ostal s svojo druži-
no, imam številne prijatelje. 
Tukaj najdem prepotreben 
mir za uspešno izpolnjeva-
nje vsakodnevnih službenih 
obveznosti. Prometne pove-
zave pa mi navkljub vsemu 
omogočajo, da sem v dobre 
pol ure lahko v katerem od 
regijskih središč. 
 Smilja Radi

Domen Kelnerič, Sevnica: Na letošnji zimski 
olimpijadi v ruskem Sočiju sem preko tele-
vizijskega ekrana spremljal predvsem nasto-
pe naših hokejistov in smučarjev skakalcev. 
Oboji so me navdušili, še posebej pa naši ho-
kejisti, ki niso bili favoriti, vendar so se na 
ledeni ploskvi borili kot risi. Osvojena mesta 

in medalje so odraz trdega dela in močne volje, zato so vsi 
naši tekmovalci zame junaki.

Barbara Kodrič, Črešnjice: Igre sem zelo po-
drobno spremljala, najbolj pa so me pritegni-
li športi, v katerih so nastopali naši športni-
ki. Navdušili so me tako hokejisti kot tudi vsi 
dobitniki medalj. Pričakovala sem, da bodo 
Slovenci domov prinesli štiri medalje, so jih 
pa še enkrat toliko, kar je res neverjetno. 

Mislim, da bodo ti uspehi dodatna motivacija mladim, da se 
začnejo ukvarjati s športom. 

Bojan Hrovatič, Sevnica: Redno sem spre-
mljal tekmovanja. Pritegnili so me skoki, 
zame so letos naši skakalci številka ena. Nav-
dušen sem nad vsemi kolajnami, ki smo jih 
dobili. Tolikšno število je presenečenje, to 
bo težko še kdaj doseči, saj so do sedaj v 
povprečju prejemali okoli tri medalje. Lah-

ko smo ponosni na naše športnike, ki tako promovirajo našo 
državo, politiki bi se morali učiti od njih. 

Anton Zakšek, Brestanica: Spremljal sem 
vse olimpijsko dogajanje, vključno z manj 
izpostavljenimi športi, zlasti pa seveda slo-
venske športnike, ki so dosegli zelo dobre 
rezultate, tudi tisti, ki niso osvojili medalj. 
Tudi v šoli, kjer delam, smo si skupaj z otro-
ki ogledali veliko tekmovanj v dopoldanskem 

času, se z njimi pogovarjali o rezultatih in opazil sem, da so 
tudi otroci začutili ta olimpijski duh.

V minulih dveh tednih je najbrž le redko kdo lahko pov-
sem spregledal zimsko olimpijado v ruskem Sočiju. Zago-
tovo si jo bomo zapomnili tudi po rekordni beri sloven-
skih medalj, saj je 66-članska odprava športnikov prinesla 
domov kar osem medalj in še kopico vrhunskih uvrstitev.

anketa

Vaš pogled na olimpijado

Rado Kostrevc

Rado Kostrevc, šolnik in kulturnik:

Jezik je pomembno in močno orodje
KRMELJ – Življenjska pot 53-letnega profesorja zgodovine in sociologije ter specialista managementa 
Rada Kostrevca (med drugim je tudi bibliotekar ter učitelj fakultativnega pouka računalništva in infor-
matike) iz Krmelja je močno prepletena s šolstvom in kulturo. Po zaključenem študiju se je zaposlil kot 
učitelj zgodovine na OŠ Krmelj, kjer je bil devet let tudi ravnatelj. Poklicna pot ga je nato vodila kot 
predavatelja v Šolo za ravnatelje na Brdu pri Kranju, a po dveh letih se je vrnil v šolske klopi kot ravna-
telj OŠ Trebnje. Na področju ljubiteljske kulture je pričel delovati leta 1978, ko se je kot dijak vključil 
v delo sekcije Mladi kulturniki pri DKŠD Svoboda Krmelj. Od takrat je vpet v delo na področju kulture v 
domačem kraju že več kot tri desetletja, kjer je pustil pomemben pečat.
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KOSTANJEVICA NA KRKI - Društvo podeželskih žena Pod 
Gorjanci Kostanjevica na Krki je v okviru projekta Ustva-
rimo zeliščni vrt Posavja 12. februarja pripravilo preda-
vanje Sabine Topolovec z naslovom „Ščepec začimb vsak 
dan prežene vse težave stran“.

Predavateljica Sabina Topolovec, sodelavka projekta Sku-
paj za zdravje človeka in narave ter soavtorica knjig Ščepec 
rešitve in Ščepec védenja, je številnim poslušalkam in po-
slušalcem v prostorih kostanjeviške šole med drugim pove-
dala, da ima lahko šopek svežih začimb več vitaminov kot ki-
logram sadja, le ščepec posušenih pa več antioksidantov od 
najbolj zdrave zelenjave, pa tudi, da mnoge začimbe doka-
zano učinkujejo enako ali celo bolje od zdravil sodobne far-
macije. Posebej je predstavila tudi zelišča v prehrani za do-
jenčke, pokazala nekaj manj znanih zelišč, denimo kurkumo 
in črno kumino, opozorila pa tudi na začimbe, obremenjene 
s pesticidi, prave načine nakupa oziroma pomen eko pride-
lanih začimb. Postregla je tudi z začimbnim kruhom in obi-
lico koristnih nasvetov, kako začimbe vključiti v vsakodnev-
no prehrano.
Kostanjeviško društvo, ki mu predseduje Anica Žugič, je 
eden izmed šestih partnerjev (poleg njega še Društvo kmetic 
Krško, Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmečkih žena Arni-
ka iz Radeč, Društvo kmetic Ajda iz Bistrice ob Sotli in OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško) v projektu, katerega vodilni par-
tner je Kulturni dom Krško. Kot je povedala vodja projekta 
Alenka Černelič Krošelj, želijo s ponovno vzpostavitvijo ze-
liščnega vrta na gradu Rajhenburg, naborom ljudskih praks, 
usposabljanji in delavnicami ter novimi izdelki povečati ka-
kovost življenja in dodano vrednost produktov ter okrepiti 
lokalno ekonomijo. 39 tisoč evrov vreden projekt je v večin-
ski meri sofi nanciran z LAS sredstvi. P. Pavlovič

BREŽICE – 17. februarja je v Splošni bolnišnici Brežice po-
tekala dobrodelna predaja stvari, ki so jih za otroški od-
delek brežiške bolnišnice zbrale mamice, povezane v do-
brodelnem društvu Srčne mamice.

Kot je za Posavski obzornik povedala ena izmed njih, Nina 
Berložnik, so z dobrodelno akcijo za SB Brežice, ki je pote-
kala od jeseni, zbrale tehtnico, oksimeter, termometer, piža-
me, majčke, gumijaste natikače, lončke za pitje čaja, igrače 
in negovalno kozmetiko. Brežiška bolnišnica je prva, ki jih je 
sama kontaktirala in jih prosila za pomoč (natančneje je bila 
to Irena Koprivnjak, bivša vzgojiteljica Vrtca Mavrica). „Ak-
cija se začne tako, da na facebook strani povabimo člane ter 
povemo, za kaj in za koga zbiramo,“ pravi Berložnikova in 
dodaja, da pošiljajo prošnje tudi različnim podjetjem, ki se 
ponavadi kar odzovejo na njihove akcije. Eno takšnih je tudi 
podjetje Goclick, ki je, kot nam je povedala njegova pred-
stavnica Tjaša Žagar, Srčnim mamicam pomagalo predvsem 
pri zbiranju igrač za brežiško bolnišnico. V društvu Srčne ma-
mice, ki ima sicer sedež v Šmartnem ob Paki, za koordinaci-
jo in zbiranje podatkov poleg Berložnikove skrbita še Nata-
lija Škerl in Barbara Napotnik, imajo pa še zagotovo nekaj 
tisoč članov oz. mamic, ki podarjajo stvari. „Vsi, ki so ime-
li kdaj otroka v bolnišnici, vedo, kako pomembne za njegovo 
okrevanje so predvsem igrače. V našem društvu se zato tru-
dimo, da polepšamo in olajšamo dneve malim junakom v slo-
venskih bolnišnicah in porodnišnicah,“ nam je še zaupala so-
govornica. Direktor SB Brežice Dražen Levojević je ob tem 
dejal, da otroški oddelek senzibilizira javnost in pritegne šte-
vilne donatorje. Donacija Srčnih mamic bo po njegovem olaj-
šala delo zdravstvenemu osebju. R. Retelj

Donacija za male junake 
brežiške bolnišnice

Zbrane stvari so brežiški bolnišnici predale članici dru-
štva Srčne mamice Berložnikova in Škerlova ter predstav-
nica podjetja Goclick Žagarjeva.

Bodoči dijaki in študenti napolnili 
posavske srednje šole in fakultete
KRŠKO/BREŽICE – Tudi letos sta na treh posavskih srednjih šolah in dveh fakultetah za bodoče dijake oz. 
študente potekala informativna dneva, na katerih so se podrobneje seznanili z izobraževalnimi progra-
mi, ki jih v naslednjem šolskem oz. študijskem letu razpisujejo izobraževalne ustanove. 14. in 15. fe-
bruarja so svoja vrata odprli Šolski center Krško-Sevnica, Gimnazija Brežice, Ekonomska in trgovska 
šola Brežice, Fakulteta za energetiko v Krškem ter brežiška Fakulteta za turizem. Rok za prijavo na 
srednjo šolo je 4. april, prvi prijavni rok za bodoče študente pa poteka še do 5. marca.

Športno dvorano krške srednje šole so na prvi termin in-
formativnih dnevov na ŠC Krško-Sevnica dodobra napolni-
li številni devetošolci, ki se odločajo o izbiri nadaljnjega 
izobraževanja. Skupaj z njihovimi starši so jim pripravili 
predstavitev programov in navedli prednosti, ki jih ponu-
ja šola. Manjkal ni niti pester zabavni program, predsta-
vili pa so se tudi njihovi najboljši učenci. Osrednji gost le-
tošnje predstavitve programov je bil direktor NEK Stane 
Rožman, ki je mlade poučil o prihodnosti energijskih oblik 
v posavski regiji. Po podatkih pristojnega ministrstva je 
na ŠC Krško-Sevnica za prihajajoče šolsko leto 2014/15 
razpisanih 312 prostih mest v 11 programih. S. U.

Na brežiški gimnaziji je predstavitev potekala v nabito 
polni predavalnici, ki so jo napolnili devetošolci in tudi 
njihovi starši. V programu, v katerem so sodelovali dija-
ki gimnazije, sta spregovorila tudi ravnatelj gimnazije 
Uroš Škof in svetovalna delavka mag. Gordana Rostohar. 
Za naslednje šolsko leto Gimnazija Brežice razpisuje štiri 
oddelke programa gimnazija (112 vpisnih mest) in en od-
delek ekonomske gimnazije (28). Če bo dovolj interesa, 
bodo v naslednjem šolskem letu oblikovali tudi oddelek s 
poudarjenimi športnimi vsebinami. Letos na šoli obeležu-
jejo tudi 15 let programa ekonomske gimnazije, ki so ga z 
videom predstavile dijakinje ekonomske gimnazije. R. R.

Tudi na ETrŠ Brežice so organizirali informativna dne-
va, na katerih so predstavili izobraževalne programe, ki 
jih razpisujejo za naslednje šolsko leto – ekonomski teh-
nik (28 prostih mest), triletni poklicno-tehniški program 
ekonomski tehnik (30), trgovec (26), logistični tehnik (28) 
in višješolski program ekonomist (redni: 50 + dve mesti 
za tuje študente, izredni: 70). Udeležence informativnih 
dnevov sta nagovorila ravnatelj ETrŠ Martin Šoško in rav-
natelj Višje strokovne šole Brežice Jože Kranjc, dijaki in 
študenti šole so vsem, ki se odločajo o nadaljnjem šola-
nju, spregovorili o številnih prednostih izobraževanja na 
ETrŠ, v šolski avli pa so se lahko tudi posladkali. R. R.

Na Fakulteti za turizem je bil letošnji prvi termin infor-
mativnih dnevov dobro obiskan. Zbrane sta nagovorila 
dekan doc. dr. Božidar Veljković in tajnik fakultete mag. 
Bojan Kurež. Doc. dr. Maja Turnšek Hančič je predstavila 
študij turizma in možnosti študija v tujini, študenta Jo-
žica Vohar in Alen Žgalin pa Študentski svet Fakultete za 
turizem. Po dekanovih besedah letos razpisujejo visoko-
šolski (70 prostih mest za redni in 35 za izredni študij) 
in univerzitetni študijski program turizem (redni: 40, iz-
redni: 20), pa tudi magistrski program turizem. Kot je še 
poudaril, brežiška fakulteta ponuja zanimiv študij z ogro-
mnim poudarkom na praksi. R. R.

Na Fakulteti za energetiko, ki ima sedež v Krškem in dislo-
cirano enoto v Velenju, je fakulteto predstavil prodekan za 
izobraževalne dejavnosti red. prof. dr. Jurij Avsec, ki je iz-
postavil lepe zaposlitvene možnosti diplomantov njihove fa-
kultete ter tudi dobre plače v energetiki in predavanja uve-
ljavljenih strokovnjakov. Dijake je k študiju energetike s 
svojimi izkušnjami poskušal spodbuditi tudi predstavnik GEN 
energije Gregor Androjna. Za naslednje študijsko leto ima 
fakulteta razpisanih 80 vpisnih mest za visokošolski stro-
kovni program energetika (plus 20 mest za izredni študij) in 
40 vpisnih mest za univerzitetni program energetika. S. U.

Predavanje o koristnosti začimb

Predavateljica Sabina Topolovec (levo), druga z desne 
predsednica kostanjeviškega društva podeželskih žena 
Anica Žugič

KRŠKO – Člani likovnega krožka pod mentorstvom akademske 
slikarke Mojce Lampe na Ljudski univerzi Krško so 13. febru-
arja pripravili priložnostno razstavo izdelkov. Na pobudo An-
tonije Žener so se odločili, da svoje likovne stvaritve daru-

jejo društvu Zdravje za Posavje, ki bo denar od prodanih slik 
po besedah pobudnice akcije namenilo nakupu mamografa 
za brežiško bolnišnico. Ob tej priložnosti je zbrane v imenu 
Ljudske univerze pozdravila Monika Novšak, ki je dejala: „Na 
krožek ste prihajali ne samo iz Krškega, ampak tudi iz Bre-
žic in Sevnice, delujete pa že kot homogena ustvarjalna sku-
pina, ki je nastala pred petimi leti. Na vas smo zelo ponosni, 
tudi zato, ker ste se odločili za donacijo v humanitarne na-
mene.“ Nekaj besed je likovnim zanesenjakom podala tudi 
mentorica, ki je med drugim še povedala, da se v likovnih iz-
delkih vidi napredek.  M. Hrvatin

Likovni izdelki za mamograf

Zaključek likovnega krožka je dobil humanitarno noto.
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ARTIČE - 15. februarja se je v Prosvetnem domu v Artičah od-
vijalo 17. območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž, ki so ga naslovili »Kdor hoče še pet‘, mora skra-
ja začet‘«. Prireditev je potekala v organizaciji JSKD - Ob-
močne izpostave Brežice in ljudskih pevcev Fantov artiških 
KUD Oton Župančič Artiče. Slednji so na odru nastopili prvi, 
v deželo ljudskega petja in melodij pa je obiskovalce pope-

ljalo še 12 skupin: Folklorna skupina KUD OŽ Artiče, Ljudski 
pevci Bizeljsko, Ljudske pevke Cerklje ob Krki, Vaški fantje z 
Doln‘ KUD Slavček Velika Dolina, Krajnski muzikanti KUD Slav-
ček Velika Dolina, Koledniki iz Bušeče vasi, KD Ljudski pevci 
Sromlje, Dobovski pevci KD Franc Bogovič Dobova, Ljudske 
pevke Žejno KUD Anton Kreč Čatež ob Savi, Pevci iz Globo-
kega, Godalna skupina z oprekljem FS KUD OŽ Artiče in Ka-
pelski pubje. Predstavitve nastopajočih skupin je prebirala 
Simona Rožman Strnad, ki je ob zaključku večera poudari-
la, da sta ljudska pesem in glasba pomembni za ohranjanje 
naše preteklosti, za kakovost bivanja v sedanjosti in za našo 
prepoznavnost v prihodnosti.  K. Klemenčič

BREŽICE – Člani Literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič 
Dobova so 19. februarja povabili v Kavarno pri Občini Breži-
ce na prvi letošnji kulturni večer, tokrat ob petrolejkah, ki 
so ga na povabilo dobovske sekcije oblikovale članice Kul-
turno umetniškega društva Budna vas. Zgoščen uvod v pred-

stavitev lege Budne vasi, ki je na robu med sevniško in rade-
ško občino, vendar uradno v občini Radeče, je naredil Rudi 
Stopar. Kot je poudaril, tam prebivalci budijo slovensko za-
vest in prvinsko domačnost, v preteklosti so na hribih gore-
li ognji, vidni daleč okoli ob prometu po Savi, kjer so prebi-
valci budno spremljali Turke ob njihovih vpadih na tukajšnje 
ozemlje. Glasbeno pesniški večer so oblikovale Ljudske pev-
ke Solzice, Eva Keber, ki jo je v ta del Slovenije s Češke pri-
peljala ljubezen, s poezijo in igranjem na kitaro ter pesnici 
Marija Bajt in Marjetka Erman. Likovna podoba z bogatimi 
in značilnimi ruskimi motivi, ustvarjenimi v temperah, pa je 
bil zanimiv dodatek mag. likovne umetnosti in glasbe, Rusi-
nje Elene Sigmund, ki jo je v ta slikovit del naše domovine 
prav tako zapeljala ljubezen. N. Jenko S.

Večer ljudskih pesmi in viž

Občina Krško ponuja izjemne 
možnosti športnih aktivnosti 
in nepozabnih doživetij v na-
ravi, med drugim tudi pestro 
ponudbo pohodniških in ko-
lesarskih poti, saj je na voljo 
več kot 40 pohodniških poti, ki 
skupaj z vinsko-kulinarično in 
nastanitveno ponudbo ponuja-
jo pristna doživetja. Pohodni-
štvo in kolesarjenje sta trenu-
tno med najbolj priljubljenimi 
športnimi in rekreativnimi ak-
tivnostmi pri nas in v tujini, 
saj vedno več ljudi spoznava, 
da se v vsakdanjem tempu ži-
vljenja odtujujejo od narave. 
Kot je poudaril župan občine 
Krško mag. Miran Stanko, je 
vizija občine Krško, »da sku-
paj z vsemi akterji na podro-
čju turizma razvijamo kakovo-
stno ponudbo za pohodnike in 
kolesarje, tako v mestu kot na 
podeželju, tako za občane kot 

Nastopila je tudi domača folklorna skupina.

Prvi večer ob petrolejki

Ljudske pevke Solzice v ospredju z Evo Keber, Marijo 
Bajt, Marjetko Erman in Eleno Sigmund

Brošura za pohodnike in kolesarje 
KRŠKO - V sodelovanju Občine Krško, Centra za podjetništvo in turizem (CPT) Krško ter Občinske turi-
stične zveze Krško je nastala brošura Pohodništvo in kolesarjenje v občini Krško s tehnološko napredno 
ponudbo. 19. februarja so jo v MC Krško predstavili župan občine Krško mag. Miran Stanko, vodja pro-
jekta Ksenja Kragl s CPT Krško in člani turističnih društev. 

tudi za obiskovalce, predvsem 
z razvito infrastrukturo«.

V brošuri je podrobno opisanih 
12 pohodniških in šest kolesar-
skih tematskih poti v občini Kr-
ško, ki so jih predstavili člani 

turističnih društev Brestani-
ca, Krško, Senovo in Lovrenc 
Raka Anton Zakšek, Mateja 
Pajič, Tone Petrovič in Alojz 
Kerin (pri brošuri sta sodelo-
vali tudi TD Podbočje in THD 
Zdole), pohodnica Pia Peršič 
in kolesar Boris Papac. Kot je 
poudarila vodja projekta Kse-
nja Kragl, so bili za izdelavo 
brošure, ki so jo izdali v ti-
skani in digitalni obliki (www.
visitkrsko.com), potrebni na-
tančni posnetki poti in sodelo-
vanje s strokovnjaki s tega po-
dročja. »Za pripravo brošur in 
opisov na spletu smo naredi-
li posnetek pohodnih ali kole-
sarskih poti z navigacijsko na-
pravo, digitalizirali sledi poti 
na Google zemljevidu, pripra-
vili virtualne prikaze zname-
nitosti v sliki, prostorske sta-
tistike poti (razdalje, višinske 
razlike, profi li, časi itd.), opi-
se poti z zgodbami, turistično 
ponudbo in opisi naravnih ter 

kulturnih znamenitosti, izde-
lali letak za vsako posamezno 
pot, naložen na splet, pripra-
vili vtičnike, da se digitalizi-
rana pot lahko naloži na sple-
tne strani društev, partnerjev 
ter omogočili nalaganje koor-
dinat v .gpx, .ovl in .trk zapi-
su za prenos na navigacijske 
naprave,« je pojasnila. Bro-
šura bo prispevala k promoci-
ji občine Krško na slovenskih 
in tujih sejmih, saj analize ka-
žejo, da je povpraševanje po 
tovrstnem materialu vse ve-
čje. V sklopu promocije bodo 
promovirali tudi vse aktual-
ne dogodke, ki jih turistič-
na društva organizirajo sko-
zi celo leto. 

Občina Krško se bo tudi le-
tos vključila v Posavski festi-
val tematskih poti 2014, ki bo 
potekal v maju in juniju, or-
ganiziranih pa bo enajst vode-
nih pohodov. Poleg dogodkov 
se člani turističnih društev 
trudijo za urejanje in vzdrže-
vanje vseh poti ter ponujajo 
individualna strokovna vode-
nja glede na povpraševanje. 
 P. Pavlovič

Vodja projekta Ksenja Kragl (CPT Krško) ob novoizda-
nih brošurah

Septembra bodo zgrajena nova

OSKRBOVANA STANOVANJA V BREŽICAH
V Brežicah, v neposredni bližini starega mestnega jedra in gradu Brežice, se septembra 

končuje gradnja prvih oskrbovanih stanovanj in novega doma starejših občanov.

Udobna, varna stanovanja v prelepem okolju 
so namenjena vsem tistim, ki se tudi v tretjem 
življenjskem obdobju ne želijo odpovedati ak-
tivnemu in samostojnemu slogu.
Ohranjajo vse prednosti bivanja v lastnem 
domu, kot sta avtonomnost in zasebnost, 
hkrati pa ponujajo varnost bivanja z možnostjo 
hitre pomoči v nujnih primerih.

Dvanajst novih oskrbovanih stanovanj je v ne-
posredni bližini doma starejših, kar je bistve-
nega pomena za kakovostno življenje stano-
valcev teh stanovanj.

Neposredna bližina doma starejših namreč 
omogoča vrsto pomoči in storitev po meri 
vsakega posameznika glede na njegove po-
trebe, na voljo sta na primer zdravstvena oskr-
ba in gospodinjska pomoč, med najpogostej-
še storitve v obliki ponudbe doma starejših pa 
spadajo: 
-  dnevno prinašanje obrokov hrane, gospo-

dinjska pomoč, čiščenje, pranje, likanje …
-  zdravstvena nega in storitve, 
-  klic v sili vseh 24 ur,
-  pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Stanovanja so grajena tako, da omogočajo bi-

vanje tudi gibalno oviranim osebam (dvigalo, 
širši prehodi, prilagojena oprema).

V objektu je 12 stanovanj, namenjenih za 
prodajo, velikosti od 52 do 58 m2, vključno 
z balkonom in shrambo. Vsakemu stanovanju 
pripada eno parkirno mesto.

Stanovanja so zgrajena po visokih standardih 
kakovosti, ob upoštevanju velike energijske 
varčnosti. Dobra razporeditev prostorov, veliko 
svetlobe in prekrasni razgledi na bližnjo okoli-
co dajejo stanovanjem še dodatno vrednost, 
poleg že vseh naštetih, ki jih omogoča neposre-
dna bližina doma starejših.

Vse informacije o prodaji 
in podrobnejši opisi so na voljo 

na spletni strani: 
www.oskrbovanastanovanja.si 

ali po tel. 041/667-234

Na voljo so še 

4 stanovanja, katerih 

ogled je možen v objektu.

NOVA

OSKRBOVANA STANOVANJA V BREŽICAH
V Brežicah, v neposredni bližini starega mestnega jedra in gradu Brežice, 

je zaključena gradnja prvih oskrbovanih stanovanj in novega doma starejših občanov.

KRŠKO - Na pobudo Društva likovnikov Krško OKO je bila 
4. februarja v Galeriji Krško, ki deluje kot enota Kultur-
nega doma Krško, odprta razstava s preprostim naslovom 
Vladka v spomin na kiparko Vladimiro Štoviček, ki bi 20. 
marca praznovala 80 let, a se je njena življenjska pot za-
ključila 31. avgusta 2012. 

Vladimira Štoviček je v Galeriji Krško, ki jo je z razstavo leta 
1966 odprl prav njen oče Vladimir Štoviček, prvič razstavlja-
la leta 1970, potem pa še v letih 1977, 1985 in 2009. Vladi-
mira, po imenu in življenjski poti sledilka očeta Vladimirja, 
je bila očetova umetniška sopotnica in dedinja, ob tem pa 
tudi akademska kiparka z lastno istovetnostjo in izrazom, 
ki se je oddaljeval od neposrednih vplivov predvsem v mali 
plastiki oziroma v malih aktih, ki so skozi desetletja postali 
ključen element prepoznavnosti umetnice. Izbor za to raz-
stavo je v največji meri opravil njen sin Andrej Čebular, ki 
je spremljal njeno delo in je lahko izbral njej najljubša ter 
po njenem mnenju tudi najbolj uspela dela, ki so nastajala 
predvsem v zadnjih letih. O umetnici in razstavi je sprego-
vorila Alenka Černelič Krošelj, višja kustosinja Galerije Kr-
ško. Odprtje razstave sta z glasbo obogatila Katarina Štefa-
nič Rožanec in Luka Dukarić, odprl pa jo je župan občine 
Krško mag. Miran Stanko. Razstava je odprta do 1. marca.
 Alenka Černelič Krošelj/P. P.

