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Martinu Novšaku nagrada GZS
LJUBLJANA, KRŠKO – Včeraj, 4. marca, so 
v Cankarjevem domu v Ljubljani slovesno 
podelili 47. nagrade Gospodarske zbor-
nice Slovenije za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke. Med nagrajenci je po 
letu premora znova tudi gospodarstvenik 
iz Posavja, in sicer direktor GEN energije 
Martin Novšak, ki je danes na voljo me-
dijem na sedežu posavske gospodarske 
zbornice v Krškem, v Posavskem obzor-

niku pa bomo pogovor z njim objavili v naslednji številki.
Novšak je od leta 1970 dalje že 15. nagrajenec GZS iz Posavja. 
V zadnjih letih so t. i. gospodarski oskar prejeli Andrej Repše 
iz podjetja Armat projekt (2013), Stanislav Rožman iz Nuk-
learne elektrarne Krško (2011), Peter Žigante iz krškega Sa-
vaprojekta (2010) in Ivan Mirt iz sevniškega Tanina (2009).
 P. P.

Časopis za pokrajino Posavje, leto XIX, št. 5, četrtek, 5. marec 2015 

SEVNICA - Smo v t. i. ženskem mesecu, ko praznujemo tako dan žena kot materinski dan, več pozornosti 
pa namenimo tudi vlogi žensk tako v družinskem kot javnem življenju. Da so bile že v preteklosti več 
kot le gospodinje, potrjujejo tudi nekateri stari, a še ne pozabljeni običaji. Eden takšnih je denimo 
žensko lovljenje rib z golimi rokami v pomladnem času drstenja v reki Mirni, ki so ga pred dobrim 
tednom dni otrokom v sevniškem vrtcu Ciciban prikazale članice Ženskega pevskega zbora Azaleja iz 
Boštanja (na fotografiji, več o dogodku na strani 22). Zagotovo boste opazili, da je tokratna številka 
časopisa bolj »žensko« obarvana in naj bo to tudi čestitka vsem našim bralkam ob bližnjem dnevu 
žena.  Foto: Smilja Radi   

AKTUALNO

Nove poslovne ideje kot izziv

Kako skrbimo za starejše?
Posavje je glede na število prebivalcev 
zadovoljivo prepredeno z mrežo domov za 
bivanje in oskrbo starejših občanov, a v bodoče 
večjih novogradenj ne glede na nezadržno 
naraščanje starejše populacije ni predvidenih. 
Ležišča v obstoječih domovih bodo prvenstveno 
namenjena oskrbi najbolj onemoglih, domovi 
bodo v večjem obsegu izvajali dnevno varstvo 
starejših, okrepljeni bodo ostali socialni programi 
za pomoč starejšim na domu.
 Stran 3

Ne bojmo se »sveta 
tam znotraj«!
V začetku marca obeležujemo teden boja proti 
raku, marec pa je mesec boja proti raku debelega 
črevesa in danke. Ob tej priložnosti opozarjamo 
na pomen rednega udeleževanja presejalnih 
pregledov v programu Svit, ki je v posavskih 
občinah še vedno problematično.

 Stran 6

Debelost je mati mnogih bolezni

- 5% 




*Ob predložitvi kupona, priznamo popust
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Stari dom: priložnost ali breme?
Sevniški proračun najnižji doslej

ČUDOVIT DAN ŽENA
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Dalmatinova 3, 8270 Krško, 
Tel. : (07) 490 23 60

8. marec
v dvoje

Vabljeni!

Martin Novšak
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povedali so - O energetskih izkaznicah

Mateja Sušin Brence, Artiče: Energetska iz-
kaznica naj bi bila informacija državljanom 
o energetski varčnosti objekta. Zanimivo bi 
bilo vedeti, koliko uporabnikov je spoznalo, 
da jim je izkaznica prinesla kaj koristnega. 
Še en pristop države brez celovitega vpogle-
da, zaznavanja posledic in vzpostavitve ustre-

znega nadzora. Kje je tu zaščita državljanov, če se dopuščajo 
črne gradnje, za katere se izdela energetska izkaznica?

Andrej Lisec, Boštanj: Osebno se mi zdi 
prav, da se mora pri prodaji oziroma odda-
ji nepremičnine za več kot eno leto obvezno 
predložiti energetsko izkaznico. Prav tako je 
dobro, da so se uvedle energetske izkaznice, 
saj je potrebno narediti red tudi na tem po-
dročju. Prepričan sem tudi, da je kazen v vi-

šini 300 evrov primerna za kršitelje, kar pomeni, da bo tre-
ba biti sedaj pri prodaji ali oddaji nepremičnine bolj pozoren.

Goran Udovč, Stari Grad: Bojim se, da bo ob-
veznost izdelave energetske izkaznice zgolj 
dodatna administrativna ovira pri nepremič-
ninskem poslovanju. Večina najemodajalcev 
in prodajalcev o izdelavi energetske izkazni-
ce meni, da je to nepotreben strošek, ki ga je 
potrebno kar najbolj znižati. Kaj pa bodo od 

izpolnjenega spletnega obrazca za izdelavo energetske izkazni-
ce imeli najemniki in kupci nepremičnin, pa je drugo vprašanje.

Kot je uvodoma predstavi-
la Karla Gašpar, na obči-
ni zadolžena za javne finan-
ce, proračun in gospodarske 
dejavnosti, predlog letošnje-
ga proračuna predvideva 
2.368.059 evrov na strani pri-
hodkov in 2.468.840 evrov na 
strani odhodkov. Med predvi-
denimi projekti je tudi izgra-
dnja avtobusnega postajališča 
in obračališča pri Zdravstveni 
postaji Kostanjevica na Krki. 
Po besedah Stanislava Rosto-
harja, ki je na občini zadolžen 
za gospodarsko infrastruktu-
ro, urejanje prostora in varstvo 
okolja, bo z izgradnjo postajali-
šča nastalo 43 parkirišč za av-
tomobile, tri za turistične av-
tobuse in objekt postajališča. 
Kot je še omenila Gašparjeva, 
je za sanacijo po poplavah le-
tos predvidenih približno 
64.000 evrov. Glede na pogo-

Ocenjena skupna vrednost gra-
dnje OŠ Cerklje ob Krki, ki se 
bo po načrtih začela letos in 
končala leta 2017, je 6.259.162 
evrov (skupaj z izdelavo pro-
jektne dokumentacije, naku-
pi zemljišč in opreme). Kot je 
dejal župan Ivan Molan, ni 
trenutno na vidiku nobenih 
drugih sredstev, zato bo šest 
milijonov evrov za občino velik 
zalogaj, če bodo želeli realizi-
rati še kakšen projekt, pa se bo 
verjetno potrebno tudi zadol-
žiti. Veliko razprave je požela 
točka dnevnega reda o brez-
plačni pridobitvi nepremični-
ne. Gre za reševanje vpraša-
nja nadaljnje uporabe starega 
brežiškega doma upokojencev. 
Občina bi nepremičnino od re-
sornega ministrstva dobila v 
last ob določenih pogojih, da 
se spodnji del prostorov name-
ni za delovanje brežiške enote 
VDC Krško-Leskovec, preosta-
le prostore pa bi občina name-
nila izvajanju dejavnosti v jav-
nem interesu, in sicer bi bili 
namenjeni bivalnim enotam 
za socialno ogrožen del prebi-
valstva (brezdomcem in vsem 
neplačnikom najemnin, ki bi-
vajo v občinskih stanovanjih) 
in delovanju društev (pred-
vsem društvo upokojencev si 

Stari dom: priložnost ali breme?
BREŽICE - Brežiški občinski svetniki so 23. februarja v nadaljevanju 4. redne seje soglasno potrdili doku-
ment identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob Krki« ter za-
vrnili sklep, s katerim bi občina od ministrstva v last dobila star brežiški dom upokojencev.

želi novih prostorov), preosta-
la prosta ležišča pa bi namenili 
kratkotrajnemu reševanju bi-
vanjskih razmer drugim soci-
alno ogroženim skupinam in 
žrtvam družinskega nasilja.

Svetniki niso bili preveč nav-
dušeni nad namero občine 
glede starega doma upokojen-
cev, saj ta po njihovem mne-
nju ne bi prinesel novih delov-
nih mest in bi bil bolj kot ne v 
breme občinskemu proraču-
nu. Nekateri so tudi prepriča-
ni, da bi dom upokojencev šel 
podobno pot kot dijaški dom, 
ki tudi ni preveč v ponos ob-
čini. Župan Molan je dejal, da 
se bo slej ko prej zgodilo, da 
bodo morali dijaški dom zara-
di dotrajanosti stavbe porušiti, 
in potem bodo imeli problem, 
kam preseliti društva, ki so se-
daj začasno v dijaškem domu. 
Župan je svetnike posvaril, da 
se bo, če ne bodo sprejeli tega 
sklepa, na koncu zgodilo po-
dobno, kot se je s starim do-
mom upokojencev v Krškem, 
ki je deset let propadal in je 
postal sramota za občino. »Če 
bomo danes zavrnili ta sklep, 
bomo izgubili priložnost in nas 
bo slej ko prej začela boleti gla-
va, še posebej ko nas bodo lju-

dje ustavljali na ulici in spraše-
vali, kako smo lahko dopustili 
takšno usodo doma,« je pove-
dal. Svetniki so kljub temu z 
desetimi glasovi za in 14 proti 
sklep zavrnili ter dopustili, da 
bo dom vsaj še nekaj časa sa-
meval in s tem tudi propadal.

Že v prvem delu 4. seje so sve-
tniki potrdili DIIP »Vodni cen-
ter Brežice«, ki ga je predstavil 
projektant Matjaž Avšič. Pro-
jekt, ki je ocenjen na tri mili-
jone evrov, predvideva kajaka-
ško stezo v dolžini 250 metrov 
v bližini jezovne zgradbe HE 
Brežice. S predvideno izgra-
dnjo verige hidroelektrarn 
bodo obstoječe brzice za ve-
dno izgubljene. Nastala bodo 
velika akumulacijska jezera 
s pretežno stoječo vodo. Gle-
de na to, da je na tem obmo-
čju kajak kanu na divjih vodah 
tradicionalna športna panoga, 
se je pojavila ideja, da se izgu-
bljeno nadomesti v obliki ume-
tne kajakaške proge, ki bi omo-
gočala tudi tekme na najvišjem 
nivoju. Študenta Fakultete za 
gradbeništvo Rožle Lavrač in 
Mateja Klun sta ob tem pred-
stavila še stoječi val za surfa-
nje oz. deskanje na vodi, ki bi 
bil del vodnega centra.

Omenimo še svetniški pobu-
di. Mag. Jožef Piltaver (Lista 
Sonce) je dal pobudo za usta-
novitev javne občinske blagaj-
ne vsaj s 1. 1. 2016, ki bi omo-
gočila plačevanje položnic 
brez provizije. Tomislav Jur-
man (SMC) je dejal, da se je 
osebno pozanimal pri nekate-
rih ponudnikih, ki bi bili pri-
pravljeni graditi širokopasov-
no omrežje v občini in bi ga 
tudi sami financirali, vendar je 
zanje nesprejemljivo, da bi pri 
tem občini plačevali še nado-
mestilo za služnost, zato je dal 
pobudo, da občinski svet sprej-
me sklep, s katerim se odreče 
zaračunavanju nadomestila za 
služnostno pravico v prime-
ru, ko gre za gradnjo širokopa-
sovnega omrežja. Župan Molan 
je odvrnil, da občinski svet ne 
more kar tako ukiniti služno-
sti, ker to določa zakon, pred 
kratkim je imel tudi sestanek 
s podjetjem, ki izvaja gradnjo 
tega omrežja, a nima sredstev 
za gradnjo. V tem letu so sicer 
predvideli nekaj sredstev za 
nadaljevanje gradnje omrežja v 
KS Velika Dolina in v nekaterih 
drugih delih občine, je pa župa-
na presenetilo, da občina sploh 
ni tako slabo pokrita z omrež-
jem. Rok Retelj

stost poplav v občini je v pre-
dlogu proračuna 2015 predvi-
den dvig proračunske rezerve 
iz 10.000 na 15.000 evrov. 

V razpravi je največ pripomb 
na predlog proračuna podala 
Melita Skušek. Med drugim je 
dejala, da v predlogu proraču-
na ni zaslediti konkretnih ko-
rakov za razvoj turizma v ob-
čini, zmotila so jo zmanjšana 
sredstva za šport in tekoče 
vzdrževanje šole, saj slednja 
že deset let dobiva enak zne-
sek, kar je po njenem bistve-
no premalo, prav tako je deja-
la, da ni razbrati prave vizije 
občine in bi bilo prav, da se že 
končno enkrat dogovorijo, ka-
tere so prednostne naloge tega 
mandata. Anton Zagorc pa je 
pripomnil, da je Orehovec naj-
manj razvita vas v občini, saj že 
osem let niso dobili nič s strani 

Zavrnili predlog proračuna
KOSTANJEVICA NA KRKI – Občinski svet občine Kostanjevica na Krki se je 19. februarja po nekaj zapletih, o 
katerih smo že pisali, le sestal na 2. redni seji. Na dnevnem redu je bil tudi predlog odloka o proračunu Ob-
čine Kostanjevica na Krki za leto 2015, ki so ga svetniki po kar dolgi razpravi zavrnili.

občine, prav tako pa tudi letos 
ne kaže, da bi bilo za ta kraj na-
menjenih vsaj nekaj sredstev. 
Svetniki so v nadaljevanju pre-
dlog letošnjega proračuna s še-
stimi glasovi proti in tremi za 
zavrnili, kar pomeni, da ni šel 
v javno obravnavo, ampak je 
moral župan Ladko Petretič 
v roku sedmih dni vložiti nov, 
popravljen predlog proračuna. 

Svetniki so na seji ponovno gla-
sovali o s strani župana zadr-
žanih sklepih, ki so bili sprejeti 
na 2. izredni seji 29. decembra 
lani, in sicer naj bi se na pobu-
do sedmerice svetnikov usta-
novila petčlanska delovna ko-
misija za pregled izvedenih 
postopkov in vračanj vlaganj 
v javno telekomunikacijsko 
omrežje. Ker komisijo sesta-
vljajo izključno člani občinske-
ga sveta in ker je bila imenova-

na s strani občinskih svetnikov, 
kar je v nasprotju s statutom 
občine, ki veleva, da mora čla-
ne delovnih komisij imenovati 
župan, vsi člani pa ne smejo biti 
predstavniki občinskega sveta, 
je župan Petretič, kljub temu, 
da so svetniki ponovno potrdi-
li sklepe glede ustanovitve de-
lovne komisije, te ponovno za-
držal. Sedaj bo začel postopek 
pri upravnem sodišču. Svetniki 
so na seji podali soglasje k ime-
novanju Martina Brataniča za 
direktorja RRA Posavje, potrdi-
li, da bo župana Petretiča zara-
di nezdružljivosti županske 
funkcije s funkcijo člana sveta 
javnega zavoda v svetu OŠ Jo-
žeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki zamenjal Andrej Kerin 
ter se seznanili s primopredaj-
nim zapisnikom med novoi-
zvoljenim in bivšim županom.
 Rok Retelj

RADEČE - Tukajšnji občinski svet je 25. februarja na šesti 
seji potrdil proračun za letošnje leto, sprejel letni program 
športa, med drugim pa podal tudi soglasje k imenovanju 
Martina Brataniča za direktorja RRA Posavje.

Ob potrjevanju proračuna za letošnje leto v višini dobrih 5,2 mio 
evrov so svetniki izglasovali predlagani amandma svetnice Ma-
rije Imperl, s katerim so v okviru proračunskih postavk, name-
njenih za delovanje KTRC Radeče, prerazporedili 11.000 evrov iz 
področja športa na področje turizma, sicer pa so proračun spreje-
li v predlagani obliki. Potrdili so tudi letni program športa, v ka-
terem so opredeljeni športni objekti, izvajalci športnih dejavno-
sti in načrtovane investicije. Letos bo iz občinskega proračuna za 
športno dejavnost namenjenih skupno 105.160 evrov, za investi-
cije v športno infrastrukturo in vzdrževanje pa 75.400 evrov. Po-
trdili so tudi sklep o načinu uporabe osmih društvenih prostorov 
na naslovu Gledališka 2 v Radečah, na podlagi katerega bo obči-
na z javnim pozivom povabila interesente za najem prostorov, ka-
terih lastnik je sicer občina, upravljavec pa KTRC Radeče. S sle-
dnjim bo bodo društva podpisala najemne pogodbe, v kolikor pa 
se bo prijavilo več kot osem društev, toliko je namreč na navede-
nem naslovu na voljo društvenih prostorov, pa bodo ta podpisa-
la medsebojni dogovor o souporabi prostorov. Sredstva za kritje 
stroškov uporabe so društvom zagotovljena v občinskem prora-
čunu, društva, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo pa bodo 
lahko uveljavljala tudi znižanje najemnine v višini največ do 50 %. 
Društveni prostori se sicer oddajajo v najem po ceni 8,5 €/m2, ve-
likosti pa so od 15 do 32 m2. Občinski svet je na tokratni seji po-
dal soglasje k ponovnem imenovanju Martina Brataniča iz Bre-
žic za direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje. 
 B. Mavsar

Bratanič potrjen tudi v Radečah

O proračunu ponovno že danes
KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški občinski svet bo pop-
ravljen predlog letošnjega proračuna obravnaval že danes, 5. 
marca, ko je sklicana 3. redna seja občinskega sveta. 

Priznanje Posavskemu obzorniku
LJUBLJANA, POSAVJE - Na slavnostni seji Zveze slovenskih 
društev za boj proti raku so na predlog Posavskega in ob-
soteljskega društva za boj proti raku za delo in pomoč dru-
štvu eno od priznanj podelili tudi časopisu Posavski obzor-
nik. »Posavski obzornik je kot največja posavska medijska 
hiša in najpomembnejši posavski medij ves čas tudi najpo-
membnejši medijski partner društva za boj proti raku v naši 
regiji že od samega začetka delovanja tako društva kot Posav-
skega obzornika. Z njihovo vsestransko podporo širši javnosti 
prenašamo najpomembnejša sporočila evropskega kodeksa 
za boj proti raku in skupaj z njimi uresničujemo preventivno 
dejavnost. Ker verjamemo, da bodo s svojim delom še naprej 
pomagali uresničevati naše cilje, in v zahvalo za dosedanje 
delo mu podeljujemo bronasto plaketo Zveze društev za boj 
proti raku,« je v utemeljitvi zapisal izvršilni odbor posavsko-
obsoteljskega društva. Na njegov predlog sta bronasto plake-
to prejela tudi župana občin Brežice in Podčetrtek Ivan Mo-
lan in Peter Misja.  P. P.

KRŠKO - Za Nuklearno elektrarno Krško je več kot 15 mesecev 
izjemno stabilnega obratovanja v 27. gorivnem ciklusu, v kate-
rem posebno pozornost namenjajo jedrskemu gorivu. Po izkuš-
njah v remontu 2013, ko so odkrili poškodbe gorivnih palic, so 
za spremljanje stanja jedrskega goriva uvedli zelo stroge ukrepe, 
ki med drugim zajemajo povečano pogostost vzorčenja primar-
nega hladila in ukrepe za zmanjšanje kontaminacije primarnega 
hladila. Analize so v februarju pokazale na verjetnost netesnosti 
goriva. Trenutne vrednosti so še vedno daleč pod dopustnimi, a 
kažejo na sum poškodbe sprejemljivega obsega. Ocenjujejo na-
mreč, da je poškodovana vsaj ena od več kot 28.000 gorivnih pa-
lic. Stane Rožman, predsednik uprave NEK, pojasnjuje, da elek-
trarna obratuje varno in s polno močjo, saj zaznano odstopanje 
ne pomeni dodatnega tveganja za okolje in nima nobenih vpli-
vov na varnost obratovanja, sporočajo iz NEK.

Verjetnost netesnosti goriva
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Največ stoletnikov v Brežicah
V Sloveniji so starejše osebe v osnovnem statističnem razvršča-
nju prebivalstva opredeljene kot stare 65 in več let, teh pa je v 
šestih posavskih občinah ob polletju lani (1. 7.) živelo 13.775. 
Podatki se ne glede na umrljivost starejših oseb v obdobju od 
julija lani do letošnjega februarja bistveno ne spreminjajo. Po 
podatkih Statističnega urada RS osebe v tretjem življenjskem 
obdobju predstavljajo 18,2 odstotka (%) vseh prebivalcev Po-
savja, po posameznih občinah pa je njihov delež najvišji v ob-
čini Bistrica ob Sotli, kjer starejši predstavljajo 20,4 % prebi-
valstva (283 od 1.382 občanov), sledi občina Brežice z 19,4 % 
starejših (4.709 od 24.230), v sevniški (3.219 od 17.504) in ra-
deški občini (791 od 4.307) je teh 18,3 %, v kostanjeviški 18,2 
% (442 od 2.427), najnižji delež starejšega prebivalstva - 16,7 
%  (4.321 od 25.833) - pa beležijo v krški občini.  

V starostnih podskupinah starejših oseb, ki so vodene v štiri-
letnih razponih (od 65-69 let, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-
94, 95-99 ter 100+ let), je v posavskih občinah največ občanov 
starih med 65 in 69 let, in sicer dobrih 3.850, 5 % starostnikov 
je dopolnilo 80 in več let, v obravnavanem obdobju pa je živelo 
skupno tudi deset občanov, ki so dopolnili 100 in več let, od tega 
šest v občini Brežice, trije v krški in ena oseba v sevniški občini. 

V POSAVJU VEČ 
STAREGA KOT MLADEGA 
PREBIVALSTVA

Žal tem raziskavam že sedaj 
pritrjuje neugodna in zaskr-
bljujoča slika v posavskih ob-
činah, saj je indeks staranja 
prebivalstva v tukajšnjih ob-
činah, ki predstavlja razmer-
je med številom oseb, starih 
65 ali več let, in številom oseb, 
mlajših od 15 let, med najviš-
jimi med slovenskimi regija-
mi. Najbolj se stara prebival-
stvo brežiški občini, v kateri 
na 100 oseb, mlajših od 15 let, 
prebiva 141 oseb starih 65 
in več let (slovensko povpre-
čje 118 oseb), v občini Rade-
če indeks staranja znaša 135, 
v Sevnici 129, v Bistrici ob So-
tli 122, v Kostanjevici na Krki 
118 in v občini Krško 108. Po-
temtakem je upokojenec že 
vsak četrti Posavec in vsaka 
peta Posavka, vse navedeno pa 
pomeni, da prihaja do čedalje 
večjih pritiskov in obremeni-
tev zdravstvenega in socialne-
ga varstva ter na pokojninsko 
blagajno. S tega vidika je sta-
rostno diskriminiranih vedno 
več starejših oseb, ki živijo tik 
ob ali prestopajo prag revšči-
ne. Povprečna neto pokojnina 
je v januarju znašala 561,71 
evra (to je za dobra 2 € manj 
kot v letu 2014); povpreč-
na neto starostna pokojnina 
610,17 €, invalidska pokojni-
na 472,98 € in neto povpreč-
na družinska oz. vdovska po-
kojnina 385,93 €. 

DOMSKA OSKRBA VARSTVA 
STAREJŠIH OSEB V REGIJI

Proces staranja se začne s člo-
vekovim rojstvom, pa ven-
dar tega omilijo ali pospešijo 
različni vplivi na posamezni-
kov organizem, tako biološke, 
psihološke kot socialne spre-
membe. Z naraščanjem števi-
la starejše populacije se po-
sledično krepijo tudi naloge in 
vloge posameznih institucij, 
ustanov, organizacij in društev 
v lokalnih okoljih. Četudi so 
potrebe po institucionalnem 
varstvu starejših v Posavju ve-
čje od razpoložljivih kapacitet 
v domovih starejših, pa mreža 
domov v regiji nič ne zaostaja 
za ostalimi v Sloveniji oziroma 
je ta v primerjavi z več regijami 
celo ugodnejša, kvaliteta izva-
janja storitev v njih pa za upo-
rabnike razmeroma visoka.

Institucionalno varstvo sta-
rejših v posavskih občinah je 
organizirano v Domu starej-
ših občanov Krško (DSO), pod 
okriljem Doma upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca - Sev-
nica, v sklopu katerega deluje-
jo enote na Impoljci, Brežicah 
in Sevnici, ter v Trubarjevem 
domu upokojencev Loka pri 
Zidanem Mostu. Navedeni 

zavodi razpolagajo skupno z 
okoli 950 ležišči, kar je deni-
mo toliko kot na območju Ju-
govzhodne regije (občine Do-
lenjske in Bele krajine), kjer 
živi skupno enkrat več prebi-
valcev (prek 140.000) kot v 
posavskih občinah. 

V vseh javnih zavodih za var-
stvo starejših občanov veči-
no stanovalcev predstavljajo 
občani matičnih občin. V Kr-
škem DSO je bilo teh ob za-
ključku leta 2014 77 % ali 
160 občanov od 217, sicer pa 
v njem prebivajo občani iz 15 
slovenskih občin, poleg obča-
nov občine Krško prevladuje-
jo še občani občin Brežice in 
Kostanjevica na Krki. Večina 
stanovalcev je starejših od 70 
let, največ, kar 60, pa jih šteje 
od 85 in 89 let, povprečna sta-
rost pa znaša 83 let. 122 ali več 
kot polovica starejših oseb je v 
domu nastanjenih zaradi bole-
zni. Le 54 starejših je sposob-
nih s svojimi dohodki, največ 
iz naslova starostne pokojni-
ne, kriti nastanitev. V struktu-
ri stanovalcev jih 105 oskrbo 
plačuje s pomočjo svojcev, v 
44 primerih pa poleg stanoval-
cev stroške nastanitve in oskr-
be plačuje občina. Po podatkih 
DSO Krško so imeli ob koncu 
minulega leta na seznamu ča-
kajočih na sprejem vpisanih 
skupno kar 308 prosilcev. 

V Trubarjevem domu upoko-
jencev Loka pri Zidanem mo-
stu razpolagajo z 221 postelja-
mi. V minulem letu so sprejeli 
skupno 79 stanovalcev, kar 
69 jih je preminulo, kar kaže 
na to, da prihajajo stanovalci 
v dom v čedalje težjem zdra-
vstvenem stanju. Povpreč-
na starost stanovalcev je 79 
let, največ - 25 % stanovalcev 
- je starosti med 86 in 90 let, 
od tega je 20 stanovalcev sta-
rih nad 90 let. Na Loki bivajo 
stanovalci iz 26 slovenskih ob-
čin, prednjačijo z 21 % občani 
sevniške občine, občine Laško 
(17 %), Krško (14 %) in Rade-
če (13 %.). 75 % stanovalcev je 
nepomičnih oziroma težje gi-
bljivih, normalno gibljivih je le 
25 % in še delež teh, kakor pra-
vijo v domu, se zmanjšuje, saj 
vse več stanovalcev potrebuje 
popolno pomoč. 

Dom upokojencev in oskr-
bovancev Sevnica z enota-
mi Impoljca, Sevnica in Bre-
žice razpolaga skupno s 532 
nastanitvenimi kapacitetami. 
Lani so v vseh enotah zabele-
žili 101 sprejem. Delež nasta-
njenih občanov brežiške obči-
ne znaša v DU Brežice 70 %, 
njihova povprečna starost je 
82 let, v sevniškem domu je 
povprečna starost stanoval-
cev 83 let, v 80 % gre za obča-
ne matične občine, medtem ko 
je starostna struktura v domu 

na Impoljci, kjer poleg dejav-
nosti za starejše izvajajo tudi 
posebno obliko varstva za od-
rasle z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju 
ter za osebe s težavami v du-
ševnem razvoju, nižja, saj pov-
prečna starost znaša le 60 let, 
uporabniki pa so tu nastanjeni 
v 44 % iz posavskih občin, pre-
ostal delež pa predstavljajo ob-
čani iz okoli 60 drugih sloven-
skih občin.

Osnovne cene nastanitve, od-
visne od zahtevnosti oskrbe 
(brez nadstandardnih, pod-
standardnih in dodatnih sto-
ritev) se gibljejo v vseh na-
vedenih domovih za starejše 
občane in upokojence med 
560 in 1.200 €/mesec. 

OSKRBOVANA STANOVANJA 
V KRŠKEM IN BREŽICAH

Nepremičninski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega za-
varovanja je leta 2011 v ne-
posredni bližini DSO Krško 
zgradil 23 oskrbovanih stano-
vanj. Upravnik stavbe je pod-
jetje Terca iz Šentruperta. 
Trenutno je nezasedeno eno 
enosobno stanovanje, v preo-
stalih pa biva skupno 30 na-
jemnikov, od tega 15 žensk in 
osem moških ter sedem par-
tnerjev najemnikov. Skupno je 
sedem dvočlanskih in 16 eno-
članskih gospodinjstev, pov-
prečna starost najemnikov pa 
znaša 79 let. Oskrbovana sta-
novanja so velikosti med 43 do 
60 m2. Najemnina za 1-sobno 
stanovanje znaša 195 €/me-
sec, za 2-sobno stanovanje 
220 €/mesec, za stanovanje 
velikosti 60 m2 pa 260 € me-
sečno. Ob tem so najemniki 
zavezani tudi k plačilu drugih 
stanovanjskih stroškov, kot so 
voda, ogrevanje, elektrika, ko-
munalne storitve idr., navedeni 
mesečni stroški pa najemnike 
bremenijo še najmanj za doda-
tnih 80 do 100 €. Stanovalci so 
se za najem oskrbovanih sta-
novanj odločili iz več razlogov, 
med poglavitnimi pa so preve-
lika najemna, lastniška stano-
vanja ali stanovanjske hiše, v 
katerih so do tedaj prebivali, 
zaradi izgube življenjskih so-
potnikov ali odselitve otrok v 
njih ostali sami, kot drug naj-
pogostejši razlog pa so navedli 
neustrezno lokacijo stanovanj 
v višjih nadstropjih brez dvigal 
v objektu. 

V prid oskrbovanih stanovanj 
v Krškem govori tudi njihova 
sama lokacija, saj se ta naha-
jajo v neposredni bližini DSO 
Krško, kjer si lahko po potre-
bi, seveda pa za dodatno pla-
čilo, najemniki naročijo tudi 
pranje, likanje, dnevne obroke 
ipd., vendar se ti, kakor smo 
zvedeli, teh storitev do sedaj 
niso posluževali. Kakor na-

vajajo na nepremičninskem 
skladu, vodijo v evidenci inte-
resentov za najem stanovanja 
v Krškem trenutno devet pro-
silcev.

Konec leta 2013 je družba Pro-
doma iz Krškega v Brežicah, 
prav tako v neposredni bližini 
tamkajšnjega doma upokojen-
cev, zgradila 12 stanovanj za 
potrebe bivanja oseb starejših 
od 60 let, vsa stanovanja pa so 
po ceni 1.399 €/m2 prodali v 
dobrem letu dni. Na isti loka-
ciji v družbi načrtujejo izgra-
dnjo še 12 stanovanj, za kar so 
že pridobili gradbeno dovolje-
nje, sama gradnja pa naj bi ste-
kla že konec tega leta. Kot so 
nam sporočili iz omenjenega 
podjetja, so pet stanovanj ku-
pili starejši občani iz občine 
Brežice, tri stanovanja občani 
iz krške občine, dve stanova-
nji občani z območja Dolenj-
ske, po eno stanovanje pa iz 
ljubljanskega območja ter po-
vratniki iz tujine. Četudi so na-
vedena stanovanja lastniška in 
se po smrti lastnika nepremič-
nina deduje kot ostalo pokojni-
kovo premoženje, pa velja, da 
je tudi nadaljnje bivanje v teh 
stanovanjih omejeno na starej-
še osebe od 60 let. Tako kot v 
Krškem pa tudi v tem prime-
ru velja, da se stanovalci lahko 
proti plačilu poslužujejo stori-
tev, ki jih nudi enota DU Bre-
žice.

V PRIHODNJE MANJ 
INSTITUCIONALNEGA, VEČ 
SOCIALNEGA VARSTVA 

Medtem ko Resolucija o naci-
onalnem programu socialne-
ga varstva za obdobje 2013-
2020, razen gradnje v oblikah 
javno-zasebnega partnerstva, 
ne predvideva dodatne širitve 
mreže ustanov institucional-
nega varstva, pa je v njej načr-
tovano povečanje socialnega 
varstva preko pomoči starej-
šim osebam v domačem oko-
lju s pomočjo na domu, okre-
pljeno organizacijo dnevnega 
institucionalnega varstva za 
starejše osebe, družinske po-
močnike ipd. Nacionalnemu 
programu že sledijo domovi za 
starejše, tudi v Posavju, v kate-
rih za izvajanje dela in oskrbe 
že spreminjajo oz. preurejajo 
obstoječe prostorske kapacite-
te v t. i. gospodinjske skupine.
V smeri pomoči starejšim ose-
bam bo dan vedno večji pouda-
rek vzpostavljanju organizira-
ne medgeneracijske pomoči in 
sožitja preko organizacij, dru-
štev in različnih nevladnih or-
ganizacij preko prostovoljstva, 
še dodatno pa bo okreplje-
na vloga centrov za socialno 
delo, ki že sedaj izvajajo raz-
lične oblike pomoči v okviru 
javnih pooblastil, drugih za-
konsko določenih nalog in v 
okviru različnih storitev.

Že sedaj v okviru prve socialne 
pomoči centri posebno pozor-
nost namenjajo starejšim ob-
čanom, predvsem tistim brez 
svojcev ali drugih oseb, ki bi 
jim lahko kakor koli pomaga-
li. Različne storitve strokovne 
pomoči, kot so urejanje dom-
ske oskrbe, storitve pomoči 
na domu, zdravstvena oskrba 
ipd., izvajajo vse dni v tednu, 
med vikendi in prazniki pa je 
za nujne primere pomoč or-
ganizirana preko CSD Krško, 
ki je nosilec regijske interven-
tne službe za območje Posavja 
preko klicne številke 113. 

V okviru CSD Krško deluje ve-
čja skupina prostovoljcev, ki 
nudijo pomoč starejšim ose-
bam na njihovem domu, osta-
relim osebam v domu starej-
ših, skupina pa deluje tudi na 
ostalih področjih. Kot pou-
darja direktorica CSD Marina 
Novak Rabzelj, prostovoljci 
preko obiskov in druženj sta-
rejšim osebam zmanjšujejo 
občutek osamljenosti in soci-
alne izključenosti, saj so pro-
stovoljci mnogim starostni-
kom eden redkih, včasih pa 
tudi edini stik z zunanjim sve-
tom. Delo uspešno dopolnjuje-
jo s strokovnim delom ostale 
službe CSD, prav tako pa stro-
kovne delavke CSD Krško vo-
dijo tri Skupine za samopomoč 
starih ljudi, ki so organizira-
ne v DSO Krško ter v krškem 
Društvu upokojencev in zno-
traj Društva invalidov. Vanje je 
bilo v minulem letu vključenih 
35 ostarelih občanov.

Pomoč na domu CSD izvaja vse 
dni v tednu do 3-krat dnevno, 
največ 20 ur na teden na upo-
rabnika, lani pa so na ta način 
preko pomoči pri vzdrževanju 
osebne higiene, gospodinjske 
pomoči in pomoči pri ohranja-
nju socialnih stikov oskrbovali 
skupno kar 184 uporabnikov, 
od tega 151 oseb starejših od 
65 let na območju občine Kr-
ško in devet oseb iz kostanje-
viške občine, večina - 102 upo-
rabnika - pa je bila starejša od 
80 let. V največ primerih gre 
za nudenje gospodinjske po-
moči z dostavo obrokov sta-
rejšim osebam, se pa število 
uporabnikov iz leta v leto po-

večuje. Cena za uro pomoči na 
domu je uporabnikom subven-
cionirana s strani obeh občin, 
upravičenci, ki ne zmorejo pla-
čila storitve pomoč na domu, 
pa lahko uveljavljajo oprosti-
tev plačila na CSD.

Tudi na CSD Sevnica iz leto v 
leto beležijo večje število upo-
rabnikov pomoči na domu, ki 
jo izvajajo tako strokovni de-
lavci, sodelavci kot tudi laični 
delavci. Po besedah direktori-
ce CSD Sevnica Danice Božič 
so v letu 2014 nudili oskrbo 
na domu skupno 143 posa-
meznikom in družinam, števi-
lo uporabnikov pa se je lani v 
primerjavi z letom 2013 pove-
čalo kar za 47 %. Med letom so 
nudili pomoč na domu, največ 
pri temeljnih dnevnih opravi-
lih, okoli 100 osebam, starim 
nad 65 let, ki zaradi starosti ali 
pojavov, ki spremljajo starost, 
niso bile sposobne popolnega 
samostojnega življenja.

Žal pa celovitih podatkov, ko-
liko starejših ljudi v Posav-
ju potrebuje tovrstno pomoč 
s strani pristojnih centrov za 
socialno delo, ne moremo pri-
kazati. Iz brežiškega CSD nam 
namreč do zaključka redak-
cije niso posredovali želenih 
podatkov, medtem ko v obči-
ni Radeče in Bistrica ob So-
tli izvajajo storitev pomoč na 
domu centri izven naše regije. 
Kot so nam sporočili iz Obči-
ne Radeče, se iz njihove obči-
ne trenutno 42 starejših oseb 
nahaja v institucionalni oskrbi 
po različnih slovenskih krajih, 
največ pa v bližnjem Trubarje-
vem domu, Impoljci, Laškem in 
Izlakah, po navedbah Občine 
Bistrica ob Sotli pa v različnih 
domovih za starejše trenutno 
prebiva sedem njihovih obča-
nov, pomoč na domu pa jih ko-
risti 12.

Sicer pa posamezno ali obča-
sno pomoč starejšim nudijo 
tudi v drugih nevladnih, huma-
nitarnih organizacijah in dru-
štvih. Dobro je organizirana 
znotraj delujočih društev upo-
kojencev, pa tudi preko Karitas 
in Rdečega križa.

 Bojana Mavsar 

Domovi za starejše v Posavju
vse bolj namenjeni onemoglim
POSAVJE - Eurostatove projekcije kažejo, da bo imela Slovenija konec 30 let tega stoletja že eno najstarej-
ših prebivalstev na svetu, leta 2035 pa naj bi bilo starejših že dvakrat toliko kot otrok. In kako skrbimo za 
starejše v Posavju? Tokrat smo pogledali predvsem, kako je z domsko oskrbo zanje.

posavje v številkah



Posavski obzornik - leto XIX, številka 5, četrtek, 5. 3. 20154 UTRIP REGIJE

kronika

GMOTNO OŠKODOVALA UPNIKA - Kriminalisti Sektorja kri-
minalistične policije PU Novo mesto so v zadnjem tednu fe-
bruarja na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko 
ovadbo zoper 56-letnega osumljenca in 41-letno osumljenko. 
Odgovorni osebi povezanih gospodarskih družb sta osumlje-
ni kaznivega dejanja oškodovanja upnikov, za izvršena kazniva 
dejanja pa so ovadili tudi vpleteni gospodarski družbi. 
Med preiskavo so ugotovili, da sta osumljeni osebi gospodar-
ske družbe po izdanem sklepu o davčni izvršbi na tekoči ra-
čun družbe preusmerili denarni tok te družbe na tekoči račun 
povezane družbe na način, da sta terjatve do partnerjev z asi-
gnacijami preusmerjali na drugo družbo. S kaznivim dejanjem 
sta onemogočili postopek davčne izvršbe in upniku povzročili 
za več kot 150.000 € škode.

