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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

VETERANSKO 
SREČANJE

Iz naših krajev, 
str. 6

Sevnica gostila 
glavni zbor 
veteranov vojne za 
Slovenijo

OKROGLA MIZA USPEH DIJAKOV

Gospodarstvo, 
str. 8

Zadnja stran, 
str. 24

Odločen NE 
privatizaciji 
energetike

Bodoči elektrikarji 
iz krške šole 
že nekaj let v 
državnem vrhu

Naslednja številka bo izšla 
24. 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  Vaški vodovodi 
v skupno 
upravljanje?

4  Varuhinja 
prisluhnila 
občanom

7  Dan gasilcev bo 
v Dečnem selu

9  Namakalni 
sistem do junija

16  Zakaj je Bog v 
nebesih?

17  Kam v Posavju
18  Športno Posavje
20  Križanka

nadaljevanje na str. 2

nadaljevanje na str. 2

Naš pogovor,
str. 3

URŠKA KLAJN, 
ljubiteljska igralka in 
režiserka:

Živeti polno, strastno 
in zanimivo

Kot je povedal vodja občin-
skega oddelka za proračun in 
fi nance Aleksander Denžič, 
je bil rebalans potreben za-
radi časovnih zamikov izved-
be nekaterih projektov, za en 
projekt na razpisu niso bila 
pridobljena sredstva, spre-
membe na nekaterih postav-
kah pa so tudi zaradi pri-
dobitve nižjih vrednosti od 
razpisanih v postopkih jav-
nega naročanja. Poleg tega 
bo brežiška Občina letos od 
države dobila polovico manj 
sredstev, kot je bilo predvi-
deno. Rebalans pomeni sla-
bih 400.000 evrov izpada na 
prihodkovni strani, Občina 
se bo zadolžila za 200.000 
evrov manj, kar pomeni na-
jem kredita v višini 1,8 mili-
jona evrov, pri čemer je žu-
pan Ivan Molan prepričan, 
da se bodo na koncu zadol-
žili še manj (ob koncu leta 
bo zadolžitev na občana 290 
evrov, kar pa je še vedno 
krepko pod slovenskim pov-
prečjem, ki je 409 evrov/

KRŠKO - Krški občinski svet je 3. aprila na 32. seji potrdil 
investicijski program za izgradnjo kompostarne v Centru za 
ravnanje z odpadki (CeRO) Spodnji Stari Grad, ki bo z zgra-
jenim in pokritim objektom ter spremljajočimi površinami 
za obdelavo biološko razgradljivih odpadkov nadomestila 
dosedanjo odprto kompostarno, s tem pa bistveno prispe-
vala k zmanjšanju onesnaževanja, boljšim pogojem bivanja 
stanovalcev v bliž njem naselju, pa tudi tamkaj zaposlenih. 

Investicija, ki jo bo Občina Krško pokrila iz naslova okoljskih 
taks in drugih proračunskih sredstev, znaša dobrega 1,7 milijona 
evrov. Dela na izgradnji kompostarne naj bi stekla že konec tega 
meseca, v naslednjem letu pa naj bi začela s poskusnim obra-
tovanjem. Sicer pa je omenjena točka dnevnega reda z ostali-
mi točkami, ki so se nanašale na delovanje gospodarskih javnih 
služb, spremembe tarifnih sistemov in informacijo o načrtovanih 
podražitvah, sprožila veliko razprav med svetniki. Te se sicer niso 
nanašale na samo izvajanje odvoza in ravnanja z odpadki s stra-
ni družbe Kostak kot koncesionarja, pač pa na odlaganje odpad-
kov in obratovanje regijskega odlagališča CeROD v Leskovcu pri 
Novem mestu ter vanj zavezujoče partnersko vlaganje sredstev 
Občine Krško kot ene izmed soustanoviteljic regijskega javne-
ga podjetja v letu 2005. Posavske občine so si sicer tedaj priza-
devale za ustanovitev tovrstnega centra v Posavju, a žal neu-
spešno, saj je država njegovo izgradnjo pogojevala s 100.000 
prebivalci. Že daljše obdobje pa prihaja med občinami partne-
ricami in podjetjem CeROD ter Mestno občino Novo mesto kot 
največjo partnerico do večjih razhajanj, tako zaradi visoko ob-
računane cene odlaganja odpadkov kot zaradi, po mnenju po-
savskih občin, predimenzionirano načrtovane izgradnje CeROD 
2. Do februarja letos je cena odlaganja na regijsko odlagališče 
znašala okoli 54 evrov/tono, z marcem letos pa je CeROD dvi-
gnil ceno kar za 70 %, kar pomeni, da bo potrebno za vsako od-
peljano tono odšteti več kot 91 evrov (brez DDV). Posledično se 
bo navedena podražitev odražala tudi na položnicah občanov, ki 
bodo za 120-litrsko posodo plačevali okoli 0,66 evra (brez DDV) 
na mesec več, za 240-litrsko posodo pa 1,31 evra več. Višina me-
sečnega stroška se bo v bodoče obračunavala glede na dejansko 
količino odpeljanih odpadkov na regijsko deponijo, na Kostako-
vih položnicah bo razvidna v dveh ločenih postavkah, v povpre-
čju pa bodo cene z januarjem 2015 višje za 29 %. 

Sprejeli prvi letošnji rebalans
BREŽICE – 27. redna seja brežiških občinskih svetnikov v tekočem manda-
tu, ki je potekala 7. aprila, je minila vse prej kot burno. Svetniki so se red-
ko vključevali v razprave, prvi rebalans proračuna v tem letu so sprejeli celo 
brez kakršne koli pripombe. Med drugim so potrdili tudi zaključni račun lan-
skega proračuna ter opravili nekaj kadrovskih in mandatnih zadev.

prebivalca), med spremem-
bami na odhodkovni strani pa 
naj omenimo samo nekatere: 
več denarja bodo namenili za 
javna dela, ker se kaže ve-
čja potreba po njih; preno-
va Vrtca Mavrica se bo letos 
zaključila, zato je smiselna 
ureditev Šolske ulice, ki je 
v slabem stanju, prenovila 
pa se bo tudi Černelčeva ce-
sta mimo bolnišnične zgrad-
be; povečala se bo postavka 
izgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav, ker so bila 
lani sredstva v celoti izkori-
ščena in ker se tudi približu-
je rok, ko bodo morali občani 
urediti to področje v skladu z 
zakonodajo; v sklopu projek-
ta hidravličnih izboljšav bodo 
dodatna sredstva namenili za 
izgradnjo sekundarnih vodo-
vodov, ki so potrebni za pri-
ključitev na glavni vodovod. 
Z rebalansom se povečujejo 
tudi sredstva za investicije, 
saj bodo zanje po novem na-
mesto 14 namenili 16 milijo-
nov evrov.

Denžič je predstavil tudi po-
ročilo o zaključnem raču-
nu občinskega proračuna za 
leto 2013 in dejal, da so bili 
lani sprejeti trije rebalan-
si. Na prihodkovni strani je 
bilo realiziranih 25,2 milijo-
na evrov, kar pomeni 89-od-
stotno realizacijo glede na 
sprejeti plan, na odhodkov-
ni strani pa dobrih 23 mili-
jonov oz. 77 % planiranih 
sredstev. Na zadnji dan lan-
skega leta je imela tako Ob-
čina Brežice na računu 3,67 
milijona evrov presežka. Po 
županovih besedah so bila 
proračunska sredstva upora-
bljena preudarno in učinko-
vito. Na seji so bili prisotni 
tudi predstavniki 19 javnih 
zavodov, katerih (so)ustano-
viteljica ali sofi nancerka je 
Občina Brežice, ki so bili na 
voljo svetnikom, da jih pov-
prašajo o delovanju in poslo-
vanju. Med drugim je bilo s 
strani v.d. direktorice Zavo-
da za šport Brežice Simone 

V Krškem polemično 
o odpadkih in knjižnici 

KOSTANJEVICA NA KRKI – Pred kratkim so na lokaciji nek-
danjega zadružnega doma, ki je bil porušen v začetku leta 
2012, zabrneli gradbeni stroji, saj je podjetje Eurofi t d.o.o. 
iz Sela pri Radohovi vasi pričelo z gradnjo večnamenske dvo-

rane s poslovnimi prostori in apartmajskega objekta. Proda-
ja zadružnega oz. kulturnega doma, ki je bil po 2. svetovni 
vojni zgrajen s prispevki in udarniškim delom krajanov, po 
denacionalizaciji pa je pripadel kostanjeviški kmečki zadru-
gi, je pred leti dvignila veliko prahu, nato pa se je Občina s 
kupcem, znanim poslovnežem Martinom Odlazkom, dogo-
vorila, da bo nova dvorana s 350 sedeži na voljo tudi lokalni 
skupnosti. V skladu z leta 2009 podpisanim dogovorom mora 
kupec dvorano zgraditi najkasneje šest let po podpisu dogo-
vora oz. do leta 2015.  P. P.

Gradnja nove dvorane 
se je končno le začela

Pogosto pravimo, da ima vsaka medalja dve plati, kar lepo ponazarjata zgornja dva 
prizora, zabeležena pri t. i. južnem kostanjeviškem mostu: na eni strani mostu obisko-
valca pričaka čudovit prizor z razpelom pred cvetočo japonsko češnjo, na drugi strani 
naplavine v reki Krki … Naj bodo prihajajoči prazniki čim bolj cvetoči in naj odnesejo 
„naplavine“, ki se v življenju nabirajo skozi leto. Ur., foto: P. P. 
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izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
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šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
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NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, v 
Evropski uniji – 33 EUR.

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

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

Naslednja številka (9/2014) bo izšla v 
četrtek, 24. aprila 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
17. april.
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Zaradi nove uredbe o meto-
dologiji določanja cen ko-
munalnih storitev sta mora-
la občina in koncesionar za 
opravljanje gospodarskih jav-
nih služb v kostanjeviški ob-
čini, podjetje Kostak Krško, 
popraviti odloke o opravlja-
nju komunalnih storitev. Kot 
je pojasnil direktor Sektor-
ja komunala v Kostaku Jože 
Leskovar, je bistvena novost 
ta, da ni več različnih cen za 
gospodinjstva in gospodar-
stvo, ki je doslej plačevalo 
od 72 do 115 % dražje sto-
ritve, zato se skupna vsota 
(Kostakovi prihodki ostajajo 
enaki, je poudaril) prerazpo-
redi, kar za gospodinjstva od 
1. aprila dalje pomeni od 10 
do 13 % oz. od 4 do 6 evrov 
višje položnice, za gospodar-
stvo pa za približno četrtino 
nižje. „Cene niso nizke, so pa 
še vedno nižje kot v primer-
ljivih sosednjih in okoliških 
občinah,“ je zatrdil Leskovar. 
Za primerjavo: povprečna ko-
stanjeviška položnica naj bi 
po novem znašala 41 evrov, 
v občini Šmarješke Toplice 
je 2 evra, v občini Škocjan 
pa kar 7 evrov višja. Kot je 
dodal Stane Rostohar iz ob-
činske uprave, gre nova me-
todologija cen res na škodo 
gospodinjstev, občina pa lah-
ko na ceno vpliva le z višino 
subvencije za omrežnino, za 
kar bo letos namenila 34 ti-
soč evrov, sicer bi bile cene 
za občane še višje. 

Komunala razvnela kostanjeviško sejo
KOSTANJEVICA NA KRKI – V tekočem mandatu kostanjeviškega občinskega sveta smo se navadili, da seje 
potekajo zelo gladko in hitro, prva letošnja seja, ki je potekala 27. marca, pa je bila malce drugačna, 
saj se je zavlekla pošteno preko štirih ur. Razlog za to je bil kar obsežen dnevni red, zlasti kopica točk 
s področja gospodarskih javnih služb.

Kot je v razpravi, ki je spre-
mljala obravnavo in sprejem 
t.i. „komunalnih“ točk, de-
jal Leskovar, je največja te-
žava v kostanjeviški občini 
odvajanje in čiščenje odpa-
dne vode, saj je na čistilno 
napravo priključena le četr-
tina občanov, veliko več pa 
jih tudi ne bo, zato to stori-
tev bremeni visoka omrežni-
na oz. amortizacija. Zlasti v 
hribovitih predelih občine 
bo po njegovih besedah po-
trebno to področje urediti z 
vgradnjo malih čistilnih na-
prav, pri čemer bo pomemb-
na podpora oz. subvencije 
občine. Pohvalil je visok de-
lež, kar 60 %, ločeno zbranih 
odpadkov, kar priča o visoki 
ekološki ozaveščenosti obča-
nov, zmanjšale so se tudi vo-
dne izgube (na 27 %), kar se 

bo še izboljšalo s hidravlič-
nimi izboljšavami vodovo-
dnega sistema, potožil pa je 
nad premajhno količino pro-
dane vode glede na dolžino 
sistema. Na pripombo sve-
tnice Melite Skušek, da je 
nov način odvoza kosovnih 
odpadkov slabši, saj se sle-
dnji spet pojavljajo v naravi, 
je Leskovar odgovoril, da bi 
morali v občini urediti zbir-
ni center. Želeli so ga uredi-
ti pri čistilni napravi, a zara-
di poplavnosti lokacije ni bil 
uvrščen v občinski prostor-
ski načrt.

Občinski svet se je seznanil 
tudi s poročilom Medobčin-
skega inšpektorata in redar-
stva, ki si ga kostanjeviška 
občina deli s šentjernejsko, 
škocjansko in šmarješko. 

Kot je povedala inšpektori-
ca Nataša Rajak, kostanjevi-
ška občina ni problematična, 
saj so v lanskem letu izdali 
le 12 odločb o prekršku, iz-
rekli deset opominov in dve 
globi. Poudarila je, da zelo 
narašča trend prijav, zato 
je med njimi potrebno de-
lati selekcijo, pri čemer šči-
tijo zlasti javni interes in ne 
zasebnega. Svetnica Skuško-
va je opozorila na parkira-
nje pred lokalom Green bar, 
ki v jutranjem času ovira in 
ogroža otroke na poti v šolo. 

Sicer pa so občinski svetni-
ki potrdili tudi zaključni ra-
čun občinskega proračuna za 
leto 2013, ki ga je podrobno 
predstavila občinska fi nanč-
nica Karla Gašpar. Občina 
je lani realizirala slaba 2,4 
milijona evrov prihodkov in 
75 tisoč evrov več odhodkov, 
od tega dobrih 800 tisočakov 
oz. tretjino proračuna za in-
vesticije, kar pomeni 88-od-
stotno realizacijo veljavnega 
proračuna. Za 3 % so znižali 
ceno socialnovarstvene sto-
ritve pomoč na domu (za 
uporabnika znaša 6,6 evra na 
uro, ob nedeljah 40 % več in 
ob praznikih 50 % več) ter iz-
dali soglasje k ceniku leto-
vanja v počitniškem objektu 
Občine Kostanjevica na Krki 
v Nerezinah, ki ostaja enak 
lanskemu.

 Peter Pavlovič

Nekoliko burnejša razpra-
va se je razvila pri spreje-
manju sprememb in dopol-
nitev odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju občine Sev-
nica. V preteklosti je bilo v 
občini zgrajenih mnogo va-
ških in zasebnih vodovodov, 
ki pa naj bi zaradi nove dr-
žavne zakonodaje do konca 
leta 2015 prešli v upravljanje 
javnega podjetja, s čimer pa 
se niso vsi strinjali. »Vodovod 
Razbor smo sami zgradili in 
sami upravljamo z njim,« je 
dejal Jože Imperl. Z name-
ro prevzemanja vaških vo-
dovodov se ni strinjal niti 
Alojz Zalašček, ki je bil pre-
cej ogorčen, saj so tudi v Bo-
štanju krajani sami zgradili 
vodovod. »Kdo bo boštanjski 
vodovod plačal? Država ali 
občina? Ali ga bodo kar vzeli 
in nacionalizirali?« je spraše-
val in dodal, da bo tisto, kar 
je njihovo, ostalo njihovo. 
Po zaključeni razpravi je bil 
odlok sprejet z veliko večino 
glasov. Pri usklajevanju cen 
komunalnih storitev v obči-
ni posebne razprave ni bilo. 
Cene se naj ne bi bistveno 

Vaški vodovodi v skupno upravljanje?
SEVNICA - V konferenčni dvorani na sevniškem gradu se je 26. marca na 27. redni seji sestal sevniški 
občinski svet, ki je obravnaval 23 točk dnevnega reda. Med njimi je bilo kar nekaj poročil in tudi pre-
dlogov, ki so jih svetnice in svetniki po razpravah potrdili.

povišale, mešane komunal-
ne odpadke pa naj bi zače-
li odvažati na štirinajst dni. 

Na seji so obravnavali in 
sprejeli tudi zaključni račun 
proračuna Občine Sevnica za 
leto 2013, ki sta ga predsta-
vila direktor sevniške občin-
ske uprave Zvone Košmerl 
in vodja oddelka za fi nance 
mag. Vlasta Marn. Slednja 
je dejala: »Občina Sevnica je 
leto 2013 zaključila ‚pozitiv-
no‘, kar pomeni z 249.652,08 
presežka prihodkov nad od-
hodki. Tak rezultat je po-
sledica preudarnega plani-
ranja in obeh rebalansov, 
saj smo v preteklem letu hi-
tro in učinkovito reagirali na 
vsako priložnost za zmanjša-
nje dolgoročne zadolženosti 
in za pridobitev novih virov 
za izvedbo projektov. Sle-
dnjih smo v lanskem letu iz-
vedli za 6,5 milijonov evrov, 
in sicer smo od tega dobro 
tretjino sredstev zagotovili 
iz lastnih virov, kar 4,1 mi-
lijona evrov pa smo pridobili 
iz državnega oziroma evrop-
skega proračuna.« Doda-

la je še, da Občina Sevnica 
v letošnjem letu ne načrtu-
je zadolževanja, ker ima za-
kon o fi nanciranju občin gle-
de tega omejitve, ki jih na 
sevniški občini spoštujejo. V 
lanskem letu so s presežkom 
iz leta 2012 tudi predčasno 
odplačali iz leta 1996 najet 
kredit. S to poslovno odloči-
tvijo ter vzdržnostjo pri za-
dolževanju v letošnjem letu 
so zmanjšali dolgoročno za-
dolženost občinskega prora-
čuna ter v zakonskem pogle-
du povečali kvoto možnosti 
novega zadolževanja v nasle-
dnjih letih. »Ker načrtujemo 
gradnjo osnovne šole v Trži-
šču ter ostale naložbe, bomo 
seveda potrebovali dolgoroč-
ne vire, vendar bomo o viši-
ni teh presojali v letu inve-
stiranja in glede na gibanja 
ter tveganja na bančnih tr-
gih,« je zaključila Marnova.

Kratko poročilu o delu Nad-
zornega odbora Občine Sev-
nica za leto 2013 ter načrto-
vani program za leto 2014 je 
podal predsednik odbora An-
drej Štricelj. Letno poroči-

lo o delovanju Medobčinske-
ga inšpektorata – skupnega 
prekrškovnega organa ob-
činskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Ra-
deče in Sevnica je predsta-
vil Martin Cerjak. Direktor 
Razvojne agencije Posavje 
Martin Bratanič je predsta-
vil poročilo za preteklo leto. 
V zaključku je dodal, da je 
RRA Posavje v fi nančni per-
spektivi 2007–2013 pomagala 
pridobiti regiji Posavje okoli 
50 milijonov evrov nepovra-
tnih sredstev. Poslovni načrt 
JP Komunala za letošnje leto 
je predstavil direktor podje-
tja Mitja Udovč, ki je med 
drugim povedal, da se bodo 
v podjetju še naprej trudili 
za zagotavljanje kvalitetnih 
javnih storitev, vsa prese-
žna sredstva pa bodo vlagali 
nazaj v infrastrukturo, tako 
da nekega visokega dobička 
ob koncu leta ne pričakuje-
jo. V letošnjem letu sicer na-
merava podjetje ustvariti za 
dobre 4 milijone evrov pri-
hodkov, ki pa naj bi bili plod 
angažiranosti na trgu. 
 Smilja Radi

Zupančič in tudi župana obljubljeno, da bodo najemnino za 
športno dvorano za vsa društva znižali, saj želijo, da bi bil ta 
objekt bolj zaseden. Člani občinskega sveta so sprejeli tudi 
nove cene storitve pomoči na domu, in sicer je cena za dva 
odstotka nižja kot lani, kar pomeni, da bo uporabnik za ome-
njeno storitev v tem letu mesečno plačal 6,01 evra (lani 6,14). 
Prav tako so sprejeli pravilnik o sofi nanciranju veteranskih in 
domoljubnih organizacij, ki med drugim določa, da se sredstva 
namenijo za različne aktivnosti (obeležja, komemoracije, pro-
slave itd.), pri čemer se kriteriji in merila za fi nanciranje delijo 
po naslednjem ključu – polovica sredstev na podlagi števila čla-
nov, druga polovica pa na podlagi vrednosti njihovih programov.

Občinski svet je medse sprejel tudi dva nadomestna člana. Raj-
ko Križanac je zamenjal Robert Budič z Dvorc, Roberta Zor-
ka pa Marija Budič iz Podgračenega, ki se po osmih letih vrača 
v svetniške klopi. Namesto Simone Zupančič, ki je kot člani-
ca Nadzornega odbora Občine Brežice podala odstopno izjavo, 
so svetniki izglasovali Franjo Žokalj, razrešili Željka Nikezića 
kot člana Odbora za gospodarstvo in Jerneja Keneta kot čla-
na sveta Zavoda za šport Brežice, za naslednje mandatno ob-
dobje pa potrdili Silvijo Jelen kot novo ravnateljico Vrtca Ma-
vrica in Marijo Lubšina Novak, ki bo še pet let ravnateljica OŠ 
Brežice.  Rok Retelj

Polemično pa je bilo tudi pri obravnavi informacije o poteku na-
črtovane izgradnje krške knjižnice in nakupu zemljišča oziro-
ma delu nepremičnin za potrebe izgradnje krške knjižnice. Oko-
li nakupa parcele, ki je v lasti Ane Komočar, in so ga svetniki s 
sprejetim sklepom omejili na vrednost 185.000 evrov, so izrazi-
li vrsto pomislekov predvsem zaradi dejstva, da parcela ni bre-
men prosta, kar pa si bodo, kot so zatrdili strokovni delavci ob-
činske uprave, prizadevali rešiti preko tripartitne pogodbe med 
prodajalko, upniki in Občino. Podžupanja Ana Somrak je opo-
zorila, da bodo, v kolikor odstopijo od projekta izgradnje, „vrgli 
čez ramena“ že 800.000 evrov vloženih sredstev v izdelavo pro-
jektov in druge aktivnosti, ob tem pa je Rajmund Veber izpo-
stavil tudi, da je zaradi izbora neprimerne lokacije za knjižni-
co, zapletov okoli nakupa zemljišč in lastniki Občina zamudila 
zlata leta, v katerih je bilo možno za tovrstne projekte pridobiti 
evropska sredstva. Cvetko Sršen je opozoril na neprimerne po-
goje za delo zaposlenih in hrambo dragocenega knjižničarskega 
in domoznanskega gradiva, nenazadnje pa tudi na dejstvo, da je 
Valvasorjeva knjižnica v obstoječih prostorih kapucinskega samo-
stana zgolj najemnik. Aleš Suša je menil, da bi bilo potrebno za-
njo poiskati novo lokacijo, Peter Žigante pa celo, da bi bilo bolj 
kot knjižnico nujno potrebno zgraditi bazen. 
 Bojana Mavsar

Sprejeli prvi letošnji rebalans

Polemično o odpadkih in knjižnici 

Socialistična alternativa tudi v Posavju
KRŠKO - V torek, 15. aprila 2014, bo v klubu KD Krško ob 19. 
uri potekala predstavitev Iniciative za demokratični socia-
lizem (IDS). Po kratki uvodni predstavitvi razvoja IDS bodo 
nastopili Anej Korsika, član sveta IDS, ki bo predstavil pro-
gram IDS za Evropsko unijo, Nika Kovač, članica sveta IDS, 
ki bo predstavila socialistični razvojni model, in Aleš Suša, 
član sveta IDS, ki bo predstavil socialistični pogled na lokal-
no problematiko. Predstavitvam bo sledila razprava.

Jože Leskovar je občinskim svetnikom postregel z vodo iz 
pipe oz. Kostakovega vodovodnega sistema.
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li nagrado za glavno žensko 
vlogo v predstavi Instant 
domače gledališke skupine 
Žaba gleda&išče. Kaj vam 
pomeni to priznanje?
Glede na to, da je strokov-
na ocenjevalka po ogledu 

vseh prijavljenih gledaliških 
predstav celjske regije rav-
no mene izbrala za najbolj-
šo glavno žensko vlogo, mi 
seveda pomeni ogromno! Od 
čisto klasičnega stavka, da 
je to potrditev dosedanjega 
dela, pa do povsem iskrene-
ga veselja, ker česa podob-
nega do takrat še nisem pre-
jela. Povem naj tudi to, da 
smo s predstavo Instant na 
omenjenem festivalu preje-
li še eno nagrado, in sicer za 
avtorski pristop in inovativ-
nost celotne predstave. 

Poleg tega ste bili na XXI. 
Novačanovih gledaliških 
srečanjih, ki jih vsako leto 
organizira KUD Zarja Trno-
vlje-Celje, proglašeni za 
igralko večera. Kako ste se 
počutili ob razglasitvi?
Te nagrade vsekakor nisem 
pričakovala in sem bila ob 
razglasitvi rezultatov prije-
tno presenečena. Kljub vse-
mu sem nagrado prevzela za 
vse štiri soigralce, brez kate-
rih svojih vlog ne bi odigrala 
niti približno tako, kot bi jih 
sicer. Poleg tega pa mislim, 
da smo igralsko povsem ena-
kovredni in da bi si to nagrado 
zaslužil prav vsak izmed nas.
 
Vas mika, da bi kdaj zaigra-
li tudi v katerem izmed slo-
venskih fi lmov? 
Ravno v tem času intenzivno 
sodelujem pri fi lmskem pro-
jektu prijateljev gledališčni-
kov iz Kranja. Snemamo sple-
tno nadaljevanko z naslovom 
Naključja. Premiero bo doži-
vela jeseni, mogoče pa jo bo 
spremljati na spletnem por-
talu youtube. Prvič sem tako 
z odra stopila pred kamere, 
kjer pa seveda vse poteka po-
polnoma drugače. Čeprav je 
moja osnovna naloga ista kot 
na odru, torej vživljanje v lik, 
ki ga upodabljam, je poleg 
tega še veliko drugih stvari, 

na katere moraš biti pozoren. 
Snemajo se posamezni prizo-
ri, dolgi le nekaj minut, zato 
na nek način stalno ‚padaš‘ v 
lik in iz njega. V začetku mi 
je bilo to zelo težko, sedaj pa 
poskušam kamere in celotno 

ekipo na snemanju, ki budno 
opazuje vsak tvoj premik, iz-
klopiti in se čim bolj vživeti v 
dano situacijo. 

Katere lastnosti mora imeti 
igralka oz. igralec za uspe-
šno predstavitev lika, ki ga 
igra?
Predvsem odprtost in veliko 
mero radovednosti. Mislim, 
da mora imeti občutke za de-
tajle in za vse drobne stva-
ri v življenju, ki delajo posa-
meznega človeka, situacijo in 
svet takšne, kot so.

Kako uspete izpolnjevati 
študijske obveznosti ob ak-
tivnem delu v društvu?
Zaenkrat mi več ali manj 
uspeva združevati oboje. 
Brez enega ne bi moglo biti 
drugega in obratno. Ne spo-
mnim se več povsem prostega 
vikenda, nikoli mi ni dolgčas. 
Teden je posvečen študiju 
in službi, vikendi pa večino-
ma vajam in predstavam. Če 
slednjega kar naenkrat ne bi 
mogla več početi, če bi mi 
bilo ustvarjanje gledaliških 
predstav kar naenkrat od-
vzeto, bi se verjetno počuti-
la precej prazno. Seveda vse 
to s seboj prinese veliko odre-
kanj, vendar temu niti ne mo-
rem več reči odrekanja, saj 
grem na vsako novo vajo in na 
vsak nov nastop z večjim ve-
seljem kot prejšnjič. V veliki 
meri tudi zaradi odlične eki-
pe in energije, ki spremljata 
naše vaje in nastope.

Ali vam je morda študij slo-
venistike v oporo pri izbi-
ri del za režijo gledaliških 
predstav? 
Vsekakor. Študij slovenistike 
mi je dal predvsem nek širši 
vpogled v slovensko in svetov-
no literaturo, kar mi včasih 
olajša iskanje novega teksta. 
Predvsem na področju, ki se 
tiče poznavanja posameznih 

Gregor Jordan, Dobrava pri Kostanjevici: 
Čedalje bolj pogosto berem, zlasti na vlaku, 
ko se vračam iz Ljubljane. Trenutno berem 
slovenske avtorje, recimo Vesno Milek. Tudi 
otroško literaturo spremljam, na prireditvi 
ob svetovnem dnevu otroške knjige v Can-
karjevem domu me je navdušila Cvetka So-

kolov. Še vedno imam raje klasične knjige z zguljenimi pla-
tnicami ipd., se pa bojim, da je klasična knjiga res ogrožena. 

Daniel Ivša, Loče pri Dobovi: Glede na to, 
da se ukvarjam z glasbo, je treba kdaj pre-
brati tudi kakšno knjigo s tega področja. Tre-
nutno hodim bolj malo po knjižnicah, če pa 
že grem, pa zagotovo vzamem pravljice, ki 
jih z veseljem prebiram svoji hčerki. Tehno-
logija gre sicer naprej, vendar sem prepri-

čan, da elektronske knjige ne bodo nikoli izpodrinile klasič-
nih, bodo pa zagotovo postale močan medij.