Razstava v spomin na Štovičkovo

BREŽICE – Član dobovske Li-
kovne družine pri KD Franc 
Bogovič Toni Vučajnk je 22. 
februarja v Kavarni Rosca s 
prijatelji pripravil razkošen 
večer poezije, ki jo je sprem-
ljala Tonijeva razstava foto-
grafi j. Fotografi je so posnete 
v naravi in nakazujejo maske, 
kar je še en dokaz, da nam 
narava vedno pokaže pravi 
obraz. Vučajnk, svetovni po-

potnik in človek mnogih razse-
žnosti, je povedal, da je rdeča 
nit večera libanonski umetnik, 
pesnik in pisatelj Khalil Gibran 
(1883-1931), avtor pesmi Nori 
mož. Vesna Davidovič je de-
jala, da je Gibran tretji naj-
bolje prodajan pesnik vseh ča-
sov, takoj za Shakespearjem in 
Lao Tzujem. Njegovo najbolj 
znano delo z naslovom Prerok 
(1923) je bilo prevedeno v več 
kot 40 jezikov. Toni je izluščil 
Gibranovo ugotovitev: »Kako 
sem postal nori mož? Takrat, 
ko so mi tatovi ukradli maske. 
In takrat sem začel loviti tato-
ve. Bil sem zbegan, ker brez 
mask nisem mogel živeti. Am-
pak takrat mi je sonce prvič 
poljubilo moj goli obraz. In od 
takrat nisem več želel nositi 
mask. Temveč živeti takšen, 
kakršen sem.« Kar je težko, 
pravi Toni, ter doda, da v ži-
vljenju želi in upa, da bo po-
stal nori mož. Takšni, kakršni 
so, so se v svoji avtorski poe-
ziji predstavili Miki Škofi č Ma-
urer (predstavil je tudi poezi-
jo svoje mame Neže Maurer, 
ki je zbolela), Ivana Pavlović, 
Anita Pegam, Drago Pirman, 
Špela Ravnikar, Peter Dirn-
bek, Toni Vučajnk (tudi kot po-
vezovalec večera) ter s spre-
mljavo na kitari Robi Petan.
 N. Jenko S.  

Večer poezije in 
fotografije

Toni Vučajnk
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SEVNICA – Prvo sredo v mesecu februarju in ob tretji oble-
tnici umetniških večerov, ki jih je gostitelj Rudi Stopar po-
imenoval po slovanskem bogu Radogostu, so se v grajski 
kapeli ter v zbirki Ogled na sevniškem gradu poklonili slo-
venskemu kulturnemu prazniku in pesniku Francetu Pre-
šernu s predstavitvijo krajinske arhitektke, slikarke in ilu-
stratorke s Senovega Vesne Zakonjšek s Senovega. 

»Včasih je nujno potrebna umetniška duša, da pokaže pot. 
Več, da jo zariše, označi, postavi markacije. Za to ni potre-
be, da so črte debele in bahatih barv. So lahko tanke lasni-
ce, ki jih bolj slutimo, kot vidimo. Peljejo skozi polja rahlo 
nanesenih prahcev, drobnih pikic, vendar mogočnih in ne-
štetih, ki tvorijo celoto misli duha in neskončno podobo kot 
vesolje. Služijo zgodbam pesnikov, pa tudi lastnini – osebno-
sti slikarja, risarja, ilustratorja, njeni lastni polnosti čute-
nja in življenjskemu dihu. V drobcenih zaznavah posipa na 
polju slik je ujeto bogastvo skromnosti v ideji, zgodbi in ho-
tenju navdihnjenja. Vesna si dovoli, da samo je. Da projici-
ra vse vidno in nevidno, tisto, kar tam je, ne da bi zagrabila 
všečkanje in ga ležerno delila med ljudi, ki delo največkrat 
ogledujejo in sadijo vase samo s takim sprejemanjem. Nje-
no delo je iskanje ključa, ki bi odstrnil skrivnostno vez med 
umetnikom in navdihom,« je strnil nekaj svojih misli o slikar-
skem delu Vesne Zakonjšek sevniški umetnik Rudi Stopar. 

Kulturni večer sta obogatila pesnik in novinar Milenko Stra-
šek iz Petrovč s prebiranjem lastne poezije iz zadnje pesni-
ške zbirke z naslovom Z zgodbami se bom pokril ter pesnik 
in kantavtor Dani Bedrač iz Celja s petjem in igranjem na 
kitaro ter orglice.  S. Radi, foto: R. Petančič

Vesna Zakonjšek v oknu Radogost

V februarju se v oknu Radogost na sevniškem gradu s svo-
jimi deli predstavlja krajinska arhitektka, slikarka in ilu-
stratorka Vesna Zakonjšek s Senovega.

BREŽICE – Ivan in Aleš Tomše sta se 12. februarja v galeriji 
Posavskega muzeja Brežice predstavila s fotografsko raz-
stavo, ki sta jo naslovila »Srečevanja«.

Po otvoritvenem nastopu kantavtorja Petra Dirnbeka je pri-
jatelje fotografske umetnosti ter prijatelje in znance obeh 
avtorjev v imenu organizatorja, Posavskega muzeja Breži-
ce, in v svojem imenu nagovorila kustosinja Vlasta Dejak, 
o razstavi, ki jo je postavil in zanjo opravil izbor fotografi j 
akademski slikar in fotograf Rajko Čuber, pa je spregovorila 
umetnostna zgodovinarka in fotografi nja Nina Sotelšek. Iz-
postavila je, da Ivanovi in Aleševi portreti na eni strani pred-
stavljajo osebe, katerih obrazi in življenjske zgodbe so ju 
ustvarjalno nagovorile, po drugi strani pa predstavljajo av-
torja, ki sta skozi portretirance izrazila tako sebe kot svojo 
izpoved o soljudeh. Portretiranje je neke vrste estetsko kon-
struktiven in psihološki problem, je igra med fotografom in 
portretirancem, saj fotograf z legitimnimi sredstvi vstopa v 
portretirančev svet. Avtorja sta to storila drzno, radovedno, 
hkrati pa sta dopustila portretirancu, da je ohranil svojo du-
hovno integriteto kot pečat svoje osebnosti.

V slavnosti odprtja razstave sta sodelovala Moški pevski zbor 
Slavček z Velike Doline in operna pevka mag. Biljana Ivano-
vić – Biba, avtorja Ivan in Aleš Tomše sta se vsem zahvalila 
za pomoč in podporo pri njunem projektu, direktor muzeja 
dr. Tomaž Teropšič, ki je obema avtorjema podelil grafi č-
ni mapi, pa je prisotne popeljal v otvoritev razstave z misli-
mi, da vsaka razstava predstavlja novo življenje, ki ga do 9. 
marca v galerijskem prostoru dajeta domača, brežiška av-
torja. N. Jenko S.

Ivanova in Aleševa »Srečevanja«

Aleš in Ivan Tomše

KRŠKO - JSKD Območna izpostava Krško je 11. februarja 
v Dvorani v parku pripravila odprtje slikarske razstave Mi-
lana Rožmarina z naslovom Znamenite hiše.

Avtorja in njegova dela je predstavila Alenka Černelič Kro-
šelj, ki je zapisala: »‘Barve‘, je najbrž ena prvih misli vsake-
ga, ki vstopi v prostor, kjer so razstavljene slike Milana Ro-
žmarina, naravoslovca – fi zika, ki razume svet okoli sebe bolj 
racionalno kot tisti, ki številne, čeprav preproste zakonitosti 
našega okolja ne razumemo. A vendar je tudi to racionalno 
razumevanje in znanje lahko predvsem vzgib za prehajanje 
iz enega sveta v drugega. Za razumevanje sveta, kot ga lah-
ko razumejo samo kompleksne osebnosti in znotraj te kate-
gorije predvsem ustvarjalci … Vsaka slika ima svoj naslov in 
svoj original na točno določenem mestu in v točno določe-
nem okolju. Vendar pa so ti naslovi samo del komunikacije 
oziroma so »igra« avtorja z mislimi in dojemanjem obisko-
valca.« V glasbenem programu so nastopili učenci Glasbene 
šole Krško Matic Sotošek, Jakob Ban in Eva Fritz, ki sesta-
vljajo pihalni trio pod vodstvom učitelja Robija Pirca, ter 
harmonikarja Elvis Preskar in Eva Bahčič pod vodstvom Mar-
tine Horvat. Razstava bo na ogled do 4. marca.
 Sonja Levičar/P. P.

Znamenite hiše Milana Rožmarina

Milan Rožmarin (v sredini) ob svojih delih

SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je 20. 
februarja potekalo odprtje samostojne slikarske razsta-
ve „Sonce vstaja nad miti“ profesorice likovne pedagogi-
ke, oblikovalke vitrajev in slikarke Elene Sigmund iz Bu-
dne vasi pri Šentjanžu.

»Vse se je začelo z idejo prikazati na platnu mite naših slo-
vanskih prednikov,« je dejala Elena Sigmund, ki ji je uspelo 
skozi govorico barv delno odkriti zaveso preteklosti. »Stare 
zgodbe ne čakajo, da bi postale vroče, kar je skorajda ne-
mogoče, ker jih stoletja hladimo in potiskamo v pozabo. Sli-
karka pa jih je obdelovala in obdelala, da so zažarele v naš 
čas. Miti so energija, iz katere je Žar ptica, Mogol, Rajske 
ptice, Labodja carica, Bojan in ves Panteon slovanskih bo-
gov ter legende o njih. Že stoletja vzhajajo s soncem nad 
nami in svetom,« je opisoval avtoričino ustvarjalno energi-
jo sevniški vsestranski umetnik Rudi Stopar, ki je zaključil, 
da je to razstava zrele umetnice, ki je ustvarila kristal – ho-
mogen, avtonomen, sončen in sočen, v katerem vsaka posa-
meznost izraža celoto. 

Razstava je motivno razdeljena na dva dela – prvi je pove-
zan z legendami in pravljicami o pticah. V njem zavzemajo 
posebno mesto slike, ki jih je umetnica poimenovala Boja-
nove zgodbe. Ime Bojan se v ruski literaturi večkrat pojavi, 
bil je velik borec in slaven pevec goslač z nadnaravno mo-
čjo. Drugi del razstave je zasnovan na raziskovanju simboli-
ke in njenega pomena. 

Otvoritveni program je s prebiranjem svojih pesniških del 
obogatila sevniška besedna umetnica Jožica Udovč Krhen 
in z narodnozabavnimi napevi ansambel Fantje izpod Lisce. 
Razstavo si je mogoče ogledati v odpiralnem času sevniške-
ga gradu vse do 16. marca.  S. Radi

Elenino sonce je vstalo nad miti

Elena Sigmund (desno) in njena mladostna prijateljica 
Maša, ki je pripotovala na otvoritev razstave iz slikar-
kine nekdanje domovine Rusije

Občina Radeče je objavila javni razpis za fi nanciranje in 
sofi nanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v letu 2014. Iz proračuna se v višini 
13.680,00 evrov fi nancirajo oziroma sofi nancirajo kulturni 
programi, ki so namenjeni čim širšemu krogu uporabnikov in 
sodijo v eno od naslednjih skupin:

• organizacija kulturnih prireditev, posvečenih državnim in ob-
činskemu prazniku,

• priprava in izvedba raznih oblik izobraževanja na občinski 
in medobčinski ravni,

• sodelovanje skupin in posameznikov na prireditvah na občin-
ski, medobčinski, državni in meddržavni ravni,

• samostojni programi društev, skupin in posameznikov, ki pri-
pomorejo h kakovostni kulturni ponudbi na področju obči-
ne Radeče,

• priprava in izvedba kulturnih prireditev z udeležbo skupin ali 
posameznikov izven področja občine Radeče.

Iz proračuna se v višini 19.000,00 evrov sofi nancira tudi re-
dna ljubiteljska kulturna dejavnost.

Pravico do prijave na razpis imajo kulturna društva in njiho-
ve zveze, druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti 
registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove in po-
samezni kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. 
Rok za prijavo na razpis je do 3. marca 2014. Razpisna doku-
mentacija je na voljo na www.radece.si, dobite jo lahko na 
sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, 
in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur v vložišču občine. 

Objavljen je tudi javni razpis za sofi nanciranje programov 
športa v letu 2014. Za uresničevanje programskih nalog 
športa se iz proračunskih sredstev v višini 42.350,00 evrov 
sofi nancirajo športni programi. 

Na razpis za sofi nanciranje programov lahko kandidirajo špor-
tna društva, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zveze 
športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posame-
zna območja oziroma panoge, zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na podro-
čju športa in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacij-
ske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih špor-
tnih aktivnosti, 

• da imajo za določene športne programe organizirano redno 
dejavnost in vadbo, za katero so registrirani najmanj eno 
leto pred datumom razpisa, 

• da izvajajo programe, namenjene občanom in vključujejo 
najmanj 80 % članov s stalnim prebivališčem v občini Ra-
deče, 

• da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem 
v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, 

• da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, član-
stvu in plačani članarini.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo na Občino Radeče prispele 
do vključno 21. marca 2014 oziroma bodo ta dan kot pripo-
ročena pošiljka oddane na pošti. Prijavi je potrebno priložiti 
obrazce iz razpisne dokumentacije, ki jo lahko dvignete na 
sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. 
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na www.radece.si. 

Obvestilo o razpisih

VRHOVO - Na predvečer kulturnega praznika smo se v dvora-
ni Prosvetnega doma Vrhovo zbrali člani Prosvetnega društva 
Vrhovo in Krajevne organizacije Rdečega križa Vrhovo, da bi 
skupaj izvedli občna zbora. V uvodnem delu so nas prijetno 
presenetili člani mladinske gledališke skupine Urška Klajn, 
Luka Klanšek in Nejc Povšič. Po odpeti Zdravljici, ki jo je 
zapel član otroške gledališke skupine Anže Brečko, so izve-
dli kviz z naslovom Prešerno po Prešernu, na katerem smo se 
preizkusili v znanju o Francetu Prešernu in tako na povsem 
drugačen način dostojno obeležili državni praznik.
Občna zbora sta odprli predsednica PD Vrhovo Andreja Bur-
kelc Klajn in predsednica KO RK Vrhovo Simona Kržan. Poz-
dravili sta vse prisotne, še posebej županjo občine Radeče 
Rafaelo Pintarič, predsednika PGD Vrhovo Rudija Jevševar-
ja in predsednika KO RK Radeče Mihaela Kuneja. Sledila so 
poročila predsednikov o delu v letu 2013 in poročila blagaj-
nikov, iz katerih smo izvedeli, da obe društvi delata veliko 
in se trudita vsak na svojem področju, da pa se povsod po-
zna stanje v državi. Predsednici sta predstavili tudi okvirni 
program dela za leto 2014 na področju kulture, športa in hu-
manitarne dejavnosti.

 Prosvetno društvo Vrhovo

Kviz o Prešernu in občna zbora

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar
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DOBOVA - Na pobudo Jožice Povh je bila pred tremi leti usta-
novljena Folklorna skupina Dobova, ki kot sekcija deluje v 
okviru Kulturnega društva Franc Bogovič. Po skromnih začet-
kih danes v njej pleše že devet parov, dva harmonikarja pa 

skrbita za glasbeno spremljavo. Starostna sestava skupine je 
zelo pestra, saj so članice in člani stari od 14 do 68 let. Leta 
2013 se jim je pridružila tudi Pavla Bunetič, tako da so ple-
su dodali še petje. Pod vodstvom Jožice Povh skupina, ki jo 
veže ljubezen do folklore, plesa in ohranjanja naše kulturne 
dediščine, vadi enkrat tedensko zelo marljivo, udeležujejo 
pa se tudi seminarjev, revij in nastopov.  V. Godler

Tri leta Folklorne skupine Dobova

Dobovski folklorniki

KOZJE, SENOVO – Ob prazniku KS Senovo se je 15. februar-
ja okoli 400 pohodnikov podalo na enajstkilometrsko pot iz 
Kozjega do koče na Bohorju. Tradicionalni, že 20. Valenti-
nov pohod so organizirali Planinsko društvo Bohor-Senovo, 

Krajevna skupnost Senovo in Turistično društvo Kozje. Pred 
dvajsetimi leti sta se na to pot prvič podala člana PD Bohor 
Senovo Marija in Miro Krušič, leto kasneje so jo poimenova-
li Valentinov pohod, organizacijo pohoda pa je prevzelo PD 
Bohor Senovo. Doslej se je na pot odpravilo največ 420 po-
hodnikov. Izvedli pa so ga v vsakem vremenu, tudi ko si je 
bilo potrebno utirati pot skozi snežne zamete ter kljubovati 
nizkim temperaturam in vetru.  B. Colarič

Prvi zapisi o maškaradi meni-
hov v nekdanjem cistercijan-
skem samostanu sicer sega-
jo že v leto 1747, vendar za 
„uradni“ začetek šelmarije 
šteje letnica 1854, ki je zapi-
sana v grbu simbola kostanje-
viškega pustovanja – šelme. 
Potem ko je pustna skupina 
dolga leta delovala v okvi-
ru Kulturnega društva Loj-
ze Košak in Turističnega dru-
štva Kostanjevica na Krki, so 
pustni zanesenjaki leta 2007 
ustanovili Etnološko društvo 
Prforcenhaus, ki od takrat da-
lje organizira šelmarijo. 

V knjigi Kostanjeviška šelma-
rija (za razliko od sponzor-
jev je predstavniki medijev, 
ki širimo glas o kostanjevi-
škem pustovanju preko kra-
jevnih meja, nismo dobili) 
je, kot je povedala urednica 
knjige Mihaela Kovačič, po-
drobno opisan scenarij štiri-
dnevnega pustovanja, od pu-
stne nedelje do pepelnične 
srede, zabeleženi so vsi do 
sedaj znani predsedniki Pr-
forcenhausa, predstavljeni 
vsi glavni pustni liki, njihova 
vloga in pomen, zabeležene 
pa so tudi dogodivščine pu-
stnega časa, spomini in pri-
čevanja. Kot je dejal Brane 
Čuk, ki ima že dolga leta vlo-
go guvernerja banke, je šel-

Uvod v zbor je opravila pod-
predsednica Planinskega dru-
štva Brežice Danica Fux s 
potopisom na „damski triti-
sočak“ Säuleck 18. in 19. av-
gusta ter na Krn in Bogatin 
v lanskem vročem juliju, saj 
so, kot je v poročilu povedal 
predsednik društva Tone Je-
senko, planinski izleti osnov-
na dejavnost planinstva. Var-
no so opravili 99 izletov v 
različnih skupinah, kjer so 
všteti izleti iz osnovnega pro-
grama, izleti skupine upoko-
jencev – torkarjev, izleti mla-
dih planincev, izleti na taborih 
in izleti skupine na Uprav-
ni enoti Brežice. Uspešno so 
opravili tradicionalne pohode, 
teh se udeležujejo tudi števil-
ni planinci iz drugih planinskih 
društev (med njimi pohod po 
poti slovenskega tolarja), bili 
so soorganizatorji 37. pohoda 
Po poteh Brežiške čete. Z ve-

Jubilej kostanjeviške šelmarije
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Kostanjevici na Krki letos obeležujejo 160. obletnico pustnega festivala šel-
marija. Ob jubileju so 14. februarja v Lamutovem likovnem salonu pripravili srečanje ljubiteljev pu-
stovanja, prijateljev in novinarjev, naslednji dan pa še pustno akademijo za občane in občanke, kjer so 
predstavili knjigo Kostanjeviška šelmarija in razstavo Pust skozi čas ter podelili najvišje pustno prizna-
nje – zlato šelmo Tinetu Hodniku.

marija mešanica mestnih in 
kmečkih dogajanj, ob tradi-
cionalnih (oče šelme, pred-
sednik Prforcenhausa, kano-
nik, guverner banke, mestni 
sodnik, mestna gospoda, me-
nihi, purger garda ...) pa se 
uveljavljajo tudi novi liki in 
običaji (plačilno sredstvo ko-
stanj, vinjete, ambasada v 
Šentjerneju, protokolarno 
vino), ki bodo sčasoma prav 
tako postali tradicionalni. Na 
razstavi Pust skozi čas, katere 
avtor je aktualni predsednik 
Prforcenhausa Toni Bizjak, je 
predstavljen fotografski zapis 
dogodkov štirih dni pustova-
nja (najstarejše so fotografi -
je iz let 1956 in 1957, ki jih 

je kostanjeviškemu društvu 
podaril Slovenski etnograf-
ski muzej), poleg tega pa še 
prapor kostanjeviške purger 
garde iz leta 1932 ter števil-
ni ohranjeni predmeti s pri-
dihom pustovanja (pustni ko-
stumi, plakati, glasbila ipd.).

Na pustni akademiji, ki so se 
je ob številnih občanih in ob-
čankah udeležili tudi dr. Ja-
nez Bogataj, dr. Bojana Ro-
gelj Škafar in dr. Nena Židov 
iz Slovenskega etnografskega 
muzeja, sta Bizjak in predse-
dnik Etnološkega društva Pr-
forcenhaus Jurij Kovačič po-
delila prvo najvišje pustno 
priznanje – zlato šelmo. Pre-

jel jo je dolgoletni član Prfor-
cenhausa Tine Hodnik, ki je 
leta 1984 postal predsednik 
Prforcenhausa, že četrt stole-
tja pa ima vlogo očeta šelme.

Letošnja jubilejna šelmarija 
se prične v nedeljo, 2. marca, 
z jutranjo pustno budnico ter 
popoldanskim oklicem Kuren-
ta in veliko pustno povorko, 
v ponedeljek bo občni zbor 
Prforcenhausa in ples v ma-
skah, na pustni torek gonje-
nje medveda, oranje in seja-
nje ter promenadni koncert, 
na pepelnično sredo pa se pu-
stovanje zaključi s pogrebom 
Kurenta in veselo sedmino.
 Peter Pavlovič

Dobitnik prve zlate šelme 
Tine Hodnik

Negujejo vrednote planinstva

seljem so vodili skupine iz dru-
gih planinskih društev po do-
mačih planinskih poteh in s 
tem prispevali k turistični pro-
mociji naših krajev. Program 
pestrega dela, ki so ga sprejeli 
pred letom dni, so tako skoraj 
v celoti uresničili. Predsednik 
Jesenko se je zahvalil članom 
upravnega in nadzornega od-

bora, vodjem odsekov, sekcij, 
odborov, skupin in praporšča-
koma ter vsem planinkam in 
planincem, saj so le skupaj 
lahko uspešno uresničevali 
program društva, skupaj ne-
govali vrednote planinstva, 
skrbeli za promocijo zdrave-
ga načina življenja in krepi-
li skrb za neokrnjeno naravo.  
Planinsko društvo Brežice je 
imelo v letu 2013 462 članov s 
plačano članarino, nadaljuje 
pa se trend minulih nekaj let 
– število odraslih članov nara-
šča, žal pa upada število čla-
nov mladinskih skupin. In ne-
nazadnje – planinci in gostje 
so na zboru prejeli že 28. šte-
vilko ličnih in vsebinsko boga-
tih Planinskih utrinkov, ki jih 
ureja planinka Milena Jesen-
ko. Priznanja so prejele Olga 
Kržan, Jožica Srpčič in Nuša 
Vanič, zahvale pa Vesna Ku-
nej, Lidija Stipič, Andreja 
Matijevc, Simon Matijevc, 
Franjo Kunej in Krajevna sku-
pnost Osredek. 
 N. Jenko Sunčič  

BREŽICE – Člani Planinskega društva Brežice so 14. februarja v prostoru OŠ 
Brežice osvežili spomin na planinske dejavnosti v minulem letu. Pri tem so 
se jim pridružili številni predstavniki prijateljskih planinskih društev iz Slo-
venije in Hrvaške, častna predsednica društva Marije Veble in častni član 
Ivan Veble ter župan Ivan Molan.

Člani Planinskega društva Brežice z gosti na občnem zbo-
ru (foto: M. Tokić)

20. Valentinov pohod Kozje-Bohor

Del pohodnikov na poti

ZABUKOVJE - V mrzli zimi pred 70 leti se je 1112 bork in bor-
cev Tomšičeve, Šercerjeve in Bračičeve brigade, ki so sesta-
vljali 14. divizijo, v začetku februarja na svojem osvobo-
dilnem pohodu izpod jarma nemškega rajha ustavilo tudi v 

vasi Zabukovje v sevniški občini, od koder so nato nadalje-
vali pot v dolino Gračnice in proti Laškem. V spomin na ta 
dogodek je potekala 8. februarja v poznem popoldnevu pri 
kulturnem domu v Zabukovju krajša slovesnost. Pohodnice 
in pohodnike, med katerimi je bil tudi radeški poslanec v DZ 
Matjaž Han, so pozdravili predsednik sevniškega občinskega 
združenja borcev za vrednote NOB Maks Popelar, predsednik 
Krajevne skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher in sevniški 
podžupan Jože Žnidarič. »Kdor nima svoje narodne kultu-
re, zanj obstoja ni. V partizanskih enotah so bili ljudje, ki 
so se tega globoko zavedali, a žal so premalo cenjeni v seda-
njem času. Imamo svobodo, samostojnost. Kje je danes eno-
tnost in enakost? Je danes to ta enotnost, enakost, svoboda, 
samostojnost, za katero so se borili posamezniki?« je bilo v 
govoru sevniškega podžupana izrečenih tudi nekaj vprašanj. 
 S. R., foto: L. M.

V spomin na pohod 14. divizije

Pohodniki in pohodnice so se za nekaj minut ustavili v naj-
višje ležeči vasi v sevniški občini, v Zabukovju. 

Osrednji liki šelmarije: purger garda (na obeh straneh), 
oče šelme, predsednik Prforcenhausa, kanonik, guverner 
banke (manjka mestni sodnik)

SENOVO - Pred dvema letoma 
so v Planinskem društvu Bohor 
Senovo po daljšem premo-
ru obudili Planinski ples, ki je 
tradicionalno potekal ob dne-
vu žena. Letošnji ples bo po-
tekal ravno na dan žena, torej 
8. marca, v športni dvorani na 
Senovem. Na zadnjih dveh ple-
sih so se vrteli ob ritmih Slo-
venskih zvokov, letos pa so se 
odločili za osvežitev in tako 
prihaja na Senovo znani an-
sambel Igor in Zlati zvoki. Kot 
vedno bodo poskrbeli za oku-
sno večerjo in odlično pijačo, 
manjkal pa ne bo niti sreče-
lov. Vstopnina z večerjo zna-
ša 20 evrov. Letošnji izkupiček 
bo namenjen nakupu šotorov 
za taborjenje. Prodaja vsto-
pnic bo potekala do srede, 5. 
marca, po sledečem razpore-
du: ob ponedeljkih od 18.00 do 
20.00 v Planinski sobi na Tito-
vi 106, Senovo; ob sredah od 
18.00 do 20.00 ter ob nedeljah 
od 10.00 do 12.00 pa v Gostil-
ni Senica Senovo. Za več infor-
macij lahko pokličete na 040 
719 096 (Gregor) ali pišete na 
planinski.ples@gmail.com. 

Tudi letos 
Planinski ples

SEVNICA – V sevniški kultur-
ni dvorani bo v sredo, 12. 
marca, ob 11. uri srečanje 
ob prvem letu delovanja So-
cialnega inkubatorja Posav-
ja, Zavoda KNOF so.p. Na 
dogodku bodo postregli z 
informacijami o socialnem 
podjetništvu iz prve roke ter 
konkretnih težavah in rezul-
tatih, nastalih v praksi. Pred-
stavili bodo delo dveh pro-
fi tnih centrov inkubatorja 
Zelena Sevnica in Stara šola. 

