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Iz naših krajev, 
str. 7

Skupaj premagujejo 
»sladke« tegobe

KNJIGA KORENINE 
CERKLJANSKE FARE

FOTOREPORTAŽA IZ 
BISTRICE OB SOTLI

Posavska panorama, 
str. 17

Posavska panorama, 
str. 18

Poplačanih 5000 ur 
Davidovega truda

Jožeki skuhali golaž 
in sejem

Naslednja številka bo izšla 
10. aprila 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  Lokalna hrana 
v javne zavode

5  GZ Krško šteje 
tri tisoč članov

6  Veliko 
pozornosti 
mladim gasilcem

8  V HE Brežice 
slovensko znanje

14  60 let 
Kostak d.d.

16  Kultura
21  Kam v Posavju
22  Športno Posavje
27  Mali oglasi

nadaljevanje na str. 2

Naš pogovor,
str. 3

IVAN MOLAN, 
župan občine 
Brežice:

Ta mandat je bil 
investicijsko najboljši

BRESTANICA - Posavska regionalna stična točka nevladnih or-
ganizacij (PRSTaN) in Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhen-
burg Brestanica, bosta danes, 27. marca, od 17. do 19. ure v 
prostorih gradu Rajhenburg organizirala prvi posvet Modrega 
Posavja v letu 2014 s temo Na stičišču aktivne družbe. V pr-
vem delu bodo posamezniki in organizacije, ki v svojem lokal-
nem okolju povezujejo ljudi za dosego sprememb, govorili o 
svojih izkušnjah. Gostili bodo dr. Ahmeda Pašića iz neformal-
ne iniciative z Jesenic, kjer izvajajo akcije za lepše Jesenice, 
ter Denisa Ploja iz mariborske Zadruge Dobrina, kjer skušajo 
s povezovanjem ljudi ustvarjati pogoje za boljše življenje. Po-
savske izkušnje bodo predstavili Društvo Regrat, ki organizira 
urbane vrtove v Brežicah, Medgeneracijsko središče iz Brežic 
bo predstavil Filip Ferenčak, Alenka Černelič Krošelj pa bo 
predstavila projektno partnerstvo na primeru Zeliščnega vrta 
Posavja. Posvet je namenjen vsem organizacijam in posame-
znikom, ki v svojem lokalnem okolju orjejo ledino pri povezo-
vanju ljudi za dosego pozitivnih sprememb v svojem okolju. 

Modro Posavje o aktivni družbi
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Spodnjesavska veriga dobiva še četrti člen

Kostakovih šestdeset 

Kot je na slovesnem dogodku, 
ki se ga je udeležil praktično 
celoten posavski politični in 
gospodarski vrh, dejal direk-
tor družbe Hidroelektrarne na 
spodnji Savi, ki gradi spodnje-
savsko verigo, Bogdan Bar-
bič, je sprejemanje držav-
nega prostorskega načrta za 
HE Brežice potekalo kar ne-
kaj let. „Kljub temu smo ve-
seli, da imamo gradbeno do-
voljenje in da lahko začnemo 
z izgradnjo,“ je poudaril in se 
zahvalil vsem, ki so sodelova-
li v procesu umeščanja elek-
trarne v prostor. „Pred nami 
je pravzaprav še najlažji del 
tega projekta – izgradnja hi-
droelektrarne. Prepričan sem, 
da bomo tudi to hidroelektrar-
no končali v okviru predvide-
nih sredstev in v predvidenem 
roku, zato vas že danes vabim 
na otvoritveno slovesnost, ki 
bo 25. septembra leta 2017,“ 
je še optimistično zaključil. 
HE Brežice, po HE Boštanj, HE 
Arto – Blanca in HE Krško četr-
ta v verigi spodnjesavskih HE, 
bo imela nazivno moč 45 MW 

BREŽICE – 25. marca se je tudi uradno začela gradnja hidroelektrarne Brežice. Predstavniki v projektu sodelujočih podjetij in lo-
kalne skupnosti so namreč skupaj s predsednico Vlade RS mag. Alenko Bratušek ter ministrom za infrastrukturo in prostor Samom 
Omerzelom odkrili spominsko ploščo na skali iz Save. Elektrarna bo predvidoma zgrajena do jeseni 2017.

in bo letno proizvedla 161 Gwh 
električne energije, kar pome-
ni, da bo lahko oskrbovala 25 
tisoč gospodinjstev. Energet-
ski del projekta bo predvido-
ma stal 118 milijonov evrov, 
gradnja spremljajoče infra-
strukture, za kar je zadolženo 
javno podjetje Infra, pa 135 
milijonov evrov (brez DDV).

„Vesela sem, da smo danes for-
malno začeli investicijo, ki je 

pomembna ne samo za to ob-
močje, ampak za celotno Slo-
venijo, v časih, ko nam manj-
ka infrastrukturnih projektov, 
še toliko bolj. Pomembna je 
tudi z vidika zagotavljanja 
obnovljivih virov energije in 
ko bomo zaključili verigo na 
Savi, bomo ta delež še pove-
čali, kar je naša zaveza zno-
traj EU,“ je po slovesnosti po-
vedala premierka mag. Alenka 
Bratušek. Kot je še dodala, je 

pomembno tudi, da so takšni 
objekti v veliki meri rezultat 
domačega znanja. Na vpraša-
nje, kako bo država zagotovi-
la sredstva za infrastrukturni 
del projekta, ki je še zlasti po-
memben za lokalno skupnost, 
je odgovorila, da sicer ne po-
zna podrobnosti, vendar ne 
vidi težav, da ne bi našli reši-
tve. Minister Samo Omerzel je 
na enako vprašanje odgovoril, 
da je infrastrukturni del v pri-
stojnosti Ministrstva za kme-
tijstvo in okolje ter skladov, 
iz katerih se črpajo sredstva, 
vendar pa meni, „da bo vla-
da uspela sestaviti to zgodbo 
in zagotoviti sredstva tudi za 
ta del projekta“. 

Brežiški župan Ivan Molan je 
dejal, da se sicer veseli pričet-
ka gradnje elektrarne, vendar 

pa bo resnično zadovoljen šele 
takrat, ko bodo vse zadeve, ki 
so zapisane v dokumentih, tudi 
uresničene. „Zavedamo se, da 
smo komaj na pol poti, saj bo 
šele izgrad nja temu projektu 
dala pravo težo. Da bo projekt 
izveden, kot je bil zamišljen, 
bo potrebno še veliko sodelo-
vanja in odgovoren odnos vseh 
vpletenih, tako lokalne sku-
pnosti, občanov, predvsem pa 
investitorjev in izvajalcev,“ 
je dejal in dodal, da lokalna 
skupnost od projekta priča-
kuje protipoplavno varnost, 
možnost za namakanje obde-
lovalnih površin, gradnjo in-
frastrukture, ureditev špor-
tno-rekreacijskih območij ter 
nadomestne habitate, projekt 
pa pomeni tudi priložnost za 
lokalno in državno gospodar-
stvo. Peter Pavlovič

Premierka mag. Alenka Bratušek, minister Samo Omer-
zel in direktor HESS Bogdan Barbič na slovesnem dogodku

Ob 22. marcu, sončno obarvanem svetovnem dnevu voda, je v Brežicah pod okriljem 
tamkajšnje Komunale potekala akcija »Očistimo Brežice«. Sodelovale so vse genera-
cije, tokratna pobuda za čistejše okolje pa je bila posebej zabavna za najmlajše, saj 
so s profesorjem Pavlom Šetom spoznavali zanimive in igrive lastnosti vode. Sv. M.

KRŠKO - S slovesnostjo v Kulturnem domu Krško so zapo-
sleni, nekdanji uslužbenci in upokojeni delavci krškega 
komunalno-stavbnega podjetja Kostak 25. marca ob nav-
zočnosti poslovnih partnerjev in povabljenih gostov obe-
ležili 60 let podjetja. Slednjega je pod imenom Komunal-
na uprava Videm-Krško v letu 1954 ustanovil Ljudski odbor 
tedanje Mestne občine Videm-Krško z namenom izgradnje 
prvega mestnega vodovoda.

V teku šestih desetletij se je podjetje razvijalo, razširjalo 
dejavnosti in spreminjalo tako organizacijsko kakor tudi la-
stniško strukturo, najbolj korenito leta 1994, ko se je preo-
blikovalo v delniško družbo. Kot je dejal v slavnostnem go-
voru predsednik uprave družbe Miljenko Muha, je zgodba o 
uspehu rezultat spoštovanja do vlagateljev in poslovnih par-
tnerjev: „Uspešni smo, ker smo med razvojem in uspehom 
ter srečo in zadovoljstvom vedno iskali optimum in ker prvo 
ni nikoli prevladalo nad drugim. Dobiček ali kakšni drugi po-
slovni kazalci niso in ne morejo biti nikoli izključno vodilo na 
naši poti. Uspešni smo, ker smo se vedno zavedali, da zado-
voljstvo in uspeh jamčita le trdo delo in vztrajnost.“
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ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
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skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
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Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
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Evropski uniji – 33 EUR.
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SI56 0298 0025 4398 083
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Ljubljana
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Naslednja številka (8/2014) bo izšla v 
četrtek, 10. aprila 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. april.

nadaljevanje s str. 1

KRŠKO – V skladu z letnim načrtom in sprejetimi mednarodni-
mi obveznostmi Republike Slovenije sta Policijska uprava Novo 
mesto in Nuklearna elektrarna Krško v noči s 13. na 14. ma-
rec izvedli vajo za primer fi zičnega ogrožanja varnosti jedrske-
ga objekta, so sporočili iz elektrarne. „Aktivnosti so potekale 
v Nuklearni elektrarni Krško in bližnji okolici. Vaja je nadgra-
dnja sodelovanja na lokalni in regionalni ravni na področju za-
gotavljanja fi zičnega varovanja jedrskega objekta, kjer Policija 
in Nuklearna elektrarna Krško sodelujeta že vse od leta 1977. 
Vaja je potrdila ustrezno usposobljenost in sodelovanje pri-
stojnih služb in enot,“ so zapisali v sporočilu za javnost in do-
dali še, da so vajo poleg predstavnikov Policijske uprave Novo 
mesto in Nuklearne elektrarne Krško spremljali tudi opazoval-
ci Uprave RS za jedrsko varnost, Ministrstva za notranje zade-
ve in Generalne policijske uprave.  P. P.

Skupna vaja PU Novo mesto in NEK 

KRŠKO - Za 3. april je sklicana 32. redna seja krškega občin-
skega sveta. Med drugim naj bi svetniki potrdili investicijski 
program kompostarne, ki zajema izgradnjo objekta za ob-
delavo biološko razgradljivih odpadkov, biofi ltra, razširjene-
ga platoja in opornega zidu. Navedena investicija znaša 1,7 
milijona evrov. Svetniki bodo v obravnavo prejeli tudi pre-
dlog delovanja javnih gospodarskih služb za letošnje leto, pa 
tudi podražitve obdelave in odlaganja določenih komunalnih 
odpadkov na odlagališče CeROD v občini Novo mesto. Cena 
odlaganja na regijsko odlagališče se namreč zvišuje kar za 
70 odstotkov, to je s 53,98 na 91,63 evra/tono (brez DDV). 
Ob že navedenih točkah bodo obravnavali tudi spremembe 
in dopolnitve statuta občine ter informacijo o aktivnostih 
za izgradnjo nove krške knjižnice in bazena. Pričakovati pa 
je, da bo ponovno več polemik kot predlog zaključnega ra-
čuna proračuna za leto 2013 deležna predstavitev koncepta 
ureditve prometa z obvozno cesto v Leskovcu pri Krškem. 
V študiji so ovrednotene tri potencialno možne trase, naj-
bolj pa naj bi bil sprejemljiv predlog 2, ki je usklajen tudi 
z Zavodom za varstvo narave, po katerem je trasa leskov-
ške obvoznice speljana po že obstoječih cestah, gozdnih ali 
kolovoznih poteh, s čimer naj bi se v največji meri ohranilo 
obstoječe celovito okolje.  B. M. 

SEVNICA - Na 27. redni seji se je včeraj, 26. marca, sestal 
sevniški občinski svet, ki je med drugim obravnaval poročilo 
o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za preteklo leto 
ter letni program za leto 2014. Predstavljeno je bilo tudi le-
tno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in Regional-
ne razvojne agencije Posavje za leto 2013 ter poslovni načrt 
JP Komunala za letošnje leto. Svetnice in svetniki so obrav-
navali še spremembe in dopolnitve statuta Zdravstvenega 
doma Sevnica in Občine Sevnica ter predlog odloka o oskrbi 
s pitno vodo na območju občine Sevnica, odlok o odvajanju 
in čiščenju komunalnih ter padavinskih odpadnih voda na sev-
niškem območju, odlok o ravnanju z odpadki na območju ob-
čine Sevnica, predlog pravilnika o dodeljevanju nepovratnih 
fi nančnih sredstev za sofi nanciranje nakupa in vgradnje ma-
lih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih ka-
nalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v občini Sev-
nica. Potekala je še druga obravnava o urejanju vrtičkarstva 
v Sevnici ter usklajevanje cen komunalnih storitev v občini. 
Beseda na seji je tekla tudi o zaključnem računu proračuna 
Občine Sevnica za leto 2013. Podrobneje pa v naslednji šte-
vilki Posavskega obzornika.  S. R.  

Prva pomladanska seja v Krškem 

Obravnavali zaključni račun 2013

KOSTANJEVICA NA KRKI – Danes, 27. marca, se bodo prvič v 
letu 2014 sestali člani kostanjeviškega občinskega sveta. Na 
kar obsežnem dnevnem redu je tudi zaključni račun za leto 
2013, ki kaže, da je občina realizirala po 2,4 milijona evrov 
prihodkov in odhodkov oz. 88 % glede na veljavni proračun. 
Obravnavali bodo tudi zajeten sveženj odlokov in pravilni-
kov s področja gospodarskih javnih služb, poročilo o njihovem 
poslovanju v lanskem in načrt dela za letošnje leto. Poročilo 
bosta predstavila tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
ter nadzorni odbor občine, določili pa bodo še ceno storitve 
pomoč na domu, izdali soglasje k ceniku letovanja v počitni-
škem objektu v turističnem naselju Bučanje na Lošinju ter 
določili vrednost točke za obračun občinskih taks. Več seve-
da v naslednji številki časopisa.  P. P. 

Danes seja v Kostanjevici na Krki

Živimo v času, ko je ponud-
ba hrane, ki jo uvozimo in ki 
mnogokrat ne dosega mini-
malne kakovosti, vse večja, 
a vedno bolj pridobiva na po-
menu tudi hrana, ki je pride-
lana v lokalnem okolju in ni 

obremenjena s prevoženimi 
kilometri ter z dolgotrajnim 
skladiščenjem. Na deveti re-
gijski konferenci so bila pred-
stavljena priporočila, ki ure-
jajo naročanje hrane v javnih 
zavodih, zmožnosti doba-
ve hrane in živil ter prime-
ri dobrih praks z območja re-
gije Posavje, kjer se lokalna 
oskrba že izvaja. Med več kot 
80 udeleženci je bilo izkaza-

Lokalna hrana v javne zavode
SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani je 19. marca potekala regijska konferenca na temo uveljavljanje 
načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih, ki je bila namenjena 
razpravi, kako v javnih zavodih v okviru zakonskih možnosti povečati delež v domačem okolju pridela-
ne in proizvedene hrane s čim manj posredniki.

no zadovoljstvo nad vsebino 
konference, saj so se prvič na 
enem mestu srečali naročniki 
in ponudniki ter izmenjali do-
bre in slabe izkušnje javnega 
naročanja hrane in živil. Med 
drugim je bila predstavlje-

na ponudba krškega podje-
tja Evrosad in Kmečke zadru-
ge Sevnica, izkušnje z dobavo 
mleka in mlečnih izdelkov po 
šolah in vrtcih sta predstavi-
li Cilka Kranjc iz Budne vasi 
pri Šentjanžu ter Lidija Kor-
bar iz Radeč. »Mi že oddaja-
mo mleko in mlečne izdelke 
v šest osnovnih šol. Samo na 
sevniško osnovno šolo smo v 
dveh letih prodali 4000 litrov 

mleka, 50 kilogramov skute in 
15 kilogramov pregrete sme-
tane,« je med drugim poveda-
la Kranjčeva. V sevniški občini 
je zaživel tudi projekt »Iz naše 
je – dobro je« kot primer do-
bre prakse spodbujanja traj-
nostne oskrbe s hrano, pride-
lano na domačem vrtu. 

Konferenca je bila del projek-
ta Lokalno pridelana hrana na 
posavskih tržnicah, katere-
ga vodilni partner je Lokal-
na akcijska skupina Posavje, 

partnerji pa Občina Sevni-
ca, Občina Krško in Kmetij-
sko-gozdarski zavod Novo 
mesto. Konferenca je bila iz-
peljana v sodelovanju z Mi-
nistrstvom za kmetijstvo in 
okolje, ki v sodelovanju z lo-
kalnimi okolji izvaja tovrstne 
projekte po vseh regijah, sam 
projekt pa je sofi nanciran 
s sredstvi LEADER, ki so del 
Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja. 
 S. Radi
 foto: Občina Sevnica

Udeležba na konferenci je bila zelo dobra.

Z vami že 50 let

 sadike zelenjave
 glineni in sadilni lonci

www.cvetlicarna-kerin.si
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brill zemlja 70 Lj
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rhododendroni
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dišavnice in trajnice

Kot je na jubilejni slovesnosti 
izpostavil predsednik Kosta-
kove uprave Miljenko Muha, 
je eden izmed pokazateljev 
uspešnosti tudi dejstvo, da v 
obdobju, ko se govori in smo 
priča razprodaji podjetij in 
iznosu kapitala v tujino, slo-
venski kapital odkupuje la-
stniške deleže v Kostaku, v 
katerem v najbolj kriznih le-
tih 2011-2013 v primerjavi z 
mnogimi drugimi niso odpu-
ščali in zmanjševali obsega 
dejavnosti, temveč poveča-
li število zaposlenih in z naj-
večjo investicijo v zgodovini 
podjetja postavili najsodob-
nejšo avtomatsko sortirno li-
nijo mešanih komunalnih od-
padkov v državi. Kot je dejal 
ob zaključku, bodo v nasle-
dnjih desetletjih delovanja 
ključnega pomena pogum, 
strast, trdo delo, čista srca, 
jasni cilji in pravi ljudje.

Krški župan mag. Miran Stan-
ko je v govoru izpostavil, da je 
v 60-ih letih prejšnjega stole-
tja tedanja Komunalna uprava 
z izgradnjo prvega mestnega 
vodovoda zaznamovala življe-
nje več tisoč ljudi na tem pro-
storu, po skoraj šestih dese-
tletjih pa danes družba kot 
zanesljiv partner gradi nove 
povezave v okviru projekta 
hidravličnih izboljšav vodovo-
dnega sistema. Sistematično 
in dobro delo se odraža tudi 

Vodilo v prihodnje pogum, delo, 
čista srca, jasni cilji in pravi ljudje

na področju odlaganja in rav-
nanja z odpadki, saj je podje-
tje konec 70-ih let pristopilo 
k urejanju komunalne deponi-
je v Spodnjem Starem Gradu, 
pred dvema letoma pa z vla-
ganji in strokovnim znanjem 
zgradilo najsodobnejšo sor-
tirnico. Med drugim z izvaja-
njem zimske službe omogoča-
jo prevoznost v zimskem času 
na skupno 800 km občinskih in 
krajevnih cest, prav tako pa so 
pomemben partner v projek-
tu prenove javne razsvetlja-
ve: „Kostak Krško je v vseh teh 
desetletjih rasel, nadgrajeval 
znanje, strokovnost, sledil 
okoljskim ciljem, ciljem traj-
nostnega razvoja, evropskim 
standardom in s tem uresničil 
svoje poslanstvo koncesionar-

ja lokalnih gospodarskih javnih 
služb, za kar imajo zasluge vsi 
zaposleni ter partnerji in podi-
zvajalci družbe.“ Župan je go-
vor zaključil s prepričanjem, 
da bo družba tudi v prihodnje 
zaupanja vreden partner lo-
kalne skupnosti.

V imenu ministrstva za infra-
strukturo in prostor je družbi 
in njenemu vodstvu za dose-
žene uspehe čestital tudi mi-
nister Samo Omerzel. Kot je 
dejal, te potrjujejo tudi prido-
bljeni certifi kati za obvladova-
nje poslovnih procesov: „In to 
je temelj za razvoj, vizijo in 
stabilnost v prihodnje, še po-
sebej pa me veseli in sem pre-
senečen nad dejstvom, da tudi 
na področju učinkovite rabe 

energije kot podjetje, ki de-
luje v zelo konzervativni bran-
ži, vidite svojo bodočnost in 
ste dokazali, da znate prepo-
znati priložnosti in razmišlja-
ti o bodočnosti.“ Družba pa je 
bogatejša še za eno priznanje, 
saj je na slovesnosti ob jubi-
leju prejela najvišje priznanje 
Zbornice komunalnega gospo-
darstva, ki deluje pod okriljem 
Gospodarske zbornice Sloveni-
je. Priznanje sta predsedniku 
uprave in direktorju Sektorja 
komunala Jožetu Leskovarju 
izročila podpredsednik komu-
nalne zbornice Danilo Burnač 
in Alenka Gorza Jereb iz GZS. 
Z donacijo v višini 3.000 evrov 
pa je družba Kostak izkazala 
socialno noto ter vpetost v lo-
kalno okolje, saj so navedena 
sredstva predali krškemu Cen-
tru za socialno delo oz. direk-
torici Marini Novak Rabzelj.

Spremljajoč kulturni program 
so oblikovali z vezno bese-
do moderatorka Bernarda 
Žarn, vokalista Tadeja Molan 
in Miha Nemanič ob spremlja-
vi Big banda Krško ter glasbe-
nik Vlado Kreslin, obogatili pa 
so jo še s prikazom fi lma „60 
let Kostak“, ki so ga pripravili 
ustvarjalci hčerinskega podje-
tja Ansat, in izdajo istoimen-
skega zbornika. Več o dejavno-
sti Kostak d.d. in njegovi vlogi 
v skupnosti, pa lahko prebere-
te na str. 14-15.
 Bojana Mavsar

Z leve: predsednik uprave Miljenko Muha, direktorica CSD 
Krško Marina Novak Rabzelj, direktorica Finančno-raču-
novodskega sektorja družbe Anica Topolovšek in minister 
Samo Omerzel ob predaji donacije
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Mineva devet let, odkar ste 
prevzeli vodenje brežiške 
občine. Kako se spominja-
te svojih začetkov v župan-
ski vlogi in kako se je v tem 
času spremenila občina Bre-
žice?
Pred devetimi leti sem dobil 
občino v roke v zelo slabem 
stanju. Občinski svet je bil po-
litično izjemno razklan, zara-
di razprtij v občini praktično 
ni bilo investicij, tudi občin-
ska uprava je bila kadrovsko 
in strokovno precej šibka, 
zato je bilo veliko težav. Naj-
prej sem ubral drugačen pri-
stop v občinskem svetu, kjer 
smo se dogovorili, da ne bo 
več koalicij in da bomo me-
sta v komisijah in odborih de-
lili glede na volilni rezultat, 
s čimer se je situacija umiri-
la. Občinsko upravo smo po-
stopoma okrepili z mlajšimi, 
strokovno izobraženimi lju-
dmi, ki so se orientirali pred-
vsem na evropska sredstva, 
na podlagi katerih smo za-
gnali močan investicijski ci-
kel. V tem obdobju je bilo v 
občini Brežice narejenih prak-
tično za 100 milijonov evrov 
investicij, od tega je bilo pri-
dobljenih 40 milijonov evrov 
evropskih sredstev, pa tudi 
precej državnih sredstev. S 
tem smo praktično prenovili 
celo občino. 
Tudi z zavodi smo imeli precej 
težav, zato smo jih reorgani-
zirali, npr. Zavod za podjet-
ništvo in turizem smo združili 
z Mladinskim centrom, ter od 
njih zahtevali jasne cilje, da 
tudi oni začnejo črpati sred-
stva in da so bolj učinkoviti. 
S tem, ko smo za investicije 
dobili evropska sredstva, smo 
lastna sredstva lahko name-
njali predvsem za delovanje 
naših društev, ki so dosegla 
visok nivo, kar je posamezni-
kom omogočilo velike uspehe, 
od športa, kjer smo prišli celo 
do olimpijskih medalj, do kul-
ture in ostalih dejavnosti. Po-
leg tega smo pazili, da so se 
razvijale krajevne skupnosti, 
nobeno leto se ni zgodilo, da 
v proračunu katera krajevna 
skupnost ne bi imela vsaj ene-
ga projekta. Zelo pomembno 
se mi zdi poudariti, da sem 
občino od začetka vodil tako, 
kot se vodi gospodarstvo – z 
zelo strogim nadzorom nad fi -
nancami. V devetih letih, kar 
sem župan, Občina Brežice ni 
niti dneva zamudila s plači-
lom zaradi nelikvidnosti, vse, 
za kar je bila podpisana po-
godba ali dodeljena sredstva 
na razpisih, je bilo vedno tudi 
realizirano. 
V tem obdobju smo dali več 
poudarka tudi sodelovanju s 
sosednjimi hrvaškimi obči-
nami in mednarodnim pro-
jektom, z določenimi smo 
kandidirali celo direktno na 
Evropski komisiji in dvakrat 
zapored kot edina občina v 
Sloveniji dobili odobren pro-
jekt v okviru Kulturne mreže.

Izteka se tudi štiriletni man-
dat lokalnih oblasti. Kaj ste 
uspeli postoriti v tem man-
datu in česa mogoče ne?
Ta mandat je krona mojega 
županovanja in je bil inve-

sticijsko daleč najbolj uspe-
šen, saj je bilo od že ome-
njenih 100 milijonov evrov v 
njem realiziranih 47 milijo-
nov evrov investicij. V prvih 
dveh letih so bile v ospredju 
še osnovne investicije, zdaj 
pa gredo v smeri bolj čiste 

narave, energetske učinkovi-
tosti, izboljšujejo se vodovo-
dni sistemi, gradijo kanaliza-
cije ... Pomembno je bilo, da 
smo ustanovili lastno komuna-
lo, ki se bistveno bolj posve-
ča problemom čistega okolja 
in komunalne opremljenosti, 
prejšnje podjetje, ki je v pri-
vatni lasti, se je bolj orienti-
ralo v gradbeništvo in dobi-
ček. Uspel nam je tudi projekt 
na izobraževalnem področju - 
Fakulteta za turizem, ki ima 
že dve leti zapored zelo uspe-
šen vpis. Finančna sredstva 
smo vedno prilagajali dejan-
skim potrebam, tako da smo, 
ko so se nam zmanjšala sred-
stva s strani države, posegli 
tudi v lastno potrošnjo, zato 
smo občina z relativno nizko 
zadolženostjo, kar nam daje 
dobro osnovo za naprej. Prišli 
smo tudi do sprejema ključ-
nih dokumentov za državne 
projekte, predvsem hidroe-
lektrarne. Edino, kar nam še 
ni uspelo, je sprejem prostor-
skega načrta, ki se žal vleče 
že predolgo. Težava je, ker 
smo preveč odvisni od dr-
žavnih soglasodajalcev, zdaj 
nam manjka le še eno soglas-
je in verjamem, da nam bo to 
uspelo dokončati še do konca 
tega mandata.

Omenili ste hidroelektrar-
ne: njihovo umeščanje je 
eden od primerov, kjer je 
bilo veliko napetosti med 
Posavjem in državo. Bi lah-
ko rekli, da imamo precej 
težav z razumevanjem po-
treb naše regije?
Vprašanje je, če gre pri tem 
res samo za nerazumevanje 
naše regije, gre bolj za pro-
blem centralizacije in birokra-
tizacije države, ki nima ravno 
veliko posluha za bolj lokalne 
in razvojne probleme. Ne bi 
rekel, da je država uperjena 
proti Posavju, tudi druge po-
dobne regije imajo podobne 

probleme. V primeru hidroe-
lektrarn gre za specifi ko v zve-
zi z vodnim skladom, po ka-
terem imajo vse regije velik 
apetit, vendar pa je potrebno 
v Posavju dokončati protipo-
plavne ureditve in za to name-
niti nekaj več denarja.

Koliko je pri tem pomemb-
no, ali je stranka, ki ima ve-
čino v občini, tudi na držav-
ni ravni na oblasti?
V mojem mandatu so se za-
menjale že štiri vlade in imam 
s tem že veliko izkušenj. Kdo 
je v tem trenutku na oblasti, 
niti ni toliko pomembno, bolj 
je pomembno, da imaš dobro 
ekipo v občini, ki ti pripra-
vi projekte, s katerimi lahko 
kandidiraš za sredstva. Seve-
da pa je pomembno tudi, da 
imaš povezavo z državo, da 
imaš ljudi, ki imajo informa-
cije, bodisi v vladi bodisi v dr-
žavnem zboru. Tukaj ima ob-
čina Brežice srečo, da imamo 
že od leta 2000 v Ljubljani 
mag. Andreja Vizjaka, ki zelo 
dobro pozna tako lokalne kot 
državne potrebe in nam pra-
vočasno priskrbi informacije.

Pred časom se je govorilo 
tudi o morebitnih spremem-
bah višine in razdelitve t. i. 
jedrske rente. Kaj bi si v tem 
pogledu želeli vi?
Kar se jedrske rente tiče, je 
Posavje do nje zagotovo upra-
vičeno in verjetno je dobiva-
mo celo premalo, kajti poza-
blja se, da v jedrski elektrarni 
ne gre samo za nizko in sre-
dnje radioaktivne odpadke, 
ampak tudi za visoko radioak-
tivne odpadke. Drugi problem 
pa je, kako ta sredstva deliti 
znotraj regije. Dejstvo je, da 
ima občina Brežice 40 % oze-
mlja in prebivalcev v tem kro-
gu, zato je bilo za nas veliko 
presenečenje, ko smo vide-
li predlog, da bi se Brežicam, 
ki dobivajo 20 % tega kolača, 
sredstva celo zmanjšala in po-
večala ostalim občinam, de-
nimo Sevnici, Kostanjevici na 
Krki in celo Kozjemu. Zaradi 
tega smo spremembi uredbe 
strogo nasprotovali, saj je ne-
logično, da bi se sredstva ob-
čini Brežice zmanjšala, kajti 
če upoštevamo vodne tokove 

in rožo vetrov, smo Brežiča-
ni v enaki situaciji kot Krčani.

S tem ste se že dotaknili so-
delovanja med občinami v 
Posavju. Kakšno je po vašem 
mnenju? Tisti, ki spremljamo 
dogajanje, vidimo, da ni tak-
šno, kot je bilo pred leti …
Tu moram povedati, da so 
določene težave. Kar se tiče 
konkretnih projektov, zlasti 
evropskih, dobro sodeluje-
mo. Pri načelnih dogovorih iz 
preteklosti, od policentrične-
ga razvoja Posavja do raznih 
državnih inštitucij, rotiranja 
državnih svetnikov ipd., pa se 
je začelo v zadnjih letih za-
pletati, še posebej potem, ko 
je Franc Bogovič postal visok 
državni politik, saj se je pre-
ko ljudske stranke in s pomo-
čjo Krškega hotelo izigrati te 
dogovore. Čisto konkretno je 
bilo tako pri volitvah državne-
ga svetnika, zdaj želijo zame-
njati vodstvo RRA Posavje, ne 
glede na to, da gre za eno naj-
bolj uspešnih razvojnih agen-
cij, da ne govorimo o vplivih v 
raznih državnih družbah, ki so 
bile ustanovljene z namenom, 
da se razvije celo Posavje, 
zdaj pa se jih želi podrediti 
bolj lokalnemu nivoju. Dogo-
vorjeno je bilo, da se bo Po-
savje razvijalo policentrično, 
z upravnim središčem v Breži-
cah in regijskim v Krškem, pri 
teh stvareh pa se zapleta, kar 
ni dobro za Posavje. Če se bo 
to nadaljevalo, se lahko zgo-
di, da bodo to na koncu izkori-
stili tretji in nas praktično iz-
brisali kot regijo.