Barbara Božič, Krško: Predvsem kupujem 
knjige za prosti čas in priročnike. Knjige pre-
biram sicer nekoliko redkeje kot v času šo-
lanja, še vedno pa si ob dnevnem prebiranju 
časopisja vzamem čas za branje knjig naj-
manj enkrat na mesec. Kar se tiče tiskanih 
knjig, menim, da teh elektronske ne bodo iz-

podrinile, saj ne morejo nadomestiti sproščenosti, poveza-
nosti z vsebino, občutka ob listanju strani.

Milica Sitar, Tržišče: Zelo rada berem, zato 
bi lahko rekla, da je knjiga moja najbolj-
ša prijateljica. Veliko berem tudi vnukinji, 
ki me z velikim zanimanjem posluša. Sku-
paj obiskujeva tudi knjižnico. Podpiram ele-
ktronsko knjigo, ampak se bojim, da bo zara-
di nje klasična knjiga izgubila svojo vrednost, 

naši potomci pa ne bodo imeli več možnosti, da bi polistali 
po knjigi, ki bo imela platnice in liste. 

2. aprila smo obeležili mednarodni dan otroških knjig, 
23. aprila bomo še svetovni dan knjig. Kako pogosto 
posežete po knjigi, obiskujete knjižnice, berete mor-
da otrokom in kaj menite o prihodnosti klasične knji-
ge, nas je zanimalo ob tej priložnosti.

anketa

Kako pogosto sežete po knjigi?

Urška Klajn

Kdo vas je vpeljal v svet gle-
dališča?
Gledališka dejavnost je tako 
v Vrhovem kot v naši družini 
prisotna že od nekdaj. Stara 
starša sta aktivno delovala v 
prosvetnem društvu in poma-
gala pri izgradnji prosvetnega 
doma ter ljubezen do kulture 
prenesla na mojo mami Andre-
jo. Že odkar pomnim, smo v 
kraju in v celotni občini Rade-
če prirejali prireditve ob po-
sebnih praznikih ter ustvarja-
li gledališke predstave. Mami 
Andreja je v gledališko dejav-
nost vpletla tudi očeta Marti-
na ter vse skupaj prenesla še 
na naju s sestro Katarino.

Na domačih odrskih deskah 
in na gostovanjih ste odigra-
li več različnih vlog. Katera 
vam je ostala še posebej v 
lepem spominu?
Vsaka predstava in s tem vsa-
ka vloga ima posebno mesto 
v mojem spominu. S skupi-
no Žaba gleda&išče ustvarja-
mo večinoma avtorske pro-
jekte in obe pomembnejši 
predstavi, ki smo ju ustvari-
li do sedaj, vsebujeta ogro-
mno različnih vlog. Skoraj 
vsak izmed igralcev tako v 
eni predstavi odigra vsaj šti-
ri različne vloge. To je po-
seben izziv, saj ob nenehnih 
transformacijah lahko hitro 
izgubiš rdečo nit posamezne-
ga lika in tako ne ujameš bi-
stva osebe, ki jo predstavljaš 
na odru. Vsak lik pa mora biti 
svet zase. S svojo hojo, svo-
jo intonacijo govora, svo-
jo izgovorjavo, mišljenjem, 
zgodbo. Morda bi izpostavi-
la eno izmed vlog v predstavi 
Instant - vlogo Frutija. Pred-
vsem zato, ker mi je sestra 
Katarina, ki je napisala sce-
narij za predstavo in jo tudi 
režirala, dovolila kar precej 
svobode pri ustvarjanju tega 
lika. Fruti je zelo samozave-
stna, prevzetna, ohola in hi-
peraktivna oseba, celoten 
lik pa sem zastavila kot ne-
kakšno karikaturo pretirano 
ambicioznih ljudi. V spomi-
nu mi bo ostalo tudi gostova-
nje v predstavi Gledališkega 
društva Radeče. V režiji To-
maža Lavrinca smo uprizorili 
Möderndorferjevo Vajo zbo-
ra, v kateri mi je bila zau-
pana vloga Helence. Tukaj je 
šlo za povsem drugačen tip 
predstave, zasnovane nekoli-
ko bolj klasično, besedilo pa 
kljub navidezno lahkotni te-
matiki zahteva od igralca kar 
precej razmišljanja o njego-
vem liku. Tako sem po vsaki 
ponovitvi razmišljala, kaj bi 
še lahko naredila, da bi He-
lenco izboljšala. V tem pri-
meru sem imela skozi celo-
tno predstavo eno vlogo, ki 
sem jo morala od začetne 
sreče pripeljati do končne-
ga propada, tako da mi je 
tudi to predstavljalo svoje-
vrsten izziv.

V lanskem letu ste na regij-
skem delu tekmovanja 52. 
Linhartovega srečanja v Ce-
lju, ko so se predstavljale 
amaterske gledališke sku-
pine celjske regije, preje-

Urška Klajn, ljubiteljska igralka in režiserka:

Živeti polno, strastno in zanimivo
VRHOVO – Ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku je bila na prireditvi v Radečah slavnostna go-
vornica Urška Klajn, članica Prosvetnega društva Vrhovo. Diplomirana slovenistka in umetnostna zgodo-
vinarka, ki bo v prihodnjem študijskem letu nadaljevala magistrski študij po bolonjskem sistemu na Fi-
lozofski fakulteti v Ljubljani, je predana delu v domačem prosvetnem društvu kot ljubiteljska igralka že 
vrsto let. Zadnja leta v njem vodi tudi mladinsko gledališko skupino, včasih pa se pojavi na kateri izmed 
prireditev kot moderatorka. Je ljubiteljica odra, glasbe, plesa, fi lma, umetnosti in knjig. Njeni prijatelji 
so ljudje, ki vedo, kaj hočejo, in to znajo tudi povedati. Pogovor z mlado ljubiteljsko igralko in režiser-
ko je potekal v enem izmed njenih najljubših prostorov, v dvorani Prosvetnega doma Vrhovo.

avtorjev, njihovega sloga pi-
sanja in posameznih književ-
nih obdobij.

Kako poteka izbor gledališke 
predstave, kdo bo nastopil v 
predstavi in katero vlogo bo 
odigral?
Izbor drame mi predstavlja 
verjetno najtežji del proce-
sa v nastajanju predstave. 
Po eni strani predvsem za-
radi tehničnih zahtev, reci-
mo zaradi števila moških in 
ženskih vlog, po drugi stra-
ni pa zaradi tematike, razgi-
banosti besedila, aktualnosti. 
Ker gledalce na žalost ali na 
srečo še vedno najbolj prite-
gnejo komedije, se poskušam 
gibati v teh vodah. Zares do-
bro komedijo je težko napi-
sati, še težje uprizoriti. Sama 
se nagibam k besedilom, ki 
meni, kot bralki oz. gledal-
ki, na koncu nekaj sporočijo 
in niso zgolj nizanje smešnih 
replik druga na drugo. Ker z 
igralci, s katerimi smo ustva-
rili tudi našo zadnjo pred-
stavo Razred avtorja Matja-
ža Zupančiča, sodelujem že 
dolgo časa, že ob prvem bra-
nju vem, komu bom dodelila 
katero vlogo. Poznam njiho-
ve sposobnosti, želje in od-
prtost. Do sedaj se je moj iz-
bor še vedno izkazal za zelo 
dobrega in upam, da bo tako 
tudi v prihodnje.

Zdi se, da niste zadovoljni s 
povprečnostjo. S predstavo 
želite doseči nekaj več, da 
se o njej razmišlja tudi, ko 
je zaključena … 
Predstava je polje zase. Je 
nekaj povsem drugega kot 
besedilo samo. Oder mi pred-
stavlja mesto popolne svobo-
de, kjer je mogoče in dovo-
ljeno prav vse. Na odru lahko 
na glas govorimo o stvareh, 
ki si jih v vsakdanjem življe-
nju ne upamo izreči in s tem 
pri gledalcu morda povzroči-
mo razmišljanje, sram, zgra-
žanje ali dobro počutje. Vse 
to pa do gledalca ne pride, 
če tudi on sam tega ne do-
voli - če si v kratkem času, 
v katerem se pred njegovimi 
očmi odvije živa gledališka 
predstava, ne dovoli izstopiti 
iz sebe in sprejeti vsega, kar 
mu ponujajo igralci, kar mu 
ponuja celotna predstava. In 
tudi to je na nek način talent. 
Da smo kot gledalci sposobni 
tega, da nas presune umetni-
ška slika, da se nas dotakne 
dober fi lm ali da nas do solz 
gane gledališka predstava.
Mene osebno v zadnjem času 
najbolj navdušujejo predsta-
ve v režiji Jerneja Lorencija, 
ki vsebujejo vse – od vrhun-
skega humorja, do iskreno-
sti in globoke človekove bo-
lečine, vse skupaj pa je sila 
inteligentno povezano v po-
poln paket vrhunske gleda-
liške predstave. In to vse so 
zame tiste karakteristike, ki 
odlikujejo dobro gledališko 
predstavo in h katerim stre-
mim tudi sama.

Kakšna je vaša ocena gleda-
liške dejavnosti v širšem po-
savskem prostoru? Je dovolj 

gledaliških skupin? So pre-
poznavne?
Na splošno menim, da je v 
posavskem in v širšem sloven-
skem prostoru zelo dobro raz-
vita ljubiteljska kulturna de-
javnost na vseh področjih, ne 
samo na gledališkem. Za sku-
pino Žaba gleda&išče iz Vrho-
vega lahko rečem, da smo kot 
gledališka skupina že prepo-
znavni in to ne samo v doma-
čem, lokalnem okolju, temveč 
širše v regiji, predvsem v celj-
ski. To nam je uspelo tudi z 
gostovanji, na katerih se sku-
šamo povezovati s čim večjim 
številom društev, ki ustvarja-
jo na gledališkem področju. 
S tem si zagotovimo tudi ka-
kšen nastop več. Poleg tega 
spletamo nova prijateljstva 
z ljudmi, ki jih zanimajo iste 
stvari. Z mladinsko gledali-
ško skupino Prosvetnega dru-
štva Vrhovo si sicer še utiramo 
pot, iščemo svoj slog ustvarja-
nja, za katerega pa menim, da 
se počasi že izrisuje. Zelo de-
javni so na odrskih deskah tudi 
v Radečah in na Senovem. Ja, 
tudi ljubiteljska gledališča in 
ljubiteljski gledališčniki smo 
promotorji domačega kraja 
in regije v širšem slovenskem 
prostoru.

Menite, da imajo mladi do-
volj priložnosti za uresni-
čevanje svojih ustvarjalnih 
hotenj v svojem lokalnem 
okolju? 
V Vrhovem imamo to srečo, 
da je društvo zelo močno na 
področju ljubiteljske kulture. 
Že od nekdaj. Srečo imamo, 
da v njem delujejo ljudje, ki 
imajo kulturo radi in podpi-
rajo vse, ki želimo ustvarjati. 
Za to se jim resnično najlep-
še zahvaljujem. Poleg tega 
pa vse nas veže dolgoletno in 
iskreno prijateljstvo, kar je 

predpogoj za vsako uspešno 
delo v skupini. 

Mladi se po zaključenem 
študiju redko vračajo do-
mov. Kaj pa vi? Kje boste is-
kali svoje priložnosti? 
Zaenkrat ne razmišljam, da 
bi študij nadaljevala v tujini 
ali kasneje v tujini iskala služ-
bo. Vsekakor je izven Slove-
nije več priložnosti za mlade, 
izobražene ljudi, veliko mojih 
znancev se zato odloča rav-
no za to pot. Mene v tem tre-
nutku na domače okolje in na 
Ljubljano veže preveč dejav-
nosti in preveč ljudi, da bi vse 
skupaj lahko mirno zapustila 
in odšla drugam, zato z opti-
mizmom zrem v prihodnost in 
upam, da nekoč tudi jaz naj-
dem svoj prostor pod sloven-
skim soncem. 

Zdi se, da imate kljub mla-
dosti pred seboj jasne cilje, 
katere pa si želite najbolj 
uresničiti?
Že sama beseda ‚cilj‘ se mi 
zdi tako oddaljena, da je na 
nek način kar malo strašlji-
va. Nihče ne ve, kaj je na ci-
lju. In koliko časa bo potrebo-
val, da pride do njega. Morda 
bi bilo bolj smiselno govori-
ti o posameznih postajah, ki 
nam v življenju nekaj pome-
nijo in zaradi katerih je pot, 
po kateri hodimo, bolj zani-
miva. Ena izmed takšnih po-
staj je zame v tem trenutku 
zagotovo uspešno končati štu-
dij, kasneje pa najti službo, 
ki mi bo v veselje. Poleg tega 
pa ostajati skromen, vendar 
vseeno za seboj pustiti vsaj 
eno sled. Ter seveda žive-
ti polno, strastno in zanimi-
vo življenje, obogateno z op-
timizmom, dobro energijo in 
vsem, kar rad počneš. 
 Smilja Radi
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BRESTANICA - Posavska stič-
na točka za nevladne orga-
nizacije je 27. marca orga-
nizirala nov posvet v nizu 
Modrega Posavja z imenom 
Na stičišču aktivne družbe, 
s katerim so želeli predstavi-
ti izkušnje s področja organi-
ziranja lokalnih iniciativ, te-
žave, s katerimi se le-te pri 
svojih delovanjih srečujejo 
in predvsem priložnosti, ki 
se ljudem, ki si želijo spre-
memb v svojem okolju, vsa-
kodnevno ponujajo.

Ker pogosto tarnamo, kako 
se civilna družba večkrat čuti 
nemočna v primerjavi z od-
ločevalci, so v Prstanu skle-
nili, da pokažejo nekaj pozi-
tivnih praks, ki bi nevladnim 
organizacijam pokazale, da 
se da tudi drugače. Čeprav 
enega izmed povabljencev, 
dr. Ahmeda Pašića iz iniciati-
ve Ejga za lepše Jesenice za-
radi bolezni ni bilo, so lahko 
obiskovalci dogodka prisluh-
nili drugim pričevanjem, med 
katerimi bi izpostavili mlade-
ga direktorja Denisa Ploja iz 
mariborske Dobrine - zadru-
ge za razvoj trajnostne lokal-
ne preskrbe z.o.o. Zadruga, ki 

deluje na principih socialnega 
podjetništva in si prizadeva za 
prisotnost ekološke hrane tako 
v gospodinjstvih (preko proda-
je z zelenimi zabojčki in pro-
daje v svoji trgovini) kot v jav-
nih ustanovah, ima že skoraj 
50 članov - pridelovalcev. Ti se 
mesečno dobivajo in pogajajo 
o pravičnih odkupnih cenah iz-
delkov in ponudbo prilagaja-
jo povpraševanju. Zadruga je 
dobila javna sredstva za za-
gon v okviru mariborske EPK, 
ki so jih izkoristili predvsem za 
nakup opreme in  izobraževa-
nja, kljub temu pa je bil naj-
pomembnejši naslednji korak 
– iskrena želja po povezovanju 

pridelovalcev z okolico in re-
alno ter skromno zastavljeno 
poslovanje. O pozitivnih prak-
sah v Posavju so spregovorili 
še Aleš Germovšek v imenu 
Mreže Prstan, Anica Koprivc 
Prepeluh v imenu Društva 
1824 in iniciative za breži-
ško medgeneracijsko središče 
Srce Brežic, Alenka Černelič 
Krošelj o projektnih partner-
stvih Kulturnega doma Krško 
ter Barbara Sušin iz Društva 
Regrat. Tudi v slednjem dru-
štvu so jasno dokazali, da se 
z željo po spremembah le-te 
izredno hitro odvijajo, saj so 
v le dveh mesecih od ideje o 
skupnostnih vrtovih v Brežicah 
že prišli do dejanskih vrtov, ki 
jih zainteresirani prebivalci ta 
hip že obdelujejo. Govorniki, 
organizator in prisotni poslu-
šalci so si bili enotni, da nam 
v Sloveniji žal pogosto zmanj-
ka poguma za najpomembnej-
še spremembe, nedvomno pa 
je, da bi tudi v Posavju iskre-
na želja po povezovanju omo-
gočila boljšo prihodnost celo-
tni regiji. 
 Maruša Mavsar

Septembra bodo zgrajena nova

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

končuje gradnja prvih oskrbovanih stanovanj in novega doma starejših občanov.

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

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

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

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

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

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

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

Vse informacije o prodaji 
in podrobnejši opisi so na voljo 

na spletni strani: 
www.oskrbovanastanovanja.si 

ali po tel. 041/667-234

Na voljo so še 

4 stanovanja, katerih 

ogled je možen v objektu.

NOVA

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

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

Vlasta Nussdorfer se je naj-
prej srečala z županom Iva-
nom Molanom in njegovo 
ekipo. Po jutranjem pogo-
voru je ugotovila, da je zelo 
pomembno, da imajo pre-
bivalci občine Brežice mo-
žnost priti do župana, ki ima 
po njenem za vse odprta vra-
ta in posluh za ljudi, in da je 
v občini zelo velika skrb na-
menjena mladim, zaposlo-
vanju, šolanju kot tudi otro-
kom in plačilu vrtca. Župan 
se je Nussdorferjevi zahva-
lil za obisk v Brežicah, kajti 
marsikateri občan nima niti 
možnosti niti denarja, da bi s 
svojimi težavami hodil v Lju-
bljano.

V nadaljevanju sta s sveto-
valcem Živanom Rejcem v 
prostorih Mestne hiše spre-
jela osem pobudnikov, o raz-
govoru z njimi pa je varuhi-
nja kasneje spregovorila na 
tiskovni konferenci. Kot je 
dejala, so bile njihove zgod-

Varuhinja prisluhnila občanom
BREŽICE – Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v sklopu t. i. poslovanja zunaj sedeža 26. 
marca cel dan preživela v Brežicah. Srečala se je tudi z osmimi občani, ki menijo, da so jim kršene pra-
vice, in ocenjujejo, da jim lahko varuhinja pri tem pomaga.

be zelo raznovrstne. Tako sta 
se srečala s pobudnikom, ki 
je odprl problem odkupa let 
dela na kmetiji, in z občan-
ko, ki je opozorila na odpo-
ved delovnega razmerja in 
na težave, ki vladajo v pod-
jetjih, kadar se bliža izguba 
službe oz. gre za mobing ali 

ko se človek čuti še vedno 
dovolj sposobnega za delo, 
ampak le-to izgubi. Zatem 
je bil na vrsti Alfonz Duha-
nič z Gazic, ki je izrecno že-
lel, da se ga izpostavi, saj se 
je že večkrat pojavil v medi-
jih. Opozoril je na problem 
z zemljišči, ki jih lastnik ne 

more uporabljati, ker je na 
njih bodisi romsko naselje 
bodisi tam teče daljnovod. 
Nato se je Nussdorferjeva 
srečala s problematiko izse-
ljencev, katerih potomci se-
daj iščejo odškodnino v tu-
jini, s problematiko stikov 
z otroki v družinah, v kate-
rih se starša razhajata, po-
govarjala se je tudi z žrtvi-
jo nasilja v družini, ki trdi, 
da je stanje hudo, predvsem 
ko opozarja inštitucije, pa 
vendar se ne zgodi nič, kar 
bi lahko sprožilo postopek, 
in nato še s pobudnico, ki je 
opozorila na problem zakona 
o bančništvu. Kot zadnja pa 
sta k varuhinji prišla še ob-
čana, ki sta predstavila pro-
blem Dobovskega polja in po-
toka Gabernica, kjer gre za 
zemljo, ki zaradi potoka ni 
uporabna. Že nekaj let išče-
ta rešitev na pristojnem mi-
nistrstvu, vendar ne dobita 
nobenega odgovora. 

Pred začetkom tiskovne kon-
ference je učenka OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece Eva Bra-
čun varuhinji predala mo-
dri stol, ki so ga udeleženci 
otroškega parlamenta obči-
ne Brežice popisali s sporoči-
li na temo „Razmere v druž-
bi“. Zvečer pa je v Knjižnici 
Brežice potekal sedmi Večer 
z Varuhom, na katerem so 
bile skozi predstavo gleda-
lišča zatiranih izpostavljene 
nekatere kršitve pravic, za-
tem pa je z tekel še pogovor 
z varuhinjo.
 Rok Retelj

Predaja modrega stola varuhinji človekovih pravic Vla-
sti Nussdorfer

Alfonz Duhanič, ki zastopa lastnike zemljišč, na katerih stoji 
romsko naselje Krušče, z odgovorom varuhinje ni bil najbolj 
zadovoljen, zato je za naš časopis pojasnil, da za lastnike 
niso problem samo davki, ampak bi predvsem rad od pristoj-
nih inštitucij končno enkrat dobil odgovor, zakaj še niso do-
bili tistega, kar jim v tem primeru pripada. »Vsi se ukvarjajo 
samo z romsko problematiko, nihče pa se ne želi ukvarjati s 
problemom lastništva,« pravi in dodaja, da želi tudi izvede-
ti, v kolikšni meri to pomeni obremenitev za kraj, blizu ka-
terega so Romi naseljeni. Varuhinja ga je namreč opozori-
la, da z Romi ni dobro priti v konfl ikt, zato je prepričan, da 
njemu in ostalim lastnikom pripada določeno nadomestilo, 
saj po njegovem poleg Romov ni možno normalno obdelo-
vati svoje zemlje, da lastnika ne bi bilo pri tem vsaj malo 
strah. Opozarja tudi, da so vsi, ki rešujejo romsko proble-
matiko, dolžni poskrbeti za plačilo najemnine za zemljišča, 
ker je to, kar se sedaj dogaja z njihovimi zemljišči, po nje-
govem kraja in poseg v človekove pravice.

BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je 1. aprila, 
natanko devet let po tem, ko je nastopil funkcijo župana, 
pripravil tiskovno konferenco, na kateri se je dotaknil svo-
jega obdobja na čelu brežiške občine in spregovoril tudi 
o prihodnjih prednostnih nalogah občine. Obenem je de-
jal, da se bo na jesenskih lokalnih volitvah spet potegoval 
za nov županski mandat.

Vodenje občine je Ivan Molan razdelil na tri obdobja, in sicer 
urejanje stanja v letih 2005 in 2006, investicijski cikel med le-
toma 2007 in 2010 ter od infrastrukture do vsebinskih projek-
tov v letih 2011 do 2014. Kot je povedal, je za njim deset pro-
računskih let, v katerih je bilo realiziranih nekaj manj kot 250 
milijonov evrov občinskega proračuna, od tega so za investi-
cije namenili več kot 98 milijonov evrov. Zelo uspešni so bili 
tudi pri črpanju evropskih in državnih sredstev, saj so jih uspeli 
pridobiti dobrih 40 milijonov evrov. Občina od leta 2005 raste 
tako na področju investicij kot tudi pri transferjih za občane. 
Med prihodnjimi prednostnimi nalogami je župan izpostavil is-
kanje investitorjev za industrijske in obrtne cone, povezova-
nje podjetništva, turizma in kmetijstva ter športnega in zdra-
vstvenega turizma, še več investicij v energetsko učinkovitost, 
nadgrajevanje Fakultete za turizem z raziskovalno in medna-
rodno dejavnostjo ter ureditev osnovnošolskih stavb. »V ob-
dobju desetih proračunov smo naredili stilsko preobrazbo ce-
lotne občine, predvsem infrastrukture, v naslednjem obdobju 
pa želimo, da se ti objekti še več uporabljajo, vzdržujejo in so 
povezani s programi. Občina Brežice ima pred sabo lepo priho-
dnost, kar kažejo tudi ugotovitve nepremičninskih strokovnja-
kov, ki pravijo, da se brežiške nepremičnine bistveno bolj tr-
žijo kot katere koli druge v Sloveniji,« je še povedal Molan in 
poudaril, da vseh teh uspehov ne bi bilo brez njegove izjemne 
ekipe. Slednja se mu je ob devetletnici vodenja občine zahva-
lila tudi s torto ter posebnim albumom fotografi j in zbranih iz-
jav različnih občanov, ki soustvarjajo življenje v občini, o tem, 
kakšen se jim zdi brežiški župan. Rok Retelj

Molanovih devet let županstva

Župan Molan z najožjimi sodelavkami

Krvodajalska 
akcija v Sevnici
Območno združenje Rde-
čega križa Sevnica organi-
zira krvodajalsko akcijo, ki 
bo potekala v četrtek, 17. 
aprila, od 8. do 15. ure in v 
petek, 18. aprila, od 7. do 
13. ure v Osnovni šoli Sava 
Kladnika Sevnica.

Modro Posavje o povezovanju

Barbara Sušin, Denis Ploj in Anica Koprivc Prepeluh

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

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO, CKŽ 23
Tel .: 07/ 49 22 741; e-pošta : ks.krsko@siol.net

POMLADANSKO ČIŠČENJE OKOLJA
SOBOTA, 12.4.2014

KS mesta Krško v sodelovanju z Občino Krško,
Turističnim društvom Krško in Mladinskim centrom Krško 

organizira čistilno akcijo, zato vabi prijatelje narave, 
da se nam pridružite pri čiščenju našega mesta!

Zbirna mesta (levi in desni breg), kjer se bomo dogovorili 
o smereh čiščenja ter razdelili vreče, bodo na lokacijah:

• Ribnik na Resi, ob 9.00 uri; 
• MC Krško, ob 9.00 uri;

• Pijavško – pri kapeli Gornje Pijavško, ob 9.00 uri.

S seboj po možnosti prinesite rokavice.

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

Lep pomladanski pozdrav! 

Jožica Mikulanc, predsednica KS

BREŽICE - V restavraciji Štefanič v Brežicah si poleg redne 
gostinske ponudbe prizadevajo popestriti družabno življenje 
v mestu z različnimi prireditvami. Na zadnjo soboto v mar-
cu so v restavraciji ponovno pripravili tekmovanje v pripravi 
mesnih dobrot. Vodja ocenjevalne komisije Peter Verstovšek 
in organizator Stane Štefanič sta ob 22. uri razglasila rezul-
tate tekmovanja, na katerem je bilo ocenjenih okoli 40 iz-
delkov. Najboljše salame so tokrat izdelali Marjanca Zupan-

čič iz Dol. Gradišča, Silvo Vide iz Grobelj in Maruša Pompe 
z Okroglic. V kategoriji salam špehovk so bili najboljši Ro-
man Molan iz Gornjega Lenarta, Gašper Pompe z Okroglic 
in Boštjan Sintič z Dol. Pirošice, najprej pa so podelili pri-
znanja in praktične nagrade za najboljšo slanino oz. "špeh", 
ki so jih prejeli Gregor Molan, Roman Molan in Boštjan Sin-
tič (na fotografi ji).  S. M.

Salamiada v restavraciji Štefanič
BREŽICE – Člani Koronarnega kluba Brežice so 27. mar-
ca v dvorani MC Brežice izpeljali volilni letni zbor. Glede 
na to, da je vodstvo kluba delalo zavzeto, so potrdili, da 
ostajajo člani upravnega in nadzornega odbora isti, sogla-
sno so potrdili zaupnico predsedniku Alojzu Brajkoviču in 
predsednici strokovnega sveta dr. med. Mojci Savnik Iskra.

Člane kluba je pozdravil 
predsednik Alojz Brajko-
vič, ki je usklajeval delo 
kluba, ob tem pa je skrbel 
za prepoznavnost brežiške-
ga kluba znotraj ZKDKS. Po 
poročanju dr. med. Mojce 
Savnik Iskra Koronarni klub 
Brežice izvaja vseživljenj-
sko rehabilitacijo srčnih 
bolnikov že osem let. Klub 
skrbi, da se zdravljenje bol-
nikov, ki se začne v bolni-

šnici, nadaljuje s sekundarno preventivo izven njenih zidov. 
Delovno jedro kluba sestavlja šest vadbenih skupin, ki so 
se postopoma formirale od leta ustanovitve dalje – najprej 
v Brežicah, od leta 2007 so prisotni v Krškem in Dobovi, od 
leta 2008 na Senovem, od leta 2010 v Bistrici ob Sotli in od 
leta 2011 v Kostanjevici na Krki. Dvakrat tedenskih vadb se 
udeležuje 155 članov oz. 60 odstotkov članstva. Za varno in 
strokovno izvedeno vadbo skrbi 17 vaditeljic. V letu 2013 so 
bile na novo usposobljene tri vaditeljice, 12 jih je imelo do-
datno obnovitveno usposabljanje, dve sta se seznanili z GIO 
vajami, ena pa se je usposobila za izvajanje joge smeha, ki 
jo je že uspešno umestila v redno vadbo.
Klub dobro sodeluje z Društvom za zdravje srca in ožilja, ki 
za bolj fi zično zmogljive člane organizira celodnevne poho-
de različnih težavnostnih stopenj v različne dele Slovenije. 
Ti imajo ob krepitvi fi zičnih zmogljivosti tudi izobraževalni 
in psihološki namen, saj je cilj koronarnega kluba krepitev 
telesnega in psihičnega zdravja, lažje obvladovanje bolezni 
in izgradnja plemenitih medčloveških odnosov. 
Vsi načrti za delo KK Brežice ostajajo tudi v letu 2014 podre-
jeni njihovemu osnovnemu poslanstvu – sekundarni preventivi 
srčnožilnih bolezni in s tem povezani vseživljenjski rehabili-
taciji. V okviru zdravstvenega izobraževanja bodo nadalje-
vali s strokovnimi predavanji (tokrat je predavala mag. Nad-
ja Ružič Medvešček, dr. med., na temo „Kaj zanima srčnega 
bolnika pred operacijo in po operaciji srca“), svetovanji in 
delavnicami. N. Jenko Sunčič 

KRŠKO - Z uvodnim simbolnim veteranskim dejanjem, ki 
sta ga izvedla praporščaka Branko Noč in Jožef Belinc, so 
27. marca člani Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo (OZVVS) Krško začeli letni zbor članov, na kate-
rem so sprejeli poročila za minulo leto in plan letošnjih 
aktivnosti, ob tem pa podelili tudi priznanja območnega 
združenja in Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Skozi lansko leto je OZVVS 
Krško po besedah predse-
dnika Zdenka Moharja šte-
lo 241 članov. Ti so opravi-
li vrsto utečenih aktivnosti, 
se udeleževali prireditev in 
slovesnosti, ki jih organizi-
rajo v sodelovanju z osta-
limi veteranskimi organi-
zacijami, med drugim so 
se v velikem številu udele-
žili tudi vsakoletnega špor-

tnega družabnega srečanja veteranov iz posavskih občin, ki 
je potekalo v Sevnici. 15-članska ekipa se je v počastitev 
dneva državnosti v juniju povzpela na Triglav, ob koncu po-
letja pa so se udeležili ribiškega tekmovanja na Ptuju. V no-
vembru se je skoraj polovica članov podala na izlet v Belo 
krajino, kjer so se v Črnomlju seznanili z aktivnostmi belo-
kranjskih veteranov, obiskali krajinski park Lahinja, Tri fare 
pri Metliki in Gasilski muzej Slovenije. Celotno predsedstvo 
se je udeležilo akcije urejanja okolice spomenika v Zalokah, 
strokovni delavci Posavskega muzeja Brežice pa so na njem 
obnovili zbledel napis. Podobne aktivnosti bodo izvedli tudi 
v tem letu, ob tem pa si bodo prizadevali še na dveh lokaci-
jah objekte, ki so služili za skrivališče in hrambo orožja med 
osamosvojitveno vojno, opremiti z ustreznim spominskim 
napisom. V nadaljevanju letnega zbora sta Zdenko Mohar in 
predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS Posavje Rudi Smodič 
podelila priznanja članom, ki so se še posebej izkazali z dol-
goletnim delom. Bronasto medaljo so prejeli Anton Grilc, 
Martin Stipič, Albin Požun, Dušan Zupančič in Janez Biz-
jak; srebrno medaljo Karol Kurnik, Miroslav Vrček in An-
ton Mehle, čestitali so Dragotinu Abramu za zlato medaljo, 
ki jo bo prejel na eni izmed svečanosti, ki jih organizira Zve-
za veteranov vojne za Slovenijo; plaketo „Posavje 1991“ je 
prejela Vojašnica Jerneja Molana Cerklje ob Krki (prevzel jo 
je major Aleš Zajc), znak praporščak pa je Smodič v imenu 
ZVVS podelil praporščaku Jožefu Belincu.
 Bojana Mavsar

Skrbijo za sekundarno preventivo Abramu zlata veteranska medalja

Mojca Savnik Iskra in Alojz 
Brajkovič Rudi Smodič in Dragotin Abram

SEVNICA - Za prijeten uvod v novo sezono branja v okvi-
ru projekta »Posavci beremo skupaj« se je na prvi pe-
tek v aprilu v sevniški knjižnici odvijal pogovor z mladim 
novomeškim literarnim in fi lmskim ustvarjalcem Nejcem 
Gazvodo.

