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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

ŽENSKE - MATERE 
IN KARIERA

Iz naših krajev, 
str. 4

Ob dnevu žensk o 
naših ženskah

FOTOREPORTAŽA

Zadnja stran,
str. 24

Pustne šeme 
preplavile tudi 
Posavje

Naslednja številka bo izšla 
27. 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  Skrajno 
racionalna 
poraba sredstev

5 Žnidarič na čelu 
upokojencev

6  53. salamijada v 
Sevnici

8  Teden cvička 
znova v 
Kostanjevici

15  Urejamo dom
17  Kam v Posavju
18  Športno Posavje
20  Križanka
23  Mali oglasi

nadaljevanje na str. 2

Naš pogovor,
str. 3

MILJENKO MUHA, 
predsednik uprave 
Kostak d. d.:

Ponosni smo, 
da smo komunalci

TEMATSKE STRANI
str. 13-14

O pomenu delovanja CZ so 
uvodoma spregovorili v ime-
nu gostitelja prireditve žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko, poveljnik regijskega 
štaba CZ Posavje Jožef Kos 
in Branko Dervodel, name-
stnik generalnega direktorja 
Uprave RS za zaščito in re-
ševanje. Mag. Stanko je iz-
postavil dobro pripravljenost 

„Varnosti se ne da kupiti, olastniniti 
ali kako drugače pridobiti“
KRŠKO - Ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite (CZ), ki ga v Sloveniji z namenom 
osveščanja javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pome-
nu zaščite, varstva, reševanja in pomoči obeležujemo od leta 1992, je 3. marca 
v krškem Kulturnem domu potekala regijska prireditev s podelitvijo priznanj.

in usposobljenost pripadni-
kov CZ občine Krško za po-
sredovanje v primeru narav-
nih in drugih nesreč, kar so 
ti med drugim v preteklem 
letu preverili tudi z izvedbo 
širše zastavljenih vaj, eva-
kuacijo prebivalstva v pri-
meru nesreče v NEK in ak-
cijo razdeljevanja jodovih 
tablet. Njihova medčlove-

ška solidarnost pa se je iz-
kazala nedavno tudi preko 
nudenja pomoči, opreme in 
sodelovanja pri reševanju te-
žav in izvajanju raznih del v z 
žledolomom prizadeti občini 
Postojna. Tja je bilo napote-
nih 45 prostovoljnih gasilcev 
z enajstimi vozili, devetimi 
agregati in motornimi žagami 
iz vseh treh posavskih gasil-
skih zvez, sicer pa se je, kot 
je v govoru izpostavil tudi 
Dervodel, v reševanje in od-
pravljanje posledic nesebič-
no vključilo skupno kar okoli 
35.000 slovenskih prostovolj-
nih in poklicnih gasilcev z več 
kot 5.600 gasilskimi vozili. 

V nadaljevanju prireditve, ki 
jo je povezoval Sandi Lekše, 
z glasbenimi nastopi pa po-
pestril pihalni trio Glasbene 
šole Krško, so Zdenka Moč-

Skupinska fotografi ja letošnjih nagrajencev

GASILSKI DOM ROŽNO  

22. marec 2014 ob 8. uri

PRIJAVE : 

041 503 675, Tomaž Kosar s.p., 

Rožno 41, Brestanica

TEČAJ VARNEGA DELA 

Z MOTORNO ŽAGO

Začetek gradnje HE Brežice 
je tik pred vrati
BREŽICE – Po več letih pridobivanja potrebne dokumentacije 
se bo v kratkem vendarle začela gradnja hidroelektrarne Bre-
žice, četrte v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn. Potem ko 
so že začeli s pripravljalnimi deli, v družbi Hidroelektrarne 
na spodnji Savi (HESS) pričakujejo, da bodo v naslednjih dneh 
pridobili še gradbeno dovoljenje za glavna gradbena dela.

Kot je za naš časopis pojasnil direktor družbe HESS Bogdan Bar-
bič, so potem, ko so v začetku februarja skupaj z družbo In-
fra, ki bo gradila spremljajočo infrastrukturo, dobili okoljevar-
stveno soglasje, sredi februarja na Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
„Vsekakor pričakujemo resen pričetek izgradnje konec marca 
oz. v začetku aprila. Deloma smo začeli s pripravljalnimi deli 
oz. s podiranjem kompleksa klavnice, za kar je bilo izdano po-
sebno gradbeno in posebno okoljevarstveno dovoljenje. Ta dela 
bodo končana do 15. marca,“ pravi Barbič, ki upa, da bo grad-
beno dovoljenje izdano pravočasno in da bodo lahko 25. marca 
opravili načrtovano položitev temeljnega kamna, ki se je naj 
bi udeležila tudi premierka Alenka Bratušek.

Vzporedno s temi postopki so objavili razpisa za del hidrome-
hanske opreme (čistilni stroji in pomožna oprema pri hidravliki) 
ter za glavna gradbena dela, v pripravi pa so razpisi za trans-
formatorje, elektro opremo in sisteme vodenja. Pogodbe za 
pripravljalna dela, za dobavo generatorja, turbine in dvigal-
nih naprav ter za projektiranje so že podpisali, ravno danes pa 
bodo s podjetjem Riko podpisali pogodbo za dobavo in montažo 
hidromehanske opreme (zapornice, hidravliko ipd.). Tako naj 
bi imeli še v letošnjem letu sklenjene vse pogodbe za gradnjo 
elektrarne, nato morajo pripraviti še razpis za potrebne spre-
membe na opremi v NEK, ki jih fi nancira HESS.

Vrednost energetskega dela izgradnje HE Brežice znaša 118 mi-
lijonov evrov. „Finančna sredstva za letošnje leto in za polovico 
naslednjega leta so zagotovljena, konec leta pa se bo potrebno 
pričeti dogovarjati za morebitno fi nanciranje na podlagi posoji-
la Evropske investicijske banke. Projekt je odobren, vendar se 
je potrebno pri realizaciji posojila izpogajati za pogoje in ga-
rancije,“ pravi Barbič, pri čemer računajo na garancije lastni-
kov, se pravi družb HSE in GEN energija, ali pa na bančne ga-
rancije. Posojilo naj bi znašalo približno 60 milijonov evrov oz. 
približno polovico vrednosti elektrarne. Peter Pavlovič

Pripravljalna dela za elektrarno so se pričela.

DOBOVA – Pustne prireditve v Posavju so se tudi letos zaključile s tradicionalno povor-
ko v okviru 16. mednarodnega karnevala Fašjenk Dobova, ki je letos sovpadla z med-
narodnim dnevom žena. Obiskovalcev ni manjkalo, pa tudi mask ne, saj se je jih je v 
60 skupinah zbralo več kot tisoč tako iz vseh koncev Slovenije (na fotografi ji dekleta 
iz skupine irskih škratov iz Spuhlje pri Ptuju) kot iz sosednjih držav. Še nekaj pustnih 
utrinkov pa na zadnji strani časopisa. (Foto: Sven Mavsar)

Sadovi narave v Posavju

SEVNICA - V Sevnici deluje 11 t. i. varnih točk, ki so ozna-
čene z razpoznavno modro nalepko, sredi katere je bela hi-
šica in v njej „smeško“. Namenjene so otrokom in mlado-
stnikom, ki se znajdejo v stiski. S projektom Varne točke, 
ki ga je začel Unicef Slovenije izvajati leta 2003, so v Sev-
nici začeli v lanski jeseni. V tem času število otrok, ki bi 
se zatekli v t. i. varne točke, v Sevnici ni bilo veliko, so se 
pa v mladinski center že zatekli otroci, ki niso imeli tele-
fona, pa so želeli poklicati domov. Varne točke v Sevnici so 
Cvetličarna Zelena Pika, Salezijanski mladinski center, Po-
licijska postaja Sevnica, prostori fi tnesa v sevniškem špor-
tnem domu, Socialni inkubator Posavja, Knjižnica Sevnica, 
trgovina Stara šola, trgovina Megas, sevniški vrtec Ciciban, 
Mladinski center Sevnica ter Papirnica in knjigarna Lindič. 
V t. i. varnih točkah so posebej usposobljeni prostovoljci, 
ki nudijo prvo pomoč, zaščito, nasvet itd.  S. R.

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

Direktor: Silvester Mavsar
V. d. izvršne direktorice: Maruša Mavsar

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

TEHNIČNA PRIPRAVA
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
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 (7/2014) bo izšla v 
četrtek, 27. marca 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
20. marec.

nadaljevanje s str. 1
nik, vodja izpostave URSZR Brežice, Jožef Kos in Branko 
Dervodel podelili pet bronastih znakov, dva srebrna in zla-
ti znak Civilne zaščite. Bronasti znak so kot priznanje za po-
žrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja 
in pomoči prejeli predsednik PGD Kostanjevica na Krki Miro 
Drobnič, Radioklub Elektron Brežice, PGD Dečno selo, PGD 
Mihalovec in župan občine Brežice Ivan Molan. Srebrni znak 
CZ je za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvija-
nju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
prejelo Društvo potapljačev Vidra Krško, na predlog Gasil-

ske zveze Slovenije pa bo na svečanosti ob 110-letnici de-
lovanja srebrni znak prejelo tudi PGD Veliki Obrež. Najvišje 
priznanje – zlati znak CZ – je za dolgoletno uspešno delo pri 
razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za 
zaščito in reševanje prejel član štaba CZ za Posavje Zvone 
Košmerl, ki je kar poldrugo desetletje, vse do meseca mar-
ca lani, kot predsednik vodil Gasilsko zvezo Sevnica. Kot je 
Košmerl ob prejemu žlahtnega priznanja dejal v imenu vseh 
nagrajencev, so priznanja prejeli v času, ko je narava spet 
pokazala svojo moč in dodobra razgalila ranljivost družbe in 
mnogih njenih sistemov: „Varnosti se ne da kupiti, olastnini-
ti ali kako drugače pridobiti. In v času nesreč smo tu pripa-
dniki CZ vseh enot da pomagamo, preprečujemo, odpravlja-
mo posledice in vračamo življenje v normalne tirnice. Svoje 
delo opravljamo večinoma prostovoljno, v času, ki bi ga lah-
ko tako kot mnogi porabili drugače. Pa ga ne in ga ne bomo. 
Mnogi so hvaležni za našo pomoč in se zavedajo vloge in po-
gojev dela, v katerih delamo, za nekatere pa je seveda tudi 
to vedno premalo. Vendar ni bojazni, mi in naše enote bomo 
še naprej skrbeli, da se bodo naši občani v našem lokalnem 
okolju vedno počutili varne ...“ Bojana Mavsar

„Varnosti se ne da kupiti, 
olastniniti ali drugače pridobiti“

Zvone Košmerl (desno) in Branko Dervodel

RADEČE – V letu 2013 je delo na krajevnem uradu Radeče, ki 
deluje v okviru oddelka za upravne notranje in splošne zade-
ve Upravne enote Laško, potekalo brez posebnosti, število po-
stopkov pa se je zmanjšalo skoraj na vseh področjih, kar pri-
pisujejo zmanjšanju števila uradnih ur zaradi pomanjkanja 
kadra in zaprtja urada za dva tedna v času dopustov. Zabele-
žili so drastično zmanjšanje vlog za izdajo osebne izkaznice s 
1093 v letu 2012 na 452 ter vlog za izdajo potnih listin z 201 
na 78, kar je, kot pravi načelnica UE Laško mag. Andreja Sto-
par, pričakovano, saj je večina krajanov osebne dokumente 
zamenjala že v predhodnih dveh letih. Rahel upad števila po-
stopkov so beležili tudi na področju prijave bivališča ter izda-
ji izpiskov in potrdil iz matičnega registra in registra stalnega 
prebivalstva. Na področju prometa so v letu 2013 zabeležili po-
večanje števila vlog za registracijo, podaljšanje registracije in 
odjavo vozila, na splošno pa je število postopkov na tem podro-
čju upadlo (1210 postopkov na področju vozil in 311 na podro-
čju voznikov). Povečalo pa se je število posredovanih podat-
kov o lastništvu vozil s 675 v letu 2012 na 824. „Opažamo vse 
večjo potrebo po različnih vrstah svetovanja, saj se na uradno 
osebo obračajo po informacije s področja zavarovanja, brez-
poselnosti, socialnih pomoči, davčnih zadev, sprememb pred-
pisov itd.“ zaključuje poročilo o enem še redkih delujočih kra-
jevnih uradov, na katerem so v lanskem letu v 125 delovnih 
dneh opravili 1002 uri, Stoparjeva. P. P.

Manj postopkov, več svetovanja

„Glede na zahtevne okolišči-
ne za delovanje smo izvedli 
večino aktivnosti, načrtova-
nih s poslovnim načrtom UE 
Krško za leto 2013. Med re-
zultati izpostavljamo skraj-
no racionalno porabo prora-
čunskih sredstev - materialni 
stroški so bili najnižji v za-
dnjih petih letih, v primer-
javi z letom 2008 nižji celo 
za 53,4 %, indeks glede na 
leto 2012 je 79,3. Po temelji-
ti analizi stroškov in obsega 
storitev ter s soglasjem pri-
stojnega ministrstva je bil s 
31. 12. 2012 ukinjen Krajevni 
urad Senovo,“ je v omenje-
nem poročilu zapisala načel-
nica mag. Lidija Božič. Ka-
drovsko problematiko, ki je 
nastala zaradi štirih upokoji-
tev in dveh sporazumnih pre-
nehanj delovnega razmer-
ja - nadomestnih zaposlitev 
ni bilo – in se je odražala v 
nadpovprečni obremenjeno-
sti večjega števila uslužben-
cev, so v drugem polletju 
razrešili s premestitvami šti-
rih javnih uslužbencev iz dru-
gih organov državne uprave 
in sprejemom dveh priprav-
nikov volonterjev. V reševa-
nju so imeli 13.545 uprav-
nih zadev, od tega je 13. 210 
oz. 97,5 % rešenih. Med 335 
nerešenimi zadevami jih je 
bilo največ v zahtevnih po-
stopkih s področja tujcev ter 
prostora (gradbena dovolje-
nja za manj zahtevne in ne-
zahtevne objekte). Prejeli so 
29 pritožb in sedem pohval-
nih zapisov v knjigo pripomb 
in pohval.

Na oddelku za upravne no-
tranje zadeve, ki ga vodi 
Vida Omerzel, so v letu 2013 
reševali 11.748 upravnih za-
dev, kar je 42 % manj kot v 
letu 2012, zaradi množične-
ga poteka listin v letu 2012 
so imeli bistveno manj za-
dev zlasti pri izdaji osebnih 
izkaznic, potnih in orožnih li-

Skrajno racionalna poraba sredstev
KRŠKO - Poslovanje Upravne enote Krško v letu 2013 je zaznamovala kadrovska problematika, pove-
čanje obsega dela na nekaterih področjih, pa tudi upad števila zadev na določenih drugih, so zapisali 
v poročilu o delu v lanskem letu. Krška upravna enota z 39 uslužbenci pokriva območje tako krške kot 
kostanjeviške občine, ki imata skupaj 185 naselij in 28.463 prebivalcev. 

stin ter vozniških dovoljenj. 
Sklenjenih je bilo 112 zakon-
skih zvez (117 v letu 1012), 
od tega 62 (64) v Dvorani v 
parku v Krškem, 44 (53) v Ko-
stanjevici na Krki in sedem 
(ena) izven uradnih prosto-
rov ter en obred ponovitve 
svečanosti ob zlatem jubile-
ju sklenitve zakonske zveze. 
Na podlagi prejetih sodb so 
v matični register vpisali  50 
(43) razvez zakonskih zvez. 
V register prebivalstva za 
območje UE Krško so vpisali 
304 (310) rojstva – 284 (279) 
v občini Krško in 20 (31) v ob-
čini Kostanjevica na Krki. Če 
pogledamo podatke po po-
sameznih krajevnih skupno-
stih, se je v primerjavi z le-
tom 2012 najbolj povečalo 
število rojenih v KS Senovo 
(s 37 na 47) in KS mesta Krško 
(s 66 na 73), najbolj zmanj-
šalo pa v KS Brestanica (z 29 
na 16) ter KS Leskovec pri 
Krškem in KS Raka (v obeh 
z 28 na 21). Na vlogo strank 
so 15 (28) osebam izdali od-
ločbo o spremembi osebnega 
imena in/ali priimka. V regi-
ster društev so na novo vpi-
sali 18 društev in jih izbrisali 
osem, tako da je bilo ob kon-
cu leta na območju UE Krško 
registriranih 377 društev. Po 
zakonu o javnih zbiranjih so 
izdali 53 (47) dovoljenj za 
javne prireditve. Voznikom 
so izdali 1.980 vozniških do-
voljenj in v evidenco vpisali 
126 (130) ukrepov sodišč, od 
tega 123 ukrepov prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovo-
ljenja. Na dan 31. 12. 2013 
je bilo v UE Krško 18.583 vo-
znikov (18.926 v letu 2012) 
ter 21.144 registriranih vo-
zil (191 več kot leto poprej). 

Na oddelku za gospodar-
ske dejavnosti in kmetij-
stvo, katerega vodja je mag. 
Nina Hadžimulić, so izvaja-
li upravne storitve za 4.645 
strank, od tega je bilo 689 

upravnih zadev, reševali pa 
so še 3.956 drugih upravnih 
nalog, od tega največ se-
stankov za uskladitev in vris 
GERK na kmetijskih gospo-
darstvih zaradi novih ortofo-
to posnetkov območja Posav-
ja v letu 2012. Delo so sicer 
zaznamovale aktivnosti na 
agrarnih operacijah, kjer je 
bilo v komasacijah Brege in 
Mrvice izdanih 388 odločb o 
novi razdelitvi zemljišč, pa 
tudi za komasaciji Pijavško 
polje in Gorica. 

Na oddelku za prostor in 
občo upravo, vodja mag. Jo-
žica Volčanjk, so na podro-
čju vojne zakonodaje reše-
vali 299 upravnih zadev, od 
tega jih je pet ostalo nere-
šenih. Upad zadev je posle-
dica sprememb zakonodaje, 
ki je določila dvig starostne 
meje za pridobitev pravic s 
50 na 55 let, ukinitev zdra-
viliško-klimatskega zdravlje-
nja ter ukinitev dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja 
za vojne veterane, ki ne iz-
polnjujejo pogojev za prido-
bitev veteranskega dodat-
ka. Na dan 31. 12. 2013 je 

imela UE Krško 74 upravi-
čencev s statusom vojni ve-
teran iz vojne 1941-45, 819 
vojnih veteranov iz vojne za 
Slovenijo, 2.045 žrtev voj-
nega nasilja ter 50 vojnih in-
validov, torej skupno 2.988 
upravičencev. Med pravi-
cami prevladuje pravica do 
veteranskega dodatka, vre-
dnost vseh izplačil fi zičnim 
osebam je znašala dobra 
2,1 milijona evrov, pravnim 
osebam pa dobrih 640 tisoč 
evrov. Na referatu za prostor 
v okviru omenjenega oddel-
ka so na področju gradnje 
zabeležili povečanje števi-
la zadev (s 701 na 809), naj-
več pri odmeri nadomestil za 
degradacijo in uzurpacijo ter 
gradbenih dovoljenjih za ne-
zahtevne objekte, kar je bila 
posledica uredbe o razvršča-
nju objektov glede na zah-
tevnost gradnje, ki je bila v 
javnosti napačno razumljena 
kot možnost legalizacije vseh 
vrst gradenj. Pri gradnjah 
manj zahtevnih objektov je 
značilen porast legalizacij 
ter rekonstrukcij, dozidav in 
nadzidav. 
 Peter Pavlovič

Poslovanje Krajevnega urada 
Kostanjevica na Krki
Po ukinitvi Krajevnega urada Senovo je v okviru Upravne eno-
te Krško posloval le še Krajevni urad (KU) Kostanjevica na Krki, 
pri čemer so število uradnih ur zmanjšali ter prilagodili potre-
bam in predvidenemu obsegu dela. Krajevni urad je posloval 
ob četrtkih (7 uradnih ur), medtem ko je v letu 2012 posloval 
v povprečju 13,8 uradnih ur na teden. Primerjava med podat-
ki za leto 2013 in leto 2012 kaže, da se je zmanjšalo število 
upravnih zadev, sprejem vlog za osebno izkaznico in za potni 
list kar za 61 %, medtem ko se je število drugih upravnih nalog 
zmanjšalo za 29 %. Skupno število vseh rešenih zadev je bilo 
manjše 40 %. „Ocenjujemo, da je poslovanje KU Kostanjevica 
na Krki zaradi zmanjšanega števila uradnih ur, povečanega šte-
vila rešenih zadev na delovni dan in zmanjšanega obsega letnih 
stroškov zagotavljalo racionalno porabo proračunskih sredstev 
Upravne enote Krško,“ ocenjujejo na UE Krško.

Z letošnjim prvim januarjem 
je začel veljati zakon o dav-
ku na nepremičnine, s kate-
rim naj bi se uredilo podro-
čje nepremičnin. Po mnenju 
stranke SDS je omenjeni za-
kon krivičen, nesocialen in 
neustaven, kar je bila osre-
dnja tema pogovornega ve-
čera. »Kljub težki situaciji 
je vlada obremenila premo-
ženje državljank in državlja-
nov. Ni poiskala drugega vira 
fi nanciranja proračuna. Ni se 
lotila odvzema premoženja 
tistim, ki so na nelegalen, 
nepošten način prišli do pre-
moženja,« je bila kritična v 
svojem uvodu mag. Damjana 

Pogovor o nepremičninskem davku
SEVNICA – 7. marca se je v sevniškem mladinskem centru odvijal pogovorni večer o nepremičninskem 
davku, ki ga je vodila davčna strokovnjakinja in nekdanja poslanka stranke SDS v Državnem zboru Re-
publike Slovenije mag. Damjana Petavar Dobovšek iz Radeč.

Petavar Dobovšek 
in nato v nadalje-
vanju predstavi-
la pomanjkljivo-
sti, ki jih prinaša 
novi zakon o dav-
ku na nepremič-
nine. Predstavila 
je tudi nove pre-
dloge ter dodala, 
da je stranka SDS 
vložila na Ustavno 
sodišče šest zah-
tev za ustavno presojo letos 
uveljavljenega nepremičnin-
skega davka. 
Svoja mnenja so izrazi-
li tudi prisotni obiskovalci, 
ki so menili, da je to »da-

vek na pridnost«, 
saj so mnogi svo-
je prihranke vlo-
žili v nepremič-
nine. »Nekdo bo 
na zemljo, ki sem 
jo pošteno kupil, 
nabil davek, med-
tem ko tisti, ki 
živi v družbenem 
stanovanju, ne bo 
plačal ničesar,« je 
bil ogorčen eden 

izmed prisotnih, medtem ko 
je nekoga drugega zanimalo, 
kaj se bo zgodilo, če zave-
zanec ne bo zmožen plača-
ti davka. Pogled na omenje-
ni zakon je kratko predstavil 

tudi vodja sevniške območ-
ne geodetske uprave Roman 
Novšak. Menil je, da ima ta 
zakon tudi nekaj dobrih stra-
ni in da imajo vse svetovne 
države nepremičninski da-
vek. Pojasnil je še, da se je 
na sevniški geodetski upra-
vi v prvih dveh mesecih le-
tošnjega leta dnevno ogla-
silo od 100 do 150 ljudi, ki 
so prihajali predvsem urejat 
podatke zaradi rezidenčnosti 
nepremičnine ter osebne slu-
žnosti. »Na same podatke ni 
bilo veliko pripomb,« je de-
jal in dodal, da je v zemlji-
ški knjigi še veliko neureje-
nega lastništva.  S. Radi  

Damjana Petavar 
Dobovšek
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Današnji Kostak je pravza-
prav skupina podjetij, v ka-
tero poleg matičnega sodi-
jo tudi hčerinska podjetja 
HPG, Ansat in Elite.
Gre za podjetja, ki so v sto-
odstotni lasti Kostaka. Najve-
čja je HPG, ki deluje na ob-
močju občine Brežice in se 
ukvarja predvsem z gradbe-
ništvom in kmetijstvom. Na-
kup HPG je bil vezan na naš 
interes na področju gradbene 
dejavnosti, saj smo želeli pri-
ti do zemljišč, na katerih je 
dovoljeno črpanje gramoza. 
Za nakup Ansata smo se odlo-
čili, ker smo skupaj z občino 
Krško pridobili šestmilijonsko 
pogodbo za sofi nanciranje iz-
gradnje širokopasovnih omre-
žij in ker smo želeli, da bomo 
po zaključeni izgradnji tudi 
ponudnik storitev. Danes An-
sat ni le ponudnik kabelske 
televizije in raznolike sheme 
televizijskih programov, tem-
več tudi telefonskih in inter-
netnih paketov, predvsem pa 
smo ponosni, da je v letu 2013 
začela delovati lokalna Ansat 
televizija.
Hčerinsko fi rmo Elite arhitek-
ti smo ustanovili po stečaju 
novomeškega podjetja, ki je 
pred tem kupilo to znano kr-
ško projektantsko fi rmo z do-
brimi referencami. Prezapo-
slili smo kadre iz Krškega, ki 
so začeli ponujati svoje sto-
ritve v posavskem prostoru. 
Žal je gospodarska kriza naj-
bolj udarila ravno to podro-
čje, zato je podjetje v fazi 
mirovanja, ne glede na to pa 
smo vse zaposlene obdržali in 
delajo na podobnih ali drugih 
delih.
 
Katere cilje ste si zadali ob 
prevzemu vodenja družbe?
Cilji so tako ekonomski, se 
pravi merljivi, kot tudi dru-
gi, med katerimi je na pr-
vem mestu želja, da posta-
nemo uporabnikom naših 
storitev prijazno in kvalite-
tno podjetje, ki bo ob ustre-
zni racionalnosti maksimalno 
skrbelo za zadovoljitev nji-
hovih potreb. Želimo biti de-
jansko vpeti v lokalno okolje, 
s katerim delimo usodo, naše 
delo pa temelji na vredno-
tah, kot so tradicija, pošte-
nost, spoštovanje, varovanje 
okolja in skrb za zaposlene. 
V ekonomskem pogledu želi-
mo postati najmočnejše ko-
munalno podjetje v državi. 
Trenutno smo po obsegu po-
slovanja in številu zaposlenih 
na tretjem mestu v Sloveniji. 
Skupina Kostak je imela lani 
372 zaposlenih, načrt za leto 
2014 pa je še za deset več, to 
je 382, saj izhajamo iz stali-
šča, da je zagotavljanje de-
lovnih mest ena izmed naših 
odgovornosti do okolja, v ka-
terem delujemo.

Katere dosežke iz tega ob-
dobja bi izpostavili?
V letu 2012 smo imeli 34 od-
stotkov več dobička kot 2011, 
v letu 2013 pa tega v primer-
javi z letom pred tem poveča-
li za 85 odstotkov in ustvarili 
okoli 450 tisoč evrov dobička. 

Celotni prihodki družbe Ko-
stak v lanskem letu znašajo 
okoli 28,5 milijona evrov, sku-
pina Kostak (s hčerinskimi fi r-
mami, op.p.) pa je imela 33 
milijonov evrov prometa. V 

letu 2013 smo za 30 odstotkov 
zmanjšali neto fi nančni dolg, 
kar pomeni, da smo se še raz-
dolžili, in sicer na način, da 
smo šli v letu 2012 kljub krizi, 
slabim pokazateljem in napo-
vedim v največjo investicijo v 
zgodovini družbe - to je v iz-
gradnjo sortirne linije. 
Skratka, v letih 2011 in 2012 
smo se odločili, da bomo ra-
cionalizirali poslovanje na na-
čin, da smo pospravili vse sla-
be pogodbe in vstopili v leto 
2013 s pogodbami, ki so v ve-
čji meri temeljile na kako-
vosti dela kot pa obsegu po-
slovanja. Na ta način smo 
povečali dobiček in se tudi v 
določeni meri razdolžili. Gre 
za rezultat, ki je v veliki meri 
tudi posledica dobrega dela 
naše komerciale.

Od občanov pogosto sli-
šimo pripombe na račun 
uničevanja in vdiranja ter 
praznjenja zabojnikov za 
smeti s strani posamezni-
kov ali skupin. 
Trudimo se, da bi bil sistem 
ravnanja z odpadki čim bolj 
prilagojen občanom po čim 
nižji ceni. V to sodijo tudi 
ekološki otoki, ki v določe-
nem trenutku predstavljajo 
tudi problem. Če nas obča-
ni o tem interventno obve-
stijo, imamo skupino, ki gre 
na teren in stvar počisti, ure-
di in nam v dokaz pošlje foto-
grafi jo. Žal je pogosto tako, 
da je ob treh popoldne zgod-
ba enaka. Zaradi tega bomo 
v blokovskih naseljih posto-
poma ograjevali otoke. Ob-
časno imamo probleme tudi 
z vdiranjem v zabojnike za 
oblačila. V zabojnik določeni 
ljudje dajo manjšega otroka, 
ki iz odprtine povleče oblači-
la in s tem se osnovni namen 
zbiranja tekstila za ponovno 
uporabo izgubi. Če bi dejan-
sko šlo za ponovno uporabo 
istega tekstila, bi človek de-

jal, da je posredno nekako 
namenu vseeno zadovoljeno, 
žal pa sem se tudi na lastne 
oči prepričal, da ta oblačila 
iz zabojnikov potem končajo 
v kakšnem idiličnem gozdu. 