Ali posavske občine kljub 
temu dovolj sodelujete v 
obrambi regionalnih inšti-
tucij?
Mislim, da smo vodstva občin 
pri tem zelo enotna in maksi-
malno zagovarjamo stališče, 
da morajo vse te inštituci-
je ostati v Posavju in pri tem 
naredimo vse, kar lahko. Se-
veda pa se oglasimo takrat, ko 
je to potrebno, ne pa ob vsaki 
govorici. Zaenkrat je na tem 
področju vse mirno, zato smo 
malo manj glasni, če pa se bo 
kaj zgodilo, sem prepričan, 
da bomo Posavci znali stopi-
ti skupaj. Ključno je, da smo 
kljub večkratnim željam, da 
se Posavje ukine bodisi kot re-
gija bodisi kot upravno sredi-
šče, dovolj močni in še vedno 
v igri za eno od 12 regionalnih 
ali upravnih središč.

V brežiški občini je po-
membna panoga turizem. 
Kako ste zadovoljni s sode-
lovanjem Term Čatež tako z 
Občino kot z drugimi dejav-
niki v turizmu? 
Terme Čatež so delniška druž-
ba, ki sodeluje tam, kjer vidi 
svoj interes, zato so v prete-
klosti mnogi od njih pričako-
vali preveč in bili razočarani. 
Naloga občine je, da preko 
Zavoda za podjetništvo, turi-
zem in mladino poskuša pove-
zati razne turistične subjek-
te, pri čemer smo zadnje čase 
kar uspešni, nato pa mora-
mo najti skupno sodelovanje 
s Termami na tržnih pogojih 
in interesih. Bilo je že nekaj 

dobrega sodelovanja, npr. pri 
skupnem avtobusu, tudi njih 
današnja situacija sili k no-
vim pristopom povezovanja 
v lokalni skupnosti, vendar 
tam, kjer je obojestranski in-
teres. Ne gre pa pričakova-
ti, da bodo Terme Čatež ne-
kaj dale lokalni skupnosti na 
‚lepe oči‘.

Pogosto poudarjate pomen 
podpore občine razvoju go-
spodarstva, podjetništva in 
kmetijstva z urejanjem po-
slovnih con, razpisi, nena-
zadnje tudi forumi. Kakšni 
so rezultati teh prizadevanj?
Ko sem prišel na občino, je bil 
velik hendikep pomanjkanje 
industrijskih con in je kar ne-
kaj podjetnikov odšlo iz obči-
ne, zato je bilo pomembno, 
da smo uredili industrijsko 
cono Brezina in obrtno cono 
Dobova, zdaj pa urejamo še 
Slovensko vas. Gotovo je to 
dalo določene rezultate, brez 
industrijske cone recimo ne bi 
bilo podjetja Kovis, dobro je 
zastavila tudi Terra, v Slove-
nijo je prišlo hrvaško-nem-
ško podjetje BGS, ki zaposlu-
je 180 ljudi, pa Polymobil v 
Slovenski vasi, Terme Paradi-
so v Dobovi in še nekaj drugih 
start:up podjetij. Zagotovo bi 
bili rezultati še bistveno bolj-
ši, če ne bi bili v takšni gospo-
darski krizi in Slovenija ne bi 
bila tako neprivlačna za tuje 
investicije. Lani smo že ime-
li dogovorjeno, da bo nem-
ško-slovensko podjetje gra-
dilo pri nas, a je odpovedalo 
zaradi situacije v državi. Če 
ne bi bilo teh ukrepov, bi ime-
li danes še več brezposelnih in 
marsikateri manjši podjetnik 
bi že obupal. 
Naša naloga je, da podjetni-
kom omogočimo pogoje za ra-
zvoj, poleg tega Patricia Ču-

lar prej kot podžupanja, zdaj 
pa kot svetovalka za investi-
cije veliko pomaga pri prido-
bivanju evropskih sredstev, 
kar nekaj podjetij je bilo pri 
tem zelo uspešnih. Zdaj usta-
navljamo še svetovalno pisar-
no v ta namen. Žal pa je bilo 
pred leti nekaj podjetij v sla-
bem stanju, npr. Vino Brežice, 
Jutranjka, Novoles, ki se jim 
ni dalo pomagati.

Občina Brežice je z 268 km2, 
25 tisoč prebivalci, 20 kra-
jevnimi skupnostmi in 109 
naselji med večjimi v državi. 
Kateri njen del oz. KS je bil 
doslej morda zapostavljen 
in bi mu bilo treba v bodoče 
nameniti večjo pozornost?
Občina Brežice ima 20 krajev-
nih skupnosti, ki se zelo raz-
likujejo tako po velikosti kot 
po potrebah. Križam ali Peči-
cam je pomembno, da imajo 
urejeno vodo, elektriko in in-
frastrukturo, v mestnem jedru 
pa so potrebe drugačne – mu-
zej, šole ipd. Mislim, da nismo 
nobene zanemarjali, vsaka od 
njih je v tem mandatu dobila 
bistveno več kot v preteklosti. 
Seveda pa se vedno radi pri-
merjamo z drugimi, kaj je pri 
njih narejeno in kaj ni. Pri tem 
se pojavlja vprašanje, čigavi 
so zdravstveni dom, glasbena 
šola, občinska stavba, športna 
dvorana. To so objekti, ki so 
res zgrajeni v mestu Brežice, 
uporabljajo pa jih vsi. Če od-
štejemo to skupno infrastruk-
turo, sem prepričan, da so vse 
krajevne skupnosti kar precej 
enakomerno razvite.

Letos je volilno leto, boste 
šli še četrtič na županske vo-
litve?
To odločitev bom sprejel v 
zelo kratkem času.
 Peter Pavlovič

Sandi Šumlaj, Cirnik: Pomena vode se pre-
malo zavedamo, saj z njo ravnamo tako, kot 
da nam ni vir življenja. Ne znamo ceniti bo-
gastva, ki nam je na dosegu roke. Morali bi 
z njo ravnati tako kot naši predniki – gospo-
darno in preudarno. Naš odnos do nje se ne-
koliko izboljšuje, saj so se ljudje le začeli za-

vedati njenega pomena. Ko smo imeli vaški vodovod, je bila 
voda res kvalitetna, zdaj pa ni več tako.

Anica Perme, Sevnica: Mislim, da se prema-
lo zavedamo, kako moramo čuvati zemljo, ki 
naj bi skrbela tudi za čisto vodo. Če je zemlja 
nečista, je takšna tudi voda. Ljudje pretira-
vamo v uporabi raznih škropiv, umetnih gno-
jil in še marsičesa drugega, kar uničuje našo 
podtalnico. Na srečo imamo v Sevnici zelo 

dobro vodo in želim si, da naravni izviri ne bi presahnili ter 
da bi ostali čisti. Voda je vir življenja.  

Janko Šetinc, Brežice: Vodo zelo rad pijem. 
V našem okolju se lahko pohvalimo, da ima-
mo dobro pitno vodo iz pipe. Reke in poto-
ki pa so v slabem stanju in onesnaženi z ra-
znimi pesticidi in gnojili, kar bo v prihodnje 
pomenilo velik problem. Ljudje bi morali biti 
bolj osveščeni in varovati naravo, s tem tudi 

vodo, saj bodo kmalu lahko ogroženi viri pitne vode, naši za-
namci pa bodo imeli zaradi tega težave.

Milka Božičnik, Brestanica: Pomena čiste 
vode se premalo zavedamo. Ko gledam po-
ročila o meritvah vode, je marsikje oporeč-
na. Nimam občutka, da bi se naš odnos do 
vode kaj spreminjal na boljše, menim pa, da 
bi za to morali skrbeti vsi, najbolj pa komu-
nalne službe. V našem okolju je v vodi pred-

vsem veliko vodnega kamna, jo pa pijemo, saj smo jo dali 
na analizo in je primerna za uživanje.

22. marca smo obeležili svetovni dan voda, ob katerem 
se ponavadi vprašamo, ali se dovolj zavedamo pomena 
in vpliva (čiste) vode na naše življenje, kakšen je naš 
odnos do nje in ali se v zadnjih letih kaj spreminja, pa 
seveda tudi, kakšna je kvaliteta voda v našem okolju.

anketa

Kakšen je naš odnos do vode?

Ivan Molan

Ta mandat je bil investicijsko najboljši
Ivan Molan, župan občine Brežice:

BREŽICE – 1. aprila bo minilo že devet let, odkar je na čelu Občine Brežice Ivan Molan. Po 20 letih dela 
v gospodarstvu se je tja zavihtel na nadomestnih županskih volitvah, ki so sledile odhodu njegovega 
predhodnika in političnega mentorja mag. Andreja Vizjaka v državno politiko, nato pa je še dvakrat 
prestal test volilk in volilcev na lokalnih volitvah v letih 2006 in 2010. Po zamenjavah v ostalih posav-
skih občinah je postal »veteran« med posavskimi župani, predseduje pa tudi klubu županov in podžu-
panov v okviru Slovenske demokratske stranke. V pogovoru z njim smo se sprehodili tako po minulem 
obdobju kot po najbolj aktualnih vprašanjih tako v občini kot v regiji.
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Posavski obzornik 
tudi na spletu!

KRŠKO - Na zadnjo soboto v februarju so se na letnem zboru 
zbrali člani Planinskega društva Videm. Kot je povedala pred-
sednica društva Irena Lekše, število članov v zadnjih letih ne-

koliko niha, in sicer od 130 do 160. V minulem letu je društvo 
izvedlo 19 tur, uspešen pa je bil tudi 8. planinski tabor na Sre-
dnjem vrhu. Veliko aktivnosti upravnega odbora je usmerje-
nih v legalizacijo planinskega hrama na Grmadi, ki je trenu-
tno zaprt in žal tudi tarča vandalov. V društvu so zadovoljni z 
dobrim sodelovanjem z OŠ Jurija Dalmatina, Vrtcem Krško in 
PD Bohor. Ob tej priložnosti so izdali tudi že 30. številko dru-
štvenega glasila Odmevi.  Sv. M.

Za legalizacijo hrama na Grmadi

Članstvo na občnem zboru

Na podlagi 5, 6, 7,in 8. člena Pravilnika o grbu, zastavi, 
krajevnem prazniku in krajevnih priznanjih KS mesta Krško 
in določil pravilnika o podeljevanju priznanj KS mesta 
Krško objavlja

RAZPIS

ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO

Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, drugim 
organizacijam in skupnostim, društvom in klubom, 
skupinam ljudi, posameznikom in drugim za izjemno 
uspešno delo, ki imajo izreden pomen pri uresničevanju 
napredka in družbenega razvoja v krajevni skupnosti mesta 
Krško in širšem prostoru.

1. Svet KS mesta Krško podeljuje naslednja priznanja: 
a) NAZIV ČASTNI KRAJAN KS mesta Krško je najvišje 

priznanje KS mesta Krško in se lahko podeli krajanom 
KS mesta Krško, občanom občine Krško in drugim 
državljanom Republike Slovenije, katerih delo in 
aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge, na 
katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, ki so 
posebno zaslužne za razvoj in trajni prispevek v KS 
mesta Krško.

b) PRIZNANJE S PLAKETO KS mesta Krško se podeljuje 
za več kot 10-letno uspešno delo.

c) PRIZNANJE KS mesta Krško se podeljuje za več kot 
5-letno uspešno delo.

d) PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO se podeljuje za 
enkratne pomembne dosežke in rezultate v zadnjem 
obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.

2. Predloge lahko podajo politične stranke, podjetja, Svet 
KS, skupine ljudi, zavodi, društva in klubi, posamezniki ter 
druge organizacije in skupnosti.
3. Predlog za priznanje mora vsebovati: podatke o 
predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke 
o predlaganemu prejemniku priznanja in obrazložitev k 
predlogu.
4. Predloge je potrebno poslati na naslov: KRAJEVNA 
SKUPNOST MESTA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, najpozneje do 
petka, 18. aprila 2014.

  Svet Krajevne skupnosti mesta Krško
 Predsednica Sveta Jožica Mikulanc, l.r.

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

Vaša zgodba. Vaša banka.

Obiščite nas, 
naša vrata so odprta!
12 mesecev brezplačne uporabe izbranih bančnih storitev,
banko lahko zamenjate brez obiska poslovalnice,
zaupa nam več kot 110 milijonov zadovoljnih strank.

Obiščite nas v naši poslovalnici v Šentjerneju, 

na Levičnikovi cesti 2.

www.zamenjajbanko.si

080 22 65
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B.H.S. AVTOLINE, Bohoričeva 10, 8270 Krško
t: 07 49 02 113 | m: 031 688 077 | www.avtoline.si

Predsednik združenja Stane 
Preskar je pozdravil številne 
goste, med njimi Miloša Po-
ljanška s soprogo, podžupa-
njo Vladko Kežman ter ostale. 
Seznanil je, da je v združenju 
397 članov, z 22 novimi člani, 
zaradi objektivnih razlogov 
jih je članstvo odpovedalo 19, 
umrlo pa 29. Zato se bodo v 
tekočem letu trudili, da bi po-
večali članstvo, zlasti z mlaj-
šimi. Udeleževali so se proslav 
v različnih slovenskih krajih 
(tudi Kumrovcu), organizirali 
so proslave na Sromljah, Peči-
cah, Dobravi, Cerkljah in Lasti-
nah, v teh krajih pa bodo or-
ganizirali kvalitetne proslave 
tudi v tem letu, s poudarkom 
na proslavi 70-letnice Kozjan-
skega odreda. Organizirali so 
komemoracije v Brežicah, Bi-
zeljskem, Globokem, Cerkljah 

Kot je povedal predsednik 
Lojze Štih, je bilo združenje 
v lanskem letu zelo aktivno, 
zlasti pri organizaciji pro-
slav in srečanj (pripravili so 
jih na Bohorju, Planini, Mlad-
ju, Oštrcu, Dobravi in krškem 
mestnem parku) ter udelež-
be proslav drugod po Sloveni-
ji (udeležili so se jih kar 27), 
pa tudi pri vzdrževanju in ob-
novi spomenikov in spomin-
skih obeležij iz časov NOB, 
delu s šolsko mladino in skr-
bi za članstvo. „Naše spome-
nike grize čas, zato jih vsa-
ko leto nekaj obnovimo, lani 
smo dva: osrednji spomenik 
na Senovem, kar je fi nanci-
rala Občina Krško, in spome-
nik narodni herojinji Milki Ke-
rin v Leskovcu. Letos imamo 
v načrtu obnovo še dveh ve-
čjih spomenikov: spomeni-
ka v Brestanici, posvečenega 
izgnancem, in spomenika na 
Dobravi ob Krki, kjer je Can-
karjeva brigada napadla cer-
kljansko letališče,“ je poja-
snil Štih. V šolah spodbujajo 
natečaje na temo dogodkov 
iz NOB in organizirajo izlete v 
znane partizanske kraje, lani 
pa so v sodelovanju z dr. Zoro 
Konjajev, udeleženko NOB, 
izdali tudi zelo odmeven ko-
ledar, posvečen partizanskim 
bolnišnicam in zdravstvu. 
Naredili so tudi pomemben 
korak k prepoznavnosti prvih 
krških borcev, saj so se z Me-
stnim muzejem Krško dogo-
vorili, da jim bodo namenili 
dva manjša prostora, v ka-
terih bodo pripravili stalno 
razstavo. Dobro sodelujejo 
tudi z ostalimi veteranskimi 
organizacijami in kolegi s Hr-
vaške. „Največji problem pa 
je, da se naša organizacija 
močno stara. Ponekod dru-
gje svoje vrste pomlajujejo, 

Urediti financiranje združenja
BREŽICE – Člani Združenja borcev za vrednote NOB Brežice so 19. marca v restavraciji Štefanič opravili 
letni zbor, ki ga je pričel kantavtor Peter Dirnbek z Zdravljico in dogodku priložnostnima pesmima.

in Krški vasi. Za članstvom je 
prenova spomenikov, izdaja in 
predstavitev pesmi Franca Ži-
viča. Tako kot lani tudi v tem 
letu nadaljujejo sodelovanje 
s SV, veteranskimi organiza-
cijami, SABA iz Hrvaške, šola-
mi, glasbeno šolo in kulturnimi 

društvi iz občine ob organizira-
nju proslav. S Posavskim muze-
jem so sodelovali ob razstavi 
Pod devetimi zastavami, le-
tos pa načrtujejo sodelovanje 
glede restavriranja spomeni-
kov in nasploh skrbi za ureja-
nje pomnikov skozi vse leto. V 

2014 morajo doseči optimalne 
pogoje fi nanciranja na javnih 
razpisih v občini in državi, saj 
so se lani skozi vse leto soočali 
s fi nančnimi problemi (prene-
hanje vseh izplačil praporšča-
kom in z Občino glede najema 
prostora).

Preskar je v imenu združenja 
podelil zahvale Krajevni sku-
pnosti in Kovinocromu z Je-
senic na Dolenjskem, Kovisu 
d.o.o. Brežice, Formtehniki iz 
Slovenske vasi, Enoti za proto-
kol SV Ljubljana in 15. polku 
Vojaškega letalstva Vojašnice 
Jerneja Molana; priznanje so 
prejeli Jože Zagmajster, Mar-
tin Najger, major Aleš Zajc in 
Darko Suša; častno priznanje 
pa sta prejela Petar Raić iz Sa-
mobora in Stane Preskar.
 N. Jenko Sunčič 

Podžupanja Vladka Kežman in Stane Preskar

V svojih vrstah pogrešajo mlajše
KRŠKO - Združenje borcev za vrednote NOB Krško, ki ga sestavlja šest krajevnih organizacij (Krško, Se-
novo, Brestanica, Leskovec, Podbočje in Kostanjevica na Krki), je 20. marca v prostorih hotela City 
opravilo letno skupščino.

pri nas pa je mladih, ki bi 
povprečje potiskali navzdol, 
malo,“ je še potožil Štih 
in se pri tem zavzel še, da 
bi namenili več pozornosti 
ostarelim ali obolelim čla-
nom in članicam združenja. 
Članstvo je sicer prvič po de-
setih letih upadlo, s 679 na 
658, najbolj izrazito na ob-
močju Kostanjevice na Krki. 
 P. PavlovičUdeleženci skupščine, desno predsednik Lojze Štih
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Predsednica Ana Somrak je 
med drugim izpostavila, da 
je za izvajanje nalog gasil-
ske javne službe potrebna 
primerna opremljenost gasil-
skih enot z osebno zaščitno 
opremo, te pa še vedno pri-
manjkuje predvsem v manj-
ših društvih. V minulem letu 
so namreč morali več de-
narnih sredstev nameniti za 
odplačilo kreditov za nakup 
gasilskih vozil in njihove ho-
mologacije ter v nabavo dru-
ge manjše gasilske opreme, 
sicer pa so izvedli vse načr-
tovane aktivnosti, med dru-
gim so v sklopu praznovanja 
90-letnice PGD Raka v me-
secu avgustu izvedli gasilski 
dan, v mesecu septembru so 
se društva pridružila prazno-
vanju 120-letnice PGD Bre-
stanica, GZ pa je med dru-
gim sodelovala z Občino 
Krško tudi pri organizaciji in 
izvedbi vaje Pripravljenost 
na evakuacijo v primeru je-
drske nesreče. Upravni odbor 

GZ Krško šteje tri tisoč članov
KRŠKO - 14. marca so se v gasilskem domu PGD Krško na letni skupščini zbrali predstavniki 27 gasilskih 
društev, ki tvorijo Gasilsko zvezo Krško, od tega je 25 društev iz občin Krško in Kostanjevica na Krki ter 
dve industrijski društvi. Udeleženci so sprejeli poročila o izvedenih aktivnostih v minulem letu ter na-
črt dela za letošnje leto, predstavila pa sta jih predsednica zveze Ana Somrak in poveljnik Borut Arh.

je tudi za letošnje leto za-
stavil obsežen program dela, 
ki bo temeljil na izobraževa-
njih, vajah in tekmovanjih, 
kar 12 ekip različnih katego-
rij pa se bo v mesecu maju 
udeležilo državnega tekmo-
vanja v Ormožu. Poveljnik 
Borut Arh je v svojem po-
ročilu izpostavil, da so PGD 
občine Krško lani posredova-
la v 12 požarih na objektih, 
šestih požarih na prostem, 
štirih poplavah, iskanju po-

grešane osebe, dvakrat pri 
vetrolomu in pri požaru na 
prevoznem sredstvu. Sku-
pno je na teh intervencijah 
sodelovalo 272 operativnih 
gasilcev, opravili pa so tudi 
20 prevozov pitne vode. 75 
operativnih gasilcev iz dveh 
društev občine Kostanjevica 
na Krki (PGD Kostanjevica na 
Krki in PGD Prekopa) je lani 
interveniralo pri treh požarih 
na objektih, enkrat so nudili 
tehnično pomoč, dvakrat po-

sredovali pri poplavah in en-
krat pri vetrolomu. 

GZ Krško šteje skupno 3000 
članov, od tega je 1212 ope-
rativnih gasilcev. Poveljnik 
Arh je še izpostavil, da je so-
delovanje društev znotraj GZ 
izredno korektno in strokov-
no, kar se je izkazalo tudi v 
letošnji akciji pomoči in po-
sredovanju gasilcev ob žle-
dolomu 6. februarja v občini 
Postojna. GZ Krško je ime-
la sicer v pripravljenosti 75 
operativnih gasilcev, na in-
tervencijo pa je bilo napote-
nih 17. Za požrtvovalno delo 
je župan občine Postojna Ja-
nez Verbič naslovil zahvale 
na GZ Krško ter PGD Mali Ka-
men, Stranje, Senovo, Veli-
ki Kamen, Leskovec pri Kr-
škem, Krško in Kostanjevica 
na Krki, vsem navedenim pa 
se je pisno zahvalil tudi Re-
gijski svet Obalno-kraške re-
gije.
 Bojana Mavsar  

Del predstavnikov gasilskih društev na skupščini

BREŽICE – Člani Društva upokojencev Brežice so 6. marca 
v restavraciji Štefanič opravili pregled dela v letu 2013. 
Zbor je bil tudi volilni, tako da je bila za predsednico znova 
potrjena Jožica Sušin, za podpredsednico pa Milka Cizelj.

Predsednica Jožica Sušin je povedala, da je DU Brežice s 
1450 člani najštevilčnejše v Posavju, program iz leta 2013 pa 
je bil vsebinsko in terminsko uresničen, s pripombo, da jim 
v društvu marsikaj ni uspelo zaradi pomanjkanja sredstev, ki 
bi jih namenili za uveljavitev novih dejavnosti. Poudarila je 
pomembno vlogo poverjenikov (ob koncu leta 2013 jih je bilo 
v društvu 26), ki so vir informacij, zaupanja in pridobivanja 
novih članov. Prostovoljci dobro delujejo v okviru projekta 
Starejši za starejše, v socialno ekonomski in stanovanjski ko-
misiji. V minulem letu so zagotovili brezplačen začetni in na-
daljevalni tečaj računalništva, ki je potekal v MC in Knjižni-
ci Brežice; z Ljudsko univerzo Krško so pridobili sredstva za 
tečaj angleščine, ki ga je obiskovalo 16 članov. Člani so de-
javni tudi v športu in rekreaciji, pohodništvu v okviru PD Bre-
žice, organizirajo letovanja, izlete in priložnostna srečanja. 
Pohvalijo se s kulturno dejavnostjo - plesno skupino, krožkom 
ročnih del in literarno skupino Jagodni izbor; vse skupine so 
dejavno obogatile tudi tokratno srečanje članov. Ob tem je 
izpostavila še nov in dolgo pričakovan logotip društva, ki po-
nazarja most z obema rekama.
Župan Ivan Molan je čestital društvu za uresničen program ter 
sklenil, da je tretje življenjsko obdobje lahko tudi zelo lepo, 
to in druga društva v občini pa so pozitivno življenjsko giba-
lo. Kot je povedal, je Občina Brežice v minulem letu preko 
javnih del omogočila 40 zaposlitev, s katerimi so posamezniki 
dosegli pogoje za upokojitev. Zbora sta se udeležili tudi vod-
ja Doma upokojencev Brežice mag. Valentina Vuk in direk-
torica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca Andre-
ja Flajs, ki je društvu podelila zahvalo in priznanje za dobro 
medsebojno sodelovanje. DU Brežice pa je zahvale za minu-
lo prizadevno delo v društvu podelilo Stanetu Ilcu, Francu 
Rostoharju in Reziki Bogovič. N. Jenko Sunčič

KRŠKO - 15. marca so se na letnem zboru sestali člani Dru-
štva upokojencev Krško, ki ga kot predsednica vodi Sneža-
na Resman. Njihovim vrstam se je v minulem letu pridru-
žilo 61 novih članov, 28 jih je preminulo, skupno pa šteje 
društvo 1208 članov. 

Kot je v poročilu o opravljenih lanskoletnih aktivnostih pove-
dala Snežana Resman, so se člani pogosto srečevali, saj so 
zanje organizirali vrsto aktivnosti. Po januarskem srečanju 
članov, ki so dopolnili 80 in več let, in letnem zboru članov 
mesec dni kasneje so se v velikem številu sredi marca družili 
na Studencu, kjer so obeležili materinski dan. Maja so se po-
dali na izlet v hrvaško Zagorje, junija letovali na Biogradu na 
Moru, julija pa v hotelu Delfi n v Izoli. V mesecu septembru so 
se podali na izlet v Celje in si ogledali tamkajšnji grad, v ok-
tobru pa na popotovanje v dolino Neretve. Družno so se po-
veselili tudi na martinovanju na Bizeljskem, sicer pa so skozi 
leto izvedli še vrsto drugih športnih in družabnih aktivnosti. 
Mednje sodijo meddruštvena športna tekmovanja v obdobju 
od aprila do julija, telovadba, ki za članice poteka v telova-
dnici OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, upokojenci pa se iz leta 
v leto dokazujejo tudi kot aktivni pohodniki. Na sedežu dru-
štva deluje tudi skupina za samopomoč, ki jo enkrat teden-
sko izvaja Center za socialno delo Krško, prostovoljke društva 
pa so v lanskem letu preko programa Starejši za starejše obi-
skale več kot 500 oseb, ki so dopolnile 69 in več let. Na kul-
turnem področju so se udeleževali prireditev, ki so potekale 
v organizaciji Pokrajinske zveze DU Posavje. Vrsto že uteče-
nih in na novo načrtovanih aktivnosti pa pripravljajo tudi za 
letošnje leto. Zbor članstva so obogatili s predavanjem po-
močnika komandirja policijske postaje Krško Duška Jevtiča 
na temo varnosti starejših oseb, z glasbenimi točkami pa so 
ga popestrili tenorist Marko Železnik ob klavirski spremljavi 
Lucijana Cetina ter 10-letna citrarka Zala Jakhel, z vezno 
besedo pa Vidka Kuselj. B. Mavsar 

Društvo kot pozitivno gibalo

Pestro leto krških upokojencev

DU Brežice je najštevilčnejše v Posavju.

Krški upokojenci so društveno, družabno in športno aktivni.

VELIKI TRN - Člani Društva za ohranitev podeželja in člani 
Društva vinogradnikov Veliki Trn so 16. marca v Naši Hiši 470 
na Velikem Trnu priredili poseben dogodek, na katerem so 
postregli z degustacijo jedi iz ocvirkov in z degustacijo vin 
iz tamkajšnje kleti. Dogajanje so popestile še tri skupine, ki 

delujejo pod okriljem Društva za ohranitev podeželja: pev-
ke Femina Cantat, dramska skupina, ki je pripravila odličen 
skeč, ter Ramplači z doma izdelanimi inštrumenti in harmo-
niko, v goste pa so prišli še Pevci z raških gričev, ki so prav 
tako prispevali k veselemu vzdušju.  M. P.

Degustirali ocvirke in vino

Ocvirkove jedi in vino so pokušali ob domači pesmi in glasbi.

KRŠKO - Društvo Sožitje Krško je 16. marca na rednem obč-
nem zboru na željo dosedanjega predsednika Daneta Miži-
goja, ki je to funkcijo opravljal skoraj 20 let, izvolilo nove-
ga predsednika. To funkcijo je prevzel Bojan Cizel, Mižigoju 
pa so podelili naziv častnega člana društva.

Mižigoja nasledil Cizel

format 154 x 216 mm
156 strani, trda vezava

cena: 15,00 €

07 49 05 780 / 040 634 7830
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S subvencijo Eko sklada do 25 % povrnitve
stroškov investicije v ogrevalni sistem.

kotlov na biomaso

051 302 889
041 606 730
info@centros.si
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29. marca ob 19. uri ste vsi, ki si še niste ogledali komedije 
Gospa poslančeva, vabljeni v Dom kulture Radeče. Tokrat 
bodo gledališčniki sredstva, zbrana z nakupom kart, na-
menili za nakup avtomatskega defi brilatorja v korist Pro-
stovoljnega gasilskega društva Radeče. Z isto predstavo pa 
se bodo 30. marca v sodelovanju z JSKD Izpostava Laško 
predstavili v Kulturnem centru Laško na območnem sre-
čanju odraslih gledaliških skupin občin Laško in Radeče. 
Tega srečanja se bodo udeležili tudi mladi iz PD Vrhovo s 
predstavo Instant v režiji Katarine Klajn. 

Kot pravi režiserka predstave Katja Čeč, so se z odraslo za-
sedbo Gledališkega društva Radeče v letošnji sezoni odločili 
na oder postaviti že skorajda kultno delo legendarnega Tone-
ta Partljiča, komedijo Gospa poslančeva. Režiserka je pripra-
ve, predstavo in odzive strnila takole: »Skupino sestavljamo 
stari znanci odrskih desk, ki smo z veseljem »zagrizli« v ta 
resnično izjemen tekst ter se spoprijeli ne le z njegovim ko-
mičnim delom, temveč tudi z močno noto satire, ki ga nare-
di še zanimivejšega. Skupaj z igralci, ki so se vsak na svojem 
karakterju maksimalno potrudili, smo se na vajah podrobno 
poglabljali v vsak značaj posebej, v interakcije med liki in v 
predstavo kot celoto. V igri je prisotne tudi precej situacijske 
komike, ki smo jo na vajah še potencirali, da je rezultat tako 
še bolj zabaven. Prav vsi karakterji so po svoje zanimivi, saj 
predstavljajo vsak svoj del večje funkcionalne skupine, ki pa 
brez dodelanih posameznikov ne bi bila niti pol toliko zanimi-
va, kot je. Vsi smo se namreč zavedali, da bomo zadovoljni 
le z dodelano uprizoritvijo, za kar nam ni bilo težko nameni-
ti kar precej prostega časa. Za sceno in kostume smo poiska-
li navdih v prvih letih naše samostojne države, v najzgodnej-
ših devetdesetih. Četudi pa smo podobo postavili v omenjeni 
čas, velja omeniti, da je zgodba sama brezčasna in podobno-
sti lahko poiščemo tako v prejšnjem kot tudi sedanjem času. 
Pretirana ambicioznost, težki družinski odnosi in pohlep po 
moči, če omenim le nekaj tem, ki se jih predstava dotika, so 
namreč prisotni venomer. Res je tudi, da se predstava ukvar-
ja s politiko, poslanci in ministri, a še zdaleč ni zgolj »politič-
na komedija«. Morda gre bolj za zgodbo o želji po moči, sli po 
bogastvu in izprijenih značajih, ki pa jih morda zna zlomiti le 
ambicioznost. Naša Živa se namreč ni in ne bo odrekla misli, 
da bo nekoč postala »gospa poslančeva«! V obeh zaporednih 
večerih, tako na premieri 22. februarja in na ponovitvi nasle-
dnji večer, je Gospa poslančeva prejela izjemen odziv publi-
ke, ki zasedbe kar ni in ni hotela spustiti z odra. Dolge salve 
smeha med predstavo samo pa so bile zanesljiv znak, da smo 
naredili izjemno zabavno, zlahka gledljivo in nasploh dobro 
politično obarvano komedijo, o kateri se bo še zagotovo veli-
ko govorilo, tako v Radečah kot na mnogih gostovanjih, ki jih 
načrtujemo. Za konec pa še ena najpomenljivejših misli pred-
stave: »To, da je politika kurba, je znak izrazite politične ne-
kulture!« Vabljeni, da se o tem prepričate sami.«

V preteklih dneh pa smo v Radečah organizirali tudi sreča-
nje otroških gledaliških skupin. Srečanje je nastalo na pobu-
do Ivana Medveda, predstavnika JSKD OI Laško, in s pomo-
čjo Gledališkega društva Radeče. Na odru Doma kulture se 
je zvrstilo kar šest otroških predstav. Prvi del srečanja, ki ga 
že nekaj let imenujemo gledališki dan, so se nam predstavi-
li mladi igralci s Svibnega, Vrhovega, Zidanega Mosta in Ra-
deč. V torek, 15. marca, smo si ogledali Lepotico in zver v 
izvedbi Cici skupine GD Radeče. Za režijo je poskrbela Lu-
cija Sirk. Za njimi so nastopili mladi igralci iz Prosvetnega 
društva Vrhovo. Po knjižni predlogi Nuške Golobič sta sce-
narij napisali sestri Pia in Maja Brečko. Za režijo je poskrbe-
la Andreja Burkeljc Klajn, naslov predstave pa je bil Polž-
je dogodivščine. Isto popoldne smo si lahko ogledali otroško 
predstavo Zajček, nastopili so gostje iz Zidanega Mosta pod 
vodstvom Anite Babič. Gledališko popoldne pa so zaključi-
li učenci Podružnične šole Svibno s predstavo Žogica nogica. 
Pod režijo se je podpisala Jolanda Mohar, kot igralci pa so 
se nam predstavili vsi učenci, ki obiskujejo to podružnico. 
Drugi del gledališkega dne 2014 smo si ogledali v soboto, 22. 
marca. Najprej so se nam predstavili Skuliranci, srednješolci, 
ki delujejo v Gledališkem društvu že vrsto let, to je bila nji-
hova sedma predstava. Molièrovo delo Priložnostni zdravnik 
sta režirali Vesna Močilar in Katja Čeč. Da so pravi gledali-
ški mački, je pokazal tudi aplavz, ki so ga doživeli na koncu 
predstave. Gledališki dan so zaključili člani otroške skupine 
GD Radeče s predstavo Ronja, razbojniška hči. Za režijo sta 
poskrbeli Brigita Bedek in Natalija Novak.