V iskrivem pogovoru s 
sevniško bibliotekarko 
Tanjo Mikolič je Nejc 
Gazvoda odstiral misli 
o svojih knjižnih delih 
in o fi lmih, s katerimi 
si je v širšem sloven-
skem prostoru že pri-
dobil določeno prepo-
znavnost. Svoj literarni 
prvenec, zbirko kratkih 
zgodb z naslovom Veve-

ricam nič ne uide, je napisal kot gimnazijec. Ko se je odločal za 
študij, pa je na prvo mesto postavil študij režije, na drugo me-

sto pa študij primerjalne knji-
ževnosti. Po uspešno opravlje-
nih sprejemnih izpitih v prvem 
poskusu je ostal na Akademi-
ji za gledališče, radio, fi lm in 
televizijo. Danes je predstav-
nik generacije 80-ih, režiser in 
scenarist, ki mu je uspelo sto-
piti iz anonimnosti s celove-
černim fi lmom Izlet, trenutno 
pa se predstavlja z novim celo-
večercem, ki nosi naslov Dvo-
jina. Z njim se je pred krat-
kim predstavil tudi v Londonu.
Mladi avtor kljub vse večji 
prepoznavnosti ostaja realist, 
tako da mu tudi hoja po »rde-
či preprogi« ne vzbuja lažnih 
utvar. »Grem z generacijo na-
prej, vendar nikoli nisem ho-
tel biti revolucionar, pač pa 
sem raje pripadnik nekega in-
timnega boja,« je dejal in do-
dal, da morajo ljudje sami pri-
ti do določenih idej. O bralcih 
pa je menil, da potrebujemo 
takšne bralce, ki razmišljajo. 
 S. Radi 

KRMELJ - Literarna sekcija DKŠD Svoboda Krmelj je v krmelj-
skem kulturnem domu pripravila večer ljubezenske poezije 
in glasbe, ki so ga z recitalom pesniških del oblikovale Mari-
ja Bajt, Eva Keber, Marjetka Erman, Zdravka Brečko, Tanja 
Košar, Anica Perme, Magda Sigmund, Berta Logar in Marija 
Starič. V glasbenem delu programa je nastopila ženska pev-
ska skupina Lokvanj, Eva Keber na kitari in glasbena vokal-
na skupina Dolenjski veseljaki. Na ogled so bile postavljene 
tudi fotografi je Marjetke Erman iz Gradca pri Šentjanžu. S 
prijetnim nagovorom in z branjem lastne pesmi je dogodku 
dodal poseben zven sevniški podžupan Jože Žnidarič. S. R.

Z Gazvodo o literaturi in filmu 

Nejc Gazvoda in Tanja Mikolič v 
pogovoru o knjigah in fi lmu

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, 
št. 45/08 ZKme - 1), Pravilnika o dodeljevanju državnih 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Radeče (Ur. list RS, št. 60/07) in Odloka o 
proračunu Občine Radeče za leto 2014 (Ur. list RS, št. 
109/12 in 110/13) Občina Radeče objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 
V OBČINI RADEČE V LETU 2014

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Skladno z Uredbama komisije (ES) št. 1857/2006 in št. 
1998/2006 so po shemi državnih pomoči v kmetijstvu 
za leto 2014 v Občini Radeče razpisana sredstva v višini 
15.000,00 € za naslednje namene:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
2.1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo (11. člen) 11.500,00 €
2.2 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (14. člen)
 500,00 €
2.3 Pomoč za zaokrožitev zemljišč (15. člen) 500,00 €
2.4 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (17. člen)
 2.000,00 €
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO
2.5 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah (19. člen)  500,00 €

2. UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV SO:
vse pravne in fi zične osebe, ki so navedene v določbi 
6. člena zgoraj navedenega Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Radeče.

3. ROK ZA PRIJAVO:
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah s pripisom: 
»NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2014« od začetka 
razpisa dne 1. 4. 2014 do konca razpisa dne 22. 4. 2014 
na naslov: OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 
1, 1433 RADEČE. Upoštevane bodo vloge, oddane na 
vložišču Občine Radeče do 22. 4. 2014 do 12:00 ure.

4. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za kmetijstvo opravila enkrat, 
in sicer dne 23. 4. 2014.
Odpiranje vlog ne bo javno.

5. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni 
predvidoma v šestdesetih (60) dneh po odpiranju vlog.

6. INFORMACIJE
To je skrajšana verzija razpisa, ki je objavljena na 
krajevno običajen način še na oglasnih deskah na območju 
občine Radeče, v Posavskem obzorniku in v neskrajšani 
obliki na spletni strani občine Radeče na naslovu http://
www.radece.si/.
Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobite na Občini Radeče - g. Slavko Kočevar (telefon 
03 56 80 800).
 OBČINA RADEČE

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ra-
deče je v sodelovanju z ZŠAM Radeče in AMD Radeče Agenciji 
za varnost v cestnem prometu RS podal predlog, da se srebr-
ni znak AVP podeli Francu Kumelju, njihovemu dolgoletne-
mu članu. S svojim strokovnim znanjem, izkušnjami in pro-
metno kulturo veliko pripomore k večji varnosti v cestnem 
prometu. Njegovo prizadevanje za večjo varnost v cestnem 
prometu je neizmerno, saj je prisoten pri vseh nalogah in 
akcijah, ki se izvajajo v okviru ZŠAM Radeče in AMD Radeče, 
teh pa ni malo. Kot član SPV Občine Radeče s svojimi ide-
jami in predlogi prispeva k boljšemu delovanju SPV Občine 
Radeče. Za vse zasluge je na zadnji seji SPV Občine Radeče 
županja Rafaela Pintarič članu Francu Kumelju podelila pri-
znanje srebrni znak AVP. 

Francu Kumelju srebrni znak AVP

ŠMARČNA - Pred obnovljeno cerkvijo Marije Pomočnice so 
se na sončno nedeljsko popoldne 6. aprila zbrali kolesarji z 

namenom, da njihovo dejav-
nost in kolesa blagoslovi bo-
štanjski župnik Fonzi Žibert. 
Slednji je idejo o blagoslo-
vu koles pozitivno sprejel in 
jo s športniki tudi realiziral, 
zato je iz rok predsednika 
Kolesarskega društva Sevni-
ca Roberta Kosaberja prejel 
zahvalno darilo ob začetku 
skupne poti in obenem če-
stitke za nedavno opravljen 
doktorat. Kot je povedal Ko-
saber, so se sevniški kole-
sarji po 20 letih uspešnega 
društvenega delovanja pr-
vič odločili za takšno otvori-
tev sezone. Po pavšalni oce-
ni se je zbralo okoli 60 članic 
in članov KD Sevnica, skupno 
pa kar okoli 150 kolesarjev. 
Večina kolesarjev se je na 
blagoslov odpravila preko 
relacije Sevnica – Boštanj – 
Kompolje - skozi Šmarčno - 
Breg – Loka – Radeče in nazaj 
grede še skozi Vrhovo, pot ob 
Savi pa bo na veselje mno-
gih športnih navdušencev v 
kratkem dobila dokončno 
asfaltno podlago med Kom-
poljami in Šmarčno. Sledi-
la je pogostitev s strani kra-
janov pri gasilskem domu na 
Šmarčni, od koder so nato 
kolesarji nadaljevali pot na-
prej oziroma se vrnili na iz-
hodiščna mesta. Kolesarsko 
društvo Sevnica si je zada-
lo cilj, da tovrstna otvoritev 
kolesarske sezone postane 
tradicionalna. 
 D. Jazbec, 
 foto: J. Zgonc

Zlato plaketo so prejeli Alojz 
Filipič, Miro Špacapan, Is-
tvan Ravbar, Peter Levstik, 
Janez Gregorčič, Jože Koče-
var, Peter Golobič, Bogdan 
Mičevski, Jože Intihar in An-
ton Korošec. Priznanje red III. 
stopnje je prejel Borut Kozi-
na, priznanje red II. stopnje 
Nikolaj Brus in Zlatko Halilo-
vić, priznanje red I. stopnje 
pa Anton Vovk, Ludvik Jonaš 
in Anton Sračnik. Za prizna-
nja se je v imenu prejemni-
kov zahvalil Janez Gregorčič.

Poleg veterank in veteranov 
ZVVS so se slovesnega dogod-

Sevnica gostila glavni zbor 
veteranov vojne za Slovenijo
SEVNICA – 5. aprila je v sevniški kulturni dvorani potekal glavni zbor Zveze veteranov vojne za Sloveni-
jo (ZVVS), kjer so prisotni prisluhnili poročilu o opravljenem delu v preteklem letu ter se seznanili z na-
črti in cilji za letošnje leto, podeljena pa so bila tudi najvišja priznanja najzaslužnejšim članom zveze 
za njihovo opravljeno delo v preteklih letih.

ka udeležili tudi številni go-
sti, med katerimi so bili dr-

žavni sekretar Ministrstva za 
obrambo Zoran Klemenčič, 
načelnik Generalštaba Slo-
venske vojske generalmajor 
Dobran Božič, generalma-
jor in predsednik ZVVS Ladi-
slav Lipič, častni predsednik 
ZVVS Srečko Lisjak, predse-
dnik ZZB za vrednote NOB Tit 
Turnšek, predsednik Zveze 
policijskih veteranskih dru-
štev Sever Tomaž Čas, pred-
sednik Zveze slovenskih ča-
stnikov generalmajor Alojz 
Šteiner, častni predsednik 
Zveze društev vojnih invali-
dov Slovenije Ivan Pivk, pod-
predsednik Zveze društev in 
klubov Moris Peter Vaš, pred-
sednik Zveze društev gene-
ral Maister Milan Lovren-
čič in župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk. Slednji je v 
svojem nagovoru poudaril, 

da je domoljubje vrlina, ki 
jo moramo negovati. Gene-
ralmajor in predsednik ZVVS 
Ladislav Lipič je pohvalil tra-
dicionalno dobro sodelova-
nje s Slovensko vojsko ter v 
zaključnem delu svojega go-
vora dodal, »naj ne dovoli-
mo politizacije nesrečnih žr-
tev vojne«. 

Prijeten uvodni kulturni pro-
gram s prihodom praporšča-
kov 13-ih slovenskih pokrajin 
in s simbolnim veteranskim 
dejanjem so obogatili člani 
in članice Godbe Sevnica ter 
vokalna skupina Vilinke. Kra-
tek oris razvoja Sevnice skozi 
čas je predstavila ob izbranih 
fotografi jah Ljuba Motoreta 
povezovalka dogodka Tanja 
Žibert.  Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Prejemniki zlatih plaket na glavnem zboru Zveze veteranov vojne za Slovenijo

Blagoslov kolesarjev na Šmarčni

Kolesarje je blagoslovil boštanjski župnik Fonzi Žibert.

SVIBNO - V prostorih podružnične šole na Svibnem so čla-
ni iniciativne skupine za promocijo Janeza Puharja postavi-
li na ogled razstavo o izumitelju fotografi je na steklo. Potu-
joča razstava Od Kranja do Dovjega, posvečena 200-letnici 
rojstva Janeza Puharja, se je za mesec dni ustavila na Svib-
nem, saj je Puhar tu služboval leta 1839 kot duhovnik. Raz-
stava, katere avtorji so Petra Puhar, Vasja Doberlet (oba na 
fotografi ji) in Jernej Kejžar, bo na ogled do 4. maja.  D. J.
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Po kulturnem uvodu v izved-
bi Kolednikov iz Bušeče vasi 
je glavno besedo prevzelo de-
lovno predsedstvo s Francem 
Urekom na čelu. Poročilo o 
delovanju zveze v lanskem 
letu je predstavil predsednik 
GZ Brežice Mihael Boranič. 
Dejal je, da je število čla-
nov v PGD še kar zadovoljivo, 
tako da lahko operativne eno-
te svoje delo opravljajo ne-
moteno. Poveljnik GZ Brežice 
Darko Leskovec je predstavil 
poročilo o delu operative GZ 
Brežice. Tekmovanje gasilcev 
GZ Brežice je lani potekalo v 
sodelovanju s PGD Obrežje v 
Slovenski vasi. Po tekmovanju 
gasilcev GZ Brežice v Sloven-
ski vasi in regijskem tekmova-
nju v Sevnici se je na na leto-
šnje državno tekmovanje GZ 
Slovenije uvrstila po ena eno-
ta pionirjev, mladincev, čla-
nic in članov B ter starejših 
gasilcev. Na občinski gasilski 
vaji, kjer so gasili „gorečo“ 
občinsko stavbo v Brežicah, 
je sodelovalo 157 gasilcev 
in 28 gasilskih vozil. Analiza 

Dan gasilcev letos v Dečnem selu
MOSTEC – Vodstvo Gasilske zveze Brežice in predstavniki vseh 31 prostovoljnih gasilskih društev in ene-
ga industrijskega gasilskega društva, ki so vključena v zvezo, so se 28. marca zbrali v gostilni Cetin na 
Mostecu, kjer so opravili 59. skupščino zveze.

vaje je po njegovih besedah 
pokazala, da so takšne vaje 
smiselne zaradi usposablja-
nja gasilcev in prikaza njiho-
vega dela širši javnosti. V letu 
2013 so posredovali v 64 in-
tervencijah, v katerih je so-
delovalo 900 gasilcev s 196 
vozili, in skupno vložili 1623 
ur dela. Intervenirali so v le-
talskem prometu, nesreči z 

nevarno snovjo, zaradi plazov 
oz. vdorov, poplav, meteorne 
vode ali podtalnice, požarov 
na objektih, v komunalnih za-
bojnikih, prometnih sredstvih 
in naravi, pri vetrolomu ter 
nudili tehnično in drugo po-
moč. Predsednik Boranič je v 
planu dela za leto 2014 med 
drugim omenil, da bo leto-
šnji dan gasilcev GZ Brežice 

21. junija v Dečnem selu ob 
80-letnici domačega društva, 
da bodo tokrat občinsko ga-
silsko vajo izvedli na prime-
ru požara v naravnem okolju 
in da se bodo začele priprave 
na obeležitev 60-letnice delo-
vanja GZ Brežice v letu 2015. 

Na skupščini so na novo ime-
novali Žigo Rudmana (PGD 
Skopice) na mesto pomočni-
ka poveljnika za naprave za 
zaščito dihal in Bojana Zu-
pančiča (PGD Sela pri Dobo-
vi) na mesto pomočnika po-
veljnika za gasilsko tehniko, 
omenjenih funkcij pa razre-
šili Andreja Dornika (PGD Pi-
rošica) in Ivana Šelerja (PGD 
Gabrje pri Dobovi). Plaketo 
GZ Brežice sta prejela Vilko 
Vogrinc za delo na operativ-
nem in organizacijskem po-
dročju ter Darko Leskovec 
za delo na operativnem po-
dročju. Priznanja za uspešno 
delo ter zasluge in prispevek 
k razvoju gasilstva, zaščite in 
reševanja je letos prejelo 19 
gasilcev in ena gasilka: Sandi 
Bratoš, Miran Rudman, Her-
man Premelč, Štefan Kram-
žer, Aleš Zorko, Kristijan Si-
mončič, Bojan Zupančič, 
Peter Plejič, Jožef Štraser, 
Georg Stupar, Peter Hera-
kovič ter v odsotnosti Andrej 
Pavlovič, Valentin Duhanič, 
Andrej Dornik, Damjan Ger-
jevič, Marko Kovačič, Mitja 
Račič, Mitja Pantaler, Jožef 
Krulc in Nevenka Simon.

 Rok Retelj

Vodstvo GZ Brežice: (z leve) predsednik Boranič, povelj-
nik Leskovec, ki v rokah drži plaketo GZ Brežice, in taj-
nik Branko Proselc

Tako so lani kot organizator 
ali soorganizator sodelovali v 
vrsti izvedenih preventivnih 
akcij, kot so Pešec, Jumicar, 
Pasavček, Bodi viden - bodi 
previden, Motorist, Starej-
ši voznik - varen voznik, Prvi 
šolski dnevi, Dan brez avto-
mobila, Brezhibno vozilo je 
varno vozilo, ter izvedli vsa-
koletno tekmovanje Kaj veš v 
prometu? Dobro delo mentor-
jev se je potrdilo tudi na lan-
skem državnem tekmovanju, 
saj je dijak ŠC Krško - Sevni-
ca Domen Škrbina s kolesom 
z motorjem osvojil naslov dr-

Prometne razmere zadovoljive
KRŠKO - 27. marca je na slavnostni seji Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu (SPV) občine Krško njegov predsednik Vlado Bezjak izposta-
vil, da je splošna prometna situacija na območju občine zadovoljiva, zato se 
bodo v SPV kot posvetovalnem telesu župana tudi v prihodnje posvečali raz-
vijanju in uveljavljanju ukrepov za večjo varnost v cestnem prometu na lo-
kalnem nivoju ter preventivnemu, vzgojnemu in izobraževalnemu delu z 
mladimi udeleženci v prometu. 

žavnega prvaka. Člani SPV so 
s krajšo komemoracijo in pri-
žigom sveč obeležili svetov-
ni dan spomina na žrtve pro-
metnih nesreč na Trgu Matije 
Gubca v Krškem, med drugim 
pa je Občina Krško na njihovo 
pobudo kupila tudi tri nove 
prikazovalnike hitrosti, ki so 
jih namestili v bližino šol. 

Vlado Bezjak je na seji izra-
zil tudi zadovoljstvo spričo 
preureditve najbolj obreme-
njenih križišč v mestu v kro-
žišči. Ob tem je župan mag. 
Miran Stanko izpostavil še 

nekaj prometno kritičnih in 
bolj izpostavljenih odsekov 
in križišč, ki so načrtovana za 
preureditev v krožišča, med 
drugim v spodnjem predelu 
Leskovca pri Krškem na stiči-
šču ulic 21. novembra in Mla-
dinskih delovnih brigad ter na 
križišču pri Velikem Podlogu. 
Sicer pa sta Stanko in Bez-
jak na seji podelila prizna-
nja članom SPV, ki so se še 
posebej izkazali s svojim de-
lom na tem področju. Brona-
sto nagrado je prejel Franc 
Žibert, mentor učencem OŠ 
Leskovec pri Krškem mentor 
pri pridobivanju teoretične-
ga, praktičnega in spretno-
stnega znanja za opravljanje 
izpita za kolo in vsakoletna 
tekmovanja Kaj veš v prome-
tu?; srebrno nagrado je pre-
jel Branko Narat, pomočnik 
komandirja Policijske postaje 
Krško, na kateri tvorno sode-
lujejo s SPV pri načrtovanju 
preventivnih akcij; zlato na-
grado SPV pa je prejel učitelj 
vožnje vseh kategorij v avto-
šoli ter trener varne vožnje A 
in B kategorije Jurij Kučič.

 Bojana Mavsar

Prejemniki priznanj SPV (z leve): Franc Žibert, Jurij Ku-
čič in Branko Narat v družbi z Vladom Bezjakom in župa-
nom mag. Miranom Stankom   

ČATEŽ OB SAVI – Ljudske pevke Žejno so 22. marca v čate-
škem Domu krajanov slavnostno obeležile svoj deseti ju-
bilej. Desetletnico prepevanja so zaokrožile z gosti MePZ 
KUD Anton Kreč Čatež, MoPZ Slavček z Velike Doline, MoPZ 
Kapele in skupino Mariachi Fiesta en Jalisco. 

Za to priložnost so izdale katalog, v katerem je opisana njihova 
bogata pevska pot, izpod peresa Antonije Zaniuk. Po besedah 
predsednice KUD Anton Kreč Čatež ob Savi Katarine Sedeljšak 
so se Ljudske pevke Žejno KUD-u Anton Kreč pridružile pred de-
setletjem in od takrat delujejo v društvu kot samostojna sek-
cija, njihov mentor pa je Ignac Slakonja. S svojim petjem so v 
društvo vnesle nekaj novega in drugačnega, svoje poslanstvo, 
ohranjanje ljudske pesmi in s tem kulturne dediščine, so vzele 
zelo resno, kar je prineslo tudi zelo dobre rezultate. Vsako leto 
imajo prek 20 javnih nastopov, do sedaj pa so nastopile že 192-
krat. Ob udeležbah na območnih revijah ljudskih pevcev so bile 
večkrat izbrane na regijsko srečanje ljudskih pevcev, posnele 
in izdale so že dve zgoščenki, z njima in s pesmimi širše pred-
stavljajo tudi svoj kraj. Ljudske pevke Žejno so tradicionalne 
organizatorice srečanj ljudskih pevcev na Čatežu, ki zapojejo 
pod motom Pa se sliš‘, večkrat so bile povabljene v radijske in 
televizijske oddaje. Gostovale so v številnih krajih izven obči-
ne, na Hrvaškem in v Italiji, lani pa so bile še posebej vesele 
povabila v Kanado, kjer so s slovensko ljudsko pesmijo navdu-
šile slovenske zdomce.
Ob desetletnem jubileju so jim številni prisotni, ki so uživali v 
petju, zaželeli veliko dobre volje za nadaljevanje dela ob do-
brem zdravju, moči in veselju do petja. V imenu Občine Breži-
ce je Patricia Čular pevkam podelila plaketo Občine Brežice, 
Simona Rožman Strnad iz Območne izpostave JSKD Brežice pa 
je podelila jubilejne srebrne Maroltove značke Alojziji März, 
Jožefi  Oštir, Jožefi  Požgaj, Tereziji Rimc, Mariji Semenič in 
Antoniji Zaniuk. Program je povezoval Darko Povše z Radia Sra-
ka, ki je s pripovedovanjem šal poskrbel za še bolj sproščeno 
vzdušje na koncertu.  N. Jenko Sunčič, foto: R. Retelj

Njihovih deset let

Ljudske pevke Žejno

KRŠKO – Posavsko društvo seni-
orjev menedžerjev in strokov-
njakov je vse od začetka pred 
18 leti vodil Edo Komočar, na 
nedavnem volilnem zboru čla-
nov pa ga je zamenjal Viljem 
Glas iz Sevnice, več let di-
rektor tamkajšnje tovarne Li-
sca. Po besedah dosedanjega 
predsednika Komočarja daje 
društvo poseben poudarek so-
delovanju, dogovarjanju in po-
vezovanju med društvi na ravni 
Posavja in s sorodnimi društvi, 
s katerimi so podpisali listi-
ne o prijateljstvu in sodelova-

nju, predvsem pa tkejo tesne 
vezi s svojimi 29 kolektivnimi 
člani, najpomembnejšimi po-
savskimi gospodarskimi druž-
bami. Posavski seniorji so na 
letnem zboru članov spreje-
li v svoje vrste Franca Polovi-
ča iz Brežic in Stanislava Baj-
ca iz Krškega, kolektivnemu 
članu Kostaku Krško ob jubile-
ju izročili zahvalno listino, za 
častnega predsednika izvolili 
Eda Komočarja, Franc Umek 
- Rado iz Sevnice pa je postal 
častni član. V razpravi je bilo 
med drugim slišati pobudo, da 

bi se, zdaj ko uspešno deluje-
jo seniorska društva v Posav-
ju, Podravju, na Primorskem 
in Dolenjskem z Belo krajino, 
v pripravi pa je še ustanovitev 
zasavskega, na državni ravni 
pa ni ustreznega združenja, 
lahko tesneje povezali in orga-
nizirali v Zvezo seniorskih dru-
štev Slovenije. Sicer pa je bo-
gat tudi njihov letošnji delovni 
program, saj bodo spet pripra-
vili več razprav in okroglih miz 
za širšo strokovno javnost s po-
dročja družbenega življenja in 
zdravstva. V. P.

Posavski seniorji imajo novo vodstvo
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Kot je povedal podpredse-
dnik SDE Valter Vodopivec, v 
sindikatu odločno nasprotu-
jejo privatizaciji energetskih 
družb, saj je to zgolj kratko-
ročna rešitev, ki sicer prine-
se priliv v državni proračun, 
povzroči pa izgubo delovnih 
mest, izčrpavanje družb in 
predvsem izgubo energetske 
neodvisnosti. Izkušnje soro-
dnih sindikatov v Evropski 
uniji pričajo, da gre ponekod 
ta proces zdaj v obratni sme-
ri oz. v smeri ponovne nacio-
nalizacije. „Ocenjujemo, da 
je energetska neodvisnost 
ključna za razvoj gospodar-
stva in celotne družbe. Pri-
vatizacija za sabo zagotovo 
potegne tudi dvig cen, saj 
si kupec želi čimprej povr-
niti kupnino, po drugi stra-
ni pa pomeni tudi siromaše-
nje panoge, kajti namesto 
da bi bili dobički namenje-
ni razvoju ter rasti družb, se 
odlivajo k lastnikom,“ je po-
jasnil Vodopivec. Kot pravi, 
prodaja grozi v bistvu vsem 
energetskim družbam, tako 
proizvodnim kot distribucij-
skim, razen ELES-u kot mrež-
nemu operaterju. „S tem, ko 
je energetika pristala v Slo-
venskem državnem holdin-
gu, in s tem, ko je bil po-
trjen zakon o holdingu, v 
katerem je tudi klavzula, da 
lahko vlada, če se izkažejo 
potrebe, sama odloča o teh 
prodajah, je to zelo nevar-
na igra,“ meni Vodopivec, 
ki pravi, da ne drži krilatica 

o državi kot slabem lastni-
ku – država je lahko dober 
lastnik, če v podjetja nasta-
vlja dobre menedžerje, ne 
pa politike.

Direktor družbe GEN ener-
gija Martin Novšak je po-
vedal, da že ima izkušnje 
s privatnim lastništvom v 
energetiki iz obdobja certi-
fi katov, konkretno v Savskih 
elektrarnah Ljubljana, ven-
dar so v energetiki deleže 
odkupili nazaj, da so lahko 
izvajali investicije, za kar 
zasebni lastniki niso bili za-
interesirani. „Seveda pa dr-
žavno lastništvo ne pome-
ni, da v družbah ne smemo 
uporabljati metod učinko-
vitega dela, kot ga v pri-
vatnih družbah,“ je pouda-
ril. Po njegovem mnenju je 
v tem trenutku razmišljanje 

o prodaji državnega premo-
ženja zaradi nizkih cen sicer 
neprimerno. Dekan Fakulte-
te za energetiko izr. prof. dr. 
Bojan Štumberger se je stri-
njal z Novšakom in dodal, da 
bomo v primeru, če pride do 
velikih lastniških sprememb 
v energetskih družbah, v ne-
kaj letih izgubili veliko de-
lovnih mest, pa tudi tehniško 
dediščino in znanje. Opozo-
ril je še na zaveze v odnosu 
do Evropske unije, denimo o 
povečanju deleža obnovlji-
vih virov energije, ki jih je 
v energetiki možno izpolni-
ti le s sodelovanjem države. 
Direktor posavske gospodar-
ske zbornice Darko Gori-
šek je poudaril, da je za go-
spodarstvo ključna stabilna 
oskrba z električno energijo 
po konkurenčnih cenah, gle-
de lastništva pa se ne opre-

deljujejo. Po njegovih bese-
dah bi sicer morali razmisliti 
o povezovanju s partnerji na 
globalnem trgu, država pa 
naj ohrani 50-odstotni delež 
+ eno delnico.