PRIJELI SERIJSKEGA GOLJUFA - Kriminalisti pa so pred 
preiskovalnega sodnika krškega Okrožnega sodišča pripelja-
li 43-letnega državljana Slovaške, osumljenega za najmanj 22 
kaznivih dejanj goljufije, sodnik pa je zanj odredil pripor. Pre-
iskava je pokazala, da gre za serijskega goljufa. Po slovenskih 
krajih je najpogosteje ogoljufal osebje v trgovinah, bencin-
skih servisih in poštah, na način, da je kupoval izdelke manj-
ših vrednosti in ob plačilu izročil bankovec za 100, 200 ali 500 
€. Ob vračilu ostanka denarja je zahteval menjavo bankovcev 
manjših vrednosti za bankovce večje vrednosti, v pogovoru 
prodajalca zamotil in ga ob večkratnem štetju denarja preva-
ral, da mu je ta vrnil preveč denarja. V posameznih primerih 
si je pridobil od 100 do 400 evrov protipravne premoženjske 
koristi. 22 oškodovancev je ogoljufal za več kot 3.200 €. Osu-
mljeni je z osebjem komuniciral v nemškem in angleškem je-
ziku, prevažal pa se je z osebnim avtomobilom Audi A6, črne 
barve, slovaških registrskih tablic. Osumljenca so novomeški 
kriminalisti v sodelovanju z ljubljanskimi policisti izsledili in 
prijeli na Vrhniki, le dve uri po tem, ko je izvršil goljufijo na 
območju Laškega. Ker naj bi bil viden tudi v posavskih obči-
nah, policija naproša morebitne oškodovance, da se zglasi-
jo na najbližji policijski postaji ali pokličejo na številko 113.

NESREČA V GOZDU - Brežiški policisti so 28. 2. obravnava-
li nesrečo pri delu v gozdu pri kraju Bojsno, pri čemer se je z 
motorno žago pri obžagovanju vej podrtih dreves poškodoval 
23-letni moški. Ureznine na nogi so mu oskrbeli v brežiški bol-
nišnici. Zbrala: B. M.

Tomaž Kosar, Rožno: Glede na to, da izhajam iz 
družine oče-mama, sem mnenja, da sta za vzgo-
jo otrok potrebna oba. Istospolnih zakonskih 
zvez ne podpiram, sploh pa ne, da bi posvojile 
otroke. Tako se tudi ne strinjam, da bi jih izena-
čili z zakonsko zvezo med moškim in žensko. Ni-
mam sicer zadržkov glede življenja istospolnih 

v dvoje, če si to želijo in jim je takšno sobivanje všeč.

Borut Zagmajster, Blatno: Predloga ne pod-
piram, ker se mi zdi, da zakonsko zvezo lahko 
tvorita samo moški in ženska, ne pa na primer 
dva moška ali dve ženski, ki zame niso enako-
vredni tradicionalni družini. Upam, da so v par-
lamentu toliko pametni, da spremembe zakona 
ne bodo podprli, če bi pa že moglo priti do refe-

renduma, pa se ga bom udeležil in glasoval proti temu predlogu. 

Ana Repše, Leskovec: Veseli me, da so poslanci 
sprejeli novelo in izenačili raznospolne in isto-
spolne partnerske zveze, saj so bile te do sedaj 
v diskriminatornem položaju. Tudi v krog mo-
jih bližjih prijateljev sodijo, in lahko iz lastnih iz-
kušenj rečem, da se ne razlikujejo od klasičnih, 
prav nasprotno, v mnogih pogledih so celo bolj 

homogene, tolerantne, odprte in ljubeče.

Janja Kolar, Sevnica: Nič nimam proti istospol-
ni zakonski skupnosti. V tujini je to že skoraj 
povsem normalno. Če se imata dva rada, naj se 
imata, pa čeprav sta istega spola. To je osebna 
odločitev vsakega posameznika, ki morda zara-
di svoje istospolne usmerjenosti trpi, predvsem 
pa trpi zaradi okolja, ki ga ne sprejme takšnega, 

kot je. Vsi smo ljudje in vsi imamo srce.

Državni zbor je potrdil spremembo zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih, ki spreminja definicijo za-
konske zveze in izenačuje istospolno partnersko skup-
nost z zakonsko zvezo med moškim in žensko. Kaj vi me-
nite o tem, podpirate takšno ureditev, zakaj da oz. ne?

anketa

Pravice tudi istospolnim

Kakšno je delo svetovalke za 
družboslovje na Zavodu RS 
za šolstvo?
Delo pedagoškega svetovalca 
je zelo zanimivo, razgibano in 
obširno. Na eni strani so dijaki 
in učenci, ki morajo spoznava-
ti predmetne vsebine, na drugi 
strani pa učitelji, ki ta predmet 
poučujejo. Osnovno izhodi-
šče je, kako praktično, upo-
rabno in življenjsko osmisliti 
pouk družboslovja ter vdihni-
ti življenje učnemu načrtu. Pri-
pravljamo in izvajamo razne 
oblike izobraževanja in uspo-
sabljanja za učitelje družbo-
slovnih predmetov v osnovni 
in srednji šoli. Sploh je pouče-
vati družboslovje v današnjem 
času zelo izzivalno. Moje delo 
je poleg vsebin povezano tudi 
z mojo naravnanostjo k odno-
som, zato iz tega in iz potreb, 
ki jih sporočajo tako učitelji 
kot učenci, izhajajo tudi vse-
bine seminarjev. Povezano je 
z vprašanjem, kako ustvarjati 
spodbudno učno okolje, kako 
ravnati glede na čas, ki ga živi-
mo, kako posredovati znanje, 
da bo osmišljeno in razumlje-
no, kako pri učencih prebuditi 
zanimanje zanj ipd. 

V ospredju vašega delovanja 
je t. i. mirovna vzgoja in dr-
žavljanska kultura. Kaj na-
tančno to pomeni?
Že takrat, ko sem sama pouče-
vala na vzgojiteljski šoli, smo 
ugotovili, da je vzgoja za mir 
najbolj učinkovita, če deluje 
po principu izkustvenega uče-
nja, če poteka interaktivno, če 
je prilagojena potrebam učen-
cev in dijakov, če upoštevamo 
njihovo predznanje in ideje, če 
je povezana s tem, kar se jim v 
življenju dogaja. Tako se mladi 
ob pestri ponudbi dejavnosti 
in aktualnih vsebin, povezanih 
z vsakdanjim življenjem, učijo 
strpnosti, upoštevanja pravil, 
medsebojnega dogovarjanja … 
Seveda so v ozadju ves čas vre-
dnote in vrline. Pri tem gre za 
pozitiven odnos do sebe, dru-
gih, življenja in okolja, za zau-
panje in spoštovanje. Vsa filo-
zofija je zelo podobna štirim 
Delorsovim stebrom, torej: ve-
deti, da bi znali, da bi razume-
li, da bi znali živeti v skupnosti 
in da bi bili. 
Moja valilnica idej je bila vzgo-
jiteljska šola, zelo pomembno 
pa je tudi, da sem dobila dobro 
popotnico v osnovni in srednji 
šoli, kjer sem imela srečo, da 
sem imela izvrstne učitelje, ki 
so bili odprti in dovzetni, mi pa 
zelo ustvarjalni. Zelo pomemb-
no je, da dobijo učenci pravo-
časno povratno informaci-
jo, da so sprejeti in zaželeni, 
da so njihove ideje upošteva-
ne in da njihovi talenti pride-
jo do izraza. Vsi seminarji in 
študijska srečanja, ki jih pri-
pravljamo, so naravnani v to 
smer - v odprto, interaktivno, 
večperspektivno učenje. Oce-
njuje naj se način utemeljeva-

nja, ne pa njihova stališča. Na 
ta način se spontano učijo str-
pnosti in spoštovanja človeko-
vih pravic. To je potrebno res 
živeti in doživeti. 

Na kakšne načine jo izvajate? 
Ena oblika so seminarji za uči-
telje, kjer med drugim tudi 
krepimo zavedanje o vzaje-
mni soodvisnosti med nami in 
vzgoji z lastnim zgledom. Sku-
paj z mentorji na šolah vsa-

ko leto sodelujem pri izvedbi 
različnih taborov. Mladi na njih 
veliko pridobijo, ker jih nago-
vorijo tako vsebine kot izved-
ba. Mnogokrat jih popeljemo 
ven iz njihovih »con udobja«, 
kjer drug drugega spoznavajo 
v novih okoliščinah. Če imamo 
tabor izven civilizacije, ni mo-
bilnega signala, ni televizije … 
Zanimivo je poslušati njiho-
ve zgodbe o doživljanju same-
ga sebe v novih situacijah, npr. 
pri odkrivanju svojih zmožno-
sti, zadregah ob pospravlja-
nju, ob kuhanju … Ob njihovih 
zgodbah mladi in odrasli iden-
tificirajo tudi vrednote, ki so v 
ozadju. To so posebna dožive-
tja, ki zelo povežejo skupino. 
Imeli smo že tabore za učite-
lje z namenom, da sami organi-
zirajo na šolah kaj podobnega. 
Nekateri na taboru prvič oza-
vestijo, kaj vse znajo, pa tega 

skoraj nihče ne ve, niti starši, 
saj nekateri nikoli nič ne vpra-
šajo. Vprašajo jih le, če so lač-
ni in če je bilo v šoli v redu, oni 
pa potrebujejo druga vpraša-
nja. Pravijo: ali mi sploh koga 
zanimamo, ali sploh vedo, kdo 
živi med njimi? Osupne me, 
ko ugotovim, kako so nekate-
ri osamljeni, lačni pozornosti. 
Ob njih se mi odpirajo povsem 
drugi svetovi in zame je to pri-
vilegij, da to doživim. 

Doživijo tudi osnovno razla-
go, kaj pomeni hvala, prosim, 
izvoli, dober dan, ker imajo 
mnogi težave z osnovnimi ma-
nirami. Opažamo, da nekate-
ri nimajo delovnih navad in so 
povsem nebogljeni, saj doma 
žal nimajo možnosti, da bi jih 
razvili, ker to ni zaželeno oz. ni 
časa in so odrinjeni. Ko imamo 
delavnico s starši, jim pove-
mo in pokažemo, kaj na tabo-
ru počnemo in kaj vse njihovi 
otroci zmorejo, npr. skuhajo z 
našo pomočjo, skoraj ne mo-
rejo verjeti. Otrokom to osta-
ne v spominu; formule poza-
biš, tega pa nikoli. 

Oktobra lani ste na Sicili-
ji prejeli odmevno nagrado 
»Un educatore per la pace« 
(pedagoginja – vzgojitelj za 
mir). Za kakšno priznanje 
gre, kaj vam pomeni?

Zelo sem ponosna na nagrado, 
zame ima simbolni pomen. To 
je zame dragocena spodbuda 
za naprej. Povezujem jo z zgod-
bami, v katere so vpeti številni 
prijetni občutki in doživetja iz 
časa, ko sem sama poučevala 
in odkrivala s sodelavci in dija-
ki vse tisto, kar osmišlja pouk. 
Tudi sedaj v novi vlogi mnogo-
krat srečujem učitelje in šole, 
ki udejanjajo podobne zami-
sli. To nagrado delim z vsemi 
učitelji, v katere verjamem, da 
svoje delo opravljajo zavzeto 
in ustvarjalno, ter tistimi, ki 
me podpirajo pri delu. Hvale-
žna sem kolegom iz Kopra, ki 
so me predlagali za nagrado, in 
za vse pozitivne odmeve po vr-
nitvi iz Sicilije.

Vzgoja je primarno naloga 
staršev, a jo vse bolj prevze-
majo učitelji ...
Res je, a vseskozi trdim, da je 
družina zelo pomembna. Ko 
sem v stiku z učitelji, pogosto 
pravijo, da starši od njih priča-
kujejo nemogoče. Šola je zelo 
pomemben socializator, ni pa 
edini; prav tako imajo svojo od-
govornost starši. Nekatere šole 
zelo upoštevajo trikotnik »uči-
telj - starši - učenec« in organi-
zirajo šolo za starše, predava-
nja, jih vključujejo v aktivnosti, 
v naši državi obstajajo številne 
dobre prakse pri tem. Starši so 
ne glede na zahteve časa, ko so 
veliko v službi, odgovorni za 
svoj del vzgoje, niti učitelj niti 
šola ne moreta rešiti vsega.

Sodelujete tudi z mrežo Une-
scovih šol v Posavju, pred-
vsem z OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece in OŠ XIV. divizije 
Senovo.
Pred leti sem začela v Pišecah 
in odkrila, da je tam podobna 
klima, kot je bila na naši sre-
dnji vzgojiteljski šoli. V Pišecah 
in na Senovem sem kot peda-
goška svetovalka vedno tudi 
soudeležena pri izvedbi tabo-
ra. To so krasne izkušnje, ki 
jih prenašam naprej. Tudi uči-
telje spodbujam, da to, kar je 
dobro, delijo naprej, da zbere-
jo pogum in o svojih rešitvah 
spregovorijo tudi drugim. Mo-
žnosti so neštete: spletna učil-
nica, seminarji, neposreden 
stik, tudi strokovni časopisi in 
revije. Tako kot učence je tudi 
učitelje potrebno spodbujati. 
Všeč mi je tudi, da sem uspe-
la za sodelovanje pri razvojni 
predmetni skupini pridobiti 
Mojco Ogorelc, ki poučuje na 
srednji ekonomski šoli v Bre-
žicah. Zelo sem povezana tudi 
s Tanjo Plevnik in Rut Zlobec, s 
katerima smo in še vedno sku-
paj brusimo veliko idej. 

Že dolgo ste izven domače 
regije, a se vanjo redno vra-
čate. Tudi spremljate doga-
janje v Posavju?
S partnerjem, ki je Sevničan, 
se rada vračava v Posavje, v 
zadnjem obdobju skoraj vsak 

Jožica Pika Gramc, svetovalka za družboslovje na Zavodu za šolstvo:

BORŠT - Med uveljavljenimi Posavci na pedagoškem področju je zagotovo Jožica Pika Gramc, zaposlena 
kot svetovalka za družboslovje na Zavodu RS za šolstvo, sicer pa po rodu doma z Boršta, kamor se redno in 
rada vrača. Lani je za svoje delo na področju vzgoje za mir prejela odmevno mednarodno priznanje.

Vsega ne prodajajo v trgovini

Jožica Gramc, letnik 1959, bolj poznana po taborniškem ime-
nu Pika, je po OŠ Cerklje ob Krki odšla na Srednjo vzgojitelj-
sko šolo v Ljubljano, nato pa je na takratni FSPN doštudirala 
obramboslovje. Po desetletju poučevanja na svoji srednji šoli, 
kjer je začela uvajati vsebine in oblike mirovne vzgoje, se je 
zaposlila na Zavodu RS za šolstvo, ob tem pa je bila aktivist-
ka mednarodno uveljavljenega mirovnega Gibanja za kultu-
ro miru in nenasilja, aktivno je sodelovala v skupini za uved-
bo mirovne vzgoje v vzgojno-izobraževalni proces v Republiki 
Sloveniji, na mednarodnih mirovnih taborih Alpe-Adria, z Gi-
mnazijo Poljane in drugimi srednjimi šolami pri izvedbi mirov-
nih vsebin, že več kot desetletje sodeluje z mrežo Unescovih 
šol. V zadnjih desetih letih je sodelovala z učitelji pri pripravi 
in izvedbi številnih mirovnih taborov ter delavnic za učence 
osnovnih in dijake srednjih šol. Oktobra lani je v Italiji preje-
la odmevno nagrado »Un educatore per la pace« (pedagogi-
nja – vzgojitelj za mir).
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Občinski svetniki in svetnice 
so uvodoma prisluhnili letne-
mu poročilu o delu Medobčin-
skega inšpektorata - skupnega 
prekrškovnega organa uprav 
občin Bistrica ob Sotli, Breži-
ce, Krško, Radeče in Sevnica za 
leto 2014. Poročilo je predsta-
vil vodja omenjenega inšpek-
torata Martin Cerjak, ki je v 
nadaljevanju spregovoril tudi 
o rezultatih izvajanja občin-
skega programa varnosti za 
lansko leto. Ob tem je omenil, 
da se število nepravilno par-
kiranih vozil zmanjšuje pred-
vsem na območju modre cone 
za HTC-jem, medtem ko doda-
tnih nadzorov hitrosti na ce-
stah v sevniški občini ni bilo. V 
razpravi je bila podana pobuda 
po še večjem nadzoru nad pra-
vilnim odlaganjem odpadkov, 
s čimer bi se še bolj zmanjšalo 
število »črnih odlagališč« v ob-
čini. Izražena je bila tudi potre-
ba po povečanju nadzora nad 
sprehajalci psov ter čiščenjem 
iztrebkov, nekateri pa bi želeli 
prisotnost redarjev tudi izven 
rednega delovnega časa.

V nadaljevanju seje je bil po-
trjen predlog odredbe o ure-
ditvi parkiranja proti plačilu 
na javnih parkiriščih na Trgu 
svobode v Sevnici (od trgovi-
ne Izidor do Modiane), kjer naj 
bi se uredila modra cona s par-

Sevniški proračun najnižji doslej
SEVNICA - 25. februarja je v konferenčni dvorani na sevniškem gradu potekala 5. redna seja sevniškega ob-
činskega sveta, na kateri so med 16 točkami dnevnega reda obravnavali in sprejeli tudi letošnji proračun, 
temeljni akt Občine Sevnica. 

komatom. Prva ura parkiranja 
bi bila brezplačna, cena vsa-
ke nadaljnje ure pa 0,50 evra. 
Parkiranje po opisanem siste-
mu bi bilo plačljivo od pone-
deljka do sobote med 6. in 16. 
uro; ob nedeljah, državnih pra-
znikih in v času prireditev pa 
bi bilo brezplačno. Odredba bo 
v praksi zaživela do poletja, ko 
bo urejena vsa potrebna pro-
metna signalizacija. 

Svetnice in svetniki so po 
skrajšanem postopku spreje-
li tudi predlog odloka o spre-
membi in dopolnitvi odloka o 
občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za ureditev 
območja Zdravstvenega doma 
Sevnica, Optike Bautin, tržnice 
in javnega parkirišča. Potrdili 
so tudi predlog sklepa o začet-
ku gradnje telovadnice pri OŠ 
Milana Majcna Šentjanž. Nje-
na izgradnja naj bi bila konča-
na do letošnjega septembra in 
prav tako energetska sanacija 
tamkajšnje šole.

Poslovni načrt za leto 2015 
je predstavil direktor Javne-
ga podjetja Komunala Sev-
nica Mitja Udovč, ki je med 
drugim dejal, da bo podjetje 
nadaljevalo z vodooskrbo, z 
odvajanjem in čiščenjem ko-
munalnih in padavinskih od-
padnih voda ter z ravnanjem 

z odpadki. Planirani prihodki 
na področju gopodarske jav-
ne službe so 3.691.853 evrov 
in v enaki višini so planirani 
tudi stroški, kar prinaša pred-
videni ničelni poslovni izid. V 
razpravi je sledilo tudi nekaj 
vprašanj in pobud. Med dru-
gim je bila izražena želja po 
znižanju pogrebnih storitev, 
saj se povečuje število tistih, 
ki zaradi pogrebnine prosijo 
za denarno pomoč center za 
socialno delo. Po razpravi so 
potrdili poslovni načrt JP Ko-
munala Sevnica za letošnje 
leto. Vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti na Občini Sevni-
ca Mojca Sešlar je predstavila 
dva predloga letnega progra-
ma, in sicer za šport in za kul-
turo. Povedala je, da je za de-
lovanje športnih društev v 
občini v letošnjem letu v ob-
činskem proračunu namenje-
nih 55.000 evrov, za delovanje 
društev v ljubiteljski kulturni 
dejavnosti pa 35.000 evrov. 

Osrednja vsebinska točka 
dnevnega reda sevniške ob-
činske seje je bila obravna-
va predloga proračuna za le-
tošnje leto. »Zlati časi, ko 
smo imeli 27 ali 24 milijo-
nov v proračunu, so minili,« 
je ob tem dejal župan Sreč-
ko Ocvirk. Po krajši razpravi 
so nato sprejeli letošnji prora-

čun v višini 15,7 milijona evrov, 
ob čemer je Tomaž Lisec me-
nil, da je višina jedrske rente 
v znesku 145.000 evrov (pre)
nizka. Sicer pa je med letošnji-
mi razvojnimi usmeritvami 
proračuna nadaljnje urejanje 
cestnega omrežja s pločniki, 
javno razsvetljavo in kolesar-
skimi stezami, nadaljnji razvoj 
komunalne infrastrukture, ko-
munalno opremljanje v podpo-
ro gospodarskemu sektorju in 
podpora samooskrbi s hrano. 
Nadaljevala se bo tudi gradnja 
in energetska sanacija šolskih 
objektov. Načrtovana je tudi 
zadolžitev v višini 1,2 milijo-
na evrov, skupna višina zadol-
ževanja, ki znaša 4,4 milijona 
evrov, pa je nižja od investicij-
skega potenciala občine. 

V zaključnem delu seje je bilo 
dano še soglasje k imenova-
nju Martina Brataniča za di-
rektorja Regionalne razvojne 
agencije Posavje, svetnice in 
svetniki pa so se seznanili še 
z zapisnikom zbora občank in 
občanov s Pokleka in Selc nad 
Blanco. Fanika Zemljak je 
nato zastavila še dvoje vpra-
šanj: zanimalo jo je, kdaj se 
bo začela obnova nadvoza v 
Šmarju in če je bilo v občini 
dovolj narejenega za ohrani-
tev nujne medicinske pomoči. 
 Smilja Radi

vikend. Moja mama je stara 82 
let, jaz pa sem najstarejša med 
štirimi otroki in kot družina 
smo zelo povezani. Rada imam 
našo vas in vaščane, Krka je ti-
sta, ki nas povezuje, imamo 
tudi kulturno-turistično dru-
štvo in smo lahko dober zgled 
mnogim, tudi mlajšim genera-
cijam. Tu najdem svoje veselje 
tudi z rožami, rada kolesarim 
in čas, ki ga preživim z mamo, 
mi je zelo dragocen. Dogajanje 
pa spremljam, ko pridem do-
mov, je moje obvezno čtivo Po-
savski obzornik.

Smo tik pred dnevom žena. 
Šolstvo je eno od področij, 
ki je izrazito feminizirano. V 
čem je to prednost in v čem 
morda slabost? 
Sama zelo spoštujem vlogo in 
poslanstvo žensk v izobraže-
vanju. Vaše vprašanje je izzi-
valno in je nanj težko odgovo-
riti enoznačno. Zakaj je tako? 
Na marsikaterem področju je 
podobno in mi je žal, da se mo-
ški pogosteje ne odločajo za ta 
zahteven in pomemben poklic 
in da ni ta poklic bolj uravno-
težen po spolu. Sploh glede na 
resničnost, ki jo živimo, in dej-
stvo, da je veliko otrok iz raz-
bitih družin in da v šoli pogre-
šajo tudi lik moškega. Zato so 
vzgojitelji, učitelji, kuharji, hiš-
niki priljubljeni v šolah. 

Morda drugače: zakaj so mo-
ški prepustili to področje 
ženskam, so pa dominan-
tni v gospodarstvu, politiki 
in še kje?

Resnica je najbrž nekje vmes, 
mogoče se skriva razlog v 
tem, kako je to področje (raz)
vrednoteno. Vse to je pogoje-
no tudi z odnosom družbe do 
tega poklica in položaja v druž-
bi. Želim si, da bilo pri nas zna-
nje vrednota, največkrat pa žal 
ni tako. Spet pridemo do tega, 
kako ljudje gledajo na to, kar 
učitelji počnejo. Tudi učite-
ljem pravim, da je pomemb-
no, kakšen odnos imajo sami 
do tega, kar počnejo. Večkrat 
uporabljamo besedo »opolno-
močenje«, da se pravočasno in 
na ustrezen način odzovemo, 
da znamo ločiti, kaj je prav in 
narobe in če nekaj ni prav, da 
znamo to na ustrezen način 
razložiti tako učencem kot nji-
hovim staršem. Pogosto pride 
do nesporazumov, ker se ljudje 
premalo pogovarjamo. Potro-
šništvo je res pustilo opustoše-
nje pri ljudeh, vsega pa res ne 
prodajajo v trgovini; vrednot 
ne, kako postati samostojen in 
kako biti samozavesten in od-
govoren, tudi ne. To je treba iz-
graditi in živeti. Tako pri učen-
cih kot pri učiteljih trkamo na 
to, da se zavedajo, kakšne sledi 
puščajo za seboj, da imajo mo-
žnost vplivati, ne morejo pa ni-
kogar spreminjati.

Zdi se, da je učiteljska avto-
riteta v današnjih časih pre-
cej omajana glede na dese-
tletja nazaj, starši hodijo v 
šolo z odvetniki ...
Pri pogovoru s starši pridemo 
do vprašanja, kakšna je njiho-
va lastna izkušnja šolanja. Na 

to se navezuje njihov odnos do 
učiteljevega poučevanja. Po-
membno je, ali so pred otroki 
na glas kritični in nespoštlji-
vi do učiteljev. Zato so otroci 
mnogokrat zmedeni, tudi pred-
met povezujejo z učiteljem, ki 
ga poučuje, in ko slišijo nekaj 
slabega o učitelju, ne vedo, na 
katero stran naj se postavijo. 
Tu se spet srečamo z vredno-
tami: kakšen odnos imamo do 
dela, ki ga opravljajo učitelji, 
tudi do drugih poklicev, kako 
se o tem pogovarjamo s svojimi 
otroki. Gre za odnos do sočlo-
veka, do življenja samega; ali je 
pozitiven ali negativen. 
V stiku z mladimi vedno opa-
žam, kako so hvaležni, da lah-
ko ozavestijo stvari in se za-
mislijo. Sami spoznajo, da je 
to, kar se jim včasih v puber-
teti zdi strašna krivica, iskrena 
skrb in želja staršev, da posta-
vijo meje, da jim mora biti kdaj 
tudi neudobno, da ne more biti 
vse takoj in po njihovo. Mnogi 
starši pri tem omagajo, ker so 
odsotni in utrujeni, zato vsemu 
ustrežejo in si na ta način ku-
pujejo naklonjenost. Otroci pa 
so pogajalski mojstri in znajo 
izsiliti marsikaj. Zato je zelo 
pomembno, da si dosleden, da 
izpolniš obljubljeno. Pomemb-
no je, da se to, kar govorimo, 
tudi ujema z našimi dejanji.

Imate izkušnjo hude bolezni. 
Kaj ste ob tem spoznali?
To je tudi ena mojih življenj-
skih šol. Ko se je bolezen pr-
vič pojavila, je bilo zelo hudo, 
življenje se mi je čez noč po-

stavilo na glavo. Prvinsko sem 
takoj začutila, da mi preprosto 
mora uspeti, ker bi še rada ži-
vela. Odločila sem se, da bole-
zen ne pomeni konca. Ključna 
se mi zdi odločitev, da nare-
diš vse, ne glede na okoliščine, 
da ti uspe. Zelo sem hvaležna, 
da mi uspeva, in to prenašam 
naprej. Zdaj se to lepo sliši, za 
tem pa je veliko trpljenja, gara-
nja, samopremagovanja; pre-
magati strah res ni enostavno. 
Vse, kar sem spoznala pri so-
očenju z boleznijo, upoštevam 
pri svojem delu in o tem govo-
rim z ljudmi zelo konkretno. 
Učiteljem govorim, da je to 
poklic s poslanstvom, da otro-
ci mogoče ravno njih izberejo 
za svoj model in bodo mogoče 
pomembno vplivali na njiho-
ve odločitve in življenje, zato 
pa se velja potruditi. Pri vsem, 
kar počnemo, si velja vzeti čas 
za razmislek in se zavedati, da 
smo zelo pomembni. Marsi-
koga moja izkušnja nagovori, 
treba se je res naučiti poslušati 
svoje telo, predvsem pa nekaj 
storiti prav vsak dan. Življenje 
mi je rešilo to, da nisem spreje-
la vloge žrtve, saj sem se smili-
la mnogim, ampak sem moč čr-
pala iz vsega lepega, kar sem 
do takrat doživela, in iz vseh 
svojih odnosov z družino, pri-
jatelji, sodelavci. Verjela sem v 
svoj uspeh. Soočiti se z vsem 
tem ni bilo preprosto, ampak 
jaz sem živ dokaz, da se da, 
zato tako zavzeto spodbujam 
druge, da se veselijo življenja. 

� Peter�Pavlovič

SEVNICA – Ob slovenskem kulturnem prazniku so članice in čla-
ni društva ILCO Posavje obiskali sevniški grad, ki leži nad čudo-
vitim starim mestnim jedrom z lepo ohranjenim trgom. »Na gra-
du nas je sprejel in pozdravil grof Moscon (Sinjo Jezernik), ki 
nas je povabil na prigrizek in pokušino modre frankinje. Ogle-
dali smo si tudi predstavitveni film o Sevnici in o zgodovini gra-
du, potem pa smo si ogledali še notranjost gradu. Bili smo očara-
ni nad urejenimi prostori, še posebej pa nad poročno dvorano in 
sobano poleg nje, ki s freskami predstavlja vse štiri letne čase. V 
Lutrovski kleti smo preizkusili akustiko in lepo je bilo v njej sli-
šati tudi našo zapeto pesem,« je strnil vtise predsednik društva 
Ervin Liberšar, ki je pohvalil tudi prekrasen razgled z gradu na 
dolino Save. Posebno presenečenje so nato doživeli še na pose-
stvu v Krakovem, kjer jih je pozdravil »France Prešeren« in na-
smejal »Krjavelj«.  S. R., foto: E. L.

CERKLJE OB KRKI - Pri OŠ Cerklje ob Krki so se ta teden začela 
izvajati dela za pridobitev gradbenega dovoljenja. Brežiško pod-
jetje Geotech je namreč začelo z vrtanjem vrtin. Na novograjeni 
cerkljanski šoli je predvideno ogrevanje s toplotno črpalko vo-
da-voda, pri čemer se za potrebe ogrevanja izkorišča podtalni-
ca, za kar investitor potrebuje vodno dovoljenje ARSO. Slednjega 
pa ni mogoče dobiti brez izvedbe izvornega (vodnjaka, iz kate-
rega se bo voda za toplotno črpalko zajemala) in ponornega vo-
dnjaka (vodnjaka, v katerega bo voda ponikala). Zato so ob šoli 
začeli z vrtalnimi deli.  R. R.

Odkrivali sevniške znamenitosti

Članice�in�člani�društva�ILCO�Posavje�so�za�kulturni�praznik�
odkrivali�sevniške�zanimivosti.

Izlet v neznano 
SEVNICA - 7. februarja so se mnogi vabljeni odločili za izlet v ne-
znano, na katerega je povabil sevniški podjetnik Tone Prah. Izle-
tnice in izletnike je pot vodila v Laško, kjer so si ogledali najsta-
rejšo pivovarno na slovenskih tleh. »Laško pivo je pivo s tradicijo. 
V Laškem ga varimo že več kot 185 let. Leta 1889, po stečaju 
podjetja, je pivovarno kupil žalski pivovarnar Simon Kukec. Ta 
zavedni Slovenec se je v laško pivovarsko zgodovino zapisal kot 
odličen organizator, finančnik in gospodarstvenik, naklonjen no-
vostim. Uveljavil je novo vrsto piva in prvo pivsko znamko - ter-
malno pivo, ki v nekoliko drugačni obliki obstaja še danes,« je 
tekla pripoved prijazne vodičke. Mnogo zanimivosti je bilo mo-
goče doživeti tudi v Velenju, najmlajšem slovenskem mestu, kjer 
so ponosni na rudnik, na obnovljen grad, na Pikin festival, na me-
stno hišo, ki je obnovljena po načrtih arhitekta Roka Polesa, ki 
je tudi pesnik in pisatelj, ter še na marsikaj drugega. Prečudovit 
razgled na zasneženo pokrajino in Šaleško dolino je nudila tu-
ristična kmetija Karničnik, ki leži na vzpetini v naselju Hrasto-
vec pri Velenju. 
Izlet v neznano, ki ga je popestril trio domačih muzikantov, se je 
zaključil v gostišču Vid v bližini znanega smučišča Golte, od ko-
der so se zadovoljni udeleženci in udeleženke v pozni večerni uri 
vrnili v domači kraj z obljubo, da se naslednje leto ponovno sni-
dejo na odkrivanju znamenitosti in zanimivosti dežele pod Al-
pami.  S. R.

OŠ Cerklje: začetek vrtalnih del

Pri�OŠ�Cerklje�ob�Krki�v�teh�dneh�vrtajo�vrtine.
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V državni presejalni program 
Svit je bilo v zdravstveni regi-
ji Novo mesto, kamor sodita 
občini Krško in Kostanjevica 
na Krki, v letu 2014 povablje-
nih 16.598 oseb, izjavo o so-
delovanju pa je vrnilo 10.356 
(62,49 %) oseb, pri čemer je 
bila odzivost žensk 68,6-od-
stotna, odzivnost moških pa 
le 56,5-odstotna. Zdravstve-
no regijo Novo mesto to uvr-
šča na tretje mesto (za no-
vogoriško in kranjsko) med 
devetimi zdravstvenimi re-

Nizka odzivnost na program Svit

Strah pred »svetom tam znotraj«
POSAVJE – Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da se odzivnost na Svit, namenjen zgo-
dnjemu odkrivanju raka debelega črevesa in danke, od njegove uvedbe leta 2009 počasi izboljšuje, a je po-
nekod še vedno nizka. Tudi v posavskih občinah Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli.

gijami v Sloveniji in nekoliko 
nad državno povprečje odziv-
nosti (60,43 %). Zaskrbljujoče 
pa je, da je odzivnost v krški in 
kostanjeviški občini še vedno 
med nižjimi znotraj novome-
ške regije, saj za obe znaša ko-
maj dobrih 57 %. Posebej kri-
tična je pri moških, kjer v obeh 
občinah znaša okoli 50 %, pri 
ženskah pa je nekoliko višja, 
okoli 65 %. Manj odzivni so v 
povprečju le v žužemberški in 
škocjanski občini, pa še tam se 
moški odzivajo 53-odstotno. V 

primerjavi s prejšnjimi leti se 
odzivnost v novomeški regiji 
ves čas rahlo zvišuje, kar velja 
tudi za krško in kostanjeviško 
občino, kjer se je v primerjavi 
z letom 2013 popravila celo za 
šest odstotkov, a je, kot že reče-
no, še vedno dokaj nizka. 

Občine Brežice, Sevnica, Rade-
če in Bistrica ob Sotli sodijo v 
zdravstveno regijo Celje, kjer je 
bilo v lanskem letu v program 
povabljenih 38.037 oseb, od 
tega 19.027 moških in 19.010 
žensk. 37.932 osebam, od tega 
18.942 moškim in 18.990 žen-
skam, je bilo vabilo vročeno. 
Izjavo o sodelovanju je vrnilo 
22.798 (60,10 %) oseb, od tega 
10.435 (55,09 %) moških in 
12.363 (65,10 %) žensk. Celj-
ska regija tako sodi v manj od-
zivne v slovenskem merilu oz. 
je rahlo pod državnim povpre-
čjem. Med posavskimi občina-
mi so bili najbolj odzivni obča-
ni in občanke Radeč (68,47 % 
- ženske 69,06 %, moški 
67,79 %) in Sevnice (64,67 % 
- ženske 70,14 %, moški 
59,68 %), precej manj pa ob-
čanke in občani Bistrice ob So-
tli (58,06 % - ženske 58,75 %, 
moški 57,33 %) in zlasti Bre-

žic (55,65 % - ženske 60,03 %, 
moški le 51,14 %), kjer so celo 
manj odzivni kot v Krškem in 
Kostanjevici na Krki. Odziv-
nost na program se je od leta 
2010 sicer povsod zvišala, je 
pa v zadnjem letu v primerja-
vi z letom 2013 tako v Sevnici 
in Radečah kot v Brežicah ra-
hlo padla, občutno, za skoraj 
13 %, pa se je izboljšala v bi-
striški občini.

V program Svit se vključuje 
populacija v starosti od 50 do 
69 let. Podatki Registra raka 
RS kažejo, da se rak debele-
ga črevesa in danke začne iz-
raziteje pojavljati ravno v sta-
rosti od 50. leta dalje in je po 
umrljivosti zaradi raka na tre-
tjem mestu. Zelo pomembno 
je vključevanje v program ve-
dno, ne glede na to ali je nekdo 
že v njem sodeloval in je bil iz-
vid negativen. Razvoj raka de-
belega črevesa in danke je na-
mreč počasen proces, ki traja 
več let, lahko tudi desetletje. 
Le z rednimi pregledi lahko 
zmanjšamo breme tega raka. 
Zato še vedno velja, sodelujte 
v programu Svit, to je program, 
ki rešuje življenja.
� Peter�Pavlovič

Marija Hrvatin, ambasadorka programa SVIT: Kar pogo-
sto se spomnim na 1. julij 2013, ko sem po neuspešni kolo-
noskopiji dobila diagnozo - rak ter pomislila, da se mi pri še 
ne polnih 55 letih končuje življenje. Bila sem tako nemočna 
in ničesar si nisem bolj želela kakor živeti. Moje življenje se 
mi je odvilo pred očmi, podobe mojih dragih. Ko sem lahko 
zadihala, sem si rekla, da še ni čas, da odidem s tega sveta, da 
hočem premagati smrtonosni tujek. Uspešno sem prestala 
operacijo, ko so mi odstranili nekaj debelega črevesja, in kot 
v transu poslušala, da se rak ni razširil, da ne potrebujem na-
daljnjega zdravljenja. 
Strokovni delavci v programu Svit so bili vztrajni in njim se 
lahko zahvalim, ker so mi rešili življenje, da danes lahko po-
vem, kako sem tudi sama zavračala povabila, da bi oddala 
blato. Sedaj sem zaskrbljena, ker to počnete tudi premnogi. 
Naj se vam življenje ne konča zaradi sramu, strahu ali ne vem 
česa drugega, poskrbite zase in za svoje zdravje ter oddajte 
blato, ko dobite brezplačno darilo - povabilo v program Svit. 

BREŽICE – Po besedah predsednika Planinskega društva Brežice 
Toneta Jesenka je za brežiškimi planinci v več pogledih poseb-
no leto. Najprej jim je zagodlo vreme, saj so zaradi pogostega de-
ževja morali odpovedati kar nekaj izletov. Pa tudi izpeljanih dru-
štvenih izletov se je skupno udeležilo manj članov kot leta prej. 
So pa mladi planinci ter vzdržljivi in vztrajni »torkarji« opravi-
li načrtovane poti, saj so slednji šli na pohod tudi z dežniki. Res 
pa je tudi, da je bilo nekaj tur odpovedanih zaradi premajhnega 
števila prijav. V društvu so hkrati opazili manjše število udele-
žencev na izpeljanih turah. Na upravnem odboru so razpravlja-
li o tem in zaključili, da je eden od pomembnejših razlogov – de-
nar. Izleti so postali dragi, zlasti za tiste, ki imajo dolgo pot do 
visokih gora. Zato je upravni odbor pripravil za leto 2015 manj 
izletov, le po dva na mesec namesto vsak teden.
Zaznali so tudi upadanje števila članstva, kaj je vzrok temu, bodo 
morali preveriti. Največji padec so ugotovili pri članstvu najmlaj-
ših, saj na osnovnih šolah ni mentorjev. Je pa predsednik Jesenko 
z veseljem izpostavil mladinski odsek, ki je izpeljal več aktivno-
sti. Izvedel je planinski tabor v Bohinju, ob velikem angažiranju 
kolektiva OŠ Cerklje ob Krki in mentorice Mojce Šterk so odlič-
no izpeljali regijsko tekmovanje Mladina in gore, udeležili so se 
orientacijskih tekmovanj in se odpravili na več izletov.
Kljub nekaterim neljubim izpadom Jesenko upa trditi, da je bilo 
njihovo delo v letu 2014 uspešno, planinkam in planincem pa je 
v letu 2015 zaželel, naj jih na letošnjih planinskih poteh spre-
mljajo dobri ljudje, sončni dnevi, lepi razgledi, njihov korak pa 
naj bo vselej trden in varen. Sicer pa planinci o delu in letnih vti-
sih ter vodje o dosežkih odsekov in skupin poročajo v še enih lič-
nih Planinskih utrinkih, ki so letos označeni s številko 29 in jih 
je znova uredila Milena Jesenko.
 N. J. S.