Vse predstave si je ogledal selektor dramski igralec Gorazd 
Žilavec. Z videnim je bil več kot zadovoljen, saj ni pričako-
val, da bo v našem majhnem kraju videl toliko dobrih otro-
ških predstav.

Gledališke skupine v občini 
Radeče aktivne na mnogih 
področjih

Po zapetih uvodnih pesmih 
gasilske pevske skupine Flor-
jan iz Sevnice je zbrane na-
govoril predsednik Gasilske 
zveze Sevnica Vinko Knez, 
ki se je po predstavitvi orga-
nizacijskega delovanja sev-
niške gasilske zveze zahvalil 
vsem 15-im prostovoljnim ga-
silskim društvom v občini za 
uspešno delo v minulem letu. 
Poveljnik GZ Sevnica Gašper 
Janežič je spregovoril o delo-
vanju na operativnem podro-
čju, v katerem so v preteklem 
letu opravili 103 različne in-
tervencije, v njih pa je sode-
lovalo 691 prostovoljnih gasil-
cev in 198 članov poklicnega 
jedra PGD Sevnica. »Inter-
veniralo se je največkrat pri 
prometnih nesrečah, potem 
je bilo deset požarov v nara-
vi, osem požarov na objektih, 
šest nesreč z nevarnimi snov-
mi ter dva požara na prome-
tnih sredstvih, šestkrat smo 
posredovali ob poplavah,« je 
nizal podatke Janežič. V sev-

CERKLJE OB KRKI – Območ-
no združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo Brežice je 
7. marca opravilo redni le-
tni zbor. Od 594 članov se je 
zbora v Vojašnici Jerneja Mo-
lana udeležilo 151. 

Po opravljenem simbolnem ve-
teranskem dejanju je prisotne 
pozdravil predsednik OZVVS 
Brežice Anton Supančič in se 
med drugim dotaknil tudi od-
nosa države do veteranskih 
organizacij. „Država ni pra-
vična do svojih vojnih vetera-
nov, ki so ji v bistvu omogočili, 
da sploh obstaja. Odvzem ne-
katerih pravic, kot je denimo 
ukinitev plačevanja dodatne-
ga zdravstvenega zavarovanja, 
kaže na to, da do svojih brani-
teljev ni prijazna in je krivič-
na,“ je bil kritičen Supančič. 

Veliko pozornosti mladim gasilcem
KRMELJ – 21. marca so se v Krmelju na 59. skupščini zbrali članice in člani Gasilske zveze Sevnica, ki so 
najprej obravnavali in potrdili poročila o delovanju zveze za preteklo leto ter nato v zaključku podelili 
še priznanja in odlikovanja.

niški gasilski zvezi veliko po-
zornost namenjajo tudi delu z 
mladimi gasilci, zato so zanje 
pripravili izobraževalni tečaj, 
organizirano je bilo srečanje 
gasilske mladine na Lisci, v 
Loki pa je potekal že 13. kviz 
GZ Sevnica. 

V zaključnem delu je pote-
kala še podelitev priznanj in 
odlikovanj. Priznanja za na-
predovanje v čin višji gasilski 
častnik II. stopnje sta preje-
la Martin Ivnik iz PGD Sevni-
ca in Jože Simončič iz PGD 
Boštanj; v čin višji gasilski ča-

stnik organizacijske smeri II. 
stopnje je napredoval Zvone 
Košmerl iz PGD Sevnica; v čin 
višji gasilski častnik organiza-
cijske smeri I. stopnje je na-
predovala Breda Rman iz PGD 
Breg; v čin gasilski častnik II. 
stopnje je napredoval Bran-
ko Ameršek iz PGD Sevnica; v 
čin gasilski častnik I. stopnje 
pa so napredovali Ervin Žitnik 
iz PGD Krmelj, Jože Lazar iz 
PGD Šentjanž, Bojan Kus iz 
PGD Blanca in Mitja Gorenc 
iz PGD Primož. 

Odlikovanja Gasilske zve-
ze Slovenije, in sicer gasilsko 
plamenico III. stopnje je pre-
jel Franc Dobovšek iz PGD 
Boštanj, gasilsko plamenico 
II. stopnje Božo Možic iz PGD 
Boštanj, Robert Orešek, Mar-
tin Ivnik in Drago Žnidaršič iz 
PGD Sevnica. Gasilsko odliko-
vanje III. stopnje sta prejela 
Ivan Zagrajšek iz PGD Boštanj 
in Vlado Kobal iz PGD Trnovec. 
 Smilja Radi

Odlikovanja sta podeljevala predsednik Gasilske zveze 
Sevnica Vinko Knez (levo) in predstavnik Gasilske zveze 
Slovenije Mihael Boranič (desno), ki je predsednik regij-
skega sveta GZ Posavje in predsednik GZ Brežice. V sre-
dini je član PGD Trnovec Vlado Kobal, ki je prejel gasil-
sko odlikovanje III. stopnje.

Veterani kritični do odnosa države

Sledila je podelitev priznanj 
najzaslužnejšim članom in ne-
članom za delo v preteklem 
obdobju. Priznanja so prejeli 
Marko Dražetič, Marjan Buko-
vinski, Bojan Poček, Interven-
cijski vod Brežice, Martin Kos 

in Lovska družina Mokrice. Do-
bitniki srebrne medalje „obra-
nili Posavje 91‘“ so Darko Udo-
vič, Mehemed Tokić, Ludvik 
Divjak in Stanislav Zlobko. 
Predsednik pokrajinskega od-
bora ZVVS Posavje Rudi Smo-

dič pa je plaketo „obranili Po-
savje 91‘“ izročil sekciji pri 
OZVVS Brežice, Intervencij-
skemu vodu TO Brežice.

Med povabljenimi gosti, ki so 
pozdravili navzoče, je bil tudi 
generalni sekretar ZVVS Mitja 
Jankovič, ki je vse veterane 
pozval, naj postanejo aktivni 
državljani in naj se ne bojijo 
dvigniti glasu, ko je to potreb-
no, njegove besede je kasneje 
potrdil tudi veteran Mitja Te-
ropšič. Letošnje srečanje ve-
teranov Posavja bo 24. maja, 
gostitelj bo OZVVS Brežice, 28. 
junija pa predvidevajo tudi od-
kritje obnovljenega obeležja 
na Prilipah. Za glasbeni pridih 
je poskrbel kantavtor Peter 
Dirnbek, uvodni del zbora pa 
je povezovala Ana Marija Du-
hanič. R. Retelj

V imenu Intervencijskega voda TO Brežice je plaketo pre-
vzel Anton Marolt, poleg njega Rudi Smodič in sekretar 
OZVVS Brežice Štefan Stipič.
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KRŠKO – Občina Krško je v 
sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Krško 12. marca na 
parkirišču pred Občino Krško 
občankam in občanom s pred-
stavitvijo modela debelega 
črevesa v okviru programa 
SVIT omogočila, da spozna-
jo bolezni debelega črevesa. 
Cilj presejalnega programa 
SVIT, namenjenega zgodnje-
mu odkrivanju raka debelega 
črevesa in danke, v katere-
ga so vključeni vsi v staro-
sti od 50 do 69 let, je zmanj-
šati število bolnikov z rakom 
debelega črevesa, predvsem 
s pozivom k sodelovanju pri 
zgodnjem odkrivanju te bo-
lezni. Žal pa je odzivnost v 
krški občini najnižja v celo-
tni dolenjski in posavski re-
giji, le 56-odstotna. Zato je 
k akciji SVIT aktivno pristopi-
la tudi Občina Krško, saj si po 
besedah župana mag. Mirana 
Stanka želijo, da bi se odziv-

nost izboljšala ter da bi se ob-
čanke in občani na program 
odzvali brez strahu. Občani 
so si lahko na SVIT-ovi stoj-
nici ogledali model debelega 
črevesa, absolventke Fakul-
tete za medicino iz Ljublja-
ne in sestra Klavdija Božič iz 
Zdravstvenega doma Krško, 
ki vodi SVIT-ovo informacij-
sko točko, pa so jim pojasni-

le, kako izgledajo polipi, ra-
kavo tkivo, vnetja, ter podale 
informacije o boleznih debe-
lega črevesa. »Vedno in redno 
se odzivajmo na SVIT povabi-
lo,« se jim je pridružila tudi 
ambasadorka programa SVIT 
Marija Hrvatin, ki je z občani 
delila svojo osebno izkušnjo 
boja s to boleznijo. 
 P. P.

Spodbujali k udeležbi v SVIT-u

Predstavnici ZD Krško in ambasadorka programa SVIT 
Marija Hrvatin pred modelom debelega črevesa

KRŠKO - Društvo Downov sindrom, Center Krško, je tre-
tje leto zapored na prvi pomladni dan v Kulturnem domu 
pripravilo dobrodelno prireditev Pisan kot metulj, zbrana 
sredstva pa bodo namenili za delovanje tega društva, ki 
izvaja različne dejavnosti za otroke in odrasle s posebni-
mi potrebami, razna predavanja in izobraževanja za star-
še in ostale svojce otrok s trisomijo 21. 

Organizacije in ostali, ki delajo z osebami z Downovim sin-
dromom, leta 2006 namreč niso naključno izbrali 21. marec 
za svetovni dan Downovega sindroma, temveč so si z izbiro 
točno določenega datuma prizadevali širšo javnost opozori-
ti na položaj ljudi, ki imajo kromosomsko nepravilnost - t. i. 
trisomijo 21, pri kateri ima 21. par kromosomov v človeški 
celici tri kromosome namesto dveh, ter predvsem na to, da 
jim je potrebno nameniti več pozornosti, saj so izven dru-
žin, institucij in organizacij, ki se ukvarjajo z njimi, po ve-
čini še vedno odrinjeni na rob družbenega in družabnega ži-
vljenja. Na izboljšanje njihovega položaja sta na prireditvi 
v Krškem opozorila tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta 
Nussdorfer in dolgoletni ravnatelj krške Glasbene šole Dra-
go Gradišek, na kateri so že pred dobrimi desetimi leti kot 
prva glasbena šola v Sloveniji izkazali „posluh“, odprli vra-
ta in se posvetili tudi poučevanju otrok s posebnimi potre-
bami. Še več, v ta namen so ustanovili Ustvarjalnico 21+, ki 
osebam s posebnimi potrebami ne omogoča le pridobivanje 
glasbenega znanja, temveč širše in različno umetniško izra-
žanje, ob tem pa je šola Ustvarjalnici odstopila tudi prostor 
za druženje, sproščanje in zabave. Kako raznovrstna je nji-
hova ustvarjalna paleta, pa so z nastopi dokazali tudi na-
stopajoči iz Ustvarjalnice, učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja, 
Športnega društva Plavalček, ki izvaja športne dejavnosti za 
osebe s posebnimi potrebami, OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ 
Jurija Dalmatina Krško, harmonikar Toni Sotošek in Nik Škr-
lec, ki je prireditev povezoval. Bojana Mavsar 

»Metulji« razprli pisana krila

Učenci 2.a razreda leskovške šole so obiskali učence OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja ter z njimi peli, plesali in se igra-
li. Kako, so družno pokazali tudi na nastopu.

Nekatera doživetja so 
nepozabna

www.stanovanjskikredit.si
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Kot je dejala predsednica 
Darja Mandžuka, društvo 
deluje z namenom, ciljem in 
človekoljubno gesto, da osve-
ščajo ljudi o tej v začetku tihi 
in neboleči bolezni. Tako tudi 
poteka letni program dela, 
predvsem s številnimi stro-
kovnimi predavanji, »sladke« 
tegobe pa si lajšajo z druže-
nji na ekskurzijah, izmenja-
vo izkušenj, ki jih pridobijo 
ob premagovanju lastnega di-
abetesa, v podporo pa šteje-
jo tudi svoje družinske člane. 
Kot je poudarila, je sladkor-
nim bolnikom v pomoč diabe-
tološka ambulanta v Splošni 
bolnišnici Brežice s strokov-
nim osebjem, pa tudi učne 
delavnice, ki jih izvajajo v 
društvu. Poleg naštetega se 
predstavljajo v tednu Rdeče-
ga križa z merjenjem sladkor-
ja v krvi, ob dnevu invalidov 
ter organizirajo državna tek-
movanja učencev in dijakov, 

Skupaj premagujejo »sladke« tegobe 
BREŽICE – Društvo diabetikov Posavje – Brežice je 15. marca v restavraciji Štefanič opravilo letni zbor 
članov. Posavsko društvo, ki šteje 560 članov, je eno izmed 40-ih v Sloveniji, v katera je vključenih kar 
18 tisoč članov, predsednica društva pa še naprej ostaja Darja Mandžuka.

ki s pridobljenim znanjem 
osveščajo svoje sovrstnike; 
lani se je na tekmovanje pri-
javilo 21 šol iz Posavja. Okre-
pili so sodelovanje s Splošno 
bolnišnico Brežice, veliko pa 
je doprineslo tudi sodelova-
nje z Zdravstvenima domovo-
ma Sevnica in Krško ter Zvezo 
društev diabetikov Slovenije. 

Prisotni predsednik zveze Pe-
ter Miklavčič je pohvalil lan-
sko državno proslavo ob sve-
tovnem dnevu diabetikov (14. 
november), ki je potekala v 
Krškem v organizaciji posa-
vskega društva, ter obljubil 
pomoč pri nadaljnjem de-
lovanju društva. Temu se je 
pridružil tudi Ivan Živič, ki je 

kot prvi in dolgoletni predse-
dnik postavil bogato zasnovo 
društvu.

Strokovno predavanje je ime-
la prof. zdr. vzgoje Fani Čeh. 
Poudarila je pomen higiene in 
prehrane, ki sta temelja va-
rovanja in krepitve zdravja 
tudi pri sladkornih bolnikih. 
Opozorila je, da smo ljudje 
nehali kuhati in se zatekamo 
k industrijski hrani, kadar pa, 
kuhamo preveč, preslano in 
premastno. Z dobrimi mislimi 
je člane pozdravila podžupa-
nja Vladka Kežman, predse-
dnica pa je društveno prizna-
nje podelila Ivanu Čolaku iz 
Elmonta Krško, ki spremlja 
delo društva in mu nudi pod-
poro. Program je vodila dipl. 
med. sestra Viktorija Maksl iz 
ZD Krško, za razpoloženje pa 
je poskrbela skupina Trta. 
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Foto Rožman

Podelitev društvenega priznanja Ivanu Čolaku

Med aktivnostmi v minulem 
letu je dosedanji predsednik 
Anton Podgoršek med dru-
gim izpostavil več strelskih 
usposabljanj in udeležbo na 
16. odprtem državnem prven-
stvu Zveze slovenskih častni-
kov Slovenije v Trbovljah, kjer 
so osvojili drugo mesto, pre-
davanje mag. Mirka Ciglarja, 
nekdanjega namestnika poli-
tičnega direktorja za načrtova-
nje politik z Ministrstva za zu-
nanje zadeve, na temo NATO 
včeraj, danes in jutri, strokov-
no ekskurzijo na Brione in Po-
horje, kjer so si v družbi sta-
novskih članov iz Slovenske 
Bistrice ogledali prizorišče po-
slednjega boja Pohorskega od-
reda na Osankarici, pa tudi do-
bro sodelovanje, organizacijo 
ali soorganizacijo spominskih 
prireditev in proslav z drugimi 
veteranskimi organizacijami 
iz občine Krško in širše. Novoi-
zvoljeni predsednik Branko Sli-
všek pa je med predstavitvijo 
izvedbe že utečenih letnih ak-

Utečeno delo častniške organizacije
KRŠKO - Člani Območnega združenja slovenskih častnikov Krško so 21. marca na letni konferenci izvolili no-
vega predsednika, in sicer je na tem mestu Antona Podgorška, ki je funkcijo opravljal dva mandata, nasledil 
Branko Slivšek. Združenje šteje dobrih 150 članov, podčastnikov in častnikov, pripadnikov stalne sestave Slo-
venske vojske, njene vojne oziroma rezervne sestave ter (pod)častnikov, ki so brez vojaške razporeditve. 

tivnosti in načrtovanih ekskur-
zij izpostavil, da bodo znotraj 
območnega združenja z name-
nom udeležbe članov na še več 
strelskih tekmovanjih ustano-
vili strelsko sekcijo. 

Predstavitvi letnega progra-
ma dela se je pridružil tudi 
sekretar slovenske zveze ča-
stnikov Janko Ljubić, ki se je 
osredotočil na minulo in ak-

tualno delo Zveze slovenskih 
častnikov, v nadaljevanju pa 
podelil šest priznanj ZSČ. Pi-
sno priznanje je v odsotnosti 
prejel Branislav Čuk, častni 
znak ZSČ Slavko Šribar, Franc 
Žinko in v odsotnosti Ernest 
Breznikar, plaketo ZSČ Bran-
ko Slivšek, najvišje priznanje 
- zlato plaketo ZSČ - pa Anton 
Podgoršek. Slednji je v druž-
bi novoizvoljenega predse-

dnika Slivška podelil dve pri-
znanji Območnega združenja 
častnikov Krško, ki sta ju pre-
jela Branko Petan in Občina 
Krško (v odsotnosti predstav-
nika).
 Bojana Mavsar 

Na zboru prisotni prejemniki priznanj (z leve): Franc Žin-
ko, Branko Slivšek, Anton Podgoršek, Janko Ljubić (sekre-
tar ZSČ), Branko Petan in Slavko Šribar
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SEVNICA - Društvo računovodskih in fi nančnih delavcev 
Sevnica je 4. marca na občnem zboru članic in članov pri-
pravilo še priložnostno slovesnost v počastitev 50-letnice 
delovanja društva, ki je bilo ustanovljeno aprila leta 1964.

Na slovesnosti sta predsednica Brigita Košmerl in podpred-
sednica Boža Miroševič Jurkovič podelili listine o častnem 
članstvu, in sicer tistim, ki imajo posebne dolgoletne zasluge 
pri organiziranju in delovanju društva ter stroke in so v te-
kočem letu dopolnili 80 let. Prejemniki listin so Milena But, 
Vida Češek, Elka Grilc, Dragica Kuletto, Hilda Novšak, Ani-
ca Umek, Rado Umek, Dušan Harlander, Mira Jeraj, Franc 
Ogorevc in Julčka Svažič. Sledila je podelitev društvenih pri-
znanj za aktivno in uspešno delo članicam in članom, ki so v 
društvu opravljali naloge predsednika, tajnika in blagajnika. 
Prejemniki priznanj so Štefan Senica, Marija Jazbec, Brigi-
ta Košmerl, Anica Horjak, Silva Marolt, Rezika Predanič, 
Milica Kodeh, Tonika Petan in Janko Marušič.
Zbora članov in slovesnosti ob 50-letnici društva sta se med 
drugimi gosti udeležila tudi predsednik Zveze računovodij, fi -
nančnikov in revizorjev Slovenije dr. Stanko Koželj, ki je dru-
štvu ob 50-letnici podelil priznanje Zveze, in župan Srečko 
Ocvirk, ki je društvu ob tej priložnosti podelil listino Občine 
Sevnica. Čestitke je društvo prejelo tudi s strani stanovskih 
društev iz sosednjih občin. Program je s pesmijo popestrila 
Vokalna skupina Vilinke, uradnemu delu dogodka pa je sle-
dilo prijetno druženje.  S. R.

Kaj pomeni elektrika iz obno-
vljivih virov?
Elektrika iz obnovljivih virov je 
pridobljena izključno iz vode, 
sonca ali vetra. Odslej bomo 
več kot 135.000 gospodinjstev 
pri nas napajali s 100 % čisto 
energijo. Brez doplačila.

Je ta energija kaj drugačna? 
Kako veste, da je pridobljena 
izključno iz obnovljivih virov?
Fizikalne lastnosti električne 
energije iz obnovljivih virov so 
seveda popolnoma enake  s   
iz jedrske ali termoelektrarne. 
Razlika je le v zavedanju, da vaš 
dom napajamo z energijo, kate-
re proizvodnja je manj obreme-
njujoča za okolje. Da je energija 
iz 100 % obnovljivih virov, nam 
zagotavljajo potrdila o izvoru, ki 
jih pridobimo od prodajalca ali 
proizvajalca električne energije.

Energija iz obnovljivih virov ni 
novost. Ponujali ste jo mno-
gi dobavitelji. Zakaj tako nizek 
delež čiste energije v naših do-
movih?

Energija iz obnovljivih virov je 
zaradi sledenja in potrdil o izvo-
ru dražja. Ponujali smo t. i. EKO 
pakete, ki pa niso zaživeli, zato 
smo se odločili, da bomo doda-
tni korak storili v ECE. Ne mo-
remo pričakova  , da bo vedno 
kupec  s  , ki bo kril stroške eko-
loških naporov. 

Storili ste torej korak v imenu 
kupca. Nagrajujete pa odslej 
tudi kupčeve okoljske pobu-
de, ki so vezane na način pla-
čevanja.
Menimo, da je kupec, ki pri-
speva nekaj k ohranitvi okolja 
in hkra   znižuje svoje stroške, 
upravičen do nižjih cen električ-
ne energije. Če se odločite za 
plačevanje z direktno obremeni-
tvijo ali po domače s ‚trajnikom‘ 
oz. prenehate prejema   račun 
v papirni obliki in se odločite za 
takšnega v elektronski, boste pri 
ECE zato nagrajeni z nižjimi ce-
nami elektrike.

S 1. marcem ste tudi znižali 
cene vaših paketov za nedo-
ločen čas. Skupaj z nižjimi ce-
nami za omenjena načina pla-
čevanja in energijo izključno 
iz obnovljivih virov to pomeni 
veliko spremembo za podjetje 
in vaše kupce.
Se strinjam. Trg električne ener-
gije je odprt, kupci lahko izbi-
rajo med več dobavitelji, naša 
naloga je, da jim, poleg nizke 
cene, omogočimo tudi podpor-
ne storitve, ugodnos   pri naku-
pu naprav za naše energente in, 
seveda, okolju prijaznejšo ener-

gijo. Zavedamo se, da meseč-
na položnica za elektriko ni pri-
ljubljen gost v gospodinjstvu, 
dejstvo pa je, da znesek ener-
genta na položnici dosega le še 
slabo tretjino. Ostali del so da-
jatve, na katere dobavitelji ni-
mamo vpliva.

Če vas prav razumem, je mo-
žnost prihranka torej omejena 
na tretjino položnice. Kaj pri-
poročate?
Resnični prihranki se skrivajo 
v gospodarnejši rabi električ-
ne energije, v zamenjavi potra-
tnih naprav, odločitvi za zame-
njavo energenta za ogrevanje 
ipd. Naše izkušnje kažejo, da 
že minimalna sprememba ži-
vljenjskih navad pripomore k 
občutnemu prihranku. Morda 
govorimo le o pranju perila ob 
koncu, namesto sredi tedna.

Kaj lahko vaši kupci še pričaku-
jejo od ECE?
Brez dvoma se sedaj ne bomo 
ustavili. Vizija podjetja je bi   
cenovno ugoden, tehnološko 
sodoben in okolju prijazen na-
cionalni dobavitelj energentov. 
Kupca postavljamo v središče 
naših ak  vnos  , spoznavamo 
njegove potrebe in pripravlja-
mo rešitve. V kratkem bo pri-
pravljena izboljšana mobilna 
aplikacija ECE mobil, povsem 
nov pa bo tudi portal Varčeva-
nje z energijo na naši spletni 
strani. Že sedaj smo med ce-
novno najugodnejšimi na trgu.

 N. Č., foto: Mediaspeed

Mag. Mitja Terče, direktor družbe Elektro Celje Energija d.o.o.:

Cenovno ugodni in okolju prijazni
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Družba Elektro Celje Energija (ECE) je s 1. marcem kot edina v Sloveniji pričela z dobavo električne 
energije iz obnovljivih virov v vsa gospodinjstva. Z direktorjem mag. Mitjo Terčetom smo govorili 
o novos  h, ki jih odločitev družbe prinaša za kupce.

Mag. Mitja Terče

Direktor družbe HESS Bogdan 
Barbič je pred podpisom po-
udaril, da hidroelektrarne so 
in bodo tudi vnaprej paradni 
konj slovenske elektroener-
getike. „Še vedno so edini 
večji energetski objekt, ki 
ga je slovensko znanje spo-
sobno sprojektirati od zasno-
ve do izdelave, le nekaj večje 
opreme, kot je generator, je 
potrebno kupiti v tujini. Pre-
pričan sem, da bodo družbe, 
ki so doslej delale na hidroe-
lektrarnah, tudi gradbeni del 
znale izpeljati do konca, ve-
sel pa sem tudi, da se je slo-
vensko znanje združilo tudi na 
področju izdelave tehnološko 
visoko zahtevne hidromehan-
ske opreme, ki je ključnega 
pomena predvsem za varno 
obratovanje hidroelektrarn,“ 
je dejal. 

Hidromehanska oprema elek-
trarne je visoko zahtevna teh-
nološka oprema, namenjena 
varnosti obratovanja hidro-
elektrarne in pregradnega 
objekta ter zagotavljanju po-
trebnih tehnoloških pogojev 
za proizvodnjo energije ob 
spremenljivih pretokih reke 
Save. Razpisno dokumentaci-
jo in postopek oddaje naroči-
la po zakonu o javnih naročilih 
je za družbo HESS pripravi-
lo in vodilo podjetje HSE In-
vest d.o.o. Pogodba za doba-

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V 
sklopu obiska štirinajstih ve-
leposlanikov, akreditiranih v 
Sloveniji, generalnih konzu-
lov in ekonomskih atašejev 
iz Nizozemske, Finske, Bel-
gije, Italije, Grčije, Poljske, 
Slovaške, Češke, Madžarske, 
Romunije, Indije, Kitajske, 
Nepala in Venezuele v ob-
čini Krško 8. marca so le-ti 
obiskali tudi podjetje TIPS 
d.o.o. Podjetje je trenutno 
edino v Sloveniji in eno od 
vodilnih v svetu na podro-
čju proizvodnje visokoka-
kovostne letališke opreme, 
predvsem potniških stopnic 
in transporterjev za prtlja-
go, ter drugih specializiranih 
vozil in opreme za letališča. 

Veleposlanike, generalne 
konzule in ekonomske ata-
šeje je na sedežu podjetja 
sprejel generalni manager 
in solastnik podjetja Robert 
Pustavrh s sodelavci. Gostje 
so izrazili interes nad vzpo-
stavitvijo partnerskih stikov 
med podjetjem in posame-

Visok obisk v leskovškem TIPS-u

V HE Brežice bodo vgradili slovensko 
znanje; med partnerji tudi Metalna
BREŽICE - Direktor družbe HESS, d.o.o., Bogdan Barbič in direktor podjetja Riko, d.o.o., Janez Škrabec 
sta 13. marca v gradu Brežice podpisala pogodbo za dobavo hidromehanske opreme za HE Brežice, nasle-
dnje v verigi na spodnji Savi. Vrednost pogodbenih del znaša 8.606.159,46 evrov (brez DDV), kar predsta-
vlja približno 8 % vrednosti celotnega energetskega dela HE Brežice. Rok dobave opreme je april 2016.

vo in montažo hidromehanske 
opreme HE Brežice vključuje 
projektiranje in izdelavo teh-
nične dokumentacije, izdela-
vo, dobavo in montažo hidro-
mehanske opreme elektrarne 
s pripadajočo opremo in iz-
vedbo zagonskih preskusov. V 
mednarodni konkurenci je bilo 
za dobavitelja hidromehanske 
opreme na javnem razpisu iz-
brano podjetje Riko, čigar po-
nudba se ob konkurenčni ceni 

odlikuje z naprednimi tehno-
loškimi rešitvami z najmanj-
šim vplivom na okolje ter 
vključuje kompletno sloven-
sko znanje v dobavi, izdelavi 
in montaži. 

Po podpisu pogodbe z Barbi-
čem je Škrabec podpisal še 
pogodbe s podizvajalci na 
projektu. V ponudbo je pod-
jetje Riko namreč integriralo 
ugledne slovenske dobavite-

lje opreme, kot so Montavar 
Projekt, Metalna Senovo, La & 
Co, Telem ter Iskra impuls. Di-
rektor senovske Metalne De-
jan Marcola je po podpisu iz-
razil zadovoljstvo, da je bilo 
podjetje izbrano za sodelova-
nje pri tako velikem projek-
tu. „Gre za velik obseg del, mi 
imamo več kot 50 % vrednosti 
te pogodbe, zato nosimo kar 
veliko odgovornost. Za naše 
okolje to pomeni, da bomo 
bili primorani zaposliti doda-
ten kader, tako inženirskega 
kot za proizvodnjo, logistiko 
in planiranje,“ je povedal in 
dodal, da so število zaposle-
nih s 130 že povečali na 140, 
skupaj s kooperanti pa jih je 
okoli 200, zdaj pa bodo potre-
bovali še 10 do 15 ljudi.

 Peter Pavlovič

Janez Škrabec in Bogdan Barbič pri podpisu pogodbe 

Dejan Marcola, direktor 
Metalne Senovo

50 let DRFD Sevnica

Prejemniki društvenih priznanj

Gradbeno dovoljenje izdano
BREŽICE, LJUBLJANA - Na podlagi zahteve družbe HESS d.o.o. 
za izdajo gradbenega dovoljenja je Ministrstvo za infrastruk-
turo in prostor 13. marca izdalo delno gradbeno dovoljenje za 
gradnjo jezovne zgradbe HE Brežice, s čimer je bil izpolnjen 
še zadnji pogoj za pričetek izgradnje omenjene elektrarne. 

GOTOVINSKI POPUST PRODAJA NA OBROKE AKCIJSKE CENE

INO Brežice d.o.o.
Krška vas 34/B
8262 Krška vas
Slovenia, EU

T.: +386 (0)7 49 59 657
F.: +386 (0)7 49 59 151

W: www.inobrezice.com

DAN ODPRTIH VRAT
SOBOTA, 5. APRIL 2014, V INO KRŠKA VAS

VSE ZA VINOGRADNIŠTVO, SADJARSTVO, 

ČEBELARSTVO, POLJE, VRT IN DOM

znimi letališči ali podjetji za 
prizemno oskrbo letal iz po-
sameznih držav, so sporočili 
iz podjetja. Do obiska podje-
tja TIPS je prišlo na pobudo 
generalnega častnega konzu-

la Nepala v Sloveniji Aswina 
Kumarja Shresthe, ki je po-
udaril, da je obisk namenjen 
predvsem sodelovanju na po-
dročju gospodarstva, turizma 
in kulture, hkrati pa gradnji 

prijateljskih odnosov. Viso-
ke goste je pred tem uradno 
sprejel župan občine Krško 
mag. Miran Stanko s sode-
lavci.
 P. P.

Visoki gostje med ogledom proizvodnih prostorov podje-
tja TIPS (vir: arhiv podjetja TIPS)
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SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani je Zavod KNOF so.p. 
12. marca pripravil srečanje ob prvem letu delovanja So-
cialnega inkubatorja Posavja, v okviru katerega je najbolj 
zaživel projekt Zelena Sevnica.  