Krški župan mag. Miran 
Stanko je menil, da priva-
tizacija energetike ne bi 
prinesla pozitivnih učinkov. 
„Reševati trenutno slabo si-
tuacijo v državnem proraču-
nu s prodajo takšnih podjetij 
je zelo nevarno, saj bi s tem 
izgubili atribute samostojno-
sti in postali odvisni od tujih 
lastnikov,“ je dejal in pozval 
k previdnosti na tem podro-
čju. V razpravo se je vključil 
še njegov predhodnik, zdaj 
pa poslanec v DZ in predse-
dnik SLS Franc Bogovič, ki 
je izpostavil, da bi se država 
morala zavedati treh vidikov 
varnosti: strateško-vojaške-
ga, prehranskega in energet-
skega. Po njegovem mnenju 
politika beži pred odgovor-
nostjo na tem področju, saj 
energetika ne prinaša koristi 
v obdobju enega mandata, v 
zadnjih napovedih premier-
ke o pregledu „akumulacij“ 
v podjetjih v državni lasti, 
s čimer bi zapolnili luknjo 
po padcu nepremičninske-
ga davka, pa vidi nov pritisk 
tudi na energetiko. Posav-
ska energetika je po njego-
vih besedah sicer še zadnje 
okolje, kamor politika še ni 
vdrla.
 Peter Pavlovič

by lagea.com 

na brežiški obvoznici, Mladinska c. 15
telefon: 07 49 94 760; GSM: 051 418 318; e-pošta: poslovalnica.brezice1@lip-bled.si 

www.gorenje.si

O P R E M A  V A Š E G A  D O M A

AKCIJA KUHINJ 
V APRILU 

VISEČE OMARICE

SAMO 1 €
PROIZVEDENO V SLOVENIJI
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o

lična

Akcija velja za vse elemente s klasičnim odpiranjem (viseče omarice 
samo 1 €) in en viseči element po izboru kupca. 
Na vse ostale viseče elemente in delovno ploščo velja 30% popust.

Akcija traja od 1. 4. do 30. 4. 2014.

POSLOVALNICE:
PE BOŠTANJ, Dolenji Boštanj 55a, 051 643 343
PE KRŠKO, MDB 7, Leskovec pri Krškem, 051 657 667

, Pleteršnikova 3, 051 611 235
PE TREBNJE, Obrtniška 22, 051 611 958
PE NOVO MESTO, Ljubljanska 22, 051 612 638
PE CELJE, Ljubljanska 37 (pri AMZS), 030 641 570

VELIKA POMLADNA 
AKCIJA 

od 7. do 16. 4. 2014 

www.extraform.si
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IZRIS
KOPALNIC DOSTAVE

POSAVJE - V drugem tednu v aprilu bo po vseh slovenskih regi-
jah znova stekel projekt Podjetno v svet podjetništva 2014, ki 
je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi in njiho-
vemu zaposlovanju. Regionalni center za razvoj iz Zagorja kot 
glavni partner je namreč podpisal tako pogodbo z Ministrstvom 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki skupaj 
z Evropskim socialnim skladom projekt fi nancira, kot partner-
ske pogodbe z enajstimi slovenskimi regionalnimi razvojnimi 
agencijami, ki izvajajo projekt na svojih območjih, med dru-
gim tudi z Regionalno razvojno agencijo Posavje. Celotna vre-
dnost projekta 4,76 milijona evrov, delež sredstev Evropskega 
socialnega sklada pa je 85-odstoten.

Temeljna ideja projekta je udeležencem, izbranim na javnih 
razpisih, ponuditi strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, 
ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo pod-
jetje. V primerjavi z lanskim letom so tri bistvene novosti. Prva 
je povečanje števila udeležencev iz 250 na 360, saj se bodo 
v vsaki izmed agencij zvrstile tri skupine mladih podjetnikov. 
Naslednja je skrajšanje usposabljanja s petih na štiri mesece, 
pri čemer merila uspešnosti ostajajo enaka: vsaj 35 odstotkov 
udeležencev mora v enem letu po zaključenem usposabljanju 
ustanoviti podjetje in se v njem zaposliti ali najti zaposlitev. 
Tretja sprememba pa je, da bodo imela podjetja, ki jih bodo 
udeleženci ustanovili v šestih mesecih po zaključenem usposa-
bljanju, možnost pridobiti nagrado v višini 3500 evrov. Program 
bi se predvidoma moral začeti izvajati v začetku leta, zato je 
bilo povabilo udeležencem objavljeno že v lanskem letu, so-
delujoče razvojne agencije pa so decembra izvedle tudi izbir-
ne postopke. Trimesečna zamuda, ki je predvsem posledica 
dolgotrajnosti postopkov, naj ne bi ogrozila projekta ali skrči-
la njegovega obsega. P. P., vir: RRA Posavje

Tudi letos v svet podjetništva Odločen NE privatizaciji energetike
KRŠKO – Sindikat delavcev dejavnosti energetike (SDE) je 8. aprila v Krškem pripravil drugo v seriji pe-
tih okroglih miz na temo „Energetike NE proDAMO!“ Sodelujoči so si bili praktično enotni, da bi bila 
morebitna prodaja slovenskih energetskih podjetij, v katerih je neposredno zaposlenih 10.500, posre-
dno pa 42.000 ljudi, dolgoročno škodljiva in pogubna za energetsko neodvisnost države.

Razpravljalci Martin Novšak, Darko Gorišek, Valter Vodo-
pivec, dr. Bojan Štumberger in mag. Miran Stanko

LJUBLJANA - Med 28. in 30. marcem je v Dallasu v ZDA po-
tekala 8. mednarodna konferenca Visoko zanesljivih organi-
zacij, ki se je je udeležila tudi dr. Maša Serec iz mednaro-
dnega inštituta i-RESC. Na konferenci so pretresali principe 
t. i. visoko zanesljivih organizacij, pri katerih naj bi glavni 
razlog za visoko kulturo varnosti in zanesljivosti ležal v dej-
stvu, da k obvladovanju nepričakovanih dogodkov pristopa-
jo proaktivno in sistematično. Z željo, da bi bila Slovenija 
kar najbolje opremljena z najnovejšimi spoznanji in naju-
činkovitejšimi ukrepi zagotavljanja varnosti in preprečeva-
nja nesreč, mednarodni inštitut i-RESC v mesecu septembru 
2015 pripravlja 4. evropsko konferenco z naslovom „Priča-
kujte nepričakovano! Z zanesljivim organiziranjem do večje 
varnosti, zanesljivosti in konkurenčnosti.“ Dodatne informa-
cije na masa.serec@i-resc.eu.  N. Č.

Za visoko zanesljive organizacije
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PROIZVODNJA – MAREC 2014

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAREC 2014

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB2 ZP - - 231 300 10 100 - -

PB4 KOEL 10 - 150 400 37 100 0 2

PB4 ZP 0 - 93 300 4 100 - -

PB5 ZP 0 - 110 300 15 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, 
PB4 in PB5

519.090 10 19

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

HE Krško s 1. 4. 2014 
v rednem obratovanju

24. marca 2014 je Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor izdalo uporabno dovoljenje družbi HESS, d.o.o. 
za jezovno zgradbo HE Krško. S tem se je zaključilo 
enoletno poskusno obratovanje, od 1. 4. 2014 je tako 
HE Krško v rednem obratovanju.

Gradnja HE Krško se je zaključila s tehničnim pregledom 7. 3. 
2013 in uradno otvoritvijo 7. 6. 2013. Poskusno obratovanje 
se je pričelo 1. 4. 2013, ko je bil akumulacijski bazen le delno 
napolnjen na koto 162,90 m.n.v., kar je zadostovalo za 
končanje zagonskih testov agregatov ter pričetek poskusnega 
obratovanja. Polnitev akumulacijskega bazena na nominalno 
koto je bila izvedena 7. 6. 2013, ko so bile zaključene tudi 
infrastrukturne ureditve (nadvišanje ceste G 1-5, poglabljanje 
struge reke Save dolvodno od HE). 

V času poskusnega obratovanja na HE Krško ni bilo 
ugotovljenih bistvenih odstopanj, ki bi vplivala na samo 
proizvodnjo. Zaznane pomanjkljivosti so se oziroma se v 
sklopu garancijske dobe z dobavitelji opreme še odpravljajo. 
Poskusno obratovanje je zaznamovala tudi ugodna hidrologija, 
ki je zagotavljala »polno« obratovanje elektrarne ter jo 
preizkusila tudi v razmerah višjih pretokov.

Na Zavodu za gozdove Slovenije opažajo, da se veliko lastnikov 
gozdov srečuje s težavami pri izvedbi nujnih gozdnih del pri sa-
naciji posledic žledoloma v slovenskih gozdovih, saj teh del sami 
ne zmorejo opraviti oziroma jih ne morejo opraviti dovolj hitro, 
pogosto pa so neuspešni tudi pri iskanju usposobljenih izvajal-
cev, ki bi za njih izvedli sečnjo, spravilo in prodajo poškodova-
nega lesa. Zato obveščajo vse lastnike s tovrstnimi težavami, 
naj se oglasijo pri svojem revirnem gozdarju oziroma na pristoj-
ni krajevni enoti Zavoda za gozdove Slovenije, kjer bodo dobili 
pomoč pri iskanju usposobljenih izvajalcev gozdarskih storitev. 
Lastnikom gozdov storitve pridobitve izvajalca ne bodo zaraču-
nali, proti plačilu pa bodo opravili morebitna druga strokovna 
opravila, ki ne spadajo v okvir zakonskih nalog javne gozdarske 
službe. Taka opravila so: določitev normativov za posamezna de-
lovna opravila, ocena strukture gozdno lesnih sortimentov, iz-
račun cene lesa na panju, klasiranje lesa, nadzor izvajanja del, 
prevzem zaključenega delovišča, priprava pogodbe z izvajalcem 
del ipd. Cenik opravil je na spletni strani Zavoda za gozdove Slo-
venije. Lastnikom gozdov priporočajo, da se med seboj poveže-
jo pri pripravi na izvedbo sanacije gozda še preden se oglasijo 
pri revirnem gozdarju oz. na krajevni enoti. Priprava del za sa-
nacijo gozdov bo bistveno učinkovitejša, če bodo zavod zapro-
sili za pomoč povezani v skupino, saj bo za večje količine del 
lažje poiskati izvajalce, izvedba pa bo tudi cenejša. P. P.

Zavod za gozdove ponuja pomoč 
pri sanaciji poškodovanih gozdov

Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo je v leto-
šnjem marcu objavilo javni 
razpis za sofi nanciranje za-
četnih investicij podjetij, ki 
ustvarjajo ali ohranjajo delov-
na mesta na območju dveh za-
savskih in ene posavske občine 
za obdobje 2014-2015. Cilj jav-
nega razpisa je zmanjšati zao-
stanek v razvoju ter omogočiti 
nova delovna mesta in zapo-
slovanje ter zagon novih ino-
vativnih podjetij. Okvirna vi-
šina razpoložljivih sredstev za 
omenjeni leti znaša tri milijo-
ne evrov. V predstavitvi razpisa 

Trem občinam na voljo trije milijoni evrov
RADEČE – 31. marca je v Domu kulture Radeče potekal posvet o možnostih črpanja sredstev, namenje-
nih problemskemu območju občin Trbovlje, Hrastnik in Radeče, ki so ga pripravili Regionalni center za 
razvoj Zasavja, Regionalna razvojna agencija Posavje ter Občine Trbovlje, Hrastnik in Radeče v sodelo-
vanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

je bilo mogoče tudi slišati, da 
bodo letos zagotovili 400.000 
evrov za enostavnejše inve-
sticijske projekte, pri katerih 
bo višina sofi nanciranja znaša-
la od 10.000 do 50.000 evrov, 

milijon pa bo za zahtevnejše 
projekte, kjer bo sofi nancer-
ski delež znašal od 50.000 do 
500.000 evrov. V prihodnjem 
letu bo na voljo še 1.428.000 
evrov. Na razpis se lahko pri-

javijo podjetja in samostojni 
podjetniki, ki bodo investici-
jo izvedli v občinah Trbovlje, 
Hrastnik in Radeče. Vlogo je 
mogoče oddati do 28. aprila. 
Odpiranje vlog bo potekalo 
na sedežu MGRT in ne bo jav-
no. Prijavitelji bodo o rezulta-
tih javnega razpisa obveščeni s 
sklepom v roku 60 dni.
V razpravi je podjetnike zani-
malo, zakaj je rok razpisa tako 
kratek, komu je razpis name-
njen, zakaj so razpisni pogo-
ji drugačni kot za ostalo Slo-
venijo itd. V pojasnilih je bilo 
nato slišati, da je javni razpis 
namenjen vsem podjetjem, ki 
pa morajo ustrezati razpisnim 
pogojem. Pri izpolnjevanju 
prijave na razpis se je mogo-
če obrniti na Regionalni cen-
ter za razvoj Zasavja in na RRA 
Posavje. 
 S. Radi

Organizatorji posveta so odgovarjali tudi na vprašanja 
prisotnih podjetnikov v dvorani.

NOVI PEUGEOT 308

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,6–5,8 l/100 km. Izpuh CO2: 93 –134 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 novih 

osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

novi308.si

 

Novi peugeot 308 smo bogato opremili in vam ga skupaj s programom cenejšega vzdrževanja Moj Peugeot in štirimi leti jamstva 

ponujamo po odlični ceni: 13.990 evrov za bencinski motor in samo 300 evrov več za dizelski.

*  Peugeot 308 za 13.990 €. Ponudba velja za peugeot 308 ACCESS 1,6 THP z meglenkami in kljukami v barvi karoserije ob nakup s pomočjo Peugeot Financiranja (produkt povezani). Štiri leta 

jamstva vključuje dve leti pogodbene garancije in dve leti jamstva OPTIWAY oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov.

PREVZAME VAŠE CUTE.
NOVI PEUGEOT 308 za 13.990 €*

Samo 300 € doplačila za dizelski motor

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

V zadnjih letih se je tu po za-
slugi nekaj večjih prideloval-
cev, ki so se usmerili v pridela-
vo zelenjave, razvilo največje 
zelenjadarsko območje v Slo-
veniji, kjer zraste kar pribli-
žno 3.500 ton zelenjave letno, 
precej površin pa pokriva-
jo tudi nasadi jagod in trsnih 
cepljenk. Tovrstna intenziv-
na pridelava nujno potrebuje 
namakanje, zato so že pred 
pred leti na južnem delu ob-
močja zgradili namakalni sis-
tem, zaradi želje in potrebe 
po širitvi pridelovalnih povr-
šin pa so pridelovalci v sode-
lovanju z Občino Krško pričeli 
s pridobivanjem potrebne do-
kumentacije in soglasij lastni-
kov zemljišč. Teh je na obmo-
čju druge faze sistema kar 166 
in zbrati je bilo potrebno so-
glasja za 80 odstotkov povr-
šin. Po več letih priprav, pri 
katerih seveda ni šlo brez za-
pletov, je Občina Krško de-
cembra lani podpisala dobrih 
815 tisoč evrov vredno pogod-
bo (kar 75 % sredstev prispeva 
Evropski kmetijski sklad za ra-

Namakalni sistem Kalce-Naklo II 
bo predvidoma zgrajen do junija
KALCE-NAKLO - Na poljih med Velikim in Malim Mraševim, Kalce-Naklom in Pristavo oz. na t. i. Mraševskem 
polju že nekaj tednov poteka gradnja druge faze namakalnega sistema Kalce-Naklo II. Možnost namakanja 
iz reke Krke se bo tako s 110 hektarjev zemljišč, na katerih že od leta 2006 deluje prva faza omenjenega 
sistema, razširila še na 155 hektarjev zemljišč severno od ceste Kostanjevica na Krki – Brežice. 

zvoj podeželja, 25 % država, 
Občina Krško pa krije DDV) z 
izbranim izvajalcem del, pod-
jetjem Gradnje Boštanj, ki je 
zaradi neugodnih vremenskih 
razmer z deli na terenu začel 
kasneje, kot je bilo načrtova-
no. Kot je povedal nadzornik 
projekta Ivan Juvanc, so ime-
li na določenih odsekih devet-
kilometrskega sistema težave 
tudi zaradi vdora podtalnice, v 
gradnjo pa so se vključili tudi 

arheologi, saj gre za območje, 
ki je bilo že v preteklosti zna-
no kot arheološko najdišče. 
Že v prvih izkopih povsem bli-
zu črpališča, ki je bilo zgraje-
no že za prvo fazo sistema, so 
naleteli na določene najdbe, 
a po Juvančevih besedah ne 
ovirajo poteka del, ki se kljub 
temu ne bodo zaključila v po-
godbenem roku, to je do 30. 
aprila, ampak jih bo potreb-
no podaljšati za približno 45 

dni. Gradnja bo tako zaključe-
na predvidoma do junija, upo-
rabno dovoljenje pa na Obči-
ni Krško pričakujejo v avgustu. 
Upravljalec sistema bo izbran 
z razpisom v skladu z zakonom 
o javnem naročanju. Namakal-
ni sistem Kalce-Naklo je sicer 
ob Ormožu in Gorišnici eden 
izmed zgolj treh velikih na-
makalnih sistemov v Sloveniji.

Kmetovalci – na območju se jih 
zgolj s kmetovanjem profesi-
onalno ukvarja 12 – imajo od 
razširitve namakalnega siste-
ma seveda velika pričakova-
nja, saj jim bo omogočila ši-
ritev pridelave in s tem večjo 
konkurenčnost. Kot nam je po-
vedal eden izmed večjih pri-
delovalcev zelenjave Andrej 
Turk, so z izvajalci del na te-
renu zadovoljni, saj se z njimi 
sproti usklajujejo o podrobno-
stih izvedbe, seveda pa že z 
nestrpnostjo čakajo, da bo po 
ceveh, ki jih izvajalci del zako-
pavajo v zemljo, stekla voda.

 Peter Pavlovič

Nadzornik projekta Ivan Juvanc ob izkopu pri črpališču, 
ki mora zaradi arheoloških najdb zaenkrat ostati odprt. 
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V občini Sevnica je 32 javnih vodovodov, ki s pit no 
vodo oskrbujejo 13.953 prebivalcev izmed 17.567 
vseh prebivalcev s stalnim bivališčem v občini Sev-
nica, kar pomeni, da se 79,4 % občanov oskrbuje s 
pitno vodo iz javnih vodovodov. Od tega izvajalec 
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica, 
Komunala d.o.o. Sevnica, upravlja 7 vodovodnih 
sistemov in zagotavlja pitno vodo 9.930 občanom 
(56,5 %). Poleg tega Komunala dodatno nadzira 
kakovost vode še na 22 javnih vodovodih s sta-
lišča zagotavljanja odgovorne osebe, ustreznem 
ukrepanju ter obveščanju uporabnikov v prime-
ru ugotovljene neskladnos  , na osnovi sistema 
notranjega nadzora HACCP. Vzdrževanje vodovo-
dnih sistemov na teh vodovodih pa je še vedno v 

domeni krajevnih skupnos   ali vaških vodovodnih 
odborov. Na 3 javnih vodovodih, ki s pitno vodo 
oskrbujejo 320 oseb, v letu 2013 še ni bilo vzpo-
stavljenega nadzora nad kakovostjo pitne vode s 
strani Komunale d.o.o. Sevnica, zato podatkov o 
rezulta  h analiz v spodnji tabeli ni (opomba v ta-
beli: ni pod nadzorom Komunale). Sodelovanje z 
vzdrževalci, upravljavci lokalnih javnih vodovodov 
je korektno in učinkovito, saj se kakovost vode v 
občini Sevnica z le   vidno izboljšuje.

V nadaljevanju so predstavljeni rezulta   analiz po 
posameznih javnih vodovodih, opravljenih v okvi-
ru notranjega nadzora HACCP v letu 2013:

Iz rezultatov analiz je razvidno, da je bilo na javnih 
vodovodih v okviru notranjega nadzora HACCP 
odvze  h 181 vzorcev pitne vode za mikrobiolo-
ške preiskave ter 62 vzorcev za kemične preiska-
ve pitne vode. Izmed vseh odvze  h vzorcev za mi-
krobiološke preiskave je bilo 26 vzorcev (14,4 %) 
neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) določenimi 
parametri zaradi prisotnos   ene ali več vrst bak-
terij, in sicer: 

• E. coli (Escherichia coli): bakterija vedno kaže 
na fekalno onesnaženost, t.j. onesnaženost s 
človeškim ali živalskim blatom. Voda, v kate-
ri je E.coli, lahko ogroža zdravje uporabnikov, 
zato je potrebno vodo pred uporabo ustrezno 
pripravi   (npr. dezinfekcija s klorom) ali jo pre-
kuha  . V letu 2013 je bila potrjena prisotnost 
E. coli v 3 odvze  h vzorcih pitne vode (1,7 %) 
in v nobenem primeru ni predstavljala tvega-
nja za zdravje uporabnikov. V primerjavi z le-

tom 2012 se je pojavnost te bakterije zniža-
la (z 2,5 %).

• koliformnih bakterij, ki kažejo na onesnaženje 
z večjimi količinami organskih in anorganskih 
snovi iz okolja, neustreznost priprave pitne 
vode, onesnaženje po pripravi vode, poško-
dovanost omrežja, neustrezno vzdrževanega 
hišnega priključka ... Prisotnost teh bakterij za 
zdravje ni nevarna, kljub temu moramo v sis-
temu preveri   vzroke za pojav neskladnos   in 
jih čim prej odpravi  .

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

Vseh 62 odvze  h vzorcev pitne vode je bilo skla-
dnih s predpisanimi fi zikalno kemijskimi parame-
tri. 

Analize pitne vode na javnih vodovodih 
v občini Sevnica v letu 2013

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

MO-36°C – število mikroorganizmov pri 36°C 48 h | MO-22°C – število mikroorganizmov pri 22°C 48 h 
NTU – motnost | CP – Clostridium perfringens   

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

št. JAVNI 
VODOVOD ZAJETJE ŠT. OSEB

ŠT. ANALIZ
neskladni/

skupaj odvze  VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

MO KE

 KS SEVNICA 

1. Sevnica Dolna, S  lles 5495 3/20 0/8 C, upravljavec Komunala
2. Žigrski vrh Topolina 170 1/1 0/1 C, E. coli
3. Cirje – Ledina Cirje 101 0/1 0/1
4. Lončarjev Dol Lončarjev Dol 60 ni pod zdr. nadzorom Komunale

 KS BOŠTANJ  

1. Okič Grahovica 90 4/4 0/1 C, E. coli
2. Log Log I, Log II, Log III 322 1/5 0/3 C, E. coli
3. Boštanj B-I, B-II 1 100 2/21 0/7 C
4. Lukovec Močile, Zajček 187 0/6 0/1
5. Vrh pri Boštanju Grahovica I 114 1/1 - C
6. Šmarčna - Kompolje B-3 270 1/6 0/1 C

 KS ŠENTJANŽ  

1. Primštal - Šentjanž Stara Gora - Primštal 150 0/6 0/1
2. Veliki Cirnik Slapšak 64 3/4 0/2 C, MO-36°C
3. Češnjice Hladilnik 60 ni pod zdr. nadzorom Komunale

 KS TRŽIŠČE  

1. Nova gora Vr  na Radovan, 
Nova gora 733 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Skrovnik Skrovnik 65 0/3 0/1
3. Spodnje Vodale Sklepnica 142 0/4 0/1  

4. Mlade  če - 
Gabrijele - Pijavice Pasji graben 114 0/4 -  

KS KRMELJ

1. Krmelj Vr  na Krmelj 1 837 2/11 0/4 C; upravljavec Komunala

 KS LOKA 

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

6. Okroglice Neimenovano 35 0/2 - JV zaradi turist. gos  lne; 
lastna oskrba

 KS STUDENEC 

1. Primož Vr  na Primož, 
Studenec 996 1/10 0/4 C; upravljavec Komunala

2. Arto Vr  na Arto 68 0/12 0/4 nadzor kakovos   Kostak Krško, 
upravljavec Komunala

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

 KS ZABUKOVJE 

1. Trnovec Neimenovano 80 1/3 0/1 MO-36°C, lastna oskrba

 KS BLANCA  

1. Blanca Vr  na Blanca 672 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Dolnje Brezovo - 
INPLET Vodnjak INPLET 129 0/10 0/4 upravljavec Komunala

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

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

št. JAVNI 
VODOVOD ZAJETJE ŠT. OSEB

ŠT. ANALIZ
neskladni/

skupaj odvze  VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

MO KE

 KS SEVNICA 

1. Sevnica Dolna, S  lles 5 495 0/9 1/9 NTU; upravljavec Komunala

 KS BOŠTANJ  

1. Okič Grahovica 90 0/2 0/2
2. Log Log I, Log II, Log III 322 0/2 0/2
3. Boštanj B-I, B-II 1 100 0/5 0/5
4. Lukovec Močile, Zajček 187 0/2 0/2
5. Vrh pri Boštanju Grahovica I 114 0/2 0/2
6. Šmarčna - Kompolje B-3 270 0/2 0/2

 KS ŠENTJANŽ  

1. Primštal - Šentjanž Stara Gora - Primštal 150 0/2 0/2
2. Veliki Cirnik Slapšak 64 0/2 0/2

 KS TRŽIŠČE  

1. Nova gora Vr  na Radovan, 
Nova gora 733 0/5 0/5 upravljavec Komunala

2. Spodnje Vodale Sklepnica 142 0/2 0/2  

3. Mlade  če - 
Gabrijele - Pijavice Pasji graben 114 0/2 0/2  

KS KRMELJ

1. Krmelj Vr  na Krmelj 1 837 1/9 0/9 C; upravljavec Komunala

 KS LOKA 

1. Loka Žirovnica 264 0/2 0/2
2. Breg Neimenovano 85 1/2 0/2 C
3. Razbor - Lisce Lisce - Razbor 98 2/2 0/2 C, E. coli

 KS STUDENEC 

1. Primož Vr  na Primož, 
Studenec 996 0/5 0/5 upravljavec Komunala

 KS ZABUKOVJE 

1. Trnovec Neimenovano 80 0/2 0/2

 KS BLANCA  

1. Blanca Vr  na Blanca 672 0/5 0/5 C, E. coli; upravljavec Komunala

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

3. Dolnje Brezovo Cvetoči Studenček 84 0/2 0/2 lastna oskrba

Navodila o prekuhavanju vode:

1. Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
2. Tri minute vretja pomeni široko varnost.
3. Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato fi ltriramo.
4. Prepreči   je treba možnost naknadnega onesnaženja.
5. Vodo shranimo na hladnem.
6. Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Državni monitoring v letu 2013 se je izvajal na 21 
javnih vodovodih. Odvze  h je bilo po 68 vzorcev 
za mikrobiološke preiskave pitne vode ter kemične 
preiskave pitne vode. Iz rezultatov je razvidno, da 
je bilo 6 vzorcev neskladnih v mikrobioloških pa-
rametrih (8,8 %) in 1 vzorec v fi zikalno kemičnih 
parametrih zaradi povišane motnos  .   

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

Poleg notranjega nadzora se na javnih vodovo-
dih izvajajo še analize pitne vode v okviru držav-
nega monitoringa, ki je v pristojnos   Ministrstva 

za zdravje. V spodnji tabeli navajamo še rezultate 
analiz v okviru državnega monitoringa:

Na vodovodnih sistemih, kjer se ugotovi priso-
tnost E. coli v koncentraciji več kot 5 MPN/100 

ml, je potrebno zaradi varovanja zdravja uporab-
nikov vodo pred uporabo prekuhava  .

V letu 2013 tovrstnih primerov ni bilo eviden  -
ranih.

Stanje oskrbe s pitno vodo se v občini Sevnica iz 
leta v leto izboljšuje, kar je rezultat inves  cij Obči-
ne v izgradnjo javnih vodovodov. Z izgradnjo novih 
odsekov vodovodov se omogoči povezava lokalnih 
javnih in zasebnih vodovodov na javne vodovode 
v upravljanju izvajalca javne službe. Prevezave so 
običajno izvedene na  s  h vodovodih, kjer obsta-
ja interes uporabnikov o priključitvi na javni vodo-
vod ali primanjkuje vode na obstoječih sistemih ali 
je neustrezna kakovost vode. Največjo težo pri na-
črtovanju inves  cij in prevezavah vodovodov ima 
vsekakor zagotavljanje kakovostne pitne vode, kar 
je hkra   tudi obveza Občine, določena z Uredbo 

o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/12). V letu 
2013 se je oskrba s pitno vodo preko javnih vodo-
vodov v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica pri-
čela v naseljih Vrhek in Stržišče.  

Na preostalih lokalnih javnih vodovodih se bo do 
ureditve upravljanja v okviru izvajalca javne služ-
be oskrbe s pitno vodo izvajal redni nadzor po na-
čelih sistema HACCP. Rezulta   analiz pitne vode 
bodo narekovali nadaljnje priključevanje vodovo-
dov na večje. 

Podrobne informacije o vzorčenju pitne vode za 
leto 2013 in rezulta  h le-teh lahko pridobite na 
Komunali d.o.o. Sevnica, tel. 07/81 64 724. 
 nadaljevanje na str. 11
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PARAMETER NORMATIV (%)
REZULTAT (%)

ČN Sevnica

KPK 80 92,8

BPK5 90 96,4

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV V L. 2013 4

Iz tabele je razvidno, da so povprečni učinki čiščenja na vseh napravah skladni z veljavno zakonodajo.

 JAVNO PODJETJE
 KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

Informacija o količinah zbranih odpadkov 
v občini Sevnica v letu 2013
nadaljevanje s str. 10
Tudi v letu 2013 je Komunala d.o.o. Sevnica sledila 
cilju vse večje stopnje ločevanja odpadkov na izvo-
ru. V ta namen so bili postavljeni novi ekološki oto-
ki za ločeno zbiranje odpadnega papirja, kartona in 
kovinske, plas  čne, sestavljene ter steklene embala-
že. Na območju občine Sevnica jih je skupno že 128. 