Tega v celoti ne moremo pre-
prečiti, omejujemo pa jih z 
nadzori, praznjenji, ključav-
nicami ipd. Vseeno je bil na 
ekološkem področju v nekaj 
letih narejen velik korak na-
prej v vsesplošni osveščeno-
sti ljudi. Naši zaposleni so se 
izjemno angažirali, da smo 
preko vrtcev in šol izobra-
ževali naše otroke in da so 
danes ravno ti postali gonilo 
kulture ločevanja in pravil-
nega ravnanja z odpadki. Na 
tem področju spadamo med 
vodilne občine v Sloveniji. 

Ena od pripomb občanov je 
tudi, da imajo v primerja-
vi z drugimi občinami kon-
tejner več za ločevanje od-
padkov.
Upoštevali smo te pripombe 
občanov, ki so bile na mestu 
in z novim letom nimamo več 
štirih, temveč zgolj tri zaboj-
nike, to je za papir, steklo in 
embalažo. S sortirno linijo 
lahko namreč prej ločevano 
pločevino in plastiko s strani 
občanov sedaj lažje sortira-
mo in obdelujemo kot meša-
no embalažo sami, posledič-
no pa smo racionalizirali tudi 
odvoze. Sicer pa smo se s sor-
tirnico vključili ne le v sistem 
obdelave mešanih komunal-
nih odpadkov za posavske ob-
čine in občino Piran, temveč 
opravljamo sortiranje tudi za 
embalažna podjetja.

Letos boste zaključili tudi 
izgradnjo kompostarne v 
Spodnjem Starem Gradu.
Tudi ta projekt bomo v leto-
šnjem letu realizirali. S kom-
postarno bodo zmanjšani 
vplivi na okolje in tisto, kar 
smo tamkajšnjim prebival-
cem obljubili, bomo tudi iz-
polnili.

V kolikšni meri menite, da 
se je v 60 letih spremenil 
odnos občanov do Kostaka?

Robi Blatnik, Sevnica: Ne smemo se spre-
nevedati - ženske so sposobne enako in po-
nekod tudi več kot moški. Pomembne so iz-
kušnje, znanja in ne spol. Menim pa, da so 
mogoče diskriminirane na področju zaposlo-
vanja za nedoločen čas, saj se delodajalci 
bojijo koriščenja porodniškega dopusta. Za-

govarjam enakost med spoloma, sicer pa v slovenski družbi 
v diskriminiranosti žensk ne vidim večjega problema.

Tomaž Žibert, Leskovec pri Krškem: Ženske 
so po mojem mnenju pri nas enakopravne, a 
od posameznice je odvisno, koliko se postavi 
zase. Velikokrat ženske potrpijo več, kot je 
potrebno. Glede poklicev in zaposlitve ne vi-
dim razlik, ženske so poklicno zelo uspešne. 
Pravi moški lahko veliko pripomore k ženski 

suverenosti, vendar imamo težave, saj jim dostikrat ne zna-
mo prisluhniti, ko rabijo potrditev.

Darija Lupšina, Krško: Mislim, da smo se v 
primerjavi s preteklimi leti, še bolj pa dese-
tletji, dosti približale moškim, še vedno pa 
kot mlada mamica, ki išče službo, opažam, 
da je problem pri zaposlovanju mladih žensk, 
še posebej, če imaš majhnega otroka. Tudi 
na vodilnih položajih še vedno ostajajo pred-

vsem moški in bi morale ženske še kaj narediti v tej smeri, 
sicer pa gre na boljše.

Tanja Lekić, Bušeča vas: Ženske so zago-
tovo depriviligirane na športnem področju, 
pa tudi v politiki in poslovnem svetu, obsta-
jajo pa določene izjeme. Žensk je vseka-
kor premalo na vodilnih mestih. Imamo dru-
gačne poglede, smo ostrejše in nekatere so 
tudi sposobnejše od moških. Ženskam je tež-

je priti do vodilnih položajev že zaradi same biološke funkci-
je, saj ima ponavadi družina prednost pred kariero.

Smo v marcu, t. i. ženskem mesecu, zato nas je tokrat 
zanimalo, na katerih področjih, bodisi zasebnih bodi-
si javnih, so po mnenju naših sogovornikov ženske da-
nes še vedno v zapostavljenem ali slabšem položaju 
kot moški, kjer pa so jih morda ujele ali celo prehitele?

anketa

Kje so ženske dohitele moške?

Miljenko Muha

Mi smo tisti, ki smo prisotni 
v vsakem gospodinjstvu v ob-
činah Krško in Kostanjevica 
na Krki in posledično tisti, ki 
občanom vsak mesec izstavi-
mo položnice, ki pa jih seve-
da nihče ni vesel. Storili smo 
vse, da številke na položni-
cah niso šle v nebo kot v ne-
katerih drugih slovenskih ob-
činah. A dejstvo je, da mora 
zaradi ohranjanja zdrave-
ga in čistega okolja nekdo 
delati tudi z odpadki. Za to 
delo smo sicer s strani obča-
nov deležni redkih pohval, 
veliko pa se jih, denimo, na-
naša na izvajanje pogrebnih 
storitev in skrb za urejenost 
pokopališč. Osebno sem naj-
bolj vesel, ker še vedno lah-
ko v lokalih po občini ob kavi 
naročimo kakovostno vodo iz 
pipe, čeprav imajo nekate-
ra območja še vedno težave 
z vodnimi viri oziroma črpa-
njem. Na teh območjih vla-
gamo sredstva v dodatne fi l-
tre, v obveščanje ljudi, v 
reševanje celotnega sistema, 
a najpogosteje največ težav 
povzročijo ljudje, ki neod-
govorno spustijo gnojnico na 
zemljišča, ki se nahajajo na 
vodovarstvenih območjih. 
Mi smo ponosni na to, da smo 
komunalci, saj opravljamo 
dela, ki so zelo pomembna 
za življenje občanov. Nekdo 
je dejal, da je tisti, ki je iz-
umil odvoz smeti in kanali-
zacijo, naredil več za člove-
kovo zdravje kot medicina. 

S propadom velikih sloven-
skih podjetij ste očitno do-
bili večjo priložnost na 
gradbenem področju.
Uprava si je zastavila cilj, da 
bomo na gradbenem podro-
čju postali najbolj usposo-
bljeni v regiji in z izvedbami 
posegli tudi dlje od Posavja. 
Namesto v nakup mehanizaci-
je smo vlagali v kadre, kar se 
nam je že obrestovalo. Med-
tem ko pri izgradnji HE Bo-
štanj nismo uspeli pridobiti 
niti za evro del, smo bili pri 
HE Blanci že vodilni izvaja-
lec pripravljalnih del. Pri iz-
gradnji HE Blanca in HE Krško 
je Kostak sam izvedel pribli-
žno 35 odstotkov del, zelo 
pomembno pa je, da je pro-
ti koncu izgradnje HE Krško 
šlo v stečaj Primorje, nakar 
je bil Kostak z drugim konzor-
cijskim partnerjem tisti, ki je 
projekt izgradnje dobesedno 
povlekel do konca. Prevzeli 
smo Primorjeve podizvajal-
ce in tudi poskrbeli, da jih je 
bila večina poplačanih. 
S podjetjema RGP Velenje in 
CGP Novo mesto smo začeli 
s pripravljalnimi deli za novo 
HE Brežice. Pripravljamo se 
za oddajo ponudbe za izgra-
dnjo same HE, v katero želi-
mo vložiti vse do sedaj pri-
dobljene izkušnje. Skupaj s 
partnerjema smo trenutno 
edini v Sloveniji, ki smo v za-
dnjih petih do sedmih letih 
gradili dve HE. Zelo smo za-
interesirani, da gredo ti pro-
jekti naprej, ker potekajo v 
domačem okolju, prav tako 
pa bo iz domačega okolja an-

gažirana vsa mehanizacija, 
kar pomeni še dodaten zagon.

Kostak je prejemnik prizna-
nja Družini prijazno podje-
tje. Kako bi ocenili odnos 
do zaposlenih v vaši druž-
bi in skrb zanje?
Na priznanje smo res pono-
sni, saj smo sploh prvo ko-
munalno podjetje v Sloveni-
ji, ki je uspelo pridobiti polni 
tovrstni certifi kat. A gre le 
za zunanjo potrditev neče-
sa, kar konstantno delamo. 
Naša strategija je, da je po-
trebno vse tiste zaposlene, 
ki dobro delajo, obdržati in 
da raje vsem zaposlenim za 
10 % zmanjšamo plače, kot 
da bi jih morali 10 odstotkov 
odpustiti. Kostak svoje obve-
znosti do zaposlenih izpolnju-
je. Samo v lanskem letu je 31 
ljudi znotraj družbe napredo-
valo. Še vedno štipendiramo, 
organiziramo novoletno sre-
čanje z obdarovanjem otrok 
zaposlenih, vsak, ki ima 1. 
septembra prvošolca, ima ne 
le dopust, temveč prost dan. 
Dejansko skrbimo za naše za-
poslene, posredno pa tudi za 
njihove družine.

Koliko gospodarska in fi -
nančna kriza vplivata na 
pridobivanje poslov na trgu? 
Kakšne rezultate si obetate 
letos in v prihodnosti?
Četudi so verjetno mno-
gi občani prepričani, da ži-
vimo predvsem od obči-
ne, preživetje naše družbe 
ni odvisno od izvajanja del 
v lokalnem okolju. Ponosni 
smo, da smo z racionalizaci-
jo, inovacijami in drugačno 
organizacijo delovanja uspe-
li priti do tega, da ni nobe-
nih potreb po dvigu cen ko-
munalnih storitev in da smo 
imeli v mesecu februarju le-

tos že podpisanih gradbenih 
pogodb v višini 20 milijonov 
evrov. Trenutno smo na pod-
lagi že podpisanih pogodb v 
izvajanju del v višini prek 10 
milijonov evrov zunaj obmo-
čja Posavja. Od tega okoli 7 
mio evrov na mariborskem 
območju, ob tem gradimo 
eno najlepših kolesarskih 
poti v Evropi na trasi ob Soči 
Solkan - Plave in vodovod na 
obali. Lani smo že zaključili 
en projekt v vrednosti prek 
2 mio evrov za NATO, letos 
pa imamo na cerkljanskem 
letališču kot član konzorci-
ja za izgradnjo platoja v iz-
vajanju gradbena dela v vre-
dnosti okoli 3 mio evrov. V 
kolikor ne pride do kakšnih 
večjih pretresov na širšem 
trgu, nas leto 2014 ne bi 
smelo skrbeti. 
Delovanje podjetja, ki v ko-
munali ustvari le 25 % svojih 
prihodkov, ostalih 75 pa pri-
dobi na trgu, ni možno brez 
strokovnosti in novih idej. 
Najbrž je dovolj zgovoren 
podatek, da je bil ob mojem 
prihodu na Kostak zaposlen 
en gradbeni inženir, danes 
jih je že 16. Trenutno imamo 
dva doktorja znanosti in več 
kot 30 inženirjev različnih 
profi lov. Imamo pridoblje-
ne vse certifi kate kakovosti. 
Smo prvo podjetje v Sloveni-
ji, ki je pridobilo certifi kat za 
ravnanje z energijo, in edino 
v državi, ki je prestalo cer-
tifi ciranje po ameriških stan-
dardih za gradbene storitve 
na področju nuklearnih pod-
jetij. Vsega tega ne bi bilo, 
če se ne bi zavedali svoje od-
govornosti in spoštovanja do 
vseh tistih, ki so v preteklih 
60 letih vložili del svojega ži-
vljenja v to podjetje.

 Bojana Mavsar

Miljenko Muha, predsednik uprave Kostak d. d.:

Ponosni smo, da smo komunalci
KRŠKO - Kot pravi 53-letni ekonomist in predsednik uprave Miljenko Muha, je Kostak krško, posavsko in 
slovensko podjetje, ki je bilo leta 1954 ustanovljeno pod okriljem občine Krško z namenom opravlja-
nja komunalnih dejavnosti, kar zdaj opravlja tudi za občino Kostanjevica na Krki. Trenutno je Kostak 
družba v 43-odstotni lasti občine Krško, 3,8 % ima občina Kostanjevica na Krki, 10 % avstrijska družba 
Brant ner, več manjših podjetij iz krške občine od 3 do 7 %, zaposleni pa od 12 do 16 % lastniški delež. 
Družba je danes sposobna izvajati gradbena dela pri izgradnji hidroelektrarn, prevzeti odpadke iz Pira-
na in jih obdelati, svoje storitve pa ponuja tudi v tujini, kjer so prvič pred podpisom manjše pogodbe. 
Muha je prišel v družbo leta 2001 za pomočnika direktorja, po petih letih postal član uprave, nato pa je 
bil leta 2011 imenovan za prvega človeka Kostaka, ki bo letos obeležil 60-letnico svoje ustanovitve. 
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Marija Oglajner iz Gorenjih 
Skopic je skrbna mati dveh 
otrok, ki sta letos dopolnila 
pet in 12 let. Zaposlena je kot 
prodajalka v Cvetličarni Kerin 
in vam mimogrede polepša dan 
z nasvetom za drobne pozorno-
sti, njen delovni čas pa je raz-
porejen izmensko, čez vse dni 
v tednu. Kadar dela popoldan, 
ji, kot vedno večjemu števi-
lu družin, priskočijo na po-
moč druge generacije. Mari-
ji veliko pripomoreta tašča in 
mož, za kar jima je zelo hvale-
žna, zaveda pa se situacije, ki 
se dnevno spreminja: »Uskla-

jevanje kariere z družino pri 
mlajših generacijah privede 
do tega, da se vse več žensk 
odloča za starševstvo dokaj po-
zno ali sploh ne, v marsikate-
rih primerih pa je zaradi stre-
sa mnogo parov, ki se borijo 
z vse večjo problematiko ne-
plodnosti.« Ker ima mož prav 
tako izmensko delo, poskušata 
uskladiti delovni čas tako, da 
je vedno eden od njiju popol-
dne doma z otroki. Prav tako, z 
nasmeškom pove Marija, velja 
hišno pravilo, da vsak pospra-
vlja za seboj sproti, da se ob 
prostih dnevih ne nabere pre-
več nujnih hišnih opravil. 

Živimo v času, ko se delovni 
čas prilagaja trgu in ravno te 
spremembe so postavile žen-
ske, ki so matere, pred najve-
čji izziv in marsikatero, prej 
manj poznano stisko. Tudi pri-
ljubljena poštna uslužbenka 
Marija Butkovič iz Cerkelj ob 
Krki in mati treh otrok se spo-

minja: »Pred 25 leti, ko sem 
začela opravljati to delo, je 
bilo bistveno drugače kot se-
daj. Delovnik je bil samo do-
poldanski, nekje do 16. ure, 
tako da smo z otroki – iz vrtca 
in šole – skupaj prišli domov, 
nato so se začele gospodinjske 
obveznosti. Bilo je ugodno za 
družino, saj smo zjutraj sku-
paj odšli od doma, popoldne 
pa smo se vsi skupaj vrnili in 
ves čas nato preživeli skupaj.« 
Kot pravi, je danes vse druga-
če, saj ima pavzo skoraj štiri 
ure (od nekje 10:30 do 14:00), 
kar seveda vpliva na družin-
sko življenje: »Ko pridem med 
pavzo domov, so otroci v šoli, 
vrnejo pa se, ko moram na-
zaj v službo, tako da smo se-
daj prikrajšani za neprecenljiv 
čas skupnih kosil in popoldne-
vov. Prav tako je zelo težko 
uskladiti interesne dejavnosti 
otrok, saj so skoraj vse v mo-
jem delovnem času. Vendar pa 
se z dobro organizacijo uspe-
mo uskladiti in preživeti čas, 
ki nam je dan, čim bolj kako-
vostno in v čim večji meri sku-
paj.« Pri vsem tem vedno osta-
ja pozitivna in vidi kot dobro, 
da so otroci že večji in znajo 
poskrbeti zase, prav tako so 
pazili drug na drugega, ko so 
bili manjši. Ne zna pa si pred-
stavljati, kako v današnjih 
razmerah družine z majhnimi 
otroki usklajujejo službo s šolo 
in drugimi dejavnostmi.

Od cvetja in pisem pa k pokli-
cu, ki zahteva delo in dokazo-
vanje v bolj moškem okolju: 

Ivana Tršelič iz Kalce-Nakla, 
po izobrazbi univerzitetni di-
plomirani inženir strojništva 
in magistra energetike, sicer 
pa mati štirih otrok, starih od 
pet do devet let, je asistentka 
na Fakulteti za energetiko. Kot 
pravi, ima v službi zelo fl eksi-
bilen urnik, kar je po eni stra-
ni težje, ker je težko načrto-
vati obveznosti vnaprej, po 
drugi strani pa lažje, ker se 
lahko prilagodiš, če pride kaj 
vmes. »Pri nas je problem, ker 
je mož v takšni službi, da ga 
cel dan ni doma, tako da po-
poldne, če imam kakšne obve-
znosti, vklopim stare starše, 
tako njegove kot svoje, zlasti 
pri prevozu na popoldanske 

dejavnosti. Tak način življe-
nja ni ravno prijazen družini, 
če imaš otroke, se v službi ne 
smeš izgovarjati nanje, za raz-
liko recimo od nekoga, ki se 
ukvarja s profesionalnim špor-
tom in ima to vedno za opra-
vičilo ter ga razumejo. Brez 
starih staršev sploh ne bi mo-
gli živeti tako, kot živimo oz. 
ne bi mogli opravljati takšne 
službe, tega si sploh ne pred-
stavljam,« pravi. Po njenem 
mnenju se je status žensk v 
poklicnem življenju v zadnjih 
desetletjih sicer izboljšal, zla-
sti, če ga oceni s stališča svo-
je mame, ki je bila prav tako 
strojni inženir. »V službi smo 
skoraj enakopravne. Smo pa 
ženske drugačne, drugače rea-
giramo in v nečem smo boljše, 
v nečem pa slabše, na splošno 
pa menim, da smo na enakem 
nivoju,« pravi.

Pripovedovanju Ivane in obeh 
Marij se pridruži še Cvetka Še-
ško z Razborja, ki je naddese-
tnica, zaposlena v Slovenski 
vojski, natančneje v Službi za 
protokol Ministrstva za obram-
bo: »Moje delo pogosto pote-
ka na terenu ter je povezano 
s službenimi potovanji in šte-
vilnimi prireditvami. Z vode-
njem slednjih se ukvarjam tudi 
v zasebnem življenju, tako da 
včasih združim prijetno s ko-
ristnim.« Cvetka pojasni, da 
v Slovenski vojski namenjajo 
posebno skrb tudi družinskim 
članom in tako je hči minule 
zimske počitnice aktivno preži-
vela z vojaki na Pokljuki. »Me-
nim, da je ob vzgoji otroka tre-
ba gojiti tudi lastne ambicije 
in se posvečati stvarem, ki te 
osrečujejo. Potem je krmarje-
nje med poklicnim življenjem 
in materinstvom precej lažje. 
Moja desetletna hči pa je že v 

zgodnjem otroštvu ugotovila, 
da lahko mamino odsotnost iz-
koristi za posebne trenutke z 
očetom, kar v družinski odnos 
prinaša dodano vrednost.«

Tako se zgodba naših krasnih 
žensk in mam tesno povezu-
je z zgodbami moških in oče-
tov, zato gre ob tej priložnosti 
tudi vam prijazna misel: ravno 
skrbni moški ste tisti, ki žen-
skam lahko olajšate vsakdanja 
usklajevanja in vlijete obču-
tek, da so cenjene, ljubljene, 
dobre mame in uspešne v služ-
bi. In te kombinacije si na kon-
cu dneva prav vse želimo. 
 M. M., K. J., R. R., P. P., S. R.

KRŠKO - Konec februarja so v Valvasorjevi knjižnici pri-
pravili zanimivo tematsko razstavo posavske ženske lite-
rarne ustvarjalnosti. 

Kot je povedala avtorica razstave Polona Brenčič, gre za sedem-
najst žensk različnih generacij, ki vsakodnevno tkejo posavski li-
terarni mozaik, sedemnajst različnih usod, sedemnajst različnih 
poti, a vsem je skupno, da so svoja literarna snovanja vsaj en-
krat združile v knjižni obliki. Med njihovimi deli prevladuje po-
ezija, vendar pišejo tudi kratke zgodbe, spominske zapise, raz-
lične romane, celo znanstvenofantastične, ter prijetne, poučne 
in zabavne otroške knjige. Nekatere so poznane širši slovenski 
javnosti in tudi prejemnice pomembnih literarnih nagrad, pri-
sluhnili smo jim lahko na literarnih večerih, se z njimi družili ali 
prebirali njihova dela na literarnih spletnih straneh. Svoja dela 
so objavljale v različnih literarnih revijah, njihove objave za-
sledimo tudi v antologijskih izborih (V ograji belih akacij, Fan-
fare 1 in Fanfare 2, Antologija slovenskih pesnic …), skupaj pa 
so objavile prek 50 knjižnih del.
„Naš namen je,“ pravi Brenčičeva, „opozoriti, da v našem oko-
lju živi veliko zanimivih žensk, ki svoja literarna in knjižna dre-
vesa sadijo na različne načine, ki v svojem pisanju iščejo različ-
na zadovoljstva in potrditve svoje ustvarjalnosti. Na razstavi pa 
seveda niso predstavljene vse, še veliko v Posavju jih ustvarja 
pisano besedo. Tudi za srečevanja z njimi bomo našli priložno-
sti v taki ali drugačni obliki, saj so predstavitve različnih oblik 
človekove ustvarjalnosti ena temeljnih poslanstev domoznan-
ske dejavnosti.“  M. M.
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Obiščite nas v poslovalnici Krško na Cesti krških žrtev 137, 
kjer vas z veseljem pričakujejo naši svetovalci. 
Nove komitente bomo razveselili s Paketom dobrodošlice,
s katerim lahko prihranite kar 79 EUR.  

dobrodošli v novi kbm

|

PAKET DOBRODOŠLICE VAM PRINAŠA BREZPLAČNO

Razstava o posavskih ustvarjalkah

V četrtek, 6. marca, je v Valvasorjevi knjižnici potekal 
očarljiv pesniški večer, v katerem so odmevale misli ene 
izmed posavskih ustvarjalk Dragomile Šeško, ki je do se-
daj izdala štiri samostojne pesniške zbirke, ljubitelji po-
ezije pa so jo do leta 2010 poznali pod imenom Dragi-
ca Dani. Večer z naslovom Svetlobe v temo je potekal v 
poltemi, ki so jo s prefi njenim gibom, majhnimi lučmi in 
sledeč recitacijam Tomaža Tomšeta, Špele Ravnikar in 
Draga Pirmana, osvetljevale plesalke Ka‘bavidas pelera.

Nenavaden pogled na razstavljena dela posavskih avtoric.

Ob dnevu žensk o naših ženskah
POSAVJE – Pravzaprav je vsak dan tudi dan žensk, a vendar sta kar dva dneva v marcu praznika, name-
njena nežnejšemu spolu – 8. in 25. marec. Oba sta predstavljala dodaten razlog za velike, s pesmijo, 
recitacijami in cvetjem obarvane proslave, danes pa služita predvsem kot izhodišče za razmislek o ak-
tualnem položaju žensk. Ženske vsakodnevno krmarijo med svojo nežno naravo in zahtevnim poslov-
nim okoljem, med življenjsko vlogo ljubeče mame na eni in odgovorne delavke ali delodajalke na dru-
gi strani. Kako se v tem vrtincu znajdejo štiri naše bralke, ki smo jih izbrali kot sogovornice na to temo?  

Marija Oglajner

Marija Butkovič

Ivana Tršelič

Cvetka Šeško
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lom ter tako zadovoljijo šte-
vilno članstvo v družabnem 
in socialnem pomenu. Me-
sto podpredsednice so zau-
pali Jožici Sušin iz Brežic, ki 
je to funkcijo opravljala tudi 
v preteklem mandatu, prav 
tako pa bo tudi v prihodnjem 
štiriletnem obdobju blagaj-
niška dela opravljala Mari-

Zbrane je pozdravil predse-
dnik društva Franc Černelič. 
Povedal je, da se članstvo sta-
ra, priliva mladih je prema-
lo, obojim pa bi druženje in 
preventiva koristila, četudi so 
bolni, zato pa je revija Za srce 
tisti most, ki povezuje. Naka-
zal je težave pri ažuriranju 
podatkov, pohvalil dobro so-
delovanje s Splošno bolnišni-
co Brežice in s sorodnimi dru-
štvi ter dobro komunikacijo 
z matičnim društvom, dobre 
obiske strokovnih predavanj, 
dobro sprejeti so tudi pohodi 
in izleti. Zahvalil se je poli-
tiki in kulturnikom, ki poma-
gajo pri uresničitvi društvenih 
ciljev in zaključil z besedami, 
da že korakamo po letu 2014 
in naj bo ta hoja optimistična!
Pomočnik direktorja Splošne 
bolnišnice Brežice Robert So-
tler je predaval na temo »Di-
leme, s katerimi se soočajo 
pacienti ob izražanju neza-
dovoljstva«. Kot je dejal, se 
z dilemami soočajo tako pa-
cienti kot zdravstveni delavci, 
zato je treba problem obde-
lati skozi oči obojih, pa tudi, 
da smo Slovenci res nekaj po-
sebnega, saj raje vzamemo 

Druženje in preventiva vsem koristita
BREŽICE – Člani Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, Podružnica Posav-
je so 27. februarja v Mladinskem centru Brežice osvežili delo v preteklem 
letu ter se posvetili načrtom za tekoče leto.

tableto, namesto da bi manj 
jedli. Sicer pa je dolžnost bol-
nika, da z zdravstvenimi de-
lavci dejavno sodeluje pri va-
rovanju zdravja, morebitne 
nastale probleme pa je treba 
reševati na »odprtih« vratih in 
to takoj.
Podpredsednica društva, spe-
cialistka internistka Milena 
Strašek, se je posebej za-
vzela, da bi mlade spodbuja-
li k zdravemu načinu življe-
nja, kajti vse preveč otrok in 
mladostnikov ima preveliko 
telesno težo, kar vodi k srč-
no-žilnim boleznim. Zato je 
navezala sodelovanje s pedi-

atri v bolnišnici in v ZD Krško; 
s strokovnimi delavci bi v vrt-
cih, osnovnih in srednjih šo-
lah prirejali delavnice z na-
menom navajanja mladih na 
zdrav življenjski slog. Kot je 
še posebej izpostavila, v bol-
nišnici razmišljajo o tem, da 
bi odprli ambulanto za preko-
merno težo otrok, kar je se-
veda povezano s fi nancami in 
je to potrebo treba prenesti 
na posluh in zavest politikov.
Za glasbeno vzdušje ob dal-
matinskem melosu je poskr-
bela Klapa Parangal iz Krške 
vasi. N. Jenko Sunčič, 
 foto: Meho Tokić

Del udeležencev zbora z vodstvom društva v ospredju

Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki

Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki

e: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si
www.osgorjup.si

Vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Gorjanska cesta 2

8311 Kostanjevica na Krki

v skladu
z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - ura-
dno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 
62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 - ZUJF) 

objavlja

RAZPIS
za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2014/2015

(od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015).

Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v trajanju 
od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otrokom od 
prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca 
je od 5.30 do 16.00 ure.

Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1. do 3. let) 
in drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v 
šolo) ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. Posa-
mezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih zado-
stno število otrok.

Vpis bo potekal od 10. 3. 2014 do vključno 11. 4. 2014. 

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali 
šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, 
kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija 
za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za spre-
jem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na pre-
dlog sveta vrtca. 
Starši oziroma zakoniti zastopniki boste pisno obvešče-
ni o rezultatih vpisa po zasedanju občinskega sveta, ko 
bo potrjena sistemizacija vrtca za šolsko leto 2014/15, 
predvidoma do konca junija 2014.

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopni-
ki dvignete v svetovalni službi v šoli, v vrtcu ali na sple-
tnih straneh Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki (http://www.osgorjup.si/v2/ pod Vrtec – obraz-
ci za vrtec) in spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.  
 Ravnateljica: 
 Melita Skušek, prof.

Kot je poročala predsednica 
društva, ki deluje že enajsto 
leto, Milena Jesenko, zboli 
za osteoporozo vsaka druga 
ženska in vsak peti moški po 
50. letu. Izgubljanje kostne 
mase se pri ženskah začne 
bolj zgodaj in je intenzivnej-
še kot pri moških. Zaradi sta-
ranja prebivalstva se število 
hitro povečuje, zato je po-
membno informiranje in oza-
veščanje o tej tihi, neboleči 
bolezni, njenem zdravljenju 
in preprečevanju s poudar-
kom na preventivnih ukre-
pih. V tekočem letu bodo v 
društvu še naprej ozaveščali 
tako člane kot širšo javnost, 
izvajali terapevtsko vadbo 
in hidroterapijo, dejavnost 
posvečali gibanju za zdrav-
je, ultrazvočnim meritvam 
mineralne kostne gostote, 
nadaljevali z individualnimi 
svetovanji strokovnjakov ob 
predstavitvah, vseskozi je 
pomembno vzdrževanje so-
cialnih stikov ob prireditvah, 
srečanjih in izletih. Tako kot 
doslej bodo predstavljali de-
javnost društva na lokalni 
ravni ob različnih priložno-

Enajst let izobraževanja o kosteh
BREŽICE – Člani Društva za preprečevanje osteoporoze Posavje – Brežice so 
7. marca v MC Brežice opravili volilni zbor članov. Predsednica ostaja Milena 
Jesenko, za podpredsednico je bila izvoljena Metka Žlak, v upravni odbor pa 
Mira Levičar in Mira Lorenčič. 

stih, poleg tega je pomemb-
no, da je prebivalstvo obve-
ščeno o novostih po e-pošti, 
publikacijah ali preko glasila 
Sončnica.
Jesenkova je izpostavila, da 
pri izvajanju programa dru-
štvo dobro sodeluje s Terma-
mi Čatež, Splošno bolnišnico 
Brežice, Zdravstvenim do-
mom Sevnica in Zdravstve-
nim centrom Aristotel Krško, 
pa tudi z drugimi zdravstve-
nimi ustanovami. Dejavnost 
želijo razširiti še na občini 
Bistrica ob Sotli in Radeče 
ter se povezati s sorodnimi 
društvi za več skupnih aktiv-
nosti. 
Priznanje društva sta prejeli 

zaslužni članici Neda Bučar 
in Tončka Tokić, sicer pa se 
je zbor pričel s Citrarskim or-
kestrom Glasbene šole Breži-
ce, mentorica Anita Veršec, 
ter solistkama Majo Weiss 
in Niko Povšič ter s preda-
vanjem strokovnjakinje za 
prehrano Emilije Pavlič iz 
Kopra, ki je za varno, zdra-
vo in preprosto kuhanje za 
vse generacije ponudila šte-
vilne zdrave, preverjene na-
svete. Zbora so se med osta-
limi udeležile Patricia Čular 
v imenu Občine Brežice ter 
predsednica ZDBOS Duša 
Hlade Zore. 