Projekt Zelena Sevnica predstavlja priložnost za samooskrbo 
občank in občanov z zelenjavo in zelišči na domačem vrtu ali 
balkonski gredici ter urejanje okrasnih vrtov in javnih povr-
šin za lepšo podobo samega mesta in okoliških krajev. »Doma 
pridelana hrana je najboljša in vsak posameznik se lahko na-
uči nekaj vrtnarske umetnosti. Tudi če živimo v majhnem sta-
novanju in imamo samo okensko polico, si lahko ustvarimo 
svoj mali vrt,« je na srečanju dejala vodja profi tnega cen-
tra Zelena Sevnica, agronomka in vrtnarka Milena Mastnak, 
ki svoje znanje in izkušnje uspešno širi na vrtnarskih delav-
nicah ter predavanjih, sodelovala pa je tudi pri postavljanju 
manjših vrtov pri sevniških osnovnih šolah in vrtcih. Trenu-
tno je edina zaposlena v omenjenem projektu, vendar upa, 
da bo s pomočjo programa javnih del, ki ga omogoča zavod 
za zaposlovanje, možna zaposlitev še ene osebe.  S. R.

Projekt Zelena Sevnica

Kot je v uvodnem pozdravu 
poudarila podžupanja obči-
ne Krško Ana Somrak, si Ob-
čina Krško že leta prizadeva 
biti okolju prijazna in ener-
getsko učinkovita občina, 
kar dokazujeta dva naziva 
energetsko najbolj učinko-
vite občine med srednje ve-
likimi slovenskimi občinami. 
Po besedah vodje oddelka za 
gospodarsko infrastrukturo 
Rafaela Jurečiča je Občina 
Krško v preteklih letih veliko 
energije prihranila predvsem 
z energetskimi obnovami jav-
nih stavb, predvsem vrtcev 
in šol, obnovo javne razsve-
tljave, v okviru katere so za-
menjali 41 odstotkov neu-
streznih in potratnih svetilk, 
zamenjavo energentov v sta-
novanjskih stavbah, subven-
cioniranjem nakupa sončnih 
kolektorjev in dodatne izola-
cije, poleg tega aktivno de-
luje tudi na področju traj-
nostnih rešitev v prometu, 
subvencionira javni prevoz, 
pospešeno gradi kolesarsko 
infrastrukturo in načrtuje po-
stavitev polnilnic za električ-
ne avtomobile do leta 2015. 
Do leta 2015 so, tudi s pomo-
čjo evropskih sredstev, načr-
tovane še energetske sanaci-
je OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
OŠ Adama Bohoriča Brestani-
ca, športne dvorane pri OŠ 
Leskovec pri Krškem in OŠ 
Koprivnica, izgradnja nove-
ga energetsko učinkovitega 
vrtca v Brestanici, energet-
ska sanacija vrtca v Leskov-
cu pri Krškem in druge.

Agencija LEAD je v okviru 
dogodka tudi uradno prevze-
la šestmesečno vodenje Na-
cionalnega konzorcija ener-
getskih agencij (Konzorcij 
LEAS), katerega cilj je pred-
vsem sodelovanje agen-

Izmenjali izkušnje na področju 
energetske učinkovitosti

cij ter priprava in izvajanje 
skupnih lokalnih in medna-
rodnih projektov. Eden takih 
zadnjih projektov, pri kate-
rem je vključenih več agen-
cij, vključno z LEAD, je po 
besedah direktorja agencije 
LEAD Janka Uršiča sloven-
sko-hrvaški projekt BioHea-
tLocal – lesna biomasa za re-
gionalni razvoj, katerega cilj 
je vzpostavitev sodelovanja 
občin za širitev in uvajanje 
lesne biomase kot energen-
ta ter ustanovitev logistič-
nega centra za biomaso na 
področju jugovzhodne Slo-
venije. Med pomembnejše 
projekte agencije LEAD so-
dijo tudi Lokalni energetski 
koncept občine Krško, Traj-
nostni akcijski načrt za ob-
čino Krško (SEAP), v okviru 
katerega se je Občina Krško 
v okviru pristopa h Konven-
ciji županov zavezala, da bo 
do leta 2020 znižala izpuste 
CO2 do 20 odstotkov. Kot je 
ob tem poudaril, je občina 
Krško s številnimi ukrepi na 
dobri poti, da do leta 2020 
doseže do 26-odstotno zniža-
nje izpustov. Sicer pa agen-
cija izvaja energetsko knji-

govodstvo za javne objekte 
v občinah, sodeluje pri ukre-
pih občinske energetske za-
snove in predlogov občinskih 
odlokov na področju OVE in 
URE, izvaja energetske pre-
glede stavb in javne razsve-
tljave, energetske izkaznice 
in lokalne energetske kon-
cepte in podobno.

Dr. Robert Bergant iz GEN 
energije je predstavil štu-
dijo izvedljivosti daljinske-
ga ogrevanja iz NEK, po ka-
teri naj bi bila investicija za 
občini Krško in Brežice vre-
dna okoli 52 milijonov evrov. 
V študiji so predvideli tudi 
projekt oskrbe dveh večjih 
industrijskih porabnikov – 
Vipapa in obrata Krke v Kr-
škem – s tehnološko paro, ki 
so ga ocenili na okoli 11 mili-
jonov evrov. Sekretar na mi-
nistrstvu za infrastrukturo 
in prostor mag. Erik Poto-
čar pa je ob zaključku pred-
stavil OVE in URE strategije 
na nivoju države ter uvaja-
nje energetskih izkaznic. Ob 
tem je skupaj z direktorjem 
agencije LEAD Jankom Urši-
čem podžupanji občine Krško 
Ani Somrak predal energet-
sko izkaznico za stavbo Ob-
čine Krško.

 P. P., 
 foto: Občina Krško

KRŠKO – Lokalna energetska agencija za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino (LEAD) je 21. marca v sode-
lovanju z Občino Krško pripravila dan agencije LEAD, v okviru katerega so predstavniki slovenskih lokal-
nih energetskih agencij in občin izmenjali izkušnje in dobre prakse na področju obnovljivih virov ener-
gije in učinkovite rabe energije (OVE in URE). 

Predaja energetske izkaznice stavbe Občine Krško podžu-
panji Ani Somrak, zadaj direktor LEAD Janko Uršič 

Natečaj Komunale Brežice d.o.o. 

''VODOVODNI STOLP 
SKOZI MOJE OČI''

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. vabi 
k natečaju ob obeležbi 100-letnice vodovoda 
in vodovodnega stolpa v Brežicah.

Ob tej priložnosti objavljamo nagradni natečaj, 
v okviru katerega vam želimo ponuditi možnost, 
da izrazite svoje vtise in razmišljanja skozi 
risbo, besedo, fi lm, igro ali predmet na temo 
»VODOVODNI STOLP SKOZI MOJE OČI «. 

Na natečaju lahko sodelujete z literarnim ali 
likovnim delom, ekološko risbo ali predmetom, 
fi lmom, gledališko predstavo ali fotografi jo.

Prvi trije uvrščeni, ki jih bo izbrala strokovna 
komisija, bodo prejeli darilne bone za nakup v eni 
izmed trgovin, in sicer:
1. mesto: bon v protivrednosti 75 EUR, 
2. mesto: bon v protivrednosti 55 EUR, 
3. mesto: bon v protivrednosti 35 EUR.

Rok za oddajo del je 24. april 2014.

Dela bodo predstavljena in objavljena v sklopu 
prireditev v počastitev 100-letnice vodovoda in 
vodovodnega stolpa v Brežicah.

Vse informacije v zvezi z natečajem dobite na 
spletni strani www.komunala-brezice.si. 

Komunala
Brežice d.o.o.

V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo RS vas Regionalni center za razvoj Zasavja, 

Regionalna razvojna agencija Posavje 
ter občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje

vljudno vabimo na

POSVET O MOŽNOSTIH ČRPANJA SREDSTEV,
NAMENJENIH PROBLEMSKEMU OBMOČJU 

OBČIN HRASTNIK, RADEČE IN TRBOVLJE

Posvet bo potekal v Domu kulture v Radečah, 
v ponedeljek, 31. 03. 2014, od 14.30 dalje.

14.30 – 14.45  Pozdravni govori
14.45 – 15.15  Predstavitev Programa spodbujanja 

konkurenčnosti in ukrepov razvojne 
podpore za območje občin Hrastnik, 
Radeče in Trbovlje ter Javnega razpisa za 
sofi nanciranje začetnih inves  cij podje  j, 
ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na 
območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

15.15 – 15.45  Odgovori na vprašanja v zvezi s Programom 
in Javnim razpisom 

Vabljeni!

Tomo Garan  ni, l.r.  Miran Jerič, l.r.
direktor RCR d. o. o.  Župan občine Hrastnik 

Mar  n Bratanič, l.r.  Rafaela Pintarič, l.r.
v.d. direktorja RRA Posavje  Županja občine Radeče
 
  Vili Treven, l.r.
  Župan občine Trbovlje

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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Občina Krško je v Uradnem listu RS št. 20 21. 3. 2014 objavi-
la javni razpis za sofi nanciranje individualnih hišnih priključ-
kov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode. 
Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije so 
fi zične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stal-
nim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v ob-
čini Krško, ki delujejo v javnem interesu. Delež sofi nanci-
ranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov od 1. 1. 2011 
do oddaje vloge. Maksimalna višina upravičenih stroškov za 
posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV.
Kandidati bodo vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in priloga-
mi lahko pričeli vlagati prvi delovni dan v aprilu na sedežu 
Centra za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46. Komisij-
sko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat meseč-
no, razen v avgustu in decembru. Razpis bo odprt do pora-
be sredstev oz. najkasneje do prvega delovnega ponedeljka 
v novembru. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sede-
žu Centra za podjetništvo in turizem Krško ter na spletnih 
straneh: www.cptkrsko.si in www.krsko.si pod rubriko Javni 
razpisi. Ostale informacije dobite na sedežu Centra za pod-
jetništvo in turizem Krško ali na telefonski številki: 07 490 
22 25 (Mateja Jurečič).

Promet stekel po novem odseku Ceste 
krških žrtev, sledi obnova Zatona
Obnova Zatona, ulice CKŽ in Dalmatinove ulice, v okviru katerega bo tudi Krško urejeno po zgledu 
evropskih mest, po besedah župana občine Krško mag. Mirana Stanka poteka v skladu s terminskim pla-
nom. V teh dneh je promet v Zatonu stekel po novem odseku bodoče mestne ceste, s tem pa bodo lah-
ko stekla tudi nadaljnja dela urejanja Zatona.

S prestavitvijo dela glavne 
ceste CKŽ v Zatonu je izpol-
njen pogoj za pričetek gra-
dnje dvonivojskega parki-
rišča z okoli 90 parkirnimi 
mesti, ki se bo predvidoma 
začela v aprilu in zaključi-
la jeseni. Hkrati bodo ste-
kla tudi dela v Zatonu, kjer 
je po besedah skrbnika pro-
jekta Nika Somraka načrto-
vano tlakovanje območja, 
ureditev parkirišč, izgra-
dnja interne dostopne ce-
ste, fontane, ureditev javne 
razsvetljave ter hortikultur-
ne ureditve. Zaključujejo se 
tudi dela obnove Dalmatino-
ve ulice na odseku od policij-
ske postaje do kamnoseštva 
z novimi parkirnimi mesti, 

kjer bo promet stekel pred-
vidoma maja. Istočasno se 

zaključuje izgradnja teme-
lja in desnobrežnega opor-

nika za bodoči peš most čez 
Savo. Še vedno velja nov pro-
metni režim, obvoz za tran-
zitni promet in tovornjake v 
smeri Drnovo – Sevnica pa je 
urejen preko mostu v Krškem 
in naprej po krški obvoznici. 
Skozi staro mestno jedro je 
dovoljen le lokalni promet.
1,8 milijona evrov investi-
cije od skupno 3,1 milijona 
evrov predstavljajo sredstva 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, operativnega 
programa krepitve regional-
nih razvojnih programov za 
obdobje 2012–2014. 

V teh dneh je promet stekel po novem odseku bodoče me-
stne ceste.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je gostil predstavni-
ke pobratene občine Bajina Bašta iz Republike Srbije in ob-
čine Prnjavor iz Bosne in Hercegovine. Petčlanska delegacija 

iz Bajine Bašte se je seznanila z dobrimi praksami pridobiva-
nja evropskih sredstev. Prvi obisk predstavnikov občine Pr-
njavor z županom dr. Sinišo Gatarićem v občini Krško pa je 
bil namenjen vzpostavitvi sodelovanja predvsem na gospo-
darskem pa tudi na drugih področjih. Kot je ob obisku pou-
daril župan občine Krško mag. Miran Stanko, si želi, da bi se 
to sodelovanje poglobilo.

Predstavniki Bajine Bašte in 
Prnjavora v Krškem

Goste iz Bajine Bašte in Prnjavora je sprejel župan mag. 
Miran Stanko.

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se 
javno razgrne:
dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) 
občine Krško, ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško pod 
št. 09068-00, marec 2014,
okoljsko poročilo za OPN občine Krško z dodatkom za varo-
vana območja, ki ga je izdelal AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, 
pod št. 1294-13 VO, oktober 2013, dopolnitev februar 2014.

II.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 4. aprila do vključno 9. 
maja 2014, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 
14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo oko-
lja. Gradivo bo na ogled tudi na spletni strani občine Krško 
http://www.krsko.si.
Delno gradivo bo na vpogled tudi v Krajevnih skupnostih v 
času in prostoru, ki ga je določila Krajevna skupnost (ob-
vestilo na spletni strani občine Krško).
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega 
poročila za območje celotne občine Krško, hkrati pa tudi za 
območje Krajevne skupnosti mesta Krško, bo v sredo, 23. 
aprila 2014, ob 17.00 uri, v sejni sobi »A« Občine Krško.
V času javne razgrnitve bodo izvedene javne obravnave 
tudi v: 
• KS Koprivnica v torek, 8. aprila ob 17.00 uri, v prostorih 

gasilskega doma na Velikem Kamnu,
• KS Rožno-Presladol v torek, 8. aprila ob 19.30 uri, v Druž-

benem domu na Rožnem,
• KS Brestanica v sredo, 9. aprila ob 17.00 uri, v Osnovni 

šoli Brestanica (jedilnica),
• KS Zdole v sredo, 9. aprila ob 19.30 uri, v sejni sobi pro-

stovoljnega gasilskega društva Zdole (Zdole 29c, Zdole),
• KS Senovo v četrtek, 10. aprila ob 18.00 uri, v avli doma 

XIV. divizije Senovo,
• KS Senuše v ponedeljek, 14. aprila ob 17.00 uri, v dvo-

rani gasilskega doma na Senušah,
• KS Raka v ponedeljek, 14. aprila ob 19.30 uri, v večna-

menski dvorani OŠ Raka,
• KS Krško polje v torek, 15. aprila ob 17.00 uri, v dvora-

ni gasilskega doma Drnovo,

• KS Veliki Podlog v torek, 15. aprila ob 19.30 uri, v več-
namenski dvorani v Velikem Podlogu,

• KS Gora v sredo, 16. aprila ob 17.00 uri, v gasilskem 
domu Gora,

• KS Veliki Trn v sredo, 16. aprila ob 19.30 uri, v Stari šoli 
(predavalnica - Naša hiša 470),

• KS Podbočje v četrtek, 17. aprila ob 18.00 uri, v dvora-
ni kulturnega doma Podbočje,

• KS Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna v torek, 22. apri-
la ob 17.00 uri, v prostoru športnega centra v Spodnjem 
Starem Gradu,

• KS Dolenja vas v torek, 22. aprila ob 19.30 uri, v dvora-
ni večnamenskega doma,

• KS Leskovec pri Krškem v četrtek, 24. aprila ob 18.00 
uri, v Osnovni šoli Leskovec pri Krškem (jedilnica)

Na javnih obravnavah bodo podane podrobnejše obrazloži-
tve in pojasnila na razgrnjeno gradivo.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo. 
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestih javne 
razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno po 
pošti na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elek-
tronski naslov obcina.krsko@krsko.si na obrazcu, ki je obja-
vljen na spletni strani občine ali preko spletnega pregledoval-
nika PISO. Pripombe se lahko podajo tudi na javni obravnavi.

V.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter 
do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani 
Občine Krško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri da-
janju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali 
drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podat-
kov v stališčih, ki bodo objavljena na spletni strani. Osebe, 
ki ne želijo objave imena in priimka ali drugih osebnih po-
datkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

IV.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter 
na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

Občina Krško je pristopila k urejanju lastništva na mestnih 
ulicah na območju Polšce v Krškem. Pri urejanju dokumen-
tacije smo ugotovili, da za cestna telesa (ulice) že obstaja-
jo listine - kupoprodajne pogodbe, ki dokazujejo, da so bila 
določena cestna telesa v preteklosti že odkupljena bodisi s 
strani Občine Krško bodisi s strani fi zičnih oseb, ki so na tem 
območju gradile stanovanjske objekte. Zemljiško knjižno sta-
nje pa izkazuje, da listine nikoli niso bile vložene v zemljiško 
knjigo za vpis lastninske pravice v korist Občine Krško oz. za 
prenos nepremičnin v javno dobro. Vse občane, ki so v pre-
teklosti, približno med leti 1950 in 1985 sklepali kakršne koli 
pogodbe za nakup parcel za gradnjo stanovanjskih objektov 
in so imeli v teh pogodbah določilo, da je predmet nakupa 
tudi cesta, pozivamo, da te pogodbe dostavijo na Občino Kr-
ško, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja, CKŽ 14, 
Krško do konca aprila. Več informacij dobite pri vodji oddel-
ka Simoni Lubšina, simona.lubsina@krsko.si.

Občina Krško je uspešno kandidirala na razpisu za evrop-
ska sredstva za izvajanje agromelioracij na komasacijskem 
območju Brege in Mrtvice. Za izvedbo vseh del je bil po 
postopku javnega naročanja izbran izvajalec REKON d.o.o. 
Stantetova ul. 13, Ivančna Gorica. Vse lastnike zemljišč na 
komasacijskem območju Brege in Mrtvice obveščamo, da 
bodo dela na terenu potekala od marca do maja 2014.

JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) občine Krško 

ter okoljskega poročila (OP) z dodatkom za varovana območja

Občina Krško je v marcu uredila prve urbane vrtove na Se-
novem in v Krškem za vse, ki bi želeli imeti košček svoje ze-
mlje za pridelavo zdrave ekološke zelenjave. Projektu se je 
pridružil tudi Klub GAIA, ki bo na obeh lokacijah zasadil po 
en vzorčni vrt, za katerega bo skrbel nekdo izmed udeležen-
cev. Ostali vrtovi bodo deloma zasajeni s podarjenimi se-
meni lokalnih zadrug. V okviru projekta bodo potekale tudi 
različna izobraževanja, zato vabimo, da se nam pridružite 
na delavnici na prostem, ki bo potekala v soboto, 29. mar-
ca 2014, na izbranih vrtičkih na Senovem ob 10. uri (do-
bimo se 9.45 pri prostorih KS Senovo) in na Vidmu ob 12. 
uri (dobimo se pred Kulturnim domom v Krškem). Kontak-
tni podatki: Kristina Ogorevc Račič, AGRO Posavje d.o.o., 
kristinaor@gmail.com ali tel. 031 618 526.

Občina Krško vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega 
praznovanja občinskega praznika, ki bo potekalo v začetku 
meseca junija. Komisija bo s pomočjo vaših predlogov obli-
kovala program prireditev, ki bo objavljen na spletni stra-
ni www.krsko.si in na podlagi katerega bodo k izvedbi pova-
bljeni potencialni izvajalci programov.
Vabimo društva in organizacije, da se prijavijo na razpis s 
svojo prireditvijo in tako počastijo ta praznik. Prednost bodo 
imele prireditve, ki bodo povezovale več društev v posame-
zni krajevni skupnosti. Praznični dogodki se bodo odvijali od 
31. maja do 15. junija 2014. Razpisna dokumentacija bo ob-
javljena na naši spletni strani oziroma jo lahko dvignete tudi 
v kabinetu župana po 1. aprilu 2014. Dodatne informacije: 
07/49-81-201 Metka Resnik. Predloge sprejemamo do po-
nedeljka, 28. aprila 2014, na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško (s pripisom: »Občinski praznik 2014«).

Poziv občanom pri urejanju 
lastništva na območju Polšce

Agromelioracije Brege in Mrtvice

Sofinanciranje individualnih hišnih 
kanalizacijskih priključkov in malih 
čistilnih naprav za komunalne odpadne 

vode v občini Krško

Urbani vrtovi tudi v občini Krško 

Povabilo k sodelovanju pri organizaciji 
praznika občine Krško 2014

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
in 43. člena Zakona o varstvu ter 35. člena Statuta občine Krško Občina Krško s tem

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
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V krmeljski kulturni dvora-
ni je v organizaciji sevniške 
območne izpostave Javne-
ga sklada Republike Sloveni-
je za kulturne dejavnosti 13. 
marca potekalo Območno 
srečanje otroških gledaliških 
skupin občine Sevnica. Sode-
lovalo je šest otroških gleda-
liških skupin, in sicer: Gle-
dališka skupina Klopotec iz 

Šentjanža pod vodstvom He-
lene Hribar in Jožice Pelko 
z gledališko predstavo Kje si, 
Uršika zala?, Gledališka sku-
pina Studenček s Studenca 
pod vodstvom Andreje Janc 

Čistilne akcije v občini Sevnica 
Začetek pomladi, ko se v vsej svoji veličini prebuja narava, je čas leta, v katerem še posebno skrb na-
menjamo našemu planetu. Vsak, še tako majhen prispevek, lahko pripomore k ohranitvi naše neizmer-
ne dobrine – čistega in zdravega okolja. 
Pomemben prispevek k priza-
devanjem je projekt Pomla-
dansko urejanje in vzdrževa-
nje čistega okolja, ki ga že 
vrsto let spodbuja in uskla-
juje Turistična zveza Sloveni-
je. Tudi letos bodo v aprilu, 
tudi na območju sevniške ob-
čine, potekale številne čistil-
ne akcije, in prav vsak lahko 
z delčkom pozornosti in skr-
bi pripomore k celostno ure-
jeni podobi našega skupnega 
bivanjskega prostora. 

Po zimskih mesecih zaradi izvajanja zimske službe na ce-
stah, pločnikih in parkiriščih ostaja pesek, ki ga je v spomla-
danskem času potrebno počistiti in tako pomagati naravi pri 
vnovičnem razcvetu. Pri tem bo Komunali Sevnica, ki med 

drugimi okoljsko naravnanimi nalogami skrbi tudi za vzdr-
ževanje in urejanje javnih površin, odslej v posebno pomoč 
nova pridobitev – cestni pometač. Ta že pridno skrbi za ure-
jenost javnih parkirišč in občinskih cest. Prav pa je, da na 
svojih zasebnih površinah za urejenost in očiščenje odveč-
nega materiala, ki se je nabral med zimo, poskrbijo občani 
sami. S skupnimi močmi bo naše okolje še bolj urejeno in s 
tem še prijetnejše za bivanje. 

Namen vseslovenske spomla-
danske akcije je urejati oko-
lje, da bo privlačno tako za 
prebivalce kot za obiskovalce 
Slovenije, prispevati k ozave-
ščanju in s tem tudi h kako-
vosti življenja. Dejavnosti, ki 
so hkrati tudi uvod v projekt 
Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna, so usmerjene v ure-
janje bivalnega okolja, pode-
želja, nabrežij potokov, jezer, 
rek in morja, gozdnega pro-
stora, okolice prometnih poti.

Čistilne akcije bodo na celo-
tnem območju občine Sevnica 
potekale od 29. marca do 5. 
aprila 2014, osrednja čistilna 
akcija pa bo 5. aprila. Poziva-
mo tako občane kot organiza-
cije, da se v čim večjem števi-
lu udeležijo akcije urejanja in 
čiščenja okolja, ki jo že vrsto 
let koordinira Turistična zveza 
občine Sevnica v sodelovanju 
z Javnim podjetjem Komuna-
la d.o.o. Sevnica, društvi, šo-
lami, vrtci in raznimi posame-
zniki, akcija pa je iz leta v leto 
bolj uspešna tudi ob podpori 
in spodbudi Občine Sevnica. 

Letos se pobirajo samo mešani odpadki, ne kosovni od-
pad. Čistilne akcije bodo potekale po že ustaljenem redu:

• Področni koordinatorji in izvajalci akcij bodo predstav-
niki turističnih društev, ki se bodo v svojem kraju z osta-
limi društvi dogovorili o datumu čistilne akcije. Kjer v 
kraju ni turističnega društva, bo koordinacijo in izvedbo 
čistilne akcije prevzel predstavnik krajevne skupnosti.

• Na območju vsake krajevne skupnosti bo postavljen kon-
tejner, kamor se bodo odlagali odpadki.

• Koordinatorji bodo poskrbeli za popis rezultatov čistil-
nih akcij (količino pobranih odpadkov, število udeležen-
cev, popis črnih odlagališč).

• Koordinatorji določenega področja sporočijo na Komuna-
lo Sevnica lokacijo zbranih mešanih odpadkov. 

Kontakti koordinatorjev:

• Turistična zveza občine Sevnica: Cvetka Jazbec (031 825 
053) in Alenka Kozorog (051 680 288),

• Občina Sevnica: Bojan Kostevc (051 348 039),
• Kontakt za sporočanje lokacije pobranih odpadkov Komuna-

li Sevnica: Mojca Jazbinšek (07 81 64 714 in 031 653 298),
• Kontakti področnih koordinatorjev in obrazci za popis bodo 

dostopni preko www.obcina-sevnica.si. 

Vljudno vabljeni, da se čistilnih akcij vsi skupaj udeležimo 
v čim večjem številu in skupaj pripomoremo k celostno ure-
jeni podobi našega bivanjskega prostora.
  Občina Sevnica in Turistična zveza občine Sevnica

Skupaj do urejenega okolja

Nova pridobitev – cestni pometač

Obvestilo o podaljšanju roka
za sprejem pobud s področja urejanja prostora

za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

Občina Sevnica obvešča, da je rok za sprejem pobud s po-
dročja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopol-
nitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica zara-
di povečanega interesa podaljšan do konca meseca aprila 
2014. Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov: 
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na elek-
tronski naslov občine obcina.sevnica@siol.net. Za lažje od-
dajanje pobud smo pripravili obrazec, ki je na voljo na Od-
delku za okolje in prostor, v Sprejemni pisarni ter na spletni 
strani Občine Sevnica. Uporaba obrazcev ni obvezna, je pa 
priporočljiva zaradi pridobitve ustreznih podatkov. 

 Občina Sevnica

KŠTM na srečanje povabil vsa društva 
Društveno življenje je v na-
ših krajih zelo bogato, o če-
mer priča že podatek, da je 
pri Upravni enoti Sevnica re-
gistriranih kar 182 društev z 
najrazličnejših področij: od 
športno-rekreacijskih, kultur-
no-umetniških, mladinskih, 
turističnih in gasilskih do ak-
tivov žena, vinogradniških 
društev, lovskih družin, kme-
tijskih društev in številnih dru-
gih. KŠTM Sevnica je tudi letos 
na podlagi pobud, vprašanj in 
zaznanih težav društev sklical 
srečanje predstavnikov dru-
štev z območja sevniške obči-
ne, ki je potekalo 6. marca v 
Športnem domu Sevnica. Ude-
ležilo se ga je 28 predstavni-
kov, druženje pa je bilo na-

menjeno posvetovanju ter 
izmenjavi izkušenj in mnenj.

Predstavnici Upravne enote 

Sevnica sta predstavili zadnje 
spremembe zakonodaje s po-
dročja društev in njihove re-
gistracije, komandir Policijske 

postaje Sevnica pa postopek 
prijave javnih prireditev. 
Predstavniki KŠTM Sevnica so 
predstavili Pravilnik o uporabi 
osebnega vozila za prevoz po-
tnikov – novega vozila, ki ga 
je za potrebe društev zagoto-
vila Občina Sevnica, z njim pa 
upravlja KŠTM Sevnica. S stra-
ni KŠTM Sevnica je bil pred-
stavljen tudi postopek objave 
prispevkov v Grajskih novicah 
in na portalu Moja občina, ko-
ledar prireditev in možnosti 
prijav na razpise za društva. 
Vsi so se strinjali, da je tovr-
stno letno srečanje zelo do-
brodošlo, in izrazili upanje, 
da jih bo KŠTM Sevnica orga-
niziral tudi v prihodnje.
 Vir: KŠTM Sevnica

Srečanje z društvi

Srečanji gledaliških in lutkovnih skupin 
z zgodbo Ko zboli škrat, Gle-
dališki klub OŠ Sava Kladnika 
Sevnica pod vodstvom Jelke 
Slukan z zgodbo Pet pepelk, 
Gledališka skupina OŠ Boštanj 
pod mentorstvom Silvestre 
Kotar, Zdenke Kozinc in Ma-
teje Repovž Lisec s predsta-
vo Ljudska pesem si podaja 
roko s Prešernom, Naše malo 
gledališče OŠ Tržišče pod vod-

stvom Polone Trebše z zgod-
bo Pikapolonica in pikice ter 
Gledališka skupina Knapec OŠ 
Krmelj z zgodbo o čarovniku 
iz Oza pod vodstvom Nataše 
Možic. Srečanje je povezova-

la Katja Pibernik, strokovno 
pa spremljal gledališki igralec 
v Slovenskem ljudskem gleda-
lišču Celje Damjan Trbovc.

17. marca pa je v Kultur-
ni dvorani Šentjanž poteka-
lo Območno srečanje lutkov-
nih skupin občine Sevnica, 
kjer je šestdeset nastopajo-
čih pod vodstvom mentoric 
s pomočjo lutk oživelo zani-
mive zgodbe. Mladi lutkarji 
OŠ Sava Kladnika Sevnica so 
se pod mentorstvom Terezi-
je Kunšek predstavili z zna-
no pripovedko Kdo je napra-
vil Vidku srajčico. Gledališka 
skupina Vrtavke OŠ Boštanj je 
uprizorila lutkovno predsta-

vo Kaj če? pod mentorstvom 
Nene Bedek. Lutkovna sku-
pina Pikapolonice OŠ Tržišče 
je pod mentorstvom Andre-
je Umek zaigrala predstavo 
Babica Marmelada. Predstavo 
s senčnimi lutkami, ki je no-
sila naslov V gozdu je strah, 
je pripravila lutkovna sku-
pina Knapec OŠ Krmelj pod 
vodstvom Mojce Tomažin. 
Lutkovna skupina Ostržek OŠ 
Milana Majcna Šentjanž je na 
odrske deske pod mentor-
stvom Nade Lindič postavi-
la zgodbo Glavni petelinček. 
Srečanje je strokovno spre-
mljala lutkarica Irena Rajh 
Kunaver.
 Vir: S. R. /K. P. 

Gledališka skupina Klopotec iz OŠ Milana Majcna Šentjanž

Lutkovna skupina Vrtavke iz OŠ Boštanj

Zdravstveni dom Sevnica in Klub borilnih veščin Sevnica sta 
v soboto izvedla tradicionalni preizkus pripravljenosti za ob-
čanke in občane v hoji na dva kilometra, z namenom čim ve-
čje spodbude k bolj aktivnemu načinu življenja. Pred preiz-
kusom, ki je potekal v dveh skupinah, so udeleženci prejeli 
kratka pojasnila zdravstvenega osebja, predstavnik Kluba bo-

rilnih veščin Sevnica pa je udeležence hoje primerno ogrel 
z razgibalnimi vajami. Po opravljeni hoji je bil vsakemu od 
udeležencev v cilju izmerjen srčni utrip in glede na čas pre-
hojene poti, starost in telesno težo je sledila še računalni-
ška obdelava podatkov. S pomočjo računalniškega programa 
je vsak posameznik s strani medicinskega osebja prejel izra-
čun telesne pripravljenosti z napotki za nadaljnjo aktivnost. 
Organizatorji preizkusa že vabijo na vnovičen test hoje, ki 
bo 5. aprila 2014 ob 8. uri na nasipu pri Srednji šoli Sevnica. 
Hkrati obveščajo, da bo prvič test hoje izveden tudi v Loki 
pri Zidanem Mostu na makadamskem nasipu ob Savi, in si-
cer 12. aprila 2014 s pričetkom ob 8. uri. Preizkus je brez-
plačen, vljudno vabljeni. Vir: KBV Sevnica

Test hoje na urejenih 
večnamenskih poteh ob Savi
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www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

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.

V brežiškem zave  šču za živali imajo tri 
pasje mladičke. Prisrčen mesec dni star 
mešanček z jazbečarskim poreklom bo 
nižje ras   in je primeren za oddajo čez 
teden dni. Konec naslednjega tedna pa 
bosta za oddajo namenjena tudi svetlo 
rjav psiček in sivo rjava psička iz iste-
ga legla. Mladiči bodo veseli prijaznih 
skrbnikov in toplega doma.  