Dodatno izločanje ločenih frakcij je omogočilo 
še izločanje frakcij iz zbranih mešanih komunal-
nih odpadkov na napravi za mehansko obdelavo 
v Krškem in dodatna obdelava pred samim odla-
ganjem na deponiji CeROD. V vseh večjih nase-
ljih poteka tudi redno ločeno zbiranje bioloških 
odpadkov. Odvoz kosovnih odpadkov uporabni-
kom omogočimo po predhodnem naročilu preko 
celega leta, enkrat letno pa organiziramo tudi ak-
cijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.  

Rezultat izvajanja zgoraj navedenih ak  vnos   in 
vse večje ekološke ozaveščenos   naših uporab-
nikov je znižanje količin odloženih odpadkov na 
deponiji. V letu 2013 smo odložili 1.773.356 kg 
odpadkov, kar predstavlja 35,4 % vseh zbranih ko-
munalnih odpadkov na območju občine Sevnica. 
V primerjavi z letom 2012 smo odložili za 25,6 % 
manj odpadkov. 
  
Nasprotno pa opazujemo trend višanja količin lo-
čeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov. V ta-
beli so prikazane količine zbranih ločenih frakcij iz 
ekoloških otokov in nevarnih odpadkov na Zbir-
nem centru in v akciji zbiranja nevarnih odpad-
kov. Podrobnejša tabela za vse vrste odpadkov in 
trendi ras   so na voljo na naši spletni strani www.
komunala-sevnica.si v rubriki dejavnos   - ločeno 
zbiranje.

Prikazani rezulta   so odraz ekološkega ravnanja in 
ozaveščenos   naših uporabnikov, ki je vsako leto 
bolj opazno. Takšnega sodelovanja in še boljših re-
zultatov skupnega dela si želimo tudi v prihodnje. 

V kolikor želite dodatne informacije v zvezi z ravna-
njem z odpadki, nas pokličite na tel. 07/81 64 714. 

Informacija o čiščenju odpadnih voda na 
čis  lnih napravah v letu 2013
Komunala d.o.o. Sevnica je upravljavec central-
ne čis  lne naprave Sevnica (CČN), čis  lne napra-
ve Kompolje ter rastlinske čis  lne naprave (RČN) 
Bazga. Skladno z zakonodajo in v njej predpisano 
terminsko dinamiko se na njih izvajajo obratovalni 
monitoringi, ki prikažejo učinke čiščenja posame-

zne naprave. Monitoring na ČN Kompolje se izva-
ja na 3 leta, na ČN Bazga na 2 le  , na CČN Sevnica 
letno. V letu 2013 so se izvajali le monitoringi na 
CČN Sevnica (4 vzorčenja). Letni povprečni učinek 
čiščenja je prikazan v spodnji tabeli:  

 

KOLIČINE ZBRANIH IN ODDANIH LOČENIH FRAKCIJ v kg
papirna in kartonska 

embalaža
steklena 

embalaža
drobna 

embalaža
nevarni 
odpadki

l. 2012 326.192 129.320 150.980 14.690

l. 2013 343.000 152.650 194.900 15.090

KPK-kemijska potreba po kisiku; BPK5 – biološka potreba po kisiku

Župan Srečko Ocvirk je 31. 
marca na Gradu Sevnica kot 
predstavnik investitorja z iz-
vajalci projektov podpisal 
vse tri pogodbe. Skupna vre-
dnost navedenih energet-
skih sanacij znaša 1,85 mili-
jona evrov. Operacije delno 
fi nancira Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada, izvaja-
jo pa se v okviru operativne-
ga programa razvoja okoljske 

Pričetek energetskih sanacij javnih objektov
Občina Sevnica v luči odgovornosti do okolja in skladno z usmeritvami energetske učinkovitosti priče-
nja s sklopom več energetskih sanacij javnih objektov. Prve med njimi so energetske sanacije Osnovne 
šole Sava Kladnika Sevnica in enote vrtca Kekec, telovadnice pri sevniški osnovni šoli ter Zdravstvene-
ga doma Sevnica. 

in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007-2013, 6. ra-
zvojne prioritete »Trajnostna 
raba energije«, 1. predno-
stne usmeritve »Energetska 
sanacija javnih stavb«. Sku-
pna višina predvidenih sofi -
nancerskih sredstev za vse 
tri projekte znaša 1,4 milijo-
na evrov. Podpisu pogodb so 
sledile uvedbe v delo za vse 
tri projekte.

Namen projekta Energetska 
sanacija OŠ Sava Kladnika 
in enote Kekec je zmanjša-
nje porabe energije in izbolj-
šanje bivalnega ugodja za po-
trebe pouka, cilj investicije 
pa je izboljšava toplotne ka-
rakteristike objektov z zame-
njavo ekološko čistejšega in 
obnovljivega vira energije. 
Osnovna šola in vrtec sta se-

stavljena iz osmih, med seboj 
povezanih objektov, ki so vsi 
potrebni energetske sanacije 
in so bili grajeni fazno, med 
obratovanjem objekta pa se je 
namembnost posameznih de-
lov objekta ali prostorov tudi 
spremenila. Šola je bila zgra-
jena leta 1964 ter naknadno, v 
različnih obdobjih, večkrat do-
zidana ali nadzidana, prvotne 
površine šole pa nikoli niso bile 
celostno obnovljene. Predmet 
energetske sanacije je zame-
njava salonitne kritine z izola-
cijo, delna zamenjava stavb-
nega pohištva, ovoj zgradbe in 
obnova kotlovnice z namesti-

tvijo kogeneratorja. Pogodbe-
na vrednost projekta, katerega 
izvajalec je podjetje Marko-
Mark, d.o.o., znaša 1.413.000 
evrov. Rok za izvedbo del je 
31. 8. 2014.

Cilj projekta Energetska sana-
cija telovadnice pri OŠ Sev-
nica je zmanjšanje porabe 
energije za ogrevanje ter iz-
boljšanje pogojev za vzgojo, 
izobraževanje, šport in rekre-
acijo. Objekt telovadnice je 
bil zgrajen leta 1994 ter je se-
stavljen iz osrednje dvorane 
in pomožnih prostorov pod tri-
buno. Grajen je bil na tipičen 
način takratne izgradnje, kar 
pomeni, da je – kljub sicer do-
bremu rednemu vzdrževanju – 
slabo izoliran in ne ustreza da-
našnjim zahtevam energetsko 
učinkovite gradnje. Predmet 
investicije je izvedba fasade s 
toplotno izolacijo, zamenjava 
oken in vrat na lupini stavbe 
ter izvedba dodatne toplotne 
izolacije strehe. Pogodbe-
na vrednost projekta znaša 
250.000 evrov, izvajalec pa je 
podjetje Mollier d.o.o. Rok za 
izvedbo del je 31. 8. 2014.

Podpisana je bila tudi pogod-
ba za projekt Energetska sa-
nacija Zdravstvenega doma 
Sevnica. Starejši del objek-
ta Zdravstvenega doma Sevni-
ca je bil zgrajen leta 1972 in 
obsega tri etaže, novejši del 
objekta pa leta 1990 in prav 

tako obsega tri etaže, povezu-
je pa ju trietažni vezni trakt. 
Energetske sanacije objektov 
so se v ZD Sevnica lotili že v 
letu 2007, ko so pričeli z me-
njavo oken in radiatorjev, na-
daljnja dela so potekala tudi v 

letu 2012 z dokončanjem za-
menjave radiatorjev in delno 
toplotne izolacije stropa. Šib-
ka točka ZD Sevnica ostaja zu-

nanji ovoj stavbe, saj je grajen 
s slabo toplotno zaščito in se 
zato preko njega nepotrebno 
izgublja veliko toplotne ener-
gije. Celovita energetska sa-
nacija objekta bo dokončana 
s toplotno izolacijo fasade. Z 
investicijo bo povečana učin-
kovita raba energije in s tem 
zmanjšana energetska potra-

tnost objekta, s čimer se bodo 
bistveno zmanjšali tudi stroški, 
povezani z energetsko oskrbo 
objekta. Pogodbena vrednost 
investicije znaša 180.000 evrov 
in je prav tako sofi nancirana iz 
sredstev Kohezijskega sklada. 

Energetsko sanacijo sofi nan-
cira Zdravstveni dom Sevnica 
v višini 60.000 evrov (v manj-
šem deležu tudi Lekarna Sevni-
ca, ZZZS in Sanolabor), razliko 
pa bo iz proračuna krila Obči-
na Sevnica. Izvajalec projekta 
je podjetje Remont d.d., rok 
za izvedbo del je 31. 6. 2014.

Ob slavnostnem podpisu po-
godbe so poleg župana Srečka 
Ocvirka prisotnim spregovorile 
tudi predstojnice javnih zavo-
dov, v katerih se pričenjajo in-
vesticije – ravnateljica OŠ Sava 
Kladnika Sevnica Mirjana Je-
lančič, ravnateljica Vrtca Cici-
ban Sevnica Vlasta Fele in di-
rektorica Zdravstvenega doma 
Sevnica Vladimira Tomšič. Pro-
jektom so zaželele uspešno iz-
vedbo. Z igranjem na fl avto 
je dogodek kulturno obogatila 
fl avtistka Lara Senica, učenka 
Glasbene šole Sevnica.
 Foto: Občina Sevnica

Gradbene parcele na Dolnjem Brezovem
V teku je informativno zbiranje ponudb za nakup gradbenih 
parcel v novem delu stanovanjskega naselja na Dolnjem Bre-
zovem. Gre za sedem gradbenih parcel v velikosti od 800 do 
1000 m2, ki so delno komunalno opremljene z vodovodom in 
cestno povezavo, dokončanje komunalne opremljenosti pa je 
načrtovano v letošnjem letu. Parcele se bodo prodajale po-
samično. Navedena izklicna cena je od 15,4 do 18,8 evra/m2. 
Komunalni prispevek v ceno ni vključen. 

Interesenti za nakup lahko nezavezujoče vloge za nakup po-
sredujejo na naslov Občine Sevnica (Glavni trg 19 a, Sevnica 
oziroma e-naslov obcina.sevnica@siol.net). V primeru izraže-
nega interesa bo Občina Sevnica skladno z zakonom izvedla 
postopek javne dražbe.  Foto: arhiv Občine Sevnica

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Podpis pogodbe za največjo investicijo, energetsko sana-
cijo OŠ Sava Kladnika in enote Kekec, s podjetjem Mar-
koMark d.o.o. (foto: Rok Petančič)

Enota Kekec Vrtca Ciciban Sevnica

Telovadnica pri OŠ Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica (vir: ZD Sevnica)

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

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

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

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

Zaradi pogostih poplav, s ka-
terimi se soočamo v občini, 
je posebna skrb namenjena 
prav vzdrževanju reševalnih 
čolnov in opreme. Župan ob-
čine Brežice Ivan Molan je v 
mesecu aprilu Prostovoljne-
mu gasilskemu društvu Krška 
vas v ponovno uporabo pre-
dal popravljen reševalni čoln 

ELAN T-401, ki je bil poško-
dovan ob opravljanju nalog 
zaščite in reševanja ob veli-
kih poplavah. Čoln je Občina 
opremila tudi s štirimi novimi 
vesli. Ob prejemu čolna se je 
poveljnik PGD Krška vas Mar-
ko Lubšina zahvalil in dejal, 
da upa, da bo čoln, ki ga 
društvo ob poplavah upora-
blja za prevoz oseb, premo-

ženja in opreme, čim manj-
krat v uporabi. 

Zaradi izboljšanja delovanja 
občinskih sil za zaščito, reše-
vanje in pomoč Občina Bre-
žice redno skrbi za popravilo 
opreme, namenjene reševa-
nju in pomoči ob naravnih ne-
srečah, še posebej ob popla-

vah. Konec leta 2012 je tako 
poskrbela za servis izvenkr-
mnega motorja YAMAHA 40, 
ki je v uporabi PGD Loče, ko-
nec avgusta 2013 je zagoto-
vila popravilo ob reševanju 
živali poškodovanega čol-
na ELAN T-401 ter popravilo 
izvenkrmnega motorja TO-
MOS 18, ki je v uporabi PGD 
Brežice. V letošnjem letu bo 

Občina v skladu z Odlokom 
o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami na obmo-
čju občine Brežice za eki-
po za reševanje na vodi in iz 
vode v sestavu tehnično reše-

BRKICA
14067B

SMEŠKO
14066B
Skupen dom iščeta prisrčna pas-
ja bratca majhne ras  , Smeško 
(levo) in Brkica (desno), stara 
cca. osem mesecev, dobrovolj-
na mešančka s terierjem. Psička 
si želita skupen dom, saj sta zelo 
navezana drug na drugega.

14056B 
Toplega doma si želi prijazna 
psička  pa in velikos   
jazbečarke, zdrava, stara cca. 
leto in pol, navezana na ljudi, 
najdena skupaj z mladiči v 
gozdu v Trebežu. 

Vabilo občankam in občanom 
k vključitvi v enote 

Civilne zaščite občine Brežice
Občina Brežice vljudno vabi občanke in občane k vključi-
tvi v ekipo za reševanje na vodi in iz vode v okviru tehnič-
no reševalne enote pri Civilni zaščiti občine Brežice in v 
druge enote Civilne zaščite občine Brežice.

V enote Civilne zaščite občine Brežice ste vabljeni vsi dr-
žavljani Republike Slovenije, starejši od 18 let (razen raz-
porejenih k opravljanju vojaške ali delovne dolžnosti ter 
gasilcev), ki bi v primeru naravnih in drugih nesreč žele-
li pomagati ter reševati ljudi, živali, premoženje, kultur-
no dediščino ter okolje.

Z namenom pristopa k Civilni zaščiti občine Brežice se lah-
ko kadarkoli med delovnim časom zglasite v pisarni sveto-
valca za področje zaščite in reševanja Romana Zakška v 
stavbi Občinske uprave Občine Brežice, na naslovu Cesta 
prvih borcev 18 v Brežicah ali ga pokličete na telefon št. 
07/62-05-506.

Občina Brežice je v preteklih 
letih po vseh krajih občine 
investirala skoraj 100 milijo-
nov evrov, močan investicij-
ski cikel se v zadnjem času še 
bolj usmerja v dvig kakovo-
sti bivanja. Med prednostni-
mi nalogami občine je prav 
gotovo zagotoviti čim večjo 
prometno varnost občank in 
občanov. Poleg podpore pri 
osveščanju ljudi o varnosti 
v prometu, za kar skrbi ob-
činski Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, 
občina redno namenja prora-
čunska sredstva za investici-
je v izboljšanje prometne 
varnosti (gradnja pločnikov, 
modernizacija cest, prome-
tna signalizacija …). 

Gradnja pločnika na 
Bizeljski cesti v Brežicah 
Na Bizeljski cesti R1-219 je 
trenutno odprto gradbišče pri 
križanju z ulico Ob potoku in 
cesto v Zakot oz. Črnc, kjer 

Vabilo zainteresirani javnosti na 
predstavitev končnih predlogov 

občinskih načrtov zaščite in reševanja 
v občini Brežice – 18. in 22. 4. 2014

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov 
zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) Občina 
Brežice z namenom sodelovanja javnosti pri izdelavi 
občinskih načrtov zaščite in reševanja po uskladitvi načrta 
zaščite in reševanja z županom, nosilci načrtovanja 
ter drugimi izvajalci, ki sodelujejo pri izvajanju nalog 
zaščite in reševanja in Izpostavo URSZR Brežice, na 
spletu občinske uprave pod rubriko »občinska uprava« 
ter »zaščita in reševanje« javno predstavlja 

• končni predlog občinskega načrta zaščite in reševanja 
ob železniški nesreči v občini Brežice,  

• končni predlog občinskega načrta zaščite in reševanja ob 
množični nesreči na avtocesti v občini Brežice, 

• končni predlog občinskega načrta zaščite in reševanja 
ob poplavah v občini Brežice ter 

• končni predlog občinskega načrta zaščite in reševanja ob 
pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Brežice, 
ki traja najmanj 30 dni. 

Predstavitve bodo potekale v veliki sejni sobi Občine 
Brežice (pritličje, Cesta prvih borcev 18, Brežice) v 
petek, 18. 4. 2014, in sicer ob 12. uri predstavitev 
končnega predloga občinskega načrta zaščite in reševanja 
ob železniški nesreči ter ob 13. uri predstavitev 
končnega predloga občinskega načrta zaščite in reševanja 
ob množični nesreči na avtocesti.

V torek, 22. 4. 2014, bo ob 12. uri predstavitev končnega 
predloga občinskega načrta zaščite in reševanja ob 
poplavah, ob 13. uri pa predstavitve končnega predloga 
občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu 
posebno nevarnih bolezni živali.

Načrte bo predstavil svetovalec za področje zaščite in 
reševanja Občine Brežice Roman Zakšek.

Vljudno vabljeni! 

Občina Brežice nadaljuje s projekti 
za večjo prometno varnost
BREŽICE – Varnost v prometu je izjemno pomembna, saj smo ljudje neprestano udeleženi v prometu 
kot pešci, kolesarji, motoristi in vozniki. Občina Brežice je v preteklem letu uredila pločnik v Globo-
kem in pločnik v Pišecah, v letošnjem letu bo urejen pločnik Župelevec ob regionalni cesti, pričela so 
se tudi dela izgradnje pločnika ob Bizeljski cesti v Trnju, kjer bo urejen prehod za pešce. 

se izvajajo 
dela za uredi-
tev prehoda 
za pešce čez 
o m e n j e n o 
cesto. Obmo-
čje gradnje 
se nahaja 
na cesti R1-
2 1 9 / 1 2 4 2 
(natančne-
je od cca km 
153+36 . 79 
do km 15.4 
+ 16.79), 
kjer se ure-
ja pločnik na 
desni strani 
(v smeri Bre-
žice) v dolži-
ni cca 40 m 
s prehodi za 
pešce, hkrati 
se ureja tudi 
nizkonapetostni vod (leva 
stran v smeri Brežic) in javna 
razsvetljava z ureditvami pre-
hoda za pešce (znaki z notra-
njo osvetlitvijo in bič). 

Dela se izvajajo po projek-
tni dokumentaciji, ki jo je 
izdelalo podjetje Inženiring 
IBT, Ljubljana d.d. Dela, ki se 
sedaj izvajajo, predstavljajo 

del 5. faze projektne doku-
mentacije za izgradnjo ploč-
nika rondo Tuš – rondo Trnje. 
Kot najugodnejši ponudnik 
je bilo za izvajalca izbrano 
podjetje CGP d.d. Vrednost 
pogodbenih del za izvedbo 
projekta Izvedba ureditev 
na Bizeljski cesti v Brežicah 
znaša 48.501,71 evrov z DDV.

Trenutno je že objavljeno 
javno naročilo Občine Breži-
ce za nadaljevanje del na t. 
i. 5. fazi projekta izgradnje 
pločnika rondo Tuš – rondo 
Trnje, in sicer ob državni ce-
sti R1-219 oz. delu Bizeljske 
ceste v Brežicah (od km cca 
15.396 do km cca 15.816) za 
gradnjo pločnika s pripada-
jočo infrastrukturo (odvo-
dnjavanje, zaščita in uredi-
tev komunalnih vodov …) ter 
z javno razsvetljavo v dolži-
ni cca 440 m. V skladu s ter-
minskim planom so dela na 
terenu načrtovana poleti in  
jeseni 2014.

OBVESTILO 
VSEM NOVIM IN OBSTOJEČIM ZAVEZANCEM 
ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ)

Po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki 
ga je sprejel Občinski svet Občine Brežice (objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 73/01 in 103/03), so zavezanci za njegovo 
plačilo vsi uporabniki zazidanih stavbnih zemljišč, ki leži-
jo v občini Brežice. To pomeni, da mora nadomestilo plače-
vati neposredni uporabnik poslovnega ali stanovanjskega 
objekta (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik …), ki 
je lahko fi zična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik. 

Zavezanci so dolžni Občini Brežice posredovati vse podatke 
za izračun nadomestila  in sodelovati pri nastavitvi eviden-
ce, ki jo izvaja Občina. Zavezanci odgovarjajo za pravilnost 
podatkov skladno s 15. in 18. členom Odloka o NUSZ, zato 
jih prosimo, da do 25. 4. 2014 pristojnim občinskim službam 
sporočijo vse spremembe (lastništvo oz. zavezanca za plači-
lo) v zvezi z navedenim.

Osebno se lahko zavezanci zglasijo na Občini Brežice  -  soba 
številka 18 (1. nadstropje) v času uradnih ur.

Spremembe lahko zavezanci sporočijo tudi pisno na naslov 
Občina Brežice (NUSZ), Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice. 

PGD Krška vas popravljen reševalni čoln
KRŠKA VAS - Občina Brežice namenja varnosti svojih občanov veliko pozornosti tudi z rednim vzdrževa-
njem in nakupi opreme, ki jo daje v uporabo prostovoljnim gasilskim društvom. 

valne enote pri Civilni zaščiti 
občine Brežice kupila alumi-
nijasti reševalni čoln z izven-
krmnim motorjem, ki bo olaj-
šal delo pripadnikom civilne 
zaščite v občini. 

Župan občine Brežice Ivan Molan in poveljnik PGD Krška 
vas Marko Lubšina ob popravljenem reševalnem čolnu
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9. javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem 

Občina Krško v svojem imenu in na podlagi razpolagalnih 
pravic, pridobljenih s strani Stanovanjskega sklada RS, jav-
nega sklada ter družbe Rudar Senovo, d.o.o., razpisuje od-
dajo neprofi tnih stanovanj v najem, ki bodo predvidoma 
vseljiva v letu 2014 in letu 2015. Predmet javnega razpisa 
je 11 neprofi tnih stanovanj na območju občine Krško ter 
neprofi tna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti predno-
stne liste izpraznjena ali na novo pridobljena. Prednostna 
lista, ki bo oblikovana v juniju 2014, bo veljala do obja-
ve novega javnega razpisa za dodelitev neprofi tnih stano-
vanj. Pogoji za pridobitev neprofi tnih stanovanj v najem 
bodo navedeni v javnem razpisu, ki bo objavljen na sple-
tni strani Občine Krško.
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofi -
tnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem 
obrazcu Občine Krško, ki bo na voljo od 11. 4. 2014 do 
vključno 30. 4. 2014 v informacijski pisarni v pritličju Ob-
čine Krško ali v pisarni št. 401 nahaja v IV. nadstropju Ob-
čine Krško, in sicer vsak delovni dan od 7.30 do 15.00 ure, 
ob sredah do 16.30 ure in ob petkih do 13.00. Obrazec vlo-
ge bo na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani Ob-
čine Krško www.krsko.si. Vloge s prilogami morajo prosil-
ci poslati v času od 11. 4. 2014 do vključno 30. 4. 2014 
s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Krško, Cesta kr-
ških žrtev 14, 8270 Krško – s pripisom »9. JAVNI RAZPIS 
ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM – NE OD-
PIRAJ«. Vloge s prilogami lahko prosilci oddajo tudi oseb-
no v informacijski pisarni ali v pisarni št. 401 Občine Krško. 
Dodatne informacije posreduje mag. Janja Jordan, tel. št. 
07 49 81 279, e-mail: janja.jordan@krsko.si.

Kot je pojasnil vodja oddelka 
za družbene dejavnosti An-
drej Sluga, je Občina Krško 
vlogo za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za novo knji-
žnico podala že v letu 2010. 
Žal pa še danes ne more iz-
kazati pravice do gradnje 
na predvidenem zemljišču, 

saj je to delno v lasti Ko-
močarjevih. Dogovori o na-
kupu tega zemljišča trajajo 
že dlje časa, predvsem zara-
di dodatnih zahtev lastnikov 
na tem območju, povezanih 
z gospodarsko rabo njihovih 
nepremičnin, ki niso skladne 
z veljavnim prostorskim ak-
tom. V skladu s to zahtevo 
in dogovorom smo pristopili 
k pridobivanju vseh potreb-
nih soglasij, ki bodo osnova 
za pridobitev gradbenih do-
voljenj lastnikov parcel, ki 
mejijo na parcelo bodoče 
knjižnice. Po pridobitvi vseh 
soglasij je bila lani poleti na-
ročena nova cenitev nepre-
mičnin, s katero se je lastni-
ca strinjala in je za več kot 
60 tisoč evrov nižja od pred-
hodnih cenitev, ki so bile po-
trjene na Občinskem svetu. 
Lastništvo je pogoj za nada-
ljevanje postopka pridobitve 
gradbenega dovoljenja, Ob-
čina Krško pa je že večkrat 

Občinski svet potrdil nakup 
zemljišča za potrebe knjižnice
Občinski svet občine Krško je na 32. seji 3. aprila obravnaval tudi projekt izgradnje nove knjižnice. 
Svetniki so sprejeli sklep o nakupu dela nepremičnin v starem mestnem jedru Krškega za potrebe izgra-
dnje nove knjižnice za ceno do višine 185.000 evrov.

podaljšala rok za dostavo 
manjkajoče dokumentacije, 
nazadnje do 30. junija 2014. 
Svetniki so podprli predlog 
sklepa svetnika Primoža No-
vaka o nakupu dela nepre-
mičnin v lasti Ane Komočar 
v velikosti 909 m2 za ceno do 
višine 185.000 evrov. Občina 

Krško bo tako lahko pristo-
pila k sklenitvi kupoprodaj-
ne pogodbe v skladu s pogo-
ji iz sklepa.

Potrdili letni program 
javnih gospodarskih 
služb za 2014

Občinski svetniki so potrdi-
li tudi investicijski program 
za izgradnjo kompostarne na 
Centru za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad. Vrednost 
investicije znaša 1,411 mi-

lijona evrov in zajema vse 
stroške od projektiranja, 
nadzora in izvedbe gradbe-
no-obrtniških del, zaključila 
pa naj bi se do sredine nasle-
dnjega leta. Izdelana je bila 
projektna in investicijska do-
kumentacija ter pridobljeno 
gradbeno dovoljenje.

Sprejeli so tudi letni program 
javnih gospodarskih služb za 
leto 2014. Cene za vse de-
javnosti gospodarskih jav-
nih služb individualne rabe 
ostajajo enake, razen odla-
ganja odpadkov. Svet župa-
nov družbe CeROD je namreč 
v začetku marca sprejel nove 
cene odlaganja, zato je bila 
potrebna sprememba obsto-
ječih tarifnih sistemov. Tako 
bo cena na računih za komu-
nalne storitve za april, ki jih 
bodo občani prejeli v maju, 
pri storitvah, vezanih na od-
padke, razdeljena na ceno 
zbiranja in obdelavo odpad-
kov, za katero je pooblaščen 
koncesionar, in na ceno odla-
ganja, ki bo usklajena zaradi 
dviga cen odlaganja na regij-
skem odlagališču za 70 %. Za 
120-litrsko posodo bo ta cena 
predvidoma mesečno višja za 
0,6588 evra, za 240-litrsko 
pa za 1,3175 evra. Glede na 
količino odpadkov, odpelja-
nih v Novo mesto, se bo me-
sečno spreminjala.

Med drugim so svetniki spre-
jeli tudi predlog zaključne-
ga računa proračuna občine 
Krško za lansko leto z 32 mi-
lijoni evrov prihodkov in 30 
milijonov evrov odhodkov. V 
zadnjih štirih letih je bilo po 
besedah direktorice občinske 
uprave Melite Čopar realizi-
ranih 163 milijonov evrov od-
hodkov in prihodkov, od tega 
je Občina Krško pridobila 26 
milijonov evrov transfernih 
prihodkov od države in EU. 

Informacija o novem 
bazenu v Krškem

V decembru 2011 je Občinski 
svet Občine Krško sprejel in-
formacijo o stanju projekta, 
takrat pa se je javnost prvič 
seznanila s predlogom Pro-
jektne skupine za novi bazen 
o izgradnji pokritega bazena, 
dimenzij 25 x 30 m. Dve, še 
danes veljavni lokaciji za iz-
gradnjo novega bazena v Kr-
škem sta lokacija v sklopu 
stadiona Matije Gubca v Kr-
škem in lokacija nekdanjega 
bazena pri tovarni Vipap. Ne 
glede na lokacijo objekta pa 
so še odprta osnovna vpraša-
nja: strošek investicije (za-
gotavljanje virov sredstev), 
ekonomska upravičenost in-
vesticije, usoda šolskih ba-
zenov, bazen v Brestanici, 
strošek obratovanja in upra-
vljanje novega objekta … Ko-
nec leta 2013 je po besedah 
Andreja Sluge Občina naroči-
la analizo stroškov in koristi 
izgradnje novega 25-metr-
skega bazena na obeh ve-
ljavnih lokacijah, o rezul-
tatih katere bo seznanjena 
Projektna skupina za novi ba-
zen, potem še Občinski svet.

Tudi Občina Krško z grbom
Občinski svet je sprejel predlog odloka o grbu, znaku in za-
stavi Občine Krško, po katerem se bo kot simbol občine za 
posebne protokolarne namene uporabljal tudi grb Občine 
Krško in bo ob teh posebnih priložnostih nadomestil znak 
Občine Krško. Gre za posodobljen grb mesta Krško, ki upo-
števa vse heraldične in zgodovinske elemente grba in se bo 
uporabljal v prenovljeni, enobarvni obliki. KS mesta Krško 
je podala soglasje za uporabo grba tudi kot simbola občine. 