Posebno planinsko leto 2014

Brežiški�planinci�med�vzponom�na�zagrebško�Sljeme�oktobra�
2014�(foto:�Meho�Tokić)

KRŠKO - Zdravje je pomembna vrednota v življenju posamezni-
kov, zato smo v novi Dnevni sobi Valvasorjeve knjižnice knjižnice  
v sodelovanju s krškim zdravstvenim domom pripravili niz treh 
delavnic na temo zdravega načina življenja. Diplomirana medi-
cinska sestra Vlasta Curhalek je obiskovalce  seznanila s števil-
nimi zanimivostmi o holesterolu, krvnem tlaku in tudi o pome-
nu gibanja za zdravje. Med drugim je poudarila, da je pomembno 
predvsem zmerno uživanje hrane, ki vključuje dovolj sadja in ze-
lenjave,  posebno pozornost pa je potrebno nameniti tudi ma-
ščobam v prehrani, vsekakor pa ne smemo pozabiti na pomen 
gibanja v vsakdanjem življenju in na izogibanje stresu. Ob kon-
cu delavnic je obiskovalcem izmerila raven holesterola v krvi in 
krvni tlak, skupaj pa so se tudi razgibali.
Ob tej priložnosti vabimo društva, organizacije, institucije in 
posameznike, ki bi želeli svojo dejavnost predstaviti v prosto-
ru naše Dnevne sobe, da nas pokličete na tel. št.: 07 4904 000 
ali pošljete svojo ponudbo na e-naslov: praznovanje@knjiznica-
-krsko.si. V kolikor bo mogoče, vas bomo uvrstili v naš program.
� P.�Brenčič

Delavnice o zdravem življenju

Vodja�delavnic�Vlasta�Curhalek

Letos je bila gostiteljica prire-
ditve brežiška občina, nanjo 
pa so bili s strani brežiške iz-
postave Uprave Republike Slo-
venije za zaščito in reševanje 
(URSZR) oz. vodje izpostave 
Zdenke Močnik povabljeni 
pripadniki CZ, prostovoljnih 
reševalnih enot, služb in ses-
tavov ter druge organizacije 
in posamezniki, ki jim gredo 
zasluge pri razvoju in krepit-
vi pripravljenosti, izvajanju 
zaščite, reševanja in pomoči 
ter odpravljanju posledic na-
ravnih in drugih nesreč v pre-
teklem obdobju. Slavnostna 
govornica je bila Janja Brulc 
z URSZR, poleg nje sta zbrane 
nagovorila še brežiški župan 
Ivan Molan in poveljnik CZ za 
Posavje Jožef Kos. Brulčeva je 
poudarila, da je v sistemu za-
ščite in reševanja nujno delo-
vati čim bolj povezano z lokal-
nimi skupnostmi in župani, ki 
bodo še naprej imeli pomem-
bno vlogo pri tem. Kot je še 
navedla, je bilo lani v Sloveni-
ji več kot 14.500 različnih do-
godkov, v katerih so posredo-
vale sile za zaščito, reševanje 
in pomoč, škoda po teh dogod-
kih je ocenjena na 657 milijo-
nov evrov. Pohvalila je pripad-
nike CZ, gasilce in pripadnike 
drugih reševalnih služb iz Po-
savja, ki so lani z nesebičnim 

Nujna je lokalna povezanost
BREŽICE – V Domu kulture Brežice je 3. marca potekala prireditev s slovesno podelitvijo priznanj ob dnevu 
Civilne zaščite (CZ), ki je vedno na prvi marčevski dan in ob katerem se vsako leto podelijo priznanja naj-
zaslužnejšim s področja zaščite, reševanja in pomoči.

delom pomagali vsem, ki sta 
jih prizadela žled in poplave, 
še posebej je izpostavila tiste, 
ki so priskočili na pomoč ob 
hudih poplavah v Srbiji in BiH. 
Molan in Kos pa sta si zažele-
la, da bi se v tem letu predv-
sem pripravljali in usposabljali 
ter manj ukrepali ob nesrečah.

V nadaljevanju je sledila po-
delitev priznanj CZ, ki sta jih 
podeljevala Brulčeva in Kos. 
Plaketo CZ je že na državni pri-
reditvi ob dnevu CZ, ki je bila 
28. februarja na Brdu pri Kran-
ju, na predlog krškega župana 
mag. Mirana Stanka prejela 
Poklicna gasilska enota Krš-
ko, katere člani s svojo visoko 

usposobljenostjo in psihofizič-
no pripravljenostjo svoje delo 
na vseh intervencijah opravl-
jajo profesionalno na področ-
ju gasilske tehnike in takti-
ke, posebej pa še na področju 
nudenja prve pomoči. Lani so 
nesebično ponudili pomoč ob 
pojavu žleda v Sloveniji ter ob 
katastrofalnih poplavah v Sr-
biji, ko so skupaj z ostalimi re-
ševalci uspešno pomagali pri 
reševanju v Obrenovcu. Zla-
ti znak CZ letos prejmejo Ga-
silske zveze Brežice, Krško 
in Sevnica za 60-letnico de-
lovanja. Priznanja jim bodo 
podeljena na svečanostih ob 
dejanskem praznovanju ob-
letnice. Srebrni znak CZ je 

prejel poveljnik CZ Kostanje-
vica na Krki in občinski gasil-
ski poveljnik Robert Zagorc, 
ki je bil v poplavah leta 2010 
in 2014 nepogrešljiv vodja in-
tervencije zaščite in reševanja 
ljudi in premoženja. Bronaste 
znake CZ pa je prejelo 27 po-
sameznikov in organizacij, in 
sicer Gašper Janežič, Sebast-
jan Komočar, PGD Brežice 
okolica, Dario Srpčič, Simona 
Potočar, 153. letalsko-tehnič-
na eskadrilja, PGD Kostanjevi-
ca na Krki, PGD Prekopa, PGD 
Krmelj, enota za tehnično re-
ševanje pri družbi Kostak d.d. 
Krško, Sandi Bratoš, Damjan 
Kodrič, Andrej Olovec, Dra-
go Žnidaršič, Marko Mla-
kar, Boris Borovinšek, Žiga 
Rudman, Alen Krevelj, Ma-
tej Markl, Marko Prevolšek, 
Avgust Mlakar, Jože Kranjec, 
Zoran Jankovič, Zoran Per-
tinak, Vanja Ilič, Toni Gori-
čanec in Zdenka Močnik. V 
imenu vseh nagrajencev se je 
zahvalil Zoran Jankovič. 

Prireditev je povezovala Boja-
na Zevnik, z glasbenimi točka-
mi pa so jo popestrili učenci 
Glasbene šole Brežice – kvar-
tet trobil, Tadej Kopinč na 
harmoniki in Tea Jeličić na 
klavirju.
 Rok Retelj

Prejemnik�srebrnega�znaka�CZ�Robert�Zagorc�(levo)�z�Janjo�
Brulc�in�Jožefom�Kosom
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

Smilja Radi
za območje občine Sevnica na
smilja.radi@posavje.info

Rok Retelj
za območje občine Brežice na
rok.retelj@posavje.info

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info
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 NOVI NISSAN QASHQAI

BREZPLAČNIM PAKETOM SAFETY 

 PLAČAJTE 50 % DANES
 50 % ČEZ ENO LETO
 BREZ OBRESTI

OPOZORILO OB 
NENAMERNI MENJAVI 
VOZNEGA PASU

PREPREČEVANJE 
FRONTALNEGA 
NALETA

AVTOMATSKO 
UPRAVLJANJE  
DOLGIH LUČI

NAJVARNEJŠI 
KOMPAKTNI 
DRUŽINSKI AVTO  
V EVROPI

Kombinirana poraba goriva: 3,8–6 l/100 km. Emisije CO2: 99–138 g/km. Emisijska stopnja: Euro5b, Euro6b. Emisije NOx: 0,0093–0,1693 g/km. Emisije 
trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0001–0,00053 g/km. Št. delcev pri dizelskih motorjih: 0,09x10^11–2,69x10^11. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Brezplačni paket opreme Safety je na voljo pri nivoju opreme Acenta. Brezobrestno financiranje 50/50 in brezplačno 5-letno jamstvo veljata ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. Strošek odobritve 
znaša 1 % maloprodajne cene vozila. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Oglaševana komercialna akcija velja za nakup vozila 
iz zaloge. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana.

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

Po prihodu praporščakov pred 
spomenik in odpeti slovenski 
himni v izvedbi Moškega pev-
skega zbora Sromlje je zbra-
ne pozdravila povezovalka Jo-
žica Stajić. Poseben pozdrav 
je namenila Milki Gale, roje-
ni Zagmajster, ki je preživela 
morilski pohod v noči iz 2. na 
3. marec 1945, ko so nacisti ob 
pomoči domačih izdajalcev v 
Suhadolu in na Blatnem na gro-
zljiv način pobili 12 ljudi. Na ta 
dogodek je v nagovoru spomnil 
Stane Preskar, predsednik ZB 
za vrednote NOB Brežice. »Sto-
jimo na svetem kraju, kraju, 
prepojenem s slovensko krvjo, 
ki je bila prelita v tisti noči pred 
70 leti, na pragu zmage in tako 
želene svobode, za žrtve Suha-
dola in Lastin nikoli dočakane,« 
je začel svoj nagovor in v nada-
ljevanju še dejal, da je bilo to 
eno najhujših grozodejstev na 
Kozjanskem v času 2. svetovne 

SROMLJE – Krajevna organizacija Rdečega križa Sromlje, ki 
ji predseduje Majda Krošelj, je 1. marca v domači kulturni 
dvorani pripravila za krajane, ki so napolnili 70 let, skupno 
druženje. Tokrat je bilo srečanje tretjič, udeležilo se ga je 
nekaj več kot 50 povabljenih.

V KS Sromlje je 96 oseb, ki so starejši od 70 let, od tega je 44 mo-
ških in 52 žensk. Najstarejši krajan je Franc Kos, ki šteje 88 let, 
najstarejša krajanka pa Marija Bogolin, ki ima 92 let. Na nedelj-
skem druženju, ki so ga poleg predsednice Majde Krošelj po-
magale pripraviti še marljive aktivistke Nuška Matjašič, Rezi-
ka Petan, Antonija Pinterič, Marija Prah, Sabina Ferenčak, 
Anica Kranjčič, Ljudmila Ban in Ivanka Peterkovič, so zbra-
ni uživali tudi ob bogatem kulturnem programu, ki so ga pod 
mentorstvom Danice Avšič izvedli učenci in učenke OŠ Artiče. 
Zbrane na prireditvi sta pozdravila tako predsednica Krošlje-
va kakor tudi predsednik sveta KS Sromlje Ferdo Pinterič, ki je 
ob tem dejal, da vsako življenjsko obdobje prinaša različne izzi-
ve in tudi to, ki prihaja, naj prinese takšnih druženj čim več. Pri-
reditev so poleg učencev obogatili še pevci domačega moškega 
zbora ter ljudski pevci, vodili pa sta jo Maja in Katja Pinterič. 
 M. Hrvatin

Preskar se je opravičil svojcem
LASTINE - Združenje borcev za vrednote NOB Brežice je 2. marca pri spomeniku na Lastinah pri Sromljah 
pripravilo spominsko slovesnost ob 70. obletnici poboja žrtev v Suhadolu pri Blatnem in na Lastinah. Na 
slovesnosti je bila prisotna tudi Milka Gale, ki je edina preživela morilski pohod nacistov.

vojne. Obenem se je preživeli 
Milki Gale kot tudi vsem svoj-
cem žrtev v imenu borčevske 
organizacije opravičil in izra-
zil globoko spoštovanje do žr-
tev, ker je bil ta zločin vse do za-
dnjih let, ko so ga odgovorni v 
Posavskem muzeju le predsta-
vili javnosti, slabo raziskan. Ob 

tej priložnosti je Galetovi pode-
lil častno priznanje borčevske-
ga združenja za njen prispevek 
v času NOB, za ohranjanje zgo-
dovinske resnice o dogodkih v 
Suhadolu in na Lastinah med 
NOB ter za prenašanje zgodo-
vine in zgodovinske resnice o 
NOB med mlajše rodove.

Na slovesnosti je član breži-
škega združenja borcev Franc 
Živič prebral lastno pesem, v 
kateri je predstavil svoje doži-
vljanje krvavega zločina med 
pišeškimi in sromeljskimi gri-
či. Z recitacijami so slovesnost 
popestrili učenca OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece Tadeja 
Osojnik in Tomaž Travni-
kar ter učenki OŠ Artiče Tina 
Bevc in Julija Laznik, učenca 
OŠ Artiče Rok Kozole in Ma-
tija Kodrič pa sta zaigrala na 
harmoniko. MoPZ Sromlje pod 
vodstvom Franca Veglja je za-
pel še Kajuhovo Pesem XIV. di-
vizije, žrtvam nacizma in fašiz-
ma pa so se s položitvijo venca 
in prižigom sveč pri spomeni-
ku poklonili predstavniki ZB 
za vrednote NOB Brežice, svoj-
cev ter veteranskih in častni-
ških organizacij.

 R. Retelj

Med�podelitvijo�častnega�priznanja�Milki�Gale

Srečanje starejših Sromeljčanov

Starejši�krajani�so�z�zanimanjem�prisluhnili�programu.�

Strah pred »svetom tam znotraj«

Predsednik Marjan Gričar je v 
poročilu o delu društva v letu 
2014 poleg številnih aktivno-
sti, kot so čistilne akcije, tra-
dicionalno jurjevanje, udelež-
ba na sejmu Turizem in prosti 

časa in miklavževanje z obda-
ritvijo otrok, izpostavil nakup 
opreme za nove najemniške 
prostore društva. V letu 2015 
bo društvo nadaljevalo z usta-
ljenimi aktivnostmi, vendar 
bodo jubilej obeležili tudi s 
pripravo brošure ob 20-letni-
ci, uredili oznake poti po KS in 
med prireditve vključili še več 
starih običajev.

Društvu je čestital predsednik 
KS Zdole Jože Slivšek, ki se je 
med drugim spomnil tudi pr-
vih začetkov, ki imajo korenine 

THD Zdole obeležilo 20-letnico
ZDOLE - Na zadnjo februarsko soboto je Turistično-hortikulturno društvo Zdole z letnim občnim zborom 
obeležilo 20-letnico svojega delovanja. Prizadevni člani društva že dve desetletji delajo za razvoj KS Zdole, 
ki ji je širšo razpoznavnost prineslo prav vsakoletno zdolsko jurjevanje.

v letu 1994, ko se je KS Zdole 
priključila projektu Celostne-
ga razvoja podeželja in obnove 
vasi (CRPOV). Zdole so bile de-
mografsko ogrožena KS, danes 
pa se lahko pohvalijo s skoraj 

30 % povečanjem števila pre-
bivalcev, saj je njihovo število s 
720 naraslo na kar 930.  

Ob podelitvi letošnjih priznanj 
THD je podpredsednik dru-
štva in član ocenjevalne komi-
sije Danijel Novak izpostavil, 
da so vsako leto hiše in njihov 
okoliš v KS lepše urejene, da je 
predvsem veliko rož, ki še po-
lepšajo izgled. Letos je bila za 
najlepšo kmetijo razglašena 
kmetija Slavka in Nene Čer-
nelič z Lopat pri Zdolah, naj-
lepša vas pa so tokrat postale 

Ravne. Priznanja za urejenost 
okolice svojih domov so preje-
li Erna Katzinger, Jožica Špi-

ler, Jože Vrisk, Urška Knez in 
Vojko Ban.
� P.�Brenčič

Predsednik�Marjan�Gričar�(prvi�z�desne)�se�je�s�cvetjem�zah-
valil�nekaterim�ustanovnim�članom�THD�Zdole.

KRŠKO - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je dol-
goletni plesni učitelj, trener, plesni pedagog in športni direktor  
Plesnega kluba Lukec Krško Dušan Vodlan prejel zlato medaljo 
s priznanjem ZKD Slovenije za življenjsko delo na plesnem po-
dročju. Medaljo in priznanje za »življenje s plesom« mu je pode-
lil generalni sekretar ZKD Slovenije in umetniški vodja Folklorne 
skupine France Marolt Tomaž Simetinger. Vodlan se je zahvalil 
predsedstvu ZKD Slovenije, »ki je opazilo moj širši družbeni pri-
spevek pri mojem načinu življenja, kar mi je ples že od nekdaj«. 

Vodlanu zlata medalja ZKD



Posavski obzornik - leto XIX, številka 5, četrtek, 5. 3. 20158 IZ NAŠIH KRAJEV

TRŽIŠČE - 30. januarja je v Tržišču potekal že šesti dobrodel-
ni koncert pod naslovom »Zimski glasbeni večer«, s katerim so 
zbrali 900 evrov dobrodelnih prispevkov za šolski sklad. Na do-
brodelnem koncertu, ki ga je povezovala Romana Mislaj, so 
nastopili pevski zbor OŠ Tržišče, ansambel Fantje izpod Lisce, 
ansambel Šantej, ansambel Divja kri, vokalna skupina Vilinke, 
Ljudske pevke s Telč, ansambel Vesela dolina, ansambel Navi-
hanke in vokalistka Nuša Derenda, ki je s svojim odličnim nasto-
pom zaključila prijeten večer. »Menimo, da je prireditev resnič-
no lepo uspela in iskrena hvala velja vsem sodelujočim, učencem 
in zaposlenim, ki so s svojim sodelovanjem pomagali pri izved-
bi. Najlepše se zahvaljujemo tudi  PGD Tržišče, Aktivu kmečkih 
žena Tržišče in KS Tržišče. Iskrena hvala velja tudi Mateju Ma-
verju, ki je poskrbel za ozvočenje. S prireditvijo smo zbrali 900 
evrov, ki jih bomo namenili za izvedbo smučarskega tečaja in pla-
valne šole v naravi,« je v sporočilu zapisala ravnateljica OŠ Trž-
išče Zvonka Mrgole.  S. R., foto: Z. M. 

Zimski glasbeni večer v Tržišču

Mladinski�zbor�OŠ�Tržišče�pod�vodstvom�Marjana�Dirn�beka

KRŠKO - Organizacijski odbor 
za pomoč Dani in Kulturni dom 
Krško sta 19. februarja z glas-
beno-lutkovno predstavo »Son-
ce gre na potep«, ki jo je izvedla 
priljubljena slovenska glasbe-
na ustvarjalka za otroke Melita 
Osojnik, in prodajno razstavo 
umetniških del magistre ume-
tnosti Urške Jekler, sredstva, 
zbrana na prireditvi, nameni-
la za izvajanje fizioterapij za se-
demletno Dano. Prikupna in ži-
vahna deklica z Malega Kamna 
je obolela za obliko hipotonije, 
ki ima za posledico slabo mišič-
no aktivnost in stabilnost, ki ji 
preprečuje, da bi lahko sedemletnica samostojno hodila. Soor-
ganizatorja sta prireditev popestrila tudi z ustvarjalnimi delav-
nicami za otroke in starše. B. M.  

Za Danine samostojne korake

Dana�z�mamico�Urško

SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je 19. febru-
arja potekala otvoritev prve samostojne razstave Ane Jazbec iz 
Sevnice, ki ji je strokovna komisija pred slabimi tremi leti, po so-
delovanju na dvodnevnem kreativnem taboru Aspekta X3, pode-
lila posebno priznanje »Mlada avtorica leta 2012«.

Svojo prvo samostojno razstavo je absolventka Naravoslovno-
tehniške fakultete Univerze v Ljubljani z Oddelka za tekstilstvo 
naslovila »Vsi smo v«, s čimer je želela povedati, da smo vsi ujeti 
v telo in prostor in s tem v sistem, ki nas ponavadi omejuje. »Na 
razstavo je vključeno vse, od tekstila do fotografije, slik oziroma 
kolažev in videa, tako da je cela razstava spekter različnih medi-
jev,« je na otvoritvi dejala mlada razstavljalka. »Gre za nove izzi-
ve in mlade ideje, misli, spoznanja, koncepte, kar je presenetlji-
vo za nekoga, ki se ukvarja z dizajnom, in ki razmišlja širše in ne 
gleda samo na uporabno vrednost tega oblikovanja, ampak vse-
mu temu daje tudi neko sporočilno vrednost,« pa je na otvoritvi 
prve samostojne razstave Ane Jazbec,  ki je zelo dejavna tudi v 
kreativni skupini osmih mladih modnih oblikovalcev z nenava-
dnim imenom pH15 (prvič  so se javnosti predstavili na lansko-
letnem 24. bienalu oblikovanja BIO 50 s kolekcijo MLMG), deja-
la sevniška slikarka Jerca Šantej.
Razstava, ki prinaša v lokalni prostor svežino,  mladostno razi-
granost in razgibanost, je na ogled do sredine marca.  S. R.

Modni svet v umetnosti

Absolventka�oblikovanja�tekstilij�in�oblačil�Ana�Jazbec�(le-
vo)�je�v�domačem�kraju�pripravila�prvo�samostojno�razstavo.

Konec februarja vsako leto je predpisan zakonski rok za oddajo za-
ključnih računov za občine, krajevne skupnosti in javne zavode. Kot 
vsako leto doslej, od njene ustanovitve naprej, je računovodska služ-
ba Občine Radeče pripravila tako zaključno poročilo za AJPES kot 
za Ministrstvo za finance, v mesecu aprilu pa bo zaključno poroči-
lo predstavljeno tudi Občinskemu svetu Občine Radeče. Po odda-
ji zaključnih računov bodo v mesecu marcu izdelane še premoženj-
ske bilance za občino, krajevne skupnosti in javne zavode ter skupna 
premoženjska bilanca na ravni občine, kar bo prav tako predmet 
obravnave na seji Občinskega sveta Občine Radeče v mesecu aprilu.
Poročilo o zaključnem računu Občine Radeče kaže, da so bili v letu 
2014 doseženi prihodki v višini 4,410 milijona EUR, kar je za 12 % 
več kot v letu 2013 oz. 68,5 % sprejetega plana. Struktura prihodkov 
kaže, da 64 % vseh prihodkov v višini 2,809 milijona EUR predstavlja-
jo davčni prihodki, daleč največji delež v davčnih prihodkih predsta-
vlja dohodnina, manjši pa še nadomestilo za uporabo stavbnih ze-
mljišč in taksa za obremenjevanje voda. Transferni prihodki v višini 
1,107 milijona EUR predstavljajo 25 % vseh prihodkov in so za 43 % 
višji kot v predhodnem letu, izhajajo pa iz pridobljenih EU sredstev 
za projekte Centralna čistilna naprava Radeče, Energetska sanacija 
OŠ Radeče, Kompostarna Ceroz – Hrastnik ter Posavska špajza. Ne-
davčni prihodki (koncesija za vodne pravice, najemnine za komunal-
no infrastrukturo itn.) predstavljajo 11 % vseh prihodkov in so ob 
vrednosti 0,487 milijona EUR za 18 % višji kot v predhodnem letu. 
Preostalih 0,007 milijona EUR pa predstavljajo kapitalski prihodki iz 
naslova prodaje zemljišč.

Na odhodkovni strani zaključnega računa so bili v letu 2014 doseže-
ni odhodki v višini 4,598 milijona EUR, kar je za 16 % več kot v letu 
2013 oz. 69,2 % sprejetega plana. Struktura odhodkov kaže, da 45 % 
vseh odhodkov predstavljajo investicije (investicijski odhodki 39 % 
in investicijski transferi 6 %), ki so sicer za 30 % višje kot v predho-
dnem letu in so bile realizirane tudi s pomočjo namenskega okolj-
skega kredita iz leta 2013. Tekoči transferi, s katerimi občina skrbi 
za socialno varstvo občanov ter pokriva delovanje javnih zavodov, 
javnega podjetja, društev in ostalih koristnikov proračuna, v višini 
1,896 milijona EUR predstavljajo 41 % vseh odhodkov in so za 6 % 
višji kot v predhodnem letu. Preostalih 14 % vseh odhodkov v višini 
0,653 milijona EUR pa predstavljajo tekoči odhodki.

V letu 2014 je Občina Radeče odplačala za 0,166 milijona EUR dol-
goročnih kreditov in za 0,254 milijona EUR kratkoročnih kreditov. Za 
realizacijo aktualnih investicijskih projektov je bilo v letu 2014 na-
jetih za 0,280 milijona EUR novih dolgoročnih kreditov. Zadolžitev 
na občana Občine Radeče brez upoštevanja dobe odplačil na dan 
31. 12. 2014 znaša 493,20 EUR, z upoštevanjem dobe odplačil pa 
40,90 EUR na leto.

Poročilo o zaključnem računu 
Občine Radeče za leto 2014

Slednje dograjujejo s strokov-
nimi predavanji in drugimi za 
člane koristnimi programi, k 
uspešnemu delu pa jim poma-
gajo posavske občine in Sploš-
na bolnišnica Brežice. Tokrat 
so prisotne pritegnile meritve 
trigliceridov, holesterola, glu-
koze ter meritve krvnega tlaka 
z aparaturo, ki ugotavlja atrij-
sko fibrilacijo – t. j. motnjo srč-
nega ritma, ki se neugotovlje-
na lahko končna z možgansko 
kapjo. Možnost merjenja so iz-
koristili vsi prisotni, izmerjene 
rezultate pa so tudi medseboj-
no primerjali.

Aktivno vodstvo podružni-
ce Posavje je na srečanje po-
vabilo Tino Sentočnik, dr. 
med., spec. internistko in psi-
hoterapevtko, ki je predava-
la na temo »metabolni (pres-
novni) sindrom in debelost«. 
Slušatelje je seznanila, da je 
čezmerna telesna teža pogos-
to znak, da je s presnovo nekaj 
narobe. Motnje v presnovi so 
lahko osnovni razlog za nasta-
nek človeku nevarnih bolezni. 
V medicini še ne poznajo vseh 
mehanizmov presnove ljudi s 
čezmerno telesno težo, vedo 
pa, da posameznih dejavni-
kov motene presnove ne sme-
jo obravnavati ločeno, ampak 
kot celoto. Skupino dejavnikov, 
ki kažejo na motnje presnove, 
imenujejo presnovni sindrom. 
Ti dejavniki, ki so že vsak zase 

Debelost je mati mnogih bolezni
BREŽICE – Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije – podružnica Posavje je 27. februarja v MC Brežice 
pripravilo letni zbor članov. Od 491 članov društva se jih je zbralo zelo veliko, predsednik Franc Černelič 
pa je poudaril, da je za članstvom leto soustvarjanja zdravega življenja.

razlog za pogostejši pojav bo-
lezni srca in žilja ter sladkor-
ne bolezni, so: trebušna debe-
lost, zvišan krvni tlak, zvišana 
vrednost krvnega sladkorja, iz-
merjena na tešče, in motnje v 
presnovi krvnih maščob – zni-
žana vrednost koristnega ho-
lesterola HDL in zvišana vred-
nost trigliceridov. Presnovni 
sindrom ima približno petina 
svetovnega prebivalstva, nje-
gova razširjenost je vedno več-
ja. Dr. Sentočnikova je ob tem 
opozorila, da ima v Sloveniji 
30 % odraslih, 20 % otrok in 
20 % mladostnikov prekomer-
no telesno težo, ki žal pri vseh 
starostih v svetovnem merilu 
narašča. Svetovna zdravstvena 
organizacija je debelost ozna-
čila kot bolezen, kar pomeni, 
da lahko govorimo o epidemiji 
debelosti. Debelost je kronična 
večvzorčna bolezen, za katero 
je značilna povečana količina 
maščob v telesu; povezana je z 
okoljem, individualnostjo ose-
be in geni, je torej kompleksna 
bolezen. Ker je debelost mati 
mnogih (vseh) bolezni, jo je 
treba zdraviti tako, da zmanj-
šamo telesno težo z urejeno in 
pravilno sestavljeno prehra-
no, težo obdržati, biti moramo 
telesno aktivni ter življenjski 
slog spremeniti – opustiti vse 
razvade. 

Podružnico Posavje strokov-
no vodi spec. internistka Mi-

lena Strašek. Poudarila je, da 
so srčno-žilne bolezni v Slove-
niji in v razvitem svetu pog-
lavitni vzrok obolevnosti in 
umrljivosti. Izpostavila je, da 
je oziroma bi bilo že pred za-
četkom epidemije debelosti 
potrebno več sredstev namen-
jati preventivnim dejavnikom, 
ki podpirajo zdravo prehranje-
vanje in gibanje. Kot je zaklju-
čila, »bomo največjo korist na-

redili, če nam uspe v varovanje 
zdravja usmeriti naše najmlaj-
še, zato se bomo morali pove-
zati tudi z drugimi civilnimi 
in javnimi organizacijami, da 
bomo še uspešnejši pri izva-
janju programa«. K prijetne-
mu in koristnemu druženju so 
prispevale Pevke izpod Bočja.

� N.�Jenko�Sunčič,�
� foto:�M.�Tokić

Občnega�zbora�se�je�udeležilo�veliko�članov�društva.
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BREŽICE – V Domu kulture je 14. februarja potekalo 18. območ-
no srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, ki ga je 
pripravila Območna izpostava JSKD Brežice. V petju ljudske dedi-
ščine so se pomerili: Dobovski pevci (KD Franc Bogovič Dobova), 
vodja skupine Slavko Požar; Ljudske pevke Žejno (KUD Anton 
Kreč Čatež ob Savi), solistki Jožica Oštir in Tončka Klemenčič, 
v. s. Ignac Slakonja; Kapelski pubje (KD Kapele), v. s. Miha Ha-
ler; Pleteršnikovi ljudski pevci (Društvo za varovanje materne-
ga jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece), 
v. s. Lojze Ogorevc; Fantje artiški (KUD Oton Župančič Artiče), 
v. s. Slavko Rožman, pela sta Ivan Haler in Franc Jeršič; Ljud-
ske pevke Cerklje ob Krki (Društvo invalidov občine Brežice), v. 
s. Martina Zorič, peli sta Marija Predanič in Slavica Prah; Va-
ški fantje z Doln' (KUD Slavček Velika Dolina), v. s. Ignac Slako-
nja; KD Ljudski pevci Sromlje, v. s. Vida Bratanič; Pevci iz Glo-
bokega (KD Globoko), v. s. Franc Kene; Folklorna skupina KUD 
Oton Župančič Artiče, v. s. Gregor Tuljak; Ljudski pevci Bizeljsko, 
v. s. Jože Veršec; Koledniki iz Bušeče vasi, v. s. Janez Hribar; in 
Kranjski muzikanti (KUD Slavček Velika Dolina), v. s. Jože Vugrin 
– skupina muzikantov skuša poleg ansambelske igre ohranjati 
tudi ljudsko izročilo domačega kraja v obliki godčevstva - igrajo 
na violino, klarinet, kontrabas, harmoniko in kitaro. Sicer pa vse 
omenjene skupine ohranjajo slovensko ljudsko izročilo, sodelu-
jejo na prireditvah in se predstavljajo tako v regiji kot izven nje, 
nekatere pa so že gostovale tudi izven domovine.

Prireditev je spremljala etnomuzikologinja dr. Mojca Kovač, ki 
se raziskovalno posveča ljudsko–glasbenim pojavom v sodob-
nosti in preteklosti. Letos je regijska strokovna spremljevalka 
za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje. O skupinah je seznanjala 
Simona Rožman Strnad.
 N.�J.�S.,�foto:�LIJAmedia

KRŠKO - 13. februarja so v Gspanovi sobi Valvasorjeve knjižnice 
Krško pripravili zaključni večer pripovedovanja ljudskih zgodb 
za odrasle. Idejo za tovrstne pripovedi je podala Katja Puntar.  
Kot je uvodoma številnim zbranim povedala Renata Vidic, so 
bile skozi čas zgodbe vedno pomembno zrcalo družbe in nje-
nih posameznikov. »V sebi združujejo zgodovinsko, sociološko, 
psihološko, moralno in estetsko vrednost. K tej lahko v veliki 
meri doprinesejo prav njihovi prenašalci, torej pripovedovalci,« 
je še dejala in predala besedo varuhom ljudskih pripovedi Tade-
ji Pungerčar, Lanu Vošnjaku, Ani Svetel, Tini Koščak, Katari-
ni Nahtigal ter domačinkama Kaji Blazinšek in Katji Puntar.  
 M. Hrvatin

Pripovedovali ljudske zgodbe

Pripovedovalci�na�dogodku,�ki�so�ga�poimenovali�O�bedakih�
in�prefriganih�junakih.

Ohranjajo ljudsko izročilo

Vaški�fantje�z�Doln'

Snežana Resman, predsedni-
ca društva, ki združuje upo-
kojence z območja Krškega 
in zalednih krajev Leskovec 
pri Krškem, Zdole, Veliki Trn, 
Gora, Pijavško, Dolenja vas ter 
z območja Krškega polja, je 
zbranim v krškem Kulturnem 
domu povedala, da se je nji-
hovim vrstam v minulem letu 
pridružilo 27 članov, preminu-
lo jih je 16, iz društva pa je iz-
stopilo oz. je zaradi neplačane 
članarine v dveh letih ugasni-
lo članstvo 41 upokojencem. 
Med letom so pripravili vrsto 
aktivnosti, kot so srečanje sta-
rostnikov, ki so dopolnili 80 in 
več let, zbor članov, materin-
ski dan na Studencu, izlet na 
Javorniški rovt in Golico, leto-
vanje na otoku Braču in v Izo-
li, izlet v Žiri in ogled tovarne 
Alpina, izlet v dolino Neretve z 
obiranjem mandarin ter marti-
novanje v Stari vasi pri Bizelj-
skem. Ob tem so že utečeno 
potekale tudi druge aktivno-
sti: ob torkih v mesecih od ok-
tobra do junija telovadba za 
ženske, vsako sredo med sep-
tembrom in junijem pohodni-
ške ture, vsak torek se na se-
dežu društva srečuje skupina 
za samopomoč, ki jo vodi stro-
kovna delavka CSD Krško, ude-
leževali so se in sodelovali na 
kulturnih prireditvah, ki po-

DU Krško: članstvo v upadu
KRŠKO - Na letnem občnem zboru se je 14. februarja zbralo 120 od skupno 1142 članov Društva upokojen-
cev Krško. Sprejeli so poročila o poslovanju društva za minulo in letošnje leto ter plan aktivnosti, ki so ses-
tavljene iz športno-rekreacijskega, družabnega in socialnega programa.

tekajo v organizaciji Posavske 
zveze DU, in izvajali program 
Starejši za starejše, pozabili 
pa niso niti na okrogle visoke 
jubileje članov, ki so jih ob tej 
priložnosti obiskali in simbol-
no obdarili. 

Vse navedene aktivnosti bodo 
kontinuirano potekale tudi v 
tem letu, poleg sedaj že tradi-
cionalnega tridnevnega izleta 
in obiranja mandarin v dolini 
Neretve in v mesecu juliju in 
novembru letovanja v Izoli pa 
bodo letos poleti upokojenci 
letovali v Jelsi na Hvaru, v izle-
tniškem programu pa se bodo 
podali v mesecu maju na ogled 
avstrijskega Gradca ter ogled 

čokoladne tovarne Zotter pri 
Riegersburgu, v marcu v hrva-
ško zdravilišče Topusko, znano 
po termalni vodi, ki je po kva-
liteti druga v Evropi, in velikih 
parkovnih površinah, v sep-
tembru pa v Postojno z okoli-
co. Kot je še dejala Resmanova, 
so kljub zaostrenim pogojem 
poslovanja minulo leto zaklju-
čili pozitivno, s pomočjo dona-
torjev v društvenih prostorih 
zamenjali okna, v kolikor pa 
bodo uspešni pri pridobivanju 
sredstev tudi v tem letu, pa na-
meravajo adaptirati še sanitar-
ne prostore. 

Program Starejši za starej-
še sta na zboru podrobneje 
predstavili vodja socialnega 
programa Darinka Volčan-
šek in regijska koordinator-
ka Starejši za višjo kakovost 
življenja Ida Križanec, ki je 
poudarila, da poteka izvajanje 

programa v krškem društvu iz-
redno uspešno, saj je 28 pro-
stovoljk s ciljem spoznati po-
trebe starejšega prebivalstva 
in temu pomagati ali poiska-
ti pomoč drugih institucij, v 
kolikor posameznik sam več 
tega ne zmore, opravilo v mi-
nulem letu kar 720 obiskov 
pri osebah starejših od 69 let, 
v društvu pa so preko pomo-
či pri nakupih, na domu, spre-
hodih, s prevozi do zdravstve-
nih ustanov ipd. nudili pomoč 
skupno preko 850 starejšim 
osebam. Kot je med drugim še 
dejala, je v krški občini prek 
2.380 občanov starejših od 69 
let, v Posavju pa skupno kar 
prek 10.200, kar pomeni, da 
se poleg kriznih časov sooča-
mo tudi z izrazitim staranjem 
prebivalstva, kar se bo v priho-
dnjih letih še toliko bolj odra-
žalo na različnih segmentih v 
celotni družbi. Ob tem je član 
društva Ivan Petrišič zbranim 
dal nekaj pomembnim nasve-
tov s področja varnosti v pro-
metu, predvsem ko so starejši 
v prometu udeleženi kot pe-
šci. Na občnem zboru je zbra-
ne pozdravila in nagovorila 
tudi predsednica sveta KS me-
sta Krško mag. Nataša Šerbec, 
program je povezovala Vidka 
Kuselj, s šopkom glasbe in pe-
smi pa so ga popestrili sopra-
nistka Anja Žabkar in tenorist 
Marko Železnik ob spremljavi 
harmonikarja Adolfa Moško-
na in pianistke Nike Tkalec.