DARUJMO KRI-REŠUJMO ŽIVLJENJA!

Spoštovani! 

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdra-
vilo, ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, prepre-
čevanje posledic in preprečevanje smrti. To omogočajo 
krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko poma-
gamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je torej odsev 
človečnosti, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brez-
plačnosti in anonimnosti. Da zadostimo potrebam zdra-
vstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.
Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za 
krvodajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari 
od 18 do 65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske 
lahko dajejo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

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

organizira krvodajalsko akcijo v

 PONEDELJEK, 31. MARCA 2014,
z vpisom od 8.00 do 13.30 ure 

V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE - GUBČEVA ULICA 10/A

Vljudno vabljeni!

Izboljšani pogoji bivanja in 
dela za otroke in zaposlene
Novi vrtec bo tako otrokom 
kot zaposlenim nudil izbolj-
šane pogoje bivanja in dela. 
Objekt se razteza na 3.966 
m2 površine. Vrtec bo imel 

20 oddelkov ( 12 oddelkov za 
1. starostno obdobje, 1 ra-
zvojni oddelek, 7 oddelkov 
2. starostno obdobje), števi-
lo otrok glede na predviden 

Gradnja vrtca Brežice v zaključni fazi
BREŽICE – Največji projekt na področju družbenih dejavnosti v občini Brežice, gradnja novega vrtca v 
Brežicah, se bliža zaključku. Objekt je pod streho, končujejo se obrtniška in inštalacijska dela, zaklju-
čujejo se tudi zunanje ureditve kot so zasaditve, urejanje igrišča in asfaltiranje. Selitev bo potekala v 
poletnih mesecih, otroci pa bodo napolnili nove igralnice jeseni, v začetku novega šolskega leta.

vpis je 342, površina vseh 
igralnih površin na otroka 
znaša 4,25 m2. Osrednji del 
vrtca predstavlja velik, oze-
lenjen zunanji prostor, tlo-
risna organizacija prostorov 
pa zagotavlja avtonomnost 

in hkrati povezanost posa-
meznih programskih sklopov 
– igralnic, ki so povezane s 
skupnim hodnikom, skupnimi 
prostori in igriščnim atrijem. 

Dela bodo zaključena do 
konca maja 
Vrtec Mavrica Brežice gra-
di Konzorcijsko partnerstvo 
podjetij Begrad d.d. iz No-
vega mesta in KOP Brežice 
d.d. Trenutno potekajo za-
ključna dela, objekt je že 
zaprt, izvajajo se še obrtni-
ška in inštalacijska dela, na 
južni strani objekta je že iz-
delana fasada. Ureja se zu-
nanjost objekta – zasaditve, 
igrišče, sledi asfaltiranje 
dvorišča in parkirišča. Tre-
nutno poteka postopek jav-
nega naročanja za notranjo 
opremo vrtca, dobavitelj 
opreme bo predvidoma znan 
v mesecu aprilu. V poletnih 
mesecih bo potekalo opre-
mljanje prostorov, otroci pa 
bodo v nove igralnice stopili 
v jeseni, z začetkom novega 
šolskega leta. Do takrat bo 
tudi travna podlaga na igri-
šču vrtca dosegla potrebno 
gostoto. 

Sofi nanciranje investicije z 
evropskimi sredstvi
Občina Brežice je na podlagi 
razpisa pridobila sredstva za 
sofi nanciranje izgradnje vrt-
ca v višini 2,2 milijona evrov 
iz naslova Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, in sicer 
v okviru operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Re-
gionalni razvojni programi« 
razvojen prioritete »Razvoj 
regij« operativnega progra-
ma Krepitve regionalnih ra-
zvojnih potencialov 2007-
2013 za obdobje 2012-2014. 
Iz sredstev ESSR bo tako so-
fi nanciranih 39 % načrtova-
nih stroškov, 61 % načrtova-
nih stroškov pa bo pokrito 
iz proračuna Občine Breži-
ce. Celotna investicija zna-
ša 5,67 milijona evrov. 

V prostorih Zavoda za podje-
tništvo, turizem in mladino 
Brežice je potekalo zaseda-
nje 24. občinskega otroške-
ga parlamenta na temo »Raz-
mere v družbi«. V sejni sobi, 
kjer zaseda Občinski svet ob-
čine Brežice, so se zbrali par-
lamentarci iz vseh osnovnih 
šol občine Brežice.

Zbrane učence in njihove 
mentorje je uvodoma poz-
dravila gostiteljica občin-

skega otroškega parlamen-
ta, ravnateljica Osnovne 
šole Maksa Pleteršnika Piše-
ce Nuška Ogorevc, predse-
dnik Zveze prijateljev mla-
dine Krško Vinko Hostar in 
župan občine Brežice Ivan 

Parlamentarci podali svoja stališča
o razmerah v družbi
BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je pozdravil zbrane na občinskem otroškem parlamentu ob-
čine Brežice, ki ga je organizirala Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece v sodelovanju z Zvezo prijate-
ljev mladine Krško.

Molan, ki je poudaril, da je 
prav, da so se mladi parla-
mentarci zbrali v prostorih, 
kjer se sprejemajo pomemb-
ne odločitve za občane ob-
čine Brežice. Izpostavil je 
tudi, da so mladi odgovor-
ni, delavni in zato verjame, 
da bomo z medsebojnim spo-
štovanjem družbo dvignili na 
višjo raven. 

Učenci so na zasedanju pred-
stavili aktivnosti, ki so jih iz-

vajali na temo »Razmere v 
družbi«, med katerimi so bile 
zbiranje papirja in zamaškov 
za otroke s posebnimi potre-
bami, druženje z najmlajšimi 
v vrtcu, pogovori s starejšimi 
o vrednotah nekoč in danes 

in skozi aktivno participaci-
jo spoznali kaj so vrednote, 
ki jim največ pomenijo. 
Po uvodnih predstavitvah so 
sledile delavnice v treh sku-
pinah. Prva skupina je raz-
pravljala na temo spoštova-
nje in odgovornost, druga o 
prijateljstvu in skrbi za dru-

ge ter zadnja o hvaležnosti 
in sreči. 

Zasedanje se je zaključilo 
z volitvami predstavnice za 
24. nacionalni otroški parla-
ment in s predajo modrega 
stola Ivanu Molanu in Vinku 
Hostarju. 

KAPELE – Kulturno društvo Kapele je 15. marca v domači cer-
kvi Marijinega vnebovzetja pripravilo prireditev z naslovom KD 
Kapele se predstavi. Nastopile so vse štiri sekcije društva, in 
sicer ljudski pevci Kapelski pubje pod vodstvom Mihe Haler-
ja, ženska vokalna skupina Iris, ki jo vodi Mateja Rožman, Mo-
ški pevski zbor Kapele pod vodstvom Mihaele Komočar Gorše 

in prvič tudi na novo ustanovljena Sekcija za ohranitev dedi-
ščine, ki je nastala na pobudo udeležencev v odmevnem fi lm-
skem projektu „Tak ti je tu blu“. Kot gostje so nastopili otroci, 
ki sestavljajo mlajši otroški pevski zbor Podružnične šole Ka-
pele, spremljala pa jih je Orffova glasbena skupina. Program 
so s hudomušnimi vložki v kapelskem narečju povezovale šti-
ri kapelske ženičke in se tako prvič predstavile občinstvu kot 
članice Sekcije za ohranitev dediščine. Ob koncu je vse, ki so 
prišli pogledat in podpret delovanje kulturnega društva, poz-
dravil njegov predsednik Nino Bogovič in obljubil, da se po-
novno vidijo na koncertu v naslednjem letu, ko MoPZ Kapele 
obenem obeležuje 95 let svojega delovanja. R. Retelj

KD Kapele se predstavi

Prvič so se občinstvu predstavile članice novoustanovlje-
ne Sekcije za ohranitev dediščine.

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA 

DEJAVNOSTI OTROK IN MLADINE V LETU 2014

Kontaktna oseba: Vilma Zupančič, tel. 07 620 5594, vilma.
zupancic@brezice.si

Razpis je objavljen na spletni strani Občine Brežice www.
brezice.si v rubriki »Javni razpisi« in sicer z dnem 27. marec 
2014. Roka za oddajo prijav na vse razpise je 17. april 2014.

 Občina Brežice

Pridružite se nam - star papir za rešene živali
Občina Brežice, ZPTM Brežice, Komunala Brežice d.o.o. in Dru-
štvo za zaščito živali Posavje Vas vljudno vabimo, da se nam 
med 1. in 15. 4. 2014 pridružite v dobrodelni akciji zbiranja sta-
rega papirja. Zbiranje starega papirja bo potekalo na parkirišču 
pri ZPTM (Mladinski center Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Breži-
ce) vsak delovni dan med 14:00 in 18:00 ter ob sobotah med 
09:00 in 12:00. Izkupiček zbranega bo namenjen rešenim živa-
lim in Zave  šču za živali Brežice. Vljudno vabljeni!
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Po skoraj šestdesetih letih podjetje gradi na območju Krškega in Kostanjevice na 
Krki nove povezave v okviru projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema 
v Posavju. Projekt, ki je sofi nanciran s pomočjo evropskih sredstev, predstavlja 
pomemben korak pri vodooskrbi, saj bodo z izgradnjo in prenovo ustrezne infra-
strukture vodovodni sistemi izboljšani. Z vzpostavitvijo povezav v okviru projek-
ta se bodo lahko sistemi, kjer kakovostne pitne vode primanjkuje, oskrbovali s 
centralnega sistema Krško, ki bo povezan s Podbočjem, Kostanjevico, Senovim 
ter ostalimi kraji, kjer naravnih virov pitne vode občasno ni dovolj. Družba Kostak 
v občinah Krško in Kostanjevica na Krki s pitno vodo oskrbuje nekaj čez 25.000 
prebivalcev in upravlja z več kot 700 km vodovodnega omrežja, kar spada med 
večja vodovodna omrežja v Sloveniji. Upravlja z nekaj več kot 140 km kanaliza-
cijskega omrežja in vzdržuje več kot 50 kanalizacijskih objektov.
 
Podjetje je začelo z opravljanjem smetarske službe že leta 1964. Za odvoz od-
padkov iz 325 gospodinjstev na območju Vidma in Krškega so uporabljali konj-
sko vprego in vprežni voz. Danes podjetje Kostak v občinah Krško in Kostanjevica 
na Krki skrbi za odvoz odpadkov za kar 10.000 gospodinjstev ter več kot 1.000 
podjetij. V obeh občinah je postavljenih 265 zbiralnic oziroma ekoloških otokov 
za ločeno zbiranje papirja in kartona, stekla ter embalaže. V Centru za ravnanje 
z odpadki Spodnji Stari Grad deluje od leta 2012 sodobna sortirna linija, s po-
močjo katere se odpadki lahko ponovno uporabijo, na odlagališče pa se jih odlo-
ži čim manj. V okviru Sektorja komunale sta organizirani pogrebna in pokopali-
ška dejavnost ter upravljanje tržnice. 

Med dejavnostmi gospodarskih javnih služb, ki jih podjetje izvaja na podlagi kon-
cesijskih pogodb v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, je tudi vzdrževanje cest 
in javnih površin; družba upravlja z več kot 500 km cest, kar je prav toliko, kot 
je kilometrov od Krškega do Gardskega jezera v Italiji, do Freisinga nad Münch-
nom v Nemčiji ali pa na primer do Makarske v Dalmaciji. Med pomembnejšimi 
projekti je prenova javne razsvetljave v občini Krško, ki prinaša prihranke elek-
trične energije in zmanjšuje svetlobno onesnaževanje, k prijetni podobi kraja in 
občine pa pripomore tudi vzdrževanje zelenih površin. 

Tržne dejavnosti, s katerimi družba ustvarja približno 75 % prihodkov, zajema-
jo področja gradbeništva, trgovine, komunale in vzdrževanja. Podjetje širi svojo 

Od vodovoda do hidroelektrarn 
Letos mineva šestdeset let od ustanovitve Komunalne uprave Videm-Krško, predhodnice podjetja Kostak d.d., ki je bila ustanovlje-
na z namenom zagotavljanja komunalnih storitev v hitro razvijajočem se industrijskem središču. Ob ustanovitvi je bilo dvanajst re-
dno zaposlenih in trije honorarni delavci. Leta 1956 so začeli graditi prvi mestni vodovod, leto kasneje pa tudi kanalizacijo v sta-
rem Krškem in na Vidmu. Osnovno orodje v tistih časih sta bila kramp in lopata. 

dejavnost v sodelovanju s hčerinskimi družbami HPG Brežice, Ansat in GIP Elite, 
ki skupaj sestavljajo skupino Kostak. 

K uspehu družbe pomembno prispevajo gradbeni projekti, s katerimi kljub izje-
mno težkim tržnim pogojem ter močni konkurenci uspešno ohranja in v zadnjih 
letih tudi že dviguje tržni delež. Pomemben mejnik je bil podpis pogodbe za pri-
pravljalna dela na HE Blanca v letu 2005. Danes je družba skupaj z dvema stra-
teškima partnerjema trenutno edina v Sloveniji, ki je v zadnjih sedmih letih gra-
dila dve hidroelektrarni. Med večjimi gradbenimi projekti v Posavju, ki so trenutno 
v izvajanju, so pripravljalna dela za izgradnjo HE Brežice, prenova Dalmatinove 
ulice, Ceste krških žrtev in Zatona. V Dolenji vasi je v teku izgradnja kanaliza-
cije in infrastrukture, v poslovni coni Vrbina gradi Kostak Razvojni inštitut ZEL-
EN, na letališču Cerklje ob Krki gradi ploščad za transportna letala, poleti pa se 
bo pričela obnova Kulturnega doma Krško.

ZA VEČ KOT DESET MILIJONOV EVROV GRADBENIH 
PROJEKTOV IZVEN REGIJE 

Gradbeni sektor je v zadnjem času bistveno razširil svoje obseg izvajanja grad-
benih del izven regije. Družba je pričela izvajati gradbena dela tudi na Primor-
skem, in sicer hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na Obali ter ureditev 
kolesarske povezave Nova Gorica-Predel, na odseku Solkan-Plave.  

Na Štajerskem je družba Kostak izbrani izvajalec za projekt »Odvajanje in či-
ščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje Central-
ne čistilne naprave Maribor, Občina Hoče-Slivnica«. Projekt v vrednosti skoraj 7 
mio evrov obsega izgradnjo kanalizacijskega kolektorja in kanalov v dolžini pri-
bližno 23 kilometrov. 

Prvi komunalni delavci v Krškem, foto: Ivan Krahulec 

Sortirna linija v Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu 

Trasa kolesarske steze Solkan-Plave pred ureditvijo

Gradnja vodovoda po Belokriški cesti v občini Piran
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Odgovornost do družbenega okolja je neločljivo povezana s poslanstvom podjetja Kostak, ki je »uporabnikom zagotoviti najboljšo 
komunalno storitev in s svojim delovanjem dvigovati kakovost življenja vseh občanov«. Vpeta v strategijo poslovanja je družbena 
odgovornost trajna zaveza pri sodelovanju z okoljem, v katerem podjetje posluje. Poleg osveščanja prebivalcev o skrbnem ravna-
nju z okoljem ter sodelovanju z osnovnimi šolami na področju okoljske vzgoje, Kostak že vrsto let z donacijami podpira kulturne 
in humanitarne projekte, s sponzorskimi sredstvi pa omogoča boljše delovanje številnim športnim društvom. Organizacije so nas v 
teh dneh, ko praznujemo obletnico delovanja, s prijaznimi sporočili še enkrat spomnile, da jim podpora veliko pomeni, mi pa se ve-
selimo skupaj z njimi vseh njihovih dosežkov in izjemnih uspehov. 

ODBOJKARSKO DRUŠTVO BRESTANICA
Odbojkarsko društvo Brestanica s podjetjem Kostak 
d.d. povezuje 18 let sodelovanja na različnih podro-
čjih. Člani kluba sodelujejo pri čistilnih akcijah, zbirajo 
odpadni papir, v lanskem letu je naše društvo izvedlo 
tekmovanje v odbojki na srečanju delavcev komunalne-
ga gospodarstva, Komunaliadi v Krškem, v organizaciji 
podjetja. Kostak kot glavni sponzor omogoča trenira-
nje in udeleževanje na tekmovanjih vseh tekmoval-
nih selekcij. 
Ob jubileju podjetja vodstvo in člani društva čestita-
mo in si želimo uspešnega sodelovanja tudi v priho-
dnje, saj bi brez takšne podpore veliko težje dosegali 
tako dobre rezultate. 
 Anton Zakšek, predsednik 
 Odbojkarskega društva Brestanica 

AMD KRŠKO
Kostak in Avto moto društvo Krško povezuje dolgole-
tno sodelovanje. Sodelovanje, ki se lahko šteje v de-
setletjih nesebične podpore Kostaka pri sponzoriranju, 
donacijah in pomoči društvu. Brez zadržkov lahko tr-
dim, da je uspešnost krškega speedwaya v veliki meri 
odvisna ravno od Kostaka, ki je s svojim delovanjem 
pridobil sloves fi rme, ki razume in podpira trdo in na-
porno delo društev, da v teh težkih ekonomskih časih 
lahko obstanejo in nemoteno delujejo. Kostak je krške-
mu speedwayu vedno pripravljen priskočiti na pomoč 
in tudi zaradi tega je eden naših najelitnejših sponzor-
jev, na katere smo v društvu zelo ponosni in si šteje-
mo v čast, da so del speedwayske zgodovine, sedanjo-
sti in prihodnosti, ki jo za speedway pišemo vsi Krčani.
Danes se pridružujemo iskrenim čestitkam ob 60-le-
tnici vašega delovanja ter vam želimo uspehov, uspe-
hov in še uspehov …
 Violetta M. Freeland,
 predsednica AMD Krško

MOČ MAJHNIH KORAKOV - o skrbnem odnosu do okolja se učimo že v zgodnjem otroštvu

Ideja o medsebojnem sodelovanju z otroki osnovnih šol 
in mentorji, koordinatorji ekoloških krožkov, se je razvi-
la v letu 2002, ko je naše srečanje potrdilo skupno skrb 
za ohranjanje okolja in narave. Tisto leto smo prvič raz-
vili okoljski razvojni program ravnanja z odpadki in po-
stopno začeli uvajati ločeno zbiranje v občini Krško. K 
vsaki osnovni šoli so bili postavljeni prvi ekološki otoki, 
v katere so otroci in učitelji ločeno odlagali papir, ste-
klo, plastenke, pa tudi kuharice, kuharji so sodelovali z 
odlaganjem bioloških odpadkov. Ekološko osveščenost 
še vedno uspešno širimo. Pridobljeno znanje otroci pri-
dno posredujejo staršem, ki se razvija na celotno lokal-
no skupnost in širše. Naš skupen tradicionalni projekt 
je tudi Eko tržnica. Zanimivo je opazovati ustvarjalnost 
otrok, njihovo kreativnost in raznolikost idej.
Okoljska vzgoja je proces, ki se začenja v zgodnjem 
otroštvu. Z vzgojo ozaveščamo mlade za ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot. Iskrena hvala vsem, ki 
sodelujete, pomagate osveščati ali kakor koli delujete v korist okolja.

NOGOMETNI KLUB KRŠKO
Ob častitljivem jubileju 60 let uspešnega delovanja pod-
jetja, ki daje kruh 320 zaposlenim in je lahko vzor mar-
sikomu v občini Krško kakor tudi širše v slovenskem 
prostoru, iskreno čestitamo.
Naša zahvala podjetju Kostak pa gre še posebej zato, 
ker so eno tistih, danes žal bolj redkih podjetij, ki ima-
jo močan čut za družbeno odgovornost. Smo športni 
klub, ki ima pod svojim okriljem prek 460 otrok, ki va-
dijo in se športno udejstvujejo, poleg tega izpolnjujejo 
tudi svoje osebnostne lastnosti, kot so delavnost, od-
govornost, sposobnost timskega dela. 
Zelo smo hvaležni, v želji, da bo vaše poslovanje tudi 
v bodoče uspešno.
 Jože Slivšek,
 predsednik NK Krško

DRUŠTVO SONČEK POSAVJE
V občini Krško je še nekaj podjetij, v katerih imajo 
njihovi vodilni oziroma tisti, ki odločajo o donacijah, 
občutek družbene odgovornosti do tistih, ki potre-
bujejo za svoje življenje neprestano pomoč drugih.

Poudarjamo, da je podjetje Kostak d.d. Krško za-
gotovo eno od podjetij, ki ima zelo velik posluh za 
organizacije, kot je Društvo za cerebralno parali-
zo Sonček Posavje. S svojimi donacijami omogoča, 
da imajo tudi osebe s cerebralno paralizo in dru-
gimi invalidnostmi možnost do boljšega življenja.

Prepričani smo, da bo takim podjetjem sonce še 
bolj močno sijalo.

Lep sončkov pozdrav!

 Nataša Solomun,
 predsednica Društva Sonček Posavje

ROKOMETNI KLUB KRŠKO
Rokometni klub Krško nadaljuje dolgoletno roko-
metno tradicijo v Krškem. V okviru kluba poleg 
članske ekipe delujejo tudi vse mlajše selekcije in 
rokometna šola, ki z dobrim delom predstavljajo 
temelj razvoja kluba. 

Trenutno imamo v sezoni 2013/2014 naslednje re-
zultate: 
• članska ekipa: 10. mesto v 1. NLB Leasing ligi,
• mladinci: 7. mesto v 1. mladinski ligi,
• kadeti: uvrstitev v polfi nalno skupino,
• starejši dečki: uvrstitev v polfi nalno skupino,
• mlajši dečki: uvrstitev v polfi nalno skupino,
• mlajši dečki B: uvrstitev v polfi nalno skupino. 
 
S takšnimi uvrstitvami se lahko pohvali le redkoka-
teri slovenski klub, kaj šele posavski, zato ni nene-
vadno, da v rokometnem prostoru govorijo o čude-
žnem delu z mlajšimi selekcijami v RK Krško. Veseli 
nas dejstvo, da tudi z vašo pomočjo kot sponzor-
jem uresničujemo zastavljene cilje, ki smo si jih 
postavili za sezono 2013/2014.

 Dušan Šiško, 
 predsednik RK Krško

Odbojkarice Odbojkarskega društva Bresta-
nica, arhiv društva 

Ekipa Rokometnega kluba Krško

Ekipa Nogometnega kluba Krško

Terapevtska soba v društvenih prostorih

Kostak podpira tudi krške speedwayiste.

Delavnice na dobro obiskani Eko tržnici

Odgovorni do skupnosti, 
v kateri živimo
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SSG Trst: BURUNDANGA

sobota, 29.3., ob 19.30 uri
ZA MODRI ABONMA in izven

Mini Teater: 
igrano-lutkovna predstava za otroke, 3+

torek, 1.4., ob 18. uri
ZA RUMENI ABONMA IN IZVEN

ŽIVETI ZDRAVO – HRANA ZA ŽIVLJENJE – 
tematsko predavanje

• četrtek, 27. marec, ob 19. uri – Knjižnica Senovo

Kako se izogniti kemikalijam ter ostankom  pesticidov 
in drugim hormonskim motilcem v hrani in kozmetiki – 
o tem z Bilko Baloh, svetovalko na področju zdravega 
življenjskega sloga, uravnotežene prehrane ter varnega 
razstrupljanja telesa.

ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI – 
predstava za otroke

• torek, 8. april, ob 17. uri - 
Mladinski oddelek v Krškem 

Ob zaključku pravljičnih uric pri Muriju in Minki bo 
Lutkovno gledališče Fru-Fru predstavilo zgodbo o 
radovedni deklici, ki se izgubi v gozdu. 

TRAVNIKI CVETIJO – tematsko predavanje

• petek, 11. april, ob 19. uri – 
Knjižnica Kostanjevica na Krki

• 
Sprehod po cvetoči okolici travnikov in gozdov z odličnim 
fotografom, čudovitim pripovedovalcem in ljubiteljem 
narave Jožetom Koscem. 

TRAVMA IN ZASVOJENOST OTROK – 
tematsko predavanje

• torek, 15. april, ob 17. uri – 
Mladinski oddelek v Krškem

 
Srečanje z dr. Sanjo Rozman, zdravnico, psihoterapevtko 
in avtorico knjig s področja zasvojenosti.
 

KLOVNESA – predstava za otroke

• torek, 15. april, ob 17. uri - 
Knjižnica Kostanjevica

Na navihani predstavi ob zaključku pravljičnih uric pri 
Kostanjevem Škratu bosta s svojimi vragolijami nastopila 
klovnesa Eva Škofi č Maurer in njen zabavni pomočnik.

ZALOŽENI RAJ IN IZAR LUNAČEK – 
pogovor ob razstavi

• četrtek, 17. april, ob 19. uri - 
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica

Stripar z diplomo iz slikarstva, doktor fi lozofi je, popotnik 
in literarni komparativist Izar Lunaček v pogovoru z 
Goranom Milovanovičem ob razstavi umetnikovih 
stripov in ilustracij v osnovni šoli. 

PODARIMO KNJIGO IN CVET

• sreda, 23. april – Osrednja knjižnica v Krškem

Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. 
aprilu, vas zopet vabimo, da se nam pridružite. Podarjali 
bomo cvetje, omogočili izmenjavo starih knjig, tematsko 
obogatili park, se z otroki družili v igralno-ustvarjalnih 
uricah in dan zaključili s pravljicami za odrasle. 

DRUŽABNE URICE

• vsak petek, ob 16.30 uri – 
Mladinski oddelek v Krškem

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

PREDSTAVITEV 
ELEKTRONSKIH BAZ PODATKOV

• vsak četrtek, od 12. do 13. ure 
(oziroma po dogovoru) – Osrednja knjižnica v Krškem

Z individualno predstavitvijo vam želimo predstaviti 
uporabo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica 
omogoča dostop. Za izobraževanje je potrebna 
predhodna prijava (07 490 40 00). 
 

Lepo vabljeni!

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V APRILU

Industrija je že od nekdaj imela pomembno vlogo v življe-
nju prebivalcev Krškega in je sooblikovala podobo in razvoj 
mesta. Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani smo se odločili, da bomo v 
Krškem z okolico izvedli študentsko delavnico, naša tema raz-
iskave pa bo ravno industrijska kulturna dediščina. Delavni-
ce bosta koordinirali in strokovno vodili asist. Ana Vrtovec 
Beno (OEIKA) in Alenka Černelič Krošelj (KD Krško, enota 
Mestni muzej Krško). 
Terensko raziskavo na območju občine Krško bomo izvedli 
od petka, 4., do nedelje, 6. aprila 2014. Udeleženci bodo 
opravljali intervjuje ter zbirali različno gradivo na terenu 
(fotografi je, dopisnice, pisma, diplome, spomine, anekdo-
te), zato vas vljudno prosimo za sodelovanje. Intervjuji bodo 
anonimni, zbrani podatki in njihova aplikativna obravnava pa 
bodo KD Krško, enoti Mestni muzej Krško, služili za arhiv in 
nadaljnjo delo na temo industrijske kulturne dediščine. Če 
želite sodelovati, se obrnite na Mestni muzej Krško, Valva-
sorjevo nabrežje 4, 8270 Krško: alenka.cernelic.kroselj@
mestnimuzejkrsko.si in 051 475 675.

Vabilo k sodelovanju pri raziskavi 
Krško – živeti ob industriji

VRHOVO – Na dan žena je v izvedbi mladinske gledališke 
skupine Prosvetnega društva Vrhovo na odru prosvetnega 
doma zaživela predstava Razred, ki jo je po literarni pre-
dlogi sodobnega slovenskega dramatika Matjaža Zupanči-
ča režirala Urška Klajn.

Začetek gledališke predstave je bil nenavaden, svež, zanimiv. 
Igralke in igralci so sedeli med publiko ter čakali, da se začne 
odvijati gledališka zgodba. Pred začetkom igre na odru je pred 
obiskovalce v dvorani stopila vodja seminarja in vprašala: »Smo 
vsi zbrani?« Iz občinstva se je zaslišalo: »Eden manjka. Terapev-
tka zamuja. Predlagam, da vseeno kar začnemo. Ura je osem 
... « In potem se je začelo dogajanje na odru odvijati s priho-
dom mladih igralk in igralcev, ki so počasi odstirali resničnost 
našega vsakdana, v katerem se zgodi tudi, da v želji po ohrani-
tvi zaposlitve posameznik pristane na izpolnjevanje vseh zahtev 
delodajalca, pa čeprav za ceno izgube lastnega dostojanstva.
Leta 2006 z Grumovo nagrado za najboljše izvirno dramsko be-
sedilo nagrajena drama Razred Matjaža Zupančiča je duhovita, 
a tudi strupena družbeno kritična drama o času globalnega ka-
pitalizma, ki so jo na odrskih deskah Prosvetnega doma Vrhovo 
odlično odigrali Andreja Šunta kot vodja seminarja, Mia Podle-
snik kot stilistka, Mateja Klembas kot terapevtka, Luka Klanšek 
kot Schultz, Simon Bregar kot Santori in Nejc Povšič kot edini 
kandidat seminarja. Za scenografi jo sta poskrbela Martin Klajn 
in Janko Bec, za izviren plakat in gledališke liste pa Maša Ma-
toša.  S. Radi

KOSTANJEVICA NA KRKI - Akademski slikar Jože Marinč z 
Dob pri Kostanjevici na Krki je ob svoji 60-letnici pripravil 
razstavo z naslovom Krispan, ki je do 21. aprila na ogled v 
lapidariju Galerije Božidar Jakac. 

Kot je na zelo množično obiskanem odprtju razstave 21. mar-
ca dejal dr. Andrej Smrekar, je posebnost slavljenčeve raz-
stave, ki jo sestavlja 13 kipov in slik oz. bolje rečeno in-
štalacij, da pokaže, kaj vse je lahko umetnost – to je lahko 
karkoli, kar umetnik razglasi za umetnost. »Hkrati je na zelo 
simpatičen način navezana na ljudsko, etnografsko tradicijo 
z naslovom Krispan, to je človek, ki otrokom nosi darila, kar 
izhaja iz Jožetovih mladostnih izkušenj v kočevskih gozdo-
vih,« je dodal Smrekar, v katalogu k razstavi, ki ga je obli-
koval Matic Tršar, pa zapisal: »Marinč je galerijski prostor 
spremenil v Krispanov plašč. Pod njim nam ponuja sestop v 
otroštvo, vrsto preprostih igrač, trikov in pogruntavščin. Vanj 
vstopamo polni pričakovanj in željni čudes že zato, ker da-
nes ni mogoče vnaprej predvideti, kaj nas čaka v beli koc-
ki.« Otvoritev razstave Marinčevih umetnin, ki obiskovalca 
razstave ne nagovarjajo le vizualno, ampak tudi preko dru-
gih čutil, je popestrila glasba skupine Onubo, katere vodja 
je Marinčev sin Janžej. P. P.  

Na svetovni dan sreče se je z 
literarnim dogodkom v Knji-
žnici Brežice pričel letošnji 
bralni projekt Posavci bere-
mo skupaj. Po besedah po-
savske koordinatorke Renate 
Vidic so vanj vključili 30 pro-
znih in pet pesniških del tu-
jih in domačih avtorjev. Bral-
ni projekt pripravljajo vse tri 
posavske knjižnice – Brežice, 
Krško in Sevnica in traja od 
21. marca do 20. novembra. 
„Sama moram biti zelo v ko-
raku s tem, kar prihaja na 
knjižni trg. Predvsem pa si 
želim, da bi bralcem ponudi-
li za branje tisto, kar je mal-
ce drugačno, z vsebinami, ki 
jim razširijo bralne možnosti 
v drugo smer, kakor so obi-
čajno vajeni. Moja želja je, 
da knjiga nagovori bralce, 
in upam, da jih bodo izbra-
na dela prav posebej nago-
varjala,“ je še dejala Rena-
ta Vidic.  