Prva obletnica 
Zelene Sevnice
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BREŽICE - V Mestni hiši Brežice bo Center za podjetništvo in 
turizem, ki deluje v okviru ZPTM Brežice, jutri, 28. februarja, 
ob 17. uri gostil izobraževalno-motivacijski dogodek, katerega 
glavni namen je priprava podjetnikov za prijavo na tekmova-
nje Start:up leta 2014. Skupaj s podjetjem, ki že ima izkušnje 
pri prijavi na razpis P2, podjetniškim podpornim okoljem in 
strokovnjaki bodo udeležence dogodka navduševali za pod-
jetništvo. Udeleženci dogodka bodo pridobili potrebna zna-
nja in podjetniške izkušnje iz prve roke. Podane bodo ključne 
informacije – znanja tako z vidika ustanovitve in zagona star-
tup podjetja kot tudi z vidika prijave na tekmovanje in pri-
dobitve zagonske subvencije P2. Inovativna podjetja, mlajša 
od treh let, se lahko s svojimi poslovnimi načrti do 10. marca 
prijavijo na spletni strani www.startup.si. Poudarek pri oce-
njevanju poslovnih načrtov bo na podjetniški ekipi, poznava-
nju in velikosti trga ter na jasnosti opredeljenega poslovnega 
modela. Število mest je zaradi kakovosti dogodka omejeno, 
zato je obvezna prijava na info@pcbrezice.si.

Start:up roadshow v Brežicah

Okoljevarstveno soglasje 
za HE Brežice

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
Agencija RS za okolje, je dne 7. 2. 2014 pod številko 35402-
4/2013-48 izdala okoljevarstveno soglasje za HE Brežice 
nosilcema posega, Hidroelektrarnam na spodnji Savi, d.o.o., 
Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice, in INFRI izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 
Leskovec pri Krškem, ki se nanaša na gradnjo jezovne zgradbe 
z akumulacijskim bazenom, gradnjo visokovodnih nasipov za 
zaščito naselij, gradnjo drenažnih kanalov v zaledju, ureditev 
potoka Močnik in ravnanje z rodovitno prstjo na zemljiščih. 

Na odločbo se je bilo možno pritožiti v 15 dneh od dneva 
vročitve, vendar smo se v družbi HESS možnosti pritožbe 
odpovedali, tako da je odločba pravnomočna.

Glede na zaključene dosedanje aktivnosti je družba HESS, 
d.o.o. zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vložila na 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v ponedeljek, 17. 2. 
2014. Glede na vloženo zahtevo in roke same izdaje gradbeno 
dovoljenje za HE Brežice pričakujemo v mesecu marcu 2014. PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

9.990 €*

·  dvopodročna  
klimatska  
naprava

·  5 vrat
·  6 zračnih blazin

Cool ali hot?

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,4–6,7 l/100 km. Izpuh CO2: 87–154 g/km. Podrobnejše 

informacije o porabi goriva in emisijah CO2 novih osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na 

prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

* Cena velja za model peugeot 208 Active 1,2 VTi, 5 vrat in opcijo avtomatska dvopodročna klimatska naprava in ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja za dobave 

do 31.12. 2013. Štiri leta podaljšane garancije vključuje 2 leti pogodbene garancije in dve leti podaljšane garancije Optiway oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov.

*Več o programu zvestobe Moj Peugeot na www.peugeot.si

www.peugeot.si

Uvodni predstavitvi aktualnih 
dogajanj na področju kmetij-
stva in gozdarstva je sledila 
predstavitev možnosti za so-
delovanje zadrug na področju 
skupnega trženja mleka. »Mle-
ko moramo začeti prodajati, 
doslej smo ga podarjali,« je 
dejal direktor Kmečke zadru-
ge Sevnica Borut Florjančič. 
»Če ne bomo dobro organizira-
ni in če ne bomo z dobro pro-
mocijo prepričali slovenskega 
potrošnika, da bo iskal izrec-
no slovensko mleko in bil zanj 
pripravljen tudi malo več pla-
čati, bomo zelo težko konku-
rirali večjim, ki proizvajajo 
ceneje,« pa je poudaril pred-
sednik Zadružne zveze Slove-

Mleko prodajati, ne podarjati
MALKOVEC - V Vinskem dvoru Deu na Malkovcu je 13. februarja potekal regijski posvet za zadružni-
ke posavske regije, ki so se ga udeležili tudi člani upravnih in nadzornih odborov zadrug ter zaposle-
ni v zadrugah, predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk in državna sekretarka na Ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje mag. Tanja Strniša.

nije Peter Vrisk, ki je še do-
dal, da se morajo posamezni 
pridelovalci mleka povezati in 
na trgu nastopiti skupaj. To je 
še posebej pomembno zaradi 
tega, ker se za naslednje leto 
napoveduje ukinitev mlečnih 
kvot. Le-te je EU uvedla v ob-
dobju prevelike ponudbe mle-
ka leta 1984, v letu 2003 pa je 
bil sistem mlečnih kvot podalj-
šan do leta 2015. »Potrebno je 
enotno, skupno sodelovanje, 
ne pa skakanje drug drugemu 
na dvorišče. S tem se dela raz-
dor,« je bil jasen Vrisk.

V Posavju deluje šest zadrug. 
Poslovanje petih je bilo v letu 
2012 pozitivno, le ena je po-
slovala negativno. Skupaj so 
posavske zadruge ustvarile 
dobrih 76.000 evrov dobička 
in 12.000 evrov minusa. Vseh 
šest posavskih zadrug (sevni-
ška, krška, brežiška, bohorska, 
bizeljska in kostanjeviška) se 
je odločilo, da podprejo eno-
tno prodajo mleka pod zadru-
žnim okriljem.  S. Radi

Državna sekretarka na MKO mag. Tanja Strniša, predse-
dnik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk ter direktor 
KZ Brežice in regijski zadružni koordinator Jože Strgar

Tako kot drugod v Evropi so 
tudi pri nas prodajalci ele-
ktrične energije že ponudi-
li kupcem različne možno-
sti nabave okolju prijazne 
energije oziroma t. im. eko-
loške pakete, ki pa se niso 
dovolj uveljavili. Zato so 
se v ECE kot prvi v Sloveni-
ji odločili za novo poslovno 
potezo, s katero vsem svo-
jim kupcem zagotavljajo, da 
bodo odslej prejemali elek-
triko, ki bo proizvedena iz-
ključno s pomočjo obnovlji-
vih virov. Medtem ko je bilo 
potrebno za okoljsko osve-
ščenost doslej celo doplača-
ti, pa pri ECE to ne bo več 
potrebno. Še več, za naroč-
nike, ki bodo energijo plače-
vali preko trajnikov ali preko 
računov v elektronski obliki, 
bodo cene celo do šest od-
stotkov nižje. 

Kot je na novinarski konfe-
renci povedal direktor mag. 
Mitja Terče, so v ECE pono-
sni, da so v šestih letih, kar 
je v Slovenji prišlo do odpr-
tja trga z energijo, zadrža-
li kar 90 odstotkov tedanjih 
kupcev, kar pomeni, da jim 
jih novi ponudniki niso uspe-
li prevzeti. Še več, prihajajo 
novi in vračajo se tudi tisti, 

Elektrika za gospodinjstva cenejša
in samo še iz obnovljivih virov
CELJE - Družba Elektro Celje Energija (ECE), ki je po velikosti tretji trgovec z elektriko v Sloveniji, bo 
s 1. marcem začela svojim kupcem v gospodinjstvih dobavljati električno energijo izključno iz vodnih, 
sončnih in vetrnih elektrarn. 

ki so odšli. Lani je ECE ustva-
ril kar 110 milijonov evrov 
prihodkov in dober milijon 
evrov dobička ter prodal naj-
več električne energije v sto-
letni zgodovini svoje matične 
družbe Elektro Celje. 

Terče pravi, da imajo t. im. 
zelene energije dovolj za 
vse svoje odjemalce v okoli 
150.000 gospodinjstvih. Za-
dovoljni so, da odslej niko-
mur izmed njih ne bo treba 
imeti slabe vesti, ko bo pri-
žgal luč v svojem domu. Ob 
tem je pozval tudi konku-
renco, to je ostale ponudni-
ke, naj jim sledijo, čeprav se 

zaveda, da trenutno t. im. 
zelene energije za vse po-
rabnike v Sloveniji ni na raz-
polago. Vendar verjame, da 
je bo v desetletju ali dveh za 
vse dovolj, če bodo energet-
ska podjetja sledila njihove-
mu zgledu, predvsem pa, če 
se bo država tako odločila.

Na vprašanje glede TEŠ 6 
je dejal, da je ta sicer re-
alnost, glede graditve NEK 2 
pa naslednje: „Naše mnenje 
je zelo jasno, ne smemo več 
graditi energetskih objek-
tov, ki so okolju neprijazni.“ 
Dejal je, da lahko v Sloveni-
ji v roku 20 let zagotovimo 

dovolj energije brez TEŠ in 
NEK, saj imamo še neizkori-
ščene vire vodne, vetrne in 
sončne energije, ki bodo tudi 
vse cenejši, zato tudi ne bo 
treba za njihovo gradnjo več 
toliko (državnih) subvencij.

Mag. Dejan Savič iz Green-
peace Slovenija je dejal, da 
so se akcijo ECE odločili pod-
preti, potem ko so se prepri-
čali, da ne gre le za kratko-
ročno reklamno potezo, pač 
pa za resno in trajno usme-
ritev. Opozoril je, da smo 
tudi v Sloveniji priča posle-
dicam podnebnih sprememb, 
kot so nedavni žledolom, lan-
ski vročinski rekordi in pred 
tem stoletne poplave. Potre-
bujemo spremembo v ener-
getski politiki, potrebujemo 
usmeritev na čiste vire ener-
gije, zato Greenpeace pod-
pira vse pobude, ki vodijo 
v to smer, pravi Savič. Izra-
ze podpore odločitvi ECE pa 
je poslala tudi znana sloven-
ska klimatologinja dr. Lučka 
Kajfež Bogataj, ki je med 
drugim navedla, da je „vsa-
ka poslovna poteza, ki gre v 
smer zmanjševanja izpustov, 
še zlasti na področju energe-
tike, nujna in zelo dobrodo-
šla“. S. Mavsar

Mag. Dejan Savič (Greenpeace) in mag. Mitja Terče (ECE)

KRŠKO – Center za podjetništvo in turizem ter Techpo Posavja 
sta v sodelovanju z Občinama Krško in Sevnica 21. februarja v 
Mladinskem centru Krško pripravila brezplačno izobraževalno 
delavnico na temo inovativnosti in ustanavljanja novih inova-
tivnih podjetij za vse, ki razmišljajo o svoji podjetniški poti 
ali razvijajo nov produkt oz. storitev v okviru že obstoječega 

podjetja. „To izobraževanje smo organizirali z namenom, da 
pridobimo nova inovativna podjetja, ki bi se vključila v inku-
bator v okviru Techpo Posavja. Na ta način spodbujamo mla-
de ljudi, da bi s podjetništvom poskrbeli sami zase, ker bo v 
Sloveniji to očitno v bodoče pomembna dejavnost. Trem pod-
jetjem bomo pomagali, da si pripravijo dobre poslovne načr-
te, se prijavijo na tekmovanje Start:up leta 2014 in kandidira-
jo za pridobitev sredstev pri Slovenskem podjetniškem skladu 
Maribor,“ je povedal direktor Techpo in CPT Krško Franc Če-
šnovar. Na delavnici sta predstavnika mladih podjetij pred-
stavila svoje inovativne projekte, za katere sta podjetji pre-
jeli tudi fi nančno pomoč iz različnih skladov.  P. P.

Delavnica za (bodoče) podjetnike

Del udeležencev izobraževanja

LJUBLJANA - Vlada RS je s 26. 
februarjem imenovala dr. An-
dreja Stritarja, dosedanjega 
direktorja, za vršilca dolžno-
sti direktorja Uprave RS za je-
drsko varnost (URSJV) na Mini-
strstvu za kmetijstvo in okolje 
(MKO), in sicer do imenovanja 
direktorja po opravljenem na-
tečajnem postopku, vendar 
največ za dobo šestih mesecev. 

Stritar v. d. 
direktorja URSJV
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Občina Brežice obvešča, da bo na spletni strani www.
brezice.si objavljen JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV TRŽNIH 
STANOVANJ V NAJEM.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev tržnih sta-
novanj v najem, morajo oddati vlogo skupaj s prilogami na 
posebnem obrazcu, ki bo na voljo od 3.3.2014 do vključ-
no 19.3.2014 v pisarni št. 31, v stavbi Občine Brežice (Ce-
sta prvih borcev 18, Brežice), in sicer vsak delovni dan od 
8. do 15. ure, ob ponedeljkih in sredah do 16. ure in ob 
petkih do 14. ure. Obrazec vloge bo na voljo tudi v elek-
tronski obliki na spletni strani Občine Brežice www.brezice.
si pod rubriko – RAZPISI.

Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati v času od 3.3.2014 
do vključno 19.3.2014 v zaprtih ovojnicah na naslov: OB-
ČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 BREŽICE, s pri-
pisom »PONUDBA ZA NAJEM TRŽNEGA STANOVANJA, zap. 
št. – NE ODPIRAJ« ali jo oddajo osebno v sprejemni pisar-
ni, ki se nahaja v pritličju Občine Brežice, in sicer vsak ura-
dni dan od 8. do 15. ure, ob ponedeljkih in sredah do 16. 
ure in ob petkih do 14. ure, v zaprti kuverti prav tako z 
zgoraj navedenim pripisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije – Marina Urek, Od-
delek za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice, 
soba št.: 31, tel.: 07 62-05-540 ali e-mail: marina.urek@
brezice.si.

Na tiskovni konferenci so 
delavnice predstavili župan 
občine Brežice Ivan Molan, 
podžupanja občine Brežice 
in vodja projekta Katja Čan-
žar, ravnatelj Glasbene šole 
Brežice in umetniški vodja 
delavnic Daniel Ivša ter di-
rektorica ZPTM Brežice in 
vodja spremljevalnega pro-
grama mag. Mateja Gerje-
vič. Prijavnica za udeležen-
ce bo v kratkem dosegljiva 
v Glasbeni šoli Brežice, na 
spletni strani Občine Breži-
ce (www.brezice.si) in ZPTM 
Brežice ter objavljena v lo-
kalnem časopisu.

O pomenu 2. mednarodnih 
glasbenih delavnic je župan 
Ivan Molan dejal, da so odlič-
na priložnost tako za lokalne 
glasbene pedagoge, ki so tudi 
izvrstni umetniki in sposobni 
kulturniki, kot za učence, ki 
bodo na šestdnevnih delavni-
cah nadgradili svoje znanje 
in se družili z vrstniki. Župan 
je prepričan, da so brezplač-
ne delavnice še posebej do-
brodošle v teh časih, hkrati 
pa so dobra priložnost za pro-
mocijo turizma in občine.

Natančno je potrebno pregle-
dati podatke o dejanski rabi 
zemljišč, pa tudi o namen-
ski rabi zemljišč. Pri stavbnih 
zemljiščih, ki še niso pozida-
na ali niso v celoti pozidana 
ali objekt ni vnesen v uradne 
evidence, je potrebno preve-
riti, ali so ta zemljišča v skla-
du z informativnim izračunom 
evidentirana kot zemljišča, 
namenjena za gradnjo stavb 
(ZGS) ali ne. Vrednost davč-
ne stopnje teh zemljišč znaša 
0,50 % posplošene tržne vre-
dnosti zemljišča.

Zemljišča za gradnjo stavb 
(ZGS) so stavbna zemlji-
šča, na katerih je v skladu 
s prostorskimi akti in drugi-
mi predpisi gradnja dejansko 
možna. Natančnejše kriterije 
za določitev zemljišč za gra-
dnjo stavb določa Pravilnik o 
določanju zemljišč za gradnjo 
stavb (Ur. list RS št. 66/2013). 

Občina Brežice je podatke o 
zemljiščih za gradnjo stavb 
Geodetski upravi RS enkrat 
že posredovala. Zbirko po-

2. mednarodne glasbene delavnice – 
harmonika, citre in tamburica
BREŽICE – V občini Brežice se bodo mladi glasbeniki med 18. in 23. avgustom izobraževali in druži-
li v sklopu 2. mednarodnih glasbenih delavnic za harmoniko, citre in tamburico. K udeležbi so vabljeni 
vsi zainteresirani, ki so starejši od 12 let in že imajo osnovno glasbeno predznanje. Občina Brežice in 
ZPTM Brežice bosta udeležencem v sklopu projekta omogočila brezplačno šestdnevno mentorstvo pri-
znanih glasbenih pedagogov, nastanitev, prehrano in bogat spremljevalni program.

Umetniški vodja glasbenih 
delavnic Daniel Ivša se je 
občini zahvalil za izkazano 
zaupanje in predstavil men-
torje, ki prihajajo iz lokal-
nega okolja. Harmonikarske 
delavnice bosta vodila Da-
niel Ivša (umetniški vodja, 
GŠ Brežice) in Uroš Polanec 
(GŠ Brežice), citrarske Ani-
ta Veršec (GŠ Brežice, vod-
ja citrarskega orkestra) in 
Tinka Vukić (profesorica ci-
ter na GŠ Krško, GŠ Sevnica, 
GŠ Trebnje), delavnico tam-
burice pa Dragutin Križanić 
(nekdanji ravnatelj GŠ Breži-

ce in vodja Tamburaškega or-
kestra Artiče) in Anamarija 
Šimičić (vodja Tamburaške-
ga orkestra na GŠ Brežice). 
Delavnice se bodo zaključile 
s koncertom vseh udeležen-
cev delavnic in mentorjev, 
ki bodo izvedli tudi poseb-
no skladbo skladatelja Ma-
tjaža Predaniča, študenta 
Akademije za glasbo in pre-
jemnika Prešernove nagrade 
za glasbo. Umetniški vodja 
je prepričan, da bodo de-
lavnice izziv za mentorje in 
učence, pričakuje dobro in 
ustvarjalno vzdušje, poslu-

šalcem pa se v času delavnic 
poleg slavnostnega zaključ-
nega koncerta obeta tudi 
predstavitveni koncert men-
torjev in številni glasbeni na-
stopi učencev v mestu. 

2. mednarodne glasbene de-
lavnice so del projekta Pro-
mocija kulturne mreže JV 
Evrope, za katerega je obči-
na Brežice kot edina občina 
v Sloveniji že drugič prejela 
198.920,00 EUR sofi nancira-
nih sredstev na razpisu Kul-
tura pri Evropski komisiji. 
Vrednost celotnega projekta 
znaša 400.000 evrov. V sklo-
pu projekta med 1.6.2013 in 
30.11.2014 potekajo aktivno-
sti: Etno kamp (Bačka Palan-
ka, Srbija), Sevdalinka – pev-
ske delavnice (Bihać, Bosna 
in Hercegovina), 2. Mednaro-
dne glasbene delavnice (Bre-
žice, Slovenija) in 1. Medna-
rodna konferenca Kulturne 
mreže Jugovzhodne Evrope 
(Zagreb, Hrvaška). Namen 
projekta je omogočiti brez-
plačno izobraževanje, med-
narodno izmenjavo izkušenj 
in sodelovanje ter spodbudi-
ti razvoj kulturnega turizma. 

Predstavitev delavnic na novinarski konferenci    

Obvestilo o podatkih o nepremičninah 
z informativnim izračunom davka

datkov smo ponovno pregle-
dali in ob ugotovljenih ne-
skladjih naredili popravke ter 
jih v zakonsko določenih ro-
kih ponovno posredovali Ge-
odetski upravi RS. 

Zaradi navedenega dejstva je 
mogoče, da bo posplošena tr-
žna vrednost stavbnega ze-
mljišča na informativnem iz-
računu nižja kot kasneje na 
odločbi, saj obstaja verje-
tnost, da se je zemljišče ka-
sneje (po pridobitvi informa-
tivnega izračuna) opredelilo 
kot zemljiščem, primerno za 
gradnjo stavb. V nasprotnem 
primeru je v informativnem iz-
računu stavbno zemljišče lah-
ko opredeljeno kot zemljišče, 
primerno za gradnjo stavb, in 
ima na podlagi tega višjo pov-
prečno tržno vrednot, v vme-
snem času pa se je zemljišču 
dodelila nova opredelitev, in 
sicer da zemljišče ni primerno 
za gradnjo stavb. V zadnjem 
primeru bo posplošena tržna 
vrednost nepremičnine na od-
ločbi nižja kot pa na informa-
tivnem izračunu. 

V ta namen bomo v času od 
3.3.2014 do 9.3.2014 opra-
vili javno razgrnitev evi-
dence zemljišč za gradnjo 
stavb (ZGS). V javno razgr-
njene podatke bo mogoče 
vpogledati na Občini Bre-
žice, Oddelek za prostor-
sko načrtovanje in razvoj, 
ter preko spletnega porta-
la http://e-prostor.gov.si/. 

Lastnike zemljišč v Obči-
ni Brežice pozivamo, da po-
novno pregledajo podatke 
ali preko spletnega porta-
la http://e-prostor.gov.si ali 
se zglasijo na Občini Brežice 

Na spletni strani www.brezice.si je objavljen Javni raz-
pis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brežice za 
leto 2014. 

Za namen Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo je na voljo 100.000 EUR, in sicer za Namen 
A: 90.000 EUR naložbe v kmetijska gospodarstva razen 
nakupa protitočnih mrež v vinogradništvu in za Namen 
B: 10.000 EUR - naložbe v nakup protitočnih mrež v vi-
nogradništvu s pripadajočo opremo. 

ROK ODDAJE VLOG za prijavo na javni razpis je do vključ-
no srede, 30.4.2014, za namen Naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno proizvodnjo za namene A, B.

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka do-
segljiva na spletni strani Občine Brežice www.brezice.
si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih dni na Oddelku za gospodarske javne službe in 
gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 18, 8250 Bre-
žice. Dodatne informacije posreduje Roman Matjašič, 
tel. 07/620-55-52, e-mail: roman.matjasic@brezice.si. 

Občina Brežice je uspešno zaključila preventivno akcijo 
sofi nanciranja sterilizacij z namenom zmanjšanja števi-
la zapuščenih živali. V dobrem mesecu je bilo s pomočjo 
50 % sofi nancerskega deleža Občine steriliziranih 200 last-
niških mačk. Vsa predvidena sredstva in ukrep so bili rea-
lizirani v celoti. Zastavljeni cilj je Občina dosegla z dobro 
voljo in odgovornostjo občanov, ki se jim zahvaljuje in jih 
za uspešno sodelovanje prosi tudi v prihodnje.

S sterilizacijami do zmanjšanja stroškov za oskrbo brez-
domnih živali
Stroški oskrbe zapuščenih živali v občini Brežice od leta 
2010 naraščajo, v zadnjih štirih letih so se povečali za sko-
raj 10.000 evrov, v veliki meri zaradi oskrbe vedno večjega 
števila zapuščenih mačk. Ker so zavržene živali v naravi za-
radi razmer, v katerih živijo, podvržene različnim boleznim, 
te pa se lahko prenesejo tudi na človeka, je Občina Brežice 
z ukrepom sofi nanciranja sterilizacije povečala skrb za va-
rovanje zdravja vseh prebivalcev. Z večkratnimi ponovitva-
mi akcije sterilizacije Občina in strokovne službe pričakuje-
jo zmanjševanje populacije potepuških in zapuščenih živali.

Dobro sodelovanje z Zavetiščem za živali v Brežicah in 
Društvom za zaščito živali Posavje
Z ustanovitvijo Zavetišča za živali v Brežicah je zavetišče 
s približno enako višino proračunskih sredstev oskrbelo ve-
čje število zapuščenih živali, predvsem na račun zmanjša-
nja prevoznih stroškov. Okrepilo se je tudi prostovoljstvo 
na področju skrbi za zapuščene živali v Brežicah, saj večje 
število občanov, večinoma mladih, svoj prosti čas namenja 
skrbi za dobro počutje živali v zavetišču. Večina prostovolj-
cev deluje pod okriljem Društva za zaščito živali Posavje, 
ki opravlja pomembno funkcijo ozaveščanja in izobraževa-
nja ljudi o zaščiti živali. Društvo združuje prostovoljce, ki 
svoj čas darujejo za pomoč in boljši jutri zapuščenih živa-
li. Aktivnosti na področju zaščite živali je veliko, zato dru-
štvo potrebuje še več aktivistov in k sodelovanju prijazno 
vabi nove člane, sprehajalce, sponzorje, donatorje in vse 
ljubitelje živali.  

Uspešno izvedena akcija 
sofinanciranja sterilizacij mačk

Predvidoma v sredini februarja je Geodetska uprava vsem davčnim zavezancem poslala informativni iz-
račun davka na nepremičnine. Predlagamo, da vsi zavezanci ponovno natančno pregledate informativni 
izračun in predvsem pravilnost podatkov o nepremičnini. 

ter posredujejo svoje ugovo-
re in pripombe. Obrazec za 
posredovanje pripombe je 
objavljen na spletni strani 
občine Brežice http://www.
brezice.si/ ali ga dvignete 
na Občini Brežice, Oddelek 
za prostorsko načrtovanje in 
razvoj. 

Zaradi želje po vzpostavitvi 
realne evidence zemljišč, 
ki so primerna za gradnjo 
stavb, vas pozivamo, da 
preverite svoje podatke in v 
času javne razgrnitve poda-
te morebitne ugovore.

Fašjenk Dobova in Občina Brežice vas vabita na tradicional-
ni prevzem oblasti, ko bo aktualnega župana Občine Breži-
ce za obdobje Fašjenka zamenjal Fašjenkovski župan. Faš-
jenk naznanja, da bo s sodelavci prevzel oblast v Občini 
Brežice v petek, 28.2.2014, ob 13. uri.
Predaja občinskega ključa bo potekala na ploščadi pred ob-
činsko zgradbo (CPB 18), sledi predstavitev prioritetnih na-
log Fašjenkovskega župana in prevzem poslov. Ob 13.30 se 
bodo novi oblasti pridružili koranti iz Hajdine, ki bodo s 
plesom priklicali pomlad.

Vabljeni!
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Svetniki o novogradnji brestaniškega 
in obnovi leskovškega vrtca
Občinski svetniki so na 31. redni seji 20. februarja potrdili investicijsko dokumentacijo za nadomestno 
gradnjo vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, pa tudi za dozidavo, rekonstrukcijo in preureditev vrt-
ca pri OŠ Leskovec pri Krškem. Občina Krško bo tako projekta prijavila na razpis Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, pri čemer naj bi pridobila sredstva v višini 85 % upravičenih stroškov iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Objekt brestaniškega vrt-
ca je star že 40 let, zara-
di energetske potratnosti in 
pomanjkanja prostora pa je 
potrebna novogradnja. Na 
230 m2 imajo trenutno tri 
oddelke, dva sta v objektu 
šole. Nov, energetsko učin-
kovit objekt s 1160 m2 s še-
stimi oddelki, za katere-
ga je že izdelana projektna 
dokumentacija in pridoblje-
no gradbeno dovoljenje, bo 
omogočal boljše pogoje za 
bivanje otrok in kakovostno 
delo vzgojiteljev. Naložba 
je ocenjena na 1,9 milijona 
evrov, je svetnikom pojasni-
la skrbnica projekta Martina 
Jerele. Tudi leskovški vrtec 
je potreben celovite preno-
ve v smislu varčne rabe ener-
gije kot tudi funkcionalne iz-
boljšave prostorov, za kar je 

tudi izdelana projektna do-
kumentacija in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. S preu-
reditvijo, dozidavo in rekon-
strukcijo bo vrtec s 595 m2 
imel pet igralnic z ustrezni-
mi sanitarijami in terasami. 
Naložba je ocenjena na mili-

jon evrov, je pojasnil skrbnik 
projekta Zdravko Pilipović. 
»V kolikor bomo evropska 
sredstva uspeli pridobiti, 
bosta projekta stekla mar-
ca prihodnje leto,« je dejal 
vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Andrej Sluga. Kot 

kaže, je to zadnja možnost 
za pridobitev tako ugodne-
ga sofi nanciranja, saj so po 
zadnjih podatkih predstavni-
kov Ministrstva za infrastruk-
turo in prostor v programskih 
dokumentih za novo fi nanč-
no obdobje za sanacijo stavb 
predvidene le državne stav-
be in ne javne, ki zajemajo 
tudi občinske.