 Bojana Mavsar 

Spredaj�(z�leve):�Darinka�Volčanšek,�Ivan�Mirt,�Jože�in�Vidka�
Kuselj�ter�Snežana�Resman

KRŠKO - Od 12. februarja dalje je v krški Dvorani v parku v 
času prireditev na ogled študijska razstava Mozaik, izdela-
ni figurativni predmeti 12 avtoric, večina jih je članic likov-
nih društev iz krške in brežiške občine, ki so dela ustvarile 

v delavnicah pod mentorstvom Mojce Lampe Kajtna.
Kot je povedala ob otvoritvi Sonja Levičar, vodja krške Območ-
ne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki je orga-
nizator pričujoče razstave in delavnic, ki so se zvrstile v zadnjih 
dveh mesecih minulega leta, so se v njih ljubiteljske ustvarjalke 
urile v preprosti tehniki lepljenja koščkov različnih oblik kerami-
ke in stekla z vezivi na podlago ter ustvarile vrsto estetskih okra-
snih in uporabnih predmetov, kot so okvirji, pladnji, podstavki, 
lončki za rože in vaze. Mozaik je sicer starodavna tehnika izde-
lave ornamentalne in figuralne slike, ki so ga izdelovali že 3000 
let pr. n. št. na Bližnjem vzhodu. Pri izdelovanju mozaika je po-
membno, je dejala v očrtu razstavljenih del mentorica, akadem-
ska slikarka Mojca Lampe Kajtna, da so avtorice želene oblike, 
naj si gre za upodobitev rož, živali, človeških podob idr. - stilizi-
rale, vtisnile v predmet svojo govorico in barve. Tudi pri tej teh-
niki je prišlo do izraza, da se večina avtoric že vrsto let ukvarja z 
ljubiteljskim likovnim ustvarjanjem in da so že pridobljene izku-
šnje uspešno uporabile in prenesle na mozaik kot medij. 
Svoja dela so na ogled razstavile Branka Benje, Darja Veljković, 
Željka Vidmar, Milena Mraović, Slobodanka Čekrlič, Mihaela 
Prevejšek, Marija Medvešek, Anita Pegam, Anđa Balja, Joži-
ca Petrišič, Mihaelca Prah in Sonja Levičar,  otvoritev pa sta z 
glasbenimi nastopi popestrila mlada trobentača Miha Sotošek 
in Jan Volčanšek iz Glasbene šole Krško ob klavirski spremljali 
prof. Martina Šušteršiča. B. Mavsar

Mozaična razstava

Deset�od�12�avtoric�na�otvoritvi�razstave�z�mentorico�Mojco�
Lampe�Kajtna�(na�sredini)

BRESTANICA - Minuli petkov in sobotni večer sta bila v Bres-
tanici v znamenju nove gledališke predstave, saj je gledališ-
ka skupina KD Svoboda Brestanica v režiji Margarete Marje-
tič na oder postavila komedijo »Ti nori tenorji«. 

Številno občinstvo, ki se je udeležilo obeh predstav, je navdušeno 
pozdravilo izvedbo, saj so svoje vloge izvrstno odigrali Matej 
Krmelj, Marija Špiler, Karmen Kerle, Uroš Brezovšek, Kris-
tina Virant, Katarina Vodeb, Mojca Železnik in Tomaž Brez-
nikar. Za tekoče zakulisno dogajanje sta poskrbeli šepetalki Lea 
Starc in Vesna Butkovič, za sceno Drago Butkovič, Jože Zidar 
in Stanko Kožuh, kostumografijo so zaupali Ini Čebular, mas-
ko Ireni Kožuh, glasbeno opremo je pripravil Roman Pleter-
ski, luči Drago Butkovič, pomočnika na odru sta bila Tonica Zu-
pančič in Andrej Špiler, plakat pa je oblikovala Kaja Butkovič. 
Marjetičeva se je ob koncu zbranim zahvalila za obisk in obenem 
že v prihajajočih tednih napovedala gostovanja ter povabila na 
ogled razburljivih odrskih dogodkov in nepredvidenih naključij, 
ko pride do izraza popolna komedija zmešnjav, dinamična igra 
ter vsa spretnost in iznajdljivost igralcev.  M. Hrvatin

Brestaničani z norimi tenorji

Uroš�Brezovšek�je�upodobil�tenorista�Titta�Merellija,�Kristina�
Virant�pa�njegovo�ženo�Mario.

RUDAR SENOVO d.o.o.
E: stg.rudar@siol.net

Cesta kozjanskega odreda 4
SI - 8281 Senovo
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Kot je povedal direktor CPT 
Krško in hkrati Tehnološke-
ga centra Posavje – Techpo 
Franc Češnovar, je bil cilj in 
namen delavnice vzpodbuditi 
inovativnost pri podjetjih ter 
jih pripraviti na bodoče razpi-
se, tako iz evropskih, ki so že 
objavljeni, kot domačih skla-
dov, ki jih pričakujejo do je-
seni. »Projekte je treba dobro 
pripraviti, povsod je zažele-
no, ponekod pa celo predvide-
no partnerstvo, tako z inštitu-
cijami znanja kot s podjetji iz 
drugih držav,« je dejal Češno-
var. Inovativnost je tudi sicer 
edina garancija za obstoj in 
razvoj podjetij, v novi finanč-
ni perspektivi pa Evropa išče 
nove izzive. »Tudi v Sloveni-
ji se je precej spremenilo, nič 
več ne podpiramo gradnje in-
frastrukture in novih strojev, 

Z inovativnostjo do EU sredstev
VRBINA - Center za podjetništvo in turizem (CPT) Krško je 23. februarja v poslovni zgradbi ZEL-EN v Po-
slovni coni Vrbina organiziral brezplačno delavnico »Inovativnost kot priložnost za pridobitev nepovra-
tnih sredstev«. Evropska sredstva so namreč postala pomemben del razvoja in rasti uspešnih podjetij. 

ampak znanje in nove projek-
te, kar je tudi prav. Dostop do 
sredstev pa seveda ni enosta-
ven, denarja ne glede na to, 
da ga je videti veliko, na kon-
cu vedno zmanjka, zato je tre-
ba nanj štartati takoj,« je še 
poudaril.

Poleg Češnovarja so dobrima 

dvema desetinama udeležen-
cev delavnice, večinoma mla-
dim, predavali še Karmen 
Levak iz CPT Krško, ki je pred-
stavila razpis P2 za sofinanci-
ranje zagona podjetij, Milena 
Krošelj iz podjetja KIN.SI je 
spregovorila o davčnem opti-
miranju s poudarkom na davč-
nih olajšavah, tudi za raziskave 

in razvoj, gostje iz mariborske-
ga podjetja Tiko Pro d.o.o. pa 
so predstavili aktualne razpi-
se za pridobitev sredstev za iz-
vedbo investicij, skrite trike, ki 
vplivajo na uspešnost prijave, 
ter primere dobre prakse. Po 
besedah Krošljeve mora sicer 
vsak sam vedeti, kako optimi-
zirati podjetje, davčne olajšave 
pa so pri tem lahko zelo dobro-
došle. »Tudi za raziskave in ra-
zvoj, ki so 100-odstotne olajša-
ve in zelo veliko prinesejo pri 
optimiziranju podjetja, ven-
dar pa mora biti zelo natanč-
no izdelan program, vodenje 
stroškov ipd., ker je to izredno 
pomembno za davkarijo,« je 
poudarila. Delavnici sta sledi-
la še predstavitev razvojnega 
centra ZEL-EN in neformalno 
druženje.
� P.�Pavlovič

Med�udeleženci�delavnice�so�prevladovali�mlajši�(bodoči)�pod-
jetniki.

»Sklop brezplačnih praktič-
nih delavnic, prvenstveno 
namenjen ambicioznim in iz-
zivov željnim posameznikom, 
podjetnikom, mladim in po-
tencialnim podjetnikom, je 
ponudil raznovrstne aktual-
ne tematike s področja pod-
jetništva. Podjetniške srede 
so bile poleg podajanja novih 
informacij in znanj namenje-
ne tudi povezovanju, druže-
nju in izmenjavi izkušenj med 
udeleženci posameznih pre-
davanj,« je ob zaključku pove-

Iskali podjetniške priložnosti
BREŽICE – Prejšnji teden so se zaključili letošnji, izjemno dobro obiskanimi Dnevi podjetniških priložno-
sti, ki jih je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (enota CPT) izvajal že peto leto zapored. 
Marca se začenja še prva Start:up šola v Brežicah.

dal Karl Vertovšek iz breži-
škega ZPTM.
  
Predavanja so odprli že v me-
secu januarju s predavanjem 
o poslovanju v društvih ter 
pripravi zaključnega poroči-
la. Delavnica, ki jo je vodila 
Mila Levec, je pritegnila več 
kot 60 slušateljev, ki so iz-
vedeli, katere so novosti pri 
poslovanju v društvih, kako 
lahko društvo nagradi svoje 
člane ter kaj je pomembno pri 
pripravi zaključnega poroči-

la. Na veselje udeležencev je 
bilo predavanje podkrepljeno 
s praktičnimi primeri. Podje-
tniške srede so se nadalje-
vale skozi celoten februar. 
Posvetili so se priložnostim 
v kmetijstvu, kjer so gosti-
li Valentino Aleksič in nato 
priložnostim v turizmu, kjer 
je bila gostja Marijana Gr-
čman. Zanimivi tematiki sta 
skupaj pritegnili več kot 70 
slušateljev omenjenih panog, 
katerih skupni imenovalec so 
predvsem inovativne zgodbe 
ter povezovanje tako znotraj 
posameznih interesnih sku-
pin kot tudi širše. K inovati-
vnosti, merljivosti oglaševa-
nja, pridobivanju informacij 
o kupcih lahko veliko pripo-
re sodobna tehnologija, ka-
tere prednosti je predstavil 
Sašo Panič. Vendar tehnolo-
gija brez pravih odločitev ni 
dovolj, Bojan Straže je pose-
bej poudaril, kako  pomemb-
ne so dobre, strateške odlo-
čitve in primerne tehnike, s 
katerimi prepričamo svoje 
kupce oz. stranke. To je potr-
dila tudi Maja Visinski An-
drejc, ki je na šesturni de-
lavnici posebej izpostavila 

pomen načrtovanja prisotno-
sti podjetja v digitalnem sve-
tu, navadah potrošnikov in 
prisotnosti na spletu. Stran-
ke oz. kupci v podjetjih priha-
jajo tudi iz javnega sektorja, 
za kar potrebujemo e-račune, 
o katerih je nekoliko več po-
vedal Peter Vrščaj. 
 
»V nizu predavanj so se tako 
zvrstile različne aktualne te-
matike, ki se jih je skupno ude-
ležilo več kot 300 slušateljev, 
med njimi smo izvedli tudi 
raziskavo o zadovoljstvu. Na 
podlagi anketnega vprašalni-
ka lahko zaključimo, da so bila 
predavanja dobro sprejeta in 
so srečanja dosegla svoj na-
men. Analiza dogajanja pa je 
že ponudila iztočnice za nov 
niz predavanj v prihodnjem 
letu,« ocenjuje Vertovšek. Z 
druženjem podjetnih nadalju-
jejo tudi v marcu, ko na pobu-
do podjetno mislečih v obči-
ni Brežice v četrtek, 5. marca 
zvečer, organizirajo že 6. After 
business party, skupaj s Teh-
nološkim parkom Ljubljana 
pa bodo izvedli prvo Start:up 
šolo v Brežicah. 
� P.�P./vir:�CPT�Brežice

SENOVO – V tem nekdanjem rudarskem kraju je 28. febru-
arja potekala 4. redna skupščina Združenja za ohranjanje 
rudarske dediščine Slovenije, ki je nacionalno združenje s 
sedežem v Mežici. Osnovni namen združenja je, da skrbi za 
povezovanje društev in posameznikov, ki s svojim delovan-
jem skrbijo za ohranjanje in popularizacijo rudarske dediš-
čine v njenem najširšem pomenu.  

Polnopravno je v združenje včlanjenih deset društev: Turistično 
društvo Mežica, Pihalni orkester Rudnika Mežica, Kulturno dru-
štvo MPZ Mežiški knapi, Etnološko društvo Srečno, Turistično 
društvo Ruardi Zagorje ob Savi, Rudarska godba Hrastnik, God-
beno društvo rudarjev Idrija, Rudarsko etnološko društvo Brez-
no – Huda jama, Turistično društvo Senovo, Rudarsko muzejsko 
in etnološko društvo Srečno Zagorje ob Savi, Rudarsko muzejsko 
in etnološko društvo Perkmandeljc Trbovlje ter pet fizičnih oseb. 

Združenje je izdalo tri številke strokovne revije RUDA, katere os-
novni namen je približati vedenje o rudarski dediščini širši jav-
nosti, pa tudi utrditi zavest o pomenu in pomembnosti rudarske 
dediščine za turistični in kulturni razvoj nekdanjih rudarskih 
krajev. Tako se v posameznih številkah predstavijo novo sprejeti 
kolektivni člani ter teme, ki so prisotne med vsemi člani/članica-
mi združenja. Za leto 2015 smo določili okvirno temo za nasled-
njo številko - 350 let rudarjenja v Mežici in rudarska kulinarika. 
Glede na to, da rudarsko dediščino obravnavamo v njenem naj-
širšem pomenu, tako z vidika materialne kulture kot vidika ne-
snovne dediščine (glasba, pesmi, rituali), revija predstavlja pred-
vsem aktivnosti, ki smo jih izvedli v tekočem letu. V letu 2014 je 
bila osrednja tema posvečena rudarskim stavkam. Prav tako je 
združenje lani organiziralo 1. mednarodni posvet Rudarska de-
diščina in turizem, ki je potekal 25. oktobra 2014 v Laškem. Po-
svet je bil zasnovan kot predstavitev dobrih in že uveljavljenih 
praks v Sloveniji in na Hrvaškem. Za leto 2015 pa je združen-
je sprejelo program, ki je usmerjen v aktivnosti ob praznovanju 
350-letnice rudarjenja v Mežici, strokovno ekskurzijo v Bad Ble-
iberg ter izdajo 4. številke revije. 

Uradnemu delu skupščine je sledil ogled Mašinhausa (Strojni-
ce) na Reštanju, muzejske zbirke v Ravnah, pisarne TD Senovo 
(nekdanje črpališče) ter kosilo in druženje z izmenjavo izkušenj 
in dogovorov za medsebojno obiskovanje/sodelovanje na prire-
ditvah, ki jih organizirajo članice združenja.
� Tone�Petrovič

Senovo gostilo skupščino RUDE

Udeleženci�skupščine�na�Senovem

Predavanja so bila dobro obiskana.
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PROIZVODNJA – FEBRUAR 2015

MERITVE EMISIJ SNOVI V ZRAK

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

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB3 ZP - - 254 300 11 100 - -

PB4 KOEL 7 - 92 400 13 100 0 2

PB4 ZP 0 - 111 300 4 100 0 0

PB5 KOEL 7 - 114 400 1 100 0 2

PB5 ZP 0 - 120 300 6 100 0 0

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB3, PB4 in PB5 1.067.723 18 18

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

V okviru razpisa projekta Pod-
jetno v svet podjetništva za ob-
čino Radeče, ki ga je v lanskem 
decembru razpisala Regional-
na razvojna agencija Posav-
je v sodelovanju z Ministr-
stvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, je deset izbra-
nih udeleženk in udeležencev 
začelo v letošnjem januarju s 
štirimesečnim usposabljanjem 
in z razvijanjem svoje poslov-
ne ideje. 
Na predstavitvi je Klara Kra-
njec predstavila idejo o sede-
žnem pohištvu in pohištvu za 
domače ljubljenčke s poseb-
nim polnilom, primernim za 
notranje in zunanje prostore. 
Ksenija Zajec je predstavi-
la idejo o dekorativnih izdel-
kih iz naravnih materialov, ki 
jih najdemo v naravi. »Ti izdel-
ki ne bodo obdelani z nobeni-
mi zaščitnimi sredstvi, temveč 
bodo popolnoma naravni,« je 
dejala. Branko Kavšek bi želel 
na domačiji v Zagradu, kjer že 
ima postavljeno t. i. pravljično 
deželo, urediti park zabave in 
učenja, v katerem bi bilo mo-
goče izdelovati tudi čarovni-
ške rekvizite. Idejo na podro-
čju grafičnega oblikovanja in 
fotografije bo še naprej razvijal 

Nove poslovne ideje kot izziv
RADEČE - V razstavnem prostoru Doma kulture Radeče je 2. marca deset iskalcev zaposlitve predstavilo 
svojo podjetniško idejo v okviru projekta Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče v okviru progra-
ma spodbujanja konkurenčnosti za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018.

Jure Istenič, ki bi želel v cen-
tru Radeč odpreti tudi lasten 
foto studio. Že nekaj let razvija 
idejo o reji polžev Zvone Ivan-
šek, ki je ugotovil, da proizvo-
dnja ne zadostuje trenutnim 
potrebam na evropskem trgu. 
Ivana Istenič je razmišljala o 
ustanovitvi podjetja za grafič-
no oblikovanje, v katerem bi 
oblikovali celostno grafično 
podobo podjetij. Dragan Ba-
bovič, ki se že 27 let ukvarja 
s tiskom, je predstavil digital-

ni tisk, ki ga je označil za ce-
novno in časovno najugodnej-
šega. Športno spletno stran kot 
poslovno priložnost želi razvi-
jati Maša Hiter, čemur bi do-
dala še izdelovanje navijaških 
športnih rekvizitov. Priložnost 
novega poslovnega izziva v ra-
zvoju in proizvodnji naravne 
butične kozmetike pa vidi Va-
nja Rainer, ki je skupaj z mo-
žem v lanskem letu ustanovi-
la, po izgubi službe v radeški 
papirnici, družinsko podjetje. 

Predstavitve so spremljali in 
na koncu pohvalili predstavlje-
ne poslovne ideje župan obči-
ne Radeče Tomaž Režun, v. d. 
direktorice RRA Posavje Nata-
ša Šterban Bezjak, notranja 
mentorica za usposabljanje v 
že omenjenem programu mag. 
Nataša Šerbec ter predstavni-
ca ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo mag. An-
dreja Jenko. 

 Smilja Radi

Udeleženke�in�udeleženci�letošnje�prve�skupine�projekta�Podjetno�v�svet�podjetništva�za�ob-
čino�Radeče

Ob poročilih o izvedenih aktiv-
nostih, ki sta jih podala Silve-
ster Jeršič iz družbe HESS in 
Aljoša Preskar z Infre, so po-
trdili aktivnosti v zvezi z izgra-
dnjo HE Brežice, ki naj bi zače-
la poskusno obratovati v drugi 
polovici leta 2017. V zvezi z 
njeno izgradnjo bodo v leto-
šnjem letu potekala glavna dela 
za preusmeritev Save v preliv-
na polja in dokončanje del za 
polnitev akumulacijskega ba-
zena, potrebne modifikacije v 
NEK na pregradi pa naj bi bile 
izvedene najkasneje ob remon-
tu jeseni prihodnje leto. Sicer 
so, kot je povedal Jeršič, pod-
pisane tudi že vse pogodbe za 
izgradnjo, dobavo in montažo 
opreme za brežiško elektrarno, 
dočim je v infrasturkturnem 
delu v teku pridobivanje delne-
ga gradbenega dovoljenja za iz-
gradnjo akumulacijskega baze-
na, pridobivanje zemljišč ipd.

Predsedujoči Niko Galeša je 
na seji izpostavil tudi, da je 
zadnje čase slišati v javnosti 
vse več dvomov o izgradnji HE 
Mokrice, pri čemer je pouda-
ril, da samo celovita izgradnja 
verige zagotavlja celovito na-
črtovanje in reševanje protipo-
plavne zaščite, v nasprotnem 
primeru pa bi to pomenilo še 
večjo poplavno ogroženost na 
območju Mokric, Krške vasi in 
Velikih Malenc. A kot je zagoto-

Izgradnja Mokric ni ogrožena
KRŠKO - Na tukajšnji občini se je 2. marca na 31. seji sestal Odbor za HE na spodnji Savi, ki je pregledal rea-
lizacijo sklepov, sprejetih na seji junija lani, v nadaljevanju pa se seznanil s potekom izgradnje HE Brežice, 
aktivnostmi za pričetek gradnje HE Mokrice in načrtovanjem protipoplavne zaščite. 

vil direktor družbe HESS Bog-
dan Barbič, bo ne glede na do-
ločene spremembe, do katerih 
je prišlo v obdobju zadnjih še-
stih mesecev, med drugim, da 
področje sodi pod zaščiteno 
območje Natura 2000, da je 
družba zavezanec za javna na-
ročila in da bo potrebno v zve-
zi s samo izgradnjo HE uskla-
diti tudi čezmejne postopke s 
sosednjo Hrvaško, da še vedno 
računajo na to, da bodo do sre-
dine prihodnjega leta pridobi-
li gradbeno dovoljenje tudi za 
mokriško HE in jo tudi dokon-
čali v zadanem terminskem 
planu do konca leta 2019. 

Z vezi z izgradnjo zadnje elek-
trarne v verigi sta brežiški 
župan Ivan Molan in vod-
ja oddelka za prostorsko na-

črtovanje Urška Klenovšek 
med drugim opozorila, da je 
potrebno še pred samim po-
skusnim obratovanjem oziro-
ma gradnjo urediti prostorske 
dokumente in izvesti protipo-
plavno zaščito Gabernice in 
Sotle ter najbolj izpostavlje-
nih naselij Loče, Mihalovec in 
Rigonce. Leo Behin, v. d. gene-
ralnega direktorja Direktorata 
za vode, pa je povedal, da bo 
potrebno v zvezi s tem sprejeti 
tudi nekaj novelacij, sicer pa je 
finančna konstrukcija gradnje 
HE Mokrice, kakor tudi izgra-
dnja protipoplavnih nasipov 
na tem območju, pogojena z 
umeščanjem v in sprejema-
njem državnega proračunom 
za leto 2016, pri čemer raču-
najo, da bodo protipoplavno 
zaščito deloma financirali tudi 
iz Sklada za vode in pridobili 
evropska sredstva za čezmej-
no sodelovanje.

Kot nam je ob zaključku seje 
povedal Niko Galeša, name-
rava na čelu Odbora za HE na 
spodnji Savi ostati še do konca 
tega leta, zatem pa zaradi dru-
gih obveznosti in zdravstvene-
ga stanja prepustiti njegovo 
vodenje novemu predsedniku. 
V zvezi s tem namerava Svetu 
regije Posavje za svojega na-
slednika predlagati bivšega in 
verjetno bodočega direktorja 
RRA Posavje Martina Brata-

niča, saj je mnenja, da je RRA 
najbolj kompetentna z vidika 
načrtovanja in usklajevanja re-
gionalnega razvoja.
 Bojana Mavsar

Odbor�za�HE�na�spodnji�Savi�
vse�od�njegove�ustanovitve�v�
letu�1999�vodi�Niko�Galeša.

KRŠKO - 25. februarja je v prostorih Zveze ekoloških gibanj v 
Krškem potekal osmi posavski ekološki večer na temo »Vrbina 
- ekološko pomembno območje«. Gost večera je bil soustanovi-
telj društva Vrbinar in fotograf Branko Brečko. Zelo natančno 
je predstavil živi svet Vrbine, ki je zelo bogat s pticami, metulji, 
želvami, hrošči, žabami ipd., med rastlinami pa so tam gobe in 
številne cvetlice, ki bogatijo naravne lepote tega kraja. Iz časa, ko 
se je v Vrbini izkopaval gramoz, gre vsekakor izpostaviti še bre-
guljke in čebelarje. Breguljke so si gnezdišča ustvarile na vzho-
dni in južni steni četrtega jezera brežiške gramoznice, medtem 
ko so na severni prevladovali čebelarji. Danes teh ptic v Vrbini 
ni, kar je izpostavil kot veliko problematiko, ki je nastala zaradi 
rušenja in zaraščanja navpičnih sten, ko so prenehali izkopavati  
gramoz. Vendar pa breguljke in čebelarji še vedno gnezdijo na za-
hodni steni Krškega jezera. Problem prav tako predstavlja pose-
kan gozd, ki je bil s topoli nedvomno pomembno življenjsko ob-
močje številnim pticam, med katerimi izstopajo mali detel, veliki 
detel in črna žolna. Danes so se na tem mestu razrasle invazivne 
rastlinske vrste, kot so zlata rozga, japonski dresnik in ambro-
zija. Tudi te tujerodne vrste predstavljajo veliko težavo za Vrbi-
no in njeno bogato diverziteto, saj se jih zelo težko izkorenini.
Kot rešitev je Brečko izpostavil »omilitvene ukrepe«, to je izgra-
dnja šestih nadomestnih habitatov na območju od Krškega do 
Brežic, med njimi bo največji novo jezero ob sedanji gramoznici 
Spodnji Stari Grad, kjer bodo gnezdišča za čebelarje in bregulj-
ke, poleg njih pa tudi za druge ptice in dvoživke. 
Posebno problematiko predstavljajo želve rdečevratke, ki so in-
vazivna živalska vrsta na tem področju. Njihovo število nara-
šča in obstaja nevarnost, da izpodrinejo močvirsko sklednico, 
za katero ni predvidenega dovolj velikega kopenskega prostora. 
Predvidene so tudi opazovalnice za ptice in ribje steze, obsto-
ječe stare gramoznice bodo obnovljene za močvirske skledni-
ce, otočki bodo idealno področje za ptice, predvideni so pa tudi 
habitati za hrošče. 
Člani društva Vrbinar opozarjajo tudi na nevarnost divjanja z 
vodnimi skuterji v času gnezdenja določenih ptic. Zgodilo se je 
že, da so bila zaradi teh vodnih aktivnosti določena gnezda že 
uničena. 
� Sanja�Rokvić

Ekološki večer o Vrbini

LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS je pred kratkim sprejela čisto-
pis koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potencia-
la spodnje Save in za podpis pooblastila ministrico za okolje in 
prostor Ireno Majcen. Čistopis je usklajen s HESS, SEL in Obči-
nami Brežice, Krško ter Sevnica. Predmet omenjene koncesijske 
pogodbe je koncesijska pravica izkoriščati vodni energetski po-
tencial spodnjega toka Save izključno za proizvodnjo električne 
energije v hidroelektrarnah Vrhovo, Boštanj, Arto-Blanca, Krško, 
Brežice in Mokrice. Koncesija se podeljuje za odsek od Suhadola 
do državne meje z Republiko Hrvaško. Rok, za katerega se pode-
li koncesija, je 50 let, od dneva pravnomočnosti gradbenega do-
voljenja. Rok koncesije ne teče v času, ko v skladu s to pogodbo 
koncesionar zaradi višje sile na primer ni mogel graditi objektov 
ali obratovati hidroelektrarne. Zadržanje poteka časa koncesije 
se ugotavlja za vsako hidroelektrarno posebej.

Potrdili koncesijo za spodnjo Savo
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 
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KMETIJA GRAMEC, Ponikve
Hermina Gramec prihaja iz Ponikev v občini 
Sevnica. Na kmetiji, kjer so vsa kmetijska ze-
mljišča uvrščena v območje z omejenimi de-
javniki za kmetijsko pridelavo živi, kmetuje z 
družino. Še ena od tipičnih slovenskih kmetij, 
kjer se prepletata raznovrstna kmetijska de-
javnost zaradi naravnih danosti in zaposlitev 

izven kmetije. Kmetija obdeluje nekaj manj kot 9 ha kmetijskih 
zemljišč, travinje najuspešneje izkoriščajo z rejo govedi. Gospa 
Hermina je nosilka kmetijskega gospodarstva in nosilka več vrst 
dopolnilnih dejavnosti – proizvodnja izdelkov na tradicionalni 
način. To pomeni, da vse izdelke, katere ponuja tudi na tržni-
ci, peče v krušni peči. Na sev-
niški tržnici ponuja izdelke: 
kruh, pecivo, potice in teste-
nine skozi vse obdobje leta. 
V poletnih mesecih pa nudi 
tudi raznovrstno zelenjavo in 
gozdne sadeže.

KMETIJA MEŽIČ, Mali Podlog
Kmetija Mežič se nahaja na Krškem polju v vasi 
Mali Podlog. Nosilka dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji je Magda Mežič, ki večino svojega časa 
posveča predelavi domačih pridelkov. Pri delu 
ji ob konici pomagajo vsi družinski člani. Kme-
tija je v letu 2014 pridobila certifikat ekološke 
pridelave. Na lastnih spoznanjih gradijo svojo 

zgodbo o razvoju ekološke kmetije, saj se naravni in drugi pogo-
ji iz leta v leto spreminjajo in zahtevajo nenehno iskanje novih 
rešitev. Primarno pridelavo strnih žit so dopolnili z  dopolnilno 
dejavnostjo. Tako z domačim mlinom na lastnih poljih pride-
lana žita meljejo v sedem vrst 
mok: ajdovo, pirino, koruzno, je-
čmenovo, moko iz tritikale, rženo 
ter pšenično moko, druga skupi-
na kaše; ječmenova in brušena 
pira in tretja skupina proizvodov 
so zdrobi; ajdov, koruzni in pirin 
zdrob. Prodajajo na krški tržnici.

KMETIJA ZORKO, Arnovo selo
Sedež kmetije Zorkovih je v Arnovem selu, na 
območju zibelke slovenskega sadjarstva. Tako 
je tudi sadje med glavnimi kmetijskimi pridel-
ki, ki jih Marija Zorko ponuja na brežiški tr-
žnici. Kmetija Zorkovih je ena najpogostejših 
oblik slovenskih kmetij tako po strukturi pri-
delave kot po organizaciji dela na kmetiji. Na 

kmetiji obdelujejo nekaj več kot 26 ha kmetijske zemlje, od tega 
približno 1 ha intenzivnih nasadov jablan in 0,25 ha breskev. Na 
kmetiji redijo tudi govedi, kokoši in prašiče. Marija redno proda-
je pridelke iz kmetije na brežiški 
tržnici, mož je zaposlen, pri delu 
na kmetiji pa sodelujejo vsi čla-
ni družine. Na tržnici kmetija po-
nuja v sedanjem času predvsem 
jabolka, skozi leto pa tudi razno-
vrstno zelenjavo in breskve. Pride-
lavo sadja izvajajo po načelih inte-
grirane pridelave.

Za dodatne informacije je na voljo vodja projekta Darja Planinc, 
na sedežu LAS Posavje, CKŽ 2, v Krškem, 

na tel. 07 488 10 43 ali e-naslovu: las.posavje@rra-posavje.si.

Vsebine nastajajo v sklopu projekta LAS Posavje: Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah. Pripravlja jih projektni partner KGZS zavod Novo mesto.

»Vse se začne pri semenih, pri 
vzgoji sadik pa nadaljuje. Brez 
semen tudi hrane ni, to vemo 
vsi. Semena bodo postala po-
membna. Osnova za življenje 
so semena, zrak in voda,« je 

dejal Zvone Černelič iz Deč-
nega sela pri Artičah, ki je sto-
pil na pot ekološkega kmeto-
vanja pred približno desetimi 
leti. Pred tremi leti se je odločil 
še za biodinamično kmetova-
nje, ki poleg običajnih in splo-
šno uveljavljenih meril ekolo-
ške pridelave hrane upošteva 
še zakonitosti gibanja Zemlje 
in s tem gibanjem povezanih 
letnih časov ter drugih koz-
mičnih vplivov. »V društvu 
bi želeli postati samooskrb-
ni, zato smo se v lanskem letu 
odločili za ’banko semen’. Tre-
nutno je njihova količina še 
majhna, a konec leta bo že ve-

KRMELJ - 21. februarja je v Krmelju potekalo redno letno 
srečanje Društva kmetic Sevnica, kjer je predsednica dru-
štva Majda Jazbec predstavila tudi aktivnosti v preteklem 
letu ter nanizala nekatere letošnje. 

Uvodoma je predsednica Društva 
kmetic Sevnica pohvalila delova-
nje vseh enajstih aktivov kmečkih 
žena, ki delujejo v posameznih kra-
jevnih skupnostih v sevniški občini, 
ter tudi njihov prispevek pri ohra-
njanju starih kmečkih običajev. Na-
daljevala je s predstavitvijo neka-
terih uspešno izpeljanih projektov 
v lanskem letu (predavanje o zdra-
vi prehrani in uporabi zelišč, ku-
harske delavnice …). Kako odlične 
so kmečke žene v pripravi različ-
nih domačih dobrot, pa dokazuje-

jo tudi priznanja: Slavica Grobelnik je na ocenjevanju dobrot 
slovenskih kmetij na Ptuju prejela zlato priznanje za bistri goz-
dni sok, Cilka Krajnc kipec kakovosti za sladko skuto ter zlato 
priznanje za pregreto smetano, Anica Oblak zlato priznanje za 
jurčkov namaz, za pregreto smetano in za sir za žar, Zinka Jaz-
bec pa zlato priznanje za sadni jogurt s pečeno jabolko. Na držav-
ni razstavi pletenic v Prečni pri Novem mestu je Karlinca Golob 
prejela zlato priznanje in vse možne točke za »kruh ljubezni«, Jo-
žica Knez pa srebrno priznanje. Na državnem ocenjevanju kru-
ha v Beli Cerkvi je Karlinca Golob prejela zlato priznanje za kruh 
poprtnik, Jožica Knez zlato priznanje za mešan pirin kruh, Juli-
jana Flajs zlato priznanje za pšenični kruh in Darinka Rantah 
srebrno priznanje za praznični kruh. V lanskem letu je bilo uspe-
šno izpeljano tudi srečanje posavskih kmečkih žena, ki je pote-
kalo v organizaciji Društva kmetic Sevnica in sevniške izpostave 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto na sevniškem gradu. 

»Naš osnovni cilj in namen je izobraževanje, utrjevanje določe-
nih znanj in druženje, zato bomo tudi v letošnjem letu nadalje-
vali z organiziranjem tečajev in delavnic ter strokovnih ekskur-
zij. Še naprej bomo sodelovale na ocenjevanju domačih dobrot 
na državnih tekmovanjih, skrbele za pogostitve na prireditvah 
v domačih krajih, udeleževale se bomo pohodov znotraj aktivov, 
udeležile se bomo letošnjega srečanja kmetic Posavja v Brežicah 
...« je nizala aktivnosti za letošnje leto Majda Jazbec, ki je svoj 
govor zaključila, da naj še dolgo diši iz krušnih peči.  S. R.

Naj diši iz krušnih peči Semena so osnova življenja
BOŠTANJ - 18. februarja je Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Posavje v prostorih TDV 
Partizan Boštanj pripravilo izmenjavo doma pridelanih semen za vrtove in njive. 

čja. Določena semena je težko 
vzgojiti,« je nadaljeval sogo-
vornik in dodal, da bi ponov-
no želeli vzgojiti tudi okoli sto 
sort fižola, danes jih namreč 
poznamo samo še okoli deset. 

Na dogodku, ki so ga v društvu 
prvič organizirali, udeležilo pa 
se ga je lepo število ljudi, je bilo 
med doma pridelanimi seme-
ni tudi sibirsko žito in koruza 
iz Brazilje - z zelo kvalitetnim 
»faraonskim žitom« pa je po-
vezana posebna zgodba. Ome-
njeno žito naj bi ob zaključ-
ku 2. svetovne vojne ukradla 
v eni izmed egipčanskih pira-
mid dva ameriška pilota, ga od-
peljala s seboj v domovino, po-
nudila ameriškim kmetom, ki 
so ga zasejali, in potem je to 
žito našlo pot še do slovenskih 
kmetov. »Si mislite, kako dolgo 
dobo je preživelo to žito?« je ob 
tem dodal Černelič, ki je v leto-
šnjem letu postal predsednik 
Društva za biološko-dinamič-
no gospodarjenje Ajda Posavje. 

Omenjeno društvo je bilo usta-
novljeno pred štirimi leti, razvi-
lo pa se je iz delovne skupnosti, 
ki je bila oblikovana leta 2008 
pod okriljem Društva Ajda Vrz-
denec. Društvo ima okoli 100 
članic in članov. Ti prihajajo iz 
celotnega Posavja, od Brežic do 
Radeč, in iz dela Mirnske doli-

ne, od Mokronoga do Mirne. To 
so predvsem vrtičkarji, a med 
njimi so tudi kmetje, vendar le 
tisti, ki so uspeli pridobiti cer-
tifikat ekološkega kmeta. Do-
bivajo se enkrat ali dvakrat na 
mesec. V zimskem času orga-
nizirajo razna predavanja in 
izobraževanja, poleti pa imajo 
praktične delavnice, kjer izde-

lujejo lastne preparate, škropi-
va, gnojila, izmenjujejo mnenja, 
izkušnje itd. 

V ponedeljek so se ponovno 
zbrali v Boštanju - na prvem 
marčevskem srečanju, kjer je 
bila predstavljena biodinamič-
na metoda kmetovanja in koz-
mični ritmi.  S. Radi

Predsednik� društva� Zvone�
Černelič�s�članico�Majdo�Hri-
beršek 

V�Boštanju�je�potekala�izmenjava�semen,�ki�so�ga�vzgojili�člani�
Društva�za�biološko-dinamično�gospodarjenje�Ajda�Posavje.

Predsednica�Društva�kme-
tic�Sevnica�Majda�Jazbec

Vabljeni k branju.
Več informacij dobite na 040 302 809 in marketing@posavje.info.

Izidemo 19. marca, ravno pravi čas, 
da naredimo nekaj zase in svoje najbližje. 

V naslednji številki pa za vas, naše drage bralke, bralci, 
pripravljamo tematske strani o zdravi prehrani, 

razstrupljanju, sproščanju in seveda nepogrešljivem gibanju.
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TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

IZDELUJEMO ENERGETSKE IZKAZNICE
Cesta krških žrtev 30, Krško; 07 488 11 50; info@lea-d.si; www.lea-d.si

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

Za začetek smo ga vprašali, 
kako bi na najbolj enostaven 
in razumljiv način pojasnil, kaj 
je energetska izkaznica in ka-
kšen je namen njene uveljavi-
tve. »Energetska izkaznica je 
javna listina, ki vsebuje podat-
ke o energetski učinkovitosti 
stavbe ali dela stavbe (v prime-
ru stanovanja) s priporočili za 
povečanje energetske učinko-
vitosti. Njen osnovni namen je 
podajanje informacije o porabi 
energije, potrebne za delovanje 

stavbe (toplotna in električna 
energija),« pove naš sogovor-
nik. Na LEAD pri izdelavi ener-
getskih izkaznic dajejo priori-
teto predvsem priporočilom za 
ekonomsko upravičene izbolj-
šave energetske učinkovitosti 
(ukrepi ob večji prenovi ovoja 
stavbe, stavbnega pohištva in 
tehničnih sistemov) in vračil-
ni dobi posameznega ukrepa, 
kar je za stranko bistvenega po-
mena, da lahko iz pridobljene 
energetske izkaznice razbere, 
katere prioritete si bo zastavil 
v primeru energetske sanaci-
je stavbe. »V primeru novogra-
denj in najema pa prioriteto iz-
delave energetske izkaznice 
damo porabi energentov, da 
kupec oz. najemojemalec ve, v 
kakšnem stanju je objekt in ko-
likšne stroške lahko pričakuje z 
energijo v stavbi v prihodnjih 
letih uporabe,« dodaja Uršič. 