 N. Jenko Sunčič 

Udeleženci zbora, povsem levo predavateljica Emilija Pavlič

Sevničan Jožef Žnidarič si-
cer opravlja več funkcij, je 
predsednik sevniškega občin-
skega odbora DeSUS in je bil 
za mandatno obdobje 2010-
2014 na listi stranke izvo-
ljen v sevniški občinski svet, 
hkrati pa v tem mandatu 
opravlja tudi funkcijo pod-
župana občine. Kot je dejal 
ob izvolitvi, si bo prizadeval 
biti povezovalen in nadalje-
vati dobro delo predhodnih 

Žnidarič na čelu posavskih upokojencev

upravnih odborov in pred-
sednic, še okrepiti meddru-
štveno sodelovanje, z Zvezo 
DU Slovenije in ostalimi in-
stitucijami, pa tudi s politi-
ko, ki ima preko odločitev 
in sprejemanja zakonoda-
je vpliv na kvaliteto življe-
nja prebivalstva, še posebej 
upokojencev. Kot je še pou-
daril, lahko zastavljene pro-
grame in projekte uresničijo 
le s skupim in tvornim de-

ja Krušič. Tudi v letošnjem 
letu, tradicionalno na zadnjo 
soboto v mesecu avgustu, na-
meravajo organizirati posa-
vsko srečanje upokojencev, 
v oktobru načrtujejo izved-
bo regijskega kulturnega ve-
čera, udeležbo na Festivalu 
za tretje življenjsko obdo-
bje, izvedbo strokovnega iz-
leta, sodelovanje na reviji 
pevskih zborov zasavske in 
posavske regije, ob števil-
nih športnih dejavnostih in 
tekmovanjih pa bodo nada-
ljevali s sodelovanjem v več 
projektih, ki jih organizira 
ZDUS. Ob prevzemu funkcij 
se je novo vodstvo zahvali-
lo dosedanji predsednici Olgi 
Košir in ji z zbora članov na-
slovilo najboljše želje za čim 
hitrejše okrevanje.
 Bojana Mavsar 

Paradiso, Cvetkovič Marjan s.p. | Selska cesta 15b | 8257 Dobova | Tel.: 07/45 22 988 | www.paradiso.si
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KRŠKO/POSAVJE - Potem ko so od ustanovitve v letu 2002 dalje Pokrajinsko zvezo društev upokojencev 
Posavja z več kot 7.600 člani vodile ženske - Ano Pajić, ki je zvezo vodila dva mandata, je v letu 2010 
za enoletno obdobje nasledila Marija Krušič, slednjo pa na nadomestnih volitvah v letu 2011 do leto-
šnjega leta Olga Košir - so predstavniki 13 v zvezo vključenih društev iz štirih posavskih občin 5. marca 
izvolili prvega predsednika, in sicer Jožefa Žnidariča.

Jožef Žnidarič

SEVNICA - V Knjižnici Sevnica je do 2. aprila na ogled razsta-
va unikatnih izdelkov ročnodelske skupine Mravljice, ki delu-
je v okviru sevniške enote nacionalnega društva za kakovost 
življenja Ozara Slovenije. »Mravljice« se srečujejo redno te-

densko v prostorih sevniške Ozare, kjer v sproščenem vzdušju 
in ob klepetu ustvarjajo, izmenjujejo izkušnje, mnenja, ure-
sničujejo ideje in še marsikaj drugega. Z ročnimi izdelki se na 
razstavi predstavljajo Olga Belina, Slavka Bunarkič, Irena Hri-
bar, Ivanka Knez, Janja Kolar, Tanja Kralj, Majda Mirt, Šte-
fka Simončič, Jožica Stegenšek in Dušica Žveglič.  S. R.

Razstava Mravljic 

Ročni izdelki skupine Mravljice
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Nuja po zagotavljanju kvalitetne ponudbe informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije občankam in občanom naše občine 
je po večletnih neuspelih poskusih dogovarjanja o dokonča-
nju izgradnje optičnega telekomunikacijskega omrežja s pod-
jetjem Gratel d.o.o. pripeljala do dogovora o pričetku poso-
dabljanja kabelskega sistema KKS Radeče. Prva dela so bila 
opravljena v oktobru leta 2012, projekt pa se nezadržno bli-
ža predaji posodobljenega sistema v uporabo.

V okviru posodobitve je bila na relaciji stara šola na Ja-
gnjenici v smeri Počakovega in Svibna skladno s prestavitvi-
jo omrežja Telekom iz zračne izvedbe v zemljo posodobljena 
in v zemljo prestavljena celotna linija, izvedena pa je bila 
tudi posodobitev primarne linije na relacijah glavna postaja 
Dobrava – Laznikov most, Krakovo – Gostilna Strnad, Lazni-
kov most – Jagnjenica in Laznikov most – Obrežje, pri čemer 
je bila zamenjana celotna vsebina v 31 omaricah. Sočasno je 
potekalo polaganje cevi za optični kabel na Obrežju, opra-
vljeni so bili izkopi in polaganje cevi na relaciji Laznikov most 
– glavna postaja Dobrava, v dolžini skoraj štirih kilometrov 
pa je bila s ciljem polaganja optičnega kabla opravljena tudi 
priprava in sanacija celotne trase SŽ Zorec Obrežje do glav-
ne postaje Dobrava.

Vzporedno z gradbenimi in ostalimi deli je v okviru projekta 
posodabljanja kabelskega sistema KKS Radeče potekal izbor 
ponudnika, ki bo občankam in občanom Radeč zagotovil do-
datne storitve – internet, IP telefonijo in dodatne digitalne 
TV programe. Izbrano podjetje Softnet d.o.o. iz Trzina pred-
videva, da bo poskusni zagon dodatnih storitev opravljen že v 
maju letošnjega leta, naročilo teh storitev (vključno s trojč-
kom) pa je možno že sedaj – predprijave se zbirajo na JP Ko-
munala Radeče (Urša Guček, 03/56-80-246) in na KKS Rade-
če (Damijan Sonc, 041/713-244). 

Posodabljanje kabelskega 
sistema KKS Radeče

Glavna postaja Dobrava

Izkopi za optični kabel na Krakovem

SEVNICA - V sevniškem hotelu Ajdovec so članice Društva 
kmetic Sevnica 1. marca pripravile redno letno srečanje, 
kjer so izvolile tudi novo vodstvo. 

Društvo kmetic Sevnica, ki deluje že več kot 25 let, povezu-
je enajst aktivov in šteje več kot 350 članic. Dekleta in žene 
so dejavne na več področjih, čeprav so najbolj prepoznav-
ne po svojih kulinaričnih dobrotah, saj skorajda ni priredi-
tve, na kateri ne bi bile prisotne s ponudbo domačega kru-
ha, peciva, potic itd. Del svojega prostega časa namenjajo 
tudi izobraževanju, delavnicam, strokovnim ekskurzijam in 
ohranjanju ljudskih običajev. Za svoje izdelke so doslej pre-
jele že tudi lepo število priznanj in nagrad, kar jim daje vo-
ljo za nadaljnje delo. 
Sevniško društvo kmetic je zadnje tri mandate vodila Cil-
ka Krajnc iz Budne vasi pri Šentjanžu, na letošnjem občnem 
zboru pa je funkcijo predala Majdi Jazbec iz Drožanja pri 
Sevnici, ki ima na lično urejeni domačiji registrirano dopol-
nilno dejavnost na kmetiji. »Nadaljevala bom z delom, ki so 
ga uspešno opravljale moje predhodnice,« je dejala nova 
predsednica društva in nanizala nekaj dejavnosti. Med nji-
mi bo 25. marca strokovna ekskurzija na Gorenjsko, kjer si 
bodo ogledale nekatere primere dobre kmetijske prakse, ki 
bodo morda v pomoč pri pridobivanju dodatnih dejavnosti 
na kmetiji. V načrtih je tudi sodelovanje pri ocenjevanju do-
brot slovenskih kmetij na Ptuju ter na regionalnih in lokalnih 
nivojih ocenjevanja domače kulinarike. Kmalu bodo stekle 
priprave na srečanje kmetic Posavja; zaključil se bo projekt 
Zeliščni vrt Posavja, v katerem sodelujejo kot članice; kot 
pomemben del lokalne skupnosti pa bodo še naprej bogati-
le prireditve s svojimi domačimi dobrotami. 
V uvodnem delu rednega letnega občnega zbora Društva kme-
tic Sevnica je Alenka Černelič Krošelj predstavila projekt 
Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, Milena Mastnak pa je imela 
kratko predavanje o zeliščnem vrtu.  S. Radi

Novo vodstvo sevniških kmetic

Vodenje Društva kmetic Sevnica je prevzela Majda Jaz-
bec iz Sevnice (levo), podpredsednica ostaja Cilka Krajnc.

KRŠKO - 4. marca so imeli na pobudo KO DIS Krško predsedni-
ki KO DIS 1941-1945 iz Posavja delovno srečanje. Program sre-
čanja je obsegal predstavitev nove muzejske razstave o slo-
venskih izgnancih, ki jo pripravljajo strokovni delavci Muzeja 
novejše zgodovine Slovenije in bo odprta 23. oktobra 2014 
v obnovljenem I. nadstropju gradu Rajhenburg. Člani DIS iz 
Posavja in širše so čustveno vezani na muzejsko zbirko, ki je 
bila na gradu Rajhenburg v Brestanici odprta že 1968 ter v 
letih 1971 in 1975 dopolnjena. To razstavo je strokovno ure-
dil dr. Tone Ferenc, oblikoval jo je ing. arhitekt Franc Filip-
čič, pri realizaciji pa so jima pomagali predstavniki krajev-
nih in občinskih organizacij. Zato je želja članov DIS, da se 
nova razstava postavi čim prej in da predstavi vse plati izgo-
na več kot 60.000 izgnanih, od tega kar okrog 43.000 samo iz 
Posavja in Obsotelja.
Predstavnici Muzeja novejše zgodovine Slovenije, kustosinji 
mag. Monika Kokalj Kočevar in Irena Fürst, ki bosta avtorici 
razstave, sta podrobno razložili koncept nove postavitve raz-
stave, ki bo predstavljena na moderen muzeološki način. Ve-
liko gradiva bo predstavljenega na računalnikih in ekranih, ki 
bodo po vsej muzejski razstavi. Na srečanju so se predstavni-
ki DIS iz Posavja in gostje se-
znanili s pobudo KO DIS Krško, 
da bi do dneva izgnancev, 7. 
junija 2014, pripravili pred-
stavitveni fi lm o izgonu. Film 
bo predstavil kompleksno te-
matiko izgnanstva, s poudar-
kom na največjem taborišču 
za izgon, ki je bilo na gradu 
Rajhenburg. Tekst in izbor fo-
tografi j bosta pripravili stro-
kovni delavki Muzeja novej-
še zgodovine Slovenije. Prva 
predstavitev fi lma bo ob ob-
činskem prazniku občine Kr-
ško, ki je posvečen prvim 
krškim žrtvam in vrnitvi iz-
gnancev v domovino. Udele-
ženci srečanja so podprli po-
budo za pripravo fi lma in vse 
KO DIS iz Posavja bodo poma-
gale pri njegovi realizaciji.
Srečanja sta se udeležila tudi 
predsednica DIS 1941-1945 
Ivica Žnidaršič in predsednik 
strokovnega sveta DIS prof. 
dr. Janko Prunk.  J. H.

Jeseni nova postavitev razstave
o slovenskih izgnancih

www.peugeot.si

 

STAROST 
VOZILA

POPUST 
NA DELE

Včlanite se v brezplačni program Moj Peugeot, ki vam prinaša številne ugodnosti in promocijske 
ponudbe, odvisne od starosti vašega Peugeota.
Pokličite 080 26 24 in poslali vam bomo prijavnico ali obiščite www.peugeot.si.

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

SEVNICA - V organizaciji Društva salamarjev Sevnica je po-
tekala na dan mučenikov v stari sevniški trški gostilni Vrto-
všek in pod šotorom v njeni bližini že 53. salamijada, ki je 
bila mednarodno obarvana, saj so se je udeležili tudi gosti 
s Hrvaške, s Slovaške, iz Srbije in z Madžarske.

Na tradicionalni prireditvi, na katero ženske (še vedno) nima-
jo vstopa, so ob pestrem in zabavnem programu, ki ga je po-
vezoval Slavko Podboj, razglasili tudi letošnjega najboljše-
ga izdelovalca domače salame. To je postal Silvo Vide iz vasi 
Groblje v občini Šentjernej, drugouvrščeni je bil Milan Dani-
čič s Kompolja iz sevniške občine, na tretje mesto pa se je 
uvrstil Igor Grabnar iz Razdrtega pri Šentjerneju. Med tujimi, 
prijateljskimi salamarji je slavil Filip Kupres iz Samobora. 
Zmagovalca je le dan pred razglasitvijo rezultatov izbrala 
na ocenjevanju vzorcev 115 salam (85 domačih in 30 tujih) 
šestčlanska ocenjevalna komisija v sestavi Roman Kragl, Du-
šan Lipej, Braco Miroševič, Gal Motore, Franci Sotošek in 
Bogomir Vidic. Podelitve priznanj in nagrad najboljšim sa-
lamarjem se je letos udeležil minister za kmetijstvo in oko-
lje Dejan Židan. 
Seveda so na tradicionalni prireditvi »mučeniki« izbrali tudi 
najmlajšega salamarja in »mučenika leta«. Najmlajši salamar 
je postal 18-letni Jernej Mastnak z Ledine, »mučenik leta« 
pa Borut Markovšek z Gorenjske. V zabavnem delu progra-
ma, pri metu preste, je tudi letos zmagal Drago Imperl iz 
Brestanice, ki si je z dobrim metom »prislužil« odojka. Pri-
jeten družabni dogodek so popestrili še člani godbe Blanški 
vinogradniki in hišni ansambel Slepo črevo.

S. Radi, foto; P. P.

53. salamijada v Sevnici

Zmagovalec letošnje sevniške salamijade Silvo Vide (le-
vo z diplomo) in drugouvrščeni Milan Daničič z organiza-
torji prireditve ter s sevniškim županom in ministrom za 
kmetijstvo in okolje

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782Fax.: 07 49 05 781
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PROIZVODNJA – FEBRUAR 2014

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – FEBRUAR 2014

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 18 - 94 400 4 100 0 2

PB5 ZP 0 - 123 300 2 100 0 0

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, 
PB4 in PB5

462.380 11 8

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Kot je dejal predsednik ZDVD, 
ki združuje 32 vinogradniških 
društev oz. 6100 članov, Ma-
tjaž Jakše, je bila odločitev, 
da bo letošnji teden cvička v 
Kostanjevici na Krki, prepro-
sta, enostavna in soglasna, saj 
so vsi člani upravnega odbora 
glasovali za to, da se ta tra-
dicionalna prireditev izvede 
v omenjenem kraju. Razlog, 
zakaj so jo prestavili, pa je 
po njegovem tudi preprost – 
prireditve ne bodo mogli iz-
peljati v Novem mestu zara-
di fi nančnih razlogov. Zadnja 
leta je prireditev namreč or-
ganiziral novomeški Zavod za 
turizem. Vsekakor bo to tudi 
velik fi nančni zalogaj za leto-
šnja organizatorja Društvo vi-
nogradnikov Kostanjevica na 
Krki in Občino Kostanjevica 
na Krki, vendar pa bodo ve-
liko stroškov prihranili z la-
stnim delom in vložkom. V 
zadnjih letih je bil program 
tedna cvička zelo okrnjen, saj 
je trajal samo en dan, letos 
pa se bo odvijal kar tri dni, in 
sicer od 30. maja do 1. junija. 
Začelo se bo s tradicionalno 
povorko vseh vinogradniških 
društev in godb na pihala, za-
dnji dan bodo vinogradniške 
igre, program za otroke, cvič-
korel itd., seveda pa ne gre 
prezreti niti tradicionalnega 
izbora kralja in ambasadorja 
cvička ter cvičkove princese. 
Vse tri dni bodo potekale tudi 
degustacije vzorcev vin. 

Podpredsednik ZDVD Miran 
Jurak je povedal, da bo april-
sko ocenjevanje vin v okviru 
42. tedna cvička potekalo 

Teden cvička znova v Kostanjevici
KOSTANJEVICA NA KRKI – Teden cvička, letos bodo organizirali že 42. po vr-
sti, se po devetih letih ponovno seli v Kostanjevico na Krki, so povedali pred-
stavniki Zveze društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD) 28. februarja na ti-
skovni konferenci v sejni sobi Trgovskega centra Petretič.

v kostanjeviški Gostilni Žol-
nir. Računajo, da bodo letos 
ocenili med 900 in 1000 vzor-
cev, med njimi bo približno 
40 % cvičkov. Zanikal je tudi 
navedbe nekaterih medijev, 
da se bo kvaliteta ocenjeva-
nja poslabšala, ker da se vra-
ča na gostilniško raven. Dejal 
je še, da pričakujejo celo več 
obiskovalcev kot zadnja leta. 
Predsednik kostanjeviških vi-
nogradnikov Stane Tomazin 
je dodal, da je bil teden cvič-
ka v zadnjem obdobju v Ko-

stanjevici med letoma 2000 in 
2005 in seveda tudi še prej. 
Povedal je še, da se je mar-
sikateri vinogradnik v prete-
klosti najbolje počutil ravno 
v Kostanjevici, zato so veseli, 
da bo letos prireditev ponov-
no v njihovem domačem kra-
ju. Tudi Občina Kostanjevica 
na Krki je prireditev z vese-
ljem podprla, saj po besedah 
župana Mojmirja Pustoslem-
ška podpirajo vsako pametno 
prireditev.
 Rok Retelj

Z leve: Stane Tomazin, Matjaž Jakše in Miran Jurak

Uvodno predavanje z na-
slovom „Osebno dopolnilno 
delo – ustanovitev in poslo-
vanje“ sta imeli Alison Te-
odorovič, vodja oddelka za 
občo upravo na UE Brežice, 
in Marija Mlakar, vodja od-
delka za fi zične osebe DU 
Brežice. Predstavili sta po-
stopke registracije osebnega 
dela, tistim, ki imajo oseb-
no dopolnilno delo že regi-
strirano, pa sta razložili ob-
davčitev, pravne podlage, 
potek priglasitve in preneha-
nja dela ter izdajanja raču-
nov in predložitve obrazcev 
davčnemu organu. Sledilo je 
predavanje mladih posavskih 
podjetnikov Jake Ogorevca, 
Martina Blazinška in Pri-
moža Zajca, ki so ustanov-
ni člani podjetja Enolyse, v 
katerem razvijajo sistem za 
nadzor fermentacije mošta. 
Njihov produkt sestavljata 
pametni senzor za merjenje 
sladkorne stopnje, alkohola 
in temperature ter spletna 
oz. mobilna aplikacija, ki vi-
narju omogoča nadzor pro-
cesa na daljavo. Župan obči-
ne Brežice Ivan Molan jim je 
ob tej priložnosti za projekt 

Zaključili podjetniške dneve
BREŽICE – Letošnji Dnevi podjetniških priložnosti v organizaciji Centra za 
podjetništvo in turizem Brežice, ki deluje pod okriljem Zavoda za podjetni-
štvo, turizem in mladino Brežice, so z različnimi brezplačnimi predavanji v 
Mestni hiši Brežice potekali skozi cel februar. 

Enolyse tudi izročil nagrado 
Občine Brežice v višini 2000 
evrov za izjemne dosežke na 
znanstveno-raziskovalnem 
področju. V drugem tednu 
je imela najprej predava-
nje arhitektka-oblikovalka 
Silva Vovk Kete. Udeležen-
ce je poučila, kako se spo-
pasti s celotno grafi čno podo-
bo podjetja, ki se pomembno 
dopolnjuje tudi z zaščito bla-
govne znamke, o pomenu ka-
tere je kasneje spregovoril 
Bojan Tomc, spec. manage-
menta in podjetniški sveto-
valec. Tretji teden predavanj 
je minil v znamenju delavni-
ce Liljane Cvjetičanin, ki je 
temeljila na psiholoških teh-
nikah za uspeh v prodaji. 
Predavateljica je poudarila, 
da samo prepoznavanje kre-
tenj ne bo dovolj, pri svojem 
delu je potrebno biti inovati-
ven, odprt, vztrajen, posku-
siti je treba novitete in stati 
za svojimi dejanji. To pa je 
potrdila tudi Lea Marija Co-
larič Jakše, ki se je v svo-
jem predavanju osredotoči-
la na oblikovanje prodajnih 
zgodb v turizmu. Z njimi lah-
ko na privlačen in zanimiv 

način predstavimo turistič-
no ponudbo in tako prepri-
čamo kupca oziroma gosta, 
da okusi ali kupi naš proi-
zvod oziroma storitev. Dnevi 
podjetniških priložnosti pa so 
se zaključili s predavanjema 
davčne svetovalke Jane Ga-
lič, ki je podajala informa-
cije na temo „Razlike v dav-
kih oz. nove obremenitve 
ob izplačilu dohodkov fi zič-
nim osebam“, in svetovalke v 
kabinetu župana Patricie Ču-
lar, ki se je dotaknila teme 
„Priložnosti za podjetnike“.

Na zadnji februarski dan pa 
so v Brežicah pripravili tudi 
brezplačni Start:up Road-
show dogodek, pri katerem 
je šlo za izobraževalno-mo-
tivacijski dogodek, katerega 
namen je bila priprava start-
up podjetnikov na izbor Star-
t:up leta. Udeleženci so pri-
dobili ključna in pomembna 
podjetniška znanja, tako z 
vidika ustanovitve in zagona 
start-up podjetja kot tudi z 
vidika prijave na tekmovanje 
in subvencije P2.

 Rok Retelj

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.

Kot je pojasnil predsednik 
uprave Jože Colarič, so v 
družbi zabeležili 8-odstotno 
rast prodaje, ki je v letu 2013 
tako znašala 1.116,3 milijo-
na evrov, kot največja pro-
dajna regija za farmacevtske 
izdelke se je izkazala regija 
vzhodna Evropa, kot največji 
posamični trg pa Ruska fede-
racija. Dobiček iz poslovanja 
je kljub padcu vrednosti ru-
skega rublja v letu 2013 po-
skočil za 18 % in znašal 227,6 
milijona evrov. 

Nadaljevala so se tudi vlaga-
nja skupine Krka - obrat Sin-
teza 1 v Krškem, v katerega 
so vložili 85 milijonov evrov, 
naj bi začel obratovati zadnje 
mesece letošnjega leta. Med 
drugim je stekla tudi gradnja 
obrata Notol 2 v Novem mestu 
in Krka-Rus2 v Rusiji, uspešno 

pa so zaživele tudi investici-
je odvisne družbe Terme Krka.  

Colarič je podal nekaj po-
jasnil tudi k prodajnim re-
zultatom. Najpomembnej-
ša prodajna skupina izdelkov 
ostajajo zdravila na recept, 
med katerimi prevladuje 

zdravilo Atoris, ki služi zniže-
vanju ravni holesterola in tri-
gliceridov v krvi. Lansko leto 
so registrirali 17 novih izdel-
kov in vložili patentne izjave 
za deset izumov, nove prilo-
žnosti pa si obetajo tudi na 
področju onkologije. »Za leto 
2014 načrtujemo prodajo v 
višini 1,245 milijarde evrov 
in povečanje zaposlenih za 
še za 4 %,« je pojasnil Colarič 
in se pošalil, da je v takšnem 
okolju, kot je pri nas, z ne-
nehnimi spremembami pri 
oblasteh, zavarovalnicah in 
konkurentih, prijetno delati, 
ker moraš biti ves čas boljši.
 Maruša Mavsar

Sinteza 1 konec leta v obratovanje
NOVO MESTO – Predzadnji dan februarja je uprava družbe Krka na tiskovni 
konferenci predstavila rezultate poslovanja družbe v preteklem letu.

Jože Colarič

mali.oglasi@posavje.info

Na gradbišču TEŠ 6 obsevana 
delavca iz Krškega?
KRŠKO – Po poročanju Uprave RS za jedrsko varnost je pri in-
dustrijski uporabi radiografi je že v oktobru lani na gradbišču 
TE Šoštanj 6 prišlo do prekomernega obsevanja dveh delav-
cev, ki sta ob tem prejela dozo, s katero je bila prekorače-
na letna zakonsko dovoljena doza 20 mSv. Pristojna inšpek-
cija je pravni osebi in odgovornim že izrekla denarno kazen, 
delavca pa leto dni ne smeta opravljati dela z viri ionizira-
jočih sevanj. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za delavca iz 
Krškega, ki sta v Šoštanju delala za krško podjetje, ki že vr-
sto let opravlja neporušitvene preiskave materialov.  S. M.
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Za registracijo morajo pri-
delovalci izkazovati konča-
no najmanj srednjo tehnič-
no šolo ustrezne kmetijske 
ali živilske smeri ali uspe-
šno opravljeno usposablja-
nje iz kletarjenja in stekle-
ničenja vina. Občina Brežice 

bo tako v letu 2014 49 breži-
škim vinogradnikom omogo-
čila 50 % sofi nanciranje cene 
tečaja, ki je pogoj za regi-
stracijo pridelovalca vin. 

Zato se je na pobudo Obči-
ne Brežice v ponedeljek, 10. 

Spoštovani starši!

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih 
šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, Dobova z enoto v 
Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina 
obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za vpis 
v programe vrtcev za šolsko leto 2014/2015:
• dnevni program: v trajanju od 6 do 9 ur dnevno,
• krajši program: za otroke starejše od 3 let, v trajanju 570 

ur: 3 ure na dan, med 9. in 12. uro, v dneh šolskega koledar-
ja (program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok) in

• poldnevni program: v trajanju 4 ure na dan, vse delovne dni 
v letu, med 9. in 13. uro (program bo izveden, če bo vpisa-
nih najmanj 17 otrok). 

Vabimo Vas, da izpolnjene vloge na obrazcu, ki ga dobite v 
vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca oziroma šole, 
osebno prinesete ali pošljete po pošti v želeni vrtec, v času 
od 31. marca do 4. aprila 2014, od 8. do 16. ure.

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem 
letu 2014/2015, s pričetkom od 1. 9. 2014. K oddaji vloge 
vabimo tudi starše otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpol-
njevali šele med šolskim letom. 

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: 
starost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen 
Zakona o vrtcih, Ur.l. RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 
113/2003-UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 
98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 
40/2012-ZUJF) (v nadaljevanju: zakon). 
Na podlagi števila prejetih prijav za vpis, izpolnjevanja po-
gojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev bo pripravlje-
na organizacija dela vrtcev za šolsko leto 2014/2015.
• V oddelke bodo razporejeni otroci, ki bodo z začetkom šol-

skega leta izpolnjevali pogoje za vključitev. Pred začet-
kom šolskega leta boste povabljeni k sklenitvi pogodbe o 
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, 
ki jo morate podpisano vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. 
S podpisom pogodbe se šteje, da je otrok z datumom, ki je 
napisan na pogodbi, vključen v vrtec (20. člen zakona). V 
primeru, da v roku podpisane pogodbe ne vrnete v vrtec, se 
šteje, da ste vlogo umaknili. 

• Vloge za otroke, ki do začetka šolskega leta ne bodo izpol-
njevali pogojev za vključitev, bo vrtec evidentiral. V koli-
kor bo vrtec razpolagal s prostimi mesti med šolskim letom, 
bo za evidentirane vloge ob pogoju, da otrok izpolnjuje vse 
pogoje za vključitev, staršem posredoval povabilo k skle-
nitvi pogodbe v mesecu pred želenim datumom vključitve 
otroka v vrtec. 

• Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo 
o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

 Župan občine Brežice
 Ivan Molan l.r.

V brežiškem zave  šču za živa-
li so sprejeli pet pasjih mladič-
kov – dve samički in tri samčke. 
Stari so približno dva meseca in 
pol, so prijazni in priljudni. Psički 
so srednje ras   ter različnih barv 
(od rjave do sive). Veseli bodo 
toplega doma in zavetja prija-
zne družine. 

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

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

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

Občina na pomoč vinogradnikom 
s tečajem kletarjenja 

Namera o prodaji nepremičnin 
v lasti Občine Brežice
Občina Brežice namerava prodati večje število nepremičnin, 
predvsem kmetijskih in gozdnih zemljišč, v delu tudi stavb-
nih. Vse zainteresirane občanke in občane ter širšo javnost 
vabimo, da spremljajo občinsko spletno stran  www.brezice.
si (zavihek PRODAJA NEPREMIČNIN – http://www.brezice.
si/mma/sezne2014/2014021213250170), kjer je objavljen 
seznam za prodajo in vloga za nakup nepremičnine, ki jo iz-
polnjeno zainteresirani za nakup pošljejo na naslov: Občina 
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Obvestilo o razpisnem postopku za 
direktorja JZ Posavski muzej Brežice

Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani občine 
Brežice (www.brezice.si) in Zavodu za zaposlovanje RS 
objavljen razpis za direktorja Posavskega muzeja Bre-
žice. 
 