Sicer pa so svetniki med dru-
gim sprejeli še osnutek odlo-
ka o grbu, znaku in zastavi, 
v skladu s katerim bo Obči-
na Krško imela svoj grb – po-
sodobljen grb mesta Krško, 
imenovali člane sveta javne-
ga zavoda Kulturni dom Krško 
ter podali soglasje k imeno-
vanju Joška Žvarja za po-
veljnika – direktorja Poklic-
ne gasilske enote Krško. 

Vrtec pri OŠ BrestanicaŽupan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sve-
ta KS Senovo Vlado Grahovac in domačin Željko Golob so 
12. februarja v okviru praznika KS Senovo slovesno odprli 
nov most pri športnem igrišču Dovško na Senovem. Kot je 
ob odprtju dejal župan, je z novo naložbo, za katero je 
Občina Krško namenila 105 000 evrov, bistveno izboljša-
na poplavna varnost in varnost vseh udeležencev v pro-
metu, saj je zdaj omogočen dvosmerni promet, varnejši 
bodo tudi pešci. Po besedah predsednika sveta KS Seno-
vo Vlada Grahovca je z izgradnjo tega mostu zaključena 
celotna ureditev na Dovškem.

Občina Krško se je 14. februarja pridružila akciji Skupnosti 
občin Slovenije »Odprta vrata«. Sodelovanje in povezova-
nje v lokalni skupnosti ter vključevanje občank in občanov 
je namreč ključno za uspešno delo. Najprej je obiskovalcem 

Alenka Černelič Krošelj predstavila enega večjih projektov 
preteklega leta – obnovljeno Mencingerjevo hišo. V drugem 
delu pa je, potem ko je občane pozdravila podžupanja ob-
čine Krško Ana Somrak, vodja oddelka za urejanje prostora 
in varstvo okolja Simona Lubšina v sejni sobi A Občine Krško 
predstavila postopek sprejemanja Občinskega prostorskega 
načrta občine Krško kot ključnega prostorskega dokumenta.

Občina Krško odprla svoja vrata
Skupni razpis za vpis otrok v 

vrtce na območju občine Krško 
za šolsko leto 2014/2015

K vpisu vabimo starše, ki želite v šolskem letu 2014/2015 
vključiti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju 
občine Krško, in sicer:
• Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, telefonska 

številka: 07/62 02 460 ali 07/49 73 025
• Vrtec pri OŠ Koprivnica, telefonska številka: 07/49 76 900
• Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem, telefonska številka: 

051 634 320
• Vrtec pri OŠ Podbočje, telefonska številka: 07/49 77 030
• Vrtec pri OŠ Raka, telefonska številka: 07/49 13 546
• Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo, telefonska številka: 

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

Vse dodatne informacije v zvezi z vpisi v vrtec, vrstami 
programov, ki jih izvajajo vrtci, poslovnim časom vrtca 
in podobno, lahko preberete na spletnih straneh zgoraj 
navedenih vrtcev, kjer najdete tudi vlogo za vpis v vrtec, 
ali jih pokličete. Vlogo za vpis v vrtec na območju občine 
Krško za šol. leto 2014/2015 najdete tudi na spletni 
strani Občine Krško.

Rok za oddajo vlog 12. marec, za Vrtec Krško 19. marec
Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate 
pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2014/2015 
(torej v času od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015), boste svojega 
otroka dejansko vključili v vrtec. Vlogo za vpis otroka 
je potrebno oddati najkasneje do srede, 12. marca 
2014, kar velja za vse zgoraj navedene vrtce, razen 
za Vrtec Krško, za katerega velja, da morajo biti vloge 
za vpis otroka v vrtec oddane najkasneje do srede, 
19. marca 2014. 
Na podlagi vaših prijav za vpis otroka v vrtec bodo 
vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto. Da bi bili 
lahko oddelki čimbolj popolnjeni in vrtci racionalno 
organizirani, je pomembno, da prijave oddate čimprej 
oz. v predpisanih rokih. O sprejemu otrok novincev v 
posamezni vrtec v šolskem letu 2014/2015 boste starši 
oz. zakoniti zastopniki s strani vrtcev dokončno obveščeni 
po seji Občinskega sveta Občine Krško, ki bo predvidoma 
konec junija 2014 ali začetku julija 2014, na kateri bo 
obravnaval organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v 
vrtcih občine Krško za šolsko leto 2014/2015.

Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami 
pri Občinskem svetu Občine Krško na podlagi 18. člena 
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno 
besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) ter 4. in 14. člena 
odloka o priznanjih Občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01 
in 57/03) objavlja

R A Z P I S ZA PODELITEV 
PRIZNANJ OBČINE KRŠKO

ZA LETO 2014
1. Občinski svet Občine Krško podeljuje naslednja občinska 
priznanja:

A) NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO: 
 Naziv častni občan Občine Krško je najvišje priznanje 

Občine Krško in se lahko podeli občanom občine Krško 
in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi 
državljanom tujih držav, katerih delo in aktivnosti 
predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli 
področju človekove ustvarjalnosti oziroma osebam, ki 
so posebno zaslužne za razvoj in ugled občine Krško.

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

• posameznikom za življenjsko delo, večletne 
uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega 
pomena v občini;

• skupinam občanov, društvom, podjetjem ali 
drugim pravnim osebam za večletne uspehe in 
dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na 
gospodarskem, družbenem ali drugih področjih 
življenja in dela v občini.

C) ZNAK OBČINE KRŠKO:
Znak Občine Krško se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke 
v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.

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

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

3. Predlog za občinsko priznanje mora vsebovati: podatke 
o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke o 
predlaganem prejemniku priznanja in obrazložitev k predlogu.

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

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

6. Predloge je treba poslati na naslov: Občina Krško, Cesta 
krških žrtev 14, Občinski svet - Komisija za občinska 
priznanja ter sodelovanje z občinami ali po elektronski 
pošti na naslov: tomaz.petan@krsko.si do vključno 28. 
marca 2014. 

Sprejem športnikov leta 2013
Vabljeni na sprejem športnikov v petek, 7. marca, ob 
18. uri v Kulturni dom Krško, s katerim se bomo šport-
nicam in športnikom zahvalili za vse, kar so v letu 2013 
na športnem področju naredili za prepoznavnost občine 
Krško in naše države.

Ko je 5. marca 1477 Krško postalo me-
sto, so novi meščani živeli v stalnih pre-
izkušnjah. Ob tem pa so zagotovo še 
bolj utrdili svojo pripadnost in poskr-
beli, da so vsi, ki so vstopili vanj, za-
čutili njegov utrip. Skozi stoletja so ži-
vljenje mesta in območja sooblikovali 
zanimivi prebivalci, ki jih poznamo po 
njihovih izjemnih dosežkih. Zato vas na 
dan mestnih pravic v sredo, 5. mar-
ca 2014, ob 17. uri vabimo na pred-
stavitev projekta: Krške mestne zgod-
be – ulična razstava v Mestni muzej 
Krško. Po predstavitvi si bomo ogleda-
li prvi del razstave in kapelico Janeza 
Evangelista, zavetnika mesta, s kipom, 
ki ga je ustvarila akademska kiparka 
Vladimira Štoviček (1934—2012). Prvi del razstave bo odprl mag. 
Miran Stanko, župan občine Krško. Prijazno vabljeni!

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kr-
ško se bo pridružil akciji Javne agencije RS za varnost pro-
meta pri nacionalni akciji za večjo varnost na nivojskih pre-
hodih čez železniško progo s sloganom »Ustavi se. Vlak se ne 
more«. Z akcijo želimo predvsem osveščati voznike in druge 
udeležence cestnega prometa, kako pomembno je upošte-
vanje prometnih pravil na nivojskih prehodih čez železniško 
progo. Nizka kultura in predrznost voznikov na nivojskih pre-
hodih namreč prepogosto vodijo do prometnih nesreč s hu-
dimi posledicami. Zato je še kako pomembno, da vsak voz-
nik, ki prečka železniško progo, to stori varno in odgovorno.

»Ustavi se. Vlak se ne more.«

Krške mestne zgodbe – ulična 
razstava  

Podžupanja Ana Somrak v pogovoru z občani

Dalmatinova Biblija, 
izdana pred 430 leti, 
leta 1584
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

»Iz naše je, dobro je« se nadaljuje
»Iz naše je, dobro je« je ime projekta Občine Sevnica in več sodelujočih partnerjev, katerega namen 
je vzpostaviti zavest o pomembnosti lokalne oskrbe s hrano in spodbuditi trajno zanimanje zanjo. Po 
uspešno izvedeni prvi fazi, ki so jo zaznamovale ureditve vrtov, poučna predavanja in druge aktivnosti, 
povezane z vrtnarjenjem in pridelavo hrane, se je septembra lani pričela še druga faza.

Občina Sevnica je idejo za-
snovala in projekt v letu 2013 
pričela izvajati skupaj z več 
partnerji: Osnovno šolo Sava 
Kladnika Sevnica z obema po-
družnicama na Studencu in v 
Loki pri Zidanem Mostu, vrt-
cem pri Osnovni šoli Krmelj, 
Gostilno in trgovino Repovž iz 
Šentjanža ter Ekološko kme-
tijo Mihaela Jazbec. Inovativ-
ni projekt »Iz naše je, dobro 
je« v skupni vrednosti dobrih 
100 tisoč evrov je v 74,03–
odstotnem deležu sofi nanci-
ran iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja 
osi Leader. 

Projekt prispeva h kakovosti 
življenja na podeželju, ker so 
ciljna skupina otroci, pa ima 
dolgoročne učinke. Učence, 
starše in lokalno skupnost že-
limo seznaniti, osveščati ter 
pri njih spodbuditi trajno za-
nimanje za oskrbo z lokalno 
pridelano zdravo hrano, s pro-
jektnimi aktivnostmi pa spod-
buditi zanimanje za ponovno 
obuditev pridelave, proda-
je in nakupa doma pridelanih 
izdelkov.
Med aktivnostmi druge faze so 
organizacija vrtnega sejma, 
predstavitev v prvi fazi ure-
jenih vrtov krajanom ter tudi 
predstavitve vrtov in rezulta-
tov projekta drugim šolam v 
posavski regiji. Z organizaci-
jo prijetnega vrtnega sejma, 
ki je potekal decembra lani 
pred gasilskim domom v Kr-
melju, je bil cilj vzpostaviti 

sodelovanje z občani ter kre-
piti ozaveščenost o lokalni in 
zdravi hrani, prikazani pa so 
bili pridelki in izdelki, nare-
jeni tekom projekta. 
Izvajanje projekta in ureje-
nost vrtov partnerji projekta 
predstavljajo krajanom, sis-
tematično pa potekajo tudi 
obiski posavskih šol in vrtcev, 
namenjeni temu, da se rezul-
tati projekta kot primer dobre 
prakse ponesejo širše, s tem 
pa se dodatno krepi in ozave-
šča o lokalni in zdravi hrani. 
Predstavitve v tem mesecu 
potekajo v naslednjih vzgoj-
no-izobraževalnih zavodih: 

Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki, Osnovna 
šola Marjana Nemca Radeče, 
Osnovna šola Globoko, Osnov-
na šola Brestanica in Osnovna 
šola Bistrica ob Sotli. V pred-
stavitev projekta »Iz naše je, 
dobro je« za strokovne de-
lavce šol in vrtcev je zajeto 
tudi predavanje fi zioterapev-
tke Nataše Beršnak z naslo-
vom Pomen telesne aktivnosti 
in zdrave prehrane za razvoj 
otroka. 
Občina Sevnica kot lokalna 
skupnost na različne načine 
pospešuje, širi in nadgraju-
je verigo trajnostne lokalne 
oskrbe s hrano. Ob svetovnem 
dnevu hrane, oktobra lani, je 
v Zabukovju tako organizirala 
delovni posvet »Lokalno pri-
delana hrana v javne zavo-
de« z udeležbo predstavnikov 
javnih zavodov in strokovnih 

služb s področja kmetijstva. 
S tovrstnim povezovanjem in 
informiranjem aktivno pristo-
pa h krepitvi lokalne oskrbe s 
hrano v javnih zavodih, kate-
rih ustanoviteljica je. Posvet 

z naslovom »Kratke oskrbne 
verige« pa bo Občina Sevnica 
organizirala še na širšem po-
savskem nivoju, in sicer 19. 
marca 2014 v Sevnici. 
 Foto: Občina Sevnica

Vrtni sejem v Krmelju Izdelki na vrtnem sejmu

Izdelki na vrtnem sejmu

Predavanje – Osnovna šola Brestanica
Predavanje – Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevi-
ca na Krki

Predavanje – Osnovna šola Globoko Predavanje – Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Predstavniki upravljavca RČN Bazga v Gabrijelah, Javnega pod-
jetja Komunala d.o.o. Sevnica, so v februarju pripravili ogled 
tega – tako z vidika same uporabnosti kot zanimivega videza za 
širšo javnost interesantnega objekta – za obiskovalce iz Zdru-
ženih arabskih emiratov. Podjetje Limnos je za skupino organi-
ziralo informiranje glede odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 
v sklopu tega izobraževanja pa je cilj predstaviti možnosti či-
ščenja odpadnih vod in posamezne načine še jasneje prikazati s 
terenskimi ogledi. V podjetju Komunala Sevnica so se na prošnjo 
podjetja Limnos z veseljem odzvali in predstavili objekt RČN 
Bazga, jih informirali z upravljanjem sistema ter predstavili ka-
rakteristike tovrstnega tipa čistilnih naprav. Ogled je potekal v 
prijetnem vzdušju, predstavniki upravljavca objekta pa so se 
ciljno skupino potrudili informirati s čim več koristnimi podatki.  

Obisk Rastlinske čistilne naprave Bazga

www.obcina-sevnica.si
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GZS Območna zbornica Posavje, Krško s partnerji v projektu objavlja
RAZPIS ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE POSAVJA 2013

RAZPIS
za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom

inovacijam v posavski regiji za leto 2013

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki po-
samezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zborni-
ce Posavje, Krško. 

Predmet razpisa so inovacije, defi nirane v skladu s pravili OECD, kot sledi:
• inovacija je proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces preobliko-

vanja ustvarjalnos   v dobiček; 
• novi izdelki, postopki in storitve;
• vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, fi nančnih in gospodarskih ak  vnos  ;
• temelji na rezulta  h novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali 

uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Merila za dodelitev priznanj (inven  vnost, gospodarski rezulta  , trajnostni vidik) so podrobneje 
opredeljena v razpisu oz. razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo na razpis je ponedeljek, 31. marec 2014. Prijave se pošljejo na naslov GZS Območ-
na zbornica Posavje, Krško, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, Bohoričeva 9, 8270 Kr-
ško ali v elektronski obliki na naslov oz.posavje@gzs.si.
Podelitev odličij bo predvidoma junija 2014.  

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani:
h  p://www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje/63900  

Brezplačna delavnica
KAKO USPEŠNO PRIPRAVITI IN PRIJAVITI INOVACIJO 

NA RAZPIS IN IZMENJAVA DOBRIH PRAKS

V okviru letošnjega razpisa za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam posavske 
regije za leto 2013 bomo organizirali brezplačno delavnico, s katero želimo predstavi   način, kako 
uspešno pripravi   in prijavi   inovacijo na razpis, in predstavili dobre prakse, vezane na inova  v-
no dejavnost.

Kot pri vsaki vlogi na razpis je tudi tukaj pomembno, da prijavitelj razume kriterije in merila za oce-
njevanje ter pripravi vlogo v skladu z njimi.

Delavnico bo vodila Simona Rataj, vodja projekta inovacij na GZS, ki bo predstavila razpis, pravil-
nik in merila za ocenjevanje vlog. Na delavnici bodo prisotni tudi predstavniki Ocenjevalne komi-
sije za inovacije, ki bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja. 

Brezplačna delavnica bo v petek, 7. marca 2014, ob 11. uri v predavalnici GZS Območne zborni-
ce Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

Vabimo vse prijavitelje, tudi  ste, ki še razmišljajo in so v dvomih, ali je njihova inovacija primer-
na za prijavo ali ne, da se delavnice udeležijo.

Prijavnica za brezplačno delavnico je objavljena na spletni strani: 
h  p://www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje/64091 

Medijski pokrovitelj razpisa za najboljše inovacije Posavja 2013: 
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Otroci iz obeh vrtcev so pod 
mentorstvom svojih vzgoji-
teljic sodelovali na javnem 
natečaju za izdelavo pouč-
ne eko pobarvanke, ki jo je 
Komunala Brežice d.o.o. ob 
koncu leta 2013 razdelila 
predšolskim otrokom, vklju-
čenim v vrtce občine Brežice. 
Otroci so v svoji delih upo-
dobili dve dejavnosti podje-
tja, ki sta najbolj prepoznav-
ni - to sta ravnanje z odpadki 
in oskrba s čisto vodo. Trud 
obeh skupin je bil poplačan z 
nagradnim bonom v vredno-
sti 100 EUR za nakup igrač 
za vsako skupino. Otroci so 
bili ponosni na svoj uspeh in 
presrečni nad nagrado. Med 
sabo so že zbirali predloge 
za nabavo novih igrač. Vzgo-
jiteljice so se pošalile, da je 
bilo to darilo izvrsten uvod 

v počitniški teden. Kot sta 
še povedali ravnateljici Ana 
Kupina v Brežicah in Nu-
ška Ogorevc v Pišecah, so 

vrtci zaradi omejenih sred-
stev, s katerimi razpolaga-
jo, izredno hvaležni za vse 
podarjeno. 

Predaja nagrade za udeležbo na natečaju »Eko pobar-
vanka Komunale Brežice d.o.o.«. Nagrado je ravnate-
ljici brežiškega vrtca Ani Kupina izročil izvršni direk-
tor Komunale Brežice d.o.o. Darko Ferlan.

Komunala
Brežice d.o.o.

Komunala Brežice d.o.o. nagradila otroke 
iz vrtcev Pišece in Mavrica Brežice

Pišece in Brežice, 21. 2. 2014 – Izvršni direktor Dar-
ko Ferlan je v imenu Javnega podjetja Komunala 
Brežice d.o.o. otrokom iz Vrtca Pišece in otrokom iz 
skupine Pikapolonice Vrtca Mavrica Brežice izročil 
nagrado za udeležbo na natečaju »Eko pobarvanka 
Komunale Brežice d.o.o.«. 

Brošuro je z namenom spo-
mina in zahvale hraniteljem 
orožja izdala Zveza policij-
skih veteranskih društev Se-
ver. Predsednik Združenja 
Sever Miha Molan je ob tem 
zapisal, da je brošura doku-
ment o množici pogumnih 
posameznikov, hraniteljev 
orožja enot milice in drugih 
oboroženih struktur v obdo-
bju osamosvajanja Republi-
ke Slovenije, saj je jugoslo-
vanska vojska takrat želela 
to orožje odpeljati v voja-
ška skladišča, kar pa jim ni 
uspelo. 

Vlado Bezjak pa je na pred-
stavitveni slovesnosti dejal, 
da v Združenju Sever deluje 
12 veteranskih društev, bro-
šura pa je razdeljena po ob-

močjih. Tako je zapisano, da 
je na krškem območju takrat 
skupaj hranilo orožje 26 do-
mačinov in ustanov. „To ni ni-
kjer zapisano, tega danes še 
mnogi ne vedo. Grajeno je 

Tajna skladišča orožja v brošuri
STUDENEC – Policijsko veteransko društvo Sever Posavje, ki mu predseduje 
Vlado Bezjak, je 21. februarja na Studencu pripravilo slovesnost, na kateri 
so predstavili brošuro Tajna skladišča orožja v letih 1990-1991. Ob tej prilo-
žnosti so izpeljali še zbor članstva.

bilo na zaupanju in nam je 
to v veliko čast. Odkrili smo 
tudi spominska obeležja, kar 
je javnosti znano. Želeli pa bi 
jih odkriti še deset, vendar ne 
vemo, če bomo uspeli zaradi 
fi nančne stiske.“ V nadaljeva-
nju je Bezjak še izpostavil, da 
njihovo društvo fi nančno pod-
pira le še krška občina, zato 

so upravičeno razočarani. Ve-
terani vedno poudarjajo, da 
so takrat državljani in drža-
vljanke stopili skupaj s takra-
tno milico in državo osamo-
svojili z združenimi močmi. 

Prisotni hranitelji orožja so 
brošuro častno sprejeli. Pri-
reditev je posebej zanimivo 
vodil Robert Perc, ki mu je 
bila v nadaljevanju zaupa-
na še naloga vodenja zbora 
članstva. Načrte za letošnje 
leto je podal predsednik Bez-
jak, ki je med drugim pove-
dal, da za 1. december, ko 
bo 25-letnica Združenja Se-
ver, nameravajo v Dobovi 
pripraviti posebno prosla-
vo. Med ostale naloge so si 
začrtali udeležbo na raznih 
športnih prireditvah, udelež-
bo in organizacijo spominskih 
proslav na različnih mestih, 
pa tudi pridobivanje nove-
ga članstva. Društvo pestijo 
prostorske težave, vendar so 
se potrudili, da so si za ne-
moteno delovanje uredili na-
domestno pisarno. Za konec 
je poslal apel še lokalni sku-
pnosti in dejal, da upajo na 
večjo podporo in posluh za 
njihove aktivnosti. Za kultur-
ni program je poskrbela Glas-
bena šola Sevnica.

 Marija Hrvatin

Zbrani na predstavitvi brošure o tajnih skladiščih orožja

Predsednik PVD Sever Posavje Vlado Bezjak in Robert Perc
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» inštalacije vseh vrst vodovodnih in plinskih napeljav

» toplotne oz. centralne inštalacije in vzdrževanje

» inštalacije talnega ogrevanja – diamantno vrtanje

» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij

» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki
e-pošta: instalacije@lokar.si, splet: www.lokar.si

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

Veliko koristnih informacij 
na enem mestu!

Načrtujete, gradite, opremljate, urejate okolico doma? 
Na straneh Urejamo dom smo za vas znova zbrali 
nekaj številk in naslovov, na katerih lahko izveste o 
posameznem področju še več, lo  li pa smo se tudi 
razmisleka o organiziranju nereda v stanovanju, hišnih 
opravilih, ki bodo primerna za sončne pomladne dni, in 
nekaj informacij o urejanju podatkov o nepremičninah. 
Podjetja, ki so se nam pridružila na teh tematskih straneh, 
pa imajo tudi strokovnjake, ki vam bodo odgovorili 
na najrazličnejša vprašanja in dileme glede uporabe 
materialov, same izvedbe del in podobnega, zato jih kar 
pogumno pokličite ali obiščite v njihovih poslovalnicah. 
Naj vam gre urejanje doma izvrstno od rok!

ARH elektromehanika d.o.o., Leskovec, 
tel.: 07 49 04 300 www.elektroarh.si

Najprej se ozrite po svojem sta-
novanju, hiši – opazite predme-
te, na katerih se nabira prah, 
ker že dolgo niso bili v upora-
bi? Morda se že dolgo odpravlja-
te, da bi jih zavrgli, jim našli pri-
mernejše mesto ali jih popravili, 
pa že leta samo zasedajo pro-
stor? Morda pa jih lahko reci-
klirate ali uporabite na kak dru-
gačen, inovativnejši način?Prav 
tako bodite iskreni do sebe gle-
de daril – ste morda prejeli ko-
pico predmetov, ki jih nikoli ni-
ste uporabili ali pa ne izražajo 
vas oziroma vam preprosto niso 
pri srcu?

Po spomladanskem čiščenju, o 
katerem smo podrobneje pisali 
že prejšnja leta, se letos lotite or-
ganizacije. Organizacija se začne 
z zgoraj omenjeno analizo in na-
tančnim pregledom prostorov in 
predmetov, ki jih v teh prosto-

rih hranimo. Kopičenje „neupo-
rabnih“ ali „ne-vem-zakaj-to-še-
imam“ predmetov vnaša nered 
tako v dom kot v počutje, zato 
tudi te popišite na seznam za re-
organiziranje. Naredite razum-
sko selekcijo in ne mislite ob tem 
na vse možne scenarije, po kate-
rih boste te predmete čez deset 
let morda potrebovali, saj vam se-
daj jemljejo prepotreben prostor 

za vsakdanje življenje. Prav tako  
čim prej zavrzite stvari, ki bi bile 
lahko škodljive za vaše zdravje – 
na primer več kot tri leta stara li-
čila, odprte kreme ali zdravila, ka-
terim je potekel rok uporabe. Pri 
razvrščanju predmetov si lahko 
pomagate tudi s sistemom treh 
škatel ali posod. Pred sabo posta-
vite tri večje škatle, posode za pe-
rilo ali kaj podobnega in predme-
te razvrstite po sistemu:
• škatla 1 – odvrzi! (v njo razvr-

stite predmete, namenjene na 
odpad)

• škatla 2 – ohrani! (v njo sodijo 
predmeti, ki jih boste upora-
bljali redno)

• škatla 3 – podari naprej, reci-
kliraj! 

Najprej boste torej zavrgli ali od-
dali za vas neuporabne predme-
te, morda obrabljene ali celo po-
kvarjene, in že s tem korakom bo 
nered veliko manjši.  

Naslednji korak je ogled pred-
metov, ki so ostali po tej selek-
ciji. Torej predmetov iz „škatle 2 
– ohrani“. Kakšni so ti predme-
ti? Razvrstimo jih glede na to, 
ali jih uporabljamo vsakodnev-
no ali le občasno. Smiselno je, 
da je pospravljanje sezonsko, 
torej glede na obdobje upora-
be. Tako bomo na primer v 
marcu pospravili najdebelej-
ša zimska oblačila na kakšno 
bolj oddaljeno mesto ter si 

pripravili tanjša in lahkotnejša 
oblačila za takojšnjo rabo. 

Nadaljnji korak je, da preveri-
mo ali in ali lahko kako hrani-
mo predmete čim bližje pro-
storu, kjer jih uporabljamo. 
Pripomočki in predmeti namreč 
morajo biti „pri roki“, s tem bomo 
povečali njihovo uporabnost, 
prav tako pa bo naš dom bolj po-
spravljen, saj jih ne bomo odla-
gali na poti do njihovega mesta. 