PRI PRODAJI IN ODDAJI V 
DALJŠI NAJEM

Seveda nas je zanimalo, kdo 
in v katerih primerih potrebu-
je energetsko izkaznico. »Tukaj 
prihaja do velike zmešnjave pri 
lastnikih in najemnikih. Treba je 
poudariti, da energetska izka-
znica ni obvezna za vse stavbe. 
Pridobiti jo bomo morali samo 
v primeru, če bomo stavbo (ali 
stanovanje) prodajali ali odda-
jali v nov najem (daljši od enega 

leta). Lastniki 
stavb, ki svo-
jih nepremič-
nin ne pro-
dajajo ali ne 
oddajajo v na-
jem, energet-
ske izkaznice 
ne potrebu-
jejo. Energet-
sko izkaznico 
je potrebno 
pridobiti tudi 
za vse nove 
stavbe in za 
vse javne 
stavbe s povr-
šino, večjo od 
500 m2, od 9. 
julija 2015 pa 
bo ta površi-
na 250 m2,« 
pojasnjuje Ur-
šič in nadalju-

je: »Energetska izkaznica tudi 
ni potrebna za stavbe ali posa-
mezne dele stavb, ki so že od-
dani. Poleg tega zakon predvi-
deva nekaj izjem, kot so recimo 
stavbe, ki so varovane v skladu 
s predpisi o varstvu kulturne 
dediščine ali ki se uporabljajo 
za obredne namene ali verske 
dejavnosti in še nekaj drugih.«

DO 170 EVROV + DDV

V kolikor energetsko izkazni-
co potrebujete, Uršič priporo-
ča, da se obrnete na njihovo 
agencijo s sedežem na CKŽ 30 
v Krškem, s seboj pa prinesete 
razpoložljivo dokumentacijo o 
stavbi, da jo bodo skupaj z vami 
pregledali in podali mnenje o 
energetski izkaznici. »Tako kot 
pri vsakem poslovanju žal tudi 
ceno energetske izkaznice do-
loča trg ponudbe in povpraše-
vanja. Tukaj bi predvsem opo-

zoril na nepravilnosti, saj se na 
trgu pojavljajo bodisi nestro-
kovno izdelane energetske iz-
kaznice bodisi izdelovalec nima 
licence za izdelavo energetske 
izkaznice, poleg tega pa mora 
imeti ustanova ali podjetje, ki 
izda izkaznico, sklep ministr-
stva o njeni izdaji. Na ceno po-
samezne izkaznice na nivoju 
objekta vpliva popolnost do-
kumentacije, velikost objekta, 
kompleksnost sistemov ogre-
vanja, hlajenja in prezračeva-
nja ter oddaljenost lokacije iz-
delovalca od naročnika ter še 
več ostalih dejavnikov,« izve-
mo od sogovornika. Najvišje 
cene za izdajo energetskih izka-
znic določa uredba o določitvi 
najvišjih cen za izdajo energet-
ske izkaznice, pri čemer najviš-
ja cena vključuje strošek izde-
lave energetske izkaznice in 
prispevek za izdajo energetske 
izkaznice. Pri eno- in dvostano-
vanjskih stavbah s površino do 
220 m2 znaša največ 170 evrov 
(brez DDV), pri večjih stavbah 
pa do 0,89 evra (brez DDV) na 
m2. Pri tem velja opozoriti, da 
v to ceno niso vključeni potni 
stroški strokovnjakov, stroški iz-
mer, nepopolne dokumentaci-
je, vnosa v register ipd.
Glede izvajanja nadzora nad 
energetskimi izkaznicami je 
bilo slišati, da obstaja nekaj ne-
jasnosti, a Uršič pravi, da in-
špekcijski nadzor nad izdelavo 
in izdajanjem energetskih izka-
znic izvaja gradbena inšpekcija. 
Z globo v višini 250 evrov se za 
prekršek kaznuje lastnika stav-
be ali posameznega dela stav-
be, če pri oglaševanju prodaje 

ali oddaje stavbe ali posame-
znega dela stavbe v najem ne 
navede kazalnikov energetske 
učinkovitosti stavbe ali posa-
meznega dela stavbe iz ener-
getske izkaznice, z globo v viši-
ni 300 evrov pa se za prekršek 
kaznuje lastnika stavbe ali po-
sameznega dela stavbe, če pri 
prodaji ali oddaji v najem kup-
cu oz. najemniku najpozneje 
pred sklenitvijo pogodbe ne 
predloži veljavne energetske 
izkaznice. 

PODATKI O PRIČAKOVANIH 
STROŠKIH

Najbrž marsikoga zanima, kako 
energetska izkaznica sploh lah-
ko koristi prodajalcu/najemo-
dajalcu in kaj kupcu/najemni-
ku stavbe ali njenega dela. 
»Posplošeno bi tukaj dejal, da 
iz kvalitetno izdelane energet-
ske izkaznice dejansko razbe-
remo, kolikšne stroške lahko 
lastnik, najemnik ali kupec pri-
čakuje z energijo v stavbi glede 
na njegove potrebe, npr. po že-
leni temperaturi v prostorih in 
času uporabe električnih apa-
ratov in naprav,« meni Uršič. 
Za konec še enkrat poudarja, 
naj se lastniki, preden naroči-
jo izdelavo energetske izkazni-
ce, dobro posvetujejo, v kate-
rih primerih jo potrebujejo in v 
katerih ni potrebna, ter naj se 
odločijo za kvalitetno izdelano 
izkaznico, saj bodo le v tem pri-
meru dobili kvalitetno povra-
tno informacijo, kaj se in kaj se 
bo dogajalo v prihodnje z nji-
hovo nepremičnino.
 P. Pavlovič

Energetska izkaznica: 
poskrbite, da bo kvalitetna
V minulih dneh ali tednih ste v medijih z veliko verjetnostjo nekje ujeli besedno zvezo »energetska izkaznica«, 
saj so konec februarja začele veljati kazni (300 evrov) za nepridobitev energetske izkaznice ob prodaji ali od-
daji nepremičnine za več kot eno leto, že prej pa so bile v veljavi kazni (250 evrov) za oglaševanje nepremičnin 
brez navedbe tovrstne izkaznice. Za celovite podatke o energetskih izkaznicah smo se obrnili na direktorja Lo-
kalne energetske agencije Dolenjska – Posavje – Bela krajina (LEAD) Janka Uršiča.

Janko Uršič

Za stavbe, ki so varovane kot kulturna dediščina, energetska iz-
kaznica ni potrebna.

S POSAVSKIM OBZORNIKOM 
DO ZANIMIVIH INFORMACIJ

Pomlad je tu in veliko nas je takšnih, ki imamo letos v načr-
tu prenovo našega bivalnega okolja, ga energetsko posodo-
biti ali zgolj malenkost polepšati, nekaj pa je tudi takšnih, 
ki se odločajo za novogradnjo. Za vas smo zbrali nekaj ko-
ristnih informacij o energetski izkaznici: kdo izmed nas jo 
potrebuje, koliko nas stane in čemu služi, dotaknili smo se 
vedno aktualne teme o nevarnosti dimniških požarov in va-
rovanju našega okolja. Zbrali smo tudi mnenja treh posa-
vskih arhitektov, kako urediti notranje bivalne prostore, na 
katere stvari je potrebno biti pozoren pri izbiri barv in pohi-
štva, o razsvetljavi in izbiri materialov v prostoru. Posebno 
mesto smo namenili opravilu, najbolj primernemu letnemu 
času, urejanju in zasaditvi rastlin okoli naših domov, kje je 
najbolj smiselno umestiti zelenjavni vrt, sadovnjak, otroško 
igrišče, kakšne naj bodo dovozne poti. Dotaknili smo se tudi 
feng-shui aranžiranja, ki prispeva k funkcionalni in estetski 
ureditvi v smislu povečanja kvalitete bivanja.
Podjetja, ki so se nam pridružila na teh tematskih straneh, 
imajo strokovnjake, ki vam bodo svetovali glede financira-
nja, izvedbe in izbire materialov, da bodo stroški bivanja 
nižji. Poglejte si, kaj vam ponujajo naši oglaševalci za zu-
nanjo ureditev, da bodo naši domovi zasijali v pomladnem 
soncu in nam nudili prijetno zatočišče pred vse preveč hi-
trim in stresnim življenjskim tempom. Pa veselo na delo!
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Ogrevanje s toplotno črpalko je zagotovo med najcenejšimi ogre-
vanji na trgu. S toplotno črpalko namreč pridobimo od 50 % pa 
celo do 80 % vse potrebne energije za ogrevanje iz okolice (brez-
plačno), preostali del pa je električna energija, ki jo moramo pla-
čati. Poleg cenejšega ogrevanja pa s takim ogrevanjem odločilno 
vplivamo tudi na zmanjšanje emisij CO2. Glede na vrsto toplotnih 
črpalk se najpogosteje vgrajujejo toplotne črpalke zrak-voda, ze-
mlja-voda in voda-voda. 

V nadaljevanju so podani podatki o delovanju sistema in prihran-
kih s toplotno črpalko Thermia Atec 13 zrak-voda na slabše izoli-
ranem objektu.

Opis objekta: Obravnavan objekt je povprečna enodružinska hiša 
v bližini Sevnice z delno podkletenim pritličjem, nadstropjem in 
mansardo. Izolacijo objekta predstavljajo 7,5 cm fasade iz kombi 
plošč, termopan okna in 15 cm kamene volne v ostrešju mansar-
de. Ogrevanje je v celoti radiatorsko. Pred vgradnjo toplotne čr-
palke so porabili od 1900 - 2100 litrov kurilnega olja. 

Opis sistema: Sistem ogrevanja s kurilnim oljem je nadomestila 
toplotna črpalka zrak-voda Thermia Atec 13. Poleg toplotne čr-
palke so vgrajeni notranja enota Plus z integriranimi hidravličnimi 
komponentami, grelnik sanitarne vode volumna 300 litrov in hra-
nilnik ogrevalne vode volumna 200 litrov. Toplotna črpalka je edi-
ni vir segrevanja ogrevalne in sanitarne vode. Ogrevalni sistem je 
v celoti radiatorski.

Merilna oprema: Da bi dobili čimbolj realne podatke, smo sistem 
opremili z odštevalnim števcem električne energije za celoten sis-
tem s toplotno črpalko, kalorimetrom za merjenje pridobljene to-
plote za ogrevanje in pripravo sanitarne vode s funkcijo merjenja 
energije za odtajanje zunanje enote, števcem porabe tople sani-
tarne vode, števcem ur delovanja posameznih komponent in da-
ljinskim nadzorom toplotne črpalke. Uporabnik je sam v obdobju 
točno enega leta vsakodnevno beležil meritve. Zbrani podatki da-
jejo povsem realno sliko delovanja sistema v vseh pogojih delova-
nja, za vsak dan v letu posebej.

Na podlagi podatkov iz omenjenih merilnih števcev smo po enem 
letu odčitali podatke, ki so bili podlaga za izračun letnega grelne-
ga števila toplotne črpalke (SPF), porabe ter prihrankov električne 
energije v primerjavi s sistemom ogrevanja na kurilno olje. Ugoto-
vljeno je bilo, da je stranka v prvem letu za ogrevanje in pripravo 
sanitarne vode s toplotno črpalko porabila 6.135 kWh elektrike, 
kar znese cca. 669,00 EUR. Uporabnik toplotne črpalke Thermia 
Atec 13 je tako v prvem letu ogrevanja (leto 2014) s toplotno črpal-
ko prihranil cca. 70 % stroškov, kar znese cca. 1.473,00 EUR letne-
ga prihranka v primerjavi s prejšnjim sistemom ogrevanja na kuril-
no olje. Ob upoštevanju pridobitve nepovratnih finančnih spodbud 
se bo strošek naložbe povrnil v 6 letih. 

Pri naložbi v toplotno črpalko bo predvidoma od sredine mar-
ca 2015 možno koriščenje nepovratnih finančnih spodbud oko-
lju prijaznih energijskih rešitev. Če se boste za naložbo odločili le-

tos, je dokumentacijo smiselno čimprej po objavljenem razpisu 
oddati. Vso dokumentacijo našim strankam v celoti brezplačno 
pripravimo. Pokličite za brezplačen ogled, svetovanje in pripravo 
ponudbe. Vgrajujemo vse vrste toplotnih črpalk vodilnih proi-
zvajalcev (Thermia, Kronoterm, Weishaupt, Viessmann, Daikin, 
Nibe, Mitsubishi ...). 

Cankarjeva cesta 63, 8281 Senovo

GSM: 051 302 889, 041 606 730,
e-mail: info@centros.si, www.centros.si

 Ö SODOBNI SISTEMI OGREVANJA
 Ö VODOVODNE INSTALACIJE

 Ö PLINSKE INSTALACIJE
 Ö REKUPERACIJSKO PREZRAČEVANJE

 Ö CENTRALNO SESALNI SISTEMIToplotna črpalka Thermia Atec 13

Notranja enota Atec Plus, 200 L hranilnik in 300 L bojler 

Levo: Kalorimeter (pridobljena toplota) Desno zgoraj: števec 
ur delovanja toplotne črpalke Desno spodaj: električni števec 
(porabljena energija)

S TOPLOTNO ČRPALKO DO NIŽJIH STROŠKOV OGREVANJA

Z vami že 23 let

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

GARAŽNA SEKCIJSKA VRATA

M - vodoravni motiv
woodgrain površina

bela barva

DIMENZIJE:  2375x2000 I 2375x2125 I 2500x2000 I 
2500x2125 I 2500x2250 I 2750X2000 I 2750x2125 I 2750x2250

Vključen motorni pogon,  montaža in 9,5% DDV. 
V 8 akcijski dimenzijah! Akcija traja od 1.3. do 30.6.2015. BLT d.o.o. PE Brežice, Mladinska ul. 15, 8250  Brežice

alenka.kovacic@blt.si , 051-695-906, www.blt.si

Obiščite nas na  sejmu Dom

med 10. in
 15. m

arcem 2015 na 

Gospodarskem razstavišču

Dvorana F 24

Dimnikarska služba je v Slove-
niji obsežno določena z mnogi-
mi zakonodajnimi akti. Primar-
ni in vodilni so Uredba o načinu, 
predmetu in pogojih izvajanja 
obvezne državne gospodarske 
javne službe izvajanja meritev, 
pregledovanja in čiščenja ku-
rilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva oko-
lja in učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja in 
varstva pred požarom, Pravilnik 
o oskrbi malih kurilnih naprav, 
dimnih vodov in zračnikov pri 
opravljanju javne službe izva-
janja meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, dimnih 

vodov in zračnikov ter Zakon o 
varstvu okolja (ZVO-1). Slednji 
pravi, da je namen varstva oko-
lja spodbujanje in usmerjanje 
takšnega družbenega razvoja, 
ki omogoča dolgoročne pogo-
je za človekovo zdravje, počutje 
in kakovost njegovega življenja 
ter ohranjanje biotske raznovr-
stnosti.

KATASTROFALNE 
POSLEDICE 
NESPOŠTOVANJA 
DIMNIKARSKEGA DELA

Samo v začetku leta 2015 (janu-
arja in prva polovica februarja) 
je bilo v Sloveniji zabeleženih 
skoraj 200 dimniških požarov, 
katerih vzroki so bržkone stal-
nica na tem področju – slabo 
vzdrževane in dotrajane kuril-
ne in dimovodne naprave, ne-
pravilna vgradnja ali upora-
ba le-teh (nepoznavanje pravil 
kurjenja – nepoznavanje delo-
vanja kurilne naprave), odkla-
njanje dimnikarskih storitev in 
splošno nepoznavanje zakono-
daje, ki ureja izvajanje te obve-
zne gospodarske javne službe.

Do požara v dimovodni napra-
vi pride zaradi vžiga (ne samo-
vžiga, kot opisujejo nekateri) 
še gorljivih produktov v dimni-
ku. Poudariti velja, da je kurje-
nje odpadkov, plastike in osta-
lega neprimernega materiala 
prepovedano in nehumano, 
poleg tega se uničujejo kurilne 

in dimovodne naprave ter pov-
zročajo prekomerno nabiranje 
katranskih oblog, ki so zelo tr-
dovratne in jih z mehanskim či-
ščenjem ni mogoče odstraniti; 
v tem primeru je edina rešitev 
strojno odstranjevanje - bruše-
nje. Če katranske obloge niso 
odstranjene pravočasno in te-
meljito, je velika nevarnost vž-
iga. Da je prišlo do požara v 
dimniku zagotovo vemo po 
sledečih spremljajočih pojavih: 
močan črn dim iz dimnika ali 
celo leteče iskre, prasketanje v 
dimniku, vroče rozete, slabše iz-
gorevanje v peči, smrad po sta-
novanju, vroče stene dimnika. 
Zato je pomembno, da poskrbi-
te za redno vzdrževanje dimni-
kov. Rek, ki pravi, da se mora-
mo prijeti za gumb, ko vidimo 
dimnikarja, ker to prinaša sre-
čo, še kako drži. Dimniški požar 
namreč lahko uniči vaše zdrav-
je, premoženje ter prinese ne-
srečo v hišo.

Po podatkih Uprave Republi-
ke Slovenije za zaščito in reše-
vanje je bilo dimniških poža-
rov od leta 2006 do vključno 
leta 2012 v povprečju 472 na 
leto, kar je sorazmerno veliko 
število, zato ni težko napove-
dati, da bi ukinitev vsakršne-
ga nadzora nad vgradnjo, upo-
rabo in vzdrževanjem kurilnih 
naprav v Sloveniji privedla do 
katastrofalnih rezultatov. Prav 
tako ni odveč omeniti, da so 
stroški gašenja dimniških po-

žarov v tem času znašali pov-
prečno 63.300 evrov na leto, t. 
j. 443.100 evrov v sedmih letih. 
Materialna škoda in zdravstve-
ne posledice posameznikov, ki 
jih je požar zadel, pa so tiste, ki 
bi morale biti skrb vzbujajoče. 
Po podatkih Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje je bilo 
število nenamernih zastrupi-
tev z ogljikovim monoksidom 
s smrtnim izidom pred le-
tom 2007 s povprečnim inde-
ksom (1997-2006) 16 na leto, 
med letoma 2007 in vključ-
no 2012 pa se je povprečni in-
deks zmanjšal na šest umrlih 
na leto. Uvedba dimnikarskih 
koncesij leta 2007 je bila torej 
eden in edini način ter pripo-
moček k izboljšanju stanja jav-
nega zdravja v Sloveniji.

PREDLAGANI UKREPI 

Že davnega leta 1774 je ce-
sarica Marija Terezija potrdila 
dimnikarski red. Dimnikarska 
služba tako obstaja že polnih 
240 let, seveda z majhnimi 
spremembami in dopolnitva-
mi, ki jih zahteva tudi tehnič-
ni napredek. Osnovne naloge 
dimnikarske službe so: varstvo 
pred požarom, varstvo ljudi 
pred zadušitvijo in zastrupi-
tvijo, varčevanje z energijo in 
varstvo zraka pred onesnaže-
njem. Da bi dimnikarska služ-
ba te cilje izpolnila, mora iz-
vajati sledeče storitve: redno 
čiščenje kurilnih, dimovodnih 

Dimnikar še vedno prinaša srečo
Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.

Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki
T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

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

Obnove in novogradnje objektov.
Prodaja stanovanj, najemi poslovnih prostorov.
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in prezračevalnih naprav, re-
dno pregledovanje kurilnih, 
dimovodnih in prezračevalnih 
naprav, merjenje emisij dimnih 
plinov, preverjanje fizičnega 
stanja kurilnih, dimovodnih in 
prezračevalnih naprav, ukrepa-
nje ob ugotovljenih nepravil-
nostih ter svetovanje. Dimni-
karska služba je tako s svojimi 
nalogami in poslanstvom ena 

najstarejših služb in cilji te služ-
be ostajajo enaki tudi v bodoče. 
Ureditev dimnikarske službe pa 
močno vpliva na doseganje ci-
ljev in izvedbo nalog.

Korenito bi morali poseči v osr-
čje v sicer že začrtanega telesa 
dimnikarske službe ter primer-
no urediti koncesijski sistem, 
zagotoviti moramo obstoj eno-

tnih cen dimnikarskih storitev v 
državi (ob prehodu na prosti trg 
bi se cene storitev znatno po-
višale), izvajati redno kontrolo 
nad izvajalci v smislu zagota-
vljanja zadostnega števila stro-
kovno usposobljenega kadra 
ter pravilnega in poštenega ob-
računavanja dimnikarskih stori-
tev ter dovoliti opravljanje sto-
ritev v ustreznih in sorazmernih 
rokih, ki omogočajo doseganje 
ciljev varstva okolja, učinkovi-
te rabe energije, varstva člove-
kovega zdravja in varstva pred 
požarom.

Pristojne organizacije lahko z 
učinkovitim delovanjem pre-
prečijo uporabnikovo povzro-
čitev splošne nevarnosti ob 
nastanku dimniškega požara 
zaradi malomarnosti, zmanj-
šajo posledice preprečevanja 
rednega čiščenja ter neprija-
vljenih oz. napačno vgrajenih 
kurilnih naprav in sankcionira-
jo zavedno namero škodovanja 
sebi ter okolici. Eden od ukre-
pov bi vsekakor moral biti kri-

tje stroškov gasilskih interven-
cij uporabnika, ki je njihovo 
posredovanje namerno pov-
zročil z neupoštevanjem pred-
pisane zakonodaje.

V kolikor bi bilo soglasje dimni-
karske službe pri izdaji projek-
tne dokumentacije ob pridobi-
vanju gradbenega dovoljenja 
nuja, napake pri vgradnji in s 
tem nastali stroški ne bi bili več 
prisotni v tolikšni meri. S tem 
preidemo na kompleksno in-
formiranje uporabnikov kuril-
nih naprav ter jih ozaveščamo 
o nujnosti rednega izvajanja di-
mnikarskih storitev, o pravilni 
uporabi kurilnih naprav, o po-
trebnost in nujnost izvajanja 
prvih pregledov na novo-vgra-
jenih ali rekonstruiranih kuril-
nih in dimovodnih napravah. S 
tem pa ne smemo pozabiti na 
ozaveščanje otrok in mladih o 
skrbnem ravnanju z naravo in 
posledicah ob namerni ter ne-
uki ignoranci.

 M. R., M. M.

PROJEKTANTSKE STORITVE 

V podjetju Kostak GIP d. o. o. zagotavljamo s svojimi poslovnimi 
dejavnostmi in lastnim strokovnim kadrom (inženirji s področja 
arhitekture in gradbeništva) celovito ponudbo projektantskih sto-
ritev. Na podlagi strokovnosti, odzivnosti, kakovosti in širše od-
govornosti izpolnjujemo zahteve in želje svojih naročnikov ter in-
vestitorjev pri izdelavi najrazličnejših projektov – od urbanizma, 
urejanja projektov za gradbeno dovoljenje, projektov za izvedbo 
arhitekturnega oblikovanja notranje opreme. Z individualnim pris-
topom ustvarjamo arhitekturo, ki je funkcionalna, konceptualno 
dovršena, oblikovno skladna in zadovoljuje naročnika oziroma upo-
rabnika arhitekture.

Informacije in naročila: 07 488 15 55

PRODAJA KAMNITIH MATERIALOV

V gramoznici Stari 
Grad nudimo zemljo 
za nasipe, gramoz in 
prane gramozne frak-
cije različnih velikosti. 
Na razpolago so tudi 
večje gramozne krogle, 
primerne za gabionske 
stene (mrežne košare s 
kamenjem). 

Informacije in naročila: 
031 302 929, barbara.jug@kostak.si 

TRGOVINA KOSTAK 

GRADBENI MATERIAL
• osnovni gradbeni material in ometi
• fasadni material z zaključnimi sloji
• kritine različnih proizvajalcev

PROIZVODI ZA IZGRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
• male komunalne čistilne naprave (MKČN) različnih proizvajalcev
• vodovodni material (armature vseh proizvajalcev)
• strešne kritine različnih proizvajalcev

PROIZVODI ZA UREJANJE OBJEKTOV
• tlakovci in robniki
• prane plošče
• kamen (naravnih oblik in rezan)

MATERIAL ZA OGREVANJE 
• toplotne črpalke
• solarni sistemi
• kotli za centralno ogrevanje
• hranilniki toplote
• filtri za vodo
• sanitarne 

armature
• kadi, tuš kabine
• radiatorji
• vodomerni jaški 

Kontakt: 
07 48 17 215, 
07 48 17 270 

Odpiralni čas: 
Pon-pet: 7.00-16.00
Sobota: 7.00-12.00

GRADBENIŠTVO

NIZKE GRADNJE: 
• ponujamo izgradnjo kompletne komunalne infrastrukture 
• urejanje okolice 
• gradnjo cest 
• rušenje objektov

VISOKE GRADNJE: 
• gradnja individualnih stanovanjskih stavb (tudi na »ključ«)
• gradnja večstanovanjskih stavb
• energetske obnove objektov
• adaptacije in sanacije objektov
• zunanja hortikulturna ureditev okolice

Kontakt
07 48 17 289
sg@kostak.si

GRADNJE IN INŽENIRING d.o.o.
MD

- VODENJE - KOORDINIRANJE OBRTNIŠKIH DEL

- KAKOVOSTNA IZVEDBA VAŠEGA DOMA

- ZUNANJE UREDITVE

tel.: 041 797 977
Mladinska ulica 15, 8250 Brežice

» inštalacije vseh vrst vodovodnih in plinskih napeljav
» toplotne oz. centralne inštalacije in vzdrževanje
» inštalacije talnega ogrevanja – diamantno vrtanje
» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij
» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

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

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

GRADITE? UREJATE OKOLICO?
V skupini Kostak nudimo celovite storitve od idejne zasnove, svetovanja, projektiranja do končne izgradnje objekta. V naši trgovini lahko kupite gradbeni material od temeljev 
do strehe, proizvode za izgradnjo komunalne infrastrukture in urejanje okolice. 
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kostak@kostak.si     www.kostak.si 

Dimniški požar (vir: roncookphoto)

Posavski obzornik tudi na spletu 
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Rudar Senovo d.o.o. je prepoznan kot zanesljiv po-
slovni partner tako pri uporabnikih storitev kot pri 
dobaviteljih, sledi nenehnemu izboljševanju z na-
menom zagotavljanja kar najvišje kakovosti stori-
tev, sodelovanja z lokalnim okoljem in trajnostne-
ga razvoja družbe. Je imetnik Certifikata bonitetne 
odličnosti in Certifikata za sistem vodenja kakovo-
sti po zahtevah standarda ISO 9001:2008.

Zaposleni v družbi skrbijo za kakovost svojih storitev, 
zagotavljajo kratke odzivne čase, ravnajo pregledno 
in odgovorno. Družba je razvojno naravna, zato je za 
svoje stranke pripravila napredni uporabniški splet-
ni portal, s katerim želi doseči kar najboljšo komuni-
kacijo s svojimi strankami. Uporabniški spletni por-
tal redno dopolnjuje z dokumenti, ki so povezani z 
upravljanjem večstanovanjskih objektov in skupnih 
kotlovnic. Načrti družbe v prihodnosti so povezani z 
nadaljnjim širjenjem funkcionalnosti uporabniške-
ga spletnega portala tako, da bodo uporabniki teko-
če obveščeni tudi o vseh aktivnostih na večstano-
vanjskih objektih. S svojo fleksibilnostjo in znanjem 
uspešno uresničuje želje svojih uporabnikov, kar 
pomeni predvsem zadovoljno bivanje. 

Družba se uspešno vključuje v lokalno okolje in de-
luje kot družbeno odgovorno podjetje. Sodelujejo 
pri izgradnji šolskih vrtov pri osnovnih šolah, ob-
navljanju otroških igrišč in projektih, namenjenih 
mladini.

Poslovni sistem nadgrajujejo in ga podpirajo z in-
formacijskimi rešitvami. Strankam nudijo celostne 
storitve s področja nepremičninske problematike, 
za vas lahko uredijo pravni status vaših nepremič-
nin, če pa so vaše nepremičnine potrebne obno-
ve, pa vam lahko priskočijo na pomoč z organiza-
cijo adaptacije stanovanja na ključ oziroma ostalih 
gradbeno-obrtniških del. 

Rudar Senovo d.o.o. se vsem uporabnikom sto-
ritev zahvaljuje za dosedanje sodelovanje in vas 
vabi, da jih pokličete. Zagotavljajo vam, da bodo 
vaši želji prisluhnili in jo uspešno v vaše zadovolj-
stvo tudi realizirali. 

Rudar Senovo – upravnik širokih nadzorov
Rudar Senovo, poslovanje z nepremičninami, gradnje, storitve in trgovina Senovo d.o.o., je pod-
jetje s 24-letno tradicijo na področju upravljanja z nepremičninami, oddajanja lastnih nepremič-
nin v najem, upravljanja ogrevanja in vzdrževanja.  

Rudar Senovo vam ponuja popravilo okvar, ki zahtevajo takojšnjo intervencijo, 24 ur dnevno. 
Vzdrževalna skupina podjetja je vedno na razpolago na dežurni številki 041 686 939.

naročena objava

Kerin Janko s.p.
CKŽ 65A, 8273 KRŠKO,
Tel.:07/49 02 560,
Fax:07/49 02 571,
Poslovalnica SENOVO,
Tel.:07/49 79 121

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo!
Obiščite nas in presenečeni boste nad ponudbo.

RASTLINI MESECA MARCA:
PRIMULA ACAULIS in CIKLAMA

ptujski čebulček
semenski krompir

velika izbira semen
spomladanske čebuljnice

V mesecu marcu
 UGODNO vsa mineralna

 in organska gnojila

www.cvetlicarna-kerin.si

8. marec je priložnost za majhne
pozornosti velikega pomena!

Z vami že 50 let

Široka izbira semen, čebulic, krompirja, zemlje, 
strojev in sadnega drevja za čudovit in popoln vrt.

Eurogarden d.o.o., Podsmreka 7e, 1356 Dobrova; PE Krško: Eurogarden d.o.o., Cesta krških žrtev147, 8270 Krško
www.eurogarden.si www.rotar-trgovina.si
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Začnimo pri projektiranju sta-
novanjskih objektov. Najprej 
smo želeli izvedeti, kakšne hiše 
je priporočljivo graditi. Kot raz-
laga Žibert, je priporočljiv zi-
dan objekt protipotresne gra-
dnje, ki je uporaben za več 
generacij. Cerovšek dodaja, 
da je gradnja odvisna od topo-
loških in morfoloških značilno-

sti okolice. Topološko je teren 
lahko v ravnini ali v nagnje-
nem terenu. Lokacija ima lah-
ko poudarjene vedutne pogle-
de – na kulturne (grad, cerkev, 
kozolec) oziroma naravne kraji-
ne (potok, gozdna jasa). Morfo-
loško se objekt lahko prilagaja 

Ne razmetavajmo denarja in bodimo ustvarjalni
Načrtujete gradnjo ali prenovo hiše? Ne veste, kako bi si opremili stanovanje? Razmišljate, kako bi uredili oko-
lico hiše? Da se boste lažje odločili, vam bodo v pomoč nasveti treh strokovnjakov, Damjana Žiberta, ki ima v 
Sevnici svoje podjetje PIS biro, ki se ukvarja s projektiranjem, inženiringom in svetovanjem, Sama Vojka Ce-
rovška iz Krškega, ki v svojem ASPO biroju ponuja arhitekturno svetovanje, projektiranje in oblikovanje, ter 
krajinske arhitektke Petre Ereš Malus iz Brežic.

obstoječi pozidavi. Seveda pa 
so smernice glede gradnje za-
radi energetske učinkovito-
sti kar se da racionalne oblike 
(bolj kompaktna, manj pro-
storsko strukturirana gradnja 
je boljša od atrijske ali podkle-
tene). Zanimalo nas je tudi, ali 
naj bo garaža v hiši ali ne. Cero-
všek odgovarja, da v hiši, ven-

dar je glede zahtev pasivnosti 
bolje imeti garažo zunaj objek-
ta, ker gre za dve različni ogre-
valni coni.

MLAJŠI GRADIJO 
ENERGETSKO VARČNE 
OBJEKTE

Ali se ljudje še vedno odloča-
jo za klasične ali nastaja vedno 
več bolj pasivnih, energetsko 
varčnih hiš? Žibert pravi, da 
še posebej mlajše generaci-
je dajejo poseben poudarek 
na gradnjo energetsko varč-
nih objektov, kar sam podpi-
ra, saj je umetna energija dra-
ga. Dodaja, da je na splošno še 

veliko klasične gradnje, saj kar 
nekaj investitorjev ne verjame 
lobijem, ki prodajajo različne 
izdelke za lastne interese in ne 
za boljše počutje ljudi. Cerov-
šek pojasnjuje, da se ponavadi 
v fazi projektiranja zahteve po 
energetski učinkovitosti omili-
jo, tudi ob predpostavki, da Pra-
vilnik o učinkoviti rabe energije 
(PURES-1) že zagotavlja dobro 
nizkoenergijsko gradnjo. »Je pa 
tudi res, da je cena izvajalcev 
gradbeno-obrtniških del do za-
ključka 3. gradbene faze v pri-
merjavi s cenami v bližnji pre-
teklosti, ko so mogoče sedanji 
investitorji še varčevali za inve-
sticijo življenja, dosti nižja, kar 
daje investitorjem korajžo za 
nadstandard pri zaključku teh 
del. Tako vgrajujejo rekuperaci-
jo, toplotne črpalke večjega iz-
koristka, ki delujejo še pri niž-
jih temperaturah, kvalitetnejše 

stavbno pohištvo itd.,« razlaga 
Cerovšek. Žibert je na podro-
čju ogrevanja hiše zagovornik 
lesne biomase in sončne ener-
gije. Svetuje, naj bodo klimat-
ske naprave montirane čim bolj 
na sredini objekta, da zagota-
vljajo hlajenje celotnega objek-
ta hkrati. 

NE POZABITE NA 
GARDEROBNO SOBO

Pa se dotaknimo še malo opre-
mljanja stanovanja. »Bralcem 
svetujem, naj opremo prilago-
dijo prostorom in potrebam. 
Naj prevladuje svetla barva 
opreme, ki daje prostoru to-
plino in boljšo sprostitev. Tudi 
barve sten naj ne bodo vsilji-
ve ali agresivne za oko, ker vse 
to negativno vpliva na poču-
tje,« priporoča Žibert. Cero-
všek poudarja: »Ko snujemo 

SVETUJEMO IN IZVAJAMO 
GRADBENA DELA:

-  izgradnja, urejanje in vzdrževanje cest
-  zunanje ureditve, urejanje vrtov, 
 dvorišč in okolice
-  zemeljska dela 
 (izkopi, nasipi, utrjevanje)
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notranjo opremo, se moramo 
vprašati, kako živimo trenutno, 
kaj nas moti, kaj nas trenutno 
vzpodbuja, kaj bi ohranili, kaj 
spremenili. Arhitekt mora pri-
sluhniti obstoječemu načinu ži-
vljenja, ker lahko le tako zasta-
vimo nova pravila oblikovanja 
za isto družinsko življenje.« Stil 
opremljanja mora biti po nje-
govem oseben. Glede razsve-
tljave Žibert svetuje, naj bo ne-
žna (bela LED svetloba) in toplo 
priporoča kakšno svetilno telo 
več z manj potrebne energije, 
ki daje tako prostoru več različ-
nih točk razsvetljevanja. Pripo-
roča vgradnjo pokončnih oken 
in mogoče panoramsko steno 
v dnevnem prostoru. V mansar-
dnih prostorih priporoča vgra-
dnjo »francoskih oken«, ki da-
jejo naravno svetlobo tudi po 
tleh v prostoru. Kako je z izbiro 
stavbnega pohištva? Cerovšek 
daje poudarek na toplotni pre-
vodnosti tako okvirja kot zaste-
klitve, ki naj daje tudi zadostno 
hrupno zaščito. Tudi ne naspro-
tuje PVC profilom. Žibert doda-
ja, da poleg lesa priporoča tudi 
naravni kamen, sploh v kletnih 
prostorih in stopniščih, barva 
keramike naj bo v toplih, svetlih 
barvah. »Posebnost podstre-
šnega stanovanja je pridobitev 
toplote iz etaže pod njem. Ob-
čutek utesnjenosti je potrebno 
razbremeniti s smiselno poraz-

delitvijo nosilnih sten in prila-
godljivim stavbnim pohištvom. 
V mislih imam vgradne omare, 
ki so po večini nepravilnih oblik 
v takšnih prostorih,« poudarja 
Žibert in dodaja, da je potreb-
no že v času projektiranja pred-
videti garderobno sobo, kjer je 
možno imeti shranjeno veči-
no oblačil namesto v spalni-
cah, saj perilo najbolj dviguje 
prah, ki nam potem z vdiho-
vanjem tega onemogoča kva-

liteten spanec. Za Cerovška je 
garderobna soba elegantna re-
šitev – zapreš vrata in vse je po-
spravljeno. Žibert za konec in-
vestitorjem stanovanjskih hiš 
še priporoča, naj v teh časih ne 
razmetavajo denarja in naj do-
bro premislijo že v fazi projekti-
ranja svojega bodočega doma. 

Cerovšek pa pogreša lastno in-
telektualno in ustvarjalno inici-
ativo investitorja tako pri sno-
vanju hiš kot notranje opreme.

VRT NAJ BO KUHARICI PRI 
ROKI

Če smo do sedaj govorili bolj 
o notranjosti, pa posvetimo 
pozornost še zunanji urejeno-
sti. Kot pravi Ereš Malusova, 
je najugodneje, da se načrto-

vanje zunanjosti razvija istoča-
sno z načrtovanjem objekta. Pri 
umeščanju zelenjavnega vrta 
je po njenem predvsem po-
membno rastišče, kjer bo vrt 
uspeval, slednji pa ne sme biti 
preveč v senci, na prevelikem 
naklonu oz. umeščen predaleč 
od objekta, saj je pri večini ze-

lenjavnih vrtov bistveno, da so 
pridelki kuharici pri roki. Kar se 
tiče cvetličnega vrta, je njegov 
osnovni namen estetski, zato 
mogoče ni toliko pomembno, 
kje je lociran. Podobno je s sa-
dovnjakom. »Velikokrat se tudi 
zgodi, da si naročniki v vrtu že-
lijo sadovnjak, ki pa ga zara-
di premalo prostora ni mogo-
če locirati. V tem primeru lahko 
parkovna drevesa v vrtu, kate-
rih osnovni namen je recimo 
senčenje vrtnih elementov (te-
rasa, dovoz), zamenjamo za sa-
dna,« svetuje Ereš Malusova. O 
dovoznih poteh pravi, da je bi-
stveno, da služijo svojemu na-
menu – da je možno po njih 
varno peljati vse leto, ne gle-
de na vremenske razmere. Na 
prestrmem terenu si peščene-
ga dovoza ne moremo zamisli-
ti. Pri umeščanju otroških igrišč 
je predvsem pomembna var-
nost. Igrišče mora biti umešče-
no tako, da otrok ne bo ogrožal 
prometa ter da ne bo blizu ne-
varnih vrtnih elementov (pred-
vsem bazenov) in strupenih ra-
stlin. Temu se lahko izognemo 
tudi s postavitvijo ograje oko-
li igrišča, pravi Ereš Malusova. 
Pomembno je tudi, da na igri-
šču zagotovimo senco in dovolj 
prostora, ki ga posamezno igra-
lo potrebuje, da lahko omogoči-
mo varno igro. »Načeloma je ob 
igralu potrebno predvideti dva 
metra prostega prostora, s či-
mer zmanjšamo možnost, da bi 
se otroci v igri zaleteli,« dodaja.

Pri umeščanju terase je potreb-
no biti pozoren na lego ter z njo 
povezano osončenost in ve-
trovnost. Ker so terase običajno 
umeščene ob objekte, jih načr-
tujemo kot razširitev notranjih 
prostorov – na prostem. Tudi 
na terasi piko na i dajo rastline, 
saj ustvarijo sproščeno in prije-
tno bivalno okolje, ki nam daje 
občutek, da smo na prostem, v 
naravi. Eden od elementov, ki 
ga lahko umestimo na teraso, 
je tudi žar. Nekateri želijo ime-
ti žar tik ob kuhinji, da je pripra-
va hrane čim lažja, sploh če so 
jedi z žara pogosto na jedilni-
ku, spet drugi si želijo žar ume-
stiti nekoliko stran od hiše, kjer 
kuhanje spominja na piknike in 
taborjenje. 

KAJ PA »FENG SHUI«?