Z Odločbo o razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine je 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Obči-
ni Krško stopil ponovno v veljavo in uporabo. Občina Krško bo 
pristopila k pripravi baze zavezancev za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 (NUSZ). Zavezanec, 
ki ugotovi, da odmera nadomestila ne prikazuje dejanskega 
stanja, ima v skladu s pravnim poukom v roku 15 dni od pre-
jema odločbe pravico do pritožbe na pristojno davčno upravo. 
Zavezanec, ki bo za posamezni odmerni predmet prvič prejel 
odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča, lahko vloži zahtevo za oprostitev plačevanja nadomestila 
pri pristojni davčni upravi, skupaj s pritožbo na odločbo o od-
meri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v roku, ki je 
določen za pritožbo na odločbo. 
Občinski svet občine Krško je sprejel spremembo Odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško, s ka-
tero je zavezancem za plačilo NUSZ omogočil, da lahko vloži-
jo zahtevo za oprostitev plačevanja nadomestila pri pristojni 
davčni upravi do 15. maja 2014. To določilo velja le za leto 
2014 in je posledica že razveljavitve Zakona o davku na ne-
premičnine.
Nadomestilo predstavlja enega najpomembnejših virov lokalne 
skupnosti, namenja pa se opremljanju stavbnih zemljišč, ure-
janju javnih površin ter za vse ostale posege za dvig nivoja ko-
munalnega standarda vseh prebivalcev v občini. Nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje letno od zazidane-
ga in nezazidanega stavbnega zemljišča in sicer za stanovanj-
sko in poslovno dejavnost. Zavezanec za plačilo je neposredni 
uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik ozi-
roma najemnik poslovno-stanovanjskih prostorov).

V Krškem in na Senovem so konec marca stekla prva spomla-
danska dela na urbanih vrtovih, k urejanju katerih je Obči-
na Krško pristopila v sodelovanju s klubom Gaia. Kot je de-
jal župan mag. Miran Stanko, želi Občina Krško na zemljiščih 
v njeni lasti občanom omogočiti, da si uredijo svoje samoo-
skrbne vrtove, na katerih bi si lahko pridelali zdravo zelenja-

vo in sadje. V Krškem nad Kulturnim domom Krško je obmo-
čje 300 m2, kjer bo vzorčni vrtiček obdelovala brezposelna 
mama treh otrok iz Krškega. Na Senovem za stavbo krajev-
ne skupnosti nekatere vrtičke krajani že obdelujejo, na 80 
m2 je zaživel tudi vzorčni vrt, ki ga bodo obdelovali mladi iz 
Mladinske točke Senovo pod okriljem Mladinskega centra Kr-
ško. Po besedah vodje oddelka za družbene dejavnosti Ob-
čine Krško Andreja Sluge bodo simbolične cene za uporabo 
vrtov določene glede na odziv občanov. Vse občanke in obča-
ni, ki si želijo obdelovati svoj vrt, lahko več informacij dobi-
jo pri koordinatorki projekta Kristini Ogorevc Račič na elek-
tronskem naslovu kristinaor@gmail.com ali telefonski številki 
031 618 526. Ob dnevu Zemlje, 22. aprilu, ob 19. uri pa vsi 
vabljeni na predavanje Antona Komata o lokalni samooskr-
bi, ki bo potekalo v sejni sobi A občine Krško.

Ljudska univerza Krško 
vabi na brezplačna predavanja

• V PONEDELJEK, 14.4.2014, ob 19h v dvorani A Občine Kr-
ško: Spoznajmo zelišča svoje okolice z Nado Kozjek.

• V TOREK, 22.4.2014, ob 19h v dvorani A Občine Krško: An-
ton Komat: Urbani vrtovi in lokalna samooskrba.

Informacije so na voljo na številki: 07/48 81 160.

LU Krško vabi k vpisu v naslednje tečaje za odrasle: 
• Računalništvo za starejše
• Digitalna fotografi ja (začetna in nadaljevalna)
• Masaža za domačo rabo
• Ustvarjajmo z glino.
Rok za prijavo je 14. april 2014. Za dodatne informacije 
pokličite na telefonsko številko: 07/48 81 160.

Pogoji uporabe oglaševalskih 
mest v občini Krško
Občina Krško organizatorjem volilne kampanje za volitve po-
slancev iz RS v Evropski parlament, ki bodo 25. maja 2014, 
ponuja brezplačna oglaševalska mesta za lepljenje oz. na-
meščanje plakatov z volilnimi propagandnimi sporočili. Po-
goji in mesta so objavljena na spletni strani www. krsko.si. 
Organizatorji lahko vloge podajo v sprejemni pisarni Obči-
ne Krško, pošljejo po elektronski pošti na: obcina.krsko@
krsko.si ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Obči-
na Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, Kr-
ško, najkasneje do ponedeljka, 21. 4. 2014, do 10. ure.
Plakatiranje na določenih oglaševalskih mestih bo v skladu 
z 2. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji mo-
goče od petka, 9. 5. 2014 naprej.

Javna razsvetljava na novem odseku 
Občanke in občane obveščamo, da bo sredi naslednjega te-
dna na Cesti krških žrtev od krožišča do Kriegerja (Cappucci-
ner) v okviru obnove Zatona urejena tudi javna razsvetljava, 
s čimer bo pot varnejša predvsem za pešce. 

Odmera nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2014

Urbani vrtovi zaživeli 

Urejanje vzorčnega samooskrbnega vrta na Senovem
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... in danes
Danes obrt svojega očeta nada-
ljuje sin Janko z ženo Alenko. 
Pred 22 leti, natančneje okto-
bra 1992, je cvetličarno od svo-
jih staršev prevzel Janko Kerin 
in jo razširil v taki meri, da da-
nes spada med večje vrtne cen-
tre v Sloveniji. Z vrtnarstvom se 
je začel profesionalno ukvarjati 
že leta 1989, ko je imel manjšo 
vrtnarijo na Jelšah. Prideloval je 
cvetje v manjših količinah le za 
potrebe domače cvetličarne. Iz 
75 m2 velike vrtnarije je po šti-
rih letih že imel 1200 m2 pokri-
tih površin. Za posodobitev Vrtnega centra v Krškem, ki meri približno 450 m2 prodajnih po-
vršin, delavnico, več skladišč in drugih potrebnih prostorov, je najel za tiste čase zelo velik 
kredit, ki sta ga z ženo Alenko odplačala in uspešno nadaljevala razvoj družinske obrti. Z no-
vimi in večjimi prostori so razširili osnovno dejavnost cvetličarstva še z darilnim programom, 

večjo ponudbo vrtnarskih orodij ter izdelkov za urejanje vrtov in okolice, pestro izbiro sadil-
nih in okrasnih loncev, hrane za hišne ljubljenčke in še bi lahko naštevali. Po uspešnem zago-
nu centra v Krškem pa je prišla na vrsto posodobitev vrtnarije na Jelšah. Postopno so zame-
njali stare rastlinjake z novimi, tehnološko dovršenimi. Ročno sajenje in presajanje rastlin je 
zamenjal sadilni stroj, ki je potrojil produktivnost. Vsakodnevno ročno zalivanje so zamenja-
li s celotno avtomatizacijo zalivalnega sistema, ki obenem omogoča tudi natančno dognojeva-
nje rastlin, lastni zbiralnik deževnice pa jim omogoča nemoteno oskrbo z vodo za zalivanje. Z 
nenehnimi vlaganji v posodobitve in širitve imajo danes 4200 m2 pokritih in ogrevanih povr-
šin, kar jih uvršča v slovenskem merilu med srednje velike, v proizvodnji okrasnih rastlin pa 
med prvih 15 v Sloveniji. Poleg balkonskega cvetja, cvetja za gredice in ciklame je njihova po-
sebnost proizvodnja rezanega cvetja, predvsem krizantem. V zadnjih letih se uveljavljajo tudi 
s proizvodnjo javorjev, kar jim predstavlja dolgoročno zanimivo tržno nišo.

Danes Vrtni center Krško zaposluje 12 ljudi, na vrtnariji so usmerjeni že v namensko proizvo-
dnjo za grosiste, v Vrtnem centru v Krškem pa vas pričakujejo s svojo pestro ponudbo. Obi-
ščite jih, presenečeni boste nad ponudbo.

50 let družinskega 
vrtnarstva in cvetličarstva

Vrtnarstvo in cvetličarstvo je Janku Kerinu zaznamovalo življenje že od rane mladosti, kajti njegov oče je leta 1964 v Krškem odprl prvo cvetli-
čarno. Družinsko tradicijo nadaljuje s svojo družino, drugo generacijo družinskega vrtnarstva in cvetličarstva. Sedaj, po 17 letih od smrti moj-
stra Toneta Zvonka Kerina, Cvetličarna Kerin praznuje častitljivih 50 let. Z nenehnim razvojem in posodabljanjem se danes s svojo vrtnarijo 
uvršča med večje vrtnarje v Sloveniji.

Nekoč – pred 50 leti ...
Leta 1964 je Tone Zvonko Kerin s svojim bratom Lojzem našel 
primeren lokal v Krškem v takratni Božičnikovi hiši, kjer je 14. 
aprila 1964 začela obratovati prva cvetličarna v Krškem. Na tej 
lokaciji je sedaj sedež Društva gluhih in naglušnih Posavja. Z ženo 
Anico, s katero sta se spoznala na prireditvi šole, kjer je bila ona 
absolventka, on pa je praznoval 10. obletnico šole za vrtnarja 
cvetličarja, sta po nekaj letih začela graditi hišo nasproti takra-
tnega lokala, kjer se še danes nahaja Vrtni center Kerin. Čez ce-
sto so se preselili septembra 1972 in delovali z nazivom "Cvetli-
čarna Kerin Tone in Anica".

Z novimi prostori sta ustvarila pogoje za izobraževanje vrtnar-
skega kadra, ki jim v tistih časih ni bilo enakega. Tone Zvonko Kerin je bil eden izmed redkih moj-
strov vrtnarstva in cvetličarstva v Sloveniji, z ženo sta se vsa leta vsestransko dodatno izpo-
polnjevala doma in v tujini. S svojo obrtjo sta izobrazila več deset vajencev tega poklica, bila 
sta tudi strokovna mentorja hortikulturnega krožka v OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ Jožeta 
Gorjupa Kostanjevica na Krki. Tudi kolektivu sta nudila izpopolnjevanje na seminarjih in cvetli-
čarskih razstavah, kjer so dosegali lepe uspehe z zlatimi priznanji in diplomami. Sodelovali so 

tudi pri ustanavljanju Mozir-
skega gaja, kjer imajo še da-
nes svojo gredico. Takratna 
Cvetličarna Kerin je bila spe-
cializirana za izdelovanje iz-
delkov iz svežega in umetne-
ga cvetja, šopkov, dekoracije 
porok, daril in prostorov ter 
nagrobne dekoracije. 

Dejavnost se je kmalu prele-
vila v družinsko, sin Janko in 
hči Metka sta namreč že od 
mladih nog sodelovala pri 
domači obrti in se tudi izšo-
lala za poklic vrtnar cvetličar.

Anica in Tone Zvonko Kerin 
(mojster vrtnarstva in cve-
tličarstva), ustanovitelja 
družinskega cvetličarstva

Kolektiv Cvetličarne Kerin pred desetletji

Prva generacija družine Kerin, Tone Zvonko Kerin z družino

Druga generacija družine Kerin, Janko Kerin z družino

Vrtnarija na Jelšah danes obsega 4200 m2 ogrevanih površin v osmih rastlinjakih.

Z vami že 50 let

 dišavnice

 rhododendron

 zemlja: Asef, Brill, Plantela

 korita z vodno rezervo

  sadilni lonci

 glineni lonci

 oporne palice

 trajnice in  sadike zelenjave

 gnojila za cvet ali dodatek zemlji

Od 14. do 30. aprila 

dnevi odprtih vrat!
V naših poslovalnicah Vrtni center Kerin v Krškem, 

na Senovem in Vrtnariji Kerin Jelše

BALKONSKO CVETJE 
(lastne proizvodnje)

po ZELO ugodnih cenah.

Si želite lep in urejen vrt ali gredico, 

mogoče cvetoč balkon?

Stranke obveščamo, da je v času gradbenih del na obvoznici dostop do naše cvetličarne možen na zgornji vhod in tudi s spodnje strani, mimo policije.

www.cvetlicarna-kerin.si
AKCIJA!   

Stranke obveščamo, da je v času gradbenih del na obvoznici dostop do naše cvetličarne moožen na zgornji vhod in tudi s spodnje

V ponedeljek, 14. aprila 2014, vsakega kupca čaka presenečenje!
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NOVA SLOVENIJA 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

VESELE IN BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!

Hmmmm, težko bo izbrati …

VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE!

KRŠKO – V ciklu postnih predavanj v Župniji sv. Ruperta Vi-
dem ob Savi so gostili tudi Ivana Štuhca, doktorja moral-
ne teologije. Z njim smo se pogovarjali o postu v današnji 
družbi in njegovem pomenu.

Kot je dejal dr. Ivan Štuhec, v današnji družbi postni čas ne 
predstavlja skoraj ničesar več. V sekularni družbi se je za-
koreninila predstava o skrbi za lastno telo. Ljudje se postijo, 
hodijo v fi tnes, delajo razne shujševalne kure, ampak to ni 
povezano z vero, pač pa je postala človekova primarna  po-
treba. Post je po Štuhčevih besedah postal le eden od nači-
nov, da lahko poskrbimo za svoje zdravje, čeprav verniki se-
kularnim običajem dodajo še religiozno dimenzijo. „Danes 
lahko opažamo v vsakdanjem življenju veliko raznih zasvo-
jenosti. Bistvo posta je v tem, da treniraš samega sebe in 
ne postaneš odvisen od česar koli, da lahko živiš tudi zmer-
no, brez kakšnih dodatkov, priboljškov,“ je povedal Štuhec 
in dodal primer, da se v 40 dneh odrečeš pitju vina in če 
pri abstinenci vztrajaš, od njega nisi odvisen. Post pa lahko 
razumemo tudi kot avtogeni 
trening, ki omogoča, da naši 
čuti ne postanejo odvisni od 
katere koli snovi. Tako mu v 
sedanjem času dodamo nek 
nov pridih. „Predvsem tako, 
da v sekularni družbi vzame-
mo post kot dosego za dolo-
čeno linijo. Če to premakne-
mo za korak naprej, ne bomo 
gledali samo na videz, ampak 
gre tudi za zdravo počutje. 
Če pa naredimo še en korak 
naprej, pa to še religiozno 
motiviramo - ne gre samo za 
videz  in zdravo počutje, am-
pak gre za zmernost, ki pa 
je krepost,“ je zaključil mi-
sel Štuhec in pojasnil še, da 
je v številu 40 veliko simbo-
like, od 40-letne poti iz egip-
tovske sužnosti do Jezusovih 
40 dni v puščavi, zato tudi 
postni čas traja 40 dni – od 
pepelnične srede do velike-
ga petka pred veliko nočjo. 
  Marija Hrvatin

Desa Muck je uvodoma po-
jasnila, da je patra Karla Gr-
žana spoznala pred leti pri 
snemanju velikonočne od-
daje. Takrat sta majhna hri-
bovska vas in komuna nanjo 
naredili zelo močan vtis, za 
razvoj njunega prijateljstva 

pa je »kriva« sevniška knji-
žnica, v kateri je imela Desa 
pred leti predstavitev ene iz-

Zakaj je Bog v nebesih?
SEVNICA - Prireditveni prostor v sevniški knjižnici je bil 31. marca močno pretesen za vse tiste, ki so se 
udeležili sproščenega, zanimivega in duhovno bogatega pogovora s priljubljenim patrom Karlom Grža-
nom, ki je pustil nepozabno sled v sevniškem prostoru s svojim službovanjem v vasici Razbor pod Lisco, 
kjer je z njegovo pomočjo zaživela tudi dekliška komuna. Pogovor je vodila njegova prijateljica, znana 
mladinska pisateljica Desa Muck.

med svojih knjig in Karel Gr-
žan je prosil za njeno telefon-
sko številko. Sentimentalnim 
spominom, kot jih je označi-
la Desa, je sledila predstavi-
tev knjige „Le kaj počne Bog 
v nebesih, ko je na Zemlji to-
liko trpečih?“ Za ta nenavaden 
naslov se je avtor odločil, ker 
so mu to vprašanje nenehno 
zastavljali trpeči ljudje. »Če 
je Bog vsemogočen in dober, 
težko razumeš, zakaj se ne 
zgane. Poglejte, obiskala sta 
me prijatelja, ki jima je umr-
la hčerka in to tako, da je uda-
rila z glavo v kamen na trav-
niku, ki se je tja skotalil, ker 
ga je sprožil pater. Umrla mu 
je na rokah. Bi sočutni Bog to 
dopustil? Tudi pater je prišel 
k meni in me spraševal, kaj 
je naredil narobe, da se je to 
zgodilo prav njemu. Zakaj ta-
kšna kazen?«

Knjiga, ki je nastajala dalj 
časa, prinaša na 400 straneh 
zapise različnih dogodkov, raz-
mišljanj, ponuja mnogo zna-

nja in tudi teorije ter vrsto 
citatov. V pogovoru je pater 
poudaril pomen pozitivnega 
razmišljanja in dodal, da je 
potrebno za to vsak dan va-
diti. »Vsak dan skušajte naj-
ti pet pozitivnih stvari, zara-
di katerih vam je bilo v dnevu 
lepo,« je dejal in dodal, da je 
»umetnost odpreti oči in vide-
ti«. Po njegovem mnenju bi 
morali vaditi za sožitje in ne 
za boj; ljudje bi morali poiska-
ti skupne točke za sodelovanje 
in zahtevati prebujenje v is-
kanju skupnega dobrega. »Če 
smo naredili obred sprave, 
naj se s preteklostjo ukvarja-
jo zgodovinarji. Voz moramo 
skupaj vleči, ne pa razdvaja-
ti,« je bil jasen. Skozi zgodbo 
o ljubezni med celjskim gro-

fom Friderikom in Veroniko 
se je dotaknil še medosebnih, 
partnerskih odnosov, v katerih 
je najbolj zavajajoče, če ho-
čemo nekaj idealnega. »Drug 
drugemu moramo pomagati, 
da življenje sprejmemo kot 
realnost, ne kot idealizacijo. 
Na odnosu je treba delat,« je 
dejal. 
Ali bo knjiga postala knjižna 
uspešnica, ne vemo, nekaj pa 
je jasno – pater Karel Gržan je 
notranje zelo bogat človek, ki 
pa za to svoje notranje boga-
stvo zelo trdo dela. Je skrben 
opazovalec življenja, iska-
lec resnice in vsega dobrega 
v ljudeh. Zanj je Bog ljube-
zen, a ta ljubezen je brezpo-
gojna ljubezen. 
 Smilja Radi

Pater Karel Gržan je v sev-
niški knjižnici predstavil 
svojo najnovejšo knjigo Le 
kaj počne Bog v nebesih, ko 
je na Zemlji toliko trpečih?

Pogovorni večer je privabil zelo veliko število ljudi.

Bistvo posta je samoobvladovanje

Ivan Štuhec (desno) pred udeleženci postnega večera

ponedeljek od 7. do 12. ure

petek od 7. do 18. ure
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Kam v Posavju?
Četrtek, 10. 4.

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška lutkovna pred-
stava „Muca copatarica“

• ob 18.00 v dvorani pri ga-
silskem domu Tržišče: pre-
davanje Sanje Lončar „Ka-
kšne so dejanske zdravilne 
moči začimb?“

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: predstavitev knjige Ma-
rije Sušnik „Kosci in žanjice“

• ob 19.00 v veliki dvorani 
KD Krško: koncert trobilne-
ga ansambla Akademije za 
glasbo – 20/Brass AG/14

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: predstava „Celj-
ski grofje“ v izvedbi igral-
ske skupine društva Trg Sev-
nica, za abonma odrasli in 
za izven

Petek, 11. 4.

• od 14.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: izobraževanje za vod-
je nevladnih organizacij - 
komuniciranje z javnostmi, 
predavateljica Lavra Krea-
čič, diplomirana komuniko-
loginja in višja svetovalka v 
kabinetu župana; od 16.00 
do 20.00 v MC Krško: javno 
nastopanje, predavateljica 
Anja Hlača Ferjančič, univ. 
dipl. polit. in novinarka na 
Valu 202; predhodne prijave 
na tjasa.penev@prstan.eu

• ob 14.30 v MT Senovo: či-
ščenje in urejanje okolice

• ob 16.30 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: družabne urice

• ob 17.00 na gradu Rajhen-
burg: rokodelske odprte de-
lavnice – samooskrba trapi-
stov: izdelava naravnih mil; 
zaželene najave na anita.
radkovic@mestnimuzejkr-
sko.si ali na 031 422 803

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: izdelava butaric

• ob 18.00 v MT Raka: večer 
miselnih iger

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: odprtje razstave „Pil-
štanj 1158 - okruški zgodovi-
ne“ avtorja Milenka Straška 

• ob 18.30 v MT Podbočje: 
fi lmski večer

• ob 19.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: temat-
sko predavanje Jožeta Ko-
sca „Travniki cvetijo“

• ob 19.00 v Domu Svobo-
de Brestanica: plesni večer 
Tower Pancers night

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
jazz koncert Severe Gjurin z 
akustično zasedbo, za jazz-
etno abonma in izven

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: žur s Prismojenimi pro-
fesorji bluesa

• ob 21.30 v MC Krško: Zmel-
koow drim-tim gretezt shits 
koncert

Sobota, 12. 4.

• ob 8.00 na makadamskem 
nasipu ob reki Savi v Loki pri 
Zidanem mostu: preizkus 
hoje na 2 km

• od 8.30 do 16.00 v centru 
varne vožnje Raceland Kr-
ško: akcija Motorist

• od 9.00 dalje na različnih 
lokacijah v Krškem: pomla-
dansko čiščenje okolja

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: velikonoč-
ni živ žav

• ob 9.00 v MT Veliki Kamen: 
igre s kartami

• od 9.00 do 13.00 pred vin-
sko kletjo KZ Krško: dan od-
prtih vrat kleti KZ Krško z 
velikonočno tržnico, razsta-

vo košar in velikonočnih do-
brot, degustacijami, ustvar-
jalnico za otroke

• od 9.00 do 18.00 v okrogli 
dvorani gradu Rajhenburg: 
tolkalska delavnica pod 
mentorstvom Kamenka Ću-
lapa; kotizacija: 30 €, prija-
ve do 11. 4. na ziga.kump@
gradrajhenburg.si

• ob 9.30 v MT Raka: veliko-
nočni zajček

• ob 10.00 pred Kmetijsko 
trgovino Cerjak v Bukošku: 
otvoritev novega dostopa in 
parkirišča

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – velikonočna delav-
nica

• ob 10.00 v MC Krško: foto-
grafska delavnica – Digi Fox 
Talbot, mentor: Miša Keske-
novič; prijave na benjamin.
kovac@mc-krsko.si ali 041-
758-408, cena: 15 €

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
očistimo Podbočje

• ob 15.00 na železniški po-
staji Libna: otvoritev tradi-
cionalne velikonočne razsta-
ve KD Libna (odprta 12. 4. od 
15.00 do 18.00 in 13. 4. od 
10.00 do 18.00)

• ob 18.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: koncert „Pomlad je 
v deželo prišla“, nastopa-
li bodo: MoPZ Kapele, MePZ 
Artiče, VOS Barbara in ŽePZ 
Prepelice

• ob 18.00 na gradu Podsreda: 
odprtje razstave steklenih 
mojstrovin Ars vitraria čla-
nov Društva steklarjev Slo-
venije Natalije Kukec in Ale-
ksandra Sušnika, pred tem 
(ob 17.00) steklarska delav-
nica 

• ob 19.00 v Domu XIV. divizi-
je Senovo: območno sreča-
nje odraslih folklornih skupin

• ob 19.00 v Domu Svobo-
de Brestanica: plesni večer 
Tower Pancers night

• ob 19.00 v Domu krajanov 
Krška vas: 5. srečanje Vinko-
vih pevcev

• ob 19.00 v Domu krajanov 
Sromlje: koncert ljudskih 
pevcev „Pozdrav pomladi“

• ob 19.00 v kavarni Rosca v 
Brežicah: samostojna razsta-
va Vlaste Boranič

• ob 19.00 v MC Krško: story 
slam

• ob 19.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: nogometna 
tekma 20. kroga 2. SNL med 
NK Krško in NK Aluminij

Nedelja, 13. 4.

• od 18.00 do 20.00 na Fa-
kulteti za turizem Brežice: 
javna vodstva po razstavi 
„Kolnarji, trgovci, obrtniki“ 

• ob 19.30 v Večnamenski 
dvorani Term Čatež: kon-
cert Klape Cambi in Klape 
Maslina, gost večera: doma-
ča Klapa Parangal

Ponedeljek, 14. 4.

• ob 17.00 na Žigrskem Vrhu 
8a: predavanje o uporabi 
setvenega priročnika; info: 
041/458-532 ali majda.hri-
bersek@gmail.com

• ob 19.00 v dvorani A na Ob-
čini Krško: Spoznajmo zeli-
šča svoje okolice z Nado 
Kozjek, vstop prost

• ob 19.30 v MC Krško: fi lm-
ski večer FKK: Wiliam Fri-
edkin – The exorcist (1973)

Torek, 15. 4.

• ob 9.00 v KD Sevnica: sreča-
nje članov društva U3 z žu-

panom občine Sevnica Sreč-
kom Ocvirkom

• od 16.00 do 20.00 v MC Kr-
ško: izobraževanje za vodje 
nevladnih organizacij - prav-
ni vidiki NVO + podjetništvo 
v NVO in socialno podjetni-
štvo, predavatelj Aleš Ger-
movšek, Sklad dela Posavje; 
predhodne prijave na tjasa.
penev@prstan.eu

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica z ustvar-
jalnico

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: tematsko predavanje 
dr. Sanje Rozman „Travma in 
zasvojenost otrok“

• ob 17.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: predsta-
va za otroke „Klovnesa“ - 
Eva Škofi č Maurer in zabavni 
pomočnik

• od 17.00 do 18.00 v Me-
stnem muzeju Krško: muzej-
ska delavnica „Računstvo – 
Učna ura iz leta 1095“, vodi: 
Natalija Žižič, Slovenski šol-
ski muzej, cena: 2 €; zaže-
lene najave na maja.ivani-
sin@mestnimuzejkrsko.si ali 
07 492 11 00

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: območno Linhar-
tovo srečanje odraslih gle-
daliških skupin; ob 18.00 
Mali oglasi, ob 19.30 Pleša-
sta pevka

Sreda, 16. 4.

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

• ob 17.00 na gradu Raj-
henburg: rokodelske odpr-
te delavnice – samooskrba 
trapistov: uporaba narav-
nih plodov v hrani; zažele-
ne najave na anita.radko-
vic@mestnimuzejkrsko.si 
ali na 031 422 803

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: območna revija 
plesnih skupin „v plesnem 
vrtincu“

• ob 19.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
Založeni raj in Izar Lunaček 
– pogovor ob razstavi 

Četrtek, 17. 4.

• ob 17.00 v OŠ Adama Bo-
horiča Brestanica: glas-
beno-zabavna dobrodelna 
prireditev za šolski sklad 
„Zame - zate - za nas“ 

• ob 19.00 na gradu Sevni-
ca: odprtje slikarske raz-
stave „Art Kum 2012-2013“

Petek, 18. 4.

• ob 14.00 v MT Senovo: slika-
nje na steno

• ob 16.30 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: družabne urice

• ob 17.00 v MC Krško: zače-
tni tečaj Adobe illustrator, 
mentor: Janžej Marinč, pri-
jave na benjamin.kovac@
mc-krsko.si ali 041 758 408

• ob 17.00 v MC Krško: kuhar-
ske delavnice - hrenovke v li-
stnatem testu s hrustljavim 
krompirčkom

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
naredimo si svoje pirhe

• ob 18.00 v MT Raka: fi lm-
ski večer 

• ob 20.00 v dvorani MC Breži-
ce: stand up komedija z Lu-
cijo Čirović in Tanjo Kocman

• ob 21.00 pod velikim šo-
torom pred Okrepčevalni-
co Štritof v Glogovem Bro-
du: zabava z Grupo Karizma

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine Svi na pod

Sobota, 19. 4.

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: velikonoč-
ni živ žav

• ob 9.00 na igrišču OŠ Ko-
privnica: športne igre

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
velikonočna delavnica

• ob 10.30 v MT Senovo: iz-
delava velikonočnega mo-
tiva na keramično ploščico

• ob 19.00 pod velikim šoto-
rom pred Okrepčevalnico 
Štritof v Glogovem Brodu: 
17. salamiada Društva sala-
marjev Štritof

• ob 19.30 v veliki dvorani KD 
Krško: pomladni koncert Pi-
halnega orkestra Krško

• ob 20.00 v MC Krško: briti-
sh stand-up comedy

Nedelja, 20. 4.

• od 18.00 do 20.00 na Fa-
kulteti za turizem Brežice: 
javna vodstva po razstavi 
„Kolnarji, trgovci, obrtniki“

• ob 18.00 v MC Krško: de-
batni večer na temo lega-
lizacije marihuane (projekt 
mladih za demokracijo Yo-
uth voice: We care)

Ponedeljek, 21. 4.

• ob 9.00 pri Zavodu Svibna 
v Brezovski Gori: pohod ob 
dnevu Zemlje na Veliki Trn; 
obvezne prijave na 031 329 
625, info@zavod-svibna.si

• ob 17.00 na Žigrskem Vrhu 
8a: predavanje o biodina-
mičnih preparatih in upo-
rabi; info: 041/458-532 ali 
majda.hribersek@gmail.com

• ob 18.00 v cerkvi sv. Roka v 
Brežicah: koncert MePZ Viva 
in MePZ Zvon „Prepevajmo 
pomladi“

Torek, 22. 4.

• od 16.00 do 20.00 v MC Kr-
ško: izobraževanje za vodje 
nevladnih organizacij - osno-
ve računovodstva + zaposlo-
vanje + fi nanciranje, preda-
vateljica Mila Levec, Lokalna 
razvojna fundacija Posavja; 
predhodne prijave na tjasa.
penev@prstan.eu

• ob 16.30 v igralnici MC Bre-
žice: eko delavnica ob sve-
tovnem dnevu Zemlje

• ob 19.00 v mali dvorani KD 
Krško: predavanje Matevža 
Lenarčiča s projekcijami fo-
tografi j „Preko modrega pla-
neta“

• ob 19.00 v dvorani A Obči-
ne Krško: Anton Komat: Ur-
bani vrtovi in lokalna samo-
oskrba, vstop prost

Sreda, 23. 4.