Otrokom na primer ne shranjuj-
mo predmetov previsoko, če si 
želimo, da bi jih otroci pogosteje 
samostojno uporabljali  – omo-
gočiti jim moramo, da so pred-
meti na njihovem dosegu. 

Predmeti za posebne ali redke 
priložnosti pa naj najdejo svo-
je domovanje v kleteh, garažah 
ali kje drugje, kjer se nam jih ne 
bo potrebno ves čas izogibati 
ali z njih odstranjevati prahu. Po 
analizi predmetov določimo to-
rej, kje si jih želimo imeti in zakaj, 
naslednji korak pa bo preuredi-
tev prostora zanje.

Poglejmo kopalnico, kuhinjo, 
dnevno sobo, predvsem pa 
hodnike, predsobe, podstreš-
ja in stopnišča: so vsi prosto-
ri zares dovolj izkoriščeni? 
Objektivno poglejte - je še kje 
prostor za kakšno dodatno po-
lico, predalnik, obešalnik, ozko 
in visoko omaro? Ker je danes v 
Sloveniji veliko stanovanj precej 
manjših kot nekoč, je dosegljivo 
tudi veliko priročnih rešitev za 
shranjevanje ter precejšnje šte-
vilo omar in kredenc, ki so prila-
gojene manjšim kotičkom. 

Če smo izkoristili vse kotičke, 
potem organizirajmo še pred-
mete, ki ležijo po policah in 
naokoli. Odločimo se: kateri 
predmeti so lahko na ogled 
vsem in kateri so namenje-
ni samo nam? Tiste, ki jih za-
držujemo zase, spravimo v za-
prte omare, drugi pa so lahko 
na odprtem, samo organizira-
ti jih je potrebno.  Zelo priroč-
ne so škatle in škatlice najra-
zličnejših barv in materialov, 
v katere pospravimo predme-
te, ki jih uporabljamo vsako-
dnevno. V trgovinah jih dobi-
mo vseh velikosti, tako odprte, 
v katerih puščamo stvari, ki mo-
rajo biti pri roki, kot zaprte, v ka-
terih hranimo predmete, ki jih 
ne želimo vsakodnevno gleda-
ti. Na škatle, lončke ali peharje 
lahko zapišemo tudi imena na-
ših družinskih članov in tako, na 
primer v kopalnici, omogočimo, 
da vsak hrani svoj osebni pribor 
v zanje namenjeni plastični po-
sodici. 

Začnite že to pomlad, čeprav bo 
naloga najbrž zahtevnejša, kot 
izgleda na prvi pogled.  M. M.   
 Foto: Sraburton, P. B.

Urejamo dom – 
organiziramo nered
Gotovo se boste strinjali, da nobeno stanovanje ni preveliko, da se ne bi v njem nabralo kup stvari, zaradi ka-

terih stanovanje na prvi pogled izgleda natrpano. Ko smo lansko leto na tematskih straneh Urejamo dom pi-

sali o feng shuiju, vas je presenetilo dejstvo, da naj bi se energija ustavljala na tistih delih našega doma, kjer 

imamo nakopičen nered ali preveč umazanije. Če to teorijo sprejmemo ali ne, dejstvo je, da se v čistejših, zrač-

nejših in urejenih domovanjih počutimo bistveno bolje in kljub hitremu tempu, ki nam diha za ovratnik vsak-

dan, je ravno začetek pomladi najprimernejši za »odblokado« vašega doma.

V trgovinah zlahka najdete najrazličnejše posode, škatlice, pe-
harje, vreče, ki nam bistveno olajšajo organiziranje doma in po-
spravljanje drobnarij, ki bi se sicer valjale naokoli. Lahko pa jih 
tudi izdelate sami iz odpadne embalaže in jih ročno poslikate 
ali to prepustite otrokom.
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1) Kurilne naprave, dimniki, 
streha

Če pogledamo vaš dom od 
zgoraj navzdol, sta jasni vsaj 
dve stvari: streha je del hiše, ki 
je ne gre zanemarjati, saj z vsa-
kim letom dotrajanosti našemu 
domu grozi večja škoda, nujno 
pa se bo potrebno soočiti tudi 
s pogledom skozi dimnik. Po 
zaključeni kurilni sezoni bo to-
rej nedvomno potreben teme-
ljit pregled vaših kurilnih na-
prav, prav tako pa razmislek o 
tem, ali si boste za novo sezo-
no omislili drugačen tip ogre-
vanja. Naredite si bilanco, pre-

računajte stroške in prosite 
različne ponudnike in podje-
tja za predračune. V vsakokra-
tni številki Posavskega obzorni-
ka najdete marsikateri koristni 
kontakt, tudi tokratni ni izje-
ma, zato lahko svoje raziskova-
nje začnete pri teh, ki delujejo 
v naši okolici, in jih povprašate 
po strokovnem nasvetu.

2) Popravila, napeljave, preu-
reditve – zdaj!

Si vsako leto rečete, da boste 
tokrat pa res poskrbeli za dotra-
jano električno napeljavo, novo 
razsvetljavo, elektroinstalacije? 
Ali da boste letos resnično ode-
li svoj dom v nove barve in za-
menjali poškodovane plošči-
ce? Morda ste si pozimi prisegli 

tudi, da se boste lotili saniranja 
plesni? Marec in april sta pra-
va meseca, da od besed prei-
dete k dejanjem. Odločitve, ob 
katerih moramo razbiti del na-
šega doma, niso lahke, a če si 
spremembe res želite in veste, 
kako zanje prerazporediti dolo-
čena denarna sredstva, vztrajaj-
te in leto 2014 bo leto, ki si ga 
boste zapomnili po svežih spre-
membah.

3) Zunanjost odseva lastnika 
domovanja

Končno smo pri temi, ki se je 
bomo v časopisu še večkrat 

dotaknili. Tudi zunanjost doma 
odseva svojega lastnika. Ko 
smo leta 2009 začeli s časopi-
sno akcijo Najlepši dom in bal-
kon Posavja, smo opazili, da so 
bili naši vrtnarji vestni tudi gle-
de ostale okolice svojih domo-
vanj, ne samo vrta, kar nas je 
posebej razveselilo. Gotovo se 
strinjate, da pogled na neureje-
no, zaraščeno dvorišče, poško-
dovana ograja, razmetan in do-
trajan dovoz pusti slab vtis, ne 
glede na to, kako lepa je fasada 
hiše in njena notranjost. V Slo-
veniji je še vedno precej razšir-
jeno odlaganje „neuporabnih 
reči“, gum, gradbenih materia-
lov ter predmetov ob in za hi-
šami. Gomile, ki jih počasi pre-
rašča zelenje, ne opozarjajo na 
to, da v hiši živi skrben lastnik, 

ki ima takšen kup le za to, da bo 
kmalu materiale iz njega upora-
bil – temveč na dejstvo, da mu 
zunanjost doma nikakor ni po-
membna. Če imate tudi vi ta-
kšen prizor okoli svojega doma, 
ki spominja na „divje odlagali-
šče“, se ga čim prej lotite – s tem 
boste vnesli dobro energijo v 
prostor okoli hiše, prav tako pa 
morda pridobili nov dragoceni 
prostor za zanimive zasaditve.

4) Načrtujmo zasaditve

Beseda, ki se je mnogi bojite. 
Ampak načrtovanje vrta, tako 
okrasnega kot zelenjavnega, 
je lahko izjemna dogodivščina. 
Za usklajeno zunanjost svojega 
doma se lahko obrnete na kra-
jinske arhitekte, ki vam bodo iz-
risali zunanjost vašega doma v 
različnih perspektivah. Načrto-
vanje vrtov navadno obsega 
idejni, izvedbeni in zasaditveni 
načrt oziroma: začetni opis sta-
nja z ogledom in svetovanjem, 

nato zamisel za ureditev, gra-
fi čni načrt (navadno gre za ne-
kakšen fotokolaž ali računalni-
ško simulacijo), popis rastlin in 
del, ki bodo potrebna za zasadi-
tev, ter najrazličnejša navodila 
za oskrbo zasaditve. Cenovno 
je takšen proces težko oceniti, 
saj gre za individualno situacijo, 
različno velikost za zasaditev, 
povsem različne želje, cene pa 
naj bi se gibale od 500 € naprej. 

Če pa se boste načrtovanja lo-
tili sami, potem si izrišite zuna-
njost hiše in jo razdelite v posa-
mezne dele in gredice, za izbiro 
samih rastlin pa imate na voljo 
veliko usposobljenih hortikul-
turnih strokovnjakov v vrtnari-
jah, vrtnih centrih in drevesni-
cah. Nekaj pravih naslovov, na 
katere se lahko obrnete, boste 
našli že na tej časopisni strani. 
Pri vsem načrtovanju je nujno, 
da ste iskreni sami s sabo – koli-
ko rastlin želite povabiti v svoje 
življenje ali, če povemo po do-
mače, boste zanje lahko tudi 
primerno skrbeli? Ko se odlo-
čite za nove „prebivalce“ vrta, 
potem se pozanimajte o ra-
stlinah, ki so na voljo in ki lah-
ko uspevajo v posameznih pre-
delih vašega doma. Preden se 
odpravite v vrtnarijo, opazujte, 
kako sonce potuje mimo vaših 
bodočih gredic: imate sončno, 
senčno, polsenčno lego gre-
dic? Kakšna je zemlja, zadržuje 

vodo ali voda hitro odteče? Če 
želite še podrobneje spoznati 
tla okoli hiše, potem lahko na-
ročite tudi analizo tal in izveste, 
česa bo v vaši zemlji rastlinam 
primanjkovalo in kaj morate ze-
mlji dodati. 

Ko razmišljate o cvetlicah, ki bi 
jih zasadili na posamezni gre-
dici, pa pomislite tudi na barv-
ni krog. Namesto neskončnega 
števila različnih barv, ob katerih 
ne bi nobena izstopala, izberite 
tri, ki bodo delovale kontrastno 
in urejeno. Za lažjo predstavo, 
katere barve so skladne na vrtu, 
obstaja tudi način pogleda na 
barvni krog s trikotnikom: izre-
žite majhen pravilni trikotnik iz 
papirja, v takšni velikosti, da se 
bo podal v barvni krog. Postavi-
te trikotnik na sredino barvne-
ga kroga in poglejte vse tri skraj-
ne točke trikotnika – te tri barve 
bodo skladne na vaši gredici. 
Na voljo je veliko knjig, oddaj in 
spletnih strani, s pomočjo kate-

rih bo izbira rastlin enostavnej-
ša, nato pa priporočamo, da 
svoje zamisli predstavite stro-
kovnjaku v vrtnarskem centru, 
ki vam bo povedal, kakšne iz-
kušnje s posamezno rastlino že 
imajo in kako določene rastline 
kvalitetno bivajo skupaj. 

Ne pozabite, da lahko okoli-
co uredite postopoma: ograja, 
dovoz, trata, drevesnine, škar-
pniki, živa meja, zelenjavni vrt, 

okrasne gredice – odločite se, 
kateri bo vaš prvi korak, in naj 
se vaše popotovanje v pomir-
jujoč in lep svet urejanja zuna-
njosti vašega doma ob teh pr-
vih pomladnih sončnih žarkih 
tudi začne. Mi pa vam bomo 
skozi leto ponudili tudi prak-
tične nasvete, nekaj takih za 
vaš zelenjavni vrt že v nasle-
dnji številki, na straneh Sado-
vi narave v Posavju. 
 M. M.

Okrasna drevesnica

www.necemer.com

Vrtnarstvo 041-705-918

Veliki Podlog 64, 8273 Lesk k
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V mesecu marcu 
UGODNO vsa mineralna 

in organska gnojila.

RASTLINI MESECA MARCA: 
PRIMULA ACAULIS 

CIKLAMA

Z vami že 50 let

 velika izbira semen 

 semenski krompir

 darilni program

www.cvetlicarna-kerin.si

NOVO: BIO SEMENSKE 
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Tel.: 07 81 62 760
Pon-Pet: 7-18; Sob: 7-14; Ned: 8-11 

 AKCIJA! 
phalaenopsis-orhideja 6,99 €

PROJEKTIRAMO VAŠO 
KOPALNICOK

NOVO! 

Zdaj je čas za spomladanska 
opravila znotraj in zunaj hiše
Posavske hiše veljajo za lepo urejene, a vse to ne pride čez noč. Za vsako negovano trato in dih jemajočim vr-

tom se skriva skrben vrtnar in za vsako urejeno notranjostjo marljivi ljudje. Po zimi, ki nam je pripravila mar-

sikatero presenečenje, je sedaj pravi čas za ukrepanje in vsa opravila ter popravila znotraj in zunaj vašega 

doma. Ne naložite si vsega naenkrat, naredite si načrt in seznam opravil, ki jih bo mogoče izvesti do aprila. 

Barvni krog, ki smo se ga učili pri likovnem pouku v osnovni šo-
li, nam lahko zelo pomaga tudi pri izbiri usklajenih barv cvetlic 
za naše gredice.

Posavci znajo urediti tudi zunanjost svojih domov, nekateri pa 
so že pravi umetniki. In kakšne zasaditve bodo letos polepša-
le vaš vrt?
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www.ece.si

Narava vam je hvaležna 
za pametno odločitev.

 iz vetra, vode in sonca odslej napaja
domove vseh naših odjemalcev po Sloveniji.

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

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

www.krovstvo-trsinar.si

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Če želite urediti podatke o na-
jemnem pravnem poslu (ne-
profi tni oddaji ali oddaji na 
prostem trgu), denacionalizaci-
ji stanovanjske nepremičnine, 
fi nančnem najemu ter podatke 
o nepremičninah in vpis dejan-
skega lastnika, je pravi naslov 
Geodetska uprava. Osebno 
služnost in javno dobro mo-
rate urediti na zemljiški knjigi, 
dejansko rabo zemljišč (vodna 
in neplodna zemljišča) na Mi-
nistrstvu za kmetijstvo in oko-
lje, namensko rabo zemljišč in 
zemljišča za gradnjo stavb na 
občini, številko stanovanja pa 
pri upravniku večstanovanjske 
stavbe. Prijavo na številko sta-
novanja boste uredili na uprav-
ni enoti, prav tako podatke o 
agrarni skupnosti (ali pri pred-
sedniku agrarne skupnosti), 
podatke o sakralnih objektih 
(za registrirane verske skupno-
sti) pa na Uradu za verske sku-
pnosti. Za urejanje podatkov o 
humanitarnih organizacijah in 
znižanju davka za upravičence 
do socialne pomoči ali varstve-
nega dodatka ter znižanju dav-
ka za invalidne osebe oz. ose-
be, ki z invalidnimi osebami 
bivajo v skupnem gospodinj-
stvu, je pravi naslov Davčna 
uprava (po uradni dolžnosti ali 
po odločbi ZZZS), za podatke o 
nepremičninah za opravljanje 
diplomatskih in konzularnih 

Kje urediti podatke 
o nepremičninah?

predstavništev, mednarodnih 
organizacij in inštitucij EU pa 
Ministrstvo za zunanje zadeve. 
Podatki o odprtosti zemljišča, 
rastiščnem koefi cientu ter va-
rovalnem gozdu, gozdnem re-
zervatu in gozdu s posebnim 
namenom brez urejanja sodi-
jo pod okrilje Zavoda za goz-
dove, podatki o zemljiščih pod 
avtocesto, kategoriziranimi dr-
žavnimi ali občinskimi cestami, 
gozdnimi cestami ali železnica-
mi pa pod okrilje DARS, DRSC, 
Zavoda za gozdove ali Sloven-
skih železnic. Podatke o nele-
galnih gradnjah morate urediti 
na Inšpektoratu RS za promet, 
energetiko in prostor, podatke 
o osebah, ki opravljajo letališko 
dejavnost, na Ministrstvu za in-
frastrukturo in prostor, podatke 
o kulturnih spomenikih pa na 
Ministrstvu za kulturo.

Kot pravijo na GURS, se je zaradi 
želje po ureditvi podatkov o ne-
premičninah močno povečalo 
število klicev na brezplačno te-
lefonsko številko 080 22 15, na 
kateri se lahko naročite za obisk 
na območni geodetski enoti. To 
sicer lahko storite tudi s pomo-
čjo spletne aplikacije ‚Spremi-
njanje podatkov registra nepre-
mičnin‘ na spletni strani GURS 
(http://www.gu.gov.si/) in por-
talu e-Prostor (www.e-prostor.
gov.si/). „Poudariti želimo, da 

s klicem na 080 22 15 ni mo-
žno spreminjati podatkov, am-
pak se lahko lastniki le naroči-
jo za osebni obisk na območni 
enoti ali za povratni klic stro-
kovnjaka – geodeta, ki odgo-
varja na vprašanja državljanov. 
Da bi sistem naročanja hitreje 
in bolj nemoteno potekal, vse 
klicatelje naprošamo, da imajo 
pred klicem na številko 080 22 
15 pripravljene že osebne po-
datke (EMŠO),“ sporočajo z ge-
odetske uprave, kjer dodajajo, 
da je časa za urejanje podatkov 
o nepremičninah še dovolj, saj 
jih je možno spreminjati do 31. 
marca 2014.
 P. P.

POSAVJE - Geodetska uprava je začela pošiljati obvestila o informativno iz-

računanem davku na nepremičnine, zaradi kar številnih napak v teh izraču-

nih, ki jih želijo lastniki nepremičnin čim prej odpraviti oz. urediti, pa priha-

ja do zapletov, saj je potrebno različne podatke urejati na različnih naslovih.
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Kam v Posavju?
Četrtek, 27. 2.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško in MT Senovo: počitni-
ške aktivnosti za osnovno-
šolske otroke

• ob 10.00 v dnevnem cen-
tru ZPM Krško: ustvarjalna 
delavnica in presenečenje, 
prijave na 07/48-80-366 in 
zpm@zpmkk.si

• ob 18.00 v MC Brežice: zbor 
članov Društva za zdravje 
srca in ožilja Slovenije, Po-
družnica Posavje

• ob 18.00 v dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
potopisno predavanje To-
maža Hožiča o Japonski

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predava-
nje Lorete Vlahović „Okra-
sni uporabni vrt“

Petek, 28. 2.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško in MT Senovo: počitni-
ške aktivnosti za osnovno-
šolske otroke

• ob 10.00 v MC Sevnica: LAN 
party

• ob 11.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: ustvarjalne zim-
ske počitnice

• ob 13.00 na Občini Brežice: 
prevzem oblasti Fašjenko-
vega župana

• ob 17.00 v MC Sevnica: po-
topisno predavanje „Mon-
golija – popolni sončni mrk“

• ob 17.00 v MT Raka: nau-
čimo se štrikati (v sodelo-
vanju z Društvom upokojen-
cev Raka)

• od 17.00 do 20.00 v Mestni 
hiši Brežice: Start:up Road-
show 2014; info in prijave 
na info@pcbrezice.si

• ob 19.00 v gostilni Repovž 
v Šentjanžu: 24. kulinarič-
ni večer, gosta: chef Borut 
Jovan in mojster velikih vin 
Marjan Simčič; info in re-
zervacije na 07 81 85 661 
ali info@gostilna-repovz.si

• ob 19.30 v gostilni Janc na 
Studencu: prireditev Župa-
novo vino 2014

Sobota, 1. 3.

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav – brezplačne ustvarjal-
ne igralne urice

• od 10.00 do 17.00 v Svetu 
energije v Vrbini: sobotne 
delavnice – ob 11.30: Svet 
robotov – delavnica v izved-
bi demonstratorjev iz e-hi-
še (Nova Gorica), ob 15.30: 
Toplotni stroji – delavnica v 
izvedbi Radka Isteniča

• od 14.00 do 17.00 v hotelu 
City Krško: 15. tradicional-
no otroško pustno rajanje

• ob 15.00 v župnijski cer-
kvi sv. Marka v Cerkljah ob 
Krki: blagoslov suhomesna-

tih izdelkov, po blagoslovu 
sledi degustacija v župnij-
ski učilnici

• ob 16.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
predstavitev knjige Davida 
Smukoviča „Korenine cer-
kljanske fare“

• ob 16.00 na parkirišču za 
HTC v Sevnici: pustno ra-
janje

• ob 16.00 izpred MC Breži-
ce: pravljični sprehod sko-
zi Brežice

• ob 17.00 v veliki jedilni-
ci Lisce Sevnica: predava-
nje Milene Mastnak „Este-
tika in uporabna vrednost 
zeliščnega vrta“, v sklopu 
projekta Ustvarimo zelišč-
ni vrt Posavja

• ob 18.00 v MT Raka: nare-
dimo si obesek za ključe

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Dobova: veliko pustovanje 
s predstavitvami pustnih 
mask in zabavo s skupino 
Calypso

• ob 21.00 v MC Krško: me-
tal koncert

• ob 22.00 v klubu MC Bre-
žice: Pin ups & Rockabilly 
Boys Maskenball - koncert 
zasedbe EightBomb

Nedelja, 2. 3.

• ob 6.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija – pustna bu-
dnica; ob 14.00: oklic Ku-
renta in velika pustna po-
vorka

• ob 15.00 v Športni dvorani 
Sevnica: tradicionalno pu-
stovanje za najmlajše

Ponedeljek, 3. 3.

• ob 18.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija – baklada, 
ob 19.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa: občni zbor Prforcen-
hausa; ob 21.00 v gostilni 
Žolnir: ples v maskah 

• ob 21.00 v MC Krško: štu-
dentsko pustovanje

Torek, 4. 3.

• ob 8.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija – gonjenje 
medveda; ob 15.00: ora-
nje in sejanje; ob 19.00: 
promenadni koncert

• ob 9.00 v Kulturnem domu 
Sevnica: predavanje Saše 
Tasevski „Moč žive hrane“

• ob 15.45 izpred OŠ Brežice 
do MC Brežice: pustna po-
vorka in rajanje

• ob 18.00 v MC Krško: ma-
škare party za mlajše od 
18 let

Sreda, 5. 3.

• ob 8.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija – izdelava 
Kurenta; ob 15.00: pogreb 
Kurenta; ob 17.00: vesela 
sedmina

• ob 13.30 na Glavnem trgu v 
Sevnici: pokop pusta

• ob 16.00 v MC Sevnica: 
ustvarjalnica „Mamici za 
praznik“

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predstavitev pro-
jekta „Krške mestne zgod-
be – ulična razstava“ z 
otvoritvijo in ogledom pr-
vega dela razstave in kape-
lice Janeza Evangelista, za-
vetnika mesta Krško

• ob 17.00 v Knjižnici Sev-
nica: pravljična urica z 
ustvarjalnico

• ob 18.00 na Gradu Sevnica: 
Radogost večer – Lučka Ši-
čarov, keramičarka

Četrtek, 6. 3.

• v Knjižnici Sevnica: razsta-
va ročnih del ročnodelske 
skupine Mravljice (do 2. 4.)

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: literarni ve-
čer s predstavitvijo pesni-
ške zbirke Dragomile Šeško 
„Svetlobe v temo“

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer Društva 
upokojencev Sevnica

• ob 19.00 v Dobovi: porav-
nanje pokojnega Fašjenka 
Korupka na pare, ob 20.00 
upepelitev Korupka, branje 
litanij in zabava

Petek, 7. 3.

• ob 18.00 v KD Krško: spre-
jem športnikov leta 2013

• ob 18.00 v Gostilni Žolnir v 
Kostanjevici na Krki: ženske 
zgodbe – klepet z ženskami 
treh generacij Faniko Gre-
gorič, Faniko Sevšek in Si-
mono Sevšek Božič

• ob 20.00 v Ločah: prihod 
žare iz Gabrja, nastop Luč-
ke žlahte, Gasilskega pihal-
nega orkestra Loče, mažo-
retk in ostalih pustnih mask

• ob 20.00 v MC Brežice: Per-
zija skozi oči Tonija Vučajn-
ka

• ob 21.00 v MC Krško: Nate-
čaj Botečaj

Sobota, 8. 3.

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav – brezplačne ustvarjal-
ne igralne urice

• ob 11.00 v hotelu City v 
Krškem: predavanje Jožeta 
Majesa „Zdravnik zdravi, 
narava pozdravi“, v sklopu 
projekta Ustvarimo zeliščni 
vrt Posavja

• ob 14.00 v Ločah: formi-
ranje povorke 16. medna-
rodnega karnevala Fašjenk 
Dobova, ob 15.00 prihod 
povorke v Dobovo, pre-

daja občinskega ključa in 
predstavitev vseh skupin, 
ob 17.00 karnevalska „fe-
šta“ z veselo glasbo skupi-
ne Calypso

• ob 17.00 v MC Brežice: ve-
seloigra „Stari grijeh“ v iz-
vedi KUD Lepoglavski pušlek 
iz Lepoglave

• ob 18.00 v Kulturni dvo-
rani Sevnica: tradicionalni 
dobrodelni koncert „Imeti 
rad“, nastopili bodo: God-
ba Sevnica z gosti: Alenka 
Godec, Matjaž Mrak (Šta-
jerskih 7), Vokalna skupi-
na Fortuna in učenci OŠ 
Ane Gale Sevnica; vstopni-
na: 12 €

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: premiera predsta-
ve za otroke „Ronja, raz-
bojniška hči“ v izvedbi otro-
ške skupine Gledališkega 
društva Radeče

• ob 18.00 pri družini Sko-
porc-Zavrl na Brunku: de-
lavnice ročnih spretnosti, 
info: 031 353 388 in mag-
da.sigmund@gmail.com

• ob 19.30 v športni dvorani 
na Senovem: planinski ples 
ob dnevu žena z ansamblom 
Igor in zlati zvoki; vstopnina 
in večerja: 20 €

• ob 20.00 v KD Krško: kome-
dija „Srečno ločena“, igrata 
Violeta Tomič in Iztok Valič

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Help! A Beatles Tribute

Ponedeljek, 10. 3.

• ob 15.00 v Gostilni Vrtov-
šek v Sevnici: 53. Salamiada

• ob 18.30 v Knjižnici Sev-
nica: 6. srečanje Bralnega 
krožka

• ob 19.30 v MC Krško: fi lm-
ski večer – Kryzstof Kiselo-
wski: Krotki fi lm o zabija-
nju (1988)

Torek, 11. 3.

• ob 9.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predavanje Ta-
nje Pajk Žontar „Varna iz-
bira živil in uravnotežena 
prehrana“

Sreda, 12. 3.

• ob 18.00 v Gostilni Žolnir 
v Kostanjevici na Krki: te-
matsko predavanje Matjaža 
Mastnaka „Za lepe vrtnice“

Četrtek, 13. 3.

• od 9.00 do 11.00 v Zdra-
vstvenem domu Krško: sve-
tovni dan ledvic – meritve 
krvnega tlaka, meritve krv-
nega sladkorja, brezplač-
no testiranje seča na priso-
tnost beljakovin

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

komedija
 Jaša Jamnik

sobota, 8.3., ob 20. uri
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Vabljeni otroci v spremstvu staršev!

Paleto misli želim skrčiti v razumljiv, berljiv jezik 
na dan maternega jezika. Če se še tako trudim, že 
vem, da mi ne bo uspelo, da bi je ne omenila. Ajde 
Kalan. Žal danes že in prehitro pokojne. Noče iz mi-
sli, kot vsa leta nazaj od tedaj, ko nas je brežiške ra-
dijce učila kulture govora pred mikrofonom. Z Re-
natom sva imela še posebej mesece dolg »dril«.