Zadnje čase je zelo popularno 
»feng shui« aranžiranje. Žibert 
pravi, da je pri samem projekti-
ranju objektov, še posebej sta-
novanjskih hiš, potrebno tudi 
malo gledati na »feng shui«, saj 
je sploh v spalnicah pomemb-
no dobro in kvalitetno spanje. 
Cerovšek še priporoča knjigo 
»Potovanje do svojega doma« 
avtorice Špele Kuhar, ki je do-
ber priročnik na poti do hiše ali 
stanovanja. Ereš Malusova o 
danes zelo popularnem »feng 
shui« aranžiranju okolice meni, 
da lahko tisti, ki si ga zamislijo 
na vrtu, hitro pridejo do funkci-
onalne in estetske vrtne uredi-
tve. »Feng shui« temelji na sim-
bolih – to so predvsem voda, 
kamni, rastline, poti.
 Rok Retelj

Pogrebne storitve

0

041 619 455

41 628 420
dežurstvo 24/7

M
a

rk
o

 Ž
iè

ka
r 

s.
p

.,
 È

e
rn

e
lè

e
va

 9
, 

B
re

ži
ce

 www.zickar.net
Cenjene stranke obvešèamo, da je cvetlièarna 

odprta tudi na dan žena, 
v nedeljo, 8. marca, in sicer od 8.00 do 12.00 ure.

veèja naroèila sprejemamo na telefon, 
na e-naslov ali preko spletne strani

Gsm: 031 706 901
E-mail: info@trata-krsko.si 
http://www.trata-krsko.si

- KOŠNJA TRAVE
- ZASADITEV RASTLIN 
  IN UREDITEV OKOLICE
- OBREZOVANJE IN SANACIJA DREVES

VAŠA OKOLICA -
VAŠE OGLEDALO

- BREZPLAČEN OGLED IN SVETOVANJE

Kristjan Nečemer s.p., Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

Bioklit raztruplja zemljo in zadržuje vlago. Lahko se uporablja v 
kmetijstvu, profesionalnem in hobi vrtičkarstvu. 25 kg samo 19,50 eur.

Ne razmetavajmo denarja in bodimo ustvarjalni

Potrebujete kredit? 

Z NLB Osebnim kreditom vam je denar lahko na razpolago že v 

1 uri, če s seboj prinesete ustrezno potrjeno dokumentacijo in 

zahtevane osebne dokumente ter ste kreditno sposobni.

 
 

 
      www.osebnikredit.si
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OBVESTILO
o objavi sprejetih stališč do pripomb iz javne razgrnitve glede Dr-
žavnega prostorskega načrta za cestno povezavo Krško-Brežice
V zvezi s pripravo Državnega prostorskega načrta (DPN) za ce-
stno povezavo od Krškega do Brežic Občina Brežice sporoča, da 
je v sredini februarja 2015 prejela stališča do pripomb z javne raz-
grnitve , ki je trajala od 11. junij 2013 do 10. julija 2013, in z jav-
ne obravnave.
Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve so objavlja-
na na spletni strani občine Brežice http://www.brezice.si/obja-
ve/sporocila_za_javnost/2015021912553292/ in na spletni stra-
ni Ministrstva za okolje in prostor http://www.dpa.mzip.gov.si/
doc/K_B_stalisca.pdf.
V skladu z veljavno zakonodajo in navodili Ministrstva za okolje in 
prostor občina seznanja zainteresirano javnost, da so stališča do 
pripomb in predlogov objavljena na navedenih spletnih mestih.

Obnova Prosvetnega doma Ar-
tiče, središča kulturnega in dru-
žabnega življenja v kraju, se 
nadaljuje. Trenutno v domu za-
ključujejo elektro dela in ureja-
nje lesenih stopnišč v dvorani. 
Poteka tudi montaža luči scen-
ske opreme, v zaključevanju je 
večina gradbenih del. Zaradi 
potrebe po daljšem izsuševanju 
objekta od načrtovanega (večja 
vlaga v dvorani) bodo tlaki ure-
jeni pozneje (položitev parketa 
in PVC tal). Konec obnove je na-
črtovan spomladi 2015.

Občina Brežice temeljito obno-
vo prosvetnega doma v Artičah 
sofinancira z evropskimi sred-

Obnova Prosvetnega doma Artiče se bliža zaključku

ZAKAJ
Podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem

občine Brežice, ki so s svojimi dosežki in delom
zaznamovali leto 2014

Na prireditvi bo posebna priznanja športnikom Zasavja,
Posavja, in Dolenjske podelil tudi OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

KDAJ

20. marec 2015 ob 19.00 uri
KJE

Dom kulture Brežice
Prireditev bo popestrena s plesom, glasbo in simpatičnim vodenjem!

Vljudno vabljeni vsi, ki čutite s športom.

Oddajte svoj glas za športnico / športnika / ekipo leta 2014 na
www.sportbrezice.si ali z glasovnico v Posavskem obzorniku.

vabita na prireditev

Obvestilo - zbiranje starih fotografij 
stavbe OŠ Cerklje ob Krki

Oddelek za družbene dejavnosti Občine Brežice vabi vse občane, 
ki imajo kakšne stare  fotografije stavbe Osnovne šole Cerklje ob 
Krki (stare 40 let ali več),  da se s fotografijo oglasijo na oddelku 
(Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 1. nadstropje, soba št. 21). 
Fotografije starega dela poslopja šole na oddelku potrebujejo kot 
pomoč pri izdelavi  ureditve  starega dela šole (poudarek na po-
gledu na šolo iz strani današnjega Mercatorja).
Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo! 

Zakaj je Občina Brežice pristo-
pila k prevzemu objekta bivše-
ga Doma upokojencev Brežice?
Občina je pobudo ministrstvu 
za prevzem objekta podala isto-
časno z odločitvijo ministrstva, 
da v Brežicah pristopi k izgra-
dnji novega objekta za potrebe 
institucionalnega varstva starej-
ših. Vsaj trije argumenti podpi-
rajo pobudo Občine:

1. Prvi argument so prepozna-
ne vsebine, za katere Občina 
potrebuje dodatne prostore - za 
bivalne enote,  prostore za dru-
štva in izvajanje javnih služb.
Občina že dlje časa zaznava po-
trebo po stanovanjskih enotah, s 
katerimi bi zagotovila občanom 
z nižjimi prihodki možnost naje-
ma ugodnih bivanjskih prosto-
rov. Ob naraščajoči socialni stiski 
je vedno več ljudi, ki jim obsto-
ječa stanovanja ali hiše predsta-
vljajo finančno breme. 

Lokalna razvojna fundacija Po-
savje je Občino v imenu društev 
obvestila o potrebi po primer-
nih prostorih. Pobuda s podpisi 
predstavnikov 23 društev in ne-
profitnih organizacij ter številnih 
občanov Občini predlaga ure-
ditev dela prostorov v bivšem 
Domu upokojencev za potrebe 
izvajanja programov na podro-
čju pomoči starejših, socialne 

Kakšna bo usoda starega Doma upokojencev?
Župan občine Brežice Ivan Molan je na zadnjo sejo občinskega sveta uvrstil točko sprejema brezplačne pridobitve ne-
premičnin nekdanjega Doma upokojencev. Sklep so svetniki SMC, Liste Sonce, DeSUS, IDS, SD in SLS s 14 glasovi proti 
zavrnili. Prevladalo je stališče, da je predlagana brezplačna pridobitev objekta za občino predraga.

pomoči osebam v stiskah, dru-
žabništva in druženja ter osta-
lih, ki krepijo sobivanje naših 
občank in občanov. 

Občina potrebuje tudi prosto-
re za izvajanje javnih služb, s ka-
terimi se zagotavlja javni inte-
res. Predvidena najemnika dela 
objekta sta Komunala Brežice 
ter Posavski muzej Brežice, ki 
bi si uredil depoje za svoje ek-
sponate.

2. Stavba starega doma breme-
ni oskrbovance novega doma.
Če Občina ne prevzame objek-
ta, bo ta nadalje v upravljanju 
Doma upokojencev in oskrbo-
vancev Impoljca. Tudi v mirova-
nju objekt povzroča določene 
stroške, ki jih bo Dom Impolj-
ca moral vračunati v ceno oskr-
bovancev. Tako bo stari objekt 
bremenil oskrbovance novega 
doma, ki so večinoma naše ob-
čanke in občani. To je bil drugi 
argument župana, da je predla-
gal prenos objekta v občinsko 
last.

3. Tretji argument je dejstvo, 
da je država slab gospodar svo-
jih nepremičnin. Dokaz za to 
lahko vidimo v neposredni bli-
žini bivšega Doma upokojencev, 
kjer na drugi strani ceste žalo-
stno propada objekt bivše Teri-
torialne obrambe v lasti RS oz. 
Ministrstva za obrambo ter šte-
vilnih stanovanj in nepremičnin 
v mestu. Če ne bo za objekt po-
skrbela občina, težko pričakuje-
mo, da bo to storila država. 

Veljavna zakonodaja določa 
brezplačne prenose nepremič-
nin z države na občino izključ-
no, če jih ta namenja za naloge, 
ki so v javnem interesu. 

Prostori za izvajanje socialno-
varstvenih programov za ose-
be s posebnimi potrebami
Svetniki, ki so glasovali proti 
prenosu objekta, so izpostavili, 
da mora biti prenos brezpogo-
jen. Razen zakonskih obvezno-
sti, ki jih s pogajanjem ni moč 
odpraviti, je največji pogoj, da 
bo Občina s prevzemom objek-
ta zagotovila prostore za de-
lovanje Varstveno delovnega 
centra (VDC)  - 15 let za plači-
lo stroškov ter nadaljnjih 10 let 
za plačilo stroškov in 50 % na-
jemnine. VDC izvaja socialno-
varstvene programe, ki jih pla-
čuje ministrstvo, namenjeni pa 
so našim občanom s posebnimi 
potrebami. 

Kakšna je predvidena investi-
cija v stari Dom upokojencev?
Ocenjen vložek znaša 830.000 
EUR in zajema energetsko sa-
nacijo objekta, ureditev ko-
tlovnice ter predelavo pritličja 
za VDC. Občina tudi v novem 
programskem obdobju vidi mo-
žnosti pridobivanja evropskih 
sredstev za energetske sanaci-
je javnih objektov, s katerimi bi 
lahko obnovila objekt. S tem bi 
bil strošek Občine bistveno niž-
ji, predvidoma 25 % ocenjene in-
vesticije. Prijava na razpis pa je 
možna samo, če je Občina lastni-
ca objekta. 

Zakaj je bil potreben novi 
objekt Doma upokojencev?
Ministrstvo je l. 2011 ugotovi-
lo, da je stari objekt Doma upo-
kojencev vzdrževan, vendar so 
prostori glede na veljavno za-
konodajo neustrezni. Predpisa-
ni minimalni tehnični pogoji pra-
vijo, da je potrebno do l. 2020 v 
vseh objektih zagotoviti izključ-
no enoposteljne (1) in dvopo-
steljne (2) sobe. Ocena investi-
cije v preureditev starega doma 
bi bila previsoka in še vedno ne 
bi zmogla zagotoviti minimalne 
kapacitete. Zato gradnja sodob-
nega objekta Centra starejših 
Brežice, ki se je začela l. 2012, 
novembra 2013 pa je dom spre-
jel stanovalce.

Zakaj predlaganih vsebin Obči-
na ne more umestiti v bivši Di-
jaški dom?
Objekt bivšega Dijaškega doma 
(Trg izgnancev 12a, Brežice) je 
bil zgrajen l. 1979 za stanovanj-
ske potrebe dijakov. Izveden je 
kot montažna gradnja, kjer je 
nosilnost porazdeljena na vse 
pregradne stene, zato zaradi sta-
tičnih vprašanj dovoljuje le mini-
malne posege v konstrukcijo in 
nujnost prilagajanja vsebin ob-
stoječi razporeditvi. Občina je 
v preteklosti izdelala več ocen 
prenove objekta za različne po-
trebe, zadnje pri oblikovanju 
dogovora z Univerzo v Maribo-
ru za zagotavljanje pogojev dela 
Fakultete za turizem, kjer so na 
lokaciji bivšega Dijaškega doma 
predvidene predavalnice in pro-
stori, potrebni za delo fakultete.

Zaveze Občine iz 1. predloga Pogodbe mini-
strstva za prenos objekta (predlagani pogoji)

Zaveze Občine iz zadnjega predloga Pogodbe (do-
seženi pogoji)

Prostori objekta namenjeni le za socialno 
ogrožene občane in za delovanje VDC.

Dodatno, da so prostori namenjeni tudi za delova-
nje neprofitnih društev, ki delujejo v javnem inte-
resu, in za opravljanje lokalnih zadev javnega po-
mena (npr. Komunala Brežice in depoji Posavskega 
muzeja Brežice).

Zaveza, da se objekt bivšega doma uporablja 
za zgoraj zapisane namene za 25 let.

Zaveza, da bo VDC imel del objekta v brez-
plačni uporabi najmanj 25 let, krije pa stro-
ške uporabe.

Zaveza, da se objekt bivšega doma uporablja za zgo-
raj zapisane namene za 5 let (skladno z zakonodajo).

Zaveza, da bo imel VDC del objekta v brezplačni upo-
rabi 15 let, nadaljnjih 10 let pa bo plačeval polovič-
no najemnino. Krije stroške uporabe.

KAKŠNI SO POGOJI PREVZEMA OBJEKTA V LAST 
OZ. KAKŠEN PRENOS JE OBČINA IZPOGAJALA Z MINISTRSTVOM?

stvi, ki jih je pridobila na razpi-
su Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo za razvoj 
regij. Skupna vrednost vseh del 
projekta znaša 770.000 EUR, od 
tega predstavljajo EU sredstva 
530.000 EUR, Občina Brežice pa 
bo prispevala lastna sredstva v 
višini 240.000 EUR. 

Celostna revitalitalizacija in mo-
dernizacija Prosvetnega doma 
Artiče zajema obnovo celotne 
notranjosti objekta, obnovo zu-
nanjosti objekta, energetsko sa-
nacijo objekta, funkcionalne iz-
boljšave objekta (vhodna pokrita 
ploščad z rampo za invalide na 
jugu, ureditev scenske razsvetlja-

ve, ozvočenja in projekcije v dvo-
rani ter projekcije v sejni sobi, 
akustične obloge sten v dvora-
ni) in opremo (pohištvo, ipd.).

Operacijo delno financira Evrop-
ska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, in sicer v 
okviru operacij iz naslova pred-
nostne usmeritve „Regionalni 
razvojni programi“ razvojne pri-
oritete „Razvoj regij“ operativ-
nega programa Krepitve regi-
onalnih razvojnih potencialov 
2007 – 2013 za obdobje 2012 
– 2014.
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Mesec boja proti raku debelega črevesa in danke

Še vedno podpovprečen odziv v programu SVIT 

Državni program presejanja in 
zgodnjega odkrivanja predraka-
vih sprememb in raka na debe-
lem črevesu in danki SVIT vklju-
čuje moške in ženske v starosti 
od 50 do 69 let, in sicer vsa-

ki dve leti. V letošnjem letu bo 
program po napovedih razširjen 
za populacijo do 74. leta. Zaradi 
poznega odkrivanja raka na de-
belem črevesu in danki je umr-
ljivost za tem rakom še vedno 

velika, zdravljenje pa je za bol-
nike naporno in manj uspešno. 
Na žalost ugotavljamo, da je tudi 
v občini Krško odziv na program 
še vedno podpovrečen, zato bo 
Občina Krško tudi v letošnjem 
letu v sodelovanju z Zdravstve-
nim domom Krško in Nacional-
nim inštitutom za javno zdravje 
(NIJZ) v okviru različnih akcij po-
zivala občanke in občane, da se 
odzovejo na program, saj si lah-
ko s tem tudi rešijo življenje. 

ODZIVNOST V OBČINI 
KRŠKO ŠE VEDNO POD 
POVPREČJEM
Po podatkih NIJZ za prvo polletje 
leta 2014 je bila odzivnost ob-
čank in občanov občine Krško 
v novomeški zdravstveni regiji 
med najnižjimi, le 55,55 %, kar 
je bistveno manj glede na regij-

sko povprečje - 61,72 %, hkrati 
pa tudi pod povprečjem na rav-
ni Slovenije, ki je 59,26 %

PRAVOČASNO SODELOVANJE 
V PROGRAMU SVIT REŠUJE 
ŽIVLJENJA!
S programom Svit lahko veliko 
oblik raka na debelem črevesu in 
danki preprečimo, ker odkriva-
mo in odstranjujemo polipe, ki 
so predstopnje raka, poudarjajo 
v krškem zdravstvenem domu, 
kjer je Svitova info točka odpr-
ta vsak delovni ponedeljek med 
11. in 13. uro. Občani se lahko 
informirajo o raku na debelem 
črevesu in danki ter povprašajo 
o morebitnih zadregah in strahu, 
ki se jim ob tem poraja. Lahko 
pa pokličejo tudi na klicni cen-
ter programa Svit v Ljubljano na 
telefonsko številko 01 62 04 521.

Svitova info točka v ZD Krško je odprta vsak delovni ponedeljek 
med 11. in 13. uro.

OBISK IZ BAJINE BAŠTE – Župan občine Krško mag. Miran Stan-
ko je prejšnji teden v Krškem gostil župana pobratene občine Ba-
jina Bašta Radomirja Filipovića, ki sta ga spremljala arhitektka 
Ivana Mitrović iz projektantske hiše Pro-Nes in predsednik Zdru-
ženja Srbsko športno srce Bajina Bašta Mihailo Jevtić. Predstavi-
li so mednarodno humanitarno akcijo, ki jo koordinira Združenje 
Srbsko športno srce in v okviru katere želijo v Bajini Bašti zgradi-
ti dnevni center in športno dvorano za otroke s posebnimi potre-
bami. Tako župan Miran Stanko kot svetnici občinskega sveta Ta-
mara Vonta in Olivera Mirković ter direktor območne gospodarske 
zbornice Darko Gorišek so izrazili podporo projektu ter zagotovi-
li, da bosta pri projektu moči združila tudi lokalna skupnost in go-
spodarstvo v občini Krško.

Komisija za občinska priznanja
ter sodelovanje z občinami pri Občinskem svetu Občine Krško

objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
OBČINE KRŠKO ZA LETO 2015

1. Občinski svet Občine Krško podeljuje naslednja občinska 
priznanja:

A. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO: 
Naziv častni občan Občine Krško je najvišje priznanje Občine 
Krško in se lahko podeli občanom občine Krško in drugim 
državljanom Republike Slovenije kakor tudi državljanom tujih 
držav, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne 
zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti 
oziroma osebam, ki so posebno zaslužne za razvoj in ugled 
občine Krško.

B. VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO: 
Veliki znak Občine Krško se podeljuje:
• posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe ali 
enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena v občini;
• skupinam občanov, društvom, podjetjem ali drugim pravnim 
osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo 
ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugih področjih 
življenja in dela v občini.

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

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

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

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

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

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

6. Predloge je treba poslati na naslov: Občina Krško, Cesta 
krških žrtev 14, Občinski svet - Komisija za občinska 
priznanja ter sodelovanje z občinami ali po elektronski pošti 
na naslov: tomaz.petan@krsko.si do vključno 2. aprila 2015.

Z letom 2015 veljajo POVSEM NOVA PRAVILA ZA DODELITEV FI-
NANČNIH POMOČI ZA VSE UKREPE OZ. NAMENE. 
ODDAJA ZBIRNE VLOGE – z oddajo zbirne vloge kmetje zaprosijo 
za izplačilo finančnih pomoči za (izplačila po hektarju kmetijske po-
vršine):
1. Shemo neposrednih plačil – za letošnje leto velja NOVA 

DODELITEV PLAČILNIH PRAVIC. Na novo se določa višina plačila 
po hektarju, novost pa je tudi, da za neposredna plačila lahko 
zaprosi kmetija z vsaj 1 ha kmetijskih zemljišč na zbirni vlogi. 

2. Območja z omejenimi dejavniki (OMD)
3. Kmetijsko okoljsko podnebna plačila (KOPOP) in Ekološko 

kmetovanje (EK). Tudi KOPOP je na novo vsebinsko zastavljen 
in za pridobitev finančnih pomoči iz tega naslova veljajo 
povsem nova pravila. 

Zbirno vlogo bo letos možno oddati do 6. 5. Po tem datumu je odda-
ja zbirne vloge sicer še možna (od 7. 5. - 31. 5. oz. 1. 6. 2015), ven-
dar pa z odbitki finančnih sredstev. Odbitek znaša 3 % predvidene 
višine plačil plačilnih pravic in 1 % predvidene višine plačil za ostale 
ukrepe (OMD, KOPOP, EK) na delovni dan. Odbitki veljajo po novem 
tudi za spreminjanje podatkov po 6. 5. za že oddane zbirne vloge.
Zaradi urejanja elektronske aplikacije bo mogoča oddaja zbirne 
vloge za kmetije, ki se bodo v KOPOP vključile po 16. 3. 2015. 

Nekatera pomembnejša navodila:
• PRED ODDAJO ZBIRNE VLOGE NUJNO PREVERITE ALI IMATE 

UREJENE GERK-E. GERK-e uredite na Upravni enoti vsaj en de-
lovni dan pred oddajo zbirne vloge.

• Za vključitev v KOPOP mora imeti kmetija opravljeno 6-urno 
predhodno usposabljanje in izdelan Program aktivnosti (PA). 
Brez predhodnega usposabljanja ni mogoča izdelava PA in ne 
pridobitev plačil KOPOP. V mesecu marcu bo na območju KGZS - 
Zavoda Novo mesto izvedenih še 12 predhodnih izobraževanj. Lo-
kacije so objavljene na spletni strani KGZ Novo mesto.

 mag. Zdenka Kramar, KGZS - Zavod Novo mesto

Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in ka-
stracije lastniških psov in mačk v letu 2015. Lastnikom živali bo v skla-
du z razpisom sofinancirala storitev sterilizacije ali kastracije v višini 
25 evrov bruto cene storitve na posamezno žival, skupni znesek raz-
pisanih sredstev pa znaša 6000 evrov. 
Za sofinanciranje storitve sterilizacije ali kastracije, opravljene v ob-
dobju od 1. 1. 2015 do porabe sredstev lahko zaprosijo lastniki psov 
in mačk s stalnim prebivališčem na območju občine Krško ter imajo 
do pet odraslih živali na stanovanje oz. hišno številko. K vlogi morajo 
priložiti dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun 
za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali za pse, za mačke pa 
račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali.
Vloge lahko oddajo na vložišču Občine Krško ali po pošti na naslov: 
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško. Razpisni obrazec je na voljo na vložišču Občine Krško ali na spletni 
strani www.krsko.si. Vse dodatne informacije so na voljo v času ura-
dnih ur na oddelku za gospodarske dejavnosti pri Magdaleni Krošelj.

Vabilo k sodelovanju 
na velikonočnem sejmu na tržnici Videm 

Narava okoli nas se že počasi prebuja iz zimskega spanja, postaja 
igriva in polna življenja. V nas se rodi veselje in praznično pričako-
vanje velike noči. V tem prazničnem času na cvetno soboto, 28. 
marca 2015, bo Občina Krško v sodelovanju s podjetjem Kostak in 
ostalimi partnerji organizirala Velikonočni sejem na tržnici Videm.

Vljudno vabimo vse ponudnike domačih lokalnih pridelkov in ro-
kodelskih izdelkov, da se nam pridružite. Sodelujete lahko s pro-
dajo ter s soustvarjanjem kulturnega in kulinaričnega programa. 
Prodajni prostor na zgornji etaži tržnice, kjer bo potekal osrednji 
del prireditve, bo za ponudnike brezplačen.

Pisne prijave za razpisano prireditev sprejemamo na e-naslovih: 
kristina@agroposavje.si in manuela.skoda@kostak.si ali po pošti 
na naslov: Agro Posavje d. o. o., Gornji Lenart 28 a, 8250 Brežice 
ali na naslovu: Kostak d. d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško s pri-
pisom »Velikonočni sejem« do 12. marca 2015 (prijava mora že 
prispeti na naveden naslov do tega datuma). 

V prijavo obvezno napišite vse kontaktne podatke, vašo ponud-
bo in kratek opis vaše kmetije, podjetja ali društva. 

Pogoji sodelovanja:
Ponudniki morajo prodajati v skladu z veljavno zakonodajo za pro-
dajo kmetijskih izdelkov in živilskih izdelkov. Za prodajo pridelkov 
in izdelkov domače obrti je potrebno priložiti dokazilo, da je obrat 
ustrezno registriran (s. p., dopolnilna dejavnost na kmetiji, pod-
jetje), za proizvodnjo in trženje na tržnici pri prodaji živil pa tudi, 
da je obrat registriran pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin (priložite kopije dokumentov).
Pri izboru ponudnikov bodo imeli prednost ponudniki, ki imajo se-
dež kmetije, podjetja ali druge dejavnosti na območju občine Kr-
ško ali so iz regije Posavje.

Za dodatne informacije pišite na kristina@agroposavje.si, manu-
ela.skoda@kostak.si ali pokličite 031 618 526 (Kristina Ogorevc 
Račič) in 07 48 17 227 (Manuela Škoda).

Vljudno vabljeni na

SPREJEM ŠPORTNIKOV leta 2014,
v petek, 13. marca 2015, 

ob 18. uri v Kulturnem domu Krško.

Na sprejemu bo sodeloval Miran Stanovnik,
slovenski “puščavski lisjak”.

Kulturni program bodo oblikovali breakdance zasedba mladih 
plesalcev CHILLOUT CREW in GERO - krški lirik, ki se je z 

rapom srečal že v začetku 90-ih let.

Ukrepi kmetijske politike v letu 2015 Sofinanciranje sterilizacije in kastracije 
lastniških psov in mačk
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Socialni inkubator Posavja vabi k sodelovanju v pilotnem progra-
mu – gre za prvi posavski natečaj »Omogoči si zaposlitev in ustva-
ri podjetje« z bogatimi nagradami. Pogoji natečaja zahtevajo ude-
ležbo v 42-urni šoli podjetništva oziroma »Intenzivni podjetniški 
KURZ« in predstavitev ideje pred komisijo. Prav tako bodo v sklo-
pu šole omogočeni dogodki za mreženje oziroma »Minglanje za po-
spešek posla«. 
Z natečajem udeleženci ne bodo deležni samo privlačnih nagrad; 
bogatejši bodo za novo znanje in ideje za razvoj ter nova poznan-
stva, kar bo pripomoglo k lažjemu zagonu ideje. 

Prijave na natečaj trajajo le kratek čas, in sicer od 9. do 21. mar-
ca 2015. Prijave in več informacij: www.knof.si, inkubator@knof.
si ali na telefonski številki 070 215 071. 

Nadaljevanje aktivnosti za krepitev 
gozdno-lesne industrije v Posavju

Občina Sevnica je na tej podla-
gi kot pobudnik lani podpisala 
pogodbo z Gozdarskim inštitu-
tom Slovenije o izdelavi načr-
ta oziroma strokovnih podlag 
za projekt Gozd-les na območju 
regije Posavje, ki ga v prihajajo-
či finančni perspektivi načrtuje-
jo izvesti vse občine v sodelova-
nju z gospodarstvom. Cilj načrta 
je na terenu temeljito analizirati 
stanje in potencial gozdov v Po-
savju, na temelju teh analiz pa 
oblikovati usmeritve, predloge 
in pobude, kako čim bolj okre-
piti posavsko gozdno-lesno pre-
delovalno industrijo.

Nadaljujejo se aktivnosti za krepitev gozdarske in lesarske panoge na območju Posavja. Gre za cilj posveta »Za posa-
vski gozd in les«, ki je potekal konec leta 2013 v Sevnici, ko je bilo s strani posavskih županov podpisano pismo o na-
meri za okrepitev gozdno-lesne predelovalne industrije Posavja. 

Gozdarski inštitut Slovenije je 
v prvi fazi tako pripravil teore-
tični pregled in oceno lesnega 
potenciala, ki kaže, da je les v 
posavskem območju vsekakor 
zelo močan naravni vir, vendar 
pa ostaja prostor za večji izkori-
stek potenciala posavskih goz-
dov. Druga faza načrta je ugo-
tovitev skupnega interesa za 
povezovanje posameznih go-
spodarstvenikov in podjetni-
kov s predmetnega področja 
ter vzpostavitev skupnega ime-
novalca za krepitev lesne indu-
strije. S temi cilji in namenom 
predstavitve dosedanjih ugo-
tovitev je v sejni sobi Športne-

ga doma Sevnica 18. februarja 
potekal posvet predstavnikov 
gozdarskega inštituta, občine 
ter sevniških gospodarstveni-
kov in podjetnikov s področja 

lesne industrije, posvet z enako 
vsebino pa je potekal tudi v Kr-
škem in Brežicah.

 Foto: Občina Sevnica

Na konstitutivni seji se je prejšnji teden sestal Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica, ki ga sestavljajo pred-
stavniki izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja ob-
činskih cest s strani Komunale Sevnica, Aktiva ravnateljev osnovnih 
šol, Policijske postaje Sevnica, izvajalca šolskih prevozov in avto-
šol s sedežem v sevniški občini. Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu na lokalni ravni opozarja na ključne problematike 
prometne varnosti, med cilji dela pa je tudi priprava raznih preven-
tivnih akcij ter splošna skrb za preventivno in vzgojno delo s pou-
darkom na mladih.

Na prvi seji so se članom sveta poleg župana in direktorja občinske 
uprave pridružili tudi strokovni sodelavci občine, ki skrbijo za podro-
čje urejanja in vzdrževanja lokalnega cestnega omrežja. Člani sveta 
so se med drugimi točkami dnevnega reda seznanili s pristojnost-
mi in načinom dela tega delovnega telesa občinskega sveta, kvoto 
in namenom proračunskih sredstev, aktivnostmi in nalogami sveta, 
za predsednika pa so izmed članov izglasovali predstavnika Policij-
ske postaje Sevnica Draga Kovača. Opredelili so se tudi do nekate-
rih pobud občanov za ureditev prometnega režima na posameznih 
odsekih lokalnih cest v mestu in okolici.

Razpis za vpis otrok v vrtce
Občina Sevnica skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica, 

Vrtcem pri OŠ Krmelj, Vrtcem pri OŠ Milana Majcna Šentjanž 
in Enoto vrtca Blanca objavlja

razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na območju 
občine Sevnica za šolsko leto 2015/2016.

Vrtci bodo izvajali dnevne programe od 6 do 9 ur, in sicer za otro-
ke prvega starostnega obdobja v starosti od dopolnjenega 11. me-
seca do 3 let in za otroke drugega starostnega obdobja od 3. leta 
do vstopa v šolo. V primeru zadostnega števila prijav bodo vrt-
ci izvajali tudi poldnevni program, v dopoldanskem času od 4 do 
6 ur. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti oziroma naj-
manj 11 mesecev do vstopa v šolo. Program bo izveden v prime-
ru zadostnega števila prijav.

Enotni obrazec, ki ga starši dobijo v vrtcu, osnovni šoli ali na sple-
tni strani vrtca, šole oziroma občine, je potrebno osebno ali po 
pošti oddati v želeni vrtec do 23. marca 2015.
Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost 
najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega 
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

V vrtcih bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 
2015/2016 za vključitev od 1. 9. 2015 dalje. Izpolnjeno vlogo od-
dajte tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali 
šele med šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v 
vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrt-
cev bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto. 

O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec bodo starši oziro-
ma zakoniti zastopniki s strani vrtcev pisno obveščeni. Starši otrok, 
ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2014/2015 niso bili sprejeti v 
vrtec ali pa so vključitev zavrnili, morajo vlogo podati ponovno.

 Občina Sevnica

Prva seja Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu

Omogoči si zaposlitev in ustvari podjetje

www.obcina-sevnica.si

S posveta v Sevnici
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• ob 17.30 v vojašnici Jerneja 
Molana Cerklje ob Krki – Ga-
lerija Slavka Geriča: otvori-
tev razstave »Narišimo pe-
sem o svobodi«

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

• ob 18.30 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: družabni večer 
»Tisti dve besedi«

• ob 19.00 v knjižnici na Se-
novem: pogovorni večer 
»Beremo - Nik Škrlec, štu-
dent AGRFT, igralec«

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: 6. After business party

• ob 21.00 v MC Krško: polj-
ski večer

Petek, 6. 3.

• ob 12.00 v prostorih Slo-
vensko bavarske hiše v 
Podsredi: odprtje razsta-
ve »Živeti s kristali«, avtorji 
razstave: Miha Jeršek, Mir-
jan Žorž, Breda Činč Juhant 
in Katarina Fuchs

• ob 17.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica - WII 
večer

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

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: okrogla miza 
»Kaj je feminizem danes in 
ali ga še potrebujemo?«, so-
delujejo: Anita Tolić iz In-
štituta za delavske študije, 
mag. Mateja Tomišek Pero-
všek iz Muzeja novejše zgo-
dovine Slovenije in Polona 
Drobnič iz Mladinske orga-
nizacije Iskra

• ob 18.00 v gostilni Žolnir v 
Kostanjevici na Krki: Ženske 
zgodbe

• ob 19.00 v MC Krško: otvo-
ritev razstave »No labels, 
just people«

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »Dvom«, za modri abo-
nma + drama in izven

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopisni večer »Irska 
– smaragdni otok«

Sobota, 7. 3.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: živ žav – ustvar-
janje s tempera barvami

• ob 9.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica ob 
dnevu žena

• od 9.00 dalje v MC Krško: 
Lan party

• ob 10.00 v MT Raka: nabe-
rimo spomladanske cvetlice

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
naravoslovna delavnica 

• ob 11.30 v Svetu energije v 
Vrbini: sobotne delavnice – 
fizika v zraku

• ob 20.00 v restavraciji Šte-
fanič Brežice: ples ob dne-
vu žena

• ob 21.00 v pubu Cabana v 
Termah Čatež: koncert za-
sedbe Maryjane

Nedelja, 8. 3.

• od 9.00 dalje v MC Krško: 
Lan party

• ob 15.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: voden ogled 

muzejskih zbirk, posve-
čen ženskim vsebinam; ob 
16.00 v prostoru pred Vite-
ško dvorano gradu Brežice: 
odprtje Posavske muzejske 
vitrine v sklopu projekta Pot 
domov in obeležitve 40-le-
tnice razglasitve dneva žena 
z naslovom »Vrnili smo se 
vsi, družina, mamina ruta in 
očetova ura.«, zgodba Jožice 
Petan, poročene Grahek, ro-
jene leta 1936

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: dobrodelni koncert 
»Imeti rad«, nastopa Godba 
Sevnica z gosti: Eva Černe, 
Aljaž Farasin, Vokalna sku-
pina Triola, Jure Knez, učen-
ci OŠ Ane Gale Sevnica

Ponedeljek, 9. 3.

• ob 17.00 v TVD Partizan Bo-
štanj: začetni tečaj iz osnov 
biodinamike - 2. predavanje 
»Uporaba setvenega priroč-
nika, Lunini ritmi ...«

• ob 16.00 na Ljudski univer-
zi Krško: Izdelaj si svojo foto 
knjigo na računalniku, uvo-
dno srečanje brezplačnega 
študijskega krožka; infor-
macije: 07/48 81 160

Torek, 10. 3.
• od 12.00 do 15.00 v Mestni 

hiši Brežice: info točka »Je 
tvoja ideja tudi priložnost?«

• ob 15.00 v gostilni Vrtovšek 
v Sevnici: tradicionalna 54. 
salamiada ob dnevu 40 mu-
čenikov

• ob 17.00 v lončarskem ate-
ljeju Bernhard v Mencinger-
jevi hiši v Krškem: delavnica 
»Mika me keramika« - izde-
lovanje štampiljk za odtisko-
vanje v glino

• ob 17.30 v sejni sobi MC 
Brežice: NEFI predavanje 
»Daj življenju priložnost«

• ob 18.00 v sejni sobi A Ob-
čine Krško: predavanje Miše 
Pušenjak »Naš vrt spomla-
di, vstop prost; informacije: 
07/48 81 160

Sreda, 11. 3.

• ob 11.00 izpred TIC Čatež 
ob Savi: voden pohod na 
Šentvid

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalno delavnico

• ob 19.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: tematsko 
predavanje »Energetske iz-
kaznice in učinkovita raba 
energije«

Četrtek, 12. 3.

• od 11.00 do 13.00 v Zdra-
vstvenem domu Krško: obe-
ležitev svetovnega dne led-
vic – meritve krvnega tlaka 
in sladkorja, brezplačno te-
stiranje seča na prisotnost 
beljakovin

• ob 15.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica – 
akvarij

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška lutkovna pred-
stava »Mojca Pokrajculja«

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predstavi-

tev knjige »Pot srca« Duša-
na Vodlana

Petek, 13. 3.

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško: začetni in nadalje-
valni tečaj računalništva za 
starejše, informacije: 07/48 
81 160

• od 17.00 dalje v domu 
PORP v Radečah: dogodek 
»Iz ljudskih ust neposredno 
v parlament«, sodelujejo po-
slanci Združene levice in po-
samezni strokovnjaki

• ob 17.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica - skuhati 
večerjo ni tako težko

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

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni v Sevnici: predavanje Sa-
nje Lončar »Niso vse rož'ce 
za vse ljudi«, vstop prost

• ob 18.00 v KD Krško: spre-
jem športnikov leta 2014

• ob 19.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: literarni ve-
čer »Slovenska pesem«

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: klubski večer in kon-
cert »St. Patricks – Doctor 
Doctor«

Sobota, 14. 3.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: živ žav – izdela-
va lutk iz kartona

• ob 9.00 v MT Senovo: pre-
budimo vrt

• ob 10.00 v MC Krško: po-
mladanska delavnica

• ob 10.00 v MT Raka: prinesi 
najljubšo družabno igro

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
športne igre

• od 11.00 do cca. 12.30 na 
gradu Rajhenburg v Bresta-
nici: delavnica »Ogled gradu 
z iskanjem skritega zakla-
da«, za otroke od 7. do 12. 
leta, cena: 1,5 EUR na ude-
leženca

• ob 15.00 v igralnici MC Bre-
žice: otroške glasbene delav-
nice

• ob 17.00 v Domu kulture 
Brežice: Čudežne pesmice – 
revija predšolskih in mlajših 
otroških pevskih zborov

• ob 18.00 v KD Krško: revija 
plesnih skupin »Plesni mo-
zaik 2015« 

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: premiera predsta-
ve »Tri mušketirke« v izved-
bi cici skupine Gledališkega 
društva Radeče

• ob 19.00 v dvorani gasil-
skega doma v Cerkljah ob 
Krki: 19. prireditev »Kora-
jža velja«, nastopajo: an-
sambli Pogum, Potep, Popo-
tniki, Pogled, skupina Iber, 
OŠ Cerklje ob Krki, Mariachi 
La Paloma, MoPZ in harmo-
nikarji KD Ivan Kobal Krška 
vas, Trio M

• ob 20.00 v dvorani Kultur-
nega doma Bistrica ob So-
tli: koncert Vokalne zased-
be Jazzva

• ob 20.00 v restavraciji Šte-
fanič Brežice: ples s klapo 
Jadranski maestrali in Sini-
šo Žuncem

• ob 21.00 v MC Krško: Sun-
ny spring opening – DJ Sinus, 
Sky & Shell, Beb, DJ Electro-
de, Jack Bixby, DJ Jefrysoul, 
DJ Narchy

Nedelja, 15. 3.

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: komedija »Ti nori 
tenorji« v izvedbi gledališke 
skupine KD Svoboda Bresta-
nica

• ob 19.00 v dvorani MC Bre-
žice: večer komedije »Lezba 
– Martina Ipša«

Ponedeljek, 16. 3.

• ob 17.00 v TVD Partizan Bo-
štanj: začetni tečaj iz osnov 
biodinamike - 3. predava-
nje »Biodinamični prepara-
ti, njihov pomen, izdelava«

Torek, 17. 3.

• od 12.00 do 15.00 v Mestni 
hiši Brežice: info točka »Je 
tvoja ideja tudi priložnost?«

• ob 18.00 v KD Krško: lut-
kovna predstava »Svinjski 
pastir«, za rumeni abonma 
(darilna predstava) in izven

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: gledališka predsta-
va »Norci iz Valencije«, za 
abonma in izven

Sreda, 18. 3.