Pisne prijave z dokazili je potrebno poslati od 13.3.2014 
do vključno 27.3.2014, v zaprti kuverti na naslov: Obči-
na Brežice, Občinski svet, Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice, s pripisom: »Javni razpis za direktorja Posavske-
ga muzeja Brežice – ne odpiraj«. 

15. marec
sobota

KD KAPELE SE PREDSTAVI
Župnijska cerkev Kapele, 19.00 

(organizator Kapelski pubje KD Kapele)
REGIJSKO SREČANJE 

TAMBURAŠKIH SKUPIN IN ORKESTROV
Kulturni center Semič, 19.00 

(organizator JSKD OI Črnomelj)

16. marec
nedelja

JAVNA VODSTVA PO RAZSTAVI KOLNARJI, 
TRGOVCI, OBRTNIKI

Fakulteta za turizem Brežice, 16.00 – 18.00
(organizator Društvo za oživitev mesta Brežice)

17. marec
ponedeljek

OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

Dom kulture Brežice, 8.30 – 12.00 
(organizator JSKD OI Brežice)

18. marec
torek

KRAJA – komični triler – gledališka predstava
Dom kulture Brežice, 19.30 

(organizator JSKD OI Brežice)

19. marec
sreda

SIJAJ, SIJAJ SONČECE – 
območna revija otroških pevskih zborov

Avla Ekonomske in trgovske šole Brežice, 17.00
(organizator JSKD OI Brežice)

20. marec
četrtek

PARAFRAZE - DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA
Galerija Posavskega muzeja Brežice, 

otvoritev  18.00
(organizator JSKD OI Brežice)

22. marec
sobota

NAŠIH 10 LET – 
Jubilejni koncert Ljudskih pevk Žejno

Dom krajanov Čatež ob Savi, 18.00
(organizator Ljudske pevke Žejno 

KUD Anton Kreč)

23. marec
nedelja

JAVNA VODSTVA PO RAZSTAVI KOLNARJI, 
TRGOVCI, OBRTNIKI

Fakulteta za turizem Brežice, 16.00 – 18.00
(organizator Društvo za oživitev mesta Brežice)

26. marec
sreda

PUSTITE NAM TA SVET - 
območna revija mladinskih pevskih zborov

Avla Ekonomske in trgovske šole Brežice, 17.00
(organizator JSKD OI Brežice)

29. marec
sobota

LETNI KONCERT 
FOLKLORNE SKUPINE KUD Oton Župančič Ar  če

Prosvetni dom Ar  če 
(organizator FS KUD Oton Župančič Ar  če)

30. marec
nedelja

JAVNA VODSTVA PO RAZSTAVI KOLNARJI, 
TRGOVCI, OBRTNIKI

Fakulteta za turizem Brežice, 18.00 – 20.00
(organizator Društvo za oživitev mesta Brežice)

Obvestilo – vpis v programe vrtcev 
za šolsko leto 2014/2015

marca 2014, v Mestni hiši 
Brežice pričel 42-urni teča-
ja iz osnov vinarstva za do-
negovanje in ustekleničenje 
vina. Tečaj je namenjen pri-
delovalcem grozdja in vina in 
je pogoj za izdajo dovolje-
nja pri pristojni Upravni eno-

ti pridelovalcu za promet z 
originalnim polnjenim vi-
nom. Tečaj poteka pod vod-
stvom usposobljenega kadra 
Kmetijsko gozdarskega zavo-
da iz Novega mesta. Poleg 49 
udeležencev iz vseh vinogra-
dniških društev občine Breži-

ce (ta pokriva šest društev), 
se tečaja udeležuje tudi 20 
udeležencev iz občine Krško. 
Tečaj z osnovno ceno 137,30 
EUR udeležencem iz občine 
Brežice v višini 50 % sofi nan-
cira Občina. Udeleženci te-
čaja bodo z opravljenim te-
čajem pridobili tudi potrdilo 
o opravljenem izobraževanju 
iz Smernic dobre higienske 
prakse za predelavo grozdja 
v vino, ki ga morajo imeti vsi 
tržni pridelovalci vina.

S tečajem, ki povezuje vino-

rodne okoliše regije Posavje 
in pridelovalce grozda in vin 
na tem območju, sledi svo-
jemu regijskemu poslanstvu 
tudi Mestna hiša Brežice. Ta v 
svojih prostorih ponuja vino-
teko s predstavitvijo vin vi-
norodne dežele Posavje, ki 
vključuje Bizeljsko–sremiški 
in Dolenjski vinorodni oko-
liš, trgovinico z izdelki obr-
tnikov in pestro turistično in 
programsko ponudbo, ki jo 
vedno obogati z degustaci-
jami izvrstnih vin.

BREŽICE – V začetku leta je stopila v veljavo novela zakona o vinu, ki prinaša številne spremembe tako 
za vinogradnike kot gostince. Slednji lahko v svojih lokalih točijo le vino pridelovalca, registriranega za 
promet z originalno polnjenim vinom. 

Kulturni dogodki v marcu 2014
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Občina Krško tudi letos poziva k pomladanskemu čiščenju okolja, 
ki bo potekalo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, društvi 
in skupinami občanov. Še posebej pozivamo prebivalce mesta 
Krško, da se udeležijo čiščenja, saj opažamo, da se odpadki in 
manjša odlagališča odpadkov pojavljajo na zelenicah, ob poteh 
in nekaterih drugih območjih mesta. Čiščenje bo obsegalo po-
biranje odpadkov v okolici naših bivališč in v naravi. V ta namen 
bo Občina Krško zagotovila določeno število posod (kontejner-
jev) za odpadke in njihov odvoz na Center za ravnanje s komu-
nalnimi odpadki Spodnji Stari Grad oz. na ustrezno odlagališče.

Ker pa je najbolje preprečiti, da bi se odpadki odlagali v oko-
lju, naj poudarimo, da je zbiranje in odvoz odpadkov orga-
niziran s celotnega območja občine Krško in ga izvaja druž-
ba Kostak. V kolikor količina odpadkov presega količino, ki 
jo je možno odpeljati z rednim odvozom, lahko občani sami 
dostavijo odpadke na Center za ravnanje z odpadki Spodnji 
stari Grad. Center je odprt v času od začetka marca do kon-
ca oktobra od 7.00 do 20.00 ure in v času od začetka novem-
bra do konca februarja od 7.00 ure do 18.00 ure. Ob sobo-
tah je center odprt od 7.00 ure do 12.00 ure, ob nedeljah in 
praznikih je zaprt. Ves čas pa je možno odpadke brezplačno 
oddati v zabojnike, ki se nahajajo pred vhodom. Vsako go-
spodinjstvo lahko tudi enkrat letno naroči brezplačen odvoz 
do 1 m3 kosovnih odpadkov (pohištvo, bela tehnika, sanitar-
ni elementi, drugi odpadki, ki jih zaradi velikosti ni možno 
odlagati v posode za odpadke). V mesecu septembru 2014 
bo Kostak organiziral tudi akcijo zbiranja nevarnih odpad-
kov (odpadna olja, zdravila, škropiva, barve, laki, razredči-
la, embalaža barv, lakov in topil, spreji, baterije, akumula-
torji, neonske žarnice, elektronski aparati).  

Opozarjamo, da so po Zakonu o varstvu okolja lastniki ze-
mljišča, na katerem se nahaja divje odlagališče odpadkov, sami 
odgovorni za odložene odpadke. Inšpekcija tako lahko izda od-
ločbo za sanacijo divjega odlagališča lastniku zemljišča, na kate-
rem se odpadki nahajajo, kar se tudi že izvaja. Da bi se izognili 
težavam, ki bi jih lastniki imeli zaradi odpadkov na njihovih ze-
mljiščih, pa jih sami niso odložili, predlagamo, da izvajajo nad-
zor nad svojimi zemljišči in kršitelje prijavijo pristojni inšpek-
ciji. Nadzor nad ravnanjem z odpadki poleg okoljske inšpekcije 
Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje izva-
ja tudi Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ ob-
činskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in 
Sevnica, telefonska številka 07 4981 381 ali 382, kamor lahko 
občani prijavijo kršitve v zvezi z ravnanjem z odpadki.

Podatke o akcijah pošljite do 18. aprila

V kolikor se želi tudi vaša krajevna skupnost, organizacija ali 
društvo vključiti v akcijo pomladanskega čiščenja, vas prosi-
mo, da nam najkasneje do petka, 18.04.2014, pisno sporo-
čite vaš namen na naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 
8270 Krško oziroma elektronski naslov darko.anzicek@krsko.
si (s pripisom "Za akcijo pomladanskega čiščenja okolja") in 
nam ob tem pisno dostavite naslednje podatke:
• okvirni datum vaše akcije (točen datum se bo uskladil z iz-

vajalcem za postavitev kontejnerjev in odvoz kontejnerjev 
z odpadki), 

• lokacijo akcije z določenim mestom za postavitev kontej-
nerjev,

• kontaktno osebo (točen naslov in telefonsko številko).

Na podlagi dosedanjih izkušenj in ker razpolagamo z omeje-
nim številom kontejnerjev, vas prosimo, da predvidite upo-
rabo od enega do največ treh kontejnerjev na akcijo in da 
akcijo zaključite po napolnitvi kontejnerjev ter o tem TAKOJ 
obvestite izvajalca, ki bo kontejnerje odpeljal.

Opozarjamo, da je akcija namenjena odstranjevanju odpad-
kov v naravi in bivalnem okolju. Ni pa namenjena čiščenju 
podstrešij, kleti, dvorišč … V ta namen lahko občani enkrat 
letno oddajo odpadke družbi Kostak na podlagi vašega naro-
čila, kar je vključeno v ceno smetarine. 

Za informacije smo vam na voljo, in sicer Darko Anžiček, 
tel. 49 81 300, in Tina Čuber, tel. 49 81 299.

Kulturni dom Krško bo prenovljen 
do konca leta
Župan občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik uprave družbe Kostak Krško Miljenko Muha sta 10. 
marca podpisala pogodbo za prenovo Kulturnega doma v skupni vrednosti 1,7 milijona evrov. Dela bodo 
stekla v kratkem, dokončana pa naj bi bila predvidoma do konca letošnjega leta.

Kot je dejal župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko, je v 
okviru obnove v prvem delu 
predvidena sanacija ostrešja 
kulturnega doma, v drugem 
delu pa prenova velike dvo-
rane in spremljajočih prosto-
rov. Obnovitvena dela velike 
dvorane bodo med drugim 
vključevala menjavo stro-
pa z akustično preureditvi-
jo, izboljšavo akustike, izo-
lacijo stropa oziroma strehe 
objekta, menjavo parketa 
na odru, menjavo stenskih 
oblog z akustično preuredi-
tvijo, menjavo glavne odr-
ske zavese, menjavo sede-
žev z možnostjo dodatnih 
sto sedežev, vzpostavitvijo 
pregradnega sistema avdito-
rija, digitalizacijo kinema-
tografa, menjavo ozvočenja 
in drugo. Velika dvorana kul-
turnega doma Krško je ena 
redkih v slovenskih kultur-

nih domovih, ki ima orke-
strsko jamo, konstrukcija pa 
je prav tako potrebna obno-
ve. Orkestrsko jamo bo tako 
mogoče bistveno enostav-
neje pripraviti, možne bodo 
scensko zahtevnejše gledali-
ške in plesne predstave. Ob-

novljene bodo tudi gardero-
be za nastopajoče, sanitarije 
v garderobah za nastopajoče 
in garderobe za obiskovalce.
V času obnove bo program 
Kulturnega doma Krško po 
besedah direktorice Katje 
Ceglar deloma okrnjen, saj 

ne bo kino predstav, prav 
tako ne bo mogoče izvajati 
scensko zahtevnejših gleda-
liških predstav. Sicer pa se 
bo program brez sprememb 
odvijal v Klubu KDK in pred-
vidoma tudi v mali dvorani. 
Program bodo izvajali tudi 
na drugih prizoriščih, pred-
vsem na gradu Rajhenburg v 
Brestanici in v kulturni dvo-
rani na Senovem. Po besedah 
vodje oddelka za družbene 
dejavnosti Andreja Sluge je 
bila celotna vrednost projek-
ta ocenjena na dva milijona 
evrov, od tega sofi nancerski 
delež Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in državne-
ga proračuna znaša 1,6 mili-
jona evrov, delež občine pa 
395 000 evrov. Glede na nižjo 
vrednost pogodbe izbranega 
ponudnika bo dejanska vre-
dnost naložbe nekoliko nižja.

Mag. Miran Stanko in predsednik uprave družbe Kostak 
Miljenko Muha ob podpisu pogodbe

Krške mestne zgodbe na ulici
Na dan mestnih pravic, 5. marca, je z ulično razstavo Krške mestne zgodbe zopet zaživelo staro mestno 
jedro Krškega. Gre za širši projekt Mestnega muzeja Krško in Občine Krško, katerega cilj je predstaviti 
pomembne zgodbe mesta nekoč in danes, hkrati pa prispevati k njegovi lepši podobi. Župan občine Krško 
mag. Miran Stanko je odprl prvi del razstave v Galeriji Železnina, obiskovalci pa so si ogledali tudi kapeli-
co s kipom Janeza Evangelista, zavetnika mesta, ki ga je ustvarila akademska kiparka Vladimira Štoviček.

Projekt Krške mestne zgodbe 
– ulična razstava so zasnovali 
v Mestnem muzeju Krško, av-
torice Alenka Černelič Kro-
šelj, Anita Radkovič in Nina 
Sotelšek pa so ga zasnova-
le na zgodovinskem delu me-
sta in življenju v njem skozi 
stoletja, sodobni umetnosti 
na krških ulicah in življenju 
v mestu danes. Kot je pou-
darila avtorica historičnega 
dela razstave Alenka Černe-
lič Krošelj, je cilj projekta, 
da na vsakem koraku razmi-

šljamo o vrednotah mesta in 
ljudeh, ki so ga sooblikovali. 
»Prihod v mesto po opravkih 
je vedno lahko tudi družaben 
in izobraževalen dogodek«. 
Projekt se bo v tem letu na-
daljeval, saj so predstavili 
tudi idejo o liku, ki bi s spre-
hodom po mestu obiskoval-
cem predstavil bogato zgo-
dovino ter dediščino mesta. 
Pri tem so k sodelovanju po-
vabili ilustratorko Tino Bri-
novar, ki je izdelala tri vari-
ante – en ženski in dva moška 

lika. Pri izboru lika k sodelo-
vanju vabijo občanke in ob-
čane. Do 30. marca namreč 
zbirajo mnenja in predloge o 
tem, kateri izmed predlaga-
nih likov bi bil najbolj prime-
ren. Vse predloge in mnenja 
lahko občani podajo ob obi-
sku v Mestnem muzeju Krško, 
na njihov elektronski naslov 
info@mestnimuzejkrsko.si 
ali na telefonsko številko 07 
49 21 100 in 051 475 675 ali 
na spletni strani Občine Kr-
ško.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci je 8. mar-
ca v Krškem gostil veleposlanike, akreditirane v Sloveniji, iz 
štirinajstih držav. Veleposlanike in generalne konzule Češke, 
Nizozemske, Finske, Indije, Italije, Nepala, Madžarske, Bel-
gije, Poljske, Kitajske, Slovaške, Romunije, Venezuele in Gr-
čije je župan uvodoma sprejel na gradu Rajhenburg ter jim 
predstavil občino, predvsem pa potencial poslovnih con Vr-

bina in Drnovo, ki sta s svojo strateško lego in urejeno in-
frastrukturo zanimivi tudi za tuje potencialne investitorje. 
Tovrstna srečanja z veleposlaniki so po besedah župana pri-
ložnost za vzpostavitev sodelovanja domačih podjetij in kr-
ških gospodarstvenikov z državami po svetu, ki jo je v okvi-
ru delovnega kosila izkoristilo kar nekaj domačih podjetij. 
Pobudnik obiska častni generalni konzul Nepala Aswin Ku-
mar Shrestha je poudaril pomen obiska tudi pri oblikovanju 
prijateljskih odnosov. Potem ko so si veleposlaniki ogledali 
obnovljen grad Rajhenburg, je sledil ogled Nuklearne elek-
trarne Krško, kjer jih je sprejel predsednik uprave Stanislav 
Rožman, ob zaključku obiska v občini Krško pa so si ogleda-
li podjetje TIPS v Leskovcu pri Krškem. 

KROŽNI KRIŽIŠČI - Na mostu čez Savo v Krškem je promet 
v začetku marca stekel po novem režimu, saj je Občina 
Krško v dogovoru z Direkcijo RS za ceste postavila dve 
montažni krožni križišči. Z investicijo bo poleg večje pre-
točnosti prometa zagotovljena tudi večja varnost vseh 
udeležencev v prometu.

Galerija Železnina

Javni razpis za sofinanciranje dogodkov 
v občini Krško za leto 2014

Občina Krško objavlja javni razpis za sofi nanciranje dogodkov, 
ki bodo v letu 2014 potekali v organizaciji subjektov, ki deluje-
jo na območju občine Krško. Do sredstev so upravičene fi zične 
in pravne osebe s sedežem oz. prebivališčem v občini Krško, ki 
sodelujejo z organi Občine Krško in jih obveščajo o svojih ak-
tivnostih, s svojim delom posredno promovirajo ali prispevajo 
k prepoznavnosti občine Krško. Predvidena višina sredstev, na-
menjenih za sofi nanciranje v letu 2014, je 22.000,00 €. Najviš-
ji možen znesek pridobljenih fi nančnih sredstev je 850,00 €; v 
primeru izplačila fi zični osebi je najvišji možen znesek 850,00 
€ bruto. Rok za črpanje odobrenih sredstev je 30.11.2014. Raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani do porabe sredstev 
dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in 
na spletni strani www.krsko.si. 
Dodatne informacije posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-
81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Pomladansko čiščenje okolja

Občina Krško gostila 
veleposlanike 

Veleposlaniki v NEK
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Minuli ponedeljek je v Sev-
nici potekala že 53. Sevniška 
salamiada. V dopoldanskem 
času so na Gradu Sevnica žu-
pan Srečko Ocvirk, pred-

sednik Društva salamarjev 
Sevnica Stane Krnc, direk-

tor Kmečke zadruge Sevnica 
Borut Florjančič in direkto-
rica KŠTM Sevnica Mojca Per-
novšek sprejeli predstavnike 
tujih delegacij, ki so se ude-

ležili letošnje salamiade – iz 
Srbije, Slovaške, Hrvaške, 
Madžarske in Avstrije. Med 
Društvom salamarjev Sevni-
ca in Kmečko zadrugo Sevni-

ca je bila ob tej priložnosti 
podpisana pogodba o izdela-
vi tradicionalne sevniške sa-
lame.
 Foto: Občina Sevnica

Obvestilo o razpisu za vpis 
otrok v vrtce

Spoštovani starši.

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

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

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

objavlja razpis za vpis predšolskih otrok 
v programe vrtcev na območju občine 

Sevnica za šolsko leto 2014/2015.

Vrtci bodo izvajali dnevne programe (6–9 ur), in sicer:

• za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od 
dopolnjenega 11. meseca do 3 let) in

• za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do 
vstopa v šolo).

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

Enotni obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC V OBČINI 
SEVNICA, ki ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani 
vrtca, šole, občine, osebno prinesite ali pošljite po pošti v 
želeni vrtec v času od 10. 3. do 24. 3. 2014.

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: 
starost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. 
člen Zakona o vrtcih, Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 40/2012 – ZUJF).

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem 
letu 2014/2015 (vključitev od 1. 9. 2014 dalje). Izpolnjeno 
vlogo oddajte tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev 
izpolnjevali šele med šolskim letom. Na podlagi števila prijav 
za vpis otroka v vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis ter 
kapacitet posameznih vrtcev, bodo vrtci oblikovali oddelke 
za novo šolsko leto.

O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 
2014/2015 boste starši oziroma zakoniti zastopniki s strani 
vrtcev pisno obveščeni. Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v 
šolskem letu 2013/2014 niso bili sprejeti v vrtec ali pa ste 
starši vključitev zavrnili, morate vlogo vložiti ponovno. 

 Občina Sevnica

V Rotary klubu Sevnica so vr-
line pripravljenosti prisluh-
niti in pomagati sočloveku v 
vsakodnevnem življenju zo-
pet združili v obliko, katere 
rezultat je bil zelo lepo obi-
skan sobotni tradicionalni do-
brodelni koncert "Imeti rad" 
v soorganizaciji Občine Sev-
nica. Prihodek koncerta je v 
celoti namenjen za letova-
nje otrok s posebnimi potre-

bami, ki obiskujejo Osnovno 
šolo Ane Gale Sevnica. 

Na dobrodelnem koncertu so 
nastopili Godba Sevnica s pev-
skimi gosti – Alenko Godec, 
Matjažem Mrakom in Vokalno 
skupino Fortuna. Obiskovalce 
so s plesno točko razveselili 
tudi učenci OŠ Ane Gale Sev-
nica. Predsednica Rotary klu-
ba Sevnica Ana Jelančić je ob 

zaključku koncerta ravnatelju 
OŠ Ane Gale Sevnica Branku 
Terašu simbolično predala 
ček v vrednosti 2.700 evrov, 
kolikor je znašal celoten pri-
hodek koncerta.

Prijeten večer pa ni minil 
samo v znamenju dobrodel-
nega koncerta. Ob 8. marcu 
je bila ob izhodu iz dvorane s 
cvetlično pozornostjo namreč 

obdarjena vsaka izmed pred-
stavnic nežnejšega spola. 

Plemenit namen in zadovolj-
stvo obiskovalcev koncerta 
so zagotovilo, da bodo v Ro-
tary klubu Sevnica tudi v pri-
hodnje organizirali tovrstne 
prireditve in zbirali sredstva 
za pomoč tistim, ki jo najbolj 
potrebujejo. 
 Foto: Rotary klub Sevnica

Nov protokolarni simbol občine 
Devetič zapored je na zadnji februarski petek potekala razglasitev zmagovalca izbora protokolarnega 
vina Občine Sevnica – Županovega vina 2014. Zbiranje vzorcev in ocenjevanje vsako leto poteka pod 
okriljem enega od štirih vinogradniških društev sevniške občine, letos pod okriljem Društva vinogradni-
kov Studenec, družabni dogodek z razglasitvijo zmagovalca pa je potekal v Gostilni Janc.

Na podlagi razpisa je ocenje-
valna komisija zmagovalca 
letos iskala med vzorci suhih 
mešanih belih vin, pridelanih 
v letu 2013. Med 13 sodelujo-
čimi je bil letos najbolje oce-
njen pridelek Silva Janca z 
Loga, ki je tako novi zmago-
valec izbora Županovo vino. 
Protokolarno vino občine bo, 
kot vsa leta doslej, uspešni 

promotor občine, sevniških 
vinogradnikov in vinogradni-
ške dediščine. Hkrati pred-
stavlja naklonjenost dolgole-
tni vinogradniški tradiciji ter 
omogoča, da se prepoznav-
nost in kakovost sevniških vin 
širi izven meja občine. Zbra-
ne sta poleg gostitelja, žu-
pana Srečka Ocvirka, poz-
dravila predsednik Društva 

vinogradnikov Studenec in 
hkrati Zveze društev vino-
gradnikov Dolenjske Matjaž 
Jakše ter podpredsednik 
Krajevne skupnosti Stude-
nec Danijel Zalokar, gostja 
prireditve pa je bila tudi 15. 
cvičkova princesa Andreja 
Simeonov.
S petjem so program obo-
gatili domači Mešani pev-
ski zbor Studenec in Vokal-
na skupina Triola iz Boštanja, 
s humorističnim vložkom pa 

člani Kulturnega društva Stu-
denec. Gost prireditve je bil 
tudi dr. Vito Hazler, pred-
stojnik oddelka za etnologijo 
in izredni profesor na podro-
čju etnologije na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljublja-
ni, ki je predstavil svetnike 
preko leta ter s tem poveza-
na dela in običaje v vinogra-
dništvu. Program sta povezo-
vala Melanija Mlakar in Žiga 
Mikolič.
 Foto: Občina Sevnica

Župan Srečko Ocvirk, zmagovalec izbora Silvo Janc, cvič-
kova princesa Andreja Simeonov ter predsednik Društva 
vinogradnikov Studenec in Zveze društev vinogradnikov 
Dolenjske Matjaž Jakše

Mešani pevski zbor Studenec in Vokalna skupina Triola

Na Občini Sevnica je prejšnji teden potekalo delovno sreča-
nje s predstavniki Občine Žepče iz Bosne in Hercegovine. Žu-

pan Srečko Ocvirk in direktor podjetja HESS Bogdan Barbič 
sta gostom predstavila projekt umeščanja in gradnje hidro-
elektrarn v spodnjesavski verigi, skupaj s spremljajočo in-
frastrukturo. Predstavljene so bile izkušnje in prakse, prido-
bljene ob izvedbi tega velikega projekta.
 Foto: Občina Sevnica

Delovni obisk s predstavitvijo 
projekta gradnje hidroelektrarn

Delovni sestanek na Občini Sevnica

Dobrodelni koncert »Imeti rad« 
povezal glasbo in srčnost

Nastop učencev OŠ Ane Gale Sevnica Godba Sevnica je ob spremljavi pevcev zopet navdušila.

Kmečka zadruga in sevniški salamarji 
do tradicionalne sevniške salame

Skupinska fotografi ja vseh udeležencev sprejema 
Slavnostni podpis pogod-
be o izdelavi tradicionalne 
sevniške salame 
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Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; 
prednostne usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.  

Lokalna  razvojna fundacija Posavja, 
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice
gsm 059 955 046, e-mail info@prstan.eu, www.prstan.eu MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO

Posvet Modro Posavje: NA STIČIŠČU AKTIVNE DRUŽBE
NAJ BO VAŠA NVO SUPER FIT! – izobraževanje za vodje nevladnih organizacij

 (=društvo, zasebni zavod, ustanova)

Četrtek, 27. marec 2014 ob 17. uri na 
Gradu Rajhenburg, Brestanica.

Posvet je namenjen vsem organiza-
cijam in posameznikom, ki v svojem 
lokalnem okolju orjejo ledino pri po-
vezovanju ljudi za dosego sprememb 
v okolju.

Govorili bomo o izkušnjah in rešitvah 
povezovanja in uveljavljanja spre-
memb.

Pričakovanja, odgovornost in zahteve 
vodij nevladnih organizacij se neneh-
no večajo in prav je, da vodje poznajo, 
kako voditi nevladno organizacijo, da 
bi lahko povečali učinkovitost in moti-
virali člane ter želi uspehe.

Zato smo za vas pripravili izobraževa-
nje, ki bo potekalo v sklopu 4 delavnic 
v MC Krško:

2. 4. 2014: Strateško načrtovanje + 
Projektno vodenje; predavatelj Franci 
Čeč, Inštitut za coaching

11. 4. 2014: Komuniciranje z jav-
nostmi; predavateljica Lavra Kreačič, 

diplomirana komunikologinja in višja 
svetovalka v kabinetu župana
Javno nastopanje; predavateljica  
Anja Hlača Ferjančič, univ. dipl. polit. 
in novinarka na Val202

15. 4. 2014: Pravni vidiki NVO + Pod-
jetništvo v NVO in socialno podje-
tništvo, predavatelj g. Aleš Germov-
šek, Sklad dela Posavje

22. 4. 2014: Osnove računovodstva + 
Zaposlovanje + Financiranje, preda-
vateljica Mila Levec, Lokalna razvojna 
fundacija Posavja

S predstavitvijo svojih aktivnosti 
bodo sodelovali:

civilna iniciativa Ejga, za lepše 
Jesenice z dr. Ahmedom Pašićem
iz Maribora Zadruga Dobrina 
d.o.o.
brežiško Društvo 1824 z 
Medgeneracijskim središčem
in mlado Društvo Regrat z 
urbanimi vrtovi v Brežicah

Prijave zbiramo na 
tjasa.penev@prstan.eu.

www.prstan.eu - Portal namenjen nevladnim organizacijam Posavja (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam)

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

Aktualni evropski, slovenski, občinski in ostali razpisi

Vsi dogodki društev, zavodov in ustanov v Posavju
Podajte svoje mnenje, predlog, izkušnje ter se spoznavajte z 
drugimi društvi in organizacijami

Aktualne novice društev, zavodov in ustanov v Posavju, napovedi 
in poročila projektov in dogodkov

Vsaka organizacija ima svojo spletno stran, na kateri se nahajajo 
vaši podatki, novice, dogodki itd.

Ponujate opremo, prostor? Iščete animatorja za otroški tabor?

Vzorci pravilnikov, aktov o ustanovitvi, sponzorskih pogodb ...

Promocija

Razpisi

Dogodki

Strani organizacij

Forum

Novice

Borza

Dokumenti

Kaj najdete na portalu?

Podrobnosti izobraževanja so 
objavljene na naši spletni strani 
www.prstan.eu.