Če na hitro preletim spomine, se je gospa trudila, da 
se jaz, učenka kulture govora, ne bi tako krčevito dr-
žala ozkega štajerskega e-ja. Potem so se posavski 
poslušalci našega radia čudili in se spraševali, kaj 
se je zgodilo z vrati, vlakom, vremenom. Pa z me-
noj, Renatom in drugimi kolegi. Namreč »v« je po-
stal po pravilih govora dvoustični »u«, tako da so, 
hoteli ali ne hoteli, morali sprejeti urata, ulak, ure-
me. Pa seveda še marsikaj drugega. Po »drilu« se mi 
je v začetku zdelo, da sploh ne znam govoriti. Niti 
štajerščine. Čeprav je gospa več kot samo upošteva-
la krajevne značilnosti govora. Značilnostim je bila 
naklonjena. Radio in televizija sta bila njen način 
življenja. V raznih dilemah sem jo za nasvete klica-
la še kasneje in bila vedno dobrohotno sprejeta. Od-
šla je v svetlejši in lepši svet. Mi, ki pa smo še osta-
li na tem svetu, smo imeli izjemno srečo, da smo jo 
spoznali.

Dobro kulturo govora smo nemirne duše ohranile te 
dni ob vrhunskih dosežkih slovenskih športnikov na 
olimpijskih igrah tudi v Posavju. V trenutkih, ko so 
naši tekmovali med močnejšimi in večjimi, pa kaj 
še!, je Posavje v Sloveniji bilo z enim samim srcem. 
Ne valentinovim, saj niti ni bilo kakšnega posebne-
ga viška v bonbonierah, cvetkah ali kakšnem dru-
gem razpihovanju. Če pa je kdo koga ljubljenega 
pocrkljal v Urškini slaščičarni, okrašeni s srčki, je 
pa še kako prav. Imejmo se radi. Imejmo radi muce, 
kužke, konje, pujse, krave, ki nas imajo brezpogoj-
no radi. On ali ona, ki pa v tem resničnem življe-
nju pričakuje romantično ljubezen pod zvezdami in 
luno, bo preprosto obsojen, obsojena na to, da ne bo 
nikoli srečna v ljubezni. Ampak, ja, pri tem bi rada 
bila vseeno v zmoti. Tu in tam, včasih, je dobro za-
dovoljiti potrebo po romantičnosti z nežno kulturo 
govora. S šepetajočo kulturo govora, če že hočete.

O kakšnem višku kulture govora pa se prav zares ne 
da reči te dni, ko Posavci prejemamo na naše hišne 
in stanovanjske naslove izračune o davkih na nepre-
mičnine. Moški in ženski živelj po kočijaško prekli-
nja vse od vlade in Gursa, bankirjev do ne vem česa 
vse še. Živelj benti, vmes z mašilom prav sočnih kle-
tvic, zakaj mora pokrivati napake, nesposobnost, 
malverzacije, prekobicovanje, požrtnost vseh tistih, 
ki so pognali to lepo krajino v takšno, ja, sranje, sem 
ujela. Adijo, kultura govora! Kaj se je zgodilo z vsemi 
tistimi podpisi proti davku, ki so bili zbrani na pobu-
do krškega poslanca Franca Bogoviča?

Posavke in Posavci, naj iz Posavja prevlada zmago-
vit olimpijski navdih naših športnikov! Za lepši in 
pravičnejši svet tu in zdaj!

Kultura 
govora.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

KUNŠPERK – V teh dneh je ponovno začelo obratovati staro stre-
lišče Kunšperk, ki je bilo pred 20 leti ustanovljeno kot prvo stre-
lišče v Sloveniji, ki je v okviru organizacije Strelske zveze Slo-
venije in Lovske zveze Slovenije dalo velik pečat strelskemu 

športu na državni ravni, saj so se na tem strelišču vrstila šte-
vilna državna prvenstva, pokali Slovenije in ligaška prvenstva. 
Strelišče Kunšperk je pod svoje okrilje vzelo na novo ustano-
vljeno Strelsko društvo Raj Kunšperk, ki trenutno nudi t. i. lo-
vski trap za lovske in rekreativne strelce ter nadkrito strelišče 
za pištolo. Po sanaciji metalcev glinastih golobov pa bo ponov-
no zaživelo tudi olimpijsko trap strelišče. Strelišče je v zimskem 
času odprto vsak dan od 9.00 do 17.00, razen ob ponedeljkih. 
Informacije in rezervacije so možne na telefonski številki 03 
8094120 ali 031 724 372.  Vir: SD Raj Kunšperk

Strelišče Kunšperk spet obratuje
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. SRL 
Rezultati – Izola : Sevnica 
22:31, Krško : Ormož 23:22, 
Sevnica : Ribnica 26:28, 
Trebnje : Krško 30:28
Lestvica – 1. Gorenje Vele-
nje 43, 6. Sevnica 17, 11. 
Krško 10

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Mokerc : Radeče 
24:22, Dobova : Drava 30:28, 
Radeče : Dobova 31:21
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 
26, 3. Dobova 20, 9. Rade-
če 11

ČLANI – 2. SRL
Rezultati – Rudar : Breži-
ce 28:29, Kočevje : Brežice 
22:34
Lestvica – 1. Koper 32, 4. 
Brežice 25

MLADINCI – 1. SRL
Rezultat – Celje : Krško 37:31
Lestvica - 1. Celje 24, 8. Kr-
ško 13

MLADINCI – 2. SRL za 1. - 6. 
mesto
Rezultat – Sevnica : Brežice 
22:25
Lestvica – 1. Brežice 8, 4. 
Sevnica 2

KADETI – POLFINALE, SKU-
PINA B
Rezultat – Ormož : Krško 
34:31
Lestvica – 1. Krško 10

ČLANICE 1.B SRL
Rezultat - Sežana : Brežice 
23:27
Lestvica – 1. Ljubljana 26, 2. 
Brežice 22

KADETINJE
Rezultat – Brežice : Žalec 
25:31
Lestvica – 1. Branik Maribor 
28, 7. Brežice 3

MALI NOGOMET
ČLANI 1. SFL
Rezultati – Kobarid : Sevnica 
5:2 (Kurtić, Škorić), Sevnica 
: Litija 1:1 (Kranjčevič)
Lestvica – 1. Litija 32, 3. Sev-
nica 25

MLADI U18
Rezultat – Dobovec : Sevni-
ca 5:3
Lestvica - 1. Kebelj Oplotni-
ca 19, 3. Sevnica 7

ODBOJKA

ČLANI – 3. DOL ZAHOD
Rezultat – Ljubljana : Kosta-
njevica 1:3 (16:25, 25:15, 
21:25, 18:25)
Lestvica – 1. Logatec 43, 6. 
Kostanjevica na Krki 24

KOŠARKA

ČLANI – 3. SKL
Rezultat – Janče : Krško 
92:80
Lestvica – 1. Celje 27, 2. Po-
savje Krško 22

4. SKL – VZHOD B, 2. del
Rezultati – Podbočje : Voj-
nik 65:75, Sevnica : Podbo-
čje 70:74
Lestvica – 4. Posavje Sevnica 
16, 5. Posavje Podbočje 12

MLADINCI – 2. SKL, B3 
VZHOD
Rezultati - Ptuj : Krško 52:60, 
Krško : Ruše 20:0 b.b.
Lestvica – 1. Posavje Krško 27

KADETI – 2. SKL, SKUPINA 
A2
Rezultat – Olimpija B : Krško 
88:27 
Lestvica – 1. Calcit Kamnik 
25, 5. Posavje Krško 20

SEVNICA – 13. februarja so v sevniški kulturni dvorani raz-
glasili športnice in športnike leta 2013. 

Športnica leta je postala članica Društva borilnih veščin Ippon 
Sevnica Irma Pirc, športnik leta pa obetavni strelec z zračno 
pištolo in član Strelskega društva Marok Sevnica Blaž Kun-
šek. Naj športna ekipa leta je postal Klub malega nogometa 
Sevnica, športna osebnost leta pa nekdanji sevniški rokome-
taš in sedanji predsednik Rokometnega kluba Sevnica Voj-
ko Švab. Priznanje za najbolj perspektivno športnico leta je 
osvojila atletinja in članica sevniškega atletskega kluba Karin 
Gošek. Za najperspektivnejšega športnika je bil izbran Blaž 
Janc, član RK Celje Pivovarna Laško in slovenske rokometne 
reprezentance, ki je pozornost mnogih pritegnil s svojo do-
vršeno in zrelo igro. Spominsko plaketo za 10-letnico delo-
vanja je prejel Košarkarski klub Blanca. 

Podelitve se je kot poseben gost udeležil Marko Simeunovič, 
nogometni vratar »zlate« slovenske nogometne reprezentan-
ce. Zbrane sta na prireditvi, ki jo je povezoval Aleš Tuhtar, 
nagovorila predsednik sevniške športne zveze Alojz Povšič 
in župan Srečko Ocvirk. V imenu prejemnikov priznanj se je 
zahvalil Vojko Švab, ki je v svojem govoru izpostavil pomen 
udejstvovanja v športu.  S. Radi

Športniki leta v sevniški občini

Prejemniki športnih priznanj (od leve proti desni): pred-
sednik KMN Sevnica Marko Lisec, strelec Blaž Kunšek, bor-
ka v ju-jitsu Irma Pirc, atletinja Karin Gošek, predsednik 
RK Sevnica Vojko Švab in predstavnik KK Blanca

Mladi krški plavalci so tudi na 
omenjenih tekmovanjih do-
segli kar nekaj odmevnih do-
sežkov in starejšim klubskim 
kolegom dokazali, da jim 
uspešno sledijo. Pri starejših 
dečkih je odlično nastopil Be-
njamin Poljšak in si na 50 m 
prsno v mlajšem letniku pri-
plaval 3. mesto, na 100 in 200 
m prsno pa je bil četrti. Odlič-
no 5. mesto je na 100 m pr-
sno osvojil Tjaš Žvar, bil pa 
je še deveti na 200 m prsno. 
Pri mlajših dečkih si še poseb-
no pohvalo zasluži Tim Bizjak 
(2004), ki je v konkurenci le-
tnikov 2003 in mlajših na 200 
m hrbtno priplaval kar do 4. 
mesta, v prsni tehniki na tej 
razdalji je bil 12., osvojil pa je 
še 8. mesto na 50 m hrbtno in 
10. mesto na 50 m prsno ter v 
seštevek moštvenega tekmo-
vanja za Plavalni klub Celu-
lozar Krško prispeval največ 
točk. Pohvale gredo seveda 
tudi preostalim udeležencem 
prvenstev, ki po najvišjih me-
stih sicer niso posegli, so pa 
krepko popravili svoje osebne 

Plavalci zaključili državna prvenstva
KRŠKO - Z zimskim državnim prvenstvom mlajših (v Mariboru) in starejših dečkov in deklic (v Kranju) se je 
zaključila plavalna sezona v 25-metrskih bazenih in pričela priprava na poletno sezono v velikih bazenih. 

rekorde. Letno državno prven-
stvo mlajših dečkov in deklic 
bo julija v Brestanici.
Že konec januarja pa so krški 
plavalci nastopali na zimskem 
absolutnem, mladinskem in 
kadetskem državnem prven-
stvu v Kranju. Ob štirih me-
daljah so si priplavali še 27 
fi nalnih nastopov. Kar tri odli-
čja si je priplavala mladinka 
Nika Bizjak, in sicer srebro na 
100 m ter brona na 50 m in 

200 m prosto. Trikrat je bila 
še na nehvaležnem 4. mestu 
(100 hrbtno, 400 m in 1500 m 
prosto) ter 5. na 200 m hrb-
tno. Bron je osvojila tudi žen-
ska mladinska štafeta na 4 x 
200 m prosto v postavi Kar-
men Zorič, Lara Jambriško, 
Špela Grilc in Nika Bizjak, bile 
pa so še četrte na 4 x 100 m 
prosto in mešano. Tri 4. mesta 
je osvojila tudi kadetinja Žana 
Maruša (400, 800 in 1500 m 

prosto), bila pa je še šesta na 
200 m prosto. Še eno 4. me-
sto je na 200 m prsno osvo-
jila Špela Grilc, ki je bila ob 
tem še dvakrat sedma na 50 
in 100 m prsno. Odlično je na-
stopal tudi kadet Jan Žičkar, 
ki je osvojil 5. mesti na 100 
in 200 m prsno ter bil šesti na 
400 m mešano. Mladinec An-
draž Dostal si je na 200 m del-
fi n priplaval 6. mesto, bil pa 
je tudi osmi na 400 m meša-
no. Mladinec Marko Mišano-
vič je v fi nalu na 50 in 100 m 
prsno zasedel 8. mesto, mla-
dinka Karmen Zorič pa je bila 
prav tako osma na 100 m in 
deveta na 200 m prosto. Do-
bro so nastopile tudi kadetske 
fantovske štafete (Lovro Arh, 
Aljaž Bogolin, Marko Mišano-
vič, Anže Kozole, Jan Žičkar), 
ki so v vseh nastopih prišle v 
deseterico. Tudi preostali čla-
ni ekipe so nastopili dobro in 
se uspešno borili s konkuren-
co ne glede na to, da trenira-
jo v neprimerljivo slabših raz-
merah.
 P. P./ vir: PK Celulozar

Bronasta mladinska štafeta

POSAVJE - Mladi posavski ple-
zalci so dobro začeli Vzhodno 
ligo 2014, v kateri so v za-
četku februarja merili moči v 
Slovenj Gradcu. Za večino je 
bil to prvi (ali drugi) nastop 
na tekmovanju tega ranga 
sploh. Kar šest ur je trajalo, 
da so se z dvema plezalnima 
smerema soočili vsi ciciba-
ni in cicibanke (skupaj pre-
cej prek 100 nastopajočih). 
Med posavskimi predstavni-
ki je izstopala Eva Košeni-
na, ki je plezala vztrajno, 
nepopustljivo, borbeno, do 
skrajnih moči. Na koncu je 
le za malenkost zaostala za 

stopničkami: osvojila je 4. 
mesto med 30 mlajšimi cici-
bankami, kar je brez dvoma 
odličen dosežek – Eva je bila 
na tekmi prvič! Med cicibani 
smo imeli v ognju še štiri tek-
movalce iz brežiškega špor-
tnoplezalnega odseka. Ela 
Matkovič je bila med mlaj-
šimi cicibankami 26., Latoja 
Drmaž pa pri starejših cici-
bankah 34. Pri starejših cici-
banih sta prvič nastopila De-
nis Šinkovec in Mark Šinko 
ter končala na 29. oz. 30. 
mestu.

Pri mlajših dečkih se je dobro 

boril Kajetan Voglar, ki je 
zlasti v drugi smeri pokazal 
suvereno plezanje in osvojil 
9. mesto v B-skupini (skupi-
ni tekmovalcev, ki ne tekmu-
jejo v državnem prvenstvu), 
14. mesto pa v absolutni raz-
vrstitvi. Med starejšimi deč-
ki je Aljaž Motoh odkrito pri-
šel po zmago ter jo relativno 
lahko tudi odnesel domov. Za 
odličnim rezultatom so leta 
trdega treninga in tekmoval-
nih izkušenj. Brez dvoma je 
Aljaž trenutno eden najbolj-
ših tekmovalcev svoje gene-
racije v državi. V B-skupini 
sta pri starejših dečkih ple-

zala še Maj Habinc, ki je bil 
8. (absolutno 12.) ter Sevni-
čan Matic Prijatelj, ki je bil 
4. (absolutno 8.). Oba sta se 
borila po svojih zmožnostih 
in dosegla dobre rezultate 
glede na njune tekmovalne 
izkušnje.

Prav vse nastopajoče velja 
pohvaliti za pogum, vztraj-
nost in predvsem zelo dober 
odnos do plezanja ter tek-
movanja. Na tekmovanjih 
Vzhodne lige pa se bodo sre-
čali zopet v začetku marca 
na Ptuju.
 PAK

Kolesarsko društvo Sevnica 
že skoraj dve desetletji skr-
bi za organiziran razvoj re-
kreativnega kolesarstva, kjer 
se število rednih in aktivnih 
članov giblje od 60 do 70. V 
društvu se trudijo nizati ak-
tivnosti skozi vso kolesarsko 
sezono. Z redno vadbo prič-
nejo aprila z dvakrat teden-
sko organizirano kolesarsko 
vožnjo po skrbno izbranih 
trasah. Konec maja se veči-
na članic in članov angažira 
pri izpeljavi sevniškega kole-
sarskega maratona. Julij je 
rezerviran za večdnevno sku-
pno kolesarjenje po Sloveniji 
in občasno tudi po sosednjih 
državah. Avgust je name-
njen izpeljavi tradicionalne 
rekreativne gorske kolesar-
ske dirke, letos že 23. Sko-
ka na Lisco. Članice in člani 
se udeležujejo tudi rekrea-
tivnih in tekmovalno rekre-
ativnih prireditev doma in v 
tujini. Kolesarsko sezono za-
ključijo ob prazniku občine 
Sevnica 12. novembra, ko se 
s kolesi popeljejo skozi vse 
krajevne skupnosti v sevni-
ški občini. Prireditev so po-
imenovali Od zore do mraka. 

V Sevnici poleg rekreativnega 
še tekmovalno kolesarstvo
SEVNICA - Kolesarsko društvo Sevnica je 21. februarja v sevniškem športnem domu predstavilo tekmoval-
no ekipo mlajših selekcij cestnega kolesarstva. Mladi tekmovalci so prejeli tudi nova tekmovalna kolesa.

V Kolesarskem društvu Sev-
nica tako uspešno razvijajo 
rekreativni šport, na temelju 
dobrega dela pa so se v lan-
ski sezoni odločili še za tek-
movalno cestno kolesarstvo 
za mlajše, kajti v društvu 
iz objektivnih razlogov niso 
sposobni servisirati članskih 
vrst. »Vzpostavili smo tek-
movalno skupino fantov, ki 
zajema tekmovalce do kate-
gorije mlajših mladincev do 

17. leta starosti. K sodelo-
vanju smo pritegnili trener-
ja cestnega kolesarstva Bo-
ruta Pirša in v ta namen s 
pomočjo sponzorja, podjetja 
Tanin Sevnica d.d., staršev 
in društvenih rezerv nabavili 
nova kolesa za tekmovalce, 
da bodo s še večjim veseljem 
vrteli pedala. Po ugodnih po-
gojih in po želenih specifi ka-
cijah opreme je zelo kako-
vostna kolesa priskrbel prav 

tako dolgoletni sponzor Ko-
lesarski center Sevnica-Kr-
ško. Kolesa so opremljena 
po vseh predpisih mednaro-
dne kolesarske zveze UCI za 
posamezno starostno katego-
rijo glede na težo prenosov, 
so znamke Trek, s komponen-
tami japonskega proizvajal-
ca Shimano in popolnoma 
konkurenčna za raven dirka-
nja v mlajših selekcijah,« je 
predstavil začetke nove pa-
noge predsednik sevniškega 
kolesarskega društva Robert 
Kosaber, ki je še poimensko 
predstavil ekipo mladih ko-
lesarjev tekmovalcev. »Lan-
sko leto smo na dirkah Ko-
lesarske zveze Slovenije po 
univerzalnih pravilih UCI na-
stopali z dvema tekmoval-
cema v kategoriji »dečki C« 
Gabrom Vandurjem in Drej-
cem Bedekom ter mlajšim 
mladincem Aljažem Pra-
hom. Uspešno in zagnano 
delo se nadaljuje s še dvema 
fantoma v kategoriji mlajših 
mladincev Anžetom Podle-
snikom in Žanom Bregar-
jem,« je dejal. 

 Smilja Radi

Mladi kolesarji Anže Podlesnik in Žan Bregar iz Radeč ter 
Aljaž Prah, Drejc Bedek in Gaber Vandur iz Sevnice s pred-
sednikom sevniškega kolesarskega društva Robertom Ko-
sabrom ter trenerjem Borutom Piršem

Zmaga Aljaža Motoha v vzhodni plezalni ligi
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Silvija Sodič, Slogonsko – 

deklico,
• Andreja Rubin, Bizeljsko – 

deklico,
• Anja Tihole, Sevnica – de-

klico,
• Mevlude Meha, Krško – de-

klico,
• Marijana Ramljak Jalovec, 

Brežice – dečka,
• Monika Kržan, Piršenbreg – 

deklico,
• Mirjana Pilipović, Krško – 

deklico,
• Jerneja Kržan, Cerklje ob 

Krki – dečka,
• Nevenka Banovšek, Trebče 

– deklico,
• Darja Žonta Kozinc, Žurkov 

Dol – dečka,

rojstva • Šaho Begić, Loke – deklico,
• Jasna Šimunovič, Brežice – 

deklico.

ČESTITAMO!

• Skilfer Reshani in Zyrafete 
Berisha, oba iz Anž,

• Fahrudin Muminović in 
Branka Kozole, oba iz Ro-
senbacha, Avstrija,

• Tadej Tratar in Petra Je-
reb, oba iz Spodnjih Vodal,

• Jelica Majstorović iz Kr-
škega in Ivan Tomić iz Ča-
tićev, BiH,

• Slavko Habinc in Cristina 
Melania Požun, oba iz Bre-
žic.    

ČESTITAMO!

poroke

SVETLOBE V TEMO - literarni večer
• četrtek, 6. marec, ob 18. uri - 

Osrednja knjižnica v Krškem

Predstavili bomo pesniško zbirko Svetlobe v temo lite-
rarne ustvarjalke Dragomile Šeško, s katero se bo po-
govarjal Tomaž Tomše. Večer bodo obogatili plesalci 
skupine za sodobni ples Ka‘ bavidas pelera Plesnega 
društva Imani pod mentorstvom Rosane Horvat.

ŽENSKE ZGODBE

• petek, 7. marec, ob 18. uri - 
Gostilna Žolnir, Kostanjevica na Krki

V sodelovanju z Društvom podeželskih žena Pod Gor-
janci iz Kostanjevice vabimo na pokušino potic in kle-
pet z ženskami treh generacij Faniko Gregorič, Faniko 
Sevšek in Simono Sevšek Božič, ki ga bo vodila Meli-
ta Skušek. 

ZA LEPE VRTNICE – tematsko predavanje 

• sreda, 12. marec, ob 18. uri - 
Gostilna Žolnir, Kostanjevica na Krki

Matjaž Mastnak, izkušen vrtnar in poznavalec cvetja o 
umetnosti gojenja najslavnejših cvetočih rastlin.

LE KAJ POČNE BOG V NEBESIH, 
KO JE NA ZEMLJI TOLIKO TRPEČIH

• ponedeljek, 17. marec, ob 18.30 uri - 
Osrednja knjižnica v Krškem 

Pogovorni večer s Karlom Gržanom. Pogovor bo vodil 
bibliotekar Vilko Planinc.

LITERARNI VEČER 
Z IFIGENIJO SIMONOVIĆ

• petek, 21. marec, ob 19. uri - 
Osrednja knjižnica v Krškem

Pogovor s pesnico ob svetovnem dnevu poezije in pričet-
ku letošnjega bralnega projekta. S pesnico se bo pogo-
varjal bibliotekar Vilko Planinc.

POSAVCI BEREMO SKUPAJ 2014

Pričetek nove sezone skupnega bralnega projekta posa-
vskih knjižnic, bo trajal od 21. marca do 20. novembra. 

POSAVSKE LITERARNE USTVARJALKE - 
izbor - razstava

• do konca marca – 
Avla osrednje knjižnice v Krškem

Razstava, na kateri je predstavljen izbor sedemnajstih 
literarnih ustvarjalk, ki oblikujejo posavski literarni 
prostor, je na ogled do konca marca. Tudi ostali, ki bi 
se želeli predstaviti pri nas, vabljeni, da nas pokličete 
za dogovor na tel. 07 4904 000 (Polona Brenčič).

DRUŽABNE URICE

• vsak petek ob 16.30 uri – 
Mladinski oddelek v Krškem

Otroci, starejši od 5 let, pridružite se nam na družab-
nih srečanjih, kjer se bomo pod vodstvom knjižničarke 
igrali različne družabne igrice, se zabavali, malce raz-
gibali male sive celice, skratka se imeli lepo. Pridite! 
Ne bo nam dolgčas!

PREDSTAVITEV 
ELEKTRONSKIH BAZ PODATKOV

• vsak četrtek od 12. do 13. ure –
 osrednja knjižnica v Krškem

Z individualno predstavitvijo vam želimo predstavi-
ti uporabo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica 
omogoča dostop. Za izobraževanje je potrebna predho-
dna prijava (07 490 40 00).  

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V MARCU

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 fotografi jo, 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).

moja poroka

Ornela Urbanč in Blaž Šonc, oba iz Krškega, 14. sep-
tember 2013, grad Otočec (foto: VašFoto Rozman)

15. marca se boste lahko v Termah Čatež nasmejali Ladu 
Bizovičarju v glasbeni komediji Slovenska muska od A do 
Ž, kjer bo hudomušno seciral največje hite in glasbenike 
slovenske glasbene scene. Med občinstvom bo tudi 10 
izžrebancev naše nagradne igre, zato le vzemite pisala v roke 
in napišite pravilni odgovor na nagradno vprašanje:

Z branjem pogovorov Posavskega obzornika vsakih 14 dni 
spoznavate sokrajane in druge zanimive Posavce. Kdo je 
intervjuvanec tokratne številke in od kod prihaja?

Vaš odgovor nam skupaj s podatki (ime, priimek, naslov, 
po želji dodajte telefonsko številko) prosimo do 12. marca 
pošljite na naš naslov:

Posavski obzornik
za nagradno igro

Trg Matije Gubca 3
8270 Krško

Lahko pa nam svoj odgovor in podatke pošljete tudi na 
nagradna.igra@posavje.info. Srečne izžrebance bomo o 
prejemu nagrade obvestili na posredovane kontakte.

Imejte se lepo,
vaš Posavski obzornik

format 154 x 216 mm, 156 strani,
 trda vezava, cena: 15,00 €, 

SREMIČ - Članice Aktiva kmečkih žena Sremič so imele 7. 
februarja pri Kristini Zupančič delavnico peke »kikl‘ce« iz 
vzhajanega testa. Zaradi velikega zanimanja članic za tovr-
stno delavnico so jo teden kasneje, 14. februarja, ponovi-

le in dodale peko sončka izpod spretnih rok Vide Mešiček, 
olimpijske medalje z olimpijskim ognjem sta naredili Anica 
in Kristina Zupančič, pripravile pa so še veliko dobrot, ki so 
jim polepšale Valentinov večer. Njihova gostiteljica je bila 
tokrat Marica Vever s Kremena, ki jim je pripravila prek-
murske dobrote na čelu z zaseko, ki je šla še kako v slast s 
sveže pečenim kruhom. „Tovrstne delavnice prirejamo vsaj 
enkrat mesečno, prednost pa dajemo druženju in izmenja-
vi izkušenj,“ je sporočila članica AKŽ Sremič Emica Uršič.