• v Valvasorjevi knjižnici Kr-
ško: Podarimo knjigo in cvet

• ob 13.00 v Mestni hiši Bre-
žice: brezplačno predava-
nje energetskega svetovalca 
Marka Pirca „Vse o energet-
ski izkaznici stavb“; info in 
prijave na info@pcbrezice.si 
ali 0590-83-794

• ob 17.00 v gostilni Šempeter 
v Bistrici ob Sotli: rokodelske 
odprte delavnice – dediščina 
trapistov: vpliv trapistov na 
sodobno kuhinjo; zaželene 
najave na anita.radkovic@
mestnimuzejkrsko.si ali na 
031 422 803

• ob 17.00 v dvorani MC Breži-
ce: delavnica za otroške ani-
matorje

• ob 19.30 v Knjižnici Sevnica: 
zaključek literarne ustvar-
jalnice „V meni prebiva … 
2“ ob dogodku Noč knjige

Šolsko leto se močno nagiba v zadnjo četrtino in prever-
janje znanja je v polnem teku. Vse bolj se kaže, kakšen 
bo uspeh pri posameznem predmetu in začelo se je tre-
petanje za končni izid - tako pri učencih in morda še 
bolj pri starših in starih starših.

Od nekdaj so bili bolj in manj zahtevni profesorji in na 
vsaki šoli je bilo tudi za pest onih, ki so bili še posebno 
strogi, a za veliko večino takšnih je veljalo, da so učno 
snov tudi znali podati in k osnovnemu znanju dodali 
še obilico podatkov, s pozornim poslušanjem in doma-
čim delom pa si je pozitivno oceno lahko prislužil tudi 
povprečen dijak. V primerih, da pri nekem predmetu 
res nikakor ni steklo, so bile na voljo tudi inštrukcije. 
Takšna, individualno prilagojena pomoč je bila dobro-
došla, ko je pač malo zmanjkalo zaleta ali pa morda le 
kanček samozavesti do prvih uspehov.

Pred dnevi sem tako povsem začudena spremljala de-
bato gimnazijcev, ki so mi pojasnili, da dandanes k 
inštrukcijam za nekatere predmete hodijo skoraj celi 
razredi in to skozi vse leto. Kako prosim? Še več, za do-
ločene učitelje velja ‚javna tajna‘, da preprosto ne zna-
jo snovi podati tako, da bi jo učenci uspešno osvojili in 
odpisali zahteven preizkus znanja, ne da bi poiskali 
‚zunanjo‘ pomoč. Torej je število mladih, ki potrebujejo 
pomoč pri učenju skozi leta precej naraslo in posredno 
tudi število staršev, ki pristajajo na dejstvo, da so redne 
inštrukcije pogoj za izdelan letnik? S tem gotovo na-
stajajo precejšnje razlike tudi med bolj in tistimi manj 
premožnimi, ki si dodatnih pojasnil in vaj ne morejo 
privoščiti – ali so torej s tem obsojeni na neuspeh? 

Nedvomno je razlogov za te anomalije veliko in so že 
vkoreninjeni, tako na strani učencev, ki imajo po mo-
jem bistveno drugačne učne navade, kot smo jih ime-
li nekoč, kot tudi na strani šolskega sistema, ki že v 
osnovni šoli omogoča več kampanjskega učenja, raz-
pršene pozornosti ter prijazno popustljivost, ki se širi v 
vse pore izobraževanja in prizadene tudi vpis v zahtev-
nejše programe.

Resne situacije pa se morajo v takih primerih zaveda-
ti vsi: učitelji, odgovorni in starši inštruirancev. Ko se 
leto za leto ponavlja, da večina razreda pri določene-
ga učitelja obiskuje inštrukcije, potem je najprej seve-
da na tem učitelju, da temeljito izpraša svoj pristop in 
voljo do poučevanja. Naslednja poteza je na šolah, da 
raziščejo vir težav, rešitve pa morajo vseskozi aktivno 
iskati tudi starši. Tisti trenutek namreč, ko inštrukci-
je postanejo množičen, nepogrešljiv in trajni del učne-
ga procesa, se pomen javno dostopnega šolstva bistveno 
spremeni. Od tistega trenutka naprej večjo veljavo in 
kompetentnost za poučevanje svojih otrok pripisujemo 
zasebnemu šolstvu.

Inštrukcije 
na debelo

podčrtano

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

SEVERA GJURIN
Severa Gjurin Dejan Lapanja  

, Gašper Peršl 

petek, 11.4., ob 20. uri

Delavnica na Gradu Rajhenburg

TOLKALSKA 
DELAVNICA

sobota, 12.4., od 9. ure dalje

PREKO MODREGA PLANETA

torek, 22.4., ob 19. uri

Piše: Maruša Mavsar
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1.A SRL
Rezultat 1. – 6. mesto – Ribnica : 
Sevnica 32:18
Lestvica - 1. Gorenje Velenje 48, 
6. Sevnica 17
Rezultat 7. – 12. mesto - Krka : 
Krško 30:21
Lestvica - 7. Ormož 20, 11. Kr-
ško 12

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Mokerc : Dobova 
25:31, Šmartno : Radeče 25:29
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 31, 
3. Dobova 26, 8. Radeče 17

ČLANI – 2. SRL
Rezultat – Brežice : Koper 25:26
Lestvica – 1. Koper 42, 4. Bre-
žice 31

MLADINCI – 1. SRL
Rezultati – Krško : Loka 40:37, 
Slovan : Krško 24:23
Lestvica - 1. Celje 32, 5. Krško 19

MLADINCI – 2. SRL za 1. - 6. me-
sto
Rezultat – Brežice : Sevnica 28:27
Lestvica – 1. Brežice 14, 4. Sev-
nica 6

KADETI
Rezultati – Krško : Dol 34:26, Mo-
kerc Ig : Krško 26:38
Lestvica – 1. Ormož 22, 2. Kr-
ško 22

ČLANICE – 1.B SRL
Rezultati – Millenium : Brežice 
22:23, Nazarje : Brežice 22:21
Lestvica – 1. Ljubljana 32, 3. Bre-
žice 28

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Šmartno : Krško 3:2 
(Urbanč 2), Ankaran Hrvatini : 
Krško 1:0
Lestvica – 1. Dob 45, 7. Krško 25

MLADINCI/KADETI 2. SNL
SKL – Krško : Nafta 7:0, Železni-
čar : Krško 0:3, 1. Krško 40
SML – Krško : Nafta 5:0, Žele-
zničar : Krško 0:10, 1. Krško 42
Skupna lestvica - 1. Krško 82

FINALE NIKE CUP – Slovenija
Triglav Kranj : Krško 1:2 (Kerin, 
Rešetič)

MALI NOGOMET
ČLANI – 1.SFL 
četrtfi nale DP – Sevnica : Dobovec 
4:2 (Mehić, Martič, Pešec, Kranj-
čevič) – v zmagah 2:1 za Sevnico
polfi nale DP – Sevnica : Koba-
rid 2:3 (Kurtić, Martič), Kobarid 
: Sevnica 6:3 (Mehić, Kranjče-
vič, Zorč ag.), Kobarid : Sevnica 
5:3 (Pešec, Pešec, Koprivnjak) – v 
zmagah 0:3 za Kobarid

MLADINCI U21
polfi nale DP (2. tekma) – Sevnica 
: Kobarid 1:1 (Krnc) – skupaj 3:3 
– Sevnica v fi nale
fi nale DP (1. tekma) – Sevnica : 
Stripy Škofja Loka 6:0 

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL – liga za prvaka
Rezultati – Krško : Medvode 
79:72, Ajdovščina : Krško 82:81
Lestvica – 1. Celje 37, 6. Posav-
je Krško 30

4. SKL – VZHOD B – 2. del
Rezultati – Sevnica : Fenomeni 
60:91, Podbočje : Vransko 62:83, 
Kočevje : Sevnica 83:62, Podbo-
čje : Ptuj 72:67
Lestvica – 1. Vojnik 27, 4. Posav-
je Sevnica 23, 5. Posavje Pod-
bočje 20

MLADINCI – 2. SKL – B3 VZHOD
Rezultat - Krško : Ptuj 79:62
Lestvica – 1. Posavje Krško 32

KRŠKO – Košarkarski klub Posavje Krško se je po končanem 
rednem delu 3. SKL - vzhod uvrstil v t. i. ligo za prvaka. 
Glavni motor ekipe je s povprečjem 21,3 točke na tekmo 
20-letni Simon Ban.

Košarkarji Posavja Krško so si v zadnjem krogu prvega dela 
3. SKL – vzhod po zmagi s 83:53 proti Calcitu Kamnik zago-
tovili končno 3. mesto v prvem delu tekmovanja in se uvr-
stili v ligo za prvaka, kjer se merijo s tremi najboljšimi eki-
pami z zahoda. Zmagovalec lige se neposredno uvrsti v 2. 
SKL, drugo- in tretjeuvrščeni pa bosta za napredovanje mo-
rala v dodatne kvalifi kacije. Krčani, ki so sicer proti koncu 
rednega dela doživeli nekaj porazov, so si s pomembno zma-
go močno dvignili samozavest. »Rad bi čestital svoji ekipi, ki 
je kljub nekaterim težkim porazom uspela ohraniti izjemen 
ekipni duh. Ta nam je pomagal, da smo se pravočasno zbu-
dili in tako se počasi, a vztrajno naše igre vračajo na želeni 
nivo. Možnosti za uvrstitev v 2. SKL so realne. Prvi sicer ne 
moremo biti, imamo pa realne možnosti, da se uvrstimo vsaj 
na 3. mesto. Vse je odvisno od prihajajočih šestih tekem,« 
meni trener Jože Stajnko. Velja omeniti da imajo krški ko-
šarkarji po rednem delu najboljšega strelca lige. Simon Ban 
je s povprečjem 21,3 točke na tekmo in 46 zadetimi trojkami 
na 16 tekmah glavni motor ekipe. Sledita mu Simon Gorenc 
z 11,8 in Iztok Deržanič z 10,4 točke na tekmo. Prav tako so 
zamenjali predsednika kluba, od Stanka Kranjca je delo se-
daj prevzel Gregor Stergar. Liga za prvaka se je sicer že za-
čela, a ne ravno po željah krških košarkarjev, ki so dožive-
li dva boleča poraza. V domači dvorani OŠ Jurija Dalmatina 
Krško jih boste lahko videli še 19. aprila proti Ajdovščini, ko 
jim bo največ pomenila prav podpora domačih gledalcev na 
tribunah. Medtem se ostalima posavskima kluboma, Posavju 
Sevnica in Posavju Podbočje, žal ni uspelo uvrstiti v ligo za 
prvaka 4. SKL. Trenutno se v skupini vzhod B nahajata na 4. 
in 5. mestu. Simon Uršič

Krčani naskakujejo drugo ligo

Članska ekipa KK Posavje Krško

MOSKVA, SEVNICA – Na evropskem prvenstvu v streljanju 
z zračnim orožjem, ki je potekalo v glavnem mestu Ru-
sije, smo imeli med slovenskimi strelci predstavnico tudi 
Posavci. Mladinka Anuša Kovačič, članica SD Marok iz Sev-
nice, je že tretjič sodelovala na največjem evropskem 
strelskem dogodku.

Po udeležbi na dveh 
skandinavskih evrop-
skih mladinskih pr-
venstvih v fi nskem Vi-
erumäkiju in danskem 
Odenseju je Anuša 
Kovačič tokrat nasto-
pila v impresivni mo-
skovski športni dvora-
ni. Anuša, ki že vrsto 
let vadi pod vodstvom 
trenerja Mirka Ognje-

noviča, je bila naša edina mladinska predstavnica v streljanju 
z zračno pištolo. Sevniška strelka si je tokrat želela izboljšati 
svoja nastopa s preteklih prvenstev. Na Finskem in Danskem 
je kljub nekaterim dobrim serijam v določenih delih tekmova-
nja zapravila boljši rezultat. 369 krogov in 22. mesto ter 368 
krogov in 23. mesto jo v preteklih letih niso mogli zadovolji-
ti, saj so rezultati pred prvenstvoma kazali na več. Tokrat ji je 
med vsemi slovenskimi mladinci uspel najboljši nastop. S 377 
zadetimi krogi je na najpomembnejšem tekmovanju sezone 
celo presegla svoj letošnji najboljši rezultat, kar jo je pope-
ljalo do 12. mesta v konkurenci najboljših evropskih mladin-
skih strelk z zračno pištolo. Anuša si je s tem deloma popla-
čala vse izgubljene priložnosti preteklih let. Z uvrstitvijo med 
16 najboljših je dosegla zastavljen cilj pred samim tekmova-
njem, a je bila tokrat zadnja serija tista, ki ji je odnesla mor-
da celo zaslužen fi nale (94, 97, 96, 90). Trener Ognjenovič je 
po njenem nastopu dejal: »Pod vodstvom reprezentančne tre-
nerke Andreje Vlah, ki je bila na prizorišču moja podaljšana 
roka, smo Anušo uspešno pripravili za sicer krizno tretjo seri-
jo, ki jo je odstreljala z odliko. Po analizi slabše zadnje serije 
smo prišli do ugotovitve, da slabše streljanje ni bilo plod psi-
hičnega pritiska, pač pa je Anuša padla v fi zičnem pogledu. Tu 
so še rezerve za nadaljnje delo. Vsi skupaj smo zelo zadovolj-
ni z rezultatom, fi nale bi bil za nas presenečenje.« 
Nuša z nastopom v Rusiji še ne končuje poti v svoji bogati mla-
dinski karieri na najvišjem nivoju, saj si je z uspehom na EP 
septembra zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu v Špa-
niji. Rezultat iz Moskve je dober napovednik visokih sposob-
nosti mlade sevniške strelke. S podobnim rezultatom lahko ob 
njenem nadaljnjem razvoju in konstantnosti streljanja v bo-
doče visoko posega tudi v članski konkurenci. 
 Luka Šebek

Anuša najboljša na vrhuncu sezone

Anuša Kovačič
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Mateja Brečko, Rožno – 

dečka,
• Tjaša Petrišič, Bukošek – 

dečka,
• Martina Zupančič, Dobova 

– deklico,
• Katarina Fluher, Dečno 

selo – dečka,
• Katja Čanžar, Arnovo selo 

– deklico,
• Jasna Jurečič Barkovič, 

Brezje pri Veliki dolini – 
deklico,

• Mirjam Bosina, Veliki 
Obrež – dečka,

• Katarina Lukek, Nova vas 
pri Mokricah – dečka,

• Mateja Prah, Šutna – 
dečka,

• Andreja Mirt, Globočice – 
dečka,

• Tadeja Kosem, Senovo – 
deklico,

• Ivona Čibarić, Veliki Obrež 
– deklico,

• Janja Bogovič, Dečno selo 
– deklico,

rojstva

poroke

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografi jo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi -
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

moja poroka

vabi na vrtne dneve
   od 15. 4. do 15. 5.  2014

BOGATA IZBIRA
 in SUPER CENE,
vse na enem mestu!

PRESLADOL – 31. marca je pri Družabnem domu v Preslado-
lu pod okriljem Aktiva kmečkih žena Rožno-Presladol-Bre-
stanica potekala predstavitev nordijske hoje, ki jo je vodila 
Klavdija Božič iz Zdravstvenega doma Krško. Kot je uvodo-
ma povedala predsednica aktiva Anica Bohorč, imajo v svo-
jih vrstah 45 članic in želijo poudariti tudi pomen rekreacije 
za zdravo življenje. Tako je za njimi že izvedeno predavanje 

o zdravju, jeseni pa bodo nekaj več pozornosti ponovno na-
menile pripravljanju jedi iz ajde in pire. „Aktivne smo od po-
mladi do jeseni, pozimi pa poskrbimo tudi za družabni del,“ 
je dejala Bohorčeva in dodala, da si želijo v svoje vrste pri-
dobiti tudi kaj podmladka. „Čeprav smo na podeželju, ima-
mo zelo malo kmečkih žena v našem društvu, saj si ne uspe-
jo vzeti časa za takšne dogodke, kakršen je današnji, kar se 
mi ne zdi v redu. Tukaj gre za posebno vrsto druženja, ki jo 
še posebej potrebujemo, pa tudi za osebno rast. A razume-
ti moramo, da so predane kmetiji in dajejo prednost delu,“ 
smo še lahko slišali predsednico, ki je nato predala besedo 
voditeljici hoje Klavdiji Božič. Ta je prisotnim podala nekaj 
osnovnih navodil o nordijski hoji, nato pa se je skupinica po-
dala v bližnji klanec.  M. Hrvatin

KRŠKO – V Društvu gluhih in naglušnih Posavja Krško le-
tos nadaljujejo v minulem letu začeti projekt ureditve 
lastnega zeliščnega in zelenjavnega vrta, za katerega 
namenjajo okoli 60 m² površin. Po besedah sekretarke 
društva Vlaste Moškon so na brežini za objektom lani 
oblikovali gredice, zasadili so tudi sadna drevesa, letos 
pa bodo posadili še jagodičevje. Na minuli ustvarjalni 
delavnici so se člani seznanili z različnimi semeni, ki so 
jih posejali v kalilne posode. Sedaj sadike negujejo, ko 
bo primeren čas, pa jih bodo posadili na gredice. M. H.

SROMLJE - Na brežini griča, ki se dviguje na desni strani, 
ko prispemo v prijetno vasico Sromlje, so tudi letošnjo 
pomlad v vsej svoji lepoti zacvetele narcise. Cvetne ča-
šice in idilo mirnega okolja, ki mimoidočemu nudi nepo-
zaben pogled, je v svoj fotoaparat ujela članica Turistič-
nega društva Sromlje Alenka Preskar, ki tako kakor ostali 
člani vestno skrbi, da se na Sromljah vedno kaj dogaja. 
Pred leti so v skupni akciji, kakor je povedala predsedni-
ca društva Anica Kranjčič, zasadili nekaj sto čebulic, ki 
so se razrasle v čudovit nasad. M. H.

Tudi rekreacija, ne le kuhanje

Zbrana skupina pred nabiranjem znanja o nordijski hoji

PLES - Minulo soboto je bil za eno večjih družin v širši okoli-
ci Bistrice ob Sotli prav poseben dan - Ana in Ivan Dobrina iz 
Plesa v Bistrici ob Sotli sta praznovala zlato poroko. Prazno-
vanje se je začelo v cerkvici svetega Križa, kjer sta obnovi-
la poročne zaobljube in se zahvalila Bogu za 50 let skupnega 
življenja. Njun zakon je bil blagoslovljen s štirimi hčerami 
in štirimi sinovi. Sedaj imata že 16 vnukov in eno pravnuki-

njo. Zelo sta vesela, ko se otroci in vnuki vračajo v njun topel 
dom, pa tudi sama jih rada obiščeta. Hvaležni so jima za vso 
dobroto, potrpežljivost ter ljubezen, ki jo brezpogojno pre-
jemajo vsa leta in jima želijo še veliko zdravih in srečnih let.
Njuno dobroto in poštenost pa so izkazali tudi številni do-
mačini, ki so se pridružili slovesnosti pri svetem Križu. Zbra-
lo se jih je lepo število. Po maši je bila manjša pogostitev za 
vse zbrane, potem pa so se domači in sorodstvo odpravili v 
gasilski dom Polje ob Sotli, kjer je ob zvokih Ansambla Žige 
Dobravca praznovanje trajalo do jutranjih ur.

Zlata poroka Ane in Ivana Dobrina

Ana in Ivan Dobrina pred 
50 leti … … in danes

BREŽICE – Komorne skupine Glasbene šole Brežice so 25. mar-
ca v cerkvi sv. Lovrenca pripravile koncert ob materinskem 
dnevu. Mnogo učencev je s svojimi profesorji mentorji (S. 
Mulc, D. Stanović, A. Veršec, T. Vrandečić, J. Lokmer, T. 
Škaler, B. Cerinski, A. Haber, K. Vegelj Stopar, M. Pete-
linc, N. Ogorevc in D. Dobršek) počastilo dan vseh mam in 

se jim zahvalilo s 15 lepo zaigranimi točkami. Mame in nji-
hove spremljevalke in spremljevalce je pozdravil v. d. rav-
natelja prof. Daniel Ivša z mislijo, da je vsakemu dana ena 
sama mama, ki si zasluži vso pozornost, saj je neutrudno, 
petek in svetek, z ljubeznijo vpeta v skrbi za svoje otroke. 
Kljub vsem skrbem za otroke, dom in družino, naj se ne za-
nemari in ohrani sebe kot ženska in mama.
 N. J. S., foto: Foto Rožman  

Mama je ena sama

• Domen Murn iz Sevnice in 
Franja Urbanč z Mrtvic,

• Zoran Benedičič iz Mlake 
pri Kranju in Jernejka 
Kožar z Broda v Podbočju.

ČESTITAMO!

• Maja Požun, Krško – 
dečka,

• Manca Žnideršič, 
Orehovec – dečka,

• Martina Račič, Cerina – 
dečka,

• Renata Ismić, Senovo – 
dečka,

• Petra Radej, Blanca – 
deklico,

• Ines Zbiljski, Nova vas ob 
Sotli – deklico,

• Nina Mavser, Trška Gora – 
deklico,

• Nuška Polovič, Bukošek – 
dečka,

• Mojca Janc, Sevnica – 
dečka.

ČESTITAMO!

ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA 
V NEREZINAH

»Dren program za vitalno življenje«
pod vodstvom Staneta Iskre

23. – 29. junij 2014 

Otroško naselje ZPM Krško se nahaja v sklopu 
POČITNIŠKEGA NASELJA BUČANJE na otoku Lošinju, v 
neposredni bližini Nerezin. Otok Lošinj s svojim blagim 
sredozemskim podnebjem in čistim zrakom, obogatenim 
z eteričnimi hlapi iglavcev in z zdravilnimi aerosoli ugodno 
vpliva na dihalne poti. Med hišicami v naselju je urejen 
prostor, zunanje površine naselja Bučanje krasijo bujne 
grmovnice in borovi nasadi, do plaže vodijo urejene 
sprehajalne poti. V počitniškem naselju so urejena 
igrišča in sprehajalne poti ob 1,6 km obale oz. na površini 
celotnega naselja. Okoli centralne zgradbe s kuhinjo in 
odprto pokrito jedilnico so razvrščene zidane hišice. 
Vsaka ima 6 ležišč,  razporejenih v dveh spalnih prostorih, 
kopalnico s tušem in s sanitarijami.

Cena celotne storitve na osebo, ki zajema: program 
in organizacijo, namestitev udeležencev, bivanje in 
prehranjevanje ter prevoz je 210,00 €. Možnost plačila 
na 3 obroke.

Rok prijave je do 30. aprila 2014.

Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago v 
pisarni ZPM Krško, CKŽ 57, Krško 
tel: 07/48-80-366, 051-382-095 

ali e-mail: zpm@zpmkk.si.

Učenci GŠ Brežice so pripravili 15 glasbenih točk.
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Vrnitev legendarne skupine Laibach, nov single Mi-
rana Rudana in posavsko glasbeno presenečenje na 
spletnem portalu youtube:

Skupina Laibach (na fotografi ji) je sklenila prvi del 
evropske turneje ob predstavitvi nove plošče Spectre, 
vmes pa je prvič v svoji zgodovini nastopila celo na Ki-
tajskem. Tuji in domači mediji so si enotni. Novi album 
so pospremili z resnično dobrimi ocenami, o tem priča-

jo tudi pozitivne ocene v medijih, kot so The Wire, Q 
Magazine, Classic Pop, The Guardian, prav tako so pri-
šli na prvo mesto lestvice najbolj prodajanih albumov 
v Sloveniji Slo Top 30. Prvi singel z novega albuma nosi 
naslov The Whistleblowers. Laibach se bo 16. maja po 
dolgem času spet vrnil tudi v ljubljanske Križanke, kjer 
je skupina prvič nastopila na znamenitem Novem rocku 
'82. Spomnimo, člana legendarne zasedbe sta tudi po-
savska glasbenika Janez Gabrič in Rok Lopatič.

Skupina Pop Design predstavlja novo čutno balado s 
pomenljivim naslovom Nisem ti verjel. Besedilo zanjo 
je napisal vokalist skupine, Krčan Miran Rudan. Glasbo 
je ustvaril Matjaž Vlašič, kot aranžer pa se podpisuje 
Martin Štibernik. Skupina se je tako po odmevnem kon-
certu pred dvema letoma v Križankah odločila, da se 
vrne na koncertne odre z novimi uspešnicami. Ob lan-
skoletni novi pridobitvi, ko se je skupini ponovno pri-
družil Vlašič, pa so že ustvarili novo pesem Reci, da si 
moja, ki jo je Rudan kasneje predstavil tudi v klubski 
različici. Sicer pa so na snemanje videospota za novi 
singel povabili vse njihove oboževalce, ki so lahko ple-
sali in peli ter se družili s člani priljubljene skupine.

All jazzed up je bil naslov koncerta v Krškem, kjer se 
je v organizaciji Društva Marimba pretekli vikend pred-
stavila mlada posavska pevka Željka Smičibrada (foto: 
Amir Tokić) s svojim sekstetom, ki so ga poleg nje sesta-
vljali še: Petar Ćulibrk (klavir), Davor Doležal (kitara), 
Matjaž Škoberne (saksofon), Diana Čerenšek (fl avta), 
Tomi Novak (kon-
trabas) in Enos Ku-
gler (bobni). Pro-
gram sta dodatno 
popestrila gosta ve-
čera, zagrebška jazz 
vokalistka Maja Sa-
vić in tenorist iz 
Posavja Marko Že-
leznik. „V eterični atmosferi je ura in pol minila v tre-
nutku, vsako izvedbo pa je publika pospremila z bučnim 
aplavzom. Kot smo po uspešnem koncertu lahko slišali od 
samih nastopajočih, se že šušlja o nadaljnjih ciljih in no-
vih projektih,“ so nam še sporočili organizatorji. 

Na spletnem portalu youtube pa smo zasledili pravo 
presenečenje. Brežičana Maja Weiss in Robi Petan (na 
fotografi ji) sta priredila zimzeleno skladbo Elde Viler 

po vzoru Bossa 
de Novo, za ka-
tero upata, da 
vam bo všeč. Kot 
pravi Maja, je 
skladba rezultat 
pogostega preži-
vljanja prostega 
časa z glasbeni-
kom. Velja ome-

niti, da je Robi vso glasbeno podlago pripravil sam, in 
to z več instrumenti. „Rečem lahko samo – mi hočemo 
še več,“ jim je sporočil eden izmed oboževalcev. Sklad-
ba je v nekaj dneh dosegla prek 1000 ogledov. Vredno 
ogleda in seveda poslušanja!

O odličnem jubilejnem koncertu Big banda Krško in iz-
stopajočem repertoarju, o katerem se je govorilo še 
dneve, pa boste lahko več prebrali v naslednji številki 
Posavskega obzornika.  
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

KAKO OMILITI SIMPTOME ALERGIJ
Kihanje, utrujenost, zamašen nos, srbeče oči, nahod, sinusne okuž-
be, koprivka ... Vse to so nadležni simptomi pomladnih alergij. Aler-
gija je preobčutljivost imunskega sistema, do reakcije pride, ko je 
oseba preveč občutljiva na snovi - alergeni, ki pa jih večina ljudi 
normalno prenese. Priporočamo, da prenehate z uživanjem mleč-
nih izdelkov (izjema izdelki iz kozjega mleka), pšenice in prekomer-
ne količine sladkorja. Navajam super živila, ki po naravni poti omili-
jo simptome alergij: VITAMIN C okrepi imunski sistem in je močen 
antioksidant proti prostim radikalom. Najdemo ga v vseh citrusih, 
ČRNEM RIBEZU, CAMU CAMU-ju, ACAI JAGODAH, MAQUI JAGODAH, 
MURVAH, OHROVTU, RDEČI IN ZEL. PAPRIKI, BROKOLIJU, PETERŠILJU, 
ZELJU, ŠPINAČI, BELUŠIH, BAOBAB-u, KAJENSKEM POPRU, FIŽOLU, 
GRAHU ... FLAVONOIDI vsebujejo kvercetin (rastlinski pigmenti), 
ki imajo protivnetne, antibakterijske, protiglivične in protiviru-
sne lastnosti. Zavirajo nastajanje in sproščanje histamina iz celic in 
tako alergijske odzive ter alergije. Dobri viri so AGRUMI, ČEBULA, ČE-
SEN, JABOLKA, PARADIŽNIK, SOLATA, STROČNICE, JAGODE IN VINO ... 
OMEGA 3 nenasičene maščobne kisline so nujno potrebne za naše 
zdravje, telo pa jih ne proizvaja samo. Alergije omilijo zaradi svo-
jih protivnetnih lastnosti, ki pomagajo zniževati vnetje sinusov, za-
radi alergijskih reakcij. Krepijo imunski sistem in s tem preprečuje-
jo, da bi alergeni razvili okužbo. Živila z visoko vsebnostjo omega 3 
so: RIBE, PEKAN OREHI, CHIA SEMENA, KOKOSOVO OLJE, KONOPLJINO 
OLJE, LANENO OLJE, OLJE ... Za izpiranje vnetih in otečenih oči se 
zelo dobro obnese čaj iz SMETLIKE in KOLOIDNO SREBRO. Za ko-
žne spremembe uporabite AMLINO olje, olje MARELIČNIH JEDRC, 
olje ČRNE KUMINE, KOKOSOVO MASLO … V HIŠI NARAVE imamo na 
voljo preverjene zeliščne pripravke za notranje uživanje-razstru-
pljanje: poparek KOPRIVE, REGRATA, SVETE BAZILIKE, AMLE, ze-
liščni tonik LEMISON, probiotični napitek VITA BIOSA, kapsule NU-
TRIFLOR, tinktura ČRNEGA RIBEZA, šipkov PRAH, POSKRBITE PA 
TUDI ZA ZADOSTEN VNOS VODE V TELO.
Upokojenci imate vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu 10 % go-
tovinski popust. Nataša Doberšek

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

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

GSM: 041/831 960 www.mesnica-marlot.si

Marolt Borut s.p., Kolodvorska 1, Krško

w

1. nagrada: meso za žar v vrednosti 20 € 
2. nagrada: domača salama
3. nagrada: domača jetrna pašteta

Geslo križanke pošljite do četrtka, 17. aprila, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

MESNICA MAROLT,
BORUT MAROLT S.P., KOLODVORSKA 1, KRŠKO

Geslo 6/2014 številke: 

DISSHIMO Z VAMI
Nagrade, ki jih podarja Disshi bar (Job center Krško), prejmejo:
1. nagrada:  bon v vrednosti 50 € za pijačo,
 Karla Šunta, Sevnica
2. nagrada:  v vrednosti 30 € za pijačo, 
 Ivan Drežnjak, Cerklje ob Krki
3. nagrada: bon v vrednosti 20 € za pijačo, 
 Anica Ašič, Krško  

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Martinu Košaku, Begunje, 
1382 Begunje pri Cerknici. Čestitamo. Lestvica je na spo-
redu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na inter-

netni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. KOZJANSKI ZVEN - Mi Kozjanci
 2. (1.) Ans. ROSA - Zlata Tina
 3. (5.) Ans. STIL - Čedna mala trmasta
 4. (3.) Ans. NEMIR - Na lepih prtičkih
 5. (6.) Ans. AKORDI - Draga Abrahamka
 6. (7.) Ans. STORŽIČ - Lušten par
 7. (9.) Ans. VIHARNIK - Godec za pečjo
 8. (10.) Ans. SVETLIN - Spomin na ljubezen
 9. (8.) Ans. KRJAVELJ - Ko zvečer ob meni zaspiš
 10. (-.) Ans. ERAZEM - Poletni večer

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Vihar - Na sončni strani ulice

Kupon št. 201
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, 12. april, ob 17. uri

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

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

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782Fax.: 07 49 05 781
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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 Ma-
tije Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. 
ure, v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti ob-
čine), od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in 
priimek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu zahvale@
posavje.info. Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za od-
dajo za objavo v naslednji številki je do torka pred izidom časo-
pisa, do 10. ure.