Izobraževanje je brezplačno, potreb-
ne so predhodne prijave na 
tjasa.penev@prstan.eu.
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Sadovi narave v Posavju

Konec januarja je bil projekt, 
o katerem so govorili navdu-
šeni novi sadjarji in vrtnarji, z 
imenom »Priložnosti v posa-
vskih tradicionalnih sadovnja-
kih« po dobrem letu zaključen. 
Na posebni tiskovni konferenci 
so partnerji projekta - podjetje 
Verbena iz Okroglic, Kozjanski 
park, Zavod Svibna iz Brezovske 
Gore in Kulturno društvo Svib-
no - predstavili »uradni« del na-
rejenega. Od leta 2012, ko je bil 
projekt izbran na javnem pozi-
vu Lokalne akcijske skupine Po-
savje in pridobil zeleno luč za 
sofi nanciranje iz sredstev Le-
ader Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, se 
je vsaj 108 Posavcev udeleže-
valo sadjarskih tečajev, tečaja 
permakulturnega načrtovanja 
in različnih podjetniških delav-
nic, ki naj bi pomagale sadove 
narave tudi prodati na trg. Pro-
jekt so na tiskovni konferen-

ci predstavili Jolanda Gobec, 
vodja projekta, Adrijan Čer-
nelč iz Kozjanskega parka, ki 
je udeležence vodil skozi stare 
in nove sadjarske veščine, Ber-
nardka Zorko iz Zavoda Svib-
na, kjer so izvedli delavnico 
permakulturnega načrtovanja 
in socialne vsebine projekta, 
ter Urška Renko, predsednica 
KD Svibno, ki je pripravilo tudi 
razstavo o vplivu podeželskih 
učiteljev na sadjarsko kulturo 
Svibnega. Pripravili so tudi vr-

sto izobraževalnih kratkih fi l-
mov o načrtovanju nasada, sa-
jenju, rezi, cepljenju, izdelavi 
sadnega soka in izdelavi visoke 
gomilaste grede, ki bodo nasle-
dnji mesec dostopni tudi za vse 
vas v knjižnicah Posavja. 

Nastale so povezane 
sadjarske skupnosti

Kot so izrečeno s terena potrdili 
tudi predstavniki projekta, pa je 
najlepše, da je akcija že zdavnaj 
presegla okvire projekta – na-
stale so zelo povezane, radove-
dne in delavne skupine tečajni-
kov, ki kljub zaključku projekta 
že nadaljujejo z nabiranjem no-
vih znanj – le-to poteka pred-
vsem na področju štirih učnih 
sadovnjakov, v katerih so tečaj-
niki pomagali zasaditi 117 sadik 
sadnega drevja in jagodičevja 
tekom projekta na Svibnem, 
Okroglicah, Bistrici ob Sotli in 

Brezovski Gori, učijo pa se upo-
rabljati tudi sredstva za prede-
lavo sadja. Že 15. marca bo na 
njihovo željo na posestvu Ver-
bena delavnica obrezovanja 
sadnega drevja, pripravljajo se 
že na nove delavnice izdelova-
nja bivališč za koristne organiz-
me, začeli so s tečajem zeliščar-
stva z magistrom Kukmanom 
in podobno, ustanovili pa naj bi 
tudi že študijski krožek »sadje in 
skupnost« in pravijo, da k dru-
ženju in učenju vabijo vse vas, 

ki vas delo na zemlji in v sadov-
njakih veseli. 

Travniški sadovnjaki so naša 
dediščina

Gotovo veste za mnoga pobo-
čja in ravnine, kjer osamelo in 
zaraščeno propadajo kakovo-
stna sadna drevesa. Tematika, 
s katero se že vsaj desetletje 
strokovno ukvarja javni zavod 
Kozjanski park, je izredno aktu-
alna. Ravno o travniških oziro-
ma ekstenzivnih sadovnjakih 
je tekla beseda tudi na posve-
tu o trajnostnih pristopih v sad-
jarstvu, ki so ga pripravili ome-
njeni organizatorji po tiskovni 
konferenci in na kateri so ne-
katere poglede prestavili doc. 
dr. Stanislav Tojnko Fakulte-
te za kmetijstvo in biosistem-
ske vede, mr.sc. Marija Ševar 
iz Zagreba, Andreja Brence iz 
novomeškega KGZ in Drago 
Purgaj, biodinamični kmetova-
lec iz Cerkvenjaka. Vsi so opo-
zorili na dejstvo, da so travniški 
sadovnjaki naša dediščina, ki ji 
moramo vrniti veljavo, s tem pa 
v več smislih povečati vrednost 
hribovitih območij, ki jih v Po-
savju ne manjka. Doktor Tojn-
ko je poudaril, da so na fakul-
teti uspešno razvili analitčne 
modele in metode za vredno-
tenje travniških nasadov in da 
so jih že večkrat poskušali pred-
staviti odgovornim v naši drža-
vi, da bi ti razumeli, kakšne pri-

Dajmo priložnost 
tradicionalnim sadovnjakom
POSAVJE – Marsikdaj smo skeptični do »projektov«, ob katerih slišimo, da so bili sofi nancirani iz tega ali onega 

evropskega vira in da naj bi projekt izdatno pripomogel k vzpostavitvi lokalne samooskrbe in oživitvi podeželja, 

potem pa se izkaže, da je večino denarja odšlo v »teorijo«, razne »študije« in »strategije« in ne h končnim upo-

rabnikom in praktičnim znanjem, kakor bi bilo modro. Ravno zato je še toliko lepše, ko nam nek projekt doka-

že ravno nasprotno. Ko od ljudi na terenu izveš, da so sodelovali v »super uporabnih« delavnicah, ki so jih spod-

budile, da znova uredijo zapuščene travniške sadovnjake svojih starih staršev in da se lotijo vrtnarjenja tudi na 

tistem koščku posavske zemlje, ki na prvi pogled ne obeta. Potem pa narava preseneti, obrodi in vlije voljo, da 

znova zakopljemo prste globoko v zemljo.

ložnosti izpuščamo: »Travniški 
sadovnjaki so zagotovi vredni 
naše pozornosti in kulturne-
ga pristopa, celo metode, ki bi 
omogočile ukrepe in sofi nan-
ciranje, že imamo, zato je po-
trebna samo volja in nekaj od-
ločitev. Travniški sadovnjaki se 
nahajajo po celi Sloveniji, so 
odlična priložnost za ekološko 
pridelavo, pomembno vpliva-
jo na videz krajine, omogočajo 
tako primarno kot sekundarno 
pridelavo. Zavedati se mora-
mo, da smo s plantažnimi nasa-
di ne le vplivali na videz krajine, 
ampak tudi v določeni meri de-
gradirali biotsko raznovrstnost 
sadnih vrst.« V travniških ali eks-
tenzivnih sadovnjakih, za katere 
so značilna visokodebelna sadna 
drevesa, cepljena na sejancu, da-
nes prednjačijo jablane, hruške, 
češnje, slive, leske, bezgi in po-
dobno, med avtohtonimi sor-
tami pri jablanah pa navadno 
prevladujejo tradicionalne sor-
te, ki se jih boste spomnili pred-
vsem starejši: bobovec, carjevič, 
damasonski kosmač, dolenjska 
voščenka, grafenštajnc, krivope-
celj in ostale. 

V luči razmišljanja, ki nas mora 
čimprej poenotiti, da bo vsaka 
ped zemlje še kako dragocena 
in da so stare sadne vrste naša 
priložnost, bo o travniških sa-
dovnjakih gotovo še tekla be-
seda.
 Maruša Mavsar

  vse za

  

 

  
  

 

PE Ulica 11. novembra 45 
8273 Leskovec pri  Krškem
Tel.: 07 49 22 772  
Mob.: 070 894 294     KMETIJSKI MATERIAL:

- mineralna gnojila         
(kan, urea, npk)
- semena (trave, žita, 
koruza)
- semenski krompir
- fitofarmacevtska 
sredstva                          
(za vinogradništvo, 
sadjarstvo, poljedelstvo)
- merkatilna žita (koruza, 
jeèmen, soja)
- krmila in vitaminski 
dodatki                            

NAJUGODNEJŠE CENE SEZONSKIH ARTIKLOV

GRADBENI MATERIAL:

- Quarzolith: strojni ometi, malte, lepila
- zakljuèni sloji, fasadne in notranje 
barve Caparol
- mešalnica barv
- Bogener - Koramic strešna kritina
- lastna fasadna sistema po 
najugodnejših cenah
- Fasadni material: stiropor, mrežica, 
dodatki
- Knauf suhomontažni program
- ostali gradbeni material

TRGOVINA NOVO MESTO:
SEVNO 11,8000 NOVO MESTO

07/81-46-343
trgovina.nm@zrno.si

TRGOVINA RAKA:
RAVNO 13,8274 RAKA

07/81-46-300
info@zrno.si

Pomlad je zadišala in opravila se že odvijajo. Če še 

niste slišali, da se nam obeta leto glodalcev, si več 

preberite na naslednjih tematskih straneh Sadovi 

narave, prav tako si poglejte fotografi je harlekinskih 

polonic, ki izpodrivajo naše pikapolonice, izvedeli 

pa boste več tudi o projektu, iz katerega je nastala 

skupnost sadjarjev, o novem valu šolskih vrtov ter 

zgodovini vrtnarjenja v okviru pouka na naših tleh. 

Prijetno branje!

Dlje ko vrtnarimo, bolj razumemo, da je naš vrt zanimiv, do za-
dnje bilke povezan ekosistem, in enako velja za vse, kar nas 
obdaja. Tudi naše dvorišče, sadovnjak, naša njiva, povsod ne-
šteto vidnih in nevidnih bitij igra pomembne, dopolnjevalne 
vloge. Nekateri organizmi so našim ciljem pri pridelavi hrane 
bolj, drugi manj koristni ali celo škodljivi, čim več pa bi jih bilo 
potrebno podrobneje spoznati in razumeti. Začnimo to pot. 

V sklopu posveta o trajnostnih 
pristopih v sadjarstvu je hrva-
ška strokovnjakinja ekološke 
pridelave Marija Ševar opozo-
rila, da bo letos nedvomno leto 
glodalcev, med mnogimi drugi-
mi vrstami pa je opozorila tudi 
na pikapolonice, ki jih ogrožajo 
azijske sorodnice.

Letos raj za voluharje in miši!

Kmetje so že januarja, ko mraz še kar ni pritisnil, zmajevali z glavo in 
obupano pogledovali v nebo. Topla zima ima hude posledice in ena 
izmed bo prizadela tudi najmanjše vrtove in sadovnjake: visoke tem-
perature in obilje hrane sta še pospešila razmnoževanje glodalcev! 
Prav ste slišali, letos boste najverjetneje znova obsojeni na sobivanje 
z več drobnimi, lačnimi bitji, predvsem voluharji in mišmi. Recepti za 
lovljenje in ubijanje voluharjev s pastmi, plini, steklenicami, črepinja-
mi, rezervnimi posevki samo zanje so vsako leto vroča roba, pozablja-
mo pa, da smo z vrtov in sadovnjakov umaknili koristne organizme, 
ki bi se z glodalci prav z veseljem posladkali ali poigrali in jih s tem 
nenehnim motenjem pregnali z naših obdelovalnih površin. Tu mi-
slimo na mačke, kače, lisice, ježe, jazbece, podlasice, dihurje, nasve-
zadnje tudi  in predvsem ptice roparice. Ptice roparice so naravni so-
vražnik glodalcev, zato bi bilo modro, da ob sadovnjaku namestimo 
prečne palice, vsaj tri metre visoke prečke v obliki črke T, kjer bodo 
ptice, na primer kanja, skobec in postovka, počivale in se razgledo-
vale. Na 1 hektar površine naj bi namestili vsaj eno visoko prečko. 

Pikapolonica, prinesi mi zdrav pridelek

Gotovo poznate simpatične pikapolonice in ste slišali tudi, da prihaja-
jo iz družine polonice. Med posebej koristnimi žuželkami sta dvopika 
polonica (adalia bipunctata) in naša avtohtona sedempika polonica 
(coccinella septempunctata). Polonice pomagajo pri vzpostavljanju 
ekološkega ravnotežja v naših sadovnjakih, saj se v vseh fazah svo-
jega razvoja prehranjujejo s »škodljivimi« organizmi - listnimi ušmi 
(ena pikapolonica tekom svojega življenja poje tudi 3000 listnih uši!), 
kaparji, jajčeci metuljev, skratka, v naš sadovnjak in vrt prinašajo ve-

Pazite na drobne 
pomočnike!

Marija Ševar

nadaljevanje na str. 14

Pravilne rezi se da priučiti, teorija pa potrebuje čimprejšnjo po-
trditev v praksi.

Med tečajniki so bili tako tisti z več kot tisti s skoraj nič sadjar-
skega predznanja, razveseljivo pa je, da so padli tudi predsod-
ki o tem, da so takšne veščine le za moške - skoraj polovica vseh 
udeleženih je bila tečajnic.
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lokacijah. Šola in vrtec sta odgo-
vorila s posluhom in te vsebine 
kmalu vključila v svoje učne na-
črte. Sevniški otroci so že kmalu 
sodelovali pri obdelovanju vrta, 
tudi starši naj bi se v velikem šte-
vilu odzvali tudi pri zasaditvah vr-
tov, zalivanju in urejanju.

Menda da so bili pridelki na šol-
skih vrtovih precej obilni in šli 
otrokom v izredno slast, saj so 
bili pridobljeni tudi z njihovim 
trudom in pozornostjo. Dobra 
novica je, da so jih lahko upo-
rabili tudi v kuhinjah, ko so šole 
zagotovile sledljivost, skladno z 
evidencami. Osnovnošolce so 
učitelji napeljali tudi na razmišlja-
nje o potovanju živil po svetu in 
pomenu lokalne oskrbe, otroci 
pa so naredili tudi krajše raziska-
ve, ki so pokazale, da sadje in ze-
lenjava, ki ga s starši kupujejo v 
bližnjih trgovinah, prepotuje več 
tisoč kilometrov, skupaj pa so se 

Vrtni center Eurogarden je pripravil  
bogato ponudbo strojev in orodja za vaš vrt in okolico!

Na voljo tudi pestra izbira semenskega krompirja, čebulnic, 
semen, zelenjavnih sadik in dišavnic! 

Prekopalnik za zemljo
 449,99 €

delovna širina od 33-55 cm;
menjalnik: 1N + 1V

Motorna kosa
369,99  €

delovna prostornina: 53,2 cm3;
profi nahrbtnik, 3-kraki nož in naylon glava 

priložena kosi

www.eurogarden.si    www.rotar-trgovina.si

Z vami že 50 let

 velika izbira semen 

 semenski krompir
 sadike sadnega drevja
 sadike zelenjave

www.cvetlicarna-kerin.si

NOVO: BIO SEMENSKE VREČKE

vja
AKCIJA: korita 

z vodno rezervo

AKCIJA: koritaA : ta

AKCIJA:

brill zemlja 70 L

V mesecu marcu 
UGODNO vsa mineralna 

in organska gnojila.

Pred več desetletji so na šolah 
v okviru pouka poučevali tudi 
lepopisje, ročna dela in delo v 
šolskem vrtu. Same uporabne 
stvari. Tudi sama sem bila še ge-
neracija, ki se je že v prvih šolskih 
letih učila izdelave ročnih del, a 
o delu v šolskih vrtovih v našem 
predmetniku v 70. letih 20. stole-
tja ni bilo sledi. Spomnim pa se, 
kako smo pridno s svojimi mali-
mi, še nekoliko nespretnimi roka-
mi pletli in kvačkali. Tako so na-
stali prav simpatični izdelki, ki 
smo jih ponosno nosili domov. 
Še leta kasneje smo se prijate-
ljice smejale ob spominu na so-
šolko, ki je v drugem razredu ple-
tla šal za svojo otroško simpatijo. 
Čeprav je bil šal popolnoma ne-
pravilnih oblik in tudi naša osta-
la dela niso bila ravno umetnije, 
smo se predvsem dekleta nauči-
la ročnih spretnosti. Danes so ta 
znanja med deklicami redkost in 
so težave že ob šivanju gumbov. 
Podobno je bilo tudi pri spozna-
vanju vrtnih opravil v šolskem 
vrtu in drevesnici, kjer so se otro-
ci naučili številnih znanj, ki so jim 
kasneje v samostojnem življenju 
koristile in olajšale vsakdanjik.

Šolski vrtovi, ki so nastajali ob 
ljudskih in meščanskih šolah 
v 19. stoletju, so imeli tudi na-
men pospeševanja gospodar-
nega kmetovanja. Med prvimi, 
ki je opozarjal na pomen šolskih 
vrtov in ustanavljanje drevesnic 
ob šolah na Slovenskem, je bil 
duhovnik Anton Martin Slom-
šek, ki se je zavzemal predvsem 
za uvajanje sadnega drevja, saj 
je menil: »Vsako sadno drevo je 
gotov denar, ki iz zemlje cveti.« 
O vzgojnem pomenu in proble-
matiki šolskih vrtov so različni 
avtorji v 19. in tudi v prvih dese-
tletjih 20. stoletja objavljali v ča-
sopisih Učiteljski tovariš in Popo-

tnik ter do začetka 20. stoletja v 
časopisu »Novice gospodarske, 
obrtniške in narodne«. V praksi 
se je pomena šolskega vrta in 
drevesnice zavedal tudi sadjar in 
čebelar Martin Humek z Rake. Po 
vojni pa se je med drugimi pro-
blematiki šolskih vrtov posvečal 
tudi znani slovenski botanik, ro-
jen v Leskovcu pri Krškem, Vin-
ko Strgar.

Postavljanje šolskih vrtov in dre-
vesnic je bilo v 19. stoletju v in-
teresu države, ki je že v 80. le-
tih dajala fi nančno podporo za 
obdelovanje ali pripravo novih 
vrtov. Po popisu šolskih vrtov 
in drevesnic v slovenskih deže-
lah so bili leta 1892 v brežiškem 
okraju šolski vrtovi na šestih od 
dvanajstih ljudskih šol, na petih 
pa so imeli drevesnice. V krškem 
okraju so bili vrtovi na 11 šolah 
od 24, na petih tudi drevesnice. 
Kljub temu da so poudarjali nji-
hov vzgojni pomen, šolski vrto-
vi tedaj niso bili dovolj razširjeni. 
Tudi okrajni šolski sveti so ljudske 
šole opozarjali na ustanavljanje 
šolskih vrtov, šole pa so morale 
okrajnemu načelstvu pred drugo 
svetovno vojno poročati o stanju 
šolskega vrta.

Vrtovi so bili za vzgajanje mla-
dine pomembni iz več vidikov: 
otroci so pridobili pomembne iz-
kušnje ob delu na zemlji, spozna-
vali so osnovne zakonitosti v na-
ravi in domače okolje, hrano, ki 
so jo pridelali, so lahko uporabili 
v šolski kuhinji, ki so bile po šolah 
že pred drugo svetovno vojno. 
Obroki, ki so jih tam pripravlja-
li, pa so bili za otroke razvojnega 
pomena. Pomemben je bil tudi 
dohodek od prodaje sadik, ki so 
jih vzgajali v drevesnici. 

V časopisu »Novice gospodarske, 

obrtniške in narodne« so leta 
1875 objavili, kaj naj bi vzorčen 
šolski vrt vključeval: zelenjavni 
vrt, cvetlični vrt, trtnico z različ-
nimi vrstami grozdja, drevesnico 
s sadnim drevjem in čebelnjak. 
Zelo bogat šolski vrt so imeli tudi 
na krški meščanski šoli, kjer so ga 
oblikovali v času prvega ravna-
telja Ivana Lapajneta. V šolskem 
vrtu so deklice delale v zelenjav-
nem vrtu in skrbele za cvetlične 
grede, dečki pa so se učili pred-
vsem vzgoje sadnega drevja. Pri-
zadevni učenci so na nekaterih 
šolah za svoje delo v sadovnja-
ku ob koncu šolskega leta preje-
li tudi eno drevesce. Prihodke in 
odhodke drevesnice in šolskega 
vrta so na šolah tudi skrbno vo-
dili in jih vključili v proračun šole. 

Z namenom prikaza gospodar-
nega dela v šolskih vrtovih so v 
30. letih 20. stoletja organizirali 
razstave, na katerih so se pred-
stavili šolski vrtovi in razstavili 
številne pridelke, npr. leta 1933 
v Murski Soboti, 1934 v Celju.

V prvih letih po drugi svetovni 
vojni so šolski vrtovi kljub po-
manjkanju strokovnega kadra 
še vedno imeli svoj prostor ob šo-
lah, saj so pridelke z vrta upora-
bljali v šolskih kuhinjah, vendar 
so v kasnejših letih na številnih 
šolah zamrli, saj niso bili sistem-
sko fi nancirani in posebnega 
zanimanja med učitelji ni bilo. 
Danes v skrbi za zdravo prehra-
no šolski vrtovi ponovno raste-
jo ob šolah. Ali je lahko kaj bolj 
čudežnega kot številne dobrote, 
ki jih ponujajo šolski vrtovi, ko 
iz drobnega semena ali sadike, 
drobnega drevesca, zrastejo raz-
lični plodovi, ki jih lahko preuču-
jemo, občudujemo, se ob njih ve-
selimo, jih pojemo ali prodamo.
 Polona Brenčič

liko zdravega ravnovesja. V sadovnjake jim lahko postavimo poseb-
na zavetišča, domove, da jih zavarujemo pred mrazom in plenilci. 

Velja pa posebno opozorilo glede harlekinskih polonic. Se spomni-
te, kako so jih bile že nekaj let polne fasade, poti, travniki? Rdečih, 
rumenih, črnih, z neštetimi pikami? Te, umetno vzgojene in iz Azi-
je pobegle polonice izrinjajo naše domorodne polonice, saj so iz-
redno požrešne, brez ovir žrejo celo lastno vrsto. V Nemčiji so po 
besedah Ševarjeve prvi naredili odločni korak naprej in imajo celo 
dežurno službo za odstranjevanje teh harlekink, pri nas pa smo 
glede tega problema še precej neorganizirani.

Če opazite naval polonic, 
ki niso naše pikapolonice 
z značilnimi sedmimi pi-
kami in so uvrščene celo 
med 100 najresnejših tu-
jerodnih groženj evrop-
ski biotski raznovrstnosti, 
jim ne prizanašajte – men-
da da je učinkovito, da jih 
posesate ali jih polovite na 
lepljivo fotoplast. 

Ose - sadovnjak jih je poln, pa tudi naše mize

Zanimivo vprašanje je zastavil eden izmed udeležencev posveta 
v Krškem. Kaj z osami? Luknjajo sadje, motijo obede. Da bi znali 
z osami živeti, jih moramo bolje razumeti, je pojasnila Ševarjeva: 
ose so tudi mesojedke in načeloma ne bi napadale sadja in grozd-
ja, če ne bi bile tako žejne in lačne. Med rastlinsko in mesno hrano 
osa, po besedah predavateljice, raje izbere meso, zato je smisel-
no, da ose nahranimo in jih s tem odvrnemo od pridelka ali naše 
mize. V sadovnjaku in drugje jim nastavimo napajalnike, posodi-
ce z vodo, kjer bodo potešile svojo žejo, naokoli, ne glede, da se 
nenavadno sliši, pa jim lahko izobesimo tudi na vrvice navezane 
koščke mesa, recimo koščke svežih jetr.

Toliko o koristnih organizmih v tokratnih Sadovih narave, še več 
zanimivosti, predvsem kako zgraditi hotel za koristne organizme, 
pa na prihodnjih tematskih straneh. 
 Maruša Mavsar 

nadaljevanje s str. 13

Pazite na drobne pomočnike!

Občina Sevnica se je povezala 
z Osnovno šolo Sava Kladnika 
in njenima obema podružnica-
ma v Studencu in v Loki pri Zi-
danem Mostu, vrtcem v Krme-
lju, Gostilno in trgovino Repovž 
iz Šentjanža in ekološko kmeti-
jo Mihaele Jazbec ter pripravi-
la projekt »Iz naše je, dobro je«, 
ki ga je skupaj z navedenimi par-
tnerji uspešno prijavila na raz-
pis LAS Posavje oz. Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja: Evropa investira v pode-
želje, osi Leader. V prvem sklopu 
so partnerji celovito uredili šolske 

vrtove in vrt na kmetiji Jazbec, iz-
vedenih je bilo več delavnic, na 
katerih so se otroci in starši na-
učili kar nekaj zanimivosti o pri-
delavi in predelavi sadja ter ze-
lenjave, v zadnjem delu projekta 
pa partnerji predstavljajo ostalim 
šolam in vrtcem občin svojo do-
bro prakso. Bili smo na eni izmed 
teh predstavitev v Osnovni šoli v 
Brestanici in prisluhnili Urški Ku-
gonič in Ksenji Vene iz osnov-
ne šole in vrtca Krmelj, Karmen 
Škapin iz podružnice Loka in 
Andreji Janc iz podružnice Stu-
denec. Vse omenjene so oceni-
le projekt kot izjemno pozitiven 
za otroški razvoj. Na Studencu so 
uredili zelenjavni obšolski vrt v iz-
meri 2 x 10 metrov, na Loki pa ze-
liščni vrt 5 x 2 metra, za katerega 
so med počitnicami skrbeli varo-
vanci Trubarjevega doma upoko-
jencev, na pomoč pa so z zaliva-
njem v poletni pripeki priskočili 
tudi lokalni gasilci. Vodja projek-
ta z Občine Sevnica Vlasta Kuz-
mički je pojasnila: »Ena najve-
čjih dodanih vrednosti projekta 
je zagotovo dobro medgenera-
cijsko povezovanje in sodelova-
nje. V projekt smo pritegnili več 

partnerjev, med njimi šol in vrt-
cev, s tem pa z vsebino dosegli 
najmlajšo generacijo, ki bo vre-
dnote »domačega, trajnostnega 
in kakovostnega« lahko v življe-
nju uspešno prenašala naprej. V 
projektu so sodelovali tudi nji-
hovi starši, stari starši, krajani, še 
posebej skrbno so k izvedbi pri-
stopili ravnatelji šol in strokovni 
sodelavci. Tovrstno medgenera-
cijsko povezovanje je dober te-
melj za nadaljevanje krepitve po-
mena trajnostne oskrbe s hrano 
in zavedanja, da je domače naj-
boljše.« Izkazalo se je, da marsi-

kateri otrok ne zna več rokovati z 
orodjem in da vrtički pripomore-
jo tudi k izboljšanju koordinacije 
in orientacije v prostoru. 

Dober zgled je povlekel in ko so 
vrtovi nastajali v Studencu in na 
Loki, so se oglasili tudi radovedni 
starši učencev vrtca Kekec Sev-
nica in OŠ Sava Kladnika, da bi si 
tak šne možnosti želeli tudi na teh 

podučili, zakaj je bolje, če jemo 
sezonsko hrano, ki ne naredi pre-
velikih turističnih sprehodov. Ob 
tej misli in bližajočem se posve-
tu o kratkih oskrbnih verigah, ki 
bo že 19. marca v Sevnici (več o 
posvetu in vabilu nanj si preberi-
te na str. 22), bo v eni izmed na-
slednjih številk beseda tekla o 
zakonskih ovirah in zanimivih 
priložnostih, s katerimi se sreča-
jo javni zavodi, ko si želijo v pre-
hrano vključiti lokalne pridelke.

Dober glas že pregovorno seže v 
deveto vas in dober glas o sevni-
ških aktivnostih že odmeva dru-
gje po Posavju. Nekje že uspeva-
jo šolski vrtovi vrsto let in jim bo 
to le še vlilo dodatnih idej, drugi 
pa so menda potrebovali ravno 
ta zgled, da bodo naredili prvi ko-
rak naprej – k vključitvi vrtnarje-
nja v vsakdan naših malčkov.

 Maruša Mavsar

Šolski vrtovi se postopoma vračajo
POSAVJE, SEVNICA – Zgodbe z dobrimi, a v pozabo potisnjenimi idejami, ki se dvigajo kot feniks iz pepela, so že 

slovenska stalnica. Takšna je žal tudi zgodba šolskih vrtov, ki so bili izredno koristen, razširjen in v več pogledih 

zdrav učni pripomoček, pa smo ga raje nadomestili s sodobnejšimi, »modernimi vsebinami«. Val ponovne popu-

larnosti šolskih vrtov v Posavju je zavel iz sevniškega konca in se uspešno širi tudi drugam – pogledali smo njiho-

vo dobro prakso in se ozrli v zgodovino vrtov. 

Projektni partnerji v projektu »Iz naše je, dobro je«

Otroci radi delajo na vrtu, če jih pravilno animiramo.