• ob 11.00 izpred TIC Čatež 
ob Savi: voden pohod na 
Šentvid

• ob 17.00 v avli ETrŠ Breži-
ce: Sijaj, sijaj sončece – ob-
močna revija otroških pev-
skih zborov

• ob 18.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: temat-
sko predavanje Alenke Gliha 
»Transcendentalna medita-
cija«

kam v posavju

BEREMO - NIK ŠKRLEC - pogovor
• četrtek, 5. marec, ob 19. uri – Knjižnica Senovo 

Študent AGRFT in igralec nam bo spregovoril o branju, 
teatru, igri, Ludolfovem številu in še čem. Z njim se bo 
pogovarjal bibliotekar Vilko Planinc.

ŽENSKE ZGODBE

• petek, 6. marec, ob 18. uri -  
Gostilna Žolnir Kostanjevica na Krki

V sodelovanju z Društvom podeželskih žena Pod Gorjanci 
smo na prvi petek pripravili pogovor z ženskami, ki ima-
jo že častitljivo zgodbo: Marijo Gorenc, Marijo Colarič, 
Olgo Pisek in Ivanko Kuntarič ter pokušino štrudljev, ki 
jih bodo spekle članice društva.

ENERGETSKE IZKAZNICE IN UČINKOVITA 
RABA ENERGIJE – tematsko predavanje

• sreda, 11. marec, ob 19. uri -  
Valvasorjeva knjižnica Krško

S predstavnikom Lokalne energetske agencije Dolenjska – 
Posavje – Bela krajina se boste lahko posvetovali o učin-
koviti rabi energije in namenu energetske izkaznice.

POT SRCA - predstavitev knjige

• četrtek, 12. marec ob 18.uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Dušan Vodlan bo predstavil knjigo Pot srca in spregovoril 
o svoji osebni in duhovni rasti, ki mu je na pot postavila 
veliko izzivov in ga ob tem nagradila z mnogimi spoznanji. 

SLOVENSKA PESEM - literarni večer

• petek, 13. marec, ob 19. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Igorja Pirkoviča, urednika in dolgoletnega novinarja na 
nacionalni televiziji, bomo v pogovoru z Bernardo Žarn 
spoznali tudi kot avtorja pesniške zbirke Slovenska pesem.

TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA – 
tematsko predavanje Alenke Gliha

• sreda, 18. marec, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

Predstavitev transcendentalne meditacije, znanstveno 
podprte tehnike meditiranja, ki človeku ne zagotavlja 
zgolj osebnostne rasti, ampak ugodno vpliva na vsa po-
dročja življenja.

GOZDNA VESELICA – predstava

• četrtek, 19. marec, ob 17. uri – Knjižnica Senovo

Igrico za otroke bodo zaigrali učenci OŠ Koprivnica 

POSAVCI BEREMO SKUPAJ

• 21. marec – 20. november 2015

V mesecu marcu vas posavske knjižnice že peto leto na-
govarjamo k branju dobre literature. Več o projektu in 
spremljevalnih dogodkih si boste lahko prebrali na na-
ših spletnih straneh.

KULTURNO DRUŠTVO LIBNA SE 
PREDSTAVI - razstava

• marec - avla osrednje knjižnice v Krškem

Razstava, na kateri je predstavljeno pestro delo Kultur-
nega društva Libna, bo na ogled do konca marca. 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V MARCU

format 154 x 216 mm
156 strani

trda vezava
cena: 15,00 €

naročila:
07 49 05 780 / 040 634 783

zalozba@posavje.info
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SEVNICA - V Knjižnici Sevnica je do aprila na ogled slikarska 
razstava domačinke Jožice Udovč Krhen, s katero postavlja v 
ospredje ženski lik, 10. februarja pa je umetnica tudi v svojem 
domačem kraju predstavila svoj pesniški prvenec z naslovom 
Na drugi strani lune. »S slikami postavljam spomenik ženski. Naj 
bo ponosna, naj stoji trdno na tleh, naj se ne pusti izzigravati,« 
je dejala umetnica, ki se je ob odhodu v pokoj začela posvečati 
tudi pesniškemu ustvarjanju in izdelovanju unikatnih izdelkov 
iz gline. V pogovoru z bibliotekarko Tanjo Mikolič je vsestran-
ska ustvarjalka Jožica Udovč Krhen, ki zase še vedno pravi, da je 
Šmarčanka, saj je stala hiša njenih staršev v bližini cerkve sv. Ma-
tere Božje v Šmarju, razkrila marsikatero zanimivost iz svojega 
življenja in umetniškega ustvarjanja. Na vprašanje, kdo je vplival 
na njene likovne začetke, pa je odgovorila, da je bil to znan kipar 
Ciril Cesar, s katerim se je srečala na učiteljišču. On ji je vlival 
pogum in takrat se je začelo njeno likovno snovanje. »Moja prva 
likovna izdelka sta bila Petelinji boj in Sončnice,« je dejala avto-
rica, ki je s svojimi izjemnimi slikarskimi sposobnostmi vedno 
znova tudi v razredu navdušila kot učiteljica razrednega pouka 
in likovne vzgoje.  S. R.

V Društvu ljubiteljev fotografi-
je Krško so že tretje leto posta-
vili na ogled fotografska dela 
Videmčana Olafa Lovrenčiča 
(1922-2005), ustvarjena med 
leti 1959 in 1965. Otvoritev sta 
v pogovornem večeru z Vlasto 
Moškon popestrila avtorjeva 
znanca Slavko Šribar in Miloš 
Medved, ki sta avtorja opisa-
la kot človeka z velikim čutom 
do soljudi, narave, z ljubeznijo 
do rodnega Vidma in Krškega, 
kot kronista dogodkov, razvoja 
mesta in njegove okolice. 

Lovrenčič je bil v času po 2. 
svetovni vojni eden redkih, ki 
je imel fotografski aparat in 
obvladal tehniko fotografira-
nja, bogato znanje pa si je pri-
dobil že v času študija v Zagre-
bu, kjer je bil član tamkajšnjega 
Fotokluba Zagreb, ustanovlje-
nega že v 30-ih letih prejšnje-
ga stoletja, ki se je že pred 
vojno uveljavil kot eden naj-
kvalitetnejših in v tistem ob-
dobju najproduktivnejših klu-
bov ne le v evropskem, temveč 
tudi svetovnem merilu. Nje-
govi člani so bili tako vrhun-
ski amaterski kot profesional-
ni fotografi, kot so med drugim 

BREŽICE – V avli Doma kulture Brežice razstavlja Andrej Gerje-
vič (1962), po rodu Brežičan, sicer pa doma v bližnjih Artičah. S 
slikanjem se ukvarja zadnjih dvajset let, večina njegovih razsta-
vljenih del je iz let 1995 do 2000. Preizkusil je večino risarskih 
tehnik, najljubši mu je impresionizem, zlasti francoski. Prouče-
vanje francoskega impresionizma in opusa francoskih impresi-
onistov je najbolj vplivalo na njegovo likovno izražanje. Andre-
jevi motivi letnih časov so za določen čas oživeli prostore Doma 
kulture, kjer se na stopnišču pogled ustavi tudi na počivajočem 
ženskem aktu. N. J. S.

Olafovo mesto, ki je in ga več ni
KRŠKO - V Društvu ljubiteljev fotografije Krško so 24. februarja pripravili razstavo fotografij Olafa Lovren-
čiča, naslovljeno »Moje mesto«. Ob pogovornem večeru so si jo obiskovalci ogledali z nostalgijo, saj je mno-
go dogodkov, objektov, ljudi in opravil, ujetih v avtorjev objektiv, že poniknilo v pozabo.

Albert Starzyk, August Frajtić, 
Oto Hohnjec, Tošo Dabac, ki ga 
še danes uvrščajo med najve-
čje hrvaške fotografe vseh ča-
sov, idr., z mnogimi pa je prija-
teljske vezi ohranjal še leta in 
desetletja kasneje ter med dru-
gim tudi na ta način ostajal v 
stiku z vsemi novimi tehnika-
mi, materiali in fotoaparati. V 
letu 1949 je bil Lovrenčič tudi 
soustanovitelj Foto kluba Vi-
dem-Krško, njegov dolgoletni 
tajnik in aktiven fotograf, ki je 
razstavljal po slovenskih kra-
jih, mestih nekdanje Jugoslavi-
je, evropskih prestolnicah, pa 
tudi v Avstraliji, Ameriki in Azi-
ji, ter bil za svoja dela večkrat 

nagrajen. Pridobil je tudi naziv 
Fotoamater I. klase, kar ga je po 
znanju in kvaliteti fotografskih 
del postavljalo ob bok profesi-
onalnim fotografom.

Olaf Lovrenčič je preko spo-
štljivega odnosa do solju-
di prenašal svoje znanje tudi 
na mlajše, ne le o fotografi-
ji, temveč tudi s širokim po-
znavanjem več področij, med 
drugim biotske raznovrstno-
sti in zgodovine, ki jo je po-
dajal med izleti po mestu in 
okoliških krajih, gričih in rav-
nici Krškega-polja, od arheolo-
ških najdb na Libni do rimske 
trdnjave Neviodunum, Krako-

vskega gozda, Vrbine, Sremiča, 
jame v Ponikvi ipd. In kot sta 
med drugim izpostavila Šri-
bar in Medved, Lovrenčičeve 
fotografije tako z umetniškega 
kot dokumentacijskega vidika 
iz leta v leto in skozi desetle-
tja pridobivajo na pomenu, saj 
so mnoge le ene redkih priče-
valcev posebnosti, razvoja me-
sta in njegovega spreminjanja 
v 50., 60. in 70. letih prejšnjega 
stoletja in tudi kasneje. Mnogo 
tega ponazarja tudi ciklus le-
tos razstavljenih fotografij, de-
nimo portret moškega, v rokah 
držečega palico z mrežo križa-
kom, že pozabljenim ali danes 
sploh neznanim pripomočkom 
za lovljenje rib, orača s konj-
sko vprego in železno brano, 
tabornike na produ ob Savi z 
ozadjem starega lesenega kr-
škega mostu in cerkvijo sve-
te Rozalije, pogled na Krko v 
Brodu v Podbočju, portret ki-
parja Vladimirja Štovička med 
klesanjem kipa brata Jaroslava 
Štovička, pa utrip življenja na 
vasi, zabijanje vinogradniških 
stebrov na Kremenu ipd. Raz-
stavo si lahko ogledate v avli 
krškega hrama kulture.
 Bojana Mavsar

Slavko�Šribar,�Vlasta�Moškon�in�Miloš�Medved

Likovni spomenik ženski 

Jožica�Udovč�Krhen�(desno)�je�v�pogovoru�s�Tanjo�Mikolič�raz-
krivala�razvoj�svoje�umetniške�poti.

Motivi Andreja Gerjeviča

Andrej�Gerjevič

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

ROMANA, OTROCI 
IN POŠAST POZABAAA
glasbena predstava za RUMENI ABONMA in izven

Režija: Ivana Djilas / Nastopajo: Romana Krajnčan in Žigan Krajnčan, 
Kaja Janjić, Gašper Kunšek, Simona Kočar, Daniel Petković ... 

torek, 10.2., ob 18. uri

SiTi TEATER BTC IN KREKER: 

MAME
komedija, za izven

Režija: Tijana Zinajić / Igrajo: Vesna Pernarčič, Vesna Slapar, 
Barbara Medvešček, Tijana Zinajić in Ana Urbanc

četrtek, 12.2., ob 19. 30 uri

GLEDALIŠČE KOPER: 

KDO SE BOJI 
VIRGINIE WOOLF

drama za MODRI ABONMA +KOMEDIJA in MODRI 
ABONMA +DRAMA ter izven

Režija: Veno Taufer / Igrajo: Mojca Partljič, Aleš Valič, Tjaša Hrovat, Rok Matek

petek, 13.2., ob 19.30 uri

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ: 

DVOM
drama 

za MODRI ABONMA + DRAMA in izven

petek, 6.3., ob 19.30 uri

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 

SVINJSKI PASTIR
lutkovna predstava

za RUMENI ABONMA (darilna predstava) in izven

torek, 17.3., ob 18. uri

NAPOVEDUJEMO: 

JOSIPA LISAC
koncert

petek, 27.3., ob 20. uri

SENOVO - Za člani Folklorne skupine DKD Svoboda Senovo je 
uspešno in ustvarjalno leto, sodeč po aktivnostih v prvih dveh 
mesecih, pa tudi letošnje leto ne bo zaostajalo za lanskim. Da je 
njihovo delo prepoznavno tako krajevno kot tudi širše, pa potrju-
jejo tudi številna priznanja, ki so jih bili deležni v minulem mese-
cu. Tako sta 7. februarja na osrednji občinski proslavi ob sloven-
skem kulturnem prazniku v Krškem prejela bronasto Prešernovo 
plaketo člana FS Nina Petrovič in Štefan Petrišič, dva dni ka-
sneje na senovški proslavi ob počastitvi kulturnega in krajevnega 
praznika krajevni priznanji folklorista Rudi Glogovšek in Bojan 
Petrovič, na letnem koncertu z gosti KUD Mehmed Ibrahimović 
iz Srebrenika, ki se je v Domu XIV. divizije zvrstil 21. februarja, 
pa je Sonja Levičar, vodja območne izpostave JSKD Krško, več 
plesalcem podelila tudi jubilejne Maroltove značke, ki jih pode-
ljuje JSKD za ustvarjalnost ljudskim pevcem in godcem. Bronasto 
Maroltovo značko so prejeli Rudi Glogovšek, Mitja Koren, Mar-
janca Mlakar, Martina Turk, Ksenija Zupan in Mojca Župevc, 
srebrno značko Saša Budna, Nina Petrovič in Dimitrij Subotič, 
zlato Maroltovo značko pa Janez Kranjc ml. in Štefan Petrišič.
 B. M. 

Nagrajeni senovški folkloristi

»V Vrtcu Ciciban Sevnica, vhod 
Rdeča kapica, že 15. leto uspe-
šno izvajamo projekt Kultur-
na dediščina, s katerim želimo  
ohranjati vezi med preteklo-
stjo in sedanjostjo ter graditi 
vezi med generacijami. Otro-
kom skušamo približati boga-
stvo ljudskega izročila in kul-
turne dediščine s pomočjo 
gostov - folkloristov, ljudskih 
pevcev in godcev ter glasbeni-
kov. To je pripeljalo do aktiv-

nega sodelovanja z različnimi 
društvi, ki delujejo v sevni-
ški občini. Uspešni smo tudi v 
navezovanju stikov z oskrbo-
vankami in oskrbovanci DUO 

Prikaz ljudskih običajev
SEVNICA - Ženski pevski zbor Azaleja iz Boštanja je 24. februarja razveselil otroke iz sevniškega vrtca Ci-
ciban, in sicer iz skupin Metulji, Murenčki, Polžki in Škratki, s svojim pevskim nastopom ter s prikazom, 
kako so v preteklosti ženske z golimi rokami lovile ribe v reki Mirni v času drstenja.

Impoljca, ki so nas obiskali v 
vrtcu in mi njih v njihovem 
okolju. Z njimi smo se veseli-
li tudi na kostanjevem pikniku 
in na pustnem rajanju, poseb-
no doživetje pa je bilo druže-
nje s terapevtskim psom Ajšo,« 
je pripovedovala vzgojiteljica 
Polona Pfeifer pred nasto-
pom ženskega pevskega zbo-
ra Azaleja iz Boštanja, ki je ob 
spremljavi ljudskih godcev 
zapel nekaj znanih ljudskih in 

otroških pesmi ter znano Sla-
kovo skladbo Čebelar, za prije-
ten zaključek pa še pesmico Mi 
se imamo radi.  

Najzanimivejši del kulturno–
etnološkega programa pa je bil 
prikaz lovljenja rib v reki Mir-
ni v pomladnem času drstenja, 
ko so ženske v hladni reki lovi-

le ribe z golimi rokami v - za to 
priložnost posebej narejene - 
predpasnike. 

 S. Radi

Skupini�otrok�iz�sevniškega�vrtca�Ciciban�so�članice�ŽPZ�Aza-
leja�iz�Boštanja�ob�spremljavi�ljudskih�godcev�zapele�nekaj�
ljudskih�in�otroških�pesmi.��

Kultura v Posavju
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razvedrilo

poroke

!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

Natalija�Kelher�in�Jože�Krošelj,�oba�iz�Pesjega�pri�Krškem,�
6.�september�2014,�grad�Brežice�(Foto:�Matjaž�Špiler)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Barbara Miklavčič, Sela 

pri Raki – dečka,
• Špela Pustoslemšek, 

Kostanjevica na Krki – 
dečka,

• Katja Vencelj, Sevnica – 
deklico,

• Janja Šeligo, Podčetrtek – 
dečka,

• Sandra Kežman, 
Mihalovec – dečka,

• Sabina Kovačič, Dobruška 
vas – dečka,

• Maja Kovačič, Kerinov Grm 
– deklico,

• Hadžira Mešinović, 
Senovo – dečka,

• Polonca Kuhar, Dol – 
dečka,

• Tamara Šterk, Krško – 
deklico,

• Maja Marinčič, Gorica – 
dečka,

• Patricija Seidl, Račja vas – 
dečka,

• Mojca Ajdišek, Senovo – 
dečka,

rojstvamoja poroka • Edita Švigelj, Senovo – 
deklico,

• Metka Klakočer, Vrenska 
Gorca – dečka,

• Barbara Zakrajšek, 
Šentjur na Polju – deklico,

• Sabina Rupar, Drušče – 
deklico,

• Sabina Gramec, Libna – 
deklico,

• Brigita Hajšen, Črneča vas 
– dečka.

ČESTITAMO

• Damjan Kukovica in 
Anamarija Arh, oba iz 
Hrastja pri Cerkljah,

• Primož Srpčič iz Malega 
Obreža in Sabina Fakin iz 
Trebeža,

• Tomaž Kuhar iz Velikega 
Mraševega in Mojca 
Bogolin iz Gorenjih Skopic,

• Edis Hodžić s Senovega 
in Sabina Ćerimović iz 
Hrustova (BiH).

ČESTITAMO

Katja Valenčak iz Brežic
Petindvajsetletna bikica obiskuje podiplomski študij na Ekonom-
ski fakulteti v Ljubljani, po končanem študiju pa bi želela delati 
na področju trženja. V prostem času rada bere knjige, se druži s 
prijatelji in peče sladice. Glede glasbe ni ravno izbirčna, izbira jo 
odvisno od svojega razpoloženja. Njen najljubši film je The Wolf 
of Wall Street. Med knjigami najraje izbira take, ki so jih napisa-
li ljudje o svojem življenju, o tujih kulturah ipd. Knjigi, ki sta se 
ji najbolj vtisnili v spomin, sta »Živa zažgana« (Souad in Marie-
Thérèse Cuny) in »Bela Masajka« (Corinne Hofmann).

posavske ženske
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Dekleta iz Posavja, ki bi bila pripravljena sodelovati v naši rubri-
ki, vabimo, da nam to sporočijo na e-naslov: info@fotografika.si.

Gorivo
Mala Bojana je vprašala Igorč-
ka, kaj avto pije. Odgovoril ji je: 
"Najbrž kri, ker moj ata vedno 
toži, da mu bo avto vso kri po-
pil!"

Topli bratje
S. in R. sta šla v Podturn po 
čebele. Med potjo ju je štopal 
mlad fant. Polde ustavi in vza-
me fanta v avto. Fant pove, da 

Vljudno vabljeni!Kmetija Bokalič, Gornji Lenart 53, 8250 Brežice

KMETIJA BOKALIČ
Vas vabi na slastne in ugodne sladice domače peke

Kje: tržnica Brežice
Kdaj: vsako soboto do 12:00 ure

Pridite in se posladkajte...
jih je že veliko štopal, toda šo-
ferji raje vzamejo v avto mla-
da dekleta. S. nekako nerodno 
zagotavlja fantu, da sta onad-
va drugačna in da imata raje  
mlade fante kot dekleta. Fant 
preplašeno posluša in v strahu 
zahteva: "Potem pa kar ustavi-
te, grem raje kar takoj ven!"

Plača
Pravi prijateljica prijatelji-
ci: "Meni mož da vedno vse 
dnevnice, honorarje, kilome-
trino, premije in nagrade, ki jih 

dobi v podjetju!" "Kaj pa pla-
čo?" "Plačo? Ah, to mu pustim 
za žepnino."

Otroci
V gostilni sedita dva prijatelja 
in o vsem mogočem razpra-
vljata. ko sta ga zvrnila že se-
demkrat po dva deci, sta pri-
čela z vici. Johan vpraša Pepija: 
"Ti, kakšne sorte otrok pa po-

znaš?" Pepi našteva: "Ja, za-
konske, nezakonske, posvoje-
ne …" In ko ne ve več naprej, 
Johan doda: "Pa podtaknjene!"

Kratke šale, ki jih objavljamo, 
imajo res že dolgo brado, a ver-
jamemo, da lahko razvedrijo 
tudi današnje bralce. Sposodili 
smo si jih iz krških Pustnih novic.
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na posavski sceni

PRIREDITVE V MARCU
PRAVLJIČNE URICE

• v sredo, 11. marca 2015, in v sredo, 25. marca 2015, 
ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

• v torek, 24. marca 2015, ob 17. uri  
v Izposojevališču Krmelj

Razstava likovnih del
JOŽICE UDOVČ KRHEN

(razstava bo na ogled do 1. aprila 2015)

Literarni večer Društva upokojencev Sevnica
»V NOVO POMLAD«

• v četrtek, 5. marca 2015, ob 18. uri

Predavanje dr. Dušana Pluta
TRAJNOSTNI RAZVOJ SVETA IN SLOVENIJE – 

UTOPIJA ALI REALNA ALTERNATIVA?
• v četrtek, 19. marca 2015, ob 18. uri

Literarni večer z Deso Muck
ob začetku 5. sezone bralnega projekta

POSAVCI BEREMO SKUPAJ
• v četrtek, 26. marca 2015, ob 18. uri

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 

Vljudno vabljeni!
Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

PUST�ČEZ�CELO�LETO!�-�Če�bi�povprašali�maškare,�ki�so�sodelovale�na�17.�tradicionalnem�pustnem�kar-
nevalu�Fašjenk�v�Dobovi,�bi�pust�trajal�vse�leto!�Tako�pa�so�tudi�letos�ubogljivo�predale�ključ�občin-
skih�vrat�nazaj�brežiškemu�županu�Ivanu�Molanu.�Vsekakor�pa�so�letos�dobro�opravile�svoje�delo,�saj�
smo�videli�mnogo�zanimivih�mask�in�skupin,�pa�še�sonce�so�priklicale�in�sneg�odgnale�hitreje�kot�lan-
sko�leto.�Foto:�Sv.�Mavsar
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ligaški semafor

POSAVJE - Alpinisti Posavskega alpinističnega kluba so nizke 
temperature in ugodne razmere dodobra izkoristili za plezanje 
po slapovih. Ti so bili letos zelo dobro narejeni na skoraj vseh 
klasičnih lokacijah v Sloveniji, v začetku leta pa so nekaj ledu na-
šli celo na domačem Bohorju. V dolini Tamar sta plezala Matej 
Zorko in Goran Butkovič, kasneje tudi Franc Škvarč in Arno 
Koštomaj. Preplezani so bili Centralni slap, Slab ob votlini in 

Sveča. Pod Prisojnikom sta De-
sni slap preplezala Nejc in Go-
razd Pozvek. Nejc se je z Le-
nartom Horženom podal tudi 
na Jezersko. Skupaj sta zmogla 
Spodnji Ledinski slap, nato pa je 
Nejc v istem dnevu v solo pove-
zovalnem vzponu dodal še Tera-
novo smer ter Vikijevo svečo in 
Sinji slap v sestopu.

Plezalo se je tudi ti čez mejo, v 
Zahodnih Julijskih Alpah. Ma-
tej Zorko je s soplezalcem pre-
plezal Demoklejev meč v Man-
gartu, Peter Sotelšek z Mitjo 
Kolmanom slap Picollo Na-
bois v dolini Zajzera. Neda-
leč stran so istočasno pleza-
li Nejc Pozvek, Vanja Švajger 
in Klemen Hlebec – preple-
zali so atraktiven slap z ime-
nom La bella Furlana. Z alpi-
nističnim krstom na Vršiču se 
je v februarju zaključila alpi-
nistična šola, ki je bila v teku 
v letih 2013 in 2014, v mar-
cu pa posavski alpinisti že na-
povedujejo začetek nove. Prav 
tako bodo priredili začetni te-
čaj športnega plezanja. Več in-
formacij lahko kmalu pričaku-
jete na njihovi spletni strani.
� PAK

Alpinisti v zaledenelih slapovih

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,7 l/100 km. Izpuh CO2: 108 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Ponudba velja za peugeot 208 Active 1,2 PureTech z avtomatsko klimatsko napravo, kovinsko barvo ter tempomatom in omejevalnikom hitrosti. Ponudba je veljavna do 30. 4. 2015. Primer informativnega 
izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 208 Active 5V (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 11.687 EUR; mesečni obrok je 99 EUR pri 22,34 % pologu in ročnosti 48 mesecev; zadnji 
obrok 37 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 16. 12. 2014 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja znašajo 0 %;  skupna letna obrestna mera je 0%; 
fi nancirana vrednost 9.076 EUR; skupni znesek za plačilo 11.687 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 60.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje 
omogoča do 50 % popust. Peugeot Financiranje si pridržuje pravico da stranki z neustrezno boniteto brez obrazložitve odkloni sklenitev pogodbe. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

www.peugeot.si

PRIPOROČA 
NOVAK ĐOKOVIĆ
208 Active, 1,2 PureTech
• Avtomatska klima

•  Tempomat in 
omejevalnik 
hitrosti

• Kovinska barva 99
EUR na
MESEC *

BREZ
OBRESTI

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

PSC PAIC.indd   1 1/14/15   9:23 AM

BLED, KRŠKO - Od 21. do 27. februarja je na Bledu potekalo 22. 
posamično državno prvenstvo v šahu v kategorijah dekleta in 
fantje do 8, 10, 12, 14, 16 in 18 let. Na tekmovanju so sodelovali 
tudi šahisti in šahistke iz Šahovskega kluba Triglav Krško in do-
segli dobre rezultate.  Med prejemnike medalj se je s tretjim mes-
tom v kategoriji D14 uvrstila Ana Urbanč, ki je na devetih parti-
jah osvojila 6 točk. Do desetega mesta so se uvrstili še: 4. mesto 
- Peter Urbanč v kategoriji F18 in Jan Kraševec v kategoriji F08, 
6. mesto - Larisa Kuhar v kategoriji D12 in Pika Radej v kate-
goriji D08, 8. mesto - Alja Baškovec v kategoriji D14, 9. mesto 
- Peter Kržan v kategoriji F14 in Pia Marie Ružič v kategoriji 
D12. Omenimo še 11. mesto Tine Urbanč v kategoriji D12, 12. 
mesto Mateja Požuna v kategoriji F16 in Žane Kodrič v kate-
goriji D08, 13. mesto Mance Kodrič v kategoriji D08, 15. mesto 
Klemna Zupančiča v kategoriji F16, 17. mesto Filipa Lajkoviča 
v kategoriji F8 ter 19. mesto Aleksandra Bajca v kategoriji F14 
in Tijana Zorka v kategoriji F08. Tekmovali so še Anej Bizjak, 
Anej Kopina Božič, Gašper Ružič, Enej Kunst Vidmar, Filip 
Radej, Kristjan Plevnik Kodrič, Alexei Bizjak, Žiga Hlebec in 
Gašper Žigante. Trenerji krških šahistov so Hilmija Ahmato-
vić, Marjan Božič, Smiljana Jurečič in Samo Štajner.
� Vir:�ŠK�Triglav�Krško

Ana Urbanč do brona

Bronasta�Ana�Urbanč

ROKOMET 

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Krško : Celje 19:47, 
Ribnica : Sevnica 32:25, Krka 
: Krško 34:25, Sevnica : SVIŠ 
29:20
Lestvica – 1. Celje 36, 13. Sev-
nica 5, 14. Krško 2

1.B SRL
Rezultati – Dobova : Črnomelj 
36:27, Brežice : Koper 27:27, 
Drava : Radeče 31:29, Brežice 
: Drava 31:27, Grosuplje : Do-
bova 20:33, Radeče : Velika Ne-
delja 27:25
Lestvica – 1. Dobova 32, 6. Bre-
žice 17, 9. Radeče 11

MLADINCI 1. SRL
Rezultat – Brežice : Slovenj 
Gradec 35:26
Lestvica – 1. Slovan 26, 10. Kr-
ško 10, 11. Brežice 8

ČLANICE
Rezultat – Nazarje : Brežice 
25:23
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-
-Kozina 29, 4. Brežice 21

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultati – Škofije : Sevnica 5:4 
(Bizjak 2, Kurtić, Peroša ag.), 
Sevnica : Tolmin 5:3 (Krnc 2, 
Nečemer 2, Koprivnjak)
Lestvica - 1. Dobovec 37, 6. 
Sevnica 19

MLADINA U21 – vzhod
Rezultat – Sevnica : Maribor 
9:1
Lestvica – 1. Pizzerija Ozmec 
Ormož 25, 2. Sevnica 22

MLADINA U19 – center
Rezultat – Litija : Sevnica 2:2
Lestvica – 1. Extrem Sodražica 
31, 6. Sevnica 8

KOŠARKA

ČLANI 4. SKL – vzhod 1
Rezultat – Brežice : Nazarje 
62:84
Lestvica – 1. Ilirija 11, 6. Bre-
žice 6

KADETI 2. SKL
Rezultati - Šentvid : Krško 
64:68, Krvavec : Brežice 42:46
Lestvica C1C – 1. Šentvid 11, 3. 
Posavje Krško 8
Lestvica C3 – 1. Triglav Kranj B 
14, 3. HPG Brežice 10

STAREJŠI DEČKI 1. SKL
Rezultat A liga – Olimpija Kr-
ško 86:74
Rezultat B liga – Stražišče : 
Brežice 57:81
Lestvica 1B – 1. Hrastnik 15, 8. 
Krško 10
Lestvica B2Z – 1. Pivka 13, 5. 
HPG Brežice 11

ODBOJKA

ČLANI 3. DOL
Rezultat – Kostanjevica : Lju-
bljana Volley 3:0 (20:25, 25:18, 
29:31, 25:22, 15:5)
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 
43, 2. Kostanjevica na Krki 30

ČLANICE 3. DOL
Rezultat – Krško : Ljubno 0:3 
(16:25, 17:25,13:25)
Lestvica – 1. Olimp Ljubljana 
34, 2. Kostak Elmont Brestani-
ca 33, 8. POK Krško 7

KRANJSKA GORA, KOSTANJEVICA NA KRKI - Minuli vikend 
je v Kranjski Gori potekal turnir v odbojki na snegu, ki je pri-
nesel tretje mesto dvojici iz Odbojkarskega kluba Kostanjevi-
ca na Krki Jernej Tomazin in Simon Košir. Velja poudariti, da 

se je v Kranjski Gori zbra-
lo kar nekaj znanih odboj-
karskih imen. Poleg Bah-
ča, nosilca več medalj na 
državnih prvenstvih v od-
bojki na mivki, in Zemlja-
ka, nekdanjega svetovnega 
mladinskega prvaka in slo-
venskega reprezentanta v 
odbojki na mivki, je spek-

takel na snegu privabil tudi Tomija Šmuca, nekdaj odličnega od-
bojkarja in reprezentanta ter nekdanjega prostega igralca ACH 
Volleya, ter reprezentanta Aleša Fabjana. Dvojica Košir/Toma-
zin se je že večkrat izjemno izkazala, v minulem letu sta namreč 
Slovenijo zastopala tudi na evropskem prvenstvu v odbojki na 
mivki. Kostanjeviški klub je imel v ognju še dvojico Jan Zakšek 
- Gašper Jordan, ki pa je izpadla v predtekmovanju.  M. S.

Uspeh kostanjeviških odbojkarjev

Pomladanski del svoje že tri-
najste zaporedne sezone v 2. 
SNL tako Krčani pričenjajo pr-
vič v zgodovini s pogledom z 
najvišjega mesta. V »gostilni-
ških in cestnih« debatah jih vsi 
že vidijo kot bodoče prvoligaše, 
a v klubu ob zavedanju organi-
zacijskih in finančnih omejitev 
ter dvanajstih krogov, ki so še 
pred njimi, ne zganjajo evfori-
je. Ob pričetku drugega dela se-
zone prvi strelec in organiza-
tor igre Dejan Urbanč ne bo 
med popolnoma pripravlje-
nimi, poškodba kolena se vle-
če že od konca prvega dela se-
zone. Ob njem bo glavno vlogo 
prevzemal neuničljivi Slaviša 
Dvorančič, ki ne beži od od-

govornosti: »Dodatno vlogo 
bremena bosta v drugem delu 
prvenstva ob meni nosila še 
najbolj izkušena Miha Drno-
všek in Dejan Urbanč. Vsi tri-
je se zavedamo, da moramo v 
tej ekipi igrati dodatno vlogo 

KRŠKO - Ob pričetku letošnje drugoligaške sezone ni bilo junaka, ki bi nogometašem članske ekipe NK Kr-
ško pod vodstvom trenerja Tomaža Petroviča predvidel tako uspešen jesenski del, v katerem so tekmo za 
tekmo Krčani zapuščali zelenice vse bolj dvignjenih glav. 

na in izven igrišča ter s svoji-
mi izkušnjami prinesti v eki-
po pozitivno motivacijo.« Naj-
boljši napadalec krških zelenic 
vseh časov, sicer tudi pomoč-
nik glavnega trenerja, je podal 
dodaten pogled z vidika same 
ekipe: »Selekcijo ekipe smo na-
redili že pred pričetkom sezo-
ne. Ob polovici prvenstva se 
igralsko nismo okrepili, naj-
večji napredek je plod zavze-
tega dela. Kar veseli, je to, da 
so z nami po večini domači fan-
tje. Dodatno motivacijo za delo 
nam daje upanje, da si bomo na 
igrišču lahko sami izborili igra-
nje na najvišjem nivoju sloven-
skega nogometa. Obstaja velika 
ambicija, da bi po tem, ko sem 
v prvi ligi že zaigral za Dom-
žale, Celje in lendavsko Nafto, 
tam še zadnjič zaigral v doma-
čem okolju. To bi mi predsta-
vljalo izjemen osebni uspeh in 
tudi uspeh Krškega.«

Za trenerja članske ekipe To-
maža Petroviča je prvotni cilj 
preko kakovostne vadbe izbolj-
šati raven ekipe s poudarkom 
na mladih in domačih igralcih. 
Dobro je videti nadaljevanje 
trenda razvoja mladih nogo-
metašev iz posavskih nogome-
tnih šol, med katerimi je prav 
krška nogometna šola na poti 
izdatnejše proizvodnje igralcev 
za prvo moštvo, ki izkazujejo 
zametke talenta in potencial-
nega preboja na zelenice prve 

lige. Pred zaključkom priprav 
je vodja stroke ocenil opravlje-
no delo: »Ekipa je bila med pri-
pravami fantastična, prav ne-
verjetno je, koliko dela smo 
opravili v teh dveh mesecih. Za 
prvo ligo se bo moralo 'poklo-
piti' marsikaj. Fantje so že več-
krat dokazali, da so sposobni 
vsega, tako da lahko ohranja-
mo upe na napredovanje, kar 
pa bo ob poznavanju konku-
rence mejilo na mini čudež.«

NK Krško se nahaja pred zgo-
dovinsko priložnostjo, ki lah-
ko Posavce izstreli v skupino 
nogometnih okolij, privlačnih 
za mlade nogometaše tudi od 
drugod. Okolje, v katerem de-
lujejo Krčani, ne bo nikoli mo-
glo zdržati finančnega tempa 
večjih nogometnih središč, ki v 

sozvočju z lokalnimi politikami 
vlagajo za Posavje nepredsta-
vljiva sredstva. Ne glede na mo-
rebitno napredovanje v tekmo-
valnem smislu bo sestavljanje 
za okolje vzdržnega in spreje-
mljivega modela najpomemb-
nejši izziv za nogometno Kr-
ško. Iskanje kompetentnih 
ljudi, ki bodo ocenili Krško kot 
ciljno destinacijo za svoj razvoj 
s prevzemanjem odgovornosti 
za opravljeno delo, bo ena iz-
med poglavitnih nalog, s čimer 
bo klub dosegal višje nivoje de-
lovanja. Pesimizma je v krškem 
nogometu le še za kakšen odte-
nek sivine, ki bo zbledela v pr-
vih pomladnih kolih. Se bo le-
-ta okrepila ob bližajočem se 
neizbežnem trenutku, ko se bo 
potrebno odločiti o nadaljnji 
poti več kot 90-letnega, v leto-
šnji sezoni zelo mladostnega in 
poskočnega konjička? Trinajst 
let je bilo potrebnih, da so v Kr-
škem dočakali priložnost dosa-
njati najvišjo raven tekmova-
nja. Temelji so pred pričetkom 
drugega dela sezone že posta-
vljeni. Na igralcih, strokovnem 
in organizacijskem vodstvu v 
klubu, podpornikih in navija-
čih pa je, da skupaj pomagajo 
sezidati še preostale zgodovin-
ske dele palače.
� Luka�Šebek

Šport v Posavju

Pred zgodovinsko pomladjo

Tomaž�Petrovič

Slaviša�Dvorančič
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki

Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki

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

Vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Ko-
stanjevica na Krki
Gorjanska cesta 2

8311 Kostanjevica na Krki

v skladu
Z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno 

prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 
62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 - ZUJF) 

 
objavlja

RAZPIS
za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2015/2016

( od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016)

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

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

Vpis bo potekal od 16. 3. 2015 do vključno 10. 4. 2015. 

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali 
šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, 
kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija 
za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za spre-
jem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na pre-
dlog sveta vrtca. 
Starši oziroma zakoniti zastopniki boste pisno obvešče-
ni o rezultatih vpisa po zasedanju občinskega sveta, ko 
bo potrjena sistemizacija vrtca za šolsko leto 2015/16, 
predvidoma do konca junija 2015.

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki 
dvignete v svetovalni službi v šoli, v vrtcu ali na spletni 
strani Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
(http://www.osgorjup.si/v2/ pod Vrtec – obrazci za vr-
tec) in spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.  
� Ravnateljica:�
� Melita�Skušek,�prof.

Pred nekaj dnevi, v redkih trenutkih, 
ko kaj razmišljam, me je spreletelo. 
Doživel sem močan napad slabe ve-
sti. Ko sem pogledal vse svoje ko-
mentarje in članke, sem ugotovil, da 
tudi sam spadam med ljudi, ki kar 
naprej nekaj kritizirajo. Pri tem ni 
bistveno, ali imam prav ali ne. Zato 
sem sklenil ploščo obrniti. Ne vem, 
če mi bo vedno uspelo, a trudil se 
bom po najboljših močeh. Zato sem 
sklenil ljudem predstaviti svojo vizi-
jo, kako bi nam lahko bilo v naši lju-
bi domovini prijetneje.