Z vsestransko dr. Manco Ko-
šir je besedne niti tkala Ja-

Posavci četrto leto beremo skupaj 
BREŽICE, KRŠKO – V okviru bralnega projekta Posavci beremo skupaj, ki letos poteka že četrto leto, so 20. 
marca v brežiški knjižnici gostili dr. Manco Košir, naslednji večer, 21. marca, pa je bila v Valvasorjevi knji-
žnici Krško gostja Ifi genija Simonović. Bralni začetek v sevniški knjižnici bo 4. aprila obogatil Nejc Gazvoda. 

nja Rostohar. Koširjeva je 
brez dlake na jeziku v svojem 
slogu nizala pogled na življe-
nje in med drugim dejala, da 
je v življenju pomembno, da 
smo odprti in da znamo ži-
vljenje živeti. Dejala je, da 
srečna ženska spreminja svet 
in da je pot do sreče skrita v 
nas samih. Misel je usmerila 
še k srečni materi, ki je po 
njenih besedah najlepše da-
rilo svojemu otroku. V svojih 
prispodobah je razmišljala o 
minljivosti, smrti, svojem vi-

denju moškega, pa tudi o ži-
vljenju oseb, ki jih srečuje 
na svojem življenjskem po-
potovanju. 

Ifi genija Simonović je pe-
snica, esejistka, prevajal-
ka, urednica, popotnica, pa 
celo lončarka in oblikovalka 
keramike. Z njo se je pogo-
varjal Vili Planinc. Simono-
vićeva je tankočutno nizala 
svoj pogled na svet, razkri-
vala ustvarjalni opus Vito-
mila Zupana, saj je z njim v 

rosni mladosti štiri leta inti-
mno prijateljevala. V njego-
va dela se je globlje poglo-
bila v zadnjih treh letih, ko 
je urejala njegove zapiske iz 
zapora in tudi druge. Spre-
govorila je o svojem ustvar-
janju, čeprav zase meni, da 
niti ni pesnica, saj po njenih 
besedah pesnike prizna šele 
zgodovina. Dodala pa je, da 
v zadnjem času potrebuje sa-
moto, zato hodi v hribe. 

 Marija Hrvatin

Gledališka predstava Razred

Dr. Manca Košir in Janja Rostohar Ifi genija Simonović in Vili Planinc

Marinčeva razstava ob jubileju

Mladim in nadarjenim igralcem so se po zaključeni pred-
stavi pridružili na odru režiserka predstave Urška Klajn 
in Eva Sinkovič, ki je poskrbela za masko in frizure, ter 
Lovro Prešiček, ki je bil šepetalec, hkrati pa je tudi »no-
vopečeni« član skupine.

Marinč kot Krispan, ki pod plaščem skriva razna darila.
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Traktorji:
- AGT
- ANTONIO CARRARO
- DEUTZ FAHR

Škropilna 

tehnika:

- ŠKROPILNICE
- PRŠILNIKI
- RAZSIPALNIKI

Rezervni deli:

- ZA TRAKTORJE: 
 AGT, ANTONIO CARRARO, 

DEUTZ FAHR
- ZA ŠKROPILNO TEHNIKO 

AGROMEHANIKE

Akumulatorji
22 % popust na akumulatorje in dodatne 3 %, če prinesete starega.

BREZPLAČNO VAM GA TUDI ZAMENJAMO IN VAM 

V PRIMERU OKVARE NUDIMO HITRI SERVIS!!!

Olja Program “Krpan”

Prikolice Pronar

Prodaja možna na kredit in leasing.

Agromehanika Brežice, Cesta Bratov Cerjak 24, Brežice
delovni čas: pon-pet: 8. - 16. ure in sobota: 8. - 12. ure

T.: +386 (07) 499-34-85, e-mail: psc.br@agromehanika.si, www.agromehanika.si

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

CERKLJE OB KRKI – 16. marca je v dvorani gasilskega doma 
v Cerkljah ob Krki potekala tradicionalna prireditev Kora-
jža velja, ki jo vsako leto organizira domače Prostovoljno 
gasilsko društvo. Tokratna prireditev, že 18. zapovrstjo, 
je tako kot vse prejšnje postregla z nastopi številnih do-
mačih in gostujočih skupin. Zadnjič pa je meh raztegnil 
Franc Vegelj, ki s svojim ansamblom ne bo več nastopal.

V pestrem programu, ki 
ga je tudi letos povezo-
vala Natalija Zmazek, 
so nastopili učenke OŠ 
Cerklje ob Krki, ansam-
bel Nebo, harmonikarji 
KD Ivan Kobal Krška vas, 
ansambel bratov Žerjav, 
Koledniki iz Bušeče vasi, 
ansambel Drakslerji, an-
sambel Brodniki, Vokal-
na skupina Sovice, sku-

pina Iber, Klapa Parangal, ansambel Nemir, ansambel Vrisk in 
ansambel Franca Veglja. Polno dvorano so organizatorji na-
smejali tudi s skečem, ki so ga zaigrali že na 1. Korajži ve-
lja. Zbrane je pozdravil predsednik PGD Cerklje ob Krki Jože 
Arh in se zahvalil za vsa zbrana sredstva, ki bodo cerkljan-
skim gasilcem prišla še kako prav. Prav tako je v znak zahva-
le podaril video kaseto s posneto 1. Korajžo velja (posnetke 
vseh dosedanjih prireditev doma hrani domačin Viktor Ra-
čič, ki je bil tudi glavni pobudnik, da so pred 18 leti začeli z 
organizacijo prireditve) vsestranskemu Francu Veglju z Bor-
šta, ki je še zadnjič nastopil s svojim ansamblom, saj se bo 
od zdaj naprej posvetil bolj zborovski glasbi. 

Ko je bil star pet let, je že znal igrati na diatonično harmo-
niko in vsi so ga občudovali. Že kot otrok si je rekel: „Imel 
bom svoj ansambel!“ Pred 18 leti mu ga je uspelo ustano-
viti. Njegov prvi javni nastop pod imenom ansambel Fran-
ca Veglja je bil ravno na 1. Korajži velja, v takratni sestavi 
Rajko in Mira Šuler ter njuna hči Brigita, ki danes uspešno 
vodi samostojno glasbeno kariero. Posneli so tudi svoj CD z 
naslovom Štajerci in Dolenjci. Glasbene poti so Veglja odne-
sle v druge vode, saj je postal zborovodja kar petim glasbe-
nim zasedbam. Prevzel je namreč MoPZ Sromlje, MoPZ Ivan 
Kobal iz Krške vasi, ŽPZ Pišece, Vokalno skupino Sovice in 
Klapo Parangal, katere ustanovitelj je ravno on. Ustvarja pa 
tudi že glasbo za druge zbore in priredbe za njih. Kot se je v 
svojem zahvalnem govoru pošalil, se človek tudi enkrat na-
veliča regrata in začne jesti motovilec. Čeprav je bil to nje-
gov zadnji nastop z ansamblom, pa je zatrdil, da bo na cer-
kljanskem odru zagotovo še nastopil.
 R. Retelj

Zadnji nastop ans. Franca Veglja

Franc Vegelj

NOVO V QLANDIJI KRŠKO
TRGOVINA GALANTERIJA

- KARNISE IN DODATKI
- HIŠNI TEKSTIL
- PVC IN TEKSTILNI PRTI
- PREPROGE
- DARILNI PROGRAM

Vabljeni na otvoritev 4.4.2014 od 10. ure naprej.

PONEDELJEK - PETEK od 8-20h                    
SOBOTA od 8-13h                   

nedelje in prazniki zaprto                  

KOSTANJEVICA NA KRKI - Galerija Božidar Jakac s šestimi 
umetninami sodeluje na veliki mednarodni razstavi, ki med 
18. januarjem in 20. aprilom poteka v Arzenalu – razstav-
nem prostoru latvijskega nacionalnega muzeja umetnosti v 
Rigi. Mednarodna razstava z naslovom „1914“ je eden izmed 
pomembnejših projektov, ki zaznamujejo Rigo kot letošnjo 
evropsko prestolnico kulture. Namen projekta „1914“ je ob 
stoletnici izbruha prve svetovne vojne soočiti dokumentar-
no gradivo z likovnimi deli na temo prve svetovne vojne kot 
ene referenčnih točk v zgodovinskem, socialnem in kultur-
nem razvoju Evrope 20. stoletja. Na razstavi sodeluje 11 dr-
žav, predstavljena dela pa so izposojena iz 17 evropskih li-
kovnih muzejev. Galerija Božidar Jakac je kot partnerica za 
razstavo iz lastnih zbirk izbrala dve deli Franceta Kralja (Smrt 

genija in Magdaleno) ter eno 
delo Toneta Kralja (Na raz-
valinah), poleg tega pa so si 
iz Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije sposodili delo Fra-
na Tratnika (Begunci III.), iz 
Narodne galerije so pridobili 
delo Ivana Vavpotiča (Možje 
s fesi se vozijo na fronto), še 
eno Vavpotičevo delo (Kranj-
ski Janez) pa so si izposodili 
iz zasebne zbirke. Spremno 
besedilo k slovenskemu iz-
boru del je prispeval dr. An-
drej Smrekar, muzejski sve-
tnik Narodne galerije.

Rekonstrukcija je nareje-
na na podlagi temeljite raz-
iskave matičnih knjig od leta 
1771 do leta 1835 in statu-
sov animarumov (zapisnikov 
duš) od leta 1835 naprej. Kot 
je dejal David Smukovič, ki 

stanuje v Brežicah, sicer pa 
prihaja iz Račje vasi, se je 
tega projekta lotil, ker mu 
veliko pomenijo predniki. 
„Imam veselje do zgodovi-
ne. Če človek ve svojo zgo-
dovino, mu je lažje razumeti 
tudi sedanjost. Tisti, ki ima-
jo svoje korenine v cerkljan-
ski župniji, si lahko s pomo-
čjo knjige naredijo družinsko 
drevo in spoznajo svoje pred-
nike. Želim si predvsem, da 

Poplačanih 5000 ur Davidovega truda 
CERKLJE OB KRKI – 1. marca je bila v dvorani tukajšnjega gasilskega doma predstavitev knjige Koreni-
ne cerkljanske fare, ki jo je predstavil avtor David Smukovič. Knjiga z več kot tisoč stranmi temelji na 
strokovno izdelanih rekonstrukcijah domačij po hišnih številkah od leta 1771 do leta 1910 za vse vasi v 
župniji Cerklje ob Krki, tj. 13 vasi oz. več kot 9000 ljudi.

bi moja knjiga ljudi poveza-
la,“ je povedal in dodal, da 
je najprej raziskoval svoje 
družinsko drevo, nato pa se 
je odločil, da razišče predni-
ke družin v celotni cerkljan-
ski župniji. Po petih letih in 

5000 urah 
dela, kar po-
meni tri ure 
dnevno, je 
njegova knji-
ga zagledala 
luč sveta. S 
samo rekon-
strukcijo se 
je ukvarjal 
štiri leta. Da-
vid je v knji-
gi predstavil 
z godov i no 
vsake vasi, 
vključil se-
znam vaških 
gospodarjev 
po urbarjih 
in franciscej-
skem kata-
stru, napisal 
seznam pri-
imkov, pred-

stavil statistično obdela-
ne podatke (število rojstev, 
število izseljencev oz. zdom-
cev, število tržaških in lju-
bljanskih najdencev, število 
padlih v prvi svetovni vojni 
ter število in velikost kme-
tij) in za rekonstrukcijami 
dodal še seznam neuvršče-
nih podatkov, pridobljenih v 
matičnih knjigah. Zaradi bli-
žine Brežic in njihove pove-
zanosti s cerkljansko župnijo 

je dodal še poglavje o zgodo-
vini mesta Brežice. Izdelal je 
tudi rodovnike treh pomemb-
nih cerkljanskih faranov, ško-
fa dr. Stanislava Leniča, pre-
vajalca in profesorja Franca 
Omerze ter orglarja in orga-
nista Andreja Račiča. V knji-
go je vključil še zgodbo o 
slovenski izseljenki Mariji So-
dac, rojeni Piltaver, in zgod-
bo o razbojniku iz Krške vasi. 
V knjigi pa lahko najdemo še 
župnijsko kroniko in zgodbo 
s. Tilene Jamnik. Knjigo med 
drugim popestri 50 ilustracij 
s tušem akademskega slikar-
ja Gregorja Smukoviča, si-
cer Davidovega brata.

Cerkljanski župnik mag. Ja-
nez Žakelj je v uvodu knji-
ge med drugim zapisal: 
„Petletno delo Davida Smu-
koviča nas uvede v temelje 
naših rodov, v našo identite-

to, med korenine, iz katerih 
raste mogočno drevo – dana-
šnji rod.“ Navedel je še, da 
pričujoča knjiga daje identi-
teto kraju, trdnost in večjo 
zavest pri ohranitvi svojega 
roda ter tudi, da naj bi bila 
v pomoč mladim rodovom, 
da se bodo uspešno vzpeli v 
svet, in spodbuda, da bi tudi 
sami postali trdna opora, ko-
renina za bodoče rodove, ki 
bodo v teh krajih še živeli. 
Župnik, ki je od vsega začet-
ka spremljal Davidovo delo, 
še piše, da se spominja svo-
jih prvih srečanj z avtorjem 
knjige v letu 2009, ki je po 
njegovem pokazal izreden 
čut za zgodovino, za doma-
či kraj. „Upam, da bo knjiga 
našla mesto v vseh družinah, 
ki jim predniki in korenine, iz 
katerih so izšli, veliko pome-
nijo,“ še zaključi.
 Rok Retelj

David Smukovič
Kostanjeviška galerija v Latviji

:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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BIZELJSKO - Vodenje Turističnega društva Bizeljsko je na obč-
nem zboru Vesna Kunej po 13 letih predala Mateji Kmetič, 
sama pa ostaja podpredsednica. Kunejeva je poudarila, da 
je ogrodje dela zastavljeno, med poglavitnejšimi letošnji-
mi projekti pa je združitev petih bizeljskih pešpoti, ki so za-
živele pod njenim vodenjem društva, s pomočjo Vesne Za-
konjšek iz Kozjanskega parka v vodnik. Letos bi radi izdali 

bizeljske stare razglednice v brošuri ter prenovili zloženko o 
kraju. Nova predsednica Mateja Kmetič je poudarila, da bo 
ob izvedbi pohodov in izdaji vodnika po pešpoteh med večji-
mi dogodki še organizacija Martinovega sejma, saj lani ni bilo 
več tradicionalnega martinovanja na Bizeljskem. Izpostavila 
je potrebo po turistično informativnem centru v kraju. Dru-
štvo bi radi pomladili, tako bodo okrepili sodelovanje s šolo 
ter poskušali pritegniti mladostnike. Ob tradicionalnih dnevih 
evropske kulturne dediščine, izvedli so jih že osem, so pova-
bili k sodelovanju tudi šolarje, za temo pa so si izbrali sončna 
vrata. Občnega zbora so se udeležili tudi predstavniki drugih 
društev v kraju, zbrane pa so pozdravili podžupanja Vladka 
Kežman, predsednik sveta KS Franci Kelher in Franci Vrane-
tič v imenu Občinske turistične zveze. S. V.

TD Bizeljsko pomlajuje vrste 

Mateja Kmetič in Vesna Kunej

Jožeki skuhali golaž in sejem
BISTRICA OB SOTLI - V Slo-
veniji je nekaj krajev, ki 
zvesto sledijo tradiciji Jo-
žefovega, in takšna je tudi 
Bistrica ob Sotli. Po zaslugi 
Gostilna Šempeter in Turi-
stičnega društva Bistrica ob 
Sotli, saj so znova »zakuha-
li« dobre kupčije na sejmu, 
okusne golaže in veselo glas-
bo. Vreme je zdržalo ravno 
do popoldneva, ko so obisko-
valci od več kot 50-ih stojnic 
z raznovrstno ponudbo pobe-
gnili pod šotor in se zabavali 
ob golažijadi 19-ih ekip, med 
katerimi so bili tudi Jožeki iz 
ekipe Josip Broz iz Kumrov-
ca, pobrateni Bošnjaci iz Hr-
vaške ter avstrijski Jožeki iz 
Heimschuha. Najboljši golaž 
so zakuhali v Turističnem 
društvu Frankolovo, skupno 
zmago je odnesel Mesni bu-
tik Tina, posebna nagrada je 
pripadla domačinki Hermini 
Gracar, redni kuharici gola-
ža, največ nasmehov pa so s 
svojo izvirnostjo pobrali Dor-
navski Cigani. Nobena gene-
racija ni manjkala in priredi-
tvi je uspelo poudariti ravno 
glavni namen takšnih dogod-
kov – sproščeno druženje.

 Maruša Mavsar 

BUDNA VAS PRI ŠENTJANŽU - 8. marca so se na ustvarjalni 
delavnici pri družini Skoporc Zavrl na Brunku zbrale člani-
ce KUD Budna vas, ki so v goste povabile še članice društva 
Tavžentroža iz Rimskih Toplic. Prijetno popoldansko druže-
nje je potekalo ob izdelavi cvetja iz različnih materialov. »Ob 
prijetnem delu in klepetu je čas kar prehitro minil. Razšle 
smo se bogatejše za nekaj novih znanj in spoznanj,« je za-
pisala v svojem sporočilu predsednica Kulturno umetniškega 
društva Budna vas Magda Sigmund.  S. R.

Na dan žena izdelovale cvetje
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Kam v Posavju?
Četrtek, 27. 3.

• ob 17.00 na gradu Rajhen-
burg Brestanica: posvet Mo-
drega Posavja „Na stičišču 
aktivne družbe“

• ob 17.00 na gradu Raj-
henburg: rokodelske odpr-
te delavnice – samooskr-
ba trapistov: spodbujanje 
trajnostne lokalne preskr-
be – predstavitev Zadruge 
Dobrina kot primera dobre 
prakse; zaželene najave na 
anita.radkovic@mestnimu-
zejkrsko.si ali na 031 422 
803

• ob 17.00 v dvorani OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica: na-
stop otrok vrtca Brestanica

• ob 18.00 v Knjižnici Bre-
žice: predstavitev knjige 
Pot do izvora; pogovor z dr. 
Síkírù Sàlámìjem 

• ob 19.00 v Knjižnici Seno-
vo: tematsko predavanje 
Bilke Baloh „Živeti zdravo – 
hrana za življenje“

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: predstava gleda-
liško-fi lmskega krožka Gi-
mnazije Brežice „Vlado, ti 
prasec“

Petek, 28. 3.

• ob 15.30 v Knjižnici Bi-
strica ob Sotli: pravljično 
popoldne za najmlajše - 
Mami, kje si?

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

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: Plesni mozaik 2014 - 
območna revija plesnih sku-
pin

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
prireditev ob dnevu žena in 
materinskem dnevu „Tebi, 
mami“

• ob 18.00 v MT Raka: člo-
vek, ne jezi se

• ob 18.30 v MT Podbočje: 
fi lmski večer

• ob 20.00 v Hotelu City v Kr-
škem: plesni večer PK Lukec 
Krško, vstopnina: 5 EUR na 
osebo, prijava na info@lu-
kec.net najkasneje do če-
trtka, 27. 3.

• ob 21.30 v dvorani MC Bre-
žice: DŠB Fest s S.A.R.S. in 
Happy Ol‘ McWeasel 

Sobota, 29. 3.

• ob 9.00 v MT Veliki Kamen: 
zdrava prehrana

• ob 9.30 v MT Raka: ustvar-
jamo z glino

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - ustvarjalne delav-
nice za otroke

• ob 10.00 v MC Krško: obli-
kovanje osebnosti po meto-
di dr. Viljema Ščuke (delav-
nice za 4. in 5. razred OŠ)

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delaj si bobenček

• ob 11.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica - eko pica

• ob 13.00 na zimski termal-
ni rivieri Term Čatež: dan 
deskanja, prijava na dan 
tekmovanja pri animator-
jih na bazenu

• ob 15.00 pri Zavodu Svib-
na v Brezovski Gori: čistilna 
akcija divjega odlagališča; 
informacije: 031 329 625, 
info@zavod-svibna.si

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: poker night

• ob 17.00 v prostorih Stu-
dia ATMA (v Športnem domu 
Sevnica): predavanje o sa-
moozdravljenju – nivo 1

• ob 19.00 v MC Krško: itali-
janski večer

• ob 19.00 v Domu kulture 

Radeče: komedija „Gospa 
poslančeva“ v izvedbi Gle-
dališkega društva Radeče - 
za nakup avtomatskega de-
fi brilatorja v sodelovanju s 
PGD Radeče

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: letni koncert 
Folklorne skupine KUD Oton 
Župančič Artiče z gosti

• ob 19.30 v KD Krško: ko-
mična kriminalka „Burun-
danga“, za modri abonma 
in izven

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: diplomski 
koncert Špele Drašler „Ko-
roška ljubezen“, sodelujo-
či: MePZ Bistrica ob Sotli, 
MoPZ Terme Olimia in člani 
Ljubljanskega okteta, diri-
gira Špela Drašler

Nedelja, 30. 3.

• ob 9.00 s parkirišča pred 
cerkvijo na Čatežu ob Savi: 
30. pohod po Brežiški pla-
ninski poti

• ob 15.00 pred novo cer-
kvico Marije pomočnice na 
Šmarčni: blagoslov kolesar-
jev

• od 16.00 do 18.00 na Fa-
kulteti za turizem Brežice: 
javna vodstva po razstavi 
„Kolnarji, trgovci, obrtniki“

• od 16.00 do 18.00 v Me-
stnem muzeju Krško: spo-
mladanska muzejska de-
lavnica „Ivan Lapajne in 
Josipina Hočevar, delavni-
ca je brezplačna

• ob 17.00 v gasilskem domu 
na Telčah: prireditev „Pra-
znik pomladi“, sodeluje-
jo: Ljudske pevke s Telč in 
KUD „Lepoglavski pušlek“ z 
veseloigro „Življenje lepo-
glavske družine“ in skečem 
„Rojstni dan“

• ob 18.00 v KD Krško: kon-
cert ob 35-letnici delovanja 
Big banda Krško

Ponedeljek, 31. 3.

• od 14.30 dalje v Domu kul-
ture Radeče: posvet o mo-
žnostih črpanja sredstev, 
namenjenih problemskemu 
območju občin Hrastnik, 
Radeče in Trbovlje

• ob 15.00 v učilni OZ Rde-
čega križa Sevnica: izpit iz 
prve pomoči

• ob 16.30 v Knjižnici Sevni-
ca: literarna ustvarjalnica z 
Marijo Kalčič „V meni pre-
biva … 2“; ob 18.00: pred-
stavitev knjige Karla Gržana 
„Le kaj počne Bog v nebe-
sih, ko je na zemlji toliko 
trpečih?“

Torek, 1. 4.

• ob 10.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predavanje Mar-
tine Kralj „Samopodoba in 
odnosi“

• ob 17.00 na gradu Rajhen-
burg: rokodelske odprte 
delavnice – dediščina tra-
pistov: ročna izdelava le-
senih magnetov; zaželene 
najave na anita.radkovic@
mestnimuzejkrsko.si ali na 
031 422 803

• ob 18.00 v KD Krško: igra-
no-lutkovna predstava za 
otroke od 3. leta dalje „Tri-
je prašički“, za rumeni abo-
nma in izven

Sreda, 2. 4.

• od 16.00 do 20.00 v MC Kr-
ško: Izobraževanje za vodje 
nevladnih organizacij - stra-
teško načrtovanje + projek-

tno vodenje; predavatelj 
Franci Čeč, Inštitut za co-
aching 2014

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

• ob 19.00 na Gradu Sevni-
ca: Radogost večer – foto-
graf Dejan Mijović

Četrtek, 3. 4.

• ob 17.00 v Kulturnem 
domu Krško: Pesem mladih 
src 2014 - območna revija 
mladinskih in otroških pev-
skih zborov

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predstavitev knji-
ge dr. Borisa Golca „Dve 
Valvasorjevi hiši v Krškem – 
napačna in prava“

• ob 17.00 v MC Brežice: te-
čaj retorike – informativ-
ni sestanek; prijave do 31. 
3. na bojana.lekse@hotma-
il.com

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: mednarodni dan knjig 
za otroke - pravljično po-
poldne z Anjo Štefan

Petek, 4. 4.

• v Knjižnici Sevnica: foto-
grafska razstava Društva 
ljubiteljev fotografi je Kr-
ško „Portreti glasbenikov“ 
(do ponedeljka, 5. 5.)

• ob 19.00 v Knjižnici Sev-
nica: začetek nove sezone 
bralnega projekta Posavci 
beremo skupaj, gost: Nejc 
Gazvoda

• ob 20.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev razstave Primoža 
Zakrajška „Zakrajine“

• ob 21.30 v MC Krško: kon-
cert skupine Zaklonišče 
prepeva

Sobota, 5. 4.

• ob 8.00 izpred Srednje šole 
Sevnica: test hoje na 2 km

• od 9.00 do 20.00 v špor-
tni dvorani Radeče: 16. tur-
nir rokometnih veteranov in 
veterank

• od 10.00 do 11.30 na gradu 
Rajhenburg: Herman Lisjak 
na gradu Rajhenburg - de-
lavnica „Kovanec za srečo, 
Herman Lisjak spoznava de-
nar“, najave na zinka.jun-
kar@gradrajhenburg.si ali 
07 6204 216; cena delavni-
ce je 1,5 EUR/udeleženca

• od 10.00 do 17.00 v Svetu 
energije v Vrbini: sobotne 
delavnice – ob 11.30: Barva 
rastlin – delavnica v izved-
bi dijakov Tehniške gimna-
zije Novo mesto, ob 15.30: 

Toplotni stroji – delavnica v 
izvedbi Radka Isteniča (IJS)

• ob 16.00 iz MC Brežice: 
pravljični sprehod skozi 
Brežice, obvezne prijave 
do 4. 4. do 15.00 na 07 49 
36 757 (Sandra) ali sandra@
visitbrezice.si

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: samostojna mažo-
retna predstava dobovskih 
mažoretk „Pokal prijatelj-
stva“

• ob 19.30 v klubu KD Kr-
ško: koncert All Jazzed Up 
– Željka Smičibrada in Jazz 
sekstet z gosti

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin The lift in Bro-
ken lock

Nedelja, 6. 4.

• ob 11.00 na Prilipah: 1. dir-
ka za državno prvenstvo v 
motokrosu

Ponedeljek, 7. 4.

• ob 17.00 na Žigrskem Vrhu 
8a: predavanje „Temelji 
bio dinamične metode“

• ob 18.30 v Knjižnici Sev-
nica: 7. srečanje Bralnega 
krožka

• ob 19.00 v renesančni dvo-
rani gradu Rajhenburg: po-
govor „Podobe časa“ med 
dr. Manco Košir in Jožetom 
Ciuho

• ob 20.00 v MC Krško: kon-
cert skupin The K. in Ilydaen

Torek, 8. 4.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Milene 
Dimec „Da ne bi preveč po-
zabljali“

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: predstava za 
otroke „Zlatolaska in trije 
medvedi“ 

Sreda, 9. 4.

• ob 17.00 na gradu Sevni-
ca: rokodelske odprte de-
lavnice – samooskrba trapi-
stov: čebelarstvo, izvedba 
Stane Popelar, Čebelarsko 
društvo Sevnica; zaželene 
najave na anita.radkovic@
mestnimuzejkrsko.si ali na 
031 422 803

• ob 19.00 v MC Krško: otvo-
ritev fotografske razstave o 
življenju Romov

• ob 19.00 v KD Krško: pre-
davanje mag. p. Branka Ce-
stnika „Vzgoja v dobrih in 
slabih časih“ v okviru cikla 
Pot do sreče obstaja

Kratka, redko daljša druženja v krogu žensk. Pribli-
žno istih letnic, malo še častitljivejših in s tistimi, ko 
nam zaigra srce ob kukanju v vozičke z okroglolični-
mi, ja, še vedno, dojenčki.

Še kdaj s katero z napetim trebuščkom, ko jih pobo-
žamo s pogledi. Ali, ko ob nakupovanju srečaš očka 
in njegovi punčki z repki in kodrčki, ki police trgovi-
ne raziskujeta po vsej širini in dolžini in jima lik si-
cer visoko raslega očka ponikne, da začneta glasno: 
»Ja, očka, kje pa si!?«

Blagi, radostni marčevski opisi motivov na jugovzho-
du Posavja. Ko duša z lahkoto igra v čisto pomladnem 
marcu, ki je moškega spola, kot vsi meseci leta. Marec 
pa je menda, kljub vsemu, ženski mesec. Zaradi dneva 
žena, žensk, deklet, mladenk, materinskega dneva. Ko 
je kot mati, teta dobra kot kruh. Ali babica ali praba-
bica. Babica, ki po vnučki drugi vnučki pošilja darilo 
v Avstralijo. Majici, zeleno in oranžno, z dolgimi roka-
vi, ker je tam daleč sedaj zima. Kamor si je vnukinja 
odšla iskat kruh in ga je našla. In babica trepeta, da 
bo tudi druga vnukinja ostala tako daleč in stran od 
nje. Za obe vnukinji je dala tukaj vse, kar je premoglo 
njeno, za vnukinji ljubeče in zase skromno srce. Oči 
pa so rosne. Rosne do solz, ki strmijo daleč skozi veliko 
trgovinsko okno. Druga babica naju je prekinila z mo-
dro oblekico, morda tuniko, z belimi pikami. Za vnuč-
ko, ki je še daleč do tega, da bi si morala milje daleč is-
kati kruh. Ob vsej topli ljubezni in žarečemu soncu, ki 
je sililo skozi steklo, je na nas legel nek mraz. Počuti-
le smo se zamrznjene. Tisto, kar boli, zamrzneš. Zato, 
da preživiš.

Ne bi hotela biti temna kot najbolj temačna in gluha 
noč. Že zato, ker si vse življenje uprt v tisto eno svetlo 
piko na koncu tunela. Zato, ker misli hočejo, da bi se 
tu na jugu tega našega Posavja odprla industrijska 
vrata, da bi mladi, ki želijo delati v industriji, dela-
li, si služili kruh in si zaslužili še za kaj več. Za do-
stojno življenje. Da bi mladi humanisti, kulturniki 
s svojim znanjem in širino zasluženo (beri: z zasluž-
kom!) plemenitili naše skupno soživljenje. Oni, mo-
ški, in one, ženske. Dasiravno posavske ženske in po-
savski moški ljubiteljsko bogato kreirajo tukajšnji 
vsakdan. Vendar je treba za še veliko več znanja pre-
brati na tone knjig in na izpitih utemeljevati prebra-
no in znanje. Ampak, kot sem slišala, tu ne rabijo še 
enega humanista več. Ga ne bi plačevali. Kapital ne 
rabi humanistov. Kapital ne želi humanistov. Kapi-
tal se, pravzaprav, boji humanistov, ker razmišljajo. 
Razmišljanje je sovražnik kapitala. Pa, ja! Kaj pa je 
bilo in je gonilo sveta?

In bo gonilo sveta! Takrat enkrat, ko se bo v Posavju 
zgodila, zganila prva Klara Zetkin (morda je že roje-
na in se pripravlja), ki bo znala pognati skupno ko-
lesje industrije, znanosti in humanizma. Skupaj z 
nami, drugimi Klarami, ki še imamo voljo in energi-
jo! Za naše mlade. Ker smo vsi eno. Vsi smo mi. Am-
pak, nekdo bi moral financirati pamet, da bi šli lah-
ko dalje!

Marčevski 
vtisi.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Koncert ob 35. obletnici
KRŠKO - Big Band Krško bo na koncertu v nedeljo, 30. mar-
ca (ob 18.00 v veliki dvorani Kulturnega doma Krško), pro-
slavil 35 let delovanja. Orkester ima svoje začetke v okvi-
ru Pihalnega orkestra Krško, začelo pa se je z željo nekaj 
glasbenikov po igranju zabavne glasbe. Leta 1994, ko je 
vodenje zasedbe prevzel Aleš Suša, je Big Band Krško za-
čel z bolj rednim delom, v svoj repertoar pa vključil mo-
dernejše zvrsti big bendovske glasbe. Članstvo se je po-
stopoma razširilo na glasbenike iz vseh posavskih pihalnih 
orkestrov, koncertna dejavnost pa po celi Sloveniji in tu-
jini. Vrhunec je orkester dosegel lansko leto z nastopom 
na prestižnem Montreux jazz festivalu. Kot vokalni solisti 
bodo nastopili Tadeja Molan, Tjaša Fabjančič, Mary Crn-
ković Pilaš, Anja Kramar in Miha Nemanič, kot instru-
mentalni solisti pa Lovro Ravbar, Rok Lopatič, Miha Ko-
retič, Janez Gabrič, Bojan Zupančič, Rok Štirn in Tomaž 
Gajšt. Program jubilejnega koncerta bo pester, od jazza 
do novih priredb pop glasbe: Jože Privšek, Gordon Goo-
dwin, Duke Ellington, Matt Harris, Fred Sturm, Massive 
Attack, Dead Can Dance, Hans Zimmer, Radiohead, Depe-
che Mode, Emeli Sande, Liv Warfi eld, Lenny Kravitz, The 
Rippingtones. Vstopnina za odrasle znaša 10 €, za osnov-
nošolske otroke pa 5 €.