Šolski vrt kot del pouka nekoč
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Okrasna drevesnica

www.necemer.com

Vrtnarstvo 041-705-918

Veliki Podlog 64, 8273 Lesk k
T r

» 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

by lagea.com 

na brežiški obvoznici, Mladinska c. 15

O P R E M A  V A Š E G A  D O M A
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www.extraform.si

Andreja, 37 let, Krško: »Rav-
no konec februarja sva z mo-
žem stopila v akcijo za obnovo 
kuhinje. Jaz sem sestavila že-
lje glede elementov, mož pa je 
zapisal tehnične pomanjkljivo-
sti, ki jih je imela naša stara do-
mača kuhinja, in spremembe, ki 
si jih želiva v novi. Uskladila sva 
želje, že malo vrgla pogled na 
ponudbo, zdaj pa greva v lov 
za konkretnimi postavitvami in 
izdelanimi predračuni. Predla-
ni sva obnavljala kletne prosto-
re in tam je imel mož več bese-
de, pri kuhinji imam seveda jaz 
več ‚glasbenih želja‘, drugo leto 
pa bova oba sodelovala enako-
vredno, ker je na vrsti kopalnica. 
Vedno najprej pregledava tiste 

ponudnike opreme in salone, ki 
so nam najbliže. Ne vem, jaz pač 
laže zaupam nekomu, ki ga vi-
devam vsak dan, in vem, da mi 
ne bo prodal ‚mačka v žaklju‘.«

Robert, 25 let, Sevnica: »Jaz 
sem človek spleta in precej zle-
pljen z računalnikom, zato naj-
prej tam pogledam novosti, 
potem pa se zapeljem, da vi-
dim stvari v živo. Letos poma-
gam mami pri odločitvi, katere-
ga krovca naj vzamemo, in dali 
smo narediti že kar nekaj pred-
računov, ampak me vseeno skr-
bi, ker slišim o toliko reklamaci-
jah. Zato vedno, ko preberem 
nek oglas, povprašam tudi na-
okoli, da se prepričam, da imajo 

z izvajalcem dobre izkušnje. Pa 
saj razumete, strehe se ne menja 
vsako leto in gre za velike zne-
ske, zato pri tem ni heca, človek 
mora zaupati. Zaupanje je prvo, 
potem šele cena – nič ti ne po-
maga dobra cena, če te prene-
sejo naokoli, a ne?«  

Mateja, 30 let, Krško: »Jaz sem 
se že parkrat opekla, ker sem se z 
izbiro zaletela. Dobro je stvari v 
živo videti in malo premisliti. Prav 
tako, in na to bi opozorila tudi 
druge bralce, je dobro, da vedno 
preberemo droben tisk in se po-
zanimamo o reklamacijah in ga-
rancijah. Pa današnji aparati pre-
živijo ravno do izteka garancije, 
kot zanalašč! Z enim od serviser-

jev sva si sedaj že na ti in mu tudi 
glede rezervnih delov za naše do-
mače stroje čisto zaupam. Pred-
nost dajem človeku, ki neko stori-
tev opravlja, ‚glihanje‘ za ceno pa 
prepustim bratu, ker v tem brilji-
ra. Ja, seveda, tudi če vam drugi 
ne rečejo, se danes ljudje precej 
pogajamo za ceno, je pa res, da 
moraš vedeti, kje je meja in da 
želiš na drugi strani kvaliteten iz-
delek. Kakovost izdelka, opreme, 
storitve mora biti vseeno prva, si-
cer si si pljunil v skledo.« 

Sandi, 57 let, okolica Brežic: 
»Ne vem, kako delajo drugi, am-
pak jaz si vzamem za te stvari čas 
tudi po več mesecev. Letos bo 
recimo na vrsti dvorišče in smo 
z družino privarčevali dovolj, da 
si uredimo tlakovce in naredimo 
zasaditev s strani strokovnjaka. 
Oglase sem začel spremljati že 
začetek zime, tudi iz vašega ča-
sopisa sem si shranil posamezne 
strani, na njih si označim tisto, kar 
me zanima, ali si izrežem posame-
zne oglase. To mi je zelo priroč-
no, sploh ker gre za ljudi, ki dela-
jo okoli nas – zakaj bi se mi nekdo 
vozil iz Ljubljane v Brežice dvori-
šče urejat? Odločam pa se že celo 
življenje ne le glede na ceno, am-
pak tudi glede na osebni vtis. Ko 
pridem v prodajalno, salon ali k 
nekem obrtniku, ocenim, kakšen 
se mi zdi, potem pa še malo pov-
prašam naokoli. Tisti, ki dela sla-
bo, v nekem lokalnem okolju ne 
bo dolgo preživel, zato lahko pre-
živijo le najboljši. Hčerka si bo ure-
jala mansardo in si je kupila nekaj 
pohištva tudi čez mejo, je pa res, 
da imava različne standarde – jaz 
želim storitve in opremo, ki se ne 
razpade, če jo kaj namoči ali je po-
trebna selitev, ona pa gleda bolj 
kratkoročno, ker je zelo omejena s 
sredstvi. No, zaradi nekaj slabih iz-
kušenj me sedaj vedno pogosteje 
vpraša za nasvet in tako zdaj raz-
lične generacije skupaj ugotavlja-

In kako vi iščete izvajalce 
pri urejanju doma?
Opravila in popravila so te dni v polnem zamahu. Mnogi ste že pregledali prostore 

in predmete, ki potrebujejo osvežitev, čiščenje, preureditev, ter si naredili sezname, 

sedaj pa iščete primerne izvajalce ter zbirate ponudbe. Nekaj bralcev smo povpra-

šali, kaj jih vodi pri nakupih in iskanju izvajalcev, ko gre za urejanje doma:

mo, kaj bi bilo najbolje in iščemo 
srednjo pot.« 

Na teh tematskih straneh in v re-
dnem delu časopisa boste go-
tovo tudi vi našli koristne infor-

macije, telefonske številke ter 
naslove izvajalcev in prodajal-
cev v Posavju. In kot priporočajo 
tudi naši bralci - pozanimajte se 
in predvsem spoznajte ponudbo 
v živo.  M. M.
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POMLAD PRIHAJA – 
BOSTE »PREVETRILI« SVOJE OMARE?

V naših omarah se kopičijo oblačila in obutev ter 
zasedajo prostor na policah. Ponekod hranimo še 
torbice iz študentskih let, podarjene zavese, pasove in 
podobne artikle, ki jih ne uporabljamo in jih verjetno 
nikoli ne bomo. 

Če ste se odločili, da boste v svojih omarah naredili 
red, vam svetujemo, da rabljene artikle pripeljete na 
Zbirni center Boršt. 

Zbiramo: 
• otroška, ženska, moška oblačila,
• igrače iz tekstila,
• hišni tekstil (posteljnina, rjuhe, zavese, prti, 

pregrinjala, brisače ...),
• obutev v paru,
• modni dodatki (nakit, rute, kravate, pasove, 

torbice, nahrbtniki, potovalke ...).

Komunala Brežice d.o.o. zbira tekstil v PVC-vrečah,  
ki so na vrhu zavezane. Večina zbranega tekstila 
je namenjenega ponovni uporabi, manjši delež pa 
se predela v toplotno izolacijske materiale, čistilne 
industrijske krpe in podobno.

KAM Z GRADBENIMI ODPADKI?
Ob večjih gradbenih posegih v naših domovih 

nastajajo gradbeni odpadki. Pripravili smo nekaj 
nasvetov, kam jih lahko odpeljete:

PREKRIVATE STREHO?
• salonitna kritina: azbestno-cementne plošče in 

drugi azbestno-cementni izdelki niso komunalni 
odpadek, zato jih ni dovoljeno odlagati v zeleno 
posodo oziroma med komunalne odpadke. To 
so posebni gradbeni odpadki, ki jih je potrebno 
oddati prevzemniku gradbenih odpadkov. Storitev 
je plačljiva.

PRENAVLJATE KOPALNICO?
• keramika sodi med gradbene odpadke - 

gradbene odpadke iz gospodinjstva Komunala 
Brežice d.o.o. zbira na Zbirnem centru Boršt. 
Uporabniki lahko količino do velikosti ene 
avtomobilske prikolice (do 500 kg) oddajo 
brezplačno.

BOSTE ZAMENJALI OKNA? 
• rabljena okna (s steklom vred) so kosovni 

odpad – odvoz na ZRC Boršt. 

ENKRAT LETNO BREZPLAČEN ODVOZ 
KOSOVNEGA ODPADA

Vsako gospodinjstvo v občini Brežice ima možnost, 
da enkrat na leto pri Komunali Brežice d.o.o. naroči 
kontejner za kosovni odpad, ki ga brezplačno 
odpeljemo. Zaradi lažjega razvrščanja na zbirnem 
centru mora biti kosovni odpad sortiran -  odpeljemo 
lahko do tri različne vrste odpadkov. Za naročilo 
odvoza kosovnega odpada pokličite 07 620 92 53. 
Čakalna doba na kontejner za kosovni odpad je 
približno 10 delovnih dni. 

STORITVE ZA OBRTNIKE 
IN PODJETJA 

Prevzem mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov 
podjetij in obrtnikov na ZRC Boršt je plačljiva storitev. 
Odpadke pred prevzemom stehtamo in izdamo 
račun za odlaganje. Gradbenih odpadkov podjetij in 
obrtnikov na ZRC Boršt ne prevzemamo.

DELOVNI ČAS ZRC BORŠT:

delavniki: 7.00 – 19.00
sobote: 8.00 – 13.00

nedelje in prazniki: zaprto
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Komunala
Brežice d.o.o.

Spomladansko čiščenje doma s Komunalo Brežice  

»Komunala Brežice d.o.o. gospodinjstvom v ob-
čini Brežice enkrat letno omogoča brezplačno 
dostavo in odvoz kontejnerja za kosovni odpad.«

Smetarsko vozilo
»Na Zbirnem centru Boršt lahko oddate različne 
vrste odpadkov kot so odpadna elektronika, pa-
pir, tekstil, pohištvo, gospodinjski aparati, ne-
varni odpadki, izolacijski materiali in podobno.« 

Novoustanovljeno brežiško Dru-
štvo za socialno vključenost Re-
grat je namreč na Občino Brežice 
prišlo s pobudo, da bi se v Breži-
cah trajno vzpostavili ekološki ur-
bani vrtovi za osebne potrebe tu-
kajšnjih prebivalcev.

Po besedah predsednice dru-
štva Regrat Barbare Sušin želi-
jo s tem povečati socialno vklju-
čenost ljudi in prav tako lokalno 
samooskrbo. Veliko ljudi je brez-
poselnih, zato si lahko privoščijo 
le najcenejšo hrano, ki pa dolgo-
trajno vodi k višjim življenjskim 
stroškom, povezanim s slab-
šanjem zdravja in boleznimi. 
Kot je še povedala Sušinova, so 
pred kratkim izvedli tudi anketo 
(spletno in na terenu) in Brežiča-
ne povprašali, ali so zainteresira-
ni, da si v mestu sami pridelujejo 
zelenjavo. Od 180 anketirancev, 
ki so na splošno pozdravili pobu-
do društva Regrat, jih je približno 
20 % izrazilo željo imeti in obde-
lovati vrt v Brežicah. Prav tako 
so ugotovili, da nekateri nimajo 
površin, da lahko sploh začne-
jo vrtnariti, drugi pa nimajo do-
volj znanja o vrtnarjenju. Patricia 
Čular, svetovalka v kabinetu bre-
žiškega župana, je dejala, da ima-
jo urbani vrtovi v Brežicah že kar 
dolgo tradicijo, saj se na zemlji-
ščih v lasti Občine Brežice (poleg 
nekdanje tovarne pohištva in v 
Trnju na Kocbekovi ulici) vrtičkar-
stvo praviloma že izvaja, sicer ne-
uradno. Sedaj pa želi Občina pre-

BREŽICE – V teh dneh, ko nas je sonce zvabilo k urejanju domov, več pozornosti 

namenjamo tudi okolici in odgovornemu odnosu do le-te. Da bi neizkoriščena ze-

mljišča v mestih dobila nov pomen in hkrati primerno urejenost, si prizadeva ve-

dno več iniciativ po Sloveniji. 6. marca je tako v sejni sobi MC Brežice potekala 

predstavitev z naslovom Urbani vrtovi v Brežicah.

veriti, ali obstaja interes po novih 
površinah in uporabnikih ter tudi 
ali obstaja želja za ureditev od-
nosov s sedanjimi vrtičkarji. „Če 
bomo dobili potrditev, da obsta-
ja interes novih vrtičkarjev kot 
tudi možnost ureditev razmerij 
z obstoječimi, bomo pristopili k 
podrobnejšemu urejanju prosto-
ra, ki ga bomo namenili za urba-
ne vrtove,“ pravi Čularjeva in do-
daja, da so razpoložljive površine 

predlagane v mestu, tako da gre 
lahko vsak uporabnik do vrta peš 
ali s kolesom. 

Smisel skupnostnih vrtov je rav-
no v tem, da so v bližini bloko-
vskih naselij, je med drugim 
poudaril projektant in tudi na-
jemnik enega izmed takšnih vr-
tov Sani Okretić Resulbegović, 
ki je predstavil primer urbanih vr-
tov v Mariboru. Skupnostni urba-
ni eko vrt pri Borovi vasi je prvi 
primer celostne ureditve organi-
ziranega vrtičkarstva v Sloveniji, 
sploh pa prvi primer, ki je v izho-
dišče postavil certifi cirano ekolo-
ško pridelavo. Ker so na predsta-
vitvi Brežičani izrazili potrebo po 
omenjenih vrtovih, bodo v dru-
štvu Regrat v kratkem organizi-
rali informativni sestanek z vse-
mi zainteresiranimi, prav tako pa 
bodo nadaljevali usklajevanja z 
Občino, da bi lahko čim hitreje 
vzpostavili skupnostne vrtove v 
Brežicah.
 Rok Retelj

Predsednica društva Regrat 
Barbara Sušin

Hedvika Puntar se je rodila 15. 
junija 1897 na Trški Gori pri Kr-
škem, preživela je skoraj stole-
tje in umrla 15. avgusta 1996. Po 
prvi svetovni vojni je obiskova-
la kmetijsko gospodinjsko šolo 
v Marijanišču v Ljubljani. Kot šol-
ska sestra je v 30-ih letih pouče-
vala na banovinski kmetijsko-go-
spodinjski šoli za dekleta na Mali 
Loki v današnji občini Trebnje, ki 
jo je nekaj časa tudi vodila. Tam je 
poučevala več predmetov: račun-
stvo, mlekarstvo, gospodinjstvo, 
vzgojeslovje, perutninarstvo, 
kmetijsko pravo, državoznanstvo, 
petje, slovenščino, živinorejo in 
vrtnarstvo. Mlada kmečka dekle-
ta, ki naj bi ostala doma, so šolske 
sestre v enoletni gospodinjski šoli 
pripravile za poklic dobre gospo-
dinje. Tudi dekleta iz Posavja so se 
šolala v tej šoli in pridobila veliko 
uporabnega znanja. 

Kot je trdila Puntarjeva, je »gospo-
dinji pri njenem delu potrebna 
spretnost ali dar, talent za gospo-
dinjstvo«. Gospodinja naj bi ime-
la po Puntarjevi naslednje kvali-
tete: gospodinjski čut, veselje do 
gospodinjstva, učljivost, iznaj-
dljivost, podjetnost in skrbnost. 
Svoje delo učiteljice je nadgradi-
la s strokovnim pisanjem. Tako je 
nastalo njeno najbolj znano delo 
»Na ženi dom stoji«, ukvarjala pa 
se je tudi z zgodovino kmetijske-
ga šolanja v Sloveniji, zapisala je 
svoje spomine na redovna leta 
in generalno predstojnico kon-
gregacije ter strokovno pisatelji-
co Lidvino Purgaj (1861-1925). V 
poznih letih je pripravila delo »Po 

sledeh M. Margarete Puhar«, ki 
govori o prvi vrhovni predstojni-
ci kongregacije šolskih sester sv. 
Frančiška Kristusa Kralja, kateri je 
tudi sama pripadala. 

Knjiga »Na ženi dom stoji«, ki je 
bila izdana leta 1959, je bila pi-
sana v duhu tedanjega časa, saj 
naj bi gospodinja glede na upo-
rabo različnih novih strojev v go-

spodinjstvu morala biti tehnič-
no usposobljena in seznanjena z 
ravnanjem z elektriko. Puntarjeva 
je z vso resnostjo, tako kot je leta 
vzgajala mlada dekleta, popisala 
različne vloge žene gospodinje, 
saj je doživljala gospodinjstvo kot 
poklic. »Najstarejši, najpogostejši 
in najzahtevnejši izmed vseh po-
klicev je gospodinjski poklic,« je 
zapisala. V delu se je posvetila skr-
bi žene za družino, izčrpno piše o 
nalogah materinstva, delu z otro-
ci in njihovi vzgoji, gospodinji kot 
opori ostarelim članom družine, 
imenuje jo tudi varuhinja družin-

skega zdravja ter tudi gospodi-
nja gostom in delavcem pri hiši. 
Ob vsej skrbi za dom in družino 
pa je zanimivo, da je Puntarjeva 
namenila tudi posebno poglavje 
skrbi gospodinje za sebe, za svo-
je zdravje, hrano, počitek in tudi 
osebno ravnovesje.

Od izdaje knjige »Na ženi dom 
stoji« letos mineva 55 let, odra-
sle so generacije mam in babic, a 
položaj ženske se je s sodobnim 
družbenim in tehnološkim razvo-
jem korenito spremenil. Če so po 
drugi svetovni vojni v gospodinj-
stva prihajali prvi stroji, so danes 
gospodinjstva tehnološko dobro 
opremljena, a ženske so v tem ob-
dobju prevzele tudi številne nove 
vloge, predvsem so se zaposlova-
le v različnih gospodarskih in ne-
gospodarskih panogah, kar jim 
je na nek način prineslo fi nančno 
samostojnost. Prav zato pa danes 
velikokrat zaradi celodnevne od-
sotnosti ne morejo več izpolnje-
vati vseh vlog gospodinje, zato bi 
težko še držal pregovor »gospo-
dinja z ušesi in očmi hišo varuje«.
 Polona Brenčič

Za večjo socialno vključenost 
in samooskrbo Brežičanov

Naslovnica knjige Puntarjeve

»Na ženi dom stoji«
Med ljudmi je že dolgo znan izrek, da žena podpira tri vogale v hiši, v skladu s tem 

je bil tudi naslov dela krške rojakinje Hedvike Puntar - »Na ženi dom stoji«. Kljub 

temu, da se v novejšem času v gospodinjska dela vključujejo tudi moški, so veli-

kokrat ženske še vedno tiste, ki poleg vseh obveznosti skrbijo za urejenost doma, 

zdravje, prehrano in za prijetno počutje vseh družinskih članov.
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Kam v Posavju?
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 pri-
sotnost beljakovin

• ob 10.00 v prostorih Dru-
štva kmetic Ajda v Bistrici 
ob Sotli (v prizidku Kultur-
nega doma): forum „Tako 
pa mi uporabljamo zeli-
šča“, v sklopu aktivnosti 
projekta Zelišča Posavja 

• ob 17.00 v MC Brežice: 
otroška gledališka predsta-
va „Tinka gre v šolo“

• ob 17.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: območna revi-
ja otroških pevskih zborov 
„Pesem mladih src 2014“

Petek, 14. 3.

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

• ob 17.00 v posebni sobi 
okrepčevalnice Mica v Sev-
nici: skupina EFT vabi na 
pogovor s karmično zdra-
vilko Neli Rep

• ob 18.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: pogovor z dr. Alen-
ko Spacal „O umetnicah in 
‚ženskem‘ spolu“ 

• ob 18.00 v MT Raka: mul-
timedijska delavnica

• ob 18.30 v MT Podbočje: 
fi lmski večer

• ob 19.00 v MC Brežice: sa-
mostojni koncert Simona 
Roguljića na kitari

• ob 20.00 v MC Krško: EVS 
volunteers auction

Sobota, 15. 3.

• ob 9.30 v MT Raka: spre-
hod v naravo

• ob 10.00 v MC Krško: MC 
direndaj - ustvarjalne de-
lavnice za otroke

• ob 10.00 v MT Senovo: de-
lavnica - tiskanje s spužvo 
na blago

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjalna delavnica: »Ej, 
bodi eko!«

• od 10.00 do 16.00 na gra-
du Rajhenburg: delavnica 
„Ilustracija za odrasle- iz-
delava piktogramske slika-
nice za najmlajše“, mento-
rica: Tina Brinovar; prijave 
do 14. 3. na breda.spaca-
pan@kd-krsko.si; kotizaci-
ja: otroci 10 €, odrasli 15 €

• ob 14.00 na ribniku Mač-
kovci v Brestanici: pomla-
dna poizkušnja ribjih jedi 
po simbolni ceni 1 €

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-

men: ping pong turnir
• ob 19.00 v župnijski cer-

kvi v Kapelah: KD Kapele se 
predstavi

• ob 21.30 v MC Krško: žur 
League of local techno le-
gends

Nedelja, 16. 3.

• od 16.00 do 18.00 v pro-
storih Fakultete za turizem 
Brežice: javna vodstva po 
razstavi Kolnarji, trgovci, 
obrtniki

• ob 18.00 v športni dvorani 
Radeče: veliki koncert Ta-
nje Žagar z gosti 

• ob 19.00 v MC Krško: ogled 
fi lma „Lord of the rings: 
The return of the king“

• ob 19.00 v dvorani gasil-
skega doma Cerklje ob Krki: 
18. prireditev Korajža velja

Ponedeljek, 17. 3.

• od 8.30 do 12.00 v Domu 
kulture Brežice: območno 
srečanje otroških gledali-
ških skupin

• ob 17.00 v MC Krško: tečaj 
poslovne angleščine „I need 
english for my work“

• ob 18.30 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: „Le kaj 
počne bog v nebesih, ko je 
na zemlji toliko trpečih“ – 
pogovorni večer s p. Karlom 
Gržanom

Torek, 18. 3.

• ob 9.00 v sejni sobi Občine 
Krško: zasedanje 24. otro-
škega parlamenta občin Kr-
ško in Kostanjevica na Krki 
na temo „Razmere v druž-
bi“

• ob 16.00 v Domu kultu-
re Radeče: gledališki dan 
2014 - srečanje otroških 
gledaliških skupin Rade-
če-Laško

• ob 17.00 v izposojevali-
šču Knjižnice Sevnica v Kr-
melju: pravljična urica z 
ustvarjalnico

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: gledališka pred-
stava „Kraja“ – komični 
triler

Sreda, 19. 3.

• od 9.00 do 11.00 na gradu 
Rajhenburg: Herman Lisjak 
na Gradu Rajhenburg - de-
lavnica Prometni znaki te 
varujejo, Prometna pot v 
Hermanov brlog; prosimo 
za najavo na zinka.jun-
kar@gradrajheburg.si ali 
07 6204 216; cena delavni-

ce: 1,5 EUR na udeleženca
• ob 12.30 v Kulturni dvo-

rani Sevnica: regijska kon-
ferenca „Lokalna samoo-
skrba: uveljavitev načela 
kratkih verig v sistemu jav-
nega naročanja hrane in ži-
vil v javnih zavodih“ 

• ob 16.00 v MC Sevnica: 
ustvarjalnica za materin-
ski dan

• ob 16.00 v prostorih Naše 
Hiše 470 na Velikem Trnu: 
prireditev „Ocvirki in vino“ 
- degustacija ocvirkovih 
jedi in vin

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

• ob 17.00 v avli ETrŠ Bre-
žice: Sijaj, sijaj sončece 
– območna revija otroških 
pevskih zborov

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: predavanje Anite Ke-
jžar Škulj „Notranja moč v 
Matrici življenja“

• ob 19.30 v KD Krško: ko-
medija „Dekliščina“ v iz-
vedbi gledališke skupine 
DKD Svoboda Senovo

Četrtek, 20. 3.

• dopoldne v Domu XIV. di-
vizije Senovo: območno 
srečanje otroških gledali-
ških skupin

• ob 17.00 v MC Krško: za-
četni tečaj AutoCAD 2D; 
prijave na benjamin.ko-
vac@mc-krsko.si ali 041 
758 408

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: prireditev Špor-
tnik leta 2013

• ob 18.00 v Mosconovi ga-
leriji na gradu Sevnica: od-
prtje samostojne slikarske 
razstave »Ona« avtorice 
Milene Roštohar

• ob 18.00 v galeriji Posa-
vskega muzeja Brežice: 
Parafraze - državna temat-
ska razstava

• ob 18.00 v Knjižnici Bre-
žice: začetek nove sezone 
bralnega projekta „Posav-
ci beremo skupaj“ z Man-
co Košir

• ob 19.30 v KD Krško: ko-
medija „Dekliščina“ v iz-
vedbi gledališke skupine 
DKD Svoboda Senovo

Petek, 21. 3.

• ob 9.00 v MC Brežice: za-
sedanje 24. otroškega par-
lamenta občine Brežice na 
temo „Razmere v družbi“

• ob 14.30 v MT Senovo: 
ogled dokumentarnega fi l-
ma o vesolju

• ob 16.30 na gradu Sevni-
ca: praznovanje svetovne-
ga dneva lutk z lutkovni-
mi predstavami za otroke, 
vstopnine ni

• ob 17.00 v KD Krško: Pisan 
kot metulj – dobrodelna 
prireditev ob svetovnem 
dnevu oseb z Downovim 
sindromom

• ob 17.00 v MC Krško: ku-
harska delavnica – peka pi-
škotov

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-

men: ustvarjalna delavni-
ca - rožica za mamo

• ob 18.00 v MT Raka: poto-
pisno predavanje Anje Str-
gar „Uganda – neprecenlji-
va izkušnja“

• ob 19.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: začetek 
nove sezone bralnega pro-
jekta „Posavci beremo sku-
paj“ z Ifi genijo Simonović

• ob 19.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: literarni 
večer z Ifi genijo Simono-
vić, začetek bralnega pro-
jekta Posavci beremo sku-
paj 2014

• ob 19.00 v MC Brežice: 
ogled fi lma, pogovor in 
razstava fotografi j „Malavi 
– tam, kjer je srce doma“

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Butnhrupn

• ob 21.00 v Domu PORP Ra-
deče: Koncert z gosti Ma-
kadam SP iz Sevnice in 
Earth Shock iz Laškega

Sobota, 22. 3.

• ob 8.00 v Domu kultu-
re Radeče: gledališki dan 
2014 - srečanje otroških 
gledaliških skupin Rade-
če-Laško

• ob 8.00 pred Srednjo šolo 
Sevnica: test hoje na 2 km

• od 8.45 dalje v dvorani 
Gimnazije Brežice: veliki 
mednarodni turnir v bad-
mintonu; ob 20.00 v več-
namenski dvorani Pišece: 
slavnostna podelitev na-
grad

• ob 9.00 v MT Veliki Kamen: 
prva pomoč

• od 9.00 dalje v Brežicah: 
čistilna akcija "Očistimo 
Brežice"

• ob 9.30 v MT Raka: izdela-
va nakita

• ob 10.00 v predavalnici 
Zdravstvenega doma Sev-
nica: predavanje „Dejav-
niki tveganja za nastanek 
srčno žilnih obolenj“ in 
„Zdrav življenjski slog“

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
darilce za mojo mamico

• od 15.00 dalje v Domu 
krajanov Sromlje: zaključ-
na prireditev 2. festivala 
posavskih vin Sromlje 2014

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: fi lmski večer

• ob 18.00 v prostorih „su-
šilnice“ v Bistrici ob Sotli: 
potopisno predavanje Maje 
Ratej o Caminu „Samo tvo-
ja pot je prava pot“

• ob 18.00 v Domu krajanov 
Čatež ob Savi: Naših 10 let 
– jubilejni koncert Ljudskih 
pevk Žejno

• ob 19.00 na sedežu Zavo-
da Svibna v Brezovski Gori: 
predavanje Andreje Brence 
„Ekološka pridelava grozd-
ja“ - ob mednarodnem 
dnevu voda, vstop prost

• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: tradicionalna pri-
reditev „Pomlad prihaja“

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert ABOP + DJ

• ob 21.00 v MC Brežice: St. 
Patrick‘s day – koncert Bel-
fast Food

tradicija iz Rogatca
ERAKMESNINE

od 1928

Nedelja, 23. 3.

• ob 9.00 dalje v Bistrici ob 
Sotli: „Jožeki kuhajo go-
laž“ na Jožefovem sejmu

• od 16.00 do 18.00 v pro-
storih Fakultete za turi-
zem Brežice: javna vod-
stva po razstavi Kolnarji, 
trgovci, obrtniki

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: gledališka pred-
stava „Razred“ v izvedbi 
mladinske skupine PD Vr-
hovo, za abonma odrasli in 
za izven

Ponedeljek, 24. 3.

• ob 15.30 v učilnici OZ Rde-
čega križa Sevnica: prvi del 
tečaja prve pomoči za bo-
doče voznike in vse, ki že-
lijo znanje obnoviti

• ob 16.30 v Knjižnici Sevni-
ca: literarna ustvarjalnica z 
Marijo Kalčič „V meni pre-
biva ... 2“

• ob 17.30 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
delavnica Zdrava pridelava 
hrane kot podjetniška pri-
ložnost, v sklopu aktivnosti 
projekta Trapistin; zažele-
ne najave na anita.radko-

Spoštovani ljubitelji ribjih jedi!
V sodelovanju z Gostilno Ribnik vas vabimo na 

pomladno poizkušnjo jedi iz rib
ribnikov. V soboto, 15. marca 2014, boste lahko od 

14. ure dalje po simbolni ceni 1 EUR okušali 
zdrave ribje dobrote.

Dobrodošli na brestaniškem ribniku!

vic@mestnimuzejkrsko.si 
ali 031 422 803

• ob 19.00 v športni dvorani 
Brežice: 3. dobrodelni kon-
cert za mamograf, nasto-
pajo: Modrijani, Hazard, 
Big band Krško z Nuško 
Drašček, ansambel Hervol, 
ansambel Okrogli muzikan-
ti, VOX Posavci, Mariachi 
Fiesta en Jalisco, folklor-
na skupina OŠ Brežice

Torek, 25. 3.

• ob 15.30 v učilnici OZ Rde-
čega križa Sevnica: drugi 
del tečaja prve pomoči za 
bodoče voznike in vse, ki 
želijo znanje obnoviti

Sreda, 26. 3.

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

• ob 18.00 v gasilskem 
domu na Studencu: pre-
davanje o arheološki de-
diščini Studenca

Posavci beremo 
skupaj.