Pridne roke članic AKŽ Sremič

Udeleženke delavnice s pripravljenimi dobrotami

KRŠKO - Pred prazniki je s soprogo Kristino in sinovoma z druži-
nama svojo devetdesetletnico praznoval Zvonko Barbič iz Krške-
ga. Upokojenemu vzdrževalcu strojev so bili v prvih letih upoko-
jitve v največje veselje vnučka Katja ter vnuka Jure in Severin, 
s katerimi deli ljubezen do narave in živali. Vnuki povedo, da 
je Zvonko najprej poskrbel za prijetno in zanimivo »predšolsko 

vars tvo« in kasnejše »izobraževalne urice«, na svoje najmlajše 
člane družine pa ni pozabil niti, ko so ti že odrasli, saj je svoje 
prihranke namenil za to, da bi se mladi lahko šolali in jim zelo 
olajšal bivanje v prestolnici. 
Dokler je bil Zvonko še pri polnih močeh, je z radostjo obdelo-
val tudi vinograd, ki ga je pozneje prepustil mlajšemu sinu. Da-
nes z zanimanjem zre v prihodnost in se že veseli pomladanskega 
prebujanja narave ter načrtovanih izletov, voljo pa mu dodatno 
vlivajo tudi novi podvigi in uspehi vnukov, ki jih še vedno pozor-
no in ponosno spremlja. K. Č., M. M.

Veliko veselja so mu vlili vnuki

Zvonko Barbič s soprogo Kristino ob praznovanju 90. roj-
stnega dne

SVITOVA stojnica v Kostanjevici 
na Krki in Krškem
Zdravstveni dom Krško vljudno vabi vse občanke in občane, 
da si v sredo, 12. marca, ogledate SVITOVO stojnico in mo-
del debelega črevesa v Zdravstveni postaji Kostanjevica na 
Krki med 8.30 in 11. uro ter v prostorih Občine Krško med 
13. in 17. uro. Cilj programa SVIT je zmanjšanje obolevno-
sti in smrtnosti zaradi raka na debelem črevesu in danki. Ne 
bojte se sveta tam znotraj! Vljudno vabljeni! 

LESKOVEC PRI KRŠKEM, VELIKI PODLOG - Konec januarja je 
na OŠ Leskovec pri Krškem ter na Podružnični šoli Veliki Pod-
log potekala dobrodelna akcija zbiranja hrane in osnovnih 
kozmetičnih pripomočkov. Učenci in zaposleni smo zbrali 
ogromno stvari in napolnili 20 velikih škatel, s katerimi smo 
osrečili družine in starejše občane. Za pomoč pri razdelitvi 
paketov se zahvaljujemo Zvezi prijateljev mladine Krško in 
patronažni službi Zdravstvenega doma Krško. Skupaj smo 
prižgali iskrice v očeh ter narisali nasmehe na obraz. Odlo-
čili smo se, da akcijo ponovimo še spomladi, saj nas dobro-
delnost osrečuje. Eva Kink Žerjav

Dobrodelna akcija uspela

 

S Posavskim obzornikom 
na „slovensko musko“!
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Kakšna je bila vaša nogome-
tna pot?
Svojo nogometno pot sem 
pričel kot vratar v mladin-
skih kategorijah v Hrastniku 
in Trbovljah. Kmalu sem sta-
knil poškodbo kolena, zato 
sem se že pri 23 letih odločil, 
da kot trener prevzamem tre-
niranje mlajših selekcij. Ker 
sem na rekreativnih turnirjih 
v malem nogometu energič-
no vodil svoje ekipe, me je 
ob tem opazil športni direk-
tor tedanje prvoligaške eki-
pe malega nogometa GIP Be-
ton iz Zagorja ter me povabil 
k delu kot pomočnika trener-
ja. V sezoni 2003/04 sem pre-
vzel tudi mesto prvega tre-
nerja in po šestem mestu v 
prvi sezoni smo že v drugi se-
zoni osvojili naslov državnega 
podprvaka. V naslednjih letih 
me je pot preko Celja in Ro-
gatca vodila v Cerkvenjak in 
na Ptuj, ko sem sprejel pova-
bilo s strani športnega direk-
torja KMN Sevnica Bojana No-
všaka in zanesenjaka Mateja 
Zakška. Sevnica je v tem času 
nihala med prvo in drugo fut-
sal ligo. Po 5. krogu sem po-
dal odstopno izjavo, ker tedaj 
preprosto nismo imeli kako-
vosti za obstanek, in predla-
gal, da bo potrebno priče-
ti delati z mladimi vrstami. 
Uprava tedaj mojega odsto-
pa ni sprejela in pričeli smo 
poudarjeno delati z mladimi 
v smeri, da bi Sevnica v pri-
hodnosti postala stabilen pr-
voligaš z lastnim kadrom. Re-
zultati pomembne odločitve 
so vidni danes, ko nam to že 
uspeva.

Trenutno zasedate 3. mesto 
v 1. SFL. Kaj vas še loči od 
vrha?
Od ekip iz Litije in Kobari-
da nas na igrišču ločijo pred-
vsem izkušnje. Z nami je v 
članski ekipi šest igralcev, 
ki bodo še v naslednji sezoni 
igrali v konkurenci U21. Vse-
kakor smo tehnično najbolj-
ša ekipa, ne znamo pa pravi 
čas stopiti na žogo, oceniti, 
kdaj je potrebno storiti pre-
kršek, ko je nevarna situaci-
ja. Vse te stvari bodo fantje 
dobili z igro in izkušnjami. Or-
ganizacijsko pa smo po moji 
oceni daleč najbolj organizi-
ran klub v 1. SFL. V bodoče 
delamo v smeri, da bi osvo-
jili naslov državnega prvaka, 
igralsko podlago imamo, mla-
di so vse boljši, imamo tudi 
velikansko podporo pri gle-
dalcih. Pred nami sta končni-
ca državnega prvenstva, v ka-
tero vstopamo s 3. mesta, in 
fi nale najboljših štirih v po-
kalu, ki bo 8. in 9. marca v 
Podčetrtku. 

Kaj je premaknilo ekipo v 
pretekli sezoni, ko ste sredi 
le-te pričeli doživljati uspe-
he?
Potem ko smo po polovici se-
zone zavzemali mesto v sre-
dini lestvice 2. SFL, smo na-
redili veliko serijo zmag, ki 
nas je popeljala do končne-
ga drugega mesta in doda-
tnih kvalifi kacij. Za to je bil 
precej zaslužen prihod Nena-
da Kurtića. Njegova ‚pojava‘ 
je dvignila vse nas, dvignili so 
se ostali igralci, ‚mlada gar-
da‘ je ob njem postala veli-
ko boljša. V kvalifi kacijskih 

tekmah na tri dobljene zma-
ge z ekipo iz Nazarij je bilo 
potrebnih kar pet tekem, da 
smo odločili končnega zmago-
valca. Po četrti tekmi, ki bi 
lahko bila za nas že odločil-
na, smo pred 600 domačimi 
gledalci v Sevnici klonili po 
kazenskih strelih. Tako smo 
morali odločilno tretjo zma-
go iskati v Nazarju, kar nam 
je k sreči uspelo.

Kakšen napredek je dožive-
la ekipa v primerjavi s prej-
šnjo sezono?
Letos smo se okrepili s povra-
tnikom Denisom Govekarjem, 
ki se je vrnil iz mariborskega 
Brezja, na naš nagovor je pri-
šel Ševzet Mehič, iz Litije pa 
še Irnes Škorić, ob tem imamo 
še deset domačinov. Napre-
dek v Sevnici se je res naredil 
zaradi mladosti te ekipe. Mla-
di so odigrali drugo ligo, kjer 
so pridobili neprecenljive iz-
kušnje in izjemno napredova-
li. Že po prvih tekmah v 1. SFL 
smo kljub temu, da smo bili 
novinci v ligi, uvideli, da naša 
kakovost sodi med prvih šest 
ekip. To je dalo tudi igralcem 
še dodaten motiv za še bolj 
zavzeto delo.
 
Ste kdaj trenirali katere-
ga izmed članov reprezen-
tance? 
Skozi moje preteklo delo v 
Zagorju, Celju in v Dobov-
cu sem vzgojil oz. pomagal 
vzgojiti številne reprezentan-
te. Danes sta tu zaenkrat še v 
mladih selekcijah Irnes Škorić 
in Uroš Martič, na vrata le-teh 
pa trkajo Domen Krnc, Mihael 
Grigič in Alen Drapić.

Kakšen je malonogometni 
kruh v tujini? 
Razvite države v tujini so 
predvsem Italija, Španija in 
Rusija, ki že vlagajo večje 
vsote denarja. Tu imajo lahko 
po dve pa tudi do štiri moč-
ne in kakovostne profesional-
ne lige, kot je primer v Itali-
ji. Naša bivša igralca trenutno 
igrata v Franciji in na Cipru. 
Dejan Bizjak igra v francoski 
ligi, kjer je lahko profesiona-
lec, a ne dobi toliko, da bi 
lahko dobro živel tudi po ka-
rieri. Liga na Cipru, kjer igra 
Sebastijan Drobne, je slab-
ša kot slovenska, a se v njej 
vrti več denarja in lahko ne-
kaj zaslužiš. Je pa zanimivo, 
da recimo Anglija in Nemčija, 
ki sta eni izmed vodilnih dr-
žav v velikem nogometu, na 
področju malega nogometa 

zaenkrat ne 
igrata vidnih 
vlog, ker v 
mali nogo-
met vlagata 
manj. 

V kolikšni 
meri spre-
mljate re-
k r e a t i v n o 
futsal sceno 
v Posavju in 
kako vidite 
njen pomen 
pri oblikova-
nju igralske-
ga kadra za 
tekmovalni 
futsal?
Naši igral-
ci vedno več 
igrajo po li-

gah in turnirjih ter so vedno 
bolj iskani. V naši ekipi je kar 
nekaj igralcev izšlo iz malega 
nogometa s predhodnim zna-
njem iz velikega. Na splošno 
nimam zadržkov glede igral-
cev, ki prihajajo iz ‚betona‘, 
saj recimo v Braziliji kot de-
želi futsala mladi v veliki no-
gomet prehajajo od tam. 
Igralcem ne prepovedujemo 
igranja malega nogometa po-
leti, ker je to dobra pripra-
va na sezono. Imeli smo tudi 
primere težjih poškodb naših 
igralcev na turnirjih, a kljub 
temu igralcev ne omejujemo.

Kakšen je napredek tega 
športa v zadnjih letih ne le 
v Posavju, ampak v celi dr-
žavi?
Na splošno so klubi stagnirali 
in glavni razlog, kot sem de-
jal, je, da je bilo preveč za-
upanja v stare igralce, nihče 
pa ni deloval na temeljih. V 
bodoče bo potrebno gleda-
ti širše, z grajenjem teme-
ljev pri mladih. V Posavju se 
je krivulja po nekaj letih sta-
gniranja oz. delovanja na me-

stu obrnila navzgor prav za-
radi našega širšega pogleda. 
Sami želimo delati postopo-
ma še z mlajšimi selekcijami 
do U15.
 
Razmišljate morda tudi o 
razširitvi na širše območje 
Posavja?
Razmišljamo tudi širše. Radi 
bi prebudili še kakšno okolje. 
Letos so se želeli malega no-
gometa resneje lotiti tudi v 
Radečah, a zgodba se je žal 
prehitro končala. Sami išče-
mo možnost delovanja v Po-
savju preko poletnih futsal 
šol, interes imamo tudi na 
Senovem. Trenutno se na Se-
novem ne dogaja veliko na 
športnem področju, ob tem 
je tam tudi primeren objekt, 
kar je vse skupaj dobra podla-
ga za razvoj malega nogome-
ta. V prvi fazi bi imeli interes 
sestaviti skupaj z domačini 
igralci dejansko našo B ekipo, 
ob kateri bi postopno delali 
z mladimi predvsem do 23. 
leta. Ti bi se imeli možnost 
dokazovati in bi lahko preha-
jali na najvišji nivo v 1. SFL.

Še kakšna misel za zaklju-
ček?
Jedro malega nogometa v 
Sevnici mora biti posavsko. 
Ob nekaj nujnih ‚tujcih‘ je 
možno vzdrževati posavski 
nogomet na najvišji ravni v 
Sloveniji. Ob tem bi pouda-
ril izredno dobro sodelova-
nje z našimi rokometaši, ki 
so v zadnjem času zelo uspe-
šni. S trenerjem rokometne 
članske ekipe redno sodelu-
jeva in sva v kontaktu, poma-
gava si glede morebitnih po-
trebnih sprememb terminov. 
Igralci obeh klubov so kot gle-
dalci in navijači redni gostje 
na tekmah tako rokometašev 
kot nogometašev in se spod-
bujajo med sabo.
 Luka Šebek 

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Anici Bobič, Laško vas 2, 3270 
Laško. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. TAPRAVI FALOTI - Skrivnostno dekle
 2. (1.) Ans. NEMIR - Na lepih prtičkih
 3. (4.) Ans. BISERI - Tvoja
 4. (3.) Ans. DOLENJSKI ZVOKI - Zgodbe
 5. (8.) Ans. JELEN - Slavček tam v Logu 
 6. (7.) Ans. ZREŠKA POMLAD - Dan s teboj
 7. (5.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Lojzetovih 40 glasbenih
 8. (9.) Ans. STORŽIČ - Lušten par
 9. (10.) Ans. KOZJANSKI ZVEN - Mi Kozjanci
 10. (-.) Ans. AKORDI - Draga Abrahamka

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Stil - Čedna mala trmasta 

Kupon št. 195
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

EMA 2014 tokrat brez posavskih glasbenikov, prvenec 
fantovske zasedbe In&Out, nostalgija z legendarno 
krško skupino. Tokrat preberite:

Kot smo v naši rubriki že poročali bo v soboto, 8. mar-
ca, ob 20. uri na sporedu EMA 2014, na kateri bo izbra-
na pesem, ki bo Slovenijo predstavljala v Københavnu 
na izboru za Pesem Evrovizije 2014. To bo že 59. tek-
movanje za Pesem Evrovizije zapovrstjo ter bo pote-
kalo 6., 8. in 10. maja. Predizborna komisija v sesta-
vi Miša Molk, vodja projekta EMA in Pesem Evrovizije 
2014, Darja Švajger, profesorica solo petja in pevka, 
ter Andrea F, radijski glasbeni urednik, glasbenik in 
producent, je izbrala naslednje izvajalce: Bilbi, Muff, 
Nermina Puškarja in Samuela Lucasa, Nude, Omarja 
Naberja, Rudija Bučarja in skupino Elevators ter Tin-
karo Kovač. Tokrat na našo žalost ne bo posavskih iz-
vajalcev, a ob tej priložnosti velja še enkrat spomni-
ti, da je spletni portal evrovizija.com izvedel anketo, 
koga si Slovenci najbolj želimo, da bi bil naš letošnji 
predstavnik na omenjenem festivalu. Zmagala je naša 
posavska rojakinja Nuša Derenda.

Fantovska zasedba In&Out (na fotografi ji), ki jo je Slo-
venija prvič spoznala v resničnostnem šovu X Factor 
spomladi leta 2012 in katere član je tudi Krčan Lo-
vro Klanjšček, je izdala prvi samostojni album. Na al-

bumu Valo-
vi je devet 
skladb, ki 
so jih veči-
noma napi-
sali fantje 
sami, ena 
med njimi 
pa je pri-
redba ve-

dno moderne rockovske uspešnice Od višine se zvrti 
skupine Martin Krpan. „Vsak izdan album je za vsakega 
izvajalca poseben dogodek v karieri in življenju, sploh 
če je ‚prvorojenček‘. Seveda je najbolj pomembno, 
da je album všeč izvajalcu samem, potem pa samo še 
upaš, da bo všeč tudi oboževalcem in tistim, ki bi po 
poslušanju albuma utegnili to postati …,“ nam je zau-
pal Lovro, ki še dodaja, da po tej njihovi že kar visoki 
stopnici upajo, da bodo izvedli čim več koncertov v živo 
in seveda da bo album dobro sprejet med poslušalci.

Spoznajte mlado posavsko pevko Kaylee Molina (foto: 
A. Pregelj), ki je preteklo soboto navduševala v zna-
nem krškem lokalu. Nekdanja voditeljica in novinar-

ka, ki se je odločila za dru-
gačno pot, pravi zase, da je 
končno prišla do prvih is-
kric svojih sanj. „S petjem 
se ukvarjam že dolgo časa, 
nekaj časa pa sem obisko-
vala tudi učiteljico petja, 
Natašo Nahtigal, ter nasto-
pila na mnogih prireditvah 

in glasbenih dogodkih. Res pa je, da sem šele sedaj to 
izpostavila v mojem življenju. Spomladi namreč name-
ravam izdati svojo prvo skladbo, do takrat pa nastopa-
ti na različnih prireditvah in dogodkih, ki mi prinašajo 
odlične izkušnje za naprej,“ nam je zaupala Kaylee, ki 
sta ji petje in igranje prioriteti. Pravi še, da je že do-
bila mnogo pozitivnih povratnih informacij, tako od re-
žiserjev kot tudi raznih producentov. Končno pa je do-
bila po letih pojavljanja v raznih reklamah, spotih in 
fi lmih tudi glavno vlogo v fi lmu, ki ga bo snemala me-
seca marca. Pa veliko upeha!

Na spletnem portalu youtube pa smo odkrili še en no-
stalgičen posnetek. Gre za legendarno krško skupino 

Polska malca (na foto-
grafi ji), katere začet-
ki segajo v leto 1982. 
Ustanovil jo je basist 
Gianni Kovač, bili pa 
so prvi pravi hardcore 
punk band v Posavju. 
Skupina je doživela kar 
nekaj vrhuncev. Njihov 
prvi samostojni album 

Mojster s snežinko je eden temeljnih albumov sloven-
ske rock glasbe in v tistem času še jugoslovanske glas-
bene scene. Nenazadnje je njihova glasba hitro našla 
tudi pot do evropskih poslušalcev, potem ko je skupina 
na eni od nemških turnej navezala stike s tamkajšnjo 
založbo. Z nekaj kadrovskimi spremembami so redno 
delovali do leta 1994, po večletnem zatišju pa so se v 
rahlo spremenjeni zasedbi predstavili tudi današnji ge-
neraciji. Če boste v omenjeni portal vtipkali besedno 
zvezo Polska malca 1988, si boste lahko ogledali njihov 
nastop in intervju na kultnem festivalu Novi rock, ki je 
leta 1988 potekal v ljubljanskih Križankah. Ugotovili bo-
ste, zakaj so bili ljudje že takrat lačni rock‘n‘rola ...

Svoje glasbene novičke nam pošljite na glasbene.no-
vicke@posavje.info!
 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 1. marec, ob 17. uri

Mitja Jontez, trener KMN Sevnica:

Z mladimi načrtno na slovenski vrh
SEVNICA - Pogovarjali smo se s trenerjem trenutno najbolj vročega posavskega ekipnega kolektiva. Tre-
ner KMN Sevnica Mitja Jontez je s svojim prihodom pred štirimi leti usmeril pot enega izmed uspešnej-
ših posavskih in slovenskih malonogometnih klubov v mlade. Z nadaljevanjem zastavljenega dela si lah-
ko v bodočnosti tega kluba kaj lahko nadejamo še kakšen naslov državnih prvakov.

Mitja Jontez



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 5, četrtek, 27. 2. 2014 21PREJELI SMO, OBVESTILA

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

v spomin

ŠTEFANIJE JAZBEC

ALMIRE ŽRLIČ

ZAHVALA

ZAHVALA

ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, tašče, sestre, 
svakinje, tete, sestrične, botre, dobre sosede in prijateljice

Ob boleči izgube moje mame, tašče, babice, 
prababice, sestre, svakinje in tete

z Gorenjih Skopic 15.

(16.10.1925 - 15.2.2014) 
z Velike Doline

S solzo v očeh se rojevamo
in s solzami odhajamo.

Vmes je življenje,
ki ostaja v ljudeh kot spomin.

Samo ta misel lahko tolaži
bolečino in žalost, 

ko se ustavi beseda.

Niti zbogom nisi rekla,
tudi roke ne podala,

smrt te vzela je prezgodaj,
a v naših srcih boš ostala.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih, jo obiskovali v času 
njene bolezni, ji nudili lepe besede. Hvala vsem za podarjene 
sveče, svete maše, cvetje in denarno pomoč. 
Zahvala tudi gospodu župniku Janezu Žaklju in gospodu župniku 
Alfonzu Grojzdku za opravljen cerkveni in pogrebni obred, 
predsedniku Prostovoljnega gasilskega društva Skopice g. 
Benjaminu Kodriču za lepe besede slovesa pri odprtem grobu, 
pevcem za odpete žalostinke, praporščakom Društva izgnancev, 
PGD Krška vas, PGD Cerklje ob Krki in PGD Pirošica, trobentaču 
in pogrebni službi Žičkar ter Splošni bolnišnici Brežice, Mercator 
Hipermarketu Brežice, Šolskemu centru Velenje in Sparu Brežice. 
Vsem še enkrat iskrena hvala, da ste jo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom: Munič Martinu, Pečar 
Lidiji in Francu ter Zorko Ireni in Robertu, prav tako ostalim 
sorodnikom za rože in sveče ter obisk. Zahvala gre tudi dobrim 
sosedom: družinama Šeberle in Pešec za vso gospodinjsko pomoč 
in opravila ter sosedom, ki so nudili materialno pomoč in ostalo. 
Hvala gospodu župniku Janezu Zdešarju za lepo opravljen obred 
in družini Žičkar za pogrebne storitve, Anici Glogovšek za govor, 
gasilskemu društvu z Velike Doline, zastavonoši Brcelj Mihi in 
Semenič Francu ter Izletniški kmetiji Črpič-Svetnik in gostilni 
Šparakl za pogostitev.

Žalujoči: vsi njeni

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!

V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi nasproti 
občine (Mestni atrij, Cesta prvih borcev 17), nas lahko 
obiščete 

vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 13. ure 

in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave ali si ogledate in naročite knjige 
založbe Neviodunum.  Uredništvo

JOŽEFE STERMECKI

MIRANU KAJSU 
2.1.1959 - 2.3.2004 in

ANDREJU KAJSU 

ZAHVALA

V SPOMIN

Ob boleči izgubi naše nenadomestljive 

našima

iz Gregovc 9 na Bizeljskem

24.11.1930 - 29.6.2002,
iz Stare vasi na Bizeljskem

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje

in pogosto vračaj se 
nam v sanje.

Kako boli, ko usta govorijo
in srce molči,

ko pogledi hrepenijo 
in želja zaihti ...

Zato pot nas vodi tja,
kjer vajin tihi dom 

rože krasijo in 
svečke vama v spomin gorijo.

se iskreno zahvaljujemo za vse izrečene in napisane besede sožalja, 
tolažbe, darovanih sveč, cvetja, svetih maš, zapetih žalostink, gospo-
du trobentaču, praporščakoma, gospodu župniku za lepo opravljen 
obred in poslovilne besede, gospodu Žičkarju za pogrebne storitve in 
Gostilni Kocjan. Posebno zahvalo dolgujemo osebju internega oddel-
ka SB Brežice, ki je naši mami lajšalo zadnje ure življenja, in gospem 
v sobi številka 1, ki so nam pomagale in nudile moralno podporo. 
Neprecenljivo pa smo hvaležni vsem sorodnikom, prijateljem, znan-
cem, sodelavcem in dobrim sosedom, ki so nam kakorkoli pomagali, 
bili z nami v trenutkih globoke žalosti in ko smo našo drago mamo 
pospremili na poti k večnemu počitku. Vsem skupaj še enkrat hvala.

Vsi njeni

Hvala tudi vsem, ki niste pozabili našega Ferdinanda Stermeckega 
(25.12.1931 - 17.1.1994), ki postojite ob njegovem grobu, se spo-
minjate njegovega optimizma in mu prižigate sveče.

Hvala

Iskrena hvala vsem, ki z misliju nanju postojite ob grobu, 
prižigate svečke in ju ohranjate v lepem spominu. 

Vsi njuni

ANA PETAN

V SPOMIN
26. februarja so minila 3 leta, odkar nas je zapustila naša draga

Iskrena hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu, postojite ob 
njenem grobu in ji prižigate sveče.

Vsi njeni

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

ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

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

a v naših srcih še živiš.

 iz Vojskega.

skozi vaš objektiv

Bralka iz Brežic nam je poslala pričujočo fotografi jo, ob 
njej pa zapisala, da je ljubiteljica kolesa, s katerim se 
najraje odpravi po opravkih in nakupih. „Tu pa nastane 
problem, ker naši svetniki na čelu z županom pač nima-
jo posluha za tovrstne udeležence v prometu. Pri obnovi 
mestnega jedra sploh niso mislili na kolesarje, temveč na 
vse drugo, predvsem pa na parkirišča. Še huje je na novih 
krožiščih, kjer so naredili take robnike (pozneje so jih celo 
malo obrusili), da mora biti kolesar zelo spreten, če želi 
to preskočiti, posebno nevarno je, če so robniki mokri in 
hoče kolesar »skočiti« na kolesarsko stezo. Razumem, da 
morda tega niso opazili vestni delavci, sprašujem pa se, 
kje so tu nadzorniki,“ se huduje Brežičanka in dodaja, da 
bi se lahko učili na krožišču pri Tušu, ki je edino pravilno 
narejeno. „Moram pa še to pokritizirati, da smo po vsej 
verjetnosti ena redkih občin v Sloveniji, ki so ji tovrstni 
udeleženci malo mar, saj nimamo niti ene urejene kolesar-
ske steze. Ko bi bila dokončana vsaj tista na obvoznici, da 
bi se človek varno pripeljal do nakupovalnega centra. Ko 
boste planirali nov proračun, mislite na to, saj je pešcev 
in kolesarjev vedno več,“ še sporoča odgovornim v občini.

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

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 Breži-
cah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od ponedeljka do petka od 9. do 
13. ure, po pošti (ime in priimek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu 
zahvale@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.

IVANA VEGLJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovane sv. maše, 
cvetje in sveče.
Vsem, ki ste nam stali ob strani, iskrena hvala. Hvala g. Žičkar-
ju. Posebna zahvala župnikoma g. Ludviku in g. Alfonzu za za-
dnje spremstvo in sv. mašo.

Moja duša hrepeni po tvojem odrešenju,
pričakujem tvojo besedo.

Ps 119, 97

Ob nenadomestljivi izgubi ljubega moža, 
atija in ata

se zahvaljujeva vsem njenim bližnjim in sosedom, 
ki so ji v težkih trenutkih stali ob strani in ji pomagali.