MÜNCHEN, BUŠEČA VAS – Koledniki iz Bušeče vasi so na 
povabilo slovenske katoliške skupnosti, v kateri deluje 
tudi Alojz Grojzdek, po rodu iz Župeče vasi, gostovali 
pri slovenskih izseljencih v Nemčiji. Na slovenski kultur-
ni praznik so se najprej udeležili svete maše za domovi-
no, po njej pa proslave, na kateri so s tamkajšnjim meša-
nim pevskim zborom zapeli slovensko himno in imeli med 
recitacijami Prešernovih pesmi program slovenskih ljud-
skih pesmi. Rojaki v Nemčiji so bili nad njihovim nasto-
pom zelo navdušeni. Naslednji dan so si Koledniki ogle-
dali še München in se v veselem razpoloženju podali proti 
domu. R. R./J. H.
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1.A SRL
Rezultati 1. – 6. mesto – Ma-
ribor : Sevnica 33:24, Sevni-
ca : Celje 20:39 
Lestvica - 1. Gorenje Velenje 
47, 6. Sevnica 17
Rezultati 7. – 12. mesto – Kr-
ško : Slovan 33:29, Krško : 
Ormož 26:29 
Lestvica - 7. Ormož 20, 11. 
Krško 12

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Dobova : Dol 27:25, 
Cerklje : Radeče 32:24, Dobo-
va : Grosuplje 35:21, Radeče 
: Velika Nedelja 37:20 
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 
30, 3. Dobova 24, 8. Rade-
če 15

ČLANI – 2. SRL
Rezultati – Črnomelj : Breži-
ce 29:23, Brežice : Škofl jica 
33:24
Lestvica – 1. Koper 40, 4. 
Brežice 31

MLADINCI – 1. SRL
Rezultati – Ajdovščina : Krško 
27:30, Krško : Dol 35:27
Lestvica - 1. Celje 32, 7. Kr-
ško 17

MLADINCI – 2. SRL za 1. - 6. 
mesto
Rezultati – Sevnica : Mari-
bor 34:22, Brežice : Maribor 
33:21, Krim-Olimpija : Sev-
nica 33:36
Lestvica – 1. Brežice 10, 4. 
Sevnica 6

KADETI
Rezultati – Krško : SVIŠ 
42:28, Šmartno : Krško 25:27
Lestvica – 1. Ormož 18, 2. 
Krško 16

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati - Krško : Radomlje 
5:1 (Dvorančič 3, Drnovšek, 
Urbanč), Bela krajina : Kr-
ško 0:1 (Dvorančič), Šmar-
tno : Krško 0:0
Lestvica – 1. Dob 41, 4. Kr-
ško 25

MLADINCI/KADETI 2. SNL
SKL – Krško : Žalec 6:1, 2. Kr-
ško 34
SML – Krško : Žalec 9:0, 1. 
Krško 36
Skupna lestvica : 1. Krško 70

STAREJŠI DEČKI 1. SNL - 
VZHOD
Rezultat - Korotan : Krško 0:11
Lestvica – 1. Maribor 55, 2. 
Krško 51

MALI NOGOMET
ČLANI – 1. SFL – četrtfi nale 
DP
Rezultati – Dobovec : Sevni-
ca 11:10 (6:6) (Kranjčevič 2, 
Nečemer, Grigič, Krnc, Ško-
rić), Sevnica : Dobovec 2:1 
(Nečemer, Krnc) – stanje v 
zmagah 1:1

MLADINCI U21 – polfi nale DP
1. tekma  – Kobarid : Sevnica 
2:2 (Krnc 2) 

ODBOJKA

ČLANICE – 3. DOL CENTER
Rezultat – Brestanica : Dom-
žale 3:0 (25:20, 25:15, 25:18)
Lestvica – 1. Kostak Elmont 
Brestanica 37 - končno 1. 
mesto

ČLANI – 3. DOL ZAHOD
Rezultat – Kostanjevica : Čr-
nuče II 0:3 (27:29, 21:25, 
20:25)
Lestvica – 1. Logatec 46, 6. 
Kostanjevica na Krki 27

KADETINJE – B LIGA - 
SKUPINA B
Rezultati – POK Krško : Vital 
Ljubljana II 0:2, Brestanica : 
POK Krško 2:1, Šentvid : Bre-
stanica 0:2
Lestvica - 1. Vital Ljubljana 
II 16, 2. Kostak – Elmont Bre-
stanica 12, 4. POK Krško 4

KADETI – B LIGA - SKUPINA C
Rezultati – Kostanjevica : Mo-
kronog 2:0, Črnuče II : Kosta-
njevica 1:2
Lestvica – 1. Kostanjevica na 
Krki 14

KOŠARKA

ČLANI – 3. SKL – liga za 
prvaka
Rezultat – Krško : Postojna  
52:67
Lestvica – 1. Celje 33, 6. Po-
savje Krško 27

4. SKL – VZHOD B – 2. del
Rezultati – Vojnik : Podbo-
čje 71:45, Podbočje : Sevni-
ca 82:85
Lestvica – 1. Kočevje 24, 3. 
Posavje Sevnica 21, 5. Posav-
je Podbočje 17

MLADINCI – 2. SKL – B3 
VZHOD
Rezultat - Krško : Lovrenc na 
Pohorju 76:66
Lestvica – 1. Nazarje 31, 2. 
Posavje Krško 30

Klemen Gerčar je lani po-
stal svetovni prvak v moto-
krosu v kategoriji MX3, le-
tos pa bo prvič tekmoval v 
najvišjem rangu motokrosa 
(MXGP). Barbara Špiler je na 
EP za mlajše članice osvoji-
la srebrno medaljo, nastopi-
la je tudi na članskem SP v 
Moskvi in bila razglašena za 
najboljšo slovensko atletinjo 
med mlajšimi članicami. Žan 
Obradovič in Jure Žabjek 
pa sta nastopila na svetov-
nih igrah v Kolumbiji v član-
ski konkurenci in osvojila 5. 
mesto v duo sistemu – moški 
pari. Plaketo za dobrih 30 let 
več kot le aktivnega sodelo-
vanja je prejelo Športno dru-
štvo Sušica, ki deluje izključ-
no na prostovoljski bazi, 
med drugim so že 18-krat 
uspešno organizirali tek po 
vinski cesti. Lani je odmev-
ne rezultate na tekmovanjih 
v tujini doseglo 90 športni-
kov iz 14 društev v brežiški 
občini v 13 športnih pano-
gah, od tega je diplome do-
bilo 73 športnikov. To so Ma-
tija Kajs, Beno Kunst, Boris 
Miloševič, Tim Jambriško 
in Žan Kranjec (Telovadno 
društvo Sokol Brežice); Lara 
Omerzu, Jan Lokar, Marko 
Špiler, Amrož Tičar, Nina 
Urbanč, Miha Vodeb, Klara 
Zevnik, Gaja Pinterič, Nika 
Plankar, Jan Pustavrh, Ža-
nin Kužnik, Egon Metelko, 
Primož Mlakar, Nastja Mo-
dic, Nejc Bratanič, Simon 
Budič, Rok Doberšek, Maja 
Glogovšek, Leja Glojnarič, 
Nika Glojnarič in Matic Ko-
vačič (AK Brežice); Nikolaj 
Kevo in Janez Božič (Bad-
mintonski klub Brežice); 
Toni Hotko, Klemen Kos, 
Dejan Mikuš, Maja Sušin, 
Urban Kovačič in Ivan Hotko 
(BK Pišece); Jan Zupančič 
in Krištof Strnad (DBV Kata-
na Globoko); Kaja Omerzu, 

Gerčar prvič postal športnik leta
BREŽICE – 20. marca so v Domu kulture Brežice razglasili najboljše športnike občine Brežice v minulem 
letu. Športna zveza Brežice je letos strokovno nagrado za športnika, športnico in ekipo leta 2013 name-
nila motokrosistu Klemnu Gerčarju (Avtomoto društvo Brežice), metalki kladiva Barbari Špiler (Atletski 
klub Brežice) ter tekmovalcema v ju-jitsu Žanu Obradoviču in Juretu Žabjeku (Društvo borilnih veščin 
Katana Globoko).

Jure Čudič, Nika Omerzo, 
Kaja Budič, Dejan Debelak, 
Aljaž Šumlaj, Žiga Suša in 
Hana Suša (Karate klub Ob-
zorje Brežice); Anica Hribar, 
Andraž Hribar, Jaka Pilta-
ver in Bojan Jevševar (Ori-
entacijski klub Brežice); To-
maž Zupan, Matija Mlinarič 
in Jernej Suša (Strelsko dru-
štvo Rudar Globoko); Timotej 
Tim Rus, Tadej Sečen, Ma-
ruša Rus, Teja Erban, Nika 
Jovanovič in Marko Pšenič-
nik (Strelski klub Brežice); 
Vid Oštrbenk, Hana Iljaš, 
Iza Žičkar, Nil Kerin, Ja-
kob Stojanović, Maj Oštr-
benk, Beno Kunst, Benja-
min Golob, Nia Gregl, Hana 
Kerin, Luka Libenšek, Lea 
Volk, Boris Irt in Matjaž Av-
šič (Kajak kanu klub Čatež); 
Žiga Deržič (Teniški klub Bre-
žice); Jan Benjamin Jurman 
(Ribiška družina Brežice) ter 
Saša Markovič in Lana Beri-
bak (Ženski rokometni klub 
Brežice). S posameznimi re-
zultati pa so si Športni znak 
za leto 2013 prislužili Pri-
mož Kozmus, Leda Krošelj 
(AK Brežice), ekipa SK Bre-
žice v sestavi Matej Krajn-
čič, Srečko Vidmar, Robert 

Ferenčak, Anže Gmajnič, 
Andreja Novoselič, Gregor 
Kuhar, Polona Špiler, David 
Rožman in Mithat Bajramo-
vić, Nastja Galič (KK Obzor-
je Brežice) ter Kristian Geč 
(SD Rudar Globoko).

Vsem zbranim športnikom in 
športnim delavcem so nekaj 
spodbudnih besed nameni-
li predsednik Športne zveze 
Brežice Stane Tomše, ki se 
je za trud in pomoč pri iz-
biri najboljših športnikov za-
hvalil Vilmi Zupančič in stro-
kovnemu sodelavcu Zavoda 
za šport Ivanu Gerjeviču, 
župan Ivan Molan, predse-
dnik komisije za objekte pri 
Olimpijskem komiteju Slove-
nije Rafko Križman ter nek-
danja atletinja in predsedni-
ca komisije športnikov OKS 
Brigita Langerholc Žager, ki 
so bili tudi podeljevalci na-
grad. V spremljevalnem pro-
gramu so nastopili skupini I 
Hopke in Alter Ego Plesnega 
društva Imani, dobovske ma-
žoretke ter navijaška skupina 
Gimnazije Brežice, za pove-
zovanje prireditve pa je po-
skrbel Robi Petan.
 Rok Retelj

Najboljši športnik, športnica in ekipa leta 2013 v breži-
ški občini (manjka Obradovič) s podeljevalcema Tomše-
tom in Langerholc Žagerjevo

PODBOČJE – 28. februarja so se člani Konjeniškega kluba 
Posavje Krško zbrali na rednem letnem občnem zboru v 
prostorih Turistične kmetije Hribar v Podbočju. 

Preteklo leto si bodo člani kluba zapomnili kot zelo težko 
leto. Kriza, fi nančna in s tem tudi moralna, se pozna tudi 
v tem športu, saj je število tekmovalnih konj zaskrbljujoče 
majhno, nagradni skladi na dirkah pa so se drastično zniža-
li. Kljub temu pa so bili člani zadovoljni, saj jim je uspelo 
spraviti pod streho največjo rejsko dirko v Sloveniji – Šampi-
onat, ki se je v počastitev praznika občine Krško odvila juni-
ja na hipodromu Brege. Kot ponavadi se je tudi tokrat dirke 
udeležilo rekordno število konj. Člani kluba so se v prete-
klem letu udeležili večine tekmovalnih dni, ki so jih organizi-
rali klubi, združeni v Zvezo društev kasaške centrale Sloveni-
je. Konji krškega kluba so v Sloveniji štartali 25-krat, večkrat 
tudi v tujini. Klub dokazuje svojo resnost, saj ima poravnane 
vse obveznosti do krovne zveze, tekmovalcev iz nastopajočih 
klubov na prireditvi na Bregah in vseh obratovalnih stroškov, 
ki nastajajo na hipodromu. Tudi število gledalcev se poveču-
je, zato so sklenili, da morajo postaviti primernejše tribune 
za njihovo zvesto publiko. V klubu deluje tudi sekcija galo-
perjev, zato si člani želijo organizirati tudi galopsko dirko. 

V letošnjem letu, ko klub praznuje 90-letnico svojega obsto-
ja, imajo ambiciozne načrte, tako pri ureditvi samega hipo-
droma kot tudi na športnem področju, saj se za letošnjo se-
zono trenira sedem konj. Na občnem zboru so še opozorili, 
da se pogoji za delovanje kluba iz leta v leto slabšajo, saj je 
hipodromska steza dostopna vsem – tekačem rekreativcem, 
motoristom, sprehajalcem psov ..., čeprav si člani že več 
let prizadevajo za ureditev statusa hipodromske steze in za-
prtje hipodroma. Želja vseh je, da bi v svoje vrste privabili 
čim več novih, mlajših članov, da bi končno uredili lastnin-
ske odnose na hipodromu ter da bi področje okoli hipodro-
ma postalo tekmovalni in vadbeni poligon za kasaški in ga-
lopski šport ter preskakovanje ovir. 
 R. R./ vir: KK Posavje Krško

Pogoji za delo vsako leto slabši

PRILIPE – Kot že vsa pretekla 
leta se tudi letos motokros 
sezona začenja na Prilipah, 
in sicer s prvo dirko držav-
nega prvenstva, ki bo v ne-
deljo, 6. aprila, s pričetkom 
prvih voženj ob 11. uri (tre-
ning se začne ob 8.30). Spo-
padla se bosta aktualni držav-
ni in svetovni prvak v razredu 
MX3 Klemen Gerčar, član AMD 
Brežice, in velik izzivalec Tim 
Gajser, predlanski mladinski 
svetovni prvak. Oba letos tudi 
nastopata v najelitnejšem tek-
movanju motokrosa na svetu. 
Letošnji koledar državnega pr-
venstva je sicer sestavljen iz 
šestih dirk,  pet jih bo odpe-
ljanih v Sloveniji, ena pa na Hrvaškem. To bo poskus zdru-
ževanja prvenstva med dvema državama. Novost letošnjega 
prvenstva je, da bosta skupaj vozila dva najmočnejša razre-
da, MX 2 in MX OPEN. Od domačih voznikov bosta na Prilipah 
nastopila še Rok Jelovšek in Benjamin Vuk. 
 R. R., vir: AMD Brežice

Začetek motokros sezone

KRŠKO – V kolikor se boste v poletnih dneh mudili v Kr-
škem in vas bo pot vodila mimo stadiona Matije Gubca, bo-
ste lahko naleteli na frčanje letečega predmeta, ki ga sicer 
poznamo že vrsto let. Frizbi v svetu vse bolj postaja več 
kot le sredstvo za podajanje na mestu oz. za preganjanje 
dolgčasa na plaži. V preteklih letih so se v tujini razvijale 
različne igralne oblike, pri katerih se uporablja frizbi kot 
osnovni igralni pripomoček, od golfa do ultimate frizbija.

V posavskem prostoru vse bolj dejavno športno društvo Kogi 
iz Krškega je v preteklem poletju pričelo z organizirano vad-
bo ultimate frizbija. Ultimate frizbi je športna panoga, ki 
spodbuja športni duh, se igra brez namernega kontakta in je 
zaradi svoje hitrosti ter spektakularnih potez zelo atraktiv-
na za igralce in gledalce. Je dober način za rekreacijo, saj 
pomeni veliko teka, skakanja, lovljenja in podajanja, obe-
nem pa nudi timsko igro in sožitje med spoloma. Kot zani-
mivost naj povemo, da sodnikov na tekmah sploh ni, saj igra 
temelji na fair playu, v primeru redkih nesoglasij pa se odi-
grane točke ponovijo. 

Pobuda za resnejše ukvarjanje s frizbijem je prišla s strani 
igralca, trenerja in predsednika ŠD Kogi Marijana Krištofi -
ča. Sicer uspešni rokometaš in rokometni trener se je srečal 
z "ultimatom" že pred osmimi leti v Ljubljani, kjer so s "ci-
mri" in prijatelji že takrat resneje poprijeli za frizbi. Ker je 
bil tedaj v Sloveniji frizbi še premalo poznan, so se vozili na 
treninge in tekme tudi v Avstrijo. V Sloveniji so se prvi klu-
bi pojavili v Ljubljani, Novi Gorici, Mariboru in Kopru, ki so 
tudi danes nosilci razvoja.

Po enoletnem resnejšem ukvarjanju s frizbijem je prišel čas 
tudi za resnejše preizkušnje. Tekmovalno ekipo so poimeno-
vali Nuclear discs, kar na svojevrsten način z imenom pro-
movira prostor, iz katerega prihajajo. V minulem vikendu so 
se pomerili na turnirju v ultimate frizbiju v Dekanih. Turnir 
je bil namenjen ekipam, ki imajo svoje delovanje prijavlje-
no manj kot eno leto. Med "začetniki" so poželi velikanski 
uspeh, saj so v konkurenci šestih mešanih ekip osvojili prvo 
mesto s štirimi zmagami in enim neodločenim izidom. Uspeh 
jim bo dal krila za nadaljnje delo. V zimski sezoni so trenirali 
v telovadnici OŠ Podbočje, lepo vreme pa jih že vabi na ze-
lenico pomožnega igrišča z naravno travo ob stadionu Mati-
je Gubca. V mesecu juniju načrtujejo izvedbo prvega doma-
čega turnirja, kjer si bo nedvomno vredno ogledati to novo 
in dinamično igro, najpogumnejši pa so vabljeni, da pristo-
pijo k zagnani ekipi fantov in deklet.
 Luka Šebek

V Posavju tudi ultimate frizbi

Krška frizbi ekipa
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Eva Petan, Stari Grad – 

dečka,
• Katja Metelko, Dolnje 

Orle – dečka,
• Martina Geršak, Hrastje 

ob Bistrici – dečka,
• Natalija Povodnik, 

Podgorje ob Sevnični – 
deklico,

rojstva

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

PRIREDITVE 
V MESECU APRILU

 
Pravljična urica z ustvarjalnico 

• v sredo, 2. aprila 2014, ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

Mednarodni dan knjig za otroke
Pravljično popoldne z Anjo ŠTEFAN

• v četrtek, 3. aprila 2014, ob 18. uri 

Fotografska razstava 
Društva ljubiteljev fotografi je Krško

»Portreti glasbenikov«
• od petka, 4. aprila, do ponedeljka, 5. maja 2014

Začetek nove sezone bralnega projekta
POSAVCI BEREMO SKUPAJ

Gost: Nejc Gazvoda  
• v petek, 4. aprila 2014, ob 19. uri

7. srečanje Bralnega krožka

• v ponedeljek, 7. aprila 2014, ob 18.30

Pravljična urica z ustvarjalnico 

• v torek, 15. aprila 2014, ob 17. uri 
v Izposojevališču Krmelj

Pravljična urica z ustvarjalnico 

• v sredo, 16. aprila 2014, ob 17. uri 
v Knjižnici Sevnica

Ob svetovnem dnevu knjige 
NOČ KNJIGE

zaključek literarne ustvarjalnice 
V MENI PREBIVA ... 2

• v sredo, 23. aprila 2014, ob 19.30

TEDEN BREZPLAČNEGA PRVEGA VPISA 
V KNJIŽNICO SEVNICA

• od torka, 22. aprila, do sobote, 26. aprila 2014

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

V Novi KBM imamo pestro ponudbo storitev, 
ki je prilagojena potrebam in zahtevam 
komitentov – vključuje vse od različnih oblik 
varčevanj, kreditov, plačilnih kartic in sodobnih 
bančnih storitev do različnih vrst zavarovanj, 
naložb v vzajemne sklade, Monete in še bi 
lahko naštevali. V Novi KBM smo za vse, ki 
se nam boste na novo pridružili, pripravili 
Paket dobrodošlice. V zahvalo za vaše 
zaupanje vam podarjamo številne ugodnosti,  
s katerimi lahko v prvem letu poslovanja 
prihranite kar 79 EUR. Vsi, ki se boste 
odločili za poslovanje z nami, pa boste lahko 
določene storitve opravljali tudi na poštah 
po vsej Sloveniji ter brez provizije dvigovali 
gotovino na večini bankomatov Poštne banke 
Slovenije.
Če ste s svojo banko nezadovoljni, je postopek 
prehoda k Novi KBM hiter in enostaven. Če bi 
želeli svoje celotno poslovanje prenesti k nam, 
je edino, kar morate storiti, da nas obiščete v 
naši poslovalnici in odprete osebni račun. Za 
to potrebujete le veljaven osebni dokument 
in davčno številko. Za vse ostale postopke 

(odobritev limita na računu, ureditev novih 
kartic ipd.) pa lahko pooblastite nas in jih mi 
opravimo v vašem imenu.
Vabljeni v našo poslovalnico v Brežicah, 
Cesta prvih borcev 6. V Novi KBM vas 
bomo prijazno sprejeli in vam z osebnim 
svetovanjem pomagali uresničiti vaše 
finančne načrte. Za dodatna vprašanja in 
informacije smo na voljo tudi na telefonski 
številki 07/620 31 47 ali na  e-naslovu 
poslovalnica.brezice@nkbm.si. Z veseljem 
pa vas pričakujejo tudi v ostalih dveh 
poslovalnicah v naši bližini – v Novem mestu 
na Rozmanovi 24 ter v  Krškem na Cesti 
krških žrtev 137.

WWW.NKBM.SI

DOBRODOŠLI V PRAVI BANKI

V poslovalnici Brežice bodo za vas poskrbeli (od leve proti desni): Suzana Mežnarec 
Novosel (vodja), Marjan Horvat in Ljudmila Merlak.
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Ste se že kdaj vprašali, ali ste finančno pripravljeni na jutri? V Novi KBM se 
trudimo prepoznati vaše potrebe, želje in cilje ter vam ponuditi storitve, produkte 
in ugodnosti, ki vam bodo v pomoč za boljši jutri. 

V Župniji Krško so poleg žu-
pnijske cerkve sv. Janeza 
Evangelista, ki stoji na Hoče-
varjevem trgu, še tri podru-
žnice – na Trški Gori sv. Jože-
fa, na Gori sv. Lovrenca ter v 
Krškem sv. Rozalije, v župni-
ji pa je tudi samostanska cer-
kev Marije Angelov, ki jo ima-
jo v upravljanju kapucini. Po 
besedah domačega župnika 
Alfonza Grojzdka, ki je od-
prl vrata sv. Rozalije za naš 
časopis, je bila cerkev nare-
jena iz zahvale, ker so bili 

Krčani rešeni kuge. Do dru-
ge svetovne vojne je bila tudi 
romarska cerkev, k njej so ro-
mali iz bližnje in daljne okoli-
ce. Med vojno je bila cerkev 
močno poškodovana, tako je 
zob časa ob nalivih uničil ve-
liko cerkvenih umetnij. „Za 
farane je to takšen prostor, v 
katerega zelo radi hodijo. V 
velikem številu so se udeleži-
li tudi „telovske“ procesije, 

• Alenka Radej, Dolenji 
Leskovec – dečka,

• Andreja Simonišek, Gunte 
– dečka,

• Alenka Štojs, Sela pri Raki 
– deklico,

• Gabrijela Kristina 
Špeljak, Bizeljsko – dečka,

• Mateja Zorko, Gorenji 
Leskovec – deklico,

• Eda Držanič, Brežice – 
dečka.

ČESTITAMO!

Sakralni biser nad starim Krškim
KRŠKO - Cerkev svete Rozalije, ki se nahaja nad krškim starim mestnim jedrom, nosi letnico 1647, v 
njej je kasetni strop iz leta 1666, oltar pa so postavili leta 1896. Cerkev se ponaša s številnimi kipi sve-
tnikov in svetnic, od lanskega oktobra pa je v njej še Marijina podoba. V zadnjem desetletju so jo te-
meljito obnovili. 

ki jo bomo imeli tukaj tudi 
v prihodnje, saj pri župnijski 
cerkvi zaradi prostorske sti-
ske te procesije ni mogoče iz-
vesti. Verniki radi zahajajo k 
njej tudi popoldan, če imamo 
kakšne slovesnosti,“ je dejal 
Grojzdek in dodal, da je zani-
miva tudi mnogim turistom, 
mimo nje pa poteka tudi po-
hodna pot, ki so jo imenovali 
po veliki Krčanki Josipini Ho-
čevar. „Posebna zahvala za 
njena dobra dela gre dobro-
tnici in mecenki Hočevarje-

vi, saj je to cerkev posebej 
lepo oskrbovala in obnovila 
freske. Strop sv. Rozalije je v 
slovenskem merilu najdrago-
cenejši. Mnogi, ki si ogledajo 
notranjost, so navdušeni in se 
ne morejo načuditi, da v naši 
bližini stoji tako lep sakralni 
objekt. Cerkev je zaščitena 
kot poseben spomenik tudi v 
občinskem merilu,“ je še po-
jasnil Grojzdek. 

Beseda pa je tekla tudi o ob-
novi. Ob tem je župnik po-
vedal, da so leta 1994 priče-
li z restavriranjem lesenega 
stropa, ki so ga v cerkev na-
mestili ponovno v letu 1999. 
Pokojni župnik Ivan Lovše je 
nato dal v obnovo še kipe sv. 
Lucije in sv. Apolonije (oba 
kipa sta bila obnovljena leta 
2006), sv. Blaža (leta 2007), 
in kip sv. Roka (2012). V času 
Lovšetovega župnikovanja so 
obnovili še streho na „lad-
ji“ cerkve in dela zaključili 
v letu 2007, v letu 2008 pa 
se je začela sanacija cerkve-
nih temeljev. V letu 2009 so z 
bakrom prekrili zvonik in na 
njem naredili fasado, leto 
kasneje pa je dobila novo 
fasado še cerkvena „ladja“. 
V letu 2013 so potekala ob-
novitvena dela v notranjosti 
cerkve, saj so jo prepleskali, 
po cerkvi pa je bila razpelja-
na tudi električna napeljava. 
Za celotno obnovo je bilo po-
rabljenih okoli 18.000 evrov, 
od tega je 6.300 evrov pri-
spevala tudi krška občina. 

Zares vredno si je ogledati 
tako okolico kot notranjost 
cerkve, ki je nekaj poseb-
nega, tako s svojim stropom 
kakor „prižnico“, križevim 
potom (ta je po lanski ob-
novi tudi osvetljen), pogled 
pa obstane prav gotovo še 
na kamniti plošči z letnica-
ma 1843–1897 ter napisom na 
njej: „Ta Božji hram je pre-
novila meščanka Krška! Kdo 
je bila? Odlikoval jo je ce-
sar; govoré Hvaležno daleč 

tod okoli Vstanove, cerkve, 
šole nje imé. Da Bog ji pla-
čaj! vernik moli.“ Zanimivost 
njene notranjosti pa je bila 
še, da cerkev ni imela Mari-
jine podobe. Od lanskega 13. 
oktobra so jo obogatili tudi 
z Marijinim kipom, ki ga je v 
vrednosti 2.000 evrov izde-
lal umetnik Aleš Vene. Žu-
pnik Grojzdek pa je za za-
ključek pogovora z veseljem 
dodal, da bodo od letošnje-
ga leta v cerkvici sv. Rozali-
je potekale majske šmarnič-
ne slovesnosti. 

 Marija Hrvatin

Cerkev svete Rozalije

Marijin kip z Jezusom je iz-
delal kipar Aleš Vene.

Gospa poslančeva za defibrilator v Radečah
RADEČE - Člani Gledališkega društva Radeče in člani Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Radeče vabijo na ogled satirične komedije Gospa poslančeva. Z ogledom zabav-
nega Partljičevega dela, ki si ga boste lahko ogledali 29. marca ob 19. uri v Domu 
kulture Radeče, boste omogočili nakup avtomatskega defi brilatorja.
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Momento in Nana Milčinski v objemu melodij, dobro-
delna Rebeka Dremelj, sodelovanja posavskih glas-
benikov ter priprave na Šrot 2014. Tokrat preberite: 

Skupina Momento pred-
stavlja novo pesem iz pri-
hajajočega albuma, ki bo 
nasledil prvenec Era. A 
tokrat so fantje presene-
tili s tem, da so k sode-
lovanju povabili vse bolj 
priznano slovensko pevko 
Nano Milčinski (na foto-
grafi ji), vnukinjo legen-
darnega Frana Milčin-
skega Ježka. Pesem nosi 
naslov V objemu melo-
dij, z njo pa se vračajo iz 
družbeno naravnanih tem 
nazaj k ljubezni. „Zgod-
ba te skladbe je zgodba 
predanosti, intenzivnosti 
in upanja, ki je nekako naša rdeča nit pri vseh pesmih s 
prihajajočega albuma. Ljubezenskih in neljubezenskih. 
Sodelovanje z Nano Milčinski je bila tista pika na i in do-
dana vrednost, ki zaokroži zgodbo singla. Z ekipo smo pre-
živeli veliko lepih trenutkov v studiu in upam, da bodo 
poslušalci to v skladbi začutili,“ je medijem zaupal Bo-
štjan Levičar, pevec skupine Momento. Kot glasbena go-
sta tudi tokrat sodelujeta posavska glasbenika Miha Ko-
retič in Peter Urek. Slednji je poskrbel tudi za godalni 
aranžma, ki so ga odigrali Lucija Grošelj, Eva Koprivšek, 
Matija Udovič in Kristian Ilić.

Rebeka Dremelj se je lotila priredbe svoje balade iz 
leta 2010 Tvoja senca in skupaj s člani a cappella skupi-
ne Jazzva posnela pesem v novi preobleki. „Nekaj čla-
nov skupine Perpetuum Jazzile je pred mojo poroko s 
Sandijem, kateremu je pesem tudi posvečena, zapelo 
to mojo pesem. Pesem je bila v a cappella verziji tako 
čutna in doživeta, da se nikakor nisem mogla sprijazni-
ti s tem, da bi utonila v pozabo. Zato smo se s skupino 
Jazzva, katere članica je tudi moja stalna spremljeval-
na vokalistka, zbrali in posneli priredbo, s katero po-
skušamo doseči višji namen,“ je medijem še zaupala 
nekdanja miss Slovenije. Z novo pesmijo pa bo poma-
gala tudi bolnim, saj bo v samem spotu pozivala ljudi 
k donaciji in pomoči staršem otrok, obolelim za rakom.

Da so tudi v narodnozabavni glasbi sodelovanja uspešna, 
dokazujeta ansambla Potep in Florjan (na fotografi ji), 
ki prihajata iz Sevnice. Omenjeni glasbeniki, ki so doka-
zali, da so med seboj pravi prijatelji, tako na odru kot 
tudi pod njim, so namreč priredili in posneli skladbo z 

naslovom Le ona. Melodijo zanjo je napisal Rok Žlindra, 
besedilo Aleksander Mrvič. Ansambel Potep je sicer ta 
valček prvič v originalu predstavil prav lani na festiva-
lu v Števerjanu, skladba pa je v originalni verziji med 
drugim postala tudi letna zmagovalka Radia Veseljak.