ANTON SIMONIŠEK
iz Dolenjega Leskovca 76.

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, 
darovali cvetje, sveče in svete maše ter nam izrekli sožalja. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred in vsem, ki ste 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

V 86. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, 
pradedek, brat, stric in bratranec 

ZAHVALA

Iskrena hvala vsem, ki ste v tako velikem številu pospremili našo 
mamo na njeni zadnji poti. Hvala osebju Splošne bolnišnice Brežice, 
župniku za lepo opravljen obred, pogrebnim storitvam Žičkar, 
pevcem Lavrencij z Rake, pevkam iz Podbočja, Športnemu društvu 
Veliki Podlog, Društvu kmetic Krško, posebna zahvala Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Veliki Podlog in vsem, ki ste jo imeli radi.

Žalujoči: vsi njeni

Na splošno je bila poznana, 
FANI vedno nasmejana,

le redko se zgodi, da ji energija popusti.
Naša mama ni bila le naša mama,

bila je mama nas vseh,
saj želja v njenih je bila očeh,

da bi radi se imeli. Zatorej vsi, 
ki smo se na pokopališču zbrali,
da bi z njo še zadnjič potovali,
vemo, da je zadnja pot slovo.
Vzklikamo le ... HVALA MAMA!

ob boleči izgubi naše mame, babice, prababice 

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)

ANTON PEČNIK

V SPOMIN

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

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

11. aprila bo minilo prežalostno leto, 
odkar nas je za vedno zapustil naš dragi 

ljubljeni mož, oče, dedek, pradedek in tast

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo vedno ostal.

iz Križ pri Koprivnici.

V SPOMIN

Ostala sem sama, brez sorodnikov, zato vsem dobrim ljudem 
prisrčna hvala za dobroto in prijaznost.

Vsem hvaležna Mimica Kolan s Sromelj

9. marca 2014 je minilo 30 
dolgih let, odkar me je v 76. 
letu starosti zapustila moja 

draga mama

4. aprila 2014 je minilo 16 let, 
odkar je v 88. letu starosti 

odšla v večnost 
moja teta in botra

ANA 
VOVK

iz Artič.

ALOJZIJA 
KOLAN

s Sromelj.

V srcu in mislih sem 
vedno z Vama. 

Naj bo Vama lahka 
slovenska zemlja. 
Nasvidenje med 

zvezdami.

FRANČIŠKE KERIN
iz Velikega Podloga

ZAHVALA

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sovaščanom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje, sveče, svete maše in prijazne besede ter podporo 
ob izgubi. Iskrena hvala tudi osebju Splošne bolnišnice Brežice, 
nevrološkemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto ter Onkološkemu 
inštitutu Ljubljana za izkazano pomoč pri njenem zdravljenju, s 
čimer ste ji lajšali zadnje mesece življenja. Zahvala tudi g. župniku 
Janezu Zdešarju in g. Alojzu Brcetu za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi Žičkar za opravljene pogrebne storitve, Slavčkom za zapete 
žalostinke, ge. Anici Glogovšek in g. Sandiju Šumlaju za ganljive 
besede slovesa, g. Petelincu za zaigrano žalostinko, praporščakoma 
ter turistični kmetiji Črpič-Svetnik za gostinske storitve. Posebna 
zahvala  sovaščanom Koritnega za vso izkazano pomoč. Iskrena hvala 
vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od nje in jo pospremili 
k večnemu počitku. Vsem in vsakemu, ki ste nam in nam še vedno 
stojite ob strani, še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: vsi njeni

Vsi, ki jih imamo radi,
nikoli ne odidejo,

saj v potomcih dalje bivajo.

Od nas se je v 74. letu starosti, po težki 
bolezni, poslovila naša draga žena, mama, 

sestra, babica, tašča, svakinja, teta, 
botra in dobra soseda 

KAROLINA KVARTUH 
iz Koritnega.

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

PAVLA KREVELJ

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem, ki ste v težkih trenutkih sočustvovali z 
nami, nam izrekli sožalje, podarili cvetje, sveče in pospremili 
našo mamo k večnemu počitku. Hvala vsem, ki ste poskrbeli za 
lep poslovilni obred: podjetju Kostak, Cvetličarni Irena, govornici 
gospe Gmajnar, gospodu župniku s Senovega, pevcem iz Koprivnice, 
trobentaču in drugim sodelujočim.
Posebej se najlepše zahvaljujemo zaposlenim v Domu starejših 
občanov v Krškem, ki so strokovno in z veliko človeške topline 
skrbeli za našo mamo v zadnjem letu življenja.

Žalujoči: vsi njeni

V 85. letu starosti je 21. marca 
odšla od nas naša draga mama, babica, 

prababica, sestra in teta

Odšla si, 
a v mislih boš vedno z nami.

s Senovega, rojena Rožman v Anovcu.

ANA KERIN

ZAHVALA

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 

nam izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje ali sveto mašo. Zahvala 
tudi Kuntaričevim, Kerinovim in Pirčevim za vso pomoč. Zahvaljujemo 
se pogrebni službi Žičkar, pevkam za lepo zapete pesmi, praporščaku, 
Aljažu za odigrano Tišino ter g. župniku za opravljen obred in sveto 
mašo. Hvala sodelavcem Revoza, zdravilišča Šmarješke Toplice in OŠ 
Kostanjevica na Krki ter g. Meliti Skušek za poslovilne besede. Hvala 
tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

s Slinovc.

V 76. letu nas je zapustila

skozi vaš objektiv

Žal smo znova pri odpadkih v naravi, tokrat tako rekoč 
v središču Krškega, v bližini tenis igrišč, pokopališča in 
stadiona. „Bil sem priča temu dogodku, zadevo sem fo-
tografi ral, kregal se z gospodom pač nisem, ker ne zale-
že drugega, kakor da ga udariš po denarnici. Sredi belega 
dne, na zadnji marčevski dan, je pripeljal stare saloni-
tne plošče in še nekaj odpadnega materiala ter ga odvr-
gel v naravo. Če je že imel naloženo, bi lahko odpeljal 
na deponijo na drugo stran reke Save,“ je ob fotografi -
jah pripisal Krčan, vse skupaj, opremljeno še s podatki o 
registrski oznaki avtomobila, pa naslovil tudi na medob-
činski inšpektorat.

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.

MARTINA URBANČA

ZAHVALA

Žalujoči: žena Fanika, sinovi Rok, Dušan in Miro z družinama

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, sveče, cvetje, denarno pomoč 
in svete maše. Hvala gospodu Žičkarju za opravljene pogrebne 
storitve, gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen 
obred, pevcem in glasbenikom za čutno zapete in zaigrane 
žalostinke.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani 
in se v tako velikem številu poslovili od našega Martina.

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

spominov nešteto je ostalo,
ob jutranji zarji in zvezdnih nočeh …

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

iz Krškega (Veniše)
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MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

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

- 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

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

ATOV 

D

LNI SERVIS 
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www.pleskar-giodani.si; tel.: 051 308 334

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

Po vrhunske blagovne znamke 
v Rigonce!

Naše prodajalne Travel Free so na slovenskih mejnih 

 …

ponedeljek
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www.restavracija-stefanic.si

  tel.: 07 49 62 139, GSM: 041 619 293
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sobota 26.4.

Odgovor bralki z Zdol
(Posavski obzornik št. 6, 13. 3. 2014, Skozi vaš objektiv)

Bralki z Zdol, ki je opozarjala na nevarno cesto na Zdolah, 
odgovarjamo, da omenjena cesta ni v pristojnosti Občine Kr-
ško ali Krajevne skupnosti Zdole, saj gre za državno cesto R3 
677-2202 Pišece – Zg. Pohanca - Krško. O tem smo že obve-
stili tudi koncesionarja in upravljavca državnih cest Direk-
cijo RS za ceste. 
 Občina Krško

PUHARJEVO LETO TUDI V LESKOVCU PRI KRŠKEM - V OŠ Le-
skovec so 20. marca odprli potujočo razstavo Od Kranja 
do Dovjega, posvečeno 200-letnici rojstva izumitelja fo-
tografi je na steklo Janeza Puharja, ki je del svojega ži-
vljenja deloval tudi v Leskovcu pri Krškem. Janez Puhar 
se je rodil leta 1814 v Kranju, leta 1838 je bil posvečen 
v duhovnika in kot kaplan služboval po različnih krajih, 
tudi v Leskovcu pri Krškem. Potujočo razstavo so pripra-
vili v iniciativnem odboru v Kranju v sodelovanju s foto-
grafskim društvom Janez Puhar Kranj, katerega člani so 
razstavili svoje fotografi je. Razstavo je s predsednikom 
KS Leskovec pri Krškem Bojanom Mežičem in ravnateljem 
OŠ Leskovec Antonom Bizjakom odprla podžupanja obči-
ne Krško Ana Somrak.
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Prodam 3 okrogle bale sena. 
Okolica Tržišča. 
Tel: 031 800 414 

Prodam seno v okroglih balah 
(150x150), cena 35 €/balo, in 
plug Lenken Opal 090, dvo-
brazdni, obračalni, cena 
1.100 €. Tel.: 040 345 693

Prodam uležan hlevski gnoj 
z ekološke kmetije. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 664 254

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

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

Prodam bukova drva za cen-
tralno, kamin ali za štedilnik. 
Možna dostava na dom. Tel.: 
040 738 059, Anton Gošek 
s.p., Rožno 26 , Brestanica

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

Prodam bukova drva, žaga-
na, cepljena, in rdeče vino 
po 1 €/l. Tel.: 031 520 432

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 
VRTNARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam vino cviček in modro 
frankinjo ter suhe gobe. 
Tel.: 031 813 735

Prodam modro frankinjo, 
muškat, bizeljsko rdeče in 
belo vino ter vinsko žganje. 
Tel.: 041 638 868, popoldan

Prodam rdeče vino Sremičan 
in vino laški rizling, okolica 
Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam domači jagermaister 
(zeliščni liker iz 42 različnih 
zelišč), cena 15 €/l. 
Tel.: 031 763 450

m od morja. 
Tel.: 041 983 525

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

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

KMETIJSTVO

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič 523, letnik 1988, BCS 204 
z mulčarjem, širina 60 cm, 
Acme motor za kosilnico BCS. 
Tel.: 040 295 510

Prodam nerabljen mulčar in 
zelo malo rabljen cepilec za 
drva, 18 ton, ugodno. 
Tel.: 051 264 246 

Prodam cepilec za drva, do-
mače izdelave na traktorski 
pogon, ter več ovc. 
Tel.: 041 598 873

Prodam dvobrazdni plug Po-
savec, 14 col, obračalnik 
sena SIP 220. Odlično ohra-
njena, ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam krožno brano Olt (24 
nazobčanih krožnikov), in 
novo gumo (700-R16 PL 12) 
30 % ceneje. 
Tel.: 031 762 872

Ugodno prodam žago Hu-
squvarno, zelo malo rablje-
no. Tel.: 07 49 56 073

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

Prodam električno škropil-
nico Vreček s cevmi in zgra-
bljalnik sena Clas, 280 cm. 
Tel.: 030 694 956

Prodam nakladalno prikolico 
SIP in koruzo v zrnju. Kupim 
dognojevalec koruze Ino. 
Tel.: 041 365 803

Prodam oves in elektromotor 
z jermenico, 7.5 KW. 
Tel.: 07 49 59 799, zvečer

Prodam 1000 kg ječmena. 
Tel.: 041 913 887 

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

Prodam koruzo v zrnju, tr-
dinko, naravno sušeno. 
Tel.: 031 497 749

Prodam koruzo in krmno pše-
nico, slamo in par ponijev ali 
menjam za ovce. Možna do-
stava. Tel.: 051 499 355

Prodam kvalitetno seno, 200 
kock po 2,50 €, in tono je-
čmena. Tel.: 040 262 867

Prodam seno v kockah. 
Tel.: 041 541 539

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

ŽIVALI

Prodam kravo simentalko, 
pašno, staro 4. leta, brejo 9 
mesecev. Tel.: 07 49 63 417

Prodam teličko, sorte limu-
zin, staro 3 mesece, za zakol 
ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 380 075

Prodam ovna jezersko-solča-
vske pasme, starega 4 mese-
ce, za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 436 441

Prodam prašiče za zakol ali 
nadaljnjo rejo, težke od 100 
do 120 kg. Tel.: 041 937 927

Prodam prašiče, težke cca. 
100-120 kg, hranjene z do-
mačo hrano, Dobova. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 243 497

Prodam domače črne pura-
ne. Tel.: 031 693 355

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

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

Nemški ovčarji, čistokrvni, 
brez rodovnika, stari 9 te-
dnov, prodam. 
Tel.: 041 795 776

RAZNO

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

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

Prodam parcelo, 73 arov, ob 
potočku. Možna postavitev 
brunarice, primerna za go-
jenje rib. Ugodno. 
Tel.: 070 876 044

Manjše posestvo (6 h) s hišo 
in gospodarskim poslopjem 
(precej gozda) prodamo. 
Cena 40.000 €. Tel.: 031 301 
026, 041 530 380

Prodam parcelo, 37 arov, z 
zidanico v okolici Gore. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 041 925 541 

Prodam travnik v izmeri 
10.771 m2, Orehovec – Ko-
stanjevica. Tel.: 051 411 561

Prodam ali oddam v najem 
vinograd (550 trt) in klet z 
vso opremo. Obrobje Piro-
škega Vrha (Cerklje). 
Tel.: 051 334 149

V Brežicah, na mirni lokaciji 
v bližini vrtca, prodamo dvo-
stanovanjsko hišo – dvojček, 
ugodno. Tel.: 031 600 616

Prodam hišo v Brežicah, 120 
m2 in delavnico 120 m2, nova 
streha, fasada debeline 16 
cm, nova centralna na plin. 
Tel.: 07 49 62 476

Prodam trisobno stanovanje, 
Pot na Polšco 17, Krško. 
Tel.: 031 760 159

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

Garsonjero in 4-sobno stano-
vanje oddamo v najem. Vse 
opremljeno, okolica Krškega. 
Tel.: 031 427 266

S 1. majem oddam trisobno 
opremljeno stanovanje v Kr-
škem-Videm. Cena po dogo-
voru. Tel.: 040 453 206 

V starem delu Sevnice pro-
damo trosobno stanovanje. 
Lasten vhod, centralna kur-
java. Ugodno. 
Tel.: 051 670 377

Oddam opremljeno, ureje-
no, manjšo garsonjero v Sev-
nici, primerno za eno osebo, 
170 €/mesec + stroški. 
Tel.: 041 869 437 

Oddam dvosobni apartma, 
otok Pašman: klima, TV SAT, 
terasa, gril, parkirišče, 200 

mali oglasi

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.



Potrebujete fotografa? 
Kvalitetno, ugodno in po 
vaših željah. MM Multime-
dija, Mitja Mladkovič s.p.; 
Boršt 14a, Cerklje. 
Tel.: 040 204 942 

Iščem sostanovalko v opre-
mljenem dvosobnem stano-
vanju v okolici Krškega, ker 
je zame preveliko. 
Tel.: 070 443 549 

Prodam ohranjeno sedežno 
garnituro, vino cviček in ra-
bljeno strešno opeko. Zelo 
ugodno. Tel.: 041 572 065

Prodam moško kolo, znam-
ke Nakamura, staro 1 leto, 
nevoženo. Tel.: 041 251 940

Iščem inštruktorja matema-
tike za srednjo šolo. 
Tel.: 031 512 016 

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

Prodam palme različnih veli-
kosti. Tel.: 040 206 966

Podarite odvečne knjige, 
priročnike. Pokličite, pridem 
z veseljem, jih odpeljem in 
ohranim. Tel.: 030 996 225

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

Preskrbljen, osamljen 78-le-
tni vdovec iščem preprosto 
žensko za družbo ali sku-
pno življenje. Zaželjen iz-
pit. Tel.: 051 766 624

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

na: 07 49 73 190 ali 031 676 724.

 ter

Senovo.

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 

 pa 

PERUTNINARSTVO 

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

beli kilogramski piščanci
7. in 8. maja. Rjave in grahaste 

jarkice  tik pred nesnostjo
dobite vsak delavnik po 17. uri.

Tel.: 041 716 154

Po velikonočnih praznikih

bodo na voljo enoletne rjave kokoši.

Poraba goriva: kombinirana vožnja od 3,4 do 5,6 l/100 km. Emisija CO2: od 87 do 107 g/km.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN C3 ŽE ZA 8.990€*

*Ponudba velja za novi Citroën C3 Attraction VTi 68 BVM z vključenim rednim popustom, bonusom 1.000 € v primeru menjave staro za novo in dodatnim bonusom 500 €, ki velja v primeru Citroën Financiranja. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroen C4 (Attraction VTi 95 BVM) – stranka ob sklenitvi Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo Citroën (za dobo treh let oziroma 40.000 km; trajanje pogodbe že vključuje dvoletno pogodbeno garancijo); mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenimi bonusi (Citroën Financiranje bonus 
in bonus po sistemu »staro za novo«) je 10.990 EUR; DDV je obračunan v obrokih; mesečni obrok je 118 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; EOM na dan 17.03.2014 znaša 7,6% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,3%; financirana vrednost 7.693 EUR; skupni znesek za plačilo 12.897 EUR; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Citroën Financiranje omogoča do 50% popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ugodna ponudba velja do 
30. aprila 2014 za vozila iz zaloge za fizične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Slike so simbolične. Več na www.citroen.si.

PONUDBA,
KI VAS BO
OMREŽILA

VEČ NA WWW.CITROEN.SI

I T R O Ë N p l u s
K L U B  Z V E S T O B E
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o Citroen C4 (Attraction VTi 95 BVM) – stranka ob sklenitvi Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo Citroën (za dobo treh let oziroma 40.000 km; traj*Ponudba velja za novi Citroën C3 Attraction VTi 68 BVM z vključenim rednim popustom, bonusom 1.000 € v primeru menjave staro za novo in dodatnim bonusom 500 €, ki velja v primeru Citroën Financiranja. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo
in bonus po sistemu »staro za novo«) je 10.990 EUR; DDV je obračunan v obrokih; mesečni obrok je 118 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; EOM na dan 17.03.2014 znaša 7,6% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi ni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,3%; financirana vrednost 7.693 EUR; skupni znesek za plačilo indeksa obresti - 3 mesečn  12.897 EUR; pri sklenitvi avtomobilskega
30. aprila 2014 za vozila iz zaloge za fizične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Slike so simbolične. Več na www.citroen.si.v

KI VAAK VAKI AV
MRO RMROMREM
VAK VAKI AV

V NNVEČ NAVVEČ NAVEČ NA

I T R O Ë N p l u s
K L U B  Z V E S T O B E

www.citroen.si

V KINU OD 24. APRILA 
TUDI V 3D

TM & © 2014 Marvel. © 2014 CPII. All Rights Reserved.

Poraba goriva: kombinirana vožnja od 3,4 do 5,6 l/100 km. Emisija CO2: od 87 do 107 g/km.

AVTOLINE KRŠKO d.o.o., Bohoričeva 10, Krško, tel.: 07 490 21 17

Nudimo vam kvalitetno 
posredovanje in svetovanje 

031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 49.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 72.000 €.

Ostala ponudba 

www.oridom.si

Savska pot 10, 

format 154 x 216 mm, 156 strani,
 trda vezava, cena: 15,00 €, 
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PRILIPE - Prva aprilska nedelja je postregla z odličnim za-
četkom letošnjega državnega prvenstva  v motokrosu, saj 
sta svetovna asa Tim Gajser in Klemen Gerčar uprizorila 
vrhunsko motokros predstavo na strminah odlično pripra-
vljene steze na Prilipah. 

Na koncu je zmaga v prestižnem razredu MX OPEN pripadla 
Gajserju, drugo mesto je pred navdušenimi navijači osvojil  
Gerčar, tretje pa povratnik v domačem prvenstvu Toni Mu-
lec. Kot je povedal predsednik AMD Brežice Janko Slopšek, 

so organizatorji v stezo vključili veliko delovnih ur, da so jo 
pripravili na tem nivoju. Steza je na nekaterim mestih kar 
precej spremenjena in razširjena, predvsem pa so poskrbeli 
za varnost na skokih, ki so seveda ena glavnih atrakcij. Kle-
men Gerčar, tudi član AMD Brežice, je z besedami, da je ste-
za pridobila na širini in s tem postala še bolj podobna tistim, 
na katerih dirka na svetovnem prvenstvu MXGP, na najlep-
ši način poplačal trud organizatorjev. V AMD Brežice imajo s 
to stezo tudi velike dolgoročne načrte, saj bo tu kmalu na-
stal sodoben motokros park.

Zaradi bližine meje se je tokrat dirke udeležilo tudi kar ne-
kaj hrvaških tekmovalcev, nastopili pa so tudi tekmovalci iz 
Avstrije in Madžarske. Zmagovalci kategorij so postali še: Mia 
Ribić (MX50), Gašper Polajžer (MX65), Luka Milec (MX85), 
Miha Bubnič (MX125 2T), Aljoša Molnar (MX125), Bogomir 
Gajser (veterani 40) in Alojzij Fortuna (veterani 50). Na Pri-
lipah so tako na najlepši možen način odprli domačo dirkalno 
sezono v motokrosu, ki se bo nadaljevala 1. maja v hrvaškem 
Zaboku, kjer bo tudi prva od dveh skupnih dirk za slovensko 
in hrvaško državno prvenstvo, na Prilipah pa bo 24. in 25. 
maja pravi motokros praznik, saj bodo gostili evropsko pr-
venstvo MX 65, MX85 in MX OPEN.
 P. P., vir: MX SLO Press

Enak uspeh je ekipa krške 
šole dosegla že pred tremi 
leti, ko sta državna prvaka 
postala Jože Kodrič in Uroš 
Mirt, Rok Repše in Tomaž 
Šturbej leta 2012 ter Matjaž 
Kerin in Klemen Kostevc 
lani sta osvojila drugo me-
sto, letos pa sta Matej Bo-
žič iz Radeč in Rok Fabjan-
čič s Senovega naslov znova 
vrnila v Krško, pri vseh teh 
uspehih pa sta kot mentor-
ja sodelovala Ivan Sumrak 
in Jože Žerjav. Tekmovanja 
v Kranju so se udeležili še: 
Tadej Govedič in Kristjan 
Polovič pod mentorstvom 
Antona Pavliča in Igorja 
Žvegliča sta v kategoriji ele-
ktrotehnik osvojila šesto me-
sto, Matic Pribožič Repovš 
in Matjaž Kovač pa sta pod 
mentorstvom Zorana Tkav-
ca in Svetlane Novak v pro-
gramu tehnik računalništva 
osvojila peto mesto. 

Matej in Rok sta bila za na-
stop na državnem tekmova-
nju izbrana iz razreda s 26 di-
jaki. „Kriterijev je bilo več, 
poglavitni pa so bili sodelo-
vanje pri praktičnem pouku, 
spretnost in medsebojno ra-
zumevanje, saj je bilo pri 
praktičnem delu tekmova-

POSAVSKI  FES TIVAL 
TEMATSKIH POTI  2014

01.05.2014
03.05.2014
04.05.2014
10.05.2014
10.05.2014
10.05.2014
10.05.2014
11.05.2014
11.05.2014
13.05.2014
17.05.2014
17.05.2014
17.05.2014
17.05.2014
23.05.2014
24.05.2014
25.05.2014
29.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
01.06.2014
01.06.2014
6.6.- 8.6. 2014
07.06.2014
07.06.2014
07.06.2014
14.06.2014
14.06.2014
14.06.2014
15.06.2014
15.06.2014
21.06.2014
21.06.2014
21.06.2014
25.06.2014
26.06.2014
28.06.2014

Datum
19. Pohod na Kamenško
URADNA OTVORITEV FESTIVALA - Pot trapistov
Uskoška pot

Po sevniški planinski poti
S kolesom po sledeh posavske pite

19. sevniški kolesarski maraton

Pohod po Marinkini poti

Pohod na Tk Pav

Vidova pot
Vidov pohod

Pohod po Emini romarski poti

Ime pohoda

Krško
Krško

Krško

Arto

Senovo
Raka

Senovo

Lokacija

TD Krško - 041 590 558

TD Raka - 041 532 727

Vesna Hrovat - 040 657 015

Info

Bodoči elektrikarji iz krške šole
že nekaj let v državnem vrhu
KRŠKO – V letošnji ledeni ujmi, ki je ohromila precejšen del Slovenije, smo videli, kako pomemben je 
poklic elektrikarja, saj so bili zaradi izpada daljnovodov marsikje edini rešitelji. V krški srednji šoli že 
vrsto let izobražujejo za ta poklic, njihovi dijaki pa se na državnih tekmovanjih redno uvrščajo v sam 
vrh. Tako je bilo tudi letos, ko sta na 22. državnem tekmovanju elektro in računalniških šol, ki je pote-
kalo 13. marca na ŠC Kranj, dijaka 3. letnika Matej Božič in Rok Fabjančič pod mentorstvom Ivana Su-
mraka in Jožeta Žerjava osvojila naslov državnega prvaka. 

nja zaradi omejene delovne 
površine potrebnega veliko 
medsebojnega usklajeva-
nja,“ je povedal Sumrak. 
Naloga na temo „simulacija 
razreza hlodovine“ je bila 
vnaprej znana le okvirno, 
pri njej pa so bili pomemb-
ni pravilna izbira materialov 
in vodnikov, estetika, funk-
cionalnost, pravilna priklju-
čitev, pa tudi časovna ome-
jitev. Predstavnika krške 
šole sta nalogo, za katero je 
imelo devet ekip na voljo tri 
ure, končala prej kot v dveh 
urah in kljub ne najbolj ide-
alnemu teoretičnemu delu 

oz. zagovoru praktičnega iz-
delka sta za točko premaga-
la domača dijaka ter za štiri 
točke ekipi iz Murske Sobo-
te in Velenja. „Pomembno 
je tudi, da sta dijaka različ-
no specializirana: Rok v elek-
troniko, kamor sodi področje 
senzorjev, Matej pa v ener-
getiko, kamor sodi pogon z 
asinhronimi motorji,“ je še 
dodal Sumrak. 

Kot sta povedala nadebudna 
elektrikarja, ki bosta zara-
di tega uspeha oproščena 
enega izmed zaključnih iz-
pitov, bosta oba nadaljeva-

la šolanje po varianti 3+2 za 
elektrotehnika. Medtem ko 
Matej, ki je veselje do elek-
trike „podedoval“ po očetu, 
zaposlenem pri Elektru Lju-
bljana, nato bolj razmišlja o 
zaposlitvi, Rok še ni ovrgel 
ideje o nadaljevanju šolanja 
na fakulteti. „Vsi bi bili radi 
tehniki, na področju poklic-
nega izobraževanja pa vpis 
pada,“ pravi Žerjav, ki meni, 
da je postopna pot, kot sta 
jo ubrala Matej in Rok, do-
bra, saj v poklicni šoli dijak 
dobi veliko praktičnega zna-
nja, če dokonča še tehnično 
šolo, pa nenazadnje dobi dva 
poklica. „Žal za ta poklic ni 
takšnega zanimanja kot ne-
koč, smo pa nedavno videli, 
da brez elektrikarjev ni mo-
goče rešiti določenih proble-
mov, pa tudi povpraševanje 
podjetij po takšnem kadru je 
veliko,“ pa je dodal še rav-
natelj Srednje in poklicne 
strokovne šole Krško, ki de-
luje v okviru Šolskega centra 
Krško-Sevnica, Jože Pavlo-
vič. Zato bodočim dijakom 
polaga na srce, naj pri izbi-
ri izobraževanja ne spregle-
dajo, da je lahko (tudi) na 
tem področju lepa karierna 
priložnost.
 Peter Pavlovič

Zmagovita ekipa SPSŠ Krško, z leve: Jože Žerjav, Rok Fa-
bjančič, Matej Božič in Ivan Sumrak

Vrhunski motokros na Prilipah

Štart v kategoriji MX OPEN