IVICE ŠEMRL

ZAHVALA 
Ob smrti najine mami

Naj se krila metulja dotaknejo sonca,
naj nežno kot veter pobožajo tvoja ramena, 

naj ti prinesejo mir - danes, jutri, za vedno …

iz Brestanice

Metka in Saša z družinama

JOŽETA POŽUNA

ZAHVALA
ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega moža, 

očeta, tasta, dedka in pradedka

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelav-
cem in znancem za pomoč v najtežjih trenutkih, za vsa pisna in 
ustno izrečena sožalja, stiske rok, darovane sveče, cvetje in svete 
maše. Zahvaljujemo se Splošni bolnišnici Brežice, pogrebni služ-
bi Žičkar za opravljene storitve, Cvetličarni Darja iz Podbočja, 
pevski skupini Lavrencij z Rake za odpete žalostinke, trobenta-
ču za zaigrano Tišino, vsem praporščakom ter Ošteriji Gurman za 
gostinske storitve. Zahvala velja tudi župniku g. Ludviku Žagar-
ju za opravljen obred in sveto mašo. Posebej hvala Prostovoljne-
mu gasilskemu društvu Veliki Podlog in Lovski družini Veliki Pod-
log za spremstvo ter obema govorcema za poslovilne besede ob 
njegovem preranem grobu. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na poti k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

Ko tvoje zaželimo si bližine, 
gremo tja, v ta mirni kraj tišine, 

tam srce se tiho zjoče, 
saj verjeti noče, 

da te več med nami ni. 
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 

beseda tvoja v nas živi, 
povsod te čutimo mi vsi ... 

Med nami si!

iz Velikega Podloga

FRANC JONTEZ

ZAHVALA

iz Kamenice 9, Krmelj.

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za podarjene vence, cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala pogrebni službi Okleščen, pevcem za lepo zapete žalostin-
ke, g. župniku iz Šentjanža za lepo opravljen obred in ge. Renati 
Kuhar. Posebna zahvala nevrološkemu oddelku novomeške bolni-
šnice in osebju ZD Krmelj.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Zapustil nas je 84-letni
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!

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

ureditev mejeparcelacija

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

g
Odslej pisarna tudi 

NIZKE CENE!

obzornikova oglasna mreža

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

BBodidididididittee
viviviidndndnni!

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

070 660 660
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

ČISTIMO ZALOGE

na izbrane okvirje korekcijskih očal

KRŠKO - Na Ljudski univerzi Krško je v letošnji sezoni za-
čel delovati krožek pod imenom Ostrimo pero, ostrimo 
duha. Že naslov pove, da se v krožku igramo z beseda-
mi in pisanjem.

Naš mentor Rudi Mlinar, ki ima s peresom že precej izku-
šenj, saj je član Društva slovenskih pisateljev, nas spretno 
vodi skozi srečanja. Zbrali smo se ljudje najrazličnejših po-
klicnih profi lov, od šivilje, gostinca, komercialista, tehnika do 
učiteljice, magistra in doktorja. Vendar izobrazbena lestvica 
prav nič ne vpliva na kakovost krožka, nasprotno, ravno ta 
raznolikost ga še dodatno plemeniti. Marsikdo od vključenih 
ni vedel, kako velik pisateljski potencial ima. Način dela, ki 
ga imamo, tako pritegne, da tisti dve šolski uri, ob petkih 
dopoldne, vsakokrat prehitro mineta. 
Mentor na začetku srečanja da nekaj napotkov za pisanje, 
nato nekaj časa namenimo pisanju, ob koncu pa se predstavi 
en član krožka. Tako se spoznavamo, se učimo drug od dru-
gega in na vsakem srečanju se prepričamo, da smo se naučili 
nekaj novega. Čeprav še tako drobne in na videz nepomemb-
ne smernice, ki jih pri svojem vsakdanjem pisanju spregle-
damo, dajejo naši literarni rasti veliko oporo. Prav tako pa 
je pomembna debata po vsakem napisanem sestavku, ki ga 
preberemo in analiziramo. Našega delovanja se dopisno ude-
ležuje tudi član Darko iz Maribora.
Hvaležni smo Ljudski univerzi Krško, da nam je ta krožek 
omogočila. Pred nami je še polovica srečanj in v tem času 
bomo še veliko pisali. Najbolje napisana dela bomo izbra-
li in jih objavili v biltenu krožka ter priredili literarni večer.
 Ivana Vatovec, članica krožka

Na Ljudski univerzi Krško s 
pisanjem ostrimo pero in duha

Pohvala
Pohvalila bi urgentno službo Zdravstvenega doma Krško na 
čelu z zdravniki in medicinskimi sestrami ter seveda najbolj 
pomembnimi tehniki in šoferji. Vsak občan vsaj enkrat v ži-
vljenju rabi te čudežne fante, to povem iz svojih izkušenj, 
ker imamo v družini bolezen, pa jih velikokrat rabimo. Žal 
dostikrat pozabimo na njih, zato jim skupaj z družino izre-
kam iskreno zahvalo.
 Štefka iz Kostanjka

GLOBOKO, SPLIT - Kulturno društvo Globoko je minuli kul-
turni praznik, 8. februar, obeležilo z gostovanjem v Spli-
tu na povabilo Slovenskega kulturnega društva Triglav iz 
Splita. 

Slovensko kulturno društvo Triglav Split je 8. februar name-
nilo praznovanju največjega kulturnega praznika Slovencev. 
Proslava ob Prešernovem dnevu se je odvijala v prostorih Mla-
dinskega gledališča. Na slovesnosti so nastopili domači mešani 
pevski zbor in gostujoči pevci iz Kulturnega društva Globoko. 
Ljudski pevci iz Globokega, Lovski pevski zbor Globoko, Vo-
kalna skupina Barbara ter Mešani pevski zbor Globoko so za-
peli pod vodstvom Anite Veršec in Franca Keneta. Gostujo-
če pevce je navdušila polna dvorana poslušalcev, domačine pa 
slovenska pesem in slovenska beseda, ki ju zavzeto negujejo.

Vse prisotne sta pozdravila in se zahvalila za prireditev tudi 
župan mesta Split in predsednik Slovenskega društva Triglav 
iz Splita, prav tako pa sta se za povabilo in gostoljuben spre-
jem zahvalila predsednik Kulturnega društva Globoko Ivan 
Hriberšek ter zborovodja Lovskega in Mešanega pevskega 
zbora Franc Kene. 
Po končani proslavi kulturnega dne se je druženje domačinov 
in gostov nadaljevalo v prostorih društva ob spremljavi har-
monike, plesa ter ubranega petja domačinov in gostov. Doka-
zali so, da nas kulturni dogodki povezujejo, da zmorejo po-
zabiti na vsakodnevne skrbi in se poveseliti z našimi sosedi. 
Prepričali so se, da slovenska pesem v tujini zveni še lepše.
Gostovanje Kulturnega društva Globoko v Splitu se je zaklju-
čilo naslednji dan z ogledom mesta Split in odhodom domov v 
popoldanskih urah. Odšli so s prijetnimi vtisi na skupno dru-
ženje in v pričakovanju ponovnega srečanja, tokrat v Globo-
kem.  M. Kranjc

KD Globoko gostovalo v Splitu

Mešani pevski zbor Globoko

LJUBLJANA, KAPELE - Potem ko so Kapelci končali vse faze 
nastajanja igranega narečnega fi lma „Tak ti je tu blu“, so 
zaprosili dr. Naška Križnarja, izrednega profesorja v po-
koju, znanstvenega svetnika in sodelavca na Inštitutu za 
slovensko narodopisje, za strokovno mnenje. 

Film je predstavil Slovenskemu etnološkemu društvu, ki zdru-
žuje strokovnjake in študente s področja etnologije in soro-
dnih ved ter za te vede zavzete posameznice in posameznike. 
Film je bil v okviru etnoloških večerov 13. februarja predsta-
vljen v Etnografskem muzeju v Ljubljani. V polni dvorani, ki 
sprejme 80 ljudi, je bila predstavljena 90-minutna verzija 
fi lma. Pred in po ogledu le-tega je bilo v vodenem pogovoru 
osvetljeno celotno dogajanje okoli nastajanja fi lma. Scena-
ristka in režiserka Jožica Penič je slikovito predstavila do-
gajanja od ideje do realizacije, svoje videnje pa sta dodala 
še Vlado Hotko, ki je v fi lmu skrbel za ljudsko petje ter do-
mačo kapelsko besedo, ter snemalec in montažer Davor A. 
Lipej. Dr. Križnar je dejal: »S pomočjo fi lma, ki upodablja 
preteklo življenje, preteklo kulturo, se ljudje v svojih oko-
ljih zopet združujejo in s sodobnimi mediji to zapuščajo za-
namcem. Pridružujem se reakcijam nocojšnje publike, ki je 
bila navdušena, kar potrjuje, da je tak projekt nekaj zani-
mivega v času, ko etnografske fi lme snemajo profesionalci 
ali raziskovalci, pri tem fi lmu pa se čuti potreba po upodo-
bitvi preteklosti, ki prihaja iz ljudi samih.« Ustvarjalci fi lma 
so se ob navdušenju publike in s pozitivnimi kritikami v Lju-
bljani odločili pokazati fi lmske predstave v okoliških krajih 
in tudi drugje po Sloveniji, vabila pa prejemajo tudi izven 
slovenskih meja.

Mihaela Blaževič

Kapelci pred strokovno oceno 
Slovenskega etnografskega društva

S predstavitve fi lma v Ljubljani
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Posavski obzornik 
tudi na spletu!

dolgo 2 m in 2,80 m. Okoli-
ca Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam bukova drva, ceplje-
na na meter. Možen razrez in 
dostava. Tel.: 031 895 748

Prodam bukova drva. Do-
stava na dom. 
Tel.: 051 758 062

Kupim les za kurjavo, 15 m, 
bukev, golo. V račun dam 
hrastov hlod, 6 m, premer 1 
m. Tel.: 040 309 402

Prodam suha bukova drva, 
možna dostava na dom. Tel.: 
040 738 059. Anton Gošek 
s.p., Rožno 26, Brestanica 

Prodam 20 m na debelo ce-
pljenih suhih drv za central-
no, večina gaber in akacija 
(cena 50 €/m), in 5 kom sta-
rih, ročno izdelanih hrastovih 
skrinj, starih več kot 100 let. 
Tel.: 051 252 361

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 
VRTNARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam rdeče vino Sremi-
čan, večjo količino, letnik 
2013, okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam modro frankinjo, 
belo in rdeče vino. 
Tel.: 041 983 525

Prodam prešo, starejšo, na 
original bel kamen, v do-
brem stanju. Tel.: 07 49 69 
253, 031 623 582

Prodam zemeljski vrtalnik 
za postavljanje vinogradni-

ških stebrov, komplet s tre-
mi svedri. Tel.: 031 438 264 

Prodam smrekove kole za fi -
žol in vinograd, ugodno. 
Tel.: 041 847 896

Ugodno prodam 150 kom 
rabljenih betonskih vino-
gradniških stebrov in nakla-
dalno prikolico SIP Šempe-
ter, 17˝. Tel.: 031 268 132

Prodam sveže ocvirke iz kru-
šne peči in domačo ajdovo 
moko. Tel.: 07 49 75 376

ŽIVALI

Prodam 2 telici simentalki, 
stari 4 mesece, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 380 075

Prodam 2 breji oslici z mla-
dico, staro 5 mesecev, in za-
pravljivček z vprego. 
Tel.: 041 683 261

Prodam osla samca (420 €), 
ovce, JS pasme (60 €/kom) 
in 20 bal (25 €/kom). 
Tel.: 041 398 567

Izdelava hlevske opreme 
za prašičerejo in kovinskih 
rešetk za govedorejo. Tel.: 
041 503 743, Bojan Povšič 
s.p., Pod vrtačo 9, Sevnica

Prodam prašiča, težkega 
100-120 kg, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 590 523

Prodam prašiče, težke 40-50 
kg, mesnati tip. 
Tel.: 041 385 653

Prodamo 2 prašica, težka 
90 kg, za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 49 68 390

Prodam prašiče, težke oko-
li 120 kg, hranjene z doma-
čo hrano (Dobova). Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča, težkega 120 
kg, koruzo v zrnju in lušče-
ne lešnike. Tel.: 051 361 635 

Prodam prašiča, težkega 160 
kg, za zakol. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer 

NEPREMIČNINE

Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov. ARS Projek-
tiranje, Anton Strniša s.p., 
Gabrovec 1a, 3241 Podplat. 
Tel.: 03 810 4182, 031 393 560 

Projektiranje, legalizacija 
objektov, energetske izka-
znice stavb, energetske sa-
nacije stavb, Biro Malinger, 
Tina Malinger s.p., Trg iz-
gnancev 4, Brežice. 
Tel.: 040 302 301

Najamem zapuščeno kmetijo 
ali kmetijsko posest v Posav-
ju. Tel.: 041 846 570

Prodam hišo, možnost kot vi-
kend, starejša, lep razgled, 
sadovnjak, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 460 371 

V Sevnici prodam hišo z vrto-
ma. Vseljiva takoj, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 716 193

Prodam hišo v okolici Brežic 
(Brezina 23), 146 m2, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 973 074, 
07 49 67 173

V starem delu Sevnice pro-
damo trosobno stanovanje, 
lasten vhod, cetralna. Ugo-
dno. Tel.: 051 670 377

Prodam večje etažno stano-
vanje v Kostanjevici na Krki – 
otok. Tel.: 031 542 626

Na Libni prodam vinograd z 
zidanico, 16 arov, cca. 300 
trt, s popolno opremo za vi-
nogradnika. Klet ima klimo, 
zgornji prostori: soba, kuhi-
nja, WC. Tel.: 031 570 142

Prodam vinograd z zidani-
co, 10 arov, okolica Sromelj. 
Tel.: 040 889 278

Oddamo v najem 4-sobno 
opremljeno stanovanje. 
Tel.: 031 427 266

V Brežicah oddam delno 
opremljeno garsonjero za 
daljše obdobje, 170 €/me-
sec. Tel.: 068 197 629 

Oddamo v najem garsonjero, 
opremljeno. Tel.: 031 678 191

V centru Podčetrtka oddam v 
najem opremljeno garsonje-
ro. Mesečna najemnina zna-
ša 150 €. Tel.: 070 759 040

Oddam v najem vinograd na 
Planini pri Raki, približno 90 
a, 900 trt. Tel.: 041 875 860 

AVTOMOBILIZEM

Kupim osebni avto. Plačam 
takoj. Tel.: 070 999 380, po 
20. uri, Joco

Prodam avto Peugeot 207, 
letnik 2008. Tel.: 041 439 288 

Prodam Renault Clio 1.2 16 
V, karamboliran, letnik 2000, 
celega ali posamezno. 
Tel.: 040 309 402

mali oglasi

Prodam VW Polo 1.2, bencin-
ski motor, letnik 2007, 64.000 
km, odlično ohranjen, redno 
servisiran. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 339 763 

Prodam Jawo 350, letnik 
1979, registrirana, lepo 
ohranjena, cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 681 329

KMETIJSTVO

Prodam motorno žago Hu-
sqvarna 61, kupim pa mul-
čar kladivar 130, Ino. 
Tel.: 07 49 56 369

Prodam traktorsko prikolico 
za prevoz živali. 
Tel.: 041 825 153

Kupim dvovrstni sadilec ko-
ruze, znamke Olt. 
Tel.: 040 432 445

Prodam samonakladalko za 
mrvo, 25 m3, nemško; dvo-
brazdni plug, 12 col; klina-
ste brane; puhalnik za mrvo 
Tajfun; elektromotor, 10 KM. 
Tel.: 051 834 860

Prodam enojne in dvojne 
vile za nalaganje bal. 
Tel.: 041 439 288 

Prodam pšenico, ječmen in 
koruzo, vse v zrnju. 
Tel.: 040 482 906

Prodam oves, ječmen in 
ovco za zakol. 
Tel.: 031 761 266

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno, ječmen in tri-
tikalo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 874 133

Prodam koruzo v zrnju, 22 
bal sena in slame. Vse lahko 
dostavim. Tel.: 051 499 355

Prodam 1500 kg naravno su-
šene koruze (0,30 €/kg), 5 
bal sena, okrogle bale (30 €/
kom). Tel.: 051 268 211

Prodam silažne bale, 6 kom, 
1. košnje, in nove AŽ panje 
s čebelami. Okolica Krškega. 
Tel.: 041 523 708 

Prodam suho seno v okroglih 
balah in drugo košnjo v sila-
žnih balah (možna dostava), 
traktor IMT 539. 
Tel.: 031 697 435

Prodam 100 kock sena, teža 
kocke 20-23 kg, cena 2,50 €/
kos. Tel.: 031 519 566

Prodam krmo v kockah. 
Tel.: 031 683 708

Prodam 6 silažnih bal, 1. ko-
šnje, in 200 kom suhega sena 
v kockah. Tel.: 030 383 904, 
07 81 44 389

Prodam suho seno v okroglih 
balah in kockah. 
Tel.: 07 49 74 071

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

Prodam suha bukova drva, 
mešana ali cerova. Možna 
dostava. Tel.: 051 219 625

Prodam mešana drva, kratko 
žagana, in kostanjevo kolje, 

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po poš  : Posavski obzornik,
• p.p. 288, 8270 Krško
• na Info točki v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• po e-poš  :
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781

Za objavo v naslednji številki morajo 
bi   oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure). 
Cena objave malega oglasa za fi zične 
osebe do 15 besed znaša 6,50 €, vsa-
ka nadaljnja beseda 0,60 €, za okvir 
pa 3,70 €. Cena objave malega oglasa 
za pravne osebe do 15 besed znaša 
13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 1,20 €, 
za okvir pa 7,40 €. Cene vsebujejo DDV.

Za resničnost in verodostojnost ob-
javljenih 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 dejavnos   (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, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA

Popusti se ne seštevajo!

Pripravite vaš avto za zimo.  Privoščite mu najboljše!

Akumulatorji Banner
Vzamemo tudi vaš star akumulator.

Euro Avto Nova d.o.o.,  C. 4. julija 85, Krško (nasproti Petrola na Vidmu)
Tel. :  041 732 966,  w w w.euroavtonova.s i

Popusti se ne seštevajo!

š i P i šči jb ljš !

KUPON - 25 %
za nakup novega akumulatorja

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

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.



Prodam prašiča, hranjene-
ga s kuhano hrano, odojke 
in brejo svinjo, mesnati tip. 
Možen zakol. Kupec dobi pe-
telina. Tel.: 031 664 286

Prodam prašiča, težkega 
180 kg, hranjenega z doma-
čo krmo. Cena po dogovoru. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 383 151

Prodam odojke, težke 25-40 
kg, in 2 prašiča, težka 100 
kg, iz domače reje. 
Tel.: 051 422 161 

Prodam mladi svinji, težki 
100 kg, primerni za oseme-
nitev ali zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam prašiče, težke od 
150 do 170 kg. 
Tel.: 041 219 522 

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

Prodam zajce za zakol ali 
nadaljnjo rejo, seme sola-
te, fi žola … in sadike solate. 
Tel.: 070 253 175

Prodam čebele na AŽ satju, 
možno tudi s panji. 
Tel.: 07 49 67 328 

Prodam mladiče nemške ov-
čarje, stare 2 meseca. 
Tel.: 040 848 839

RAZNO

Prodam klavirsko harmoniko 
Hohner, 4-glasno, 120 basov, 
12 registrov, lepo ohranjena, 
s kovčkom. Tel.: 031 305 312

Prodam koše in košare. 
Tel.: 03 56 84 351

Ugodno prodam računalni-
ški komplet: računalnik, LCD 
monitor z vgrajenimi zvočni-
ki, tipkovnica, miška. Vse za 
50 €. Tel.: 041 279 213

Prodam ostrešje, avto 4x4, 
orehova jedrca in sadjevec 
(4 €/l). Tel.: 07 81 84 403

Prodam masažno blazino za 
hrbtenico Spa doma (infra). 
Tel.: 051 261 885 

Prodam prenosni računalnik 
Toshiba Satellite A 210, odlič-
no ohranjen, z Windows 7 in 
torbo. Cena 150 €. 
Tel.: 041 522 962

Prodam škarpnike za uredi-
tev okolice in stojalo za ti-
skarske role. 
Tel.: 041 439 288 

Prodam novo električno ode-
jo, prenosno otroško poste-
ljo, 40 velikih gramofonskih 
plošč, nemških, 2 €/kom. 
Tel.: 03 58 04 048

Prodam 25-litrski lončeni ko-
tel za žganje, za starino, in 
klavirsko harmoniko, invic-
ta starina. Tel.: 07 49 21 486

Prodam 1000 l PVC cisterno. 
Tel.: 041 502 757

Kupim stare vojaške stvari 
(čelade, maske, oprema ...) 
in stvari, vezane na osamo-
svojitveno vojno. 
Tel.: 040 422 023 

Kupim cca. 55 m železne 
ograje, lahko v slabem sta-
nju. Tel.: 051 252 361

Nudim pomoč v gospodinj-
stvu (kuhanje, pospravlja-
nje) ali vartvo otrok. Mojca 
Kozlevčar, Celine 13a, Raka. 
Tel.: 031 456 261 

V okolici Krškega iščemo 
osebo za pomoč na domu 
starejšima osebama. Vse po 
dogovoru. Tel.: 041 359 828, 
041 296 652

STIKI

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo
Senov
eeeeeneeeeeneeeeeeneneneeeeeeno
eno
eneneeeeeneneneno
eeneeeno
eeno
eno
ennnnnnnonnnnnnononnnonnnnnnnonnnnnnooooooooooooooooovoovooovovo

Vso perutnino

07 49 73 190 ali 031 676 724.

-  

- 

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

spoštovanim strankam, da bo prodaja 

2. in 3. aprila. 

 pa si lahko priskrbite 

PERUTNINARSTVO 

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

beli kilogramski piščanci
v sredo, 12. marca.

Rjave in grahaste jarkice
ter večje bele piščance

pa dobite vsak delavnik po 18. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 
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PROGRAM PRIREDITEV

07. 00 Izid PUSTNIH NOVIC         
12. 00
13. 00
13. 30
14. 30
20. 00

07. 00
09. 00
10. 00
15. 00
16. 00
19. 00

20. 00
24. 00

20. 00

14. 00
15. 00

17. 00

od 28.2. do
8. 3. 2014
od 28.2. do
8. 3. 2014

28.2.   
   

   
  

Dobova
     

                          Dobova
 Dobova 

                          Dobova 

XVI.  mednarodni karneval

Esad Babačić je pesnik, pi-
satelj, punker, novinar, pu-
blicist, predvsem pa človek, 
ki je vedno navijal za šibkej-
še. V svoji knjigi govori o pre-
pletu večnih nasprotnikov Je-
senic in Ljubljane, zgodb iz 
obeh okolij, preteklosti in se-
danjosti slovenskega hokeja 
ter slovenski reprezentanci. V 
zadnjem obdobju je bil hokej 
med Slovenci ena izmed naj-
pogostejših tem, saj so, kot 
verjetno veste, slovenski ho-
kejisti oz. risi, kot je njihov 
vzdevek, na olimpijskih igrah 
v Sočiju spisali eno najlepših 
in najuspešnejših zgodb slo-
venskega športa. Potem ko so 
se lani, ravno na kulturni pra-
znik, sploh prvič v zgodovini 
naše države uvrstili na OI, so v 
Rusiji dokazali, da njihova uvr-
stitev ni bila le naključje. Prišli 
so vse do četrtfi nala oz. med 
osem najboljših hokejskih ekip 
na svetu in, kot je dejal Baba-
čić, vsem Slovencem pokazali, 
da v naši deželi obstaja ponos 
in da živimo v državi, v kate-
ri so ljudje dejansko povezani. 
Vendar pa avtor knjige zatrju-
je, da ta uspeh ne bo spreme-
nil stanja v slovenskem hoke-
ju, ki je vse prej kot rožnato. 
Klub na Jesenicah je propadel, 
tudi ljubljanska Olimpija se 
tako rekoč iz dneva v dan bori 
za preživetje, za povrh vsega 
pa je bil pri nas hokej po Ba-
bačićevih besedah vedno ne-
koliko zapostavljen na račun 
smučanja. „V ostalih državah 
bi hokejisti po izpadu v četrt-
fi nalu dobili še dva dni prosto 

Nadaljevanje Bande se piše kar samo
KOSTANJEVICA NA KRKI – Gostilna Kmečki hram v Kostanjevici na Krki je bila 
21. februarja povsem v znamenju hokeja. Kostanjeviška knjižnica je namreč 
v goste povabila Esada Babačića, ki je na literarno-športnem večeru predsta-
vil svojo knjigo Banda.

ter možnost, da še bolj spo-
znajo olimpijsko prizorišče in 
se družijo z ostalimi olimpijci. 
Naši hokejisti pa so za ‚nagra-
do‘ dobili let domov s prvim 
letalom, pri čemer so imeli že 
prej enkrat rezervirane letal-
ske karte, ki pa so jih mora-
li zaradi uvrstitve v četrtfi nale 
preklicati. To je žalostno. Lah-
ko bi jih slavili kot velike juna-
ke, a imajo vodilni v športnih 
organizacijah zaničevalen od-
nos,“ pravi Babačić in dodaja, 
da se je hokejska pravljica žal 
končala in da bo zdaj spet vse 
po starem, saj bo kot že to-
likokrat zmanjkalo denarja za 
tiste, ki so si ga resnično za-
služili. 

Babačić o hokejistih še pravi, 
da so najbolj povezani športni-
ki v kolektivnih športih in da so 
eni redkih, ki razkrijejo čisto 
vse podrobnosti iz svoje kari-
ere in življenja nasploh. Tako 
je tudi nastala knjiga Banda, ki 
opisuje takšne in drugačne pri-
gode najboljših slovenskih ho-

kejistov (banda sicer v hokej-
skem žargonu pomeni ograjo, 
ki obdaja ledeno ploskev). V 
knjigi sta omenjena tudi tre-
nutno najboljši slovenski ho-
kejist in edini NHL-ovec Anže 
Kopitar, ki ga Babačić opisu-
je kot „strojevodjo, ki elegan-
tno pelje vlak“, v tem primeru 
torej pak oz. hokejski plošček 
(Anžetov dedek je bil namreč 
strojevodja), in po avtorje-
vem mnenju eden glavnih ju-
nakov v Sočiju, vratar Robert 
Kristan, ki pa verjetno ne bo 
nikdar zaigral v NHL preprosto 
zato, ker je prenizek. „Odloči-
tev, da bom napisal to knjigo, 
je padla, ko sem na lanski kul-
turni praznik videl kapetana 
Tomaža Razingarja, kako po 
zgodovinski uvrstitvi na OI joka 
ob igranju Zdravljice. Le kdaj 
si še videl nekoga, ki joka na 
kulturni praznik, in to od sre-
če?!“ je dejal Babačić in do-
dal, da se nadaljevanje knjige 
po teh uspehih na OI piše kar 
samo. Vendar takih zgodb, ki 
so zapisane v tej knjigi, žal ne 
bo nikoli več. „Nikoli več ne 
bomo tako igrali, kot smo v teh 
dneh in v časih, ko so bile tek-
me med Jesenicami in Olim-
pijo pravi hokejski praznik. 
Preprosto zato, ker pri nas ni 
pravega podmladka. Zato sem 
še toliko bolj vesel, da sem za-
beležil zlate čase slovenskega 
hokeja,“ še pove in zaključi: 
„Bande imajo po navadi nega-
tiven prizvok, to pa je knjiga 
o dobri bandi, ki je hotela pre-
magati slabo bando.“
 Rok Retelj

Esad Babačić