Gotovo poznate Festival za mlade ŠROT, tradicionalno pri-
reditev, ki jo vsako leto pripravlja Klub posavskih študen-
tov ob zaključku šolskega leta. Letošnji festival bo tako že 
15., ob jubileju pa organizatorji najavljajo do sedaj najve-
čjo glasbeno skupino, ki se bo predstavila na velikem odru 
omenjenega festivala – Parni Valjak (na fotografi ji). „Glas-
beni spektakel, o katerem bo več znanega v prihodnjih te-
dnih, se bo odvijal 20. junija. Do takrat pa spremljajte 
Festival za mlade ŠROT in Klub posavskih študentov na fa-
cebooku, kjer bo na voljo več informacij o lokaciji, vsto-
pnicah, ostalih nastopajočih, nagradnih igrah in še čem,“ 
še sporočajo. V Posavje pa prihaja še eno veliko glasbeno 
ime z Balkana. Beograjski reggae, ska in hip hop godbeni-
ki, Sveže amputirana ruka Satrianija – S.A.R.S., ki bodo 
28. marca nastopili v Mladinskem centru Brežice. Fantje 

in dekle iz leta 2006 ustanovljene skupine so do danes iz-
dali tri albume in posneli 11 videospotov, od katerih jih 
je na youtube-u kar šest zbralo več kot milijon ogledov.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

V uvodu sta mlade parlamen-
tarce nagovorila krški in ko-
stanjeviški župan mag. Miran 
Stanko in Mojmir Pustoslem-
šek, tvorno delo 44 zbranim 
učencem in njihovim mentor-
jem pa je zaželel tudi predse-
dnik ZPM Krško Vinko Hostar. 
Če povzamemo številne raz-
prave mladih na temo Razme-
re v družbi (stališča so mladi 
parlamentarci najprej obliko-
vali v delavnicah, te pa pred-
stavili nekaj ur kasneje na 
plenarnem zasedanju), ti ugo-
tavljajo, da v družbi prihaja do 
vse večjega socialnega razslo-
jevanja, zato so predlagali or-
ganizacijo več dobrodelnih ak-
cij. Nasploh v družbi pogrešajo 
več iskrenosti, po drugi strani 
pa se spričo množične upora-
be komunikacij preko socialnih 
omrežij od te oddaljujejo. Ve-
liko mladih razpravljavcev je 
namreč menilo, da temu bo-
truje dejstvo, da jim zara-

Spletno druženje izpodriva fizično
KRŠKO - Veliko sejno sobo Občine Krško, v kateri zaseda občinski svet ali potekajo druge seje z večjim 
številom udeležencev, so 18. marca zapolnili mladi iz občin Krško in Kostanjevica na Krki. V organiza-
ciji Zveze prijateljev mladine Krško, v kateri navedeni program vzgoje otrok in mladostnikov za demo-
kracijo izvajajo že od leta 1990, je namreč potekal že 24. občinski otroški parlament, mladi parlamen-
tarci pa so tokrat razpravljali na temo Razmere v družbi. 

di velike količine šolske učne 
snovi, ki jo morajo osvojiti, 
v popoldanskem času zmanj-
ka časa za fi zično prijateljsko 
druženje in za osebno razbre-
menitev, pa bi se morali tako 
sami kakor tudi družba na-
sploh več ukvarjati s športni-
mi in rekreativnimi dejavnost-
mi. Pogovori preko socialnega 
omrežja pogosto nadomestijo 

ali zapolnijo komunikacijsko 
vrzel tudi v družinskem kro-
gu. Izpostavili so, da bi mo-
rali otroci in starši kvalitetno 
preživeti skupaj več prostega 
časa in da so starši ‚prvopokli-
cani‘, da svojega otroka spod-
bujajo k odgovornemu ravna-
nju oziroma ga podučijo, kaj 
to je, da morajo biti starši 
njihova opora, po drugi stra-

ni pa ne preveč zaščitniški, si-
cer s takšnim ravnanjem pre-
prečujejo njihovo samostojno 
in odgovorno obnašanje, na-
sploh pa odraščanje. Med pro-
blemi družbe so izpostavili še 
pogosto previsoke zastavlje-
ne ambicije staršev do svo-
jih otrok, alkoholizem, zasvo-
jenost z drogami, potrošniško 
družbo, izbiro pravega študi-
ja in poklica, znotraj tega pa 
dosegljivost študija v tujini in 
tudi kasnejšo zaposlitev v dru-
gih državah, saj danes večina 
mladih po zaključenem študi-
ju obtiči doma oz. na Zavodu 
za zaposlovanje. 
Po zaključku razprave so v svo-
ji sredi izvolili še predstavnico 
izoblikovanih stališč na naci-
onalnem otroškem parlamen-
tu, ki bo v mesecu aprilu pote-
kal v Državnem zboru, in sicer 
Ajdo Španring, učenko senov-
ške šole.
 Bojana Mavsar

Spletno druženje, so povedali mladi, naj bi bilo tudi bolj 
„po godu“ staršem, saj na ta način mladi ostajajo doma.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Irmi Prosen, Gubčeva 3, 

8281 Senovo. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) Ans. ROSA - Zlata Tina
 2. (5.) Ans. KOZJANSKI ZVEN - Mi Kozjanci
 3. (1.) Ans. TAPRAVI FALOTI - Skrivnostno dekle
 4. (2.) Ans. NEMIR - Na lepih prtičkih
 5. (3.) Ans. BISERI - Tvoja
 6. (4.) Ans. STORŽIČ - Lušten par
 7. (8.) Ans. STIL - Čedna mala trmasta
 8. (7.) Ans. AKORDI - Draga Abrahamka
 9. (10.) Ans. KRJAVELJ - Ko zvečer ob meni zaspiš
 10. (-.) Ans. VIHARNIK - Godec za pečjo 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Svetlin - Spomin na ljubezen

Kupon št. 199
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 29. marec, ob 17. uri

skozi vaš objektiv

Prebujajoča pomlad je mnoge privabila v naravo, kjer pa 
marsikje poleg njenih lepot najdemo tudi nesnago, ki tja 
ne sodi. „Po vsem žledu, ki je uničil naravo, se podaš na 
miren nedeljski sprehod proti gradu Podsreda in vidiš tole. 
Žalostno. Človeka, ki je to naredil, je lahko sram!!“ je ob 
fotografi ji levo zapisala bralka iz Brežic. „Na lep nedeljski 
dan grem v naravo in pričakujem, da si napolnim baterije 
z lepotami prebujajoče se narave. Na relaciji med vasjo 
Brege in Žadovinek, po kolovozni poti mimo vodnega zbi-
rališča, sredi travnika opazim nevarne odpadke,“ pa je na-
stanek fotografi je desno pojasnil bralec. Žal se očitno še 
vedno pojavljajo ljudje, ki brez zadržkov v naravo odlaga-
jo vse, česar si ne želijo na svojem dvorišču. 

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.

Na prireditvi, popestreni s 
kulturnim programom učen-
cev in njihovih mentorjev iz 
brežiške OŠ, je bilo izžreba-
nih za dva avtobusa nagraje-
nih učencev, med njimi tudi 
sedem učencev iz OŠ Breži-
ce, ki se bodo maja odpelja-
li na tradicionalni nagradni iz-
let v Gardaland. Žrebanje sta 
ob pomoči dveh učencev izpe-
ljali sekretarka Zveze sloven-
skih društev za boj proti raku 
Malči Zdešar in sodelavka Za-
voda RS za šolstvo Fani Čeh. 
»Od 3. do 8. marca obeležu-
jemo teden boja proti raku, ki 
letos poteka pod geslom ‚Raka 
je mogoče uspešno prepreče-

Zdravje in znanje neločljivo povezana
BREŽICE – Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku ter Osnovna šola Brežice sta v 7. marca v 
brežiški osnovni šoli pripravila priložnostno prireditev, namenjeno tistim učencem 7. razredov osnov-
nih šol, ki so podpisali slovesno obljubo, da v tekočem šolskem letu ne bodo začeli kaditi.

vati le s sodelovanjem drža-
ve‘. Današnja prireditev je za-
dnja v nizu dejavnosti, ki so se 
v tem tednu odvijale na raz-

ličnih lokacijah po Sloveniji in 
katerih namen je preventiva 
in ozaveščanje. Radi smo se 
odzvali vabilu Zveze sloven-

skih društev za boj proti raku, 
ki z Zavodom RS za šolstvo so-
deluje v projektu, kamor smo 
vključeni slovenski osnovno-
šolci od 7. do 9. razreda, in si-
cer s podpisom slovesne oblju-
be, da v tekočem šolskem letu 
ne bomo prižgali cigarete,« 
sta med ostalim v povezova-
nju programa poudarila po-
vezovalca Patrik Cvelbar in 
Žana Florjanič. Učencem so 
spregovorili ravnateljica mag. 
Marija Lubšina Novak, pred-
sednica Posavskega in obso-
teljskega društva za boj proti 
raku dr. Alenka Krenčič Zago-
de ter župan Ivan Molan.
  N. Jenko S.

Žrebanje za nagradni izlet v Gardaland
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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

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!

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

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

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

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.

MARTINA KOLARJA 
TINETA

ZAHVALA

borca 15. SNOUB-belokranjske, 
nekdanjega pomočnika komandirja Postaje milice v Brežicah, 

inštruktorja v avto šoli, dolgoletnega predsednika 
Združenja borcev za vrednote NOB Brežice, iz Brežic

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za vsa pisna in ustna izrečena sožalja, tolažilne besede, darovane 
sveče in cvetje. Zahvaljujemo se ekipam dežurne službe nujne 
medicinske pomoči Zdravstvenega doma Brežice, zdravnikom in 
osebju Splošne bolnišnice Brežice.
Posebej se zahvaljujemo predsedniku Združenja borcev za vrednote 
NOB Brežice Stanetu Preskarju za pomoč pri organizaciji pogreba. 
Zahvaljujemo se tudi klubu upokojenih delavcev Ministrstva za 
notranje zadeve Maksa Perca Krško. Za pomoč pri organizaciji 
pogreba se posebej zahvaljujemo Dušanu Ficku, predsedniku kluba 
upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maksa Perca 
Krško, in nekdanjim sodelavcem v milici.
Zahvaljujemo se govornikoma Ivanu Ureku in Stanetu Preskarju za 
lepe besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke, predstavniku 
policijskega orkestra iz Ljubljane za zaigrano Tišino, praporščakom, 
Komunali Brežice za lepo opravljene pogrebne storitve, cvetličarni 
Colarič in restavraciji Štefanič.
Prav lepo se zahvaljujemo Veri, Jožici in Aniti za pomoč v času 
slovesa. Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste 
nam v teh težkih trenutkih kakorkoli pomagali in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta, dedka, tasta, svaka in strica

LEOPOLD ŠKOBERNE

V SPOMIN
1. aprila bo minilo eno prežalostno leto, odkar nas je za vedno 

zapustil naš dragi ljubljeni mož, oče, dedek, pradedek in stric

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob 
njegovem grobu, prinašate cvetje in mu prižigate svečke.

Žalujoči: žena Marija, sinovi Stanko, Poldi z družinama, Marjan, 
hčerka Anica z družino, vnuki, pravnuki ter ostalo sorodstvo

Ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok, 

ostal le nate nam spomin je,
a ob spominu trpek jok.
Ne mine ura, dan in noč,

med nami vedno si navzoč,
v naših srcih ti živiš,

zato pot nas vodi tja,
kjer tihi dom le rože zdaj krasijo

in svečke ti v spomin gorijo.

z Reštanja pri Senovem.

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, Gregor in vsi ostali tvoji

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

iz Krškega

FERIJA SLAKONJE

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani 
in sočustvovali z nami. Hvala vsem za nesebično pomoč, darovano 
cvetje, sveče, denarno pomoč in svete maše ter da ste ga v tako 
velikem številu pospremili k večnem počitku.
Iskrena hvala gospodoma župnikoma Jožetu Packu in Lojzetu 
Brcetu za lepo opravljen obred s sveto mašo, g. Žičkarju za 
pogrebne storitve, pevcem KUD Anton Kreč za lepo zapete pesmi, 
govorniku g. Martinu Preskarju za lepo izrečene besede slovesa 
ter gostilnama Les in Budič za gostinske storitve.
Zahvaljujemo se dr. Straškovi in osebju Splošne bolnišnice Brežice 
za zdravljenje in skrb. Hvala kolektivu TPV Brežice, Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Cerina in vsem praporščakom.

Žalujoči: žena Marija, hči Nataša, sin Gregor z družino, 
sestri Marija in Anica z družinama ter ostalo sorodstvo 

Ob izgubi našega dragega moža, 
očeta, dedka, brata, strica, 
dobrega soseda in prijatelja

FERDINANDA MLAKARJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

je beseda HVALA mnogo premalo vsem in vsakemu posebej, ki ste 
nam s stiskom rok, besedami tolažbe ter darovanimi svečami stali 
ob strani v trenutkih žalosti. 
Posebno zahvalo namenjamo pogrebni službi Kostak, g. župniku 
Ludviku za lepo opravljen obred, pevcem za lepo zapete 
žalostinke, kvartetu trobil za čustveno zaigrane melodije, 
govorniku Alojzu Šribarju za besede spomina ter Tanji Pečnik 
za prebrano pesem, učencem in staršem 9.c razreda OŠ Jurija 
Dalmatina Krško in sodelavcem kolektivov OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, OŠ Leskovec, OŠ Podbočje, Ansata in Kostaka.
Posebna zahvala je namenjena tudi dr. Jagičevi in medicinski 
sestri Poloni Radej za opravljeno oskrbo na domu, mamici 
Minki za nesebično pomoč v času njegove bolezni ter vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste našega 
Nandija pospremili k prezgodnjemu počitku.

… in tiho je odšel 
v dolino večnega počitka,                                                               
tja, od koder ni vrnitve …

Ob prezgodnji smrti našega

SUZANE ŠETINC 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim sosedom, 
prijateljem, znancem in sodelavcem za pisno in ustno sožalje, 
darovano cvetje, sveče, opravljene svete maše ter denarno 
pomoč. Velika zahvala Božu za neizmerno pomoč in moralno oporo 
ves čas njene bolezni. Iskrena hvala tudi Ivici, Mihi, Miri, Stanki 
ter Marjetki in njeni družini za vsestransko pomoč. Lepa hvala 
tudi kolektivu TPV in članom SKEI Brežice, gospodu Žičkarju za 
pogrebne storitve, gospodu župniku za opravljen obred, pevkam, 
Jožetu za zaigrano Tišino, Dragu in Maticu za nošenje zastave 
in križa, zdravnici Kseniji, bolnišnici Brežice in Onkološkemu 
inštitutu Ljubljana. Hvala tudi gostilni Cetin in vsem, ki ste jo v 
tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Ob boleči izgubi naše drage hčerke, 
mamice, sestrične in nečakinje 

iz Sel pri Dobovi

Žalujoči: vsi njeni

Hranite doma predmete iz 1. svetovne vojne? Pisma, foto-
grafi je, dnevnike, osebne dokumente ali druge predmete 
in dokumente? Ob bližnji stoletnici začetka 1. svetovne voj-
ne vabimo k sodelovanju vse imetnike gradiva, ki se nanaša na 
obdobje med leti 1914 – 1918 in govori o vsakdanjem življen-
ju ljudi v zaledju in na frontah. 

Zbiranje gradiva bo potekalo v četrtek, 10. aprila 2014, 
v VA LVASORJEVI KNJIŽNICI KRŠKO, Cesta krških žrtev 26, 
8270 Krško med 8.00 in 16.00. Istočasno bo potekalo zbiran-
je gradiva tudi v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto in v Ljud-
ski knjižnici Metlika.

Predmete in dokumente si bomo ogledali ter vas prosili, da 
nam zaupate zgodbo, ki se navezuje nanje. Na koncu jih bomo 
previd no digitalizirali in vam jih takoj vrnili. Najbolj zanimive 
zgodbe in fotografi je gradiva bomo objavili na spletnem portalu 
slovenske kulturne dediščine KAMRA (www.kamra.si). 

INFO: Valvasorjeva knjižnica Krško: 07/490 40 00 (Polona Brenčič) 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto: 07/393 46 85, 07/393 46 13
Ljudska knjižnica Metlika: 07/369 15 22 (Marta Strahinič)

ZBIRAMO SPOMINE 
(100 let od začetka 1. svetovne vojne 1914 – 1918)

PAVLA MANDELC

ZAHVALA
V 91. letu starosti je 9. marca k večnemu počitku odšla naša 

ljuba mama, stara mama, prababica in tašča

Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih 
stali ob strani. Hvala za vaš stisk roke, prineseno cvetje in sveče, 
izrečena ustna in pisna sožalja ter darovane svete maše. Hvala 
gospodu župniku, pevcem, nosilcem prapora, zastave in križa ter 
pogrebni službi za skrbno opravljen obred slovesa in vsem, ki ste 
jo spremljali na njeni zadnji zemeljski poti.
Hvala tudi vsem, ki ste našo mamo spremljali skozi življenje in 
jo imeli radi.

Žalujoči: vsi njeni

Hvala ti mama za rojstvo, življenje,
hvala za čas in za skrb,

z nitjo ljubezni pretkano,
vse iz srca nam dano.

Odšla zdaj si v rožno poljano,
tvoj glas ne sliši se več,

spominov nešteto je ostalo,
ob jutranjih svitih in zvezdnih nočeh …

rojena Žnidaršič, z Radne 11 pri Boštanju.

ANTON GRMOVŠEK

V SPOMIN

Vsem, ki se ga spominjate z mislijo in postojite ob njegovem 
grobu, mu v spomin prižigate svečke, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

23. marca sta minili dve žalostni leti, 
odkar nas je mnogo prezgodaj 

zapustil naš dragi 

iz Pišec.

STANISLAVA POVHA

V SPOMIN

Za vso dobroto ostala je beseda HVALA in lep spomin nate.

Vsi, ki ga imamo radi

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen

ostaja za vedno.

 iz Obrežja.

29. marca bo minilo žalostno leto 
od prerane izgube dragega
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Knjige 
iz Posavja

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 

obzornikova oglasna mreža

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

BBoodiddidiidittee
viviiddnndni! - 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

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. 

Vodenje poslovnih knjig

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 

-  PLESKANJE
-  ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV 
 IN DOMOV
-  POLAGANJE LAMINATOV  
 GIPS PLOŠČ  
 IZOLACIJSKIH FASAD

PLESKARSTVO IN ČISTILNI SERVIS 

GIODANI
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LNI SERVIS 
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www.pleskar-giodani.si; tel.: 051 308 334
Koliko je vredno človeško življenje? Ga lahko ovrednotimo 
z denarjem? Vem, da ne. Pa vendar se zdi, da trenutni slab 
gospodarski položaj družbo pelje v to smer, da v merski eno-
ti evra ovrednotimo vse, na čemer lahko varčujemo. Tudi ži-
vljenje posameznika. Saj mu ne bomo določali dejanske vre-
dnosti, koliko nam je sveto, bomo preprosto videli v tem, 
kako bomo kot družba skrbeli za njegovo varovanje. Služba 
nujne medicinske pomoči v Krškem ima v tem oziru pomemb-
no vlogo. Nimam statističnih podatkov, koliko življenj so po-
žrtvovalni reševalci ohranili, imam pa osebno izkušnjo, ki jo 
želim deliti z javnostjo z namenom, da se zahvalim in obe-
nem izrazim podporo krški urgenci ob napovedani ukinitvi. 

25. septembra 2013 je bilo sončno jesensko jutro in kar lepo 
število udeležencev se je zbralo pri našem vinogradu, da bi 
začeli s trgatvijo črnine. Mladina, med njimi tudi moj 29-le-
tni nečak, je nosila napolnjene gajbe grozdja na prikolico in 
jih nato s traktorjem prepeljala do zidanice. Vzdušje je bilo 
prijetno, v zraku je bilo čutiti dobro voljo. Že po eni uri ui-
granega dela pa se je v hipu vse spremenilo. Omenjeni nečak 
se je v nekem trenutku pri stresanju grozdja v mlin sesedel 
na tla. Moj sin, ki je bil poleg njega, ga je hitro zgrabil in po-
sedel na bližnji stol. Nečak se je za minuto zavedel, nato pa 
se ponovno sesedel. Na pomoč je takoj prihitel moj mož, ki 
je s sinovo pomočjo nečaka takoj odnesel na tla pred zidani-
co. Možu, ki je tečaj oživljanja na lutki opravljal pred dve-
ma mesecema v sklopu obnavljanja izobraževanja v NEK, je 
nečakov moder obraz dal vedeti, da gre za zastoj srca. Ne-
mudoma je začel z masažo srca. V prvi minuti smo poklica-
li številko 112 – KRŠKO URGENTNO SLUŽBO. Med prvimi po-
datki smo navedli lokacijo – vinska gorica Križe pri Senušah, 
a hišne številke nismo mogli navesti, ker je zidanica seveda 
nima. Hčerka, ki je govorila z urgentno službo po telefonu, 
si je močno oddahnila, ko ji je reševalec sporočil, da ve, kje 
ta kraj približno je, in naj jih pride čakat na glavno cesto. 

Vsi, ki smo čakali in se zavedali, da ima moj nečak smrt srca, 
smo šteli minute, ki so se nam zdele dolge kot ure. Seveda 
smo z oživljanjem, masažo srca in vpihi nadaljevali vse do 
trenutka, ko je moža pri oživljanju zamenjala zdravnica s 
svojo ekipo iz krške urgentne službe. Od klica pa do priho-
da na mesto je minilo samo 13 minut. Šlo se je za življe-
nje. Človek ne more opisati občutka, ki ti ga lahko ustvari 
nekdo, ki dela tako strokovno, samozavestno in usklajeno, 
kot je takrat delovala celotna ekipa zdravstvenih delavcev. 
Reanimacija je potekala še 25 minut, nakar je zdravni-
ca rekla: »Dobili smo ga nazaj!« Takoj je dodala, da seve-
da ne vemo, kaj se je zgodilo z njegovimi možgani, koliko 
časa so ali niso bili brez kisika. Nečaka so z reševalnim vo-
zilom, v katerem je zdravnica nadaljevala z zdravljenjem, 
odpeljali v bolnišnico v Novo mesto. Bolnišnični zdravnik je 
staršema nato povedal, da je fant v umetni komi, telo ima 
malo ohlajeno, da se umiri in ne bo toliko obremenilo mo-
žgane. »Veste, saj so vse potrebno že naredili v reševalnem 
vozilu, tako da bomo mi postopek le nadaljevali. Res moram 
pohvaliti reševalno ekipo iz KRŠKEGA. Kaj se bo zgodilo 
z njegovimi možgani, pa vam ne moremo sedaj povedati.«

Po desetih dneh skrbne nege in zdravljenja v novomeški bol-
nišnici smo že vedeli, da se je fant še enkrat zdrav rodil. Se-
veda so mu v Ljubljani vstavili defi brilator, da do podobne-
ga dogodka pri njem ne bo prišlo. 

To je izkušnja mojega nečaka, ki je bil do opisanega dogod-
ka povsem zdrav 29-letnik, ki ni pil in ni kadil. Je pa preži-
vel reanimacijo brez posledic ob idealnih pogojih – od takoj-
šnje masaže srca, hitrega strokovnega ukrepanja urgentne 
ekipe z zdravnico ter zdravljenja v bolnišnici. Mislim, da je 
dovolj očitno, kako velik delež zaslug ima ravno hitrost in 
učinkovitost krške urgentne službe. 

Naj vas na koncu vprašam, spoštovani politiki: si upate reči, 
da se nikoli ne boste znašli v podobnem položaju, ko bi po-
trebovali nujno medicinsko pomoč in bi štele minute? Si upa-
te reči, da se vaši bližnji ne bodo znašli v podobnem polo-
žaju? Si upate določiti, kdo je do tako hitrih, požrtvovalnih 
in izredno strokovnih uslug krške urgence upravičen in kdo 
ne? Si upate odločiti, čigava življenja so torej več vredna od 
drugih? O tem boste namreč odločali, ko se boste odločali o 
zaprtju krške urgence.

Moj nečak je živ dokaz, kako je krška urgentna služba po-
membna za nas, občane. Brezbrižno govorjenje o njeni seli-
tvi me zato močno preseneča in zbuja skrb. Je res na ta ra-
čun privarčevan denar več vreden od življenja? Moj nečak 
meni, da ne. Kaj pa vi?
 Slavica Novak

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, pov-
zemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in 
pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lah-
ko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti 
opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fi zične osebe (tudi v primeru institu-
cij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

V zahvalo in podporo krški 
urgenci
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Prodam seno v kockah ter 
suha bukova in mešana me-
trska drva. Tel.: 041 809 074 

Prodam seno prve košnje v 
okroglih balah, cena po do-
govoru, ter rdeče mešano 
vino. Tel.: 031 253 959 

Prodam seno v okroglih ba-
lah in močvirsko travo za na-
stil. Tel.: 041 706 496 

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

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

Prodam mešana kalana drva 
(cena 45 €), seno v kockah 
(cena 2 €) in domačo slivov-
ko. Tel.: 031 717 624

Prodam bukova metrska 
drva. Tel.: 041 867 814

Prodam mešana drva, žaga-
na, cepljena. Možna dostava. 
Tel.: 031 537 145

Prodam metrska kalana drva 
in krmo v kockah. 
Tel.: 031 683 708

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 
VRTNARSTVO, 

ŽIVILA

Prodam 700 l cvička. Cena po 
dogovoru. Tel.: 040 883 223

Prodam kvalitetno rdeče in 
rose vino. Tel.: 031 304 172 

Prodam zemeljski vrtalnik 
za postavljanje vinogradni-
ških stebrov, komplet s tre-
mi svedri. Tel.: 031 438 264 

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

Prodam ajdo sorte sivka, 
prečiščeno, 1800 kg. Cena 
0,70 €/kg. Tel.: 051 681 951 

ŽIVALI

Kupim jalovo kravo za pita-
nje. Cena mora biti ugodna. 
Tel.: 041 508 255

Prodam bikca simentalca, 
starega 4 mesece, in seno v 
okroglih balah. Cena po do-
govoru. Tel.: 040 868 446

Prodam telico, brejo 4 me-
sece, in teličko, staro 7 me-
secev, simentalki. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 590 523

Prodam ovna jezersko-solča-
vske pasme, starega 1 leto, 
za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 07 49 27 808

Prodam svinjo, 150 kg, cena 
1,50 €/kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 491 140 

Prodam prašiče, težke okrog 
130 kg, hranjene z domačo 
hrano (Dobova). Cena po do-
govoru. Tel.: 031 243 497 

Prodam prašiče za zakol, od 
100 kg naprej. 
Tel.: 041 937 927 

Prodam 2 prašiča, težka 130 
kg, za nadaljnjo rejo ali za-
kol. Tel.: 040 389 015

Prodam prašiča, težkega 110 
kg, in pšenične bale v koc-
kah. Tel.: 031 698 469

Prodam pujske, težke 20-25 
kg. Tel.: 040 865 655

Prodam prašiča, težkega 
cca. 150 kg. Tel.: 070 737 902

Prodam odojke, težke cca. 
25 kg, in motorko Husqvarna 
340, 3,0 KW. Tel.: 040 840 065

Izdelava hlevske opreme 
za prašičerejo in kovin-
skih rešetk za govedore-
jo. Tel.: 041 503 743, Bo-
jan Povšič s.p., Pod vrtačo 
19, Sevnica

Nemški ovčarji, čistokrvni, 
brez rodovnika, stari 9 tednov, 
prodam. Tel.: 041 795 776 

NEPREMIČNINE

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

Projektiranje, legalizacije, 
zunanje ureditve, notranje 
opreme, prenove, novogra-
dnje. Aspo biro, Samo Voj-
ko Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
www.aspobiro.si

Kupim starejšo zidanico ali 
hram, lahko v slabem stanju, 
kjerkoli v Posavju, do 10.000 
€. Tel.: 040 340 599 

Prodamo kmetijo s stano-
vanjsko hišo v izmeri 10,5 
ha (od tega 3,8 ha gozda), 
v idilični dolini v okolici Kr-
škega, primerno za biolo-
ško kmetovanje, konje in 
turistične namene. Tel.: 
07 497 1346 ali 0049 7739 
286 98 00, www.mihelic.
de/Bauernhof

Prodam hišo na Raki, mo-
žnost bivanja, zelo lepa lega, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 460 371  

Prodam travnik, 2,2 ha, na 
Coli, Podgračeno. 
Tel.: 041 380 981 

Prodam parcelo, 14 arov, 
Straža pri Cerini, mešana 
drva, hlevski gnoj ter kmeč-
ki okrasni železni voz, okoli-
ca Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Na Brodu v Podbočju 13 od-
damo v najem manjše stano-
vanje (za 1-2 osebi). 
Tel.: 07 49 25 623

Oddam v najem poslovni 
prostor za storitveno dejav-
nost, 100 m2, 600 €, Čatež ob 
Savi. Tel.: 040 809 305 

V Brežicah v bližini Tuša od-
dam v najem poslovni prostor 
v velikosti cca. 250 m2, pri-
meren za trgovino ali drugo 
dejavnost. Tel.: 041 275 159

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

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Citroen C1 SX, letnik 
2008, reg. sept. 39.000 km, 
brezhiben, prva lastnica, 
ugodno. Tel.: 07 49 56 505

Prodam avto Renault Kangoo 
1,5 dcI, letnik 2010. 
Tel.: 040 343 113 

mali oglasi

Prodam motorno kolo Jawa 
350, letnik 1979, v voznem 
stanju, lepo ohranjena, reg. 
26. 8. 2014, cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 681 329

KMETIJSTVO

Prodam rotacijski mulčer 
Agrosvetec, l. 97, š: 1 m, pri-
meren za TV in Pasquali, 330 
€, in el. bojler Gorenje Tiki, 
100 l, 50 €. Tel.: 031 705 083 

Prodam priključke za Gore-
nje Muta, nerabljene; kosilni 
greben, osipalni plug, preko-
palnik na dva vijaka. 
Tel.: 041 565 089 

Prodam krožne brane (šaj-
be), cena 400 €, in par konj-
skih komatov z vajetmi, 250 
€. Tel.: 031 762 872 

Prodam enoosno traktorsko 
prikolico, primerno za pre-
voz živali. 
Tel.: 041 825 153

Prodam krožno brano Olt, 
24 krožnikov, vsi nazobčeni, 
odlično ohranjeno, zelo ugo-
dno. Tel.: 041 923 192

Prodam sadilec koruze, 
znamke Olt. 
Tel.: 070 874 133

Prodam voz, 30 col, in 30 bal 
sena v kockah. 
Tel.: 031 304 168 

Prodam cepilec za drva do-
mače izdelave, traktorski po-
gon, ter 4 breje ovce. 
Tel.: 041 598 873 

Prodam samohodno škropil-
nico (diesel), nakladalko (18 
m3), obračalnik (SIP 220), 
puhalnik, ličkalnik, mlin za 
grozdje, mlatilnico. 
Tel.: 041 648 482

Prodam koruzo v zrnju, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 041 561 130

Prodam koruzo in 5 okroglih 
bal suhega sena. Cena po do-
govoru. Tel.: 051 268 211 

Prodam koruzo v zrnju in 
seno v kockah. 
Tel.: 07 49 74 048

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635  

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

Prodamo seno v okroglih ba-
lah in kockah, cena po dogo-
voru, Bizeljsko. 
Tel.: 041 211 375

Prodam kvalitetno seno v 
kockah, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 244 969

Prodam 80 kom slame v koc-
kah, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 74 157

Prodam kvalitetno seno, 
okrogle bale, 30 €/balo, in 
plug Lemken, ob. 4 brazde. 
Tel.: 031 834 173

Prodam ročno sušeno seno, 
refuza cca. 800 kg, 20 €, oko-
lica Sevnice. 
Tel.: 051 214 146

Prodam 8 silažnih bal, 500 
kg koruze in 500 kg ječme-
na. Tel.: 041 820 904

Prodam seno v kockah, cena 
2 €/kos. Tel.: 07 49 51 546 

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 €. Oglas mora vsebo-
va   naziv in naslov naročnika. 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 zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

Prodam mlade pse, pasme 
šarplaninec in kavkaški pes. 
Odlični čuvaji ovc in kmetij. 
Tel.: 041 205 941

RAZNO

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

Odkup barvnih kovin, sta-
rega železa, peči, radiator-
jev, izrabljenih kmetijskih 
in gradbenih strojev. Tel.: 
051 621 223, Janko Zakov-
šek s.p., Vranje 22a, Sevnica  

Prodamo razne ciprese, 
okrasno drevje in grmičev-
je. Tel.: 041 564 621, Pla-
tana, Marija Žigič s.p., Za-
loke 13, Raka

Kupim kotel za žganjekuho, 
cca. 100 l, z opremo. Tel.: 
041 455 331

Podjetje Avilera d.o.o., Ce-
sta Dolomitskega odreda 10, 
Ljubljana, zaposli komerci-
aliste zaradi povečanega ob-
sega dela v telefonskem stu-
diu v Krškem. Zaželjeni tudi 
upokojenci. Tel.: 040 723 686 

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

Veliko žensk, srednjih, viš-
jih starosti, želi zveste mo-
ške. Tel.: 031 505 495, Le-
opold Orešnik s.p., Dolenja 
vas 85, Prebold 

62-letni vdovec iz okolice Kr-
škega išče žensko, od 55 do 
65 let, za skupno življenje. 
Tel.: 031 289 319

PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

na: 07 49 73 190 ali 031 676 724.

Senovo ter 

vsak torek petek
 pa . 

.
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 

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 17. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

Kmetija Antona Novaka 

od 
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