MANCA KOŠIR

NEJC GAZVODA

med 

Bralni projekt 

Športna dvorana Brežice

24. 3. ob 19h

Organizatorja:  Društvo zdravje za Posavje 
v sodelovanju z Občino Brežice

DRUŠTVO ZAZDRAVJE POSAVJE

Vstopnice: 
v predprodaji 10 € 

in 15 € 
na dan koncerta:

3. DOBRODELNI KONCERT 
   ZA MAMOGRAF
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Loka : Dobova 
29:18, Radeče : Gorišnica 
28:27
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 
27, 3. Dobova 20, 8. Rade-
če 13

ČLANI – 2. SRL
Rezultati – Brežice : Ajdov-
ščina 30:29, Sežana : Breži-
ce 27:37
Lestvica – 1. Koper 36, 4. 
Brežice 29

MLADINCI – 1. SRL
Rezultat – Ribnica : Krško 
41:26
Lestvica - 1. Celje 28, 9. Kr-
ško 13

MLADINCI – 2. SRL za 1. - 6. 
mesto
Rezultati – Koper : Sevnica 
32:26, Ormož : Brežice 21:26
Lestvica – 1. Brežice 10, 4. 
Sevnica 2

MALI NOGOMET

ČLANI – 1. SFL
Rezultat – Maribor : Sevnica 
10:4 (Martić 2, Koprivnjak, 
Škorić)
Končna lestvica rednega dela 
– 1. Litija 33, 3. Sevnica 25

ČLANI POKAL – FINALNI 
TURNIR
Polfi nale – Oplast Kobarid : 
Sevnica 3:4 (Pešec, Kurtić, 
Nečemer, Škorić)
Finale – Litija : Sevnica 4:1 
(Mehić)

MLADI U21
Rezultat - Sevnica : Ptuj 8:3
Lestvica – 1. Sevnica 27

ODBOJKA

ČLANICE – 3. DOL CENTER
Rezultat – Šentvid : Brestani-
ca 0:3 (11:25, 24:26, 20:25)
Lestvica – 1. Kostak Elmont 
Brestanica 34

ČLANI – 3. DOL ZAHOD
Rezultati – Braslovče : Ko-
stanjevica 3:1 (19:25, 25:22, 
25:13, 26:24), Kostanjevica : 
Triglav II 3:1 (20:25, 27:25, 
25:22, 25:20)
Lestvica - Logatec 46, Kosta-
njevica na Krki 24

KOŠARKA

ČLANI – 3. SKL
Rezultati – Kamnik : Krško 
53:83, Krško : Slovenj Gra-
dec 103:75
Lestvica – 1. Celje 31, 2. Po-
savje Krško 26 (uvrstitev v 
ligo za prvaka 3. SKL)

4. SKL – VZHOD B – 2. del
Rezultati – Vransko : Podbo-
čje 86:51, Fenomeni : Sev-
nica 77:81, Ptuj : Podbo-
čje 67:76, Sevnica : Kočevje 
83:101
Lestvica – 1. Vojnik 21, 4. Po-
savje Sevnica 19, 5. Posavje 
Podbočje 15

MLADINCI – 2. SKL – B3 
VZHOD
Rezultat - Nazarje : Krško 
57:45
Lestvica – 1. Posavje Krško 28

Predlog o izboru povabljenih 
športnikov je pripravila stro-
kovna komisija za šport ob-
čine Krško v sodelovanju s 
Športno zvezo Krško na osno-
vi predlogov, ki so jih poda-
li športni klubi in društva v 
občini Krško. Kot je pojasnil 
predsednik strokovne komisi-
je Boštjan Pirc, so na spre-
jem povabili športnike, ki so 
v preteklem letu osvojili eno 
od prvih treh mest na držav-
nem prvenstvu, se uvrstili do 
šestega mesta na tekmah za 
svetovno in evropsko prven-
stvo ter dosegli kategoriza-
cijo pri Olimpijskem komi-
teju Slovenije. Za sprejem 
športnikov lahko kandidira-
jo starostne skupine članov, 
mladincev in kadetov, ki niso 
mlajši od 14 let. V izbor so bili 
vključeni tudi športniki inva-
lidi, ki so dosegli pomemb-
ne dosežke na nacionalnih 
in mednarodnih prvenstvih 
za invalide ali so člani držav-
ne invalidske reprezentance. 
Župan mag. Miran Stanko je 
v svojem nagovoru izpostavil 
številne športne objekte v ob-
čini, ki omogočajo vadbo v ra-
znih disciplinah, kot kritično 
točko pa izpostavil manjkajoč 
bazen, ki pa je še vedno v ob-
činskih načrtih.
Priznanja so prejeli člana 
Strelskega društva Leskovec 
pri Krškem Damjan Pavlin in 
Jakob Freeland; član Špor-
tnega društva Posavje Jaro-
slav Kovačič; člana Plesnega 
kluba Lukec Krško Sebastijan 

Sprejem za smetano krškega športa
KRŠKO - Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 7. marca v Kulturnem domu Krško sprejel športnike, 
ki so v letu 2013 dosegli vidnejše rezultate v posameznih športnih disciplinah in hkrati pomembno pri-
spevali k večji prepoznavnosti občine Krško in države. 

in Luka Vodlan; mladinska 
ekipa Rokometnega kluba 
Krško v sestavi Simon Sin-
tič, Tilen Majerle, Tadej So-
botič, Andraž Polutnik, Ma-
tej Kučič, Dejan Lipej, Žiga 
Fabijan, Gašper Škofl ek, Mi-
tja Omerzel, Matic Kastelic, 
Armin Vovčko, Rok Kodrič, 
Jaka Bračun, Nejc Dimc, Mi-
roslav Grilc in Dejan Vovk; 
kadetska ekipa Rokometne-
ga kluba Krško v sestavi Mar-
ko Kodrič, Kristijan Polovič, 
Jaka Tomše, Tadej Koretič, 
Gašper Perko, Alen Zorič, 
Robert Ferlin, Primož Ko-
štomaj, Mitja Romih, An-
draž Dragan, Jure Škafar, 
Tilen Kovač, Marko Sintič, 
Kristijan Kozole, Domen Si-
košek Pelko in Mitja Jagrič; 
člani Plavalnega kluba Celu-
lozar Krško Jaka Kramaršič, 
Nika Bizjak, Andraž Dostal, 
Karmen Zorič, Špela Grilc, 

Jan Žičkar ter Lara Jambri-
ško, Marko Mišanovič, Anže 
Kozole, Lovro Arh in Aljaž 
Bogolin; člana Karate kluba 
Triglav Krško Nina Zupančič 
in Igor Kelbič; član Posavske-
ga alpinističnega kluba Nejc 
Pozvek; člani Kluba tajske-
ga boksa Krško Sebastjan Bo-
golin, Tilen Varlec, Grega 
Mežič, Dejan Hlebec, Alen 
Abazovič, Benjamin Medve-

šek in Mitja Radej; član Ša-
hovskega kluba Triglav Krško 
Peter Urbanč; član AMD Kr-
ško Matic Ivačič; član Tria-
tlon kluba Krško Bruno Gla-
ser ter člani Radiokluba 
Krško Petra Levičar, Adrija-
na Moškon, Blaž Hrvatin in 
Janez Kuselj.

Na sprejemu, ki ga je vodil 
Luka Bregar, je sodeloval Mi-
roslav Mikeln, ki je že vse ži-
vljenje povezan s športom in 
je prisotnim nanizal nekaj 
anekdot iz svoje mladosti. 
Sprejem so s športno obarva-
nimi nastopi popestrili učenci 
OŠ Jurija Dalmatina in OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško ter 
člani Judo kluba Krško, s kul-
turno-zabavnimi nastopi pa 
učenci OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica in Glasbena šola 
Krško. Predstavilo se je tudi 
Športno društvo Plavalček, ki 
skrbi za športno udejstvova-
nje oseb s posebnimi potre-
bami in gibalno oviranih.
 Peter Pavlovič

Med povabljenimi na sprejem so bili tudi člani Kluba taj-
skega boksa Krško.

BLANCA – 8. marca je pred OŠ Blanca potekal zadnji, peti 
tek, ki je štel za pokal Sevnice 2013. Tokrat se je na štartu 
zbralo 98 tekmovalcev, najmlajši so tekli na 300, 600, 1.000 
in 2.000 m, člani in članice pa so se pomerili na 4.000 m dol-

gi zahtevni kros progi z vzponi in spusti. Pri članih si je abso-
lutno zmago ponovno pritekel Robert Lendaro, pri članicah 
pa Karin Gošek, oba AK Sevnica. Zmagovalci po kategori-
jah so postali še: Jan Kokalj, Mateja Zoran, Brigita Karlo-
všek, Dušan Krašovec in Zdravko Kukman. Zmagovalci pri 
najmlajših kategorijah so: Ivana Sešlar, Sven Šunta, Ajda 
Slapšak, Tomi Bajc, Nika Dobovšek, Enej Jagodič, Anže 
Trebše, Karin Gošek, Luan Karadivaj, Aleksandra Krošelj 
in Boštjan Sladič. Sledila je končna podelitev za pokal Sev-
nice 2013, v katerega je bilo vključenih pet tekov, ki so po-
tekali od oktobra 2013 do marca 2014 v Šentjanžu, Sevni-
ci, Krmelju, Boštanju in na Blanci. Absolutni zmagovalec pri 
članih je postal Lendaro, pri članicah pa mlada Hana Kra-
njec, OŠ Blanca. Po posameznih kategorijah so postali zma-
govalci sevniškega pokala 2013: Ivana Sešlar, Sven Šunta, 
Ajda Slapšak, Tomi Bajc, Nika Dobovšek, Enej Jagodič, Nina 
Lindič, Anže Trebše, Urška Arzenšek, Luan Karavidaj, Nina 
Kranjec, Boštjan Sladič, Hana Kranjec, Miha Povšič, Polo-
na Zevnik, Robert Lendaro, Brigita Karlovšek, Dušan Krašo-
vec in Zdravko Kukman.  V. L.

Zaključen sevniški tekaški pokal

Štart teka na 4000 m na Blanci

Javno protestno pismo „Kdo se iz 
gimnastike (telovadk) dela norce?“
Gimnastika velja za temeljni in bazični šport, osnova vsem ostalim 
športom, kar je splošno in znano dejstvo. V Krškem žensko športno 
gimnastiko že 21. leto goji Gimnastično društvo "Rain" Krško, dobi-
tnik občinskega priznanja 2004 in priznanja KS Krško 2008. Toliko 
bolj smo bili v vodstvu GD Rain Krško ogorčeni in presenečeni nad 
informacijo, da predlagani telovadki za sprejem športnikov 2013 
pri županu g. Miranu Stanku, Lara Žibert in Petra Purkat, nista bili 
uvrščeni na seznam (po)vabljenih športnikov, po sklepu strokovne 
Komisije za šport pri OS Občine Krško.

Iz navedenega je videti, da je strokovna Komisija za šport "zgreši-
la" vsaj, glede na kriterije sodeč, telovadko Petro Purkat, ki je po 
kriterijih osvojila 3. mesto na uradnem DP 2013 Gimnastične zveze 
Slovenije v mnogoboju posamezno v 4. stopnji 13+ v starosti 14 let 
(letnik:1999). Je potrebno še kaj več? Strokovna komisija za šport 
(njena sestava ni znana) lahko po razpisanih kriterijih tudi "spre-
meni kriterije", vendar jih je tokrat po besedah g. Boštjana Pir-
ca le zaostrila in ne uvidela, da je Lara Žibert najuspešnejša posa-
vsko-dolenjska telovadka (članica), da v zadnjih desetih letih v tej 
športni zvrsti ni bilo takšnih rezultatov, kaj šele telovadke, ki bi 
vztrajala kljub svojim 17 letom (!), zaradi česar po našem mnenju 
zasluži čast in pozornost, ki ji pripada, ne glede na ozke t. i. "kri-
terije"? Ste "šparali" na priznanjih športnicam?

Sprašujem se, kako sedaj staršem otrok in telovadki obrazložiti, da 
je doseženo 3. mesto na uradnem državnem prvenstvu (DP) prema-
lo, da bi telovadki župan izrekel priznanje? Kako staršem in telovad-
ki razložiti, da je telovadka sicer naj-naj pri 17 letih, ampak je to 
za zelo "strokovno" Komisijo za šport žal premalo, ker ima samo kri-
terije in nič srčnosti? Kako ob takem ignorantskem odnosu do enega 
najtežjih in najzahtevnejših športov še katerikoli deklici-telovadki 
vsaditi ljubezen do športa, dajati upanje ter vzpodbudo za vadbo 
in odrekanje, ko pa ni in ni razumevanja za to zvrst športne pano-
ge niti ob letnem županovem sprejemu? In ko se ob zahtevanih od-
govorih in obrazložitvah odgovornost za nestrokovnost prelaga le 
eden na drugega? In sprejem je izpeljan brez potrjenega zapisni-
ka Komisije za šport, tako da kakršnakoli pritožba ni možna? In ne-
nazadnje: zakaj se zgodovina ponavlja? Zakaj takšne namerne "na-
pake" sledijo vedno pri Gimnastičnem društvu "Rain" Krško? Zakaj 
se ponavlja zgodba iz leta 2004 in državne prvakinje leta 2004 na 
dvovišinski bradlji Urške Štus, ki je doživela enako diskreditacijo? 
Komu je torej delo Gimnastičnega društva "Rain" Krško trn v peti?

Pristojnim predlagamo, da s svojim nonšalantnim vedenjem in stro-
kovnostjo v bodoče sami določijo športnike/ce, ki bodo deležni le-
tnega sprejema pri županu in pri tem uporabijo več srčnosti kot pa-
meti in od strokovnih delavcev v društvih ne zahtevajo predlogov, 
če jih ne upoštevajo oz. negirajo.
 Vodstvo GD "Rain" Krško
 za: Renato Zorko, trener I. ŽŠG

prejeli smo

PODČETRTEK, SEVNICA - Ekipa KMN Sevnica je minuli konec 
tedna v Podčetrtku nastopala na zaključnem turnirju pokala 
NZS v futsalu. Sevničani so v polfi nalu nekoliko presenetljivo 
premagali ekipo KMN Oplast Kobarid s 4:3. Potem ko so kar 
trikrat zaostajali za Kobaridčani, so vsakič izenačili (zadeli 
so Gregor Pešec, Nenad Kurtić in Jan Nečemer), z golom 
v 31. minuti pa je odločil mladi reprezentant Irnes Škorić. 
Oplast je v zadnjih štirih minutah igral z vratarjem igralcem 
v polju, a so se Sevničani obranili. Tekmo je obeležilo tudi 
izvrstno navijanje navijaških skupin iz Kobarida in Sevnice.
V fi nalu se je sevniška ekipa znova ob bučni podpori svojih 
navijačev pomerila z ekipo FC Litija, ki si je fi nale priigrala 
šele po streljanju kazenskih strelov (10:8) proti ekipi Dobo-
vec Trgovine Jager. Aktualni državni prvaki so bili boljši s 4:1, 
edini zadetek za Sevničane je dosegel Ševzet Mehić. »Česti-
tam Litiji. Vidi se, da imajo njihovi igralci v nogah mali mi-
lijon takih tekem, mi pa še ne. Mojim igralcem nimam kaj 
očitati, dali so vse od sebe. Pred nami je svetla prihodnost!« 
je po tekmi dejal sevniški trener Mitja Jontez.  P. P.

Sevničani klonili v finalu pokala
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Anja Žvab, Krško – dečka,
• Mojca Gunčar, Čretež pri 

Krškem – deklico, 
• Olga Peterkoč, Gabrje pri 

Dobovi – deklico,
• Naida Mujdžić, Senovo – 

dečka,
• Darja Slemenšek, Vinji 

Vrh – dečka,
• Maja Djurdjević, Krško – 

dečka,
• Andreja Mihelin, Polje pri 

Bistrici – dečka,
• Maja Šušterič, Dolenja 

vas pri Krškem – dečka,
• Suzana Černelč, Pavlova 

vas – deklico, 
• Martina Prah, Brežice – 

dečka,
• Mateja Pirc, Sela pri 

Dobovi – dečka,
• Petra Judež, Krško – 

deklico,
• Samanta Pirc, Pišece – 

deklico,

rojstva • Nina Mujezinović, Velike 
Malence – dečka,

• Karolina Salmič, Kalce–
Naklo – dečka,

• Jasmina Krapež, Kočarija 
– deklico,

• Andreja Molan, Stari Grad 
– deklico.

• Primož Karlič in Jasmina 
Tratar, oba z Vrhka,

• Marjan Pavlovič in Alenka 
Sršen, oba iz Bušeče vasi,

• Damir Smiljanić s Hrvaške 
in Mateja Gregorič iz 
Mihalovca,

• Jože Vogrinc in Mateja 
Verbančič, oba iz Vrhja 
pri Kapelah,

• David Kiren in Mateja 
Sintič, oba z Jelš,

• Mihael Frelih s Cerine in 
Klaudija Stanič z Gorenje 
Pirošice.   

ČESTITAMO!

poroke

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

Mojca Ferlič iz Maribora in Matej Vodopivc iz Bre-
stanice, 21. december 2013 na Rogli (Foto: Najina 
poroka.com)

PRIREDITVE V MESECU MARCU
 

Razstava ročnih del ročnodelske skupine
MRAVLJICE

Skupina deluje v okviru nacionalnega društva za kakovost življenja Ozara 
Slovenija, enota v Sevnici. Pridne in spretne »mravljice« se tedensko 
srečujejo v prostorih društva. Ob veselem druženju si izmenjujejo mnenja, 
izkušnje in različne tehnike vezenja, z idejami pa jim na pomoč priskoči 
tudi mentorica. Razstava bo na ogled do srede, 2. aprila 2014.

PRAVLJIČNA URICA Z USTVARJALNICO

• v Izposojevališču Krmelj, 
v torek, 18. marca 2014, ob 17. uri

• v Knjižnici Sevnica, 
v sredo, 19. marca 2014, ob 17. uri

Predavanje Notranja moč v Matrici življenja 

• v sredo, 19. marca 2014, ob 18. uri
Po priljubljeni knjižni uspešnici Ponovna povezava dr. Erica Pearla so 
posneli fi lm Matrica življenja, ki si ga bomo na tokratnem večeru ogledali 
v krajši različici. V njem se zvrstijo osupljivi primeri ozdravitev otrok in 
odraslih, ki so vse tudi znanstveno pojasnjene. Po ogledu dokumentarnega 
fi lma bomo prisluhnili nizu spoznanj v pripovedi Anite Kejžar Škulj, 
pionirke ponovne povezave v Sloveniji in NLP Coach (nevrolingvistično 
programiranje) ter uspešne raziskovalke novih vpogledov v človeka in v 
njegovo blagostanje.

Literarna ustvarjalnica
V MENI PREBIVA ... 2

• v ponedeljek, 24. marca 2014, ob 16.30
Literarno ustvarjalnico vodi Marija Kalčič.

Predstavitev knjige
Le kaj počne Bog v nebesih, 

ko je na zemlji toliko trpečih?

• v ponedeljek, 31. marca 2014, ob 18. uri
V knjigi avtor Karel Gržan poizkuša rehabilitirati podobo Boga, ki 
je bil in je še vedno v slovenskih cerkvah premnogokrat prikazan kot 
krvoločen sodnik. Avtor razpira številna vprašanja in nanje skicira 
odgovor predvsem s pomočjo lastnih izkušenj, ljubezni do Boga in ljudi, 
hkrati pa odpira paleto za življenje pomenljivih razmišljanj. Z avtorjem 
se bo pogovarjala Desa Muck.

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 

Vljudno vabljeni!

Društvo upokojencev Krško,
Cesta 4. julija 57, Krško

VABILO

Vse člane Društva upokojencev Krško vabimo na 
REDNI ZBOR, ki bo v soboto, 15. marca, 

ob 10. uri v Kulturnem domu Krško.

Za popestritev bodo poskrbeli izvajalci 
kulturnega programa in predavatelj s temo 

Skupaj za varnost starejših.

Po končanem zboru 
bomo v avli Kulturnega doma še malo poklepetali 

in se poveselili ob prigrizku in pijači.

Vljudno vabljeni!

CELULIT STOP - Uspešna AWT terapija

Prva predstava:   Kulturni dom Krško 

 
  19. marec, ob 19.30 

Druga predstava:  Kulturni dom Krško 

 
  20. marec, ob 19.30

Predprodaja 

vstopnic: 

Kulturni dom 

Krško

CERKLJE OB KRKI – V dvorani gasilskega doma v Cerkljah 
ob Krki je na dan žena potekala dobrodelna prireditev z 
naslovom Skupaj zmoremo vse, ki jo je pripravilo 19 učen-
cev 9. razreda OŠ Cerklje ob Krki z razredničarko in svo-
jimi starši. 

S kulturnim programom, ki sta ga povezovala učenca Eva Ko-
drič in Gašper Marinček ter v katerem so s petjem, plesom in 
igranjem na harmoniko nastopili devetošolci sami, kot gostje 
pa člani Klape Parangal, so želeli uresničiti eno izmed števil-
nih želja v tem letu. Izkupiček prireditve, kamor sta spadala 
tudi licitacija slike, ki so jo ustvarili trije učenci 9. razreda, in 
srečelov na koncu, bo namreč namenjen za njihovo zaključno 
ekskurzijo in valeto, ki jih čakata ob zaključku šolanja v Cer-
kljah. Novice, da so na koncu zbrali več kot tisoč evrov, se je 
zelo razveselila tudi razredničarka Tanja Lekić, ki je bila tudi 
pobudnica te prireditve. Ravnateljica cerkljanske šole Andreja 
Urbanč, ki so ji učenci v zahvalo pripravili lepo darilo, pa je ob 
tem dejala, da se v njenih 11 letih ravnateljstva še ni zgodilo, 
da bi skupina staršev z učenci in razredničarko pripravila ne-
kaj tako čudovitega, kot se je 
zgodilo minulo soboto zvečer. 
Po zaključku prireditve se je 
druženje nadaljevalo ob stoj-
nicah z dobrotami.
 R. Retelj

Dokazali, da skupaj zmorejo vse

V 9. razredu OŠ Cerklje ob Krki je najbolj priljubljena 
harmonika.

S Posavskim obzornikom 
prisluhnite Tanji Žagar!

Vedno dinamična pevka Tanja Žagar tokrat 
prihaja v Radeče. V nedeljo, 16. marca, bo 

svoje največje uspešnice delila z občinstvom ob 
18. uri v Športni dvorani Radeče. Občinstvu se 
bo pridružilo tudi 5 izžrebancev Posavskega 
obzornika, ki bodo pravilno odgovorili na 

vprašanje:

V kateri rubriki Posavskega obzornika 
objavljamo slike mladoporočencev?

Ker se datum koncerta zelo hitro približuje, bo na-
gradna igra tokrat izjemoma potekala samo preko 
elektronske pošte. Vaš pravilni odgovor nam sku-
paj s podatki (ime, priimek, naslov, po želji dodaj-
te telefonsko številko) prosimo do 14. marca zve-
čer pošljite na naš naslov: 

nagradna.igra@posavje.info

Srečne izžrebance bomo o prejemu nagrade 
obvestili na posredovane kontakte.

Veliko sončnih trenutkov vam želimo,
vaš Posavski obzornik

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

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

Kultura v Posavju
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Ireni Štrajhar, Marija Dobje 14, 
3222 Dramlje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-

boto 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. Krjavelj - Ko zvečer ob meni zaspiš 

Kupon št. 197
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

Ema 2014 brez Posavcev, prvenec VIP Banda, posav-
ski bobnar stopil ob bok znanim imenom. Tokrat pre-
berite:

Pa smo jo le dobili. Na Emi 2014 je zmagala Tinkara Ko-
vač, ki nas bo s skladbo Spet/Round and Round zastopa-
la na tekmovanju za Pesem Evrovizije 2014, ki bo maja 
v Københavnu na Danskem. Tinkara je v fi nalu premaga-
la zasedbo Muff, ki je bila po rezultatih glasovanja dru-
gi superfi nalist. Posavci tokrat na tekmovanju nismo ime-
li svojih predstavnikov, ostane pa nam le spomin na leto 
2001, ko je Nuša Derenda zmagal s pesmijo Energy, ter 
leto 2004, ko je s pesmijo Stay forever zmagal Duo Platin, 
katerega polovica dueta je tudi Krčan Simon Gomilšek.

VIP Band je izdal svoj prvi studijski komad. Frazo Ka pa 
to!, ki jo poznajo prav vsi gledalci Vid in Pero šova, je na-

mreč preoblekel v notni 
zapis. „Ker se v šovu zgodi 
kar koli … in se!, smo čla-
ni VIP Banda poskrbeli, da 
je nalezljiva fraza Ka pa 
to! dobila čisto svojo pe-
sem. Ka pa to! je naš prvi 
skupni studijski komad z 

močnim sporočilom, ki smo se ga med ustvarjanjem dr-
žali tudi sami: Srce poslušaj, pelje te v pravo smer,“  je 
medijem med drugim zaupal saksofonist Bojan Zupančič. 
Od posavskih glasbenikov pa boste v omenjeni skupini po-
leg Bojana zasledili tudi bobnarja Janeza Gabriča. Glasbo 
in aranžma za pesem sta napisala Bojan Zupančič in Mate 
Brodar, besedilo Mate Brodar in Rok Terkaj, za miksanje 
in mastering pa je poskrbel Gregor Zemljič.

Blaž Sotošek, ki prihaja iz Posavja, bolj poznan kot 
bobnar pri skupini Tide, ki smo jo v naši ubriki že pred-
stavljali, je pred kratkim postal predstavnik za bob-
ne Crush Drums & Percussion ter s tem 
stopil ob bok svetovno priznanim bob-
narskim imenom, kot so: Bobby Amaro 
(Orgy), Mark Castillo (Emmure), Zyon 
Cavalera (Soulfl y), Art Cruz (Prong), 
Jay Postones (Tessarect) ... S svojim 
novim bobnarskim setom, ki ga je pro-
ti koncu leta 2013 Rhytm Magazine nagradila z nazi-
vom za najboljši produkt leta, je več kot navdušen in s 
tem dodatno motiviran za nove podvige. Blaž sicer že 
od sedmega leta igra bobne, v preteklosti je sodelo-
val na mnogih mednarodnih glasbenih projektih, leta 
2006 bil na natečaju Newcomer proglašen za najbolj-
šega bobnarja, v letu 2011 pa se pridružil udarni hard 
rock – grunge skupini Tide. Spomnimo, omenjena sku-
pina si je oder delila s številnimi velikimi imeni, kot so 
Slash feat. Myles Kennedy and the Conspirators, Iron 
Maiden, Sunrise Avenue ...

V teh dneh je izšel prvi EP brežiške elektro-rock za-
sedbe Kontradikshn z naslovom Anatomy. EP je izšel 
tako v fi zični kot digitalni obliki. „Na CD-ju se pot zač-

ne s kratkim uvodom, nato sledijo 
tri avtorske skladbe in dve prede-
lavi gostujočih DJ-jev (Ian Green 
in Subsonic Tribe). Zgodba o Kon-
tradikshn se tako začenja, v jese-
ni pa se obeta novo zanimivo po-
glavje z izidom prvega albuma,“ so 
nam zaupali. Fantje so nase opozo-
rili že lani na 6. Jelen Demofestu v 

Banja Luki, kjer so s svojim brezkompromisnim živim 
nastopom prepričali žirijo, ki jim je med več kot šti-
risto prijavljenimi in pozneje 34 nastopajočimi priso-
dila drugo mesto. S tem so se kot prvi slovenski band 
uvrstili med najboljše tri nastopajoče. V istem letu so 
nastopili tudi kot fi nalisti ŠouRock-a v Štuku. Kontra-
dikshn so: Petar Stojanović (vokal, kitara, sint), Ma-
tej Plešej (kitara, sint), Aleš Rupar (bobni) in Matic 
B. Strojanšek (bas kitara).

Ansambel Brežiški fl osarji je tudi v letošnjem letu 
v polnem zagonu. „Pred kratkim smo posneli dva vi-
deospota – Od Mosteca do Čateža, ki smo ga snemali 
na splavu na Moste-
cu, in Moj stari te-
renc, ki smo ga po-
sneli na Trebežu pri 
Artičah,“ pravijo. 
Letos namreč mine-
va že 14. leto nji-
hovega delovanja, 
tako da jih čaka kon-
cert ob 15-letnici, ki 
ga bodo obeležili tako, kot se spodobi. „Pripravljamo 
tudi že nove skladbe, ki bo predstavljene na nekate-
rih festivalih. Kaj kmalu pa bodo poslušalci lahko slišali 
skladbo, ki jo je prepevala Viktorija, in sicer v narodni 
preobleki.“ Brežiški fl osarji pa so se ob obletnici spo-
mnili tudi njihovega ustanovitelja in prijatelja Franci-
ja Lepšine, ki pa je pred štirimi leti prenehal aktivno 
sodelovati z ansamblom.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 15. marec, ob 17. uriZDRAVJE PRIHAJA OD ZNOTRAJ

Bazičnost je enostaven in izvedljiv način preprečevanja te-
žav z zdravjem, ne da bi morali skrbeti za kalorije, sladkor, 
maščobe, holesterol ... Veliko nam priljubljenih živil je od-
govornih za zakisanost telesa in naselitev patogenih mikroor-
ganizmov. Zelenjava je najpomembnejši vir hranil, ki nam ga 
ponuja narava. Zagotavlja bazično ravnovesje v našem telesu 
in ga oskrbuje z minerali, beljakovinami, vitamini, fi tohranili 
- z izjemno nizko vsebnostjo kalorij in sladkorja. Trave zdru-
žujejo vse prednosti zelene zelenjave in jih presegajo. Pripo-
ročamo Vam pšenično in ječmenovo travo, ki ju pri nas dobi-
te v obliki prahu. Zelišča in začimbe so nepogrešljive v naši 
prehrani. Čebula, česen in ingver delujejo zoper škodljivim 
mikroorganizmom, kajenski poper, kumina, kurkuma pa spod-
bujajo prebavo ... Novost v naši ponudbi so naslednji super iz-
delki: PH MEŠANICA ZELENIL v prahu (42 različnih trav, zelišč, 
listje, sadje, zelenjava, korenine in ohrovt). Vsebnost številnih 
naravnih vitaminov, mineralov, aminokislin in fl avonoidov pod-
pira delovanje našega telesa, ga razstruplja in deluje antibak-
terijsko. PURIPHY - bazične kapljice za vodo in ostale napit-
ke z visokim PH (deionizirana voda, kalijev karbonat, natrijev 
hidrogenkarbonat, kalijev hidroksid). Voda pomaga pri izvaja-
nju skoraj vseh bioloških, mehanskih in kemičnih procesov, ki 
se odvijajo v našem telesu. Ščiti organe, prenaša hranilne sno-
vi v celicah in odpravlja kisle odpadke. TEKOČI KLOROFIL (iz-
vleček iz murvinih listov). Znanstveno je dokazano, da se klo-
rofi l v človeškem telesu pretvori v hemoglobin. Klorofi l bogati 
prehrano, določa količino in kakovost krvi ter podpira transport 
kisika do celic, kar pomeni boljšo cirkulacijo in boljše delova-
nje organov. Kislinsko bazično ravnovesje v našem telesu je 
ključnega pomena za naše dragoceno zdravje in vitalnost.

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

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

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

1. nagrada: bon v vrednosti 50 € za pijačo
2. nagrada: bon v vrednosti 30 € za pijačo
3. nagrada: bon v vrednosti 20 € za pijačo

Geslo križanke pošljite do četrtka, 20. marca, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

DISSHI BAR, JOB CENTER KRŠKO
KRIA D.O.O. DEČNO SELO 32, ARTIČE

Geslo 4/2014 številke: 

UŽIVAJTE S SRCEM
Nagrade, ki jih podarja Pivnica Apolon, prejmejo:
1. nagrada:  kosilo za 3 osebe; 

Jožica Lavrinc, Radeče
2. nagrada:  okusne pice po izboru za 4 osebe; 

Filip Černelč, Leskovec
3.-5. nagrada: raznovrstne testenine po izboru za 2 osebi;

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

v spomin

skozi vaš objektiv

Zaskrbljena bralka iz Raven pri Zdolah nam je poslala po-
snetek plazu, ki je skoraj razpolovil cesto Krško – Zdole 
v gozdu nad Potočami. Sprašuje, ali je sploh še varna vo-
žnja šolskega avtobusa po tej cesti in ali bo ta poškodba 
cestišča zadostna, da bodo odgovorni končno ukrepali, saj 
se o tem že desetletje samo govori, cesta pa je ena naj-
slabših v Posavju. Dodaja, kakšen smisel ima razvijati tu-
rizem in vabiti ljudi iz vse Slovenije na prireditve, kot je 
Jurjevanje, če pa občina in KS nista sposobni tako ali dru-
gače  poskrbeti za 21. stoletju primeren dostop v te kraje. 

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 
Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od ponedeljka do pet-
ka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, naslov, telefon) ali na ele-
ktronskem naslovu zahvale@posavje.info. Informacije: 07 49 05 780, 040 
634 783. Rok za oddajo za objavo v naslednji številki je do torka pred iz-
idom časopisa, do 10. ure.

JOŽEFA CIZELJ

V SPOMIN
Mineva žalostno leto, odkar nas je 

zapustila naša draga žena, mama in babica

Hvala vsem, ki se spominjate naše drage pokojne, jo ohranjate 
v lepem spominu, postojite ob njenem grobu in prižgete svečke 
z mislimi nanjo.

Vsi njeni

Hvala ti, mama, za rojstvo, življenje,
za čas, za ljubezen, skrbi.

Hvala za bisere, stkane v trpljenju,
naj večna ti lučka gori!

iz Loč.

JANU PILTAVERJU
V SPOMIN

Oče Boštjan, mami Brigita, sestra Tina

Vsem Vam, ki mu prižigate svečke ob njegovem preranem 
grobu, mislite nanj, iskrena hvala!

Četrtega marca sta minili dve žalostni leti, 
odkar Jana ni več med nami!

iz Brestanice

Naj ne bo razlike v vašem glasu,
naj ne bo prisiljen, svečan in žalosten.

Smejte se,
kot smo se zmeraj smejali našim veselim šalam.

Zabavajte se, smejte se, mislite name, molite zame.
Naj ne bom pozabljen samo zato,

ker me ni na spregled.
Saj čakam na vas, nekje blizu, samo za vogalom.

Vse je v redu.
(Henry Scott Holland)

RENATA REPŠETA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste v težkih trenutkih sočustvovali z nami, darovali 
cvetje, sveče in druge izkazane pozornosti. 
Hvala tudi gospodu župniku, pevcem, govornikom in vsem ostalim 
sodelujočim za lepo opravljen obred.

Žalujoči: žena Nevenka, hči Neža, 
mama Rezi, oče Ciril, brat Ciril in sestra Irena z družinama

 iz Srednje Bele, Preddvor

Ob boleči izgubi našega dragega

JOŽEFA PETELINCA, st.

ZAHVALA
Prvega marca smo se na dobovskem pokopa-

lišču poslovili od našega dragega očeta, 
starega očeta, pradedka, tasta, brata, 

strica, bratranca in botra

Žalujoči: sin Pepi z ženo, 
vnuk Dušan z ženo, pravnuka Jan in Mark

iz Sel pri Dobovi.

Ni res, da te ni,
le daleč, daleč si ...

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za pomoč v najtežjih trenutkih, za vsa pisna in ustno 
izrečena sožalja, stiske rok, darovane sveče, cvetje, svete maše in 
denarno pomoč.
Zahvalo smo dolžni pogrebni službi Žičkar za lepo opravljene vse 
pogrebne storitve. Posebej se zahvaljujemo Lovski družini Dobova 
za organizacijo pogreba, rogistom Lovske družine Dobova, govorniku 
Zvonetu Pavlinu za govor ob odprtem grobu, vsem praporščakom, 
lovskim pevcem iz Globokega ter vsem lovcem iz sosednjih lovskih 
družin. Hvala gasilcem PGD Gabrje in gasilcem ostalih društev. 
Hvala nosilcema zastav in nosilcu križa ter gospodu župniku za lepo 
opravljen cerkveni obred. Iskrena hvala družinama Franca in Martina 
Tomšeta iz Sel, družini Novak iz Sel, družini Koretič iz Slovenske 
vasi in družini Cvetkovič-Sikošek iz Sel. Zahvalo smo dolžni Vladki, 
Veri in Metki za vso pomoč v času slovesa. Veliko zahvalo dolgujemo 
Rezidenciji Kastelan iz Tuheljskih toplic. Prav lepo pa se zahvaljujemo 
tudi gostilni Humek iz Dobove za gostinske storitve. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega pokojnika pospremili na njegovi 
zadnji poti v tako velikem številu. Hvala tudi tistim, ki vas v zahvali 
nismo posebej imenovali, pa ste nam v teh težkih trenutkih pomagali 
in stali ob strani.

V SPOMIN

Z nami sta v jutranjem svitu in v zvezdnih nočeh,
v sončnih in turobnih dneh,

a ne moremo se več objeti in si nameniti nekaj besed ...
Le lep spomin nas povezuje

in sreča iz minulih let.

Še vedno čutimo njuno ljubeče srce ter tople in skrbne dlani. 
Predana svoji družini in domačiji ostajata prisotna med nami in 
v našem spominu.

Hvala vsem vam, ki skupaj z nami ohranjate spomin nanju.

Vsi njuni najdražji

Minilo je leto dni, odkar je od nas odšla 
naša ljuba mama

in
18 let, odkar nas je zapustil ljubi oče

JUSTIN BOGOVIČ
z Velikega Kamna.

HERMINA IRMA 
BOGOVIČ

PRIMOŽ PUNTAR
V SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate in obiskujete 
njegov mnogo prerani grob.

Vsi njegovi, ki ga imamo radi in ga pogrešamo

Ko imaš nekoga rad,
ni razdalj, 

je samo ljubezen.

 iz Krškega

17. marca bo minilo pet žalostnih let, odkar je za vedno utihnil tvoj 
glas. Še vedno smo pretreseni, ker je bil čas s tabo tako kratek. 

A bomo tisti čas, ki smo ga preživeli skupaj, 
cenili vse dni svojega življenja.

ŠTEFAN ŽABKAR

ZAHVALA
V 27. letu starosti nas je za vedno zapustil 

naš dragi očka, sin, brat in nečak

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, 
pevcem, izvajalem Tišine in pogrebni službi Blatnik. 
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli pomagali 
in vas nismo posebej imenovali, ter vsem, ki ste ga še zadnjič 
pospremili na njegovi poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.

Ostala pa je bolečina
in tiha solza večnega spomina.

iz Dobrave pod Rako 4.

IVANA VANIČA

ZAHVALA
ob izgubi našega, nam najdražjega

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam stali ob strani, se na kakršen 
koli način poslovili od pokojnega Ivča iz Krškega, za izrečene 
poslovilne besede, za podarjeno cvetje in sveče ter res lepo 
opravljen obred.

Ivč, hvala ti za vse, 
imamo te radi Tina, Jani, Tanja in Gregor

Odšel si daleč proč,
ostal si blizu nas ...

iz Dobrave pod Rako 4

ALEKSANDRA CEHTE

V SPOMIN

Hvala vsem, ki z mislijo nanjo postojite ob njenem grobu, prižgete 
svečko in jo ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

z Dobrove 42 pri Senovem.

19. marca bo minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustila naša draga žena, 
mama, tašča, teta, sestra in stara mama

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,

in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

(S. Gregorčič)

DARKO MARJETIČ

V SPOMIN

Žena Rezika in hčerka Renata z družino

Še vedno ne mine dan, da se ne bi spomnili nate in te zelo pogrešali.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in nadaljujete z 
njegovim delom ter obiskujete njegov poslednji dom. 

16. marca bo minilo 10 žalostnih let, odkar si 
nas mnogo prezgodaj za vedno zapustil

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.
(Tone Pavček)

TADEJA BOGOVIČA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste z nami sočustvovali in se na 
dan slovesa s spoštovanjem poslovili od njega.

Zahvaljujemo se za vsa pisna in ustno izrečena sožalja, stiske rok, 
darovane sveče in cvetje. Hvala g. župniku Mitji za lepo opravljen 
cerkveni obred, g. Zoranu Jankoviču za ganljive poslovilne besede, 
pihalnemu kvartetu, pevcem za čustveno zapete pesmi in vsem 
ostalim za izvedbo celotnega pogreba.
Posebna zahvala vsem sorodnikom in prijateljem, dr. Šprajcu, 
vsem sodelavcem iz Merkurja, Okrožnega državnega tožilstva 
Krško, stanovalcem bloka Cesta 4. julija 60, sosedom iz Stare 
vasi in prijateljem iz PD Videm.

Žalujoči: mami Ksenija, ate Jožko, mama Štefka in Tajana

Ob boleči izgubi našega dragega sina, 
vnuka, partnerja, nečaka in bratranca
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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

- 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

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

VABILO
na 9. regijsko konferenco, ki jo organizira Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje, Lokalno 

akcijsko skupino Posavje in Občino Sevnica

»Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu 
javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih«,

ki bo v sredo, 19. marca 2014, od 12.30 do predvidoma 18.00 
v Kulturni dvorani v Sevnici, Kvedrova cesta 25.

Globalno zagotavljanje hrane z velikih razdalj spremlja vse večja negotovost. Zaradi 
slabih okoljskih učinkov prevoza živil na velike razdalje je lokalna oskrba z naše bližnje 
okolice z varno in kakovostno hrano vedno bolj cenjena in pridobiva na pomenu. Temu 
smo v preteklih letih namenili premalo naše pozornosti. Ugotavljamo, da se zato v javnih 
zavodih (šolah, vrtcih, domovih za ostarele, bolnicah) in tudi pri drugih ponudnikih prehrane 
uporablja le manjši del lokalno pridelane in proizvedene hrane. Naš cilj je povečanje tega 
deleža.

Na konferenci bodo med drugim predstavljena priporočila, ki urejajo naročanje hrane v 
javnih zavodih, zmožnosti dobave hrane in živil ter primeri dobrih praks z območij, kjer se 
že izvaja lokalna oskrba.

Organizatorji so: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Regionalna razvojna agencija Posavje, 
Lokalna akcijska skupina Posavje in gostiteljica Občina Sevnica.

Zaželene so predhodne najave na e-naslov: darja.planinc@rra-posavje.si ali telefon 
07 488 10 43 do 17.03.2014.

Vljudno vabljeni!

 Direktorat za kmetijstvo RRA Posavje Občina Sevnica
 Tadeja Kvas Majer Martin Bratanič  Srečko Ocvirk 
 generalna direktorica v.d. direktorja župan

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

MALICA  
+  

JUHA  =  4 €

www.restavracija-stefanic.si

  tel.: 07 49 62 139, GSM: 041 619 293   

petek 28.3.
prevzem vzorcev - 24., 25. in 26.3. 

Praznujte svetovni dan voda s Komunalo 
Brežice in poskrbite za čiste vode in okolje!

SOBOTA, 22. MAREC 2014

Čeprav se Slovenija zaradi velike količine padavin uvršča med z vodo najbogatejše države 
v Evropi, le dva odstotka slovenskih rek še vsebujeta čisto pitno vodo, ki sodi v prvi 
kakovostni razred. To najdemo le še v zgornjih tokovih rek, v višjem svetu slovenskih 
Alp. Zato varčujmo z vodo, saj vsaka kapljica šteje!

22. marec je svetovni dan voda, dan, namenjen opozarjanju o pomenu in vplivu vode na 
naša življenja in izboljšanje našega odnosa do vode, zato Javno podjetje Komunala Bre-
žice d.o.o. v soboto, 22. marca 2014, organizira čistilno akcijo »Očistimo Brežice«. 

Za osveščanje naših najmlajših o pomenu vode za naše življenje pa bomo v sodelova-
nju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice izvedli delavnice, na katerih 
bodo otroci lahko sodelovali v različnih poskusih in igrah z vodo.
Vabljeni, da skupaj obeležimo svetovni dan voda in poskrbimo za čisto okolje in vode.

Program:
Sobota, 22. marec: 

Poskusi in igre z vodo za otroke različnih starostnih skupin
• Od 9.00 do 12.00 ure, igralnica MC Brežice

Starši, pripeljite svoje otroke. Zabavno in tudi poučno bo! Udeležba je brezplačna.

Čistilna akcija »Očistimo Brežice«
• Od 9.00 ure dalje - čistilna akcija brežin reke Krke in Save 
• Od 11.00 ure dalje bo na reki Krki (pri Jamniku) potekala čistilna akcija »Očistimo 

vode v Brežicah«, s potapljači iz Društva potapljačev Vidra Krško

K čiščenju naše občine pa vabimo tudi vas, drage občanke in dragi občani občine Breži-
ce. Združimo moči in razbremenimo naravo odpadkov, ki so se nabrali v naši okolici. Ob-
vestite o tem še sorodnike, znance, sosede in druge ljudi dobre volje, ki se zavedajo po-
mena takšnih akcij.

Če bi se nam želeli pridružiti, nas pokličite na tel. št. 07 62 09 275 ali nam pišite na 
elektronski naslov petra.grajzl@komunala-brezice.si. Vse informacije glede čistilne 
akcije z navodili so na voljo na naši spletni strani www.komunala-brezice.si.
Brezplačne vreče za odpadke in rokavice za vse sodelujoče bodo na voljo v sprejemni pi-
sarni Komunale Brežice, od srede, 19.3., do petka, 21.3.2014, v času uradnih ur Komu-
nale Brežice in na dan čistilne akcije na zbirni lokaciji za odpadke, to je na vhodu na po-
kopališče Brežice, in sicer od 8.30 do 9.30 ure.
V primeru dežja čistilne akcije ne bo.

Komunala Brežice - za čisto naravo!

Komunala
Brežice d.o.o.
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Prodam 42 okroglih bal kva-
litetnega sena. Cena 30 €/
balo. Tel: 031 468 516

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

Prodam bukova kalana drva, 
možna dostava, ugodno, ba-
lirko za kockaste bale in tro-
silec hlevskega gnoja. 
Tel.: 031 594 663

Prodam bukova drva, cena 
58 €/m. Tel.: 031 415 574

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

Prodam bukova drva za cen-
tralno, štedilnik, kamin. Do-
stava drv na dom. Anton 
Gošek s.p., Rožno 26, Bre-
stanica. Tel.: 040 738 059

VINOGRADNIŠTVO 

Prodam rdeče vino in je-
čmen. Oddam vinograd v ob-
delavo. Tel.: 070 770 347

Prodam rdeče vino, cena 1 
€/l. Tel.: 031 520 432

Prodam 500 l rdečega vina, 
poreklo Sromlje. Cena 1 €/l. 
Tel.: 07 49 61 846

Prodam kole za vinograd in 
fi žol, smrekove (sušice) in 2 
starinski tehtnici, ugodno. 
Tel.: 041 847 896

ŽIVALI

Prodam navadne rjave jelene 
odličnega porekla za rejo ali 
meso in garažna masivna hra-
stova vrata (240x205 cm), malo 
rabljena. Tel.: 041 613 954 

Prodam belgijsko plavo te-
ličko in suha metrska drva, 
bukova. Tel.: 031 869 012

Prodam telico simentalko, 
pripuščeno, prodam ali od-
dam v najem tudi vinograd. 
Tel.: 031 302 355 

Prodam 2 kravi šarole za za-
kol, težki, stari 4-5 let. 
Tel.: 041 713 596

Prodam 5 let staro kravo za 
meso in vino cviček. 
Tel.: 051 870 909

Prodam telico simentalko, 
težko okoli 700 kg, brejo 5 
mesecev, pašno. 
Tel.: 041 642 477

Prodam teličko simentalko, 
težko cca. 150 kg, primerno 
za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 396 301  

Prodam 8 mesecev staro pri-
jazno oslico. Tel.: 041 947 086

Prodam 2 kozi, primerni za na-
daljnjo rejo. Tel.: 031 271 350

Prodam pujske, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 041 390 068 

Prodam odojke in dva bikca. 
Tel.: 041 784 230

Prodam odojke, težke 30 kg, 
in naravno sušene hrastove 
plohe, debeline 3 in 5 cm. 
Tel.: 041 288 330

Prodam prašiče, težke 30, 
70, 120 in 170 kg, ter silažne 
bale 1. košnje. 
Tel.: 051 872 179

Prodam 30 kg odojke, cena po 
dogovoru. Tel.: 030 670 736

Prodam prašiče, težke cca. 
45 kg, po 2,20 €/kg, okoli-
ca Brežic. Tel.: 041 514 135

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

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 

Na Raki prodam starejšo 
hišo, lepa lokacija, možnost 
bivanja, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 460 371 

Prodam stanovanje na Poti 
na Polšco 17 v Krškem, 62 
m2, dodatno garažo in klet. 
Tel.: 031 760 159

Prodam 2,5-sobno (60 m2) 
stanovanje v Sevnici. 
Tel.: 041 253 006 

Ugodno prodam vinograd z 
zidanico na lepi lokaciji na 
Piroškem Vrhu, 14 arov, 700 
trt. Tel.: 031 536 143

Prodam travnik, 1,2 ha, bli-
zu ceste Sevnica – Planina. 
Možna postavitev brunarice, 
ugodno. Tel.: 070 876 044

Prodam njivo v izmeri 5.500 
m2 po 1,50 €/m2 (Črešnjice 
– Hrastje). Tel.: 040 759 946

Kupim vinograd v okolici Kr-
škega ali Leskovca, lahko 
tudi star vinograd, sadovnjak 
ali parcela v pušči. 
Tel.: 041 455 331

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

V okolici Blance oddamo v 
najem njivo in travnik. 
Tel.: 041 984 558

Oddamo v najem opremlje-
no dvosobno stanovanje, 
(69,55 m2) na Cankarjevi 11 
v Brežicah. Vseljivo takoj. 
Tel.: 07 49 66 551, Gemis 
d.o.o., CPB 11, Brežice 

Oddamo v najem delno opre-
mljeno dvosobno stanovanje 
na Gubčevi 25 v Brežicah. Vse-
ljivo takoj. Tel.: 07 49 66 551, 
Gemis d.o.o., CPB 11, Brežice 

Oddam opremljeno, ureje-
no, manjšo garsonjero v Sev-
nici, primerno za eno osebo. 
Cena 175 € + stroški. 
Tel.: 041 869 437 

Oddam delno opremljeno gar-
sonjero v centru Brežic. Tel.: 
041 572 266, 07 49 90 281

V Brežicah v bližini Tuša od-
dam v najem poslovni prostor 
v velikosti cca. 250 m2, prime-
ren za trgovino ali drugo de-
javnost. Tel.: 041 274 153

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Mitsubishi Colt, l. 
2005, zimske + letne gume, 
lepo ohranjen, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 299 420

mali oglasi

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

Kupim starejši moped Tomos 
ali Pony express, lahko v ne-
voznem stanju ali brez doku-
mentov. Tel.: 041 681 058

KMETIJSTVO

Prodam nakladalko in rdeče 
vino. Tel.: 031 484 058

Prodam dvoredno sejalnico 
za koruzo Olt, trosilec ume-
tnih gnojil Ino Ferti 400, star 
2 leti. Tel.: 031 751 324

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

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

Prodam koruzo v zrnju iz ko-
ruznjaka in prašiča, težkega 
160 kg. Tel.: 07 49 67 135

Prodam kostanjevo kolje, 
dolžine 220 cm, in šrotar, 
kombiniran, trifazni motor. 
Tel.: 031 209 951

Prodam ječmen; menjam za 
drva ali koruzo. 
Tel.: 040 910 534

Prodam koruzo v zrnju, 
Franc Peterkoč, Gabrje 23, 
Dobova. Tel.: 041 581 488 

Prodam seno v kockah. Okoli-
ca Krškega. Tel.: 031 681 626 

Prodam suho seno in otavo v 
okroglih balah in v kockah ter 
kole za vinograd. 
Tel.: 031 397 434

Prodam okrogle bale in bu-
kova drva. Tel.: 041 381 604, 
po 15. uri

Prodam oglate bale sena, cca. 
50-60 kosov. Tel.: 07 49 59 532

Prodam seno – refuza, ko-
stanjevo kolje in vinifi kator, 
8000 l. Tel.: 041 832 189

Prodam suho seno v okroglih 
balah, 15 kom. 
Tel.: 041 918 290

Prodam suho seno v okroglih 
balah, cena 30 €/kom. 
Tel.: 051 301 876

Prodam seno v kockah, 600 
kom, cena 0,10 €/kg, za več 
kot 200 kos cena 0,09 €/kg. 
Tel.: 041 827 106

Prodam 150 kock sena, 2 €/
bala, in drva, metrska ali 
kratko žagana, cena po do-
govoru. Tel.: 041 900 824

Prodam seno v kockah (370 
kom). Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 360 712

Prodam silažne bale (okoli-
ca Brežic). Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 560 136

Prodam 50 kock slame in 150 
kock kvalitetnega sena ter 25 
kg odojke. Tel.: 040 796 830

Prodam bukova drva z dosta-
vo, trosilec hlevskega gnoja 
(hribovski, 2,8 t), vino cviček 
in kostanjevo kolje za vino-
grad. Tel.: 040 319 448 

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

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 prašiče, težke od 80 
do 140 kg, in eno 300-kilo-
gramsko starejšo svinjo. Tel: 
07 49 67 128, kličite zvečer

Prodam prašiče, težke okrog 
130 kg, hranjene z domačo 
hrano (Dobova). Cena po do-
govoru. Tel.: 041 243 497

Prodam plemenske kunce 
pasme orjak, sive ali rume-
ne barve, lahko tudi samice 
z mladiči. Tel.: 051 358 306 

Prodam 3 samičke nemške 
ovčarke, stare 2,5 meseca. 
Tel.: 040 848 839

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam trgovinsko opremo 
v celoti ali posamezno; hla-
dilne omare in vitrino, pro-
dajne in skladiščne police ter 
pulte. Tel.: 041 378 261

Prodam štedilnik na trda go-
riva, malo rabljen, nerjaveč, 
60x60 cm, težja izvedba, 100 
€. Tel.: 031 566 219

Prodam masivno hrastovo 
mizo (200x90 cm) in klopi z 
naslonom, lepo izdelano in 
pobarvano. Tel.: 051 215 489

Prodam spalnico, novo, zapa-
kirano in rabljeno strešno ope-
ko, ugodno. Tel.: 041 572 065

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov 
in druga kamnoseška dela. 
Tel.: 041 493 455, Marko 
Kranjec s.p., Rožno 15a, 
Brestanica

Prodam novo električno 
odejo za ležanje, koristno 
za revmatične osebe (100 
€), prenosno otroško poste-
ljo (30 €) in nemške vsakovr-

stne knjige, cena po dogovo-
ru. Tel.: 03 58 04 048

Ugodno prodam ostrešje s 
kritino Bramac, 2500 kom, 
staro 16 let. Tel.: 031 751 324

Prodam nov hišni sesalec Sta-
ubsauger Celean Power 2000, 
cena 70 €. Tel.: 07 81 42 567

Izdelujem strojne tlake in 
omete ter polagam izola-
cijo. Jože Ban s.p., Peči-
ce 19, Podsreda. Tel.: 041 
464 431, e-pošta: g.b.b@
siol.net

Prodam škarpnike za ureditev 
okolice in stojalo za tiskarske 
role. Tel.: 041 439 288 

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

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

Fantje različnih starosti iz 
vse države iščejo dekleta, da 
bi se poročili. Tel.: 031 860 
668, Leopold Orešnik s.p., 
Dolenja vas 85, Prebold

37-letni fant iščem resno de-
kle ali mamico. Otrok ni ovi-
ra, tudi, če si brez službe. 
Tel.: 041 831 928

57-letni, brez obveznosti, 
181/88, simpatičen, elegan-
ten, situiran, želim spoznati 
žensko 50-ih let. 
Tel.: 040 698 428

58-letni upokojenec išče re-
sno žensko za skupno življe-
nje. Tel.: 070 210 773

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.

 na 
Senovo ter 

 

 pa se 
vsak torek petek 

ter  
. 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 

3. aprila. 

PERUTNINARSTVO 

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

beli kilogramski piščanci
4. in 5. aprila.

Rjave in grahaste jarkice
pa dobite vsak delavnik 

po 18. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

ŠIVILJSKA POPRAVILA

Nakupovalni center 

Telefon: 031 312 529
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BREŽICE – Z zadnjim februarskim dnem je brežiško občin-
sko oblast za osem dni prevzel Fašjenkov župan dr. Stres. 
To je bil hkrati tudi začetek 16. mednarodnega karne-
vala Fašjenk Dobova. Brežiški župan Ivan Molan je ob-
činski ključ predal svojemu začasnemu nasledniku, ki je 
letos pred občinsko stavbo prišel v spremstvu skorumpi-
rane druščine, saj so Fašjenku tokrat nadeli ime Korup-
ko. Po predaji občinskega ključa je sledil še obhod zača-
snega župana po občinski stavbi, pred njo pa so zbrani 
lahko pozdravili tudi stalne goste Fašjenka, Korante iz 
Hajdine, ki so prišli odgnat zimo, manjkalo pa ni niti po-
kanje z biči. R. R.

SEVNICA - Veseli pust in pustno rajanje sta na pustno so-
boto in nedeljo privabila na pustni ples mnoge izvirne in 
zanimive maske. Tako je bilo veselo 1. marca pod velikim 
šotorom, postavljenim na parkirišču za HTC-jem v Sev-
nici, kjer je prisotne zabaval posavski ansambel Florjan 
(na zgornji fotografi ji »Hribci z Z‘denca«, ki so si pustno 
soboto popestrili s pravo planinsko malico). Zabavno je 
bilo tudi 2. marca na otroški maškaradi v sevniškem špor-
tnem domu. Na pepelnično sredo, 5. marca, pa je pote-
kal v starem delu Sevnice v zgodnjem popoldnevu v or-
ganizaciji KD Godba Blanški vinogradniki še pokop Pusta 
(spodnja fotografi ja). S. R., foto: L. M.

Letošnji pust je prišel prepozno, da bi odgnal zimo, ki se 
je že pred njim dokaj neopazno poslovila, kljub temu pa 
so pustne šeme marsikje v Posavju veselo rajale in zga-
njale norčije, kot se za pustni čas spodobi. Na bolj ali 
manj tradicionalnih pustnih prizoriščih v Posavju smo jih 
nekaj ujeli tudi v naše fotografske objektive.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tudi na letošnji pustni povor-
ki v Kostanjevici na Krki, ki jo vsako leto kot uvod v pu-
stno prireditev šelmarija organizira domače Etnološko 
društvo Prforcenhaus, so lahko številni obiskovalci spre-
mljali mimohod različnih skupin. Kot ponavadi so bili na 
čelu sprevoda domači pihalni orkester in glavni liki ko-
stanjeviške šelmarije ter grajska gospoda in vodstvo Pr-
forcenhausa s predsednikom Tonijem Bizjakom, ki je na 
začetku s prižigom ognja nakazal, da se je v Kostanje-
vici začela jubilejna 160. šelmarija. Sledile so jim osta-
le pustne skupine, vključno z žabami iz sosednjih Malenc 
(na fotografi ji). Na občnem zboru Prforcenhausa so na-
slednjega dne za novega predsednika najbolj demokra-
tično – s prisilo izvolili Klemna Sevška. R. R.

Pustne šeme preplavile tudi Posavje

KRŠKO – 1. marca so krški hotel City preplavile maška-
re, ki so jih spremljali prav tako našemljeni starši, saj je 
Zveza prijateljev mladine Krško s prostovoljkami iz vi-
demskega društva prijateljev mladine že petnajstič za-
pored pripravila tradicionalno pustovanje. Kot vsako leto 
so s skupnimi močmi z vzgojiteljicami iz vrtcev pripravi-
li zabavni, družabni in plesno-glasbeni program, v kate-
rem so se zabavale maškare. Sv. M.