Vlada,� parlament� in� politične�
stranke
Po moji viziji bi morala vlada imeti 
največ 8 resorjev- sedaj jih imamo 
15 in 2 rezervna, in prav toliko mini-
strov, kar bi močno zmanjšalo biro-
kracijo in stroške, povezane z njimi. 
V parlamentu bi bilo tako kot sedaj 
90 poslancev. Dovolj bi bilo 88 ob-
čin, v vsaki bi izvolili po 1 poslan-
ca, 2 pa še naprej kot predstavnika 
manjšin. Tako bi bila zastopanost 
prebivalcev mnogo bolj uravnoteže-
na. Župani in zaposleni v občinskih 
upravah ne bi smeli kandidirati za 
poslance. Politične stranke v bodo-
če ne bi prejemale sredstev iz prora-
čuna, ravno tako ne bi bilo več par-
lamentarnih preiskovalnih komisij, 
ker samo še bolj razdvajajo Sloven-
ce. Obstrukcija pri delu poslancev ne 
bi smela biti način političnih bojev. 
Na nobeno javno funkcijo ne bi smel 
kandidirati nekdo, ki je bil pravno-
močno obsojen. Glede na možnost, 
da se kaj takega lahko zgodi tudi 
med volitvami, bi v vsaki občini ob-
stajal vrstni red po številu glasov, ne 
glede na strankarsko ali drugo pri-
padnost. Tako ne bi čakali, ali bo po-
slanec odstopil, avtomatično bi ga 
nasledil naslednji po vrstnem redu.

Za lažje delo vlade bi strateške 
usmeritve morali za vsa področja 
delovanja države odpreti široko za-
snovane razprave strokovne in dru-
ge zainteresirane javnosti. Mislim na 
področja sociale, šolstva, zdravja, 
notranje in zunanje politike, gospo-
darstva, ekologije in še kaj. Rezulta-
te teh razprav bi potrdili državlja-
ni na referendumu in bi bili obvezna 
programska usmeritev vsake vlade. 
Dokončno je potrebno razmejiti ozi-
roma ločiti javno upravo iz javnega 
sektorja. V njem bi ostala samo ope-
rativa. Če bi to storili, bi bil letni pri-
hranek cca 3 milijarde evrov.

Gospodarstvo
Trenutna politika se premalo zave-
da, da je obstoj države odvisen od 
zdravja gospodarstva. Temu je po-
trebno zagotoviti take pogoje, da 
vedno ve, s čim lahko računa. Po 
mojem mnenju bi morali za 30 do 
40 % zmanjšati prispevke od plač. 
Nekaj bi šlo v višje plače, nekaj pa 
v zmanjšanje stroškov delodajalcev. 
Tako bi naši delavci bili konkurenč-
nejši, da ne bi iz Slovenije selili pod-
jetja, temveč obratno. S tem ukre-
pom bi se tudi samodejno zmanjšala 
siva ekonomija. Manjkajoči denar bi 
dobili z bistveno večjo večjo obdav-

čitvijo (trošarine) zdravju škodljivih 
prehrambenih izdelkov in pijač, ci-
garet in alkohola. Ravno tako je po-
trebno bistveno bolj obdavčiti širo-
ko potrošnjo. 

Mislim, da je potrebno osnovne de-
lavske pravice zaščititi z zakonoda-
jo. Te morajo imeti absolutno pred-
nost pred pravicami iz kapitala. 
Ponovno je potrebno uvesti nekaj 
podobnega bivšemu SDK, ki bi bde-
la nad izvajanjem zakonskih obve-
znosti vseh subjektov. Tako ne bi bilo 
več težav s sindikati, uvesti je treba 
tudi pravi trg dela. Vzpostaviti je 
potrebno tudi možnost za dodatno 
delo, in omogočiti delodajalcem, da 
lažje odpuščajo in tudi zaposlujejo, 
če bi imeli manjše stroške z delom.

Trenutno poteka široka razprava o 
privatizaciji. Sam sem proti priva-
tizaciji vsevprek, kot se zdaj doga-
ja. Kar nekaj ekonomistov zagovar-
ja privatizacijo, češ, da so zasebni 
lastniki učinkovitejši, država pa da 
je slab gospodar. Mnogo dokazov je, 
da je lahko prav nasprotno, treba je 
samo pripeljati prave kadre, kate-
rim glavni motiv ne bo dobiček, tem-
več zadovoljni zaposleni in družba. 
Večini zasebnih lastnikov je glavni 
motiv dobiček, zaposleni pa nepo-
trebni strošek, ki ga naj prevzame 
država.

Podjetja, ki upravljajo z naravnimi 
danostmi, morajo biti v popolni lasti 
države, brez možnosti solastništva z 
zasebnim sektorjem. To velja za vsa 
komunalna podjetja, ki upravljajo z 
vodo. Ravno tako mora ostati v lasti 
države vsa energetika, pa telekomu-
nikacije s pripadajočimi frekvenca-
mi, pa tudi prehrana bo morala biti 
v domeni države. Zato je prodaja Te-
lekoma v tem trenutku kraja druž-
benega premoženja. Seveda je dr-
žavnim podjetjem treba preprečiti 
monopolno obnašanje, kar je vse-
skozi počel Telekom.

Pravna�država
Menim, da smo v tem trenutku daleč 
od pravne države. To dokazuje dej-
stvo, da pravnomočno obsojen sedi v 
parlamentu. Da je še huje, to dejstvo 
ustavnega sodišča prav nič ne moti.

V pravu je potrebno uvesti načelo, da 
je prav vsak dokaz veljaven, ne gle-
de od kod prihaja.�Dokaz�je�ali�pa�
ga�ni. Moralo bi tudi obveljati na-
čelo, da nepravilnosti v postopku ne 
morejo izničiti dokaze. Vse obrambe 
odvetnikov pri branjenju tajkunov in 
politikov so slonele na neveljavnosti 
dokazov ali na napake v postopkih. 
Tako ne bi bila Slovenija lopovom 
vseh vrst prijazna država.

Ravno tako je potrebno temeljito 
prečesati vso zakonodajo. Vseh po-
drobnosti nobena zakonodaja ne 
more zajeti, a preobilica pravnikov 
skuša narediti prav to. Sedaj smo dr-
žavljani večkrat v situaciji, da smo, 
ne da bi to vedeli, lahko vsak trenu-
tek v kakšnem prekršku. Ponovno je 
potrebno uvesti »uzance« kot so bile 

včasih, na osebni ravni in za podje-
tja, ki predvidevajo, da morajo rav-
nati kot dober in pošten ter odgo-
voren subjekt. 

Razen za manjše prekrške ne bi 
smelo biti zastaranja grehov. Novi-
narja sta v trilogiji V imenu države 
dokazala Janšev kriminal v trgovi-
ni z orožjem, pa mu nihče ne more 
nič, ker je bojda vse zastaralo. Tako 
bi lahko bistveno optimizirali zako-
nodajo in zmanjšali udeležbo prav-
nikov v našem življenju. Seveda bi to 
zelo dobro vplivalo na kvaliteto na-
šega življenja.

Menim, da je življenje v zadnjih 20 
letih pokazalo, da je bila ustava na-

rejena na hitro in slabo (kar je en-
krat priznal tudi Bučar) in da je po-
trebna popravka. A seveda ob široki 
javni razpravi in sprejeta na refe-
rendumu.

Ne zagovarjam socializma enakih 
želodcev. Sem pa odločno proti neo-
liberalnem kapitalizmu, ki omogoča 
povečano bogatenje odstotka prebi-
valstva na račun povečanja revšči-
ne vseh ostalih. Obstajajo dokazi, 
da ima tudi kapitalizem lahko člo-
veško noto. Te najdemo v skandina-
vskih državah. In Slovenija ima vse 
možnosti, da take vzorce prevzame.

� Zdravko�Petrič,�
� Kostanjevica�na�Krki�

Kako bi nam lahko bilo v naši 
ljubi domovini prijetneje?

Na 4. seji občinskega sveta Občine 
Brežice je župan predlagal v spre-
jem Sklep o brezplačni pridobi-
tvi nepremičnine – bivši Dom sta-
rejših občanov, katerega svetniška 
skupina SMC ni potrdila. Po  obra-
zložitvi omenjenega Sklepa s stra-
ni strokovnih služb Občine Brežice, 
smo imeli svetniki svetniške sku-
pine SMC kar nekaj vprašanj, od 
tega, kakšna bo obremenitev pro-
računa v naslednjih letih za vzdr-
ževanje tega objekta, do omejitev, ki 
jih mora Občina ob prisvojitvi tega 
objekta spoštovati. Ocenjen vložek 
v nepremičnino za delno predela-
vo objekta in energetsko sanaci-
jo je predviden v višini 830.000,00 
€, kar pa je po našem mnenju ve-
lik finančni zalogaj, če pomislimo, 
da ima Občina pri razpolaganju 
s tem objektom zelo velike omeji-
tve. Poslovne prostore lahko od-
daja neprofitno zgolj za pokriva-
nje stroškov. V kolikor pobrskamo 
po spominu, se je začel graditi nov 
Dom starejših občanov v neposre-
dni bližini starega pod pretvezo, 
da bi bilo potrebno vložiti ogro-
mna sredstva v obstoječega, ker je 
energetsko zelo potraten in bi bili, 
zaradi visokih obratovalnih stro-
škov, primorani povišati finančno 
obremenitev stanovalcem v domu. 
Sedaj, po nekaj letih, je ta dom, po 
besedah Župana, neprecenljive vre-
dnosti za Občino Brežice in poten-
cialne najemnike. Nismo povsem 
prepričani, da bodo v energetsko 
potratnem objektu najemniki lah-

SMC o nasprotovanju Sklepu o 
brezplačni pridobitvi nepremičnine 

ko pokrivali obratovalne stroške, 
saj naj bi bila to predvsem društva 
in organizacije v javnem interesu, 
ki so že tako ali tako podhranjena 
in brez zadostnih sredstev. Debata 
oz. pobude s strani svetnikov SMC 
so potekale v smeri zagotavljanja 
prostorov za društva v obstoječih 
prostorih, ki jih Občina Brežice že 
ima v lasti in nikakor ne potrebu-
jejo tako velikega finančnega vlož-
ka in tekočih obremenitev. Nismo se 
mogli izogniti tudi pomislekom, da 
je Občina Brežice postala na podo-
ben način lastnica bivšega Dijaške-
ga doma, katerega usoda je zelo ža-
lostna. Smo namreč pred dejstvom, 
da bo najverjetneje potrebno objekt 
porušiti, ker bi bilo vanj potrebno 
prav tako vložiti ogromna sredstva, 
s katerimi bi zagotovili minimalne 
standarde prostorov za oddajo v 
najem. Na sami seji ni bilo nobenih 
zagotovil, da ne ponavljamo enake 
napake iz preteklosti, zato smo gla-
sovali proti predlogu Sklepa. V na-
daljevanju smo predlagali županu, 
naj se še naprej pogaja s pristojnim 
ministrstvom, da v kolikor se želi-
jo odreči nepremičnini v korist Ob-
čine Brežice, naj to storijo tako, da 
lahko Občina razpolaga s to nepre-
mičnino brezpogojno in jo po mo-
žnosti odda pod tržnimi pogoji ali 
celo proda, če oceni, da so finančni 
vložki previsoki in da je objekt ne-
rentabilen.  

� Svetniška�skupina�SMC,�
� zanjo�Stanko�Tomše

vljenja. Z registriranimi več kot 
250 nevladnimi organizacijami v 
občini, ki vključujejo več kot 5000 
članov, lahko rečemo, da je prosto-
voljno delo gibalo razvoja v naši ob-
čini. In vsi ti entuziasti, prostovolj-
ci, ustvarjalci si zaslužijo prostore s 
sprejemljivo najemnino, po katerih 
že vrsto let izražajo interes. S spre-
membo zakonodaje na področju 
društev je vse več tudi pisarniškega 
dela in če želimo dodano vrednost 
društvenih aktivnosti zagotavljati 
tudi z evropskim denarjem, potem 
slednja potrebujejo primerno pod-
porno okolje. Prostori starega DU 
bi bili torej več kot primerni ne le 
za manjše kabinete društev, pač pa 
tudi za vzpostavitev večjega, sku-
pnega prostora, ki bi si ga društva 
delila in ki bi bil primeren za večje 
sestanke, skupščine, občne zbore. 

1,6�milijona�evrov�vredna�nepre-
mičnina�ostaja�last�države
Dogovori o brezplačnem prenosu 
nepremičnine so potekali v smeri, 
da Ministrstvo prenese stari Dom 
upokojencev skupaj z zemljišči na 
Občino Brežice brezplačno. Vre-
dnost zemljišč in objekta je oce-
njena na 1,6 milijona evrov. Pogo-
ji brezplačnega prenosa zadevajo 
predvsem zavezo, da se spodnji del 
nameni za delovanje VDC Krško – 

Leskovec, enota Brežice, za kate-
re se najemnina ne obračunava 15 
let, potem pa 25 let polovično. Se-
veda pa bi VDC plačeval material-
ne stroške, preostali del prostorov 
pa bi občina Brežice namenila izva-
janju dejavnosti v javnem interesu. 
Drugi pogoj s strani države pa je bil, 
da se ostali prostori objekta upora-
bljajo za javni interes vsaj 5 let, kar 
pa je tudi interes občine Brežice - da 
zagotovi prostore za društva, javna 
podjetja, socialna podjetja in tudi za 
bivalne enote.

Ocenjeni�vložek�830�000�EUR�ne�
nujno�na�plečih�občine
V gradivu, ki smo ga prejeli svetni-
ki, je bilo omenjeno, da je ocenjen 
vložek v nepremičnino 830 000 
EUR, kar zajema predelavo za po-
trebe VDC, ureditev kotlovnice in 
energetsko sanacijo preostalega 
dela objekta. Potrebno je poudari-
ti, da načrtovan vložek seveda ne bi 
bil nujno občinski, kajti evropska 
sredstva za energetske sanacije in 
reševanje tovrstnih bivalnih težav 
so predmet financiranja Evropske 
komisije tudi v novi finančni per-
spektivi. Prav tako pa bi s sanaci-
jo povečali vrednost objekta in tudi 
zmanjšali obratovalne stroške. 
� Za�OO�SDS�Brežice,
� �Katja�Čanžar

Svetniška skupina Slovenske de-
mokratske stranke Brežice je na 
ponedeljkovi seji OS podprla pred-
log Sklepa o brezplačni pridobitvi 
nepremičnine - bivšega Doma upo-
kojencev Brežice v last občine Bre-
žice. S pridobljeno nepremičnino bi 
občina omogočila bivanje socialno 
ogroženim oziroma izboljšala po-
goje dela Varstveno delovnemu cen-
tru ter številnim društvom v javnem 
interesu. Kljub naši podpori, sklep 
zaradi nasprotovanja svetniških 
skupin SMC, DESUS in svetnikov 
IDS ter SD ni bil izglasovan.

Brežice�brez�bivalnih�enot,�dru-
štvenih� prostorov� in� prepot-
rebnih� prostorov� za� Varstveno�
delovni�center 
Zaradi zavrnitve Sklepa občina Bre-
žice ne bo mogla zagotavljat pre-
potrebnih prostorov za Varstveno 
delovni center, enoto Brežice, kjer 

ZA vzpostavitev prostorov za 
ranljive skupine

izvajajo varstvo, vodenje ter zapo-
slitev pod posebnimi pogoji za od-
rasle osebe z zmerno in težjo mo-
tnjo v duševnem razvoju. Varovanci 
bi se s preselitvijo v novo nepremič-
nino lahko še bolj vključili v običa-
jen vsakdanjik v mestu, predvsem 
pa bi lahko zaživeli še bolj polno in 
kakovostno življenje. Občina prav 
tako ne bo mogla vzpostaviti bival-
ne enote za socialno ogrožene. Po 
skromnih, toplih, majhnih prosto-
rih je veliko povpraševanje s strani 
najbolj ogroženih občanov – to so 
večinoma onemogli starejši, ki so 
prepogosto žrtve nasilja v družini 
in ki bi se pred agresijo partnerjev 
ali otrok radi zatekli v manjše sta-
novanje, ki si ga s pokojnino lahko 
privoščijo. Ostali tudi brez prosto-
rov za društva, po katerih je izra-
zilo interes več kot 30 društev. Za-
gotovo sodimo med najbolj bogate 
občine po obsegu društvenega ži-



Posavski obzornik - leto XIX, številka 5, četrtek, 5. 3. 2015 29OBVESTILA

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 12. ure in naročite male oglase, zahvale, 
voščila ter druge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige založ-
be Neviodunum.  Uredništvo

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

Spoštovani bralci iz Sevnice in okoliških krajev!
Sporočamo vam, da smo odprli dopisništvo Posavskega obzornika tudi 
v Sevnici. Obiščite nas v prostorih na naslovu Naselje heroja Maroka 
29 v Sevnici (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak ponede-
ljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno oddali naročila 
za male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave, si ogledali 
in naročili knjige iz naše založbe Neviodunum ali se dogovorili za novi-
narski prispevek.
 Uredništvo

ZAHVALA ob izgubi naših bližnijh trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih.

SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prijate-
lji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi 
kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti, saj smo za obja-
vo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:

• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

MARIJA IN FRANCI
PIRC

SPOMIN

2. aprila bo minilo eno leto, 7. marca pa trideset let,
odkar vaju ni več med nami

Hvala vsem, ki ste ju imeli radi in ju ohranjate v lepem spominu.

V imenu vseh, hčerka Fanika

iz Leskovca pri Krškem.

JOŽEF PETELINC st.

SPOMIN

Minilo je leto, 
odkar nas je zapustil naš najdražji 

Vsem, ki obiskujete njegov grob, mu prižigate sveče in ga ohranjate 
v lepem spominu, iskrena hvala.

Vsi njegovi

iz Sel pri Dobovi.

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je.

VESNA GERMAN

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot 

je sklenila naša ljubljena

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani, sočustvovali z nami, nam izrekli ustno ali pisno sožalje.

Iskrena hvala g. Ureku za izrečene ganljive besede slovesa.

Žalujoči: vsi njeni

iz Brežic.

MARTIN KOLAR – TINE 

SPOMIN

2. marca je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustil naš dragi 

Vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prižigate sveče in ga 
s spoštovanjem ohranjate v lepem spominu, iskrena hvala.

Vsi njegovi

iz Brežic.

Zahvala za dobre in humane 
krajane v Brestanici!
Še vedno so med nami dobri sosedje, ki priskočijo v vseh 
primerih na pomoč. Tako je bilo tudi v februarju, ko je zapadel 
sneg. Rafko, Irena in Nejc z Elektrarniške ceste v Brestanici 
so takoj prijeli za lopato in šli do sosedov ter jim očistili poti 
do hiše, ker sami pač niso zmogli zaradi bolezni. V imenu vseh 
se iskreno zahvaljujem za njihovo humanost in dobro storjeno 
dejanje. Ostanite vedno tako dobri, hvala vam vsem!
� Ž.�H.

TONČEKA VODOPIVCA st.

ZAHVALA

V ponedeljek, 23. februarja 2015,
smo se na krškem pokopališču poslovili od

V globoki žalosti tvoji dragi, ki te neizmerno pogrešamo

z Libne.

Luč�je�izginila�v�temi
in�z�njo�je�izginilo�življenje,

ki�smo�ga�spoštovali,�ljubili�...

Hvala vam za vsa plemenita in ganljiva dejanja, 
za vse vaše sočutne besede tolažbe, za vso pomoč in oporo.

BOJAN SMERDELJ

ZAHVALA

V 48. letu nas je zapustil naš dragi

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani 
in kakor koli pomagali, za vse besede tolažbe, izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga 
pospremili na njegovi zadnji poti ter počastili njegov spomin z lepo 
besedo, pesmijo in cerkvenim obredom.

Žalujoči: vsi njegovi

s Studenca 50a.

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

samo�daleč,�daleč�je�…

V zadnjem Posavskem obzorniku je občanka opozarjala 
na neprimerno pluženje stranskih cest, tokrat pa bralka 
Nevenka Antić iz Brežic z »vikendom« na Sromljah 
opozarja na »ostanke« po pluženju stranskih cest. »Zanima 
me, kdo je dolžan to počistiti oziroma kako ravnati, ko ti s 
plugi poškodujejo robove zemljišča ob cesti?« je zapisala ob 
fotografijah ceste na Sromljah, ki gre mimo cerkve sv. Janeza 
proti Labodu.

skozi vaš objektiv

OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI
Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 
12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94-odl. US, 
8/96, 31/00-ZP-L, 36/00- ZPDZC, 127/06–ZJZP; v nadaljevanju ZZ), 58. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list RS 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 
65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 2/15-odl. US; v na-
daljevanju ZOFVI) in sklepa Sveta javnega zavoda Osnovne šole Cerklje 
ob Krki z dne 26. 2. 2015, svet Osnovne šole Cerklje ob Krki 

razpisuje delovno mesto 
RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravna-
teljice izpolnjevati pogoje v skladu z ZOFVI. 

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2015.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.

Pisno prijavo z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevan-
ju zahtevanih pogojev: 
• dokazilo o izobrazbi, 
• izjavo oz. dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v 

vzgoji in izobraževanju)
• dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma naj-

manj pet let naziv mentor), 
• dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, 
• dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka 

lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga 
mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu/ji 
preneha mandat po zakonu), 

• potrdilo iz kazenske evidence (ki ga izda Ministrstva za pra-
vosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni, oziroma izjavo 
kandidata/-ke, da dovoli svetu zavoda pridobitev uradnih po-
datkov o tem,

• potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma 
zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica (ki ga izda kra-
jevno pristojno Okrajno sodišče), ki ne sme biti starejše od 
30 dni, oziroma izjavo kandidata/-ke, da dovoli svetu zavoda 
pridobitev uradnih podatkov o tem,

• program vodenja šole za mandatno obdobje in 
• kratek življenjepis 

pošljite v zaprti ovojnici na naslov:
SVET ZAVODA, Osnovna šola Cerklje ob Krki, 

Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki 
z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja - NE ODPIRAJ”. 

Prijave kandidati/-ke lahko pošljejo od objave razpisa, torej od 
vključno 5. marca 2014 do vključno 16. marca 2015. 

Svet šole vlog, posredovanih v e-obliki, ne bo upošteval.

Korespondenca sveta šole (morebitni pozivi k dopolnitvi vlog, 
vabila na razgovore …) s kandidati/-tkami, ki se bodo prijavili na 
razpis, bo potekala v elektronski obliki, zato v prijavi navedite 
tudi svoj elektronski naslov in telefonsko številko. 
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakoni-
tem roku.  

Predsednica sveta šole
Tanja Lekić, prof.
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vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Prodam kozolec toplar ter 
250 bal kvalitetnega sena in 
otave. Tel.: 07 49 69 474

Prodam lesene stebre za ko-
zolec (6 kosov) in nosilne tra-
move. Tel.: 07 49 62 847

Traktorsko prikolico domače 
izdelave (ni kiperca) ugodno 
prodam ali menjam za drva. 
Tel.: 07 49 59 507

Prodam traktor CLAAS 4 x 4, 
85 KM, prva reg. 2008, opra-
vljenih 1470 ur, in dvobrazdni 
plug, krajnik, 12 col. 
Tel.: 041 243 343

Prodam zgrabljalnik Deutz 
Fahr (2,8 m), kostanjevo kolje 
(2 m in 3 m), bukova drva z do-
stavo in 2000 l cvička. 
Tel.: 040 319 448

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Franci Peterkoč, Gabrje 
23, Dobova. Tel.: 031 610 933

Prodam koruzo, ječmen in 
pšenico z dostavo. Kupim te-
ličko SL, do 100 kg. 
Tel.: 051 499 355

Prodam suho koruzo iz koru-
znjaka, kvalitetno seno v okro-
glih balah (25 bal, 500 €) in 
slamo. Tel.: 031 431 681

Prodam večjo količino sena v 
kockah in železni gumi voz, 16 
col. Cena zelo ugodna. 
Tel.: 031 563 130

Prodam suho kvalitetno seno 
v okroglih balah (Ø 140), 20 
kom, in masivna garažna vra-
ta, malo rabljena (237x205 
cm). Tel.: 041 613 954

Kvalitetno izvajamo vse vrste 
zemeljskih del, asfaltiranja, zu-
nanje ureditve, gradimo stano-
vanjske in počitniške objekte. 
Globevnik Alojz s.p., Gorenja 
Gomila 24, Šentjernej.
Tel.: 051 302 776, globevnik.
operativa@gmail.com

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Kombi VW transporter, letnik 
1998, registriran 11/2015, 
prevoženih 164.400 km, 9 
sedežev, bele barve, neka-
ramboliran, garažiran, dobro 
ohranjen, kupljen v Sloveniji, 
prodam. Tel.: 041 589 885

Prodam Kio Rio, 2001, prevo-
ženih 115.060 km, karamboli-
rano, vozno, cena po dogovoru, 
in šarplaninko, staro 3 mesece. 
Tel.: 041 205 941

Prodam Renault Kangoo, ko-
vinsko srebrne barve, letnik 
2010, dizel, odlično ohranjen. 
Tel.: 040 343 113, 041 293 075

Prodam Peugeot 206 1.4, le-
tnik 2004, prevoženih 48.000 
km, garažiran, prva lastnica. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 831 024

Prodam (ali menjam za manj-
ši avto) Toyoto Corolo 1.6, le-
tnik 2008, prevoženih 90.000 
km, bencin. Cena 8.100 €. 
Tel.: 031 575 141

KMETIJSTVO

Prodam žago Husqvarna 340, 
malo rabljeno, in kosilnico Bu-
cher. Tel.: 040 840 065

Prodam samohodno škro-
pilnico (100 l), brezhibno, v 
odličnem stanju. 
Tel.: 031 471 617

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija, 
nova gradnja vseh vrst objek-
tov. PIS biro Damjan Žibert 
s.p., Glavni trg 27, Sevnica, Tel.: 
031/431-315, pisbiro@gmail.
com

Prodam 2 gradbeni parceli v 
Artičah, komunalno opremlje-
ni. Tel.: 041 221 139

Prodam komunalno opremlje-
no gradbeno parcelo v Artičah.
Tel.: 031 615 989

Prodam stanovanje (42 m2) v 
naselju Trobentica v Brežicah. 
EI št. 2013-11-17-7, energijski 
razred C. Tel.: 041 729 833, ti-
nanikoli@gmail.com

V NHM Sevnica, 2. nadstropje, 
oddamo v najem za 11 mese-
cev dvosobno stanovanje, del-
no opremljeno in delno obno-
vljeno. Tel.: 041 791 507

Oddam sobo z uporabo kuhi-
nje in kopalnice ženski ali mo-
škemu, po možnosti z vozni-
škim dovoljenjem. 
Tel.: 070 248 482

Prodam vinograd v Piroškem 
vrhu s 600 trtami in vinograd 

na Stankovem s 1100 trtami. 
Ugodno. Tel.: 031 536 143

Prodam vinograd in lesen 
hram, velikost 2.431 m2, par-
celna št.: 2192/1, k.o. Ravne, 
elektrika in voda na parce-
li, cena 4.900 €. Tel.: 041 683 
891, info@villa-lasis.si

Prodam vinograd, gozd, trav-
nik, hišo in lesen hram, veli-
kost 6.242 m2, parcelne št.: 
2235 - gozd 783 m2, 2236 - vi-
nograd 2.886 m2, 2237 - vino-
grad 747 m2, 2238 - vinograd, 
travnik 1.826 m2, k.o. Rav-
ne. Hiša zidana 8x6 m, leseni 
hram. Cena 19.000 €. Tel.: 041 
683 891, info@villa-lasis.si

Prodam vinograd, gozd, trav-
nik, lesen hram, velikost 5.819 
m2, parcelne št.: 2191 - vino-
grad 2.363 m2, 2204 - gozd, 
travnik 2.064 m2, 2205 - gozd 
1.392 m2, k.o. Ravne. Lesen 
hram, elektrika in voda na par-
celi. Cena 13.000 €. Tel.: 041 
683 891, info@villa-lasis.si

Oddam v najem vinograd, cca. 
1400 trt, cvičkove sorte, Apne-
nik nad Boštanjem. Star je 12 
let, simbolična najemnina, po 
potrebi oddamo tudi klet z 
opremo. Tel.: 041 581 842

mali oglasi

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

- 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

čistimo zaloge!

na izbrane korekcijske okvirje.*
-50%

Pleteršnikova 1, Brežice

SPECIALISTIČNI OKULISTIČNI PREGLEDI070 660 660

obzornikova oglasna mreža

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

OKULISTIČNI
PREGLEDI

www.optika-keber.si

OptikaKeber

07/499 22 33
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 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 €

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Jožici Borin, Rimska cesta 14, 

8210 Trebnje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (6.) JOŽE ANTONIČ S PRIJATELJI - Rdeči nageljni 
 2. (1.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Moja zlata Mišika
 3. (2.) Ans. VRT - Šla sva v gozdiček
 4. (3.) Skupina GADI - Ona
 5. (4.) Ans. MARCELA IN - Bodi nežen
 6. (5.) Ans. VIHAR - Valentinovo
 7. (9.) Ans. POET - Sprehajam se
 8. (7.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA S PRIJATELJI - 
   Divji kostanji
 9. (10.) Ans. PAJDAŠI - Kratko, a sladko
 10. (-.) Ans. MIHELIČ - Glasba je moj čarobni svet

Predlog tega tedna za glasovanje:
Mladi upi - To sem jaz

 
Kupon št. 248

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, 7. marec, ob 17. uri

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje
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Prodam odojke, težke 30-40 
kg, in prašiče, težke 80-100 
kg. Tel.: 031 306 136

Prodam 3 prašiče, težke okoli 
120 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 77 44 68

Prodamo pitance linije 12, tež-
ke 90-150 kg, in seno v okro-
glih balah. Okolica Brežic. Tel.: 
07 477 80 42, 041 489 225 

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam novo enopostelj-
no spalnico, velikost postelje 
120x200 cm, in 9 bal suhega 
sena. Cena ugodna. 
Tel.: 031 573 849

Prodam stekleno klubsko mi-
zico in električni aparat za ma-
sažo nog oz. stopal. Cena po 
dogovoru. Tel.: 07 81 42 567

Prodam nova notranja vratna 
krila (lahko s podbojem). Več 
različnih dimenzij. Okolica Kr-
škega. Tel.: 051 830 019

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

Kupim stroj za krivljenje plo-
čevine dolžine 1 m ali več. 
Tel.: 040 309 402 

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

Prodam kalano kostanjevo ko-
lje, dolžine 2 m. Možnost prevo-
za. Cena 1 €. Tel.: 031 439 645

Prodam kolje za vinograd in 
paradižnik. Tel.: 030 694 956

Prodam jedilni ter semen-
ski krompir desiree, pšenico, 
ječmen, koruzo, ajdo, slamo, 
molzni stroj, plug. 
Tel.: 031 845 064

ŽIVALI

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + da-
vek. Tel.: 040 673 009

Kupim debele krave in telice 
za zakol ter suhe za dopitanje. 
Plačilo takoj! Tel.: 040 179 780

Kupim teličko simentalko ali 
sivko, staro 12 tednov. 
Tel.: 041 637 277

Prodam odojke, težke 50–150 
kg. Tel.: 031 858 594

Prodam prašiča, težkega cca. 
160 kg, fižol sivček in češnje-
vec ter beli jedilni krompir. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam prašiča, težkega okoli 
180 kg, cena po dogovoru, mo-
žen zakol. Tel.: 031 879 391

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna dosta-
va. Tel.: 040 229 459, Miran Lo-
patič s.p., Pirošica 3b, Cerklje

Prodam kozla, starega 3 leta, 
od koze molznice brez rogov 
zaradi sorodstva. Kupim mla-
dička od rjave koze molznice. 
Tel.: 041 712 976 

Prodam bukova drva za štedil-
nik ali centralno kurjavo, mo-
žna dostava na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

VINOGRADNIŠTVO 
IN ŽIVILA

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžina 2 m, cena 1 €/
kom. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 757 220

Prodam kostanjevo kolje dol-
žine 1,6-2,5 m in seno v refuzi. 
Tel.: 041 832 189

Prodam akacijevo kolje za vi-
nograd, svinjsko polovico ali 
četrtino, zajce in lesena okna 
(115x150 cm). 
Tel.: 070 253 175

Prodam kostanjevo kolje (2 
m), hlevski gnoj in voz (16 col). 
Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam seno in otavo v koc-
kah. Tel.: 041 927 337

Prodam kocke sena, cena 0,10 
€/kg, in samonakladalko Ven-
gler (17 m3), odlično ohranje-
no. Tel.: 031 671 885

Prodam 10 velikih bal sena in 
garažna vrata (240 x 240 cm) 
domače izdelave (okolica Bre-
žic). Tel.: 041 782 366

Prodam seno v kockah, 300 
bal, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 360 712

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

Prodam kalana bukova in 
hrastova drva. Možna dosta-
va. Prodam 20-tonski traktor-
ski cepilec drv, balirko za koc-
kaste bale in trosilec hlevskega 
gnoja. Tel.: 031 594 663

Prodam bukova drva, ceplje-
na na meter. Tel.: 031 697 807

Prodam bukova drva, možen 
razrez in dostava, in hlevski 
gnoj. Tel.: 031 895 748

Najcenejši lesni peleti v Po-
savju. Vreča (15 kg) 3,50 €. 
Slovenski proizvod. Tel.: 041 
614 793. Posebne ugodnosti 
za večje količine in predna-
ročila. Romula d.o.o., Jesenice 
21, Jesenice na Dolenjskem

Prodam več stružnih avtoma-
tov z veliko opreme zaradi za-
prtja obrti – odhod v pokoj. 
Tel.: 041 402 533

Odkup starega železa, radia-
torjev, peči, izrabljenih kme-
tijskih in gradbenih strojev.
Plačamo – odpeljemo! Tel.: 
051 621 223, Janko Zakov-
šek s.p., Vranje 22a, Sevnica

Hladilnico za meso ali zele-
njavo, zorilnico za suhome-
snate izdelke s samodejnim 
uravnavanjem temperature 
in vlage, inox vrata in regale, 
ugodno prodam. 
Tel.: 031 614 401

 

STIKI
Ženitvene, zanimive, raznovr-
stne ponudbe od vsepovsod. 
Tel.: 031 836 378, 03 57 26 
319, Leopold Orešnik s.p., Do-
lenja vas 85, Prebold

78-letni vdovec išče preprosto 
gospo, od 70 do 75 let, za sku-
pno življenje na mojem domu. 
Tel.: 051 766 624

Ne iščem bogatega dekleta ali 
mamice, temveč iskrenost in 
ljubezen. Sem zaposlen s hišo 
in avtom, vendar sam. 
Tel.: 040 309 412

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

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

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

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


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič, Ljubo Motore, Kristina 
Klemenčič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Maruša Mavsar, 
Bojana Kunej, Smilja Radi

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

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: 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: 27.000 izvodov

 

Naslednja številka (6/2015) bo izšla v 
četrtek, 19. marca 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 12. marec.

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 

v petek, 27.3., in v soboto, 28.3., 
mlade rjave, grahaste in črne 

jarkice pa si lahko priskrbite vsak 
delavnik med 16. in 18. uro.

Piščancev bo dovolj za vse.

Spoštovane 
stranke! 

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

s Senovega sporoča, da bo

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 031 676 724.

18. marca prodaja belih 
kilogramskih piščancev ter 

jarkic pri Mirt Alojzu na 
Gmajni 28, Raka, 20. marca 
pa na Kajuhovovi 3, Senovo. 

Vsak četrtek lahko kupite 
enodnevne bele piščance, 

v začetku aprila pa 
bele težke kokoši.

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

beli kilogramski piščanci
v petek, 27. 3., in v soboto, 28. 3. 

Rjave in grahaste jarkice pa 
dobite vsak delavnik. Nudimo 
vam tudi prašiče, težke od 40 

kg dalje, za rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

beli kilogramski piščanci 

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bodo v prodaji 
težki beli piščanci

za zakol, živi ali očiščeni,
od 9. marca dalje.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

PLES OB DNEVU ŽENA
sobota 7. 3. ob 20. uri.

PLES 
sobota 14. 3. ob 20. uri.
zabava z Klapo JADRANSKI MAESTRALI

in SINIŠO ŽUNEC 

rezervacije na:
041 619 293 / 041 734 394

restavracija.stefanic@siol.net
www.restavracija-stefanic.si

BREŽICE
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OKREPČEVALNICA DRNOVO

NOVO OBROKI
za samo 3 €

za socialno ogrožene
(obroke odnesete domov)vsak dan razen nedelje

od 11. do 13. ure Več info na: 041 647 457
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Tanja sicer ne zna pojasniti, 
od kod izvira njena želja po le-
tenju, saj je zanj ni navdušil ne 
vzornik ne šest let po njenem 
rojstvu posnet ameriški film 
Top Gun, ki je v osemdesetih 
letih množično polnil kinema-
tografe. Že kot osnovnošolko 
so jo privlačevali cerkljansko 
letališče in jeklene ptice, ki so 
tedaj pogosteje in v nizkih pre-
letih križale nebo nad našimi 
kraji. Konec tretjega letnika na 
brežiški gimnaziji se je vpisala 
v tečaj padalstva, ob koncu pr-
vega letnika študija na ljubljan-
ski strojni fakulteti - smer letal-
stvo pa je že uspešno zaključila 
šolo jadralnega letenja v Ce-
lju. Tik pred zagovorom diplo-
me v letu 2004, ko se je zaradi 
razo čaranja nad vrsto zavrnje-
nih prošenj za štipendiranje že 
nameravala vpisati na nadaljnji 
študij, četudi so ji kot študent-
ki z visokim povprečjem ocen 
ponudili delo mlade razisko-
valke na fakulteti, je prisluhni-
la kolegu in napisala prošnjo za 
zaposlitev na Letalsko policij-
sko enoto, stacionirano na br-
niškem letališču. Na njeno veli-
ko presenečenje je bila sprejeta 
v tedaj 12-članski kolektiv.

Ob spominih na začetke služ-
bovanja se Tanja od srca na-
smehne, saj ji je eden izmed 
tehnikov, s katerim sicer pogo-
sto in rada leti, tedaj dejal, da z 
njo pač ne namerava leteti, saj, 

po njegovem, ženske za krmi-
lo ladje ali letala pač ne sodijo. 
Na podlagi tega so njuni sode-
lavci takoj sestavili tekst, ki ga 
je moral potrditi s podpisom, 
da bo moral v nasprotnem pri-
meru kolektiv pogostiti s pikni-
kom. To se je tudi zgodilo, saj 
so ga Tanji za tehnika med po-
letom nadzora državne meje 
dodelili takoj, ko je ta po opra-
vljenih 350 urah učenja letenja 
samostojno poletela s helikop-
terjem. Slednje pa se od letenja 
z jadralnim ali akrobatskim le-
talom, kakor pojasnjuje, v mar-
sičem razlikuje, predvsem pa je 
največja razlika pri vzletanju, 
pristajanju in lebdenju v zra-
ku, česar se je najtežje naučiti. 

Medtem ko piloti lahko opra-
vljajo samostojne polete z 

manjšimi helikop-
terji Jet Ranger AB 
206 in helikopterji 
za šolanje ob nad-
zoru meje in pro-
meta, je pravilo-
ma posadka večjih 
helikopterjev vse-
lej dvočlanska, za 
vsak tip pilotira-
nja helikopterja, 
trenutno imajo v 
enoti pet različnih, 
pa je potrebno pri-
dobiti licenco s šo-
lanjem na simula-
torju v tujini. Tanja 
je začela večje he-

likopterje za izvajanje medi-
cinskih intervencij pilotirati po 
pridobljeni licenci za helikop-
ter Agusta A-109E v Italiji, na-
kar so jo čez nekaj časa napotili 
še na šolanje za tip Agusta Bell 
412, s katerim je bila dodeljena 
tudi v posadke pri gorskem re-
ševanju, ki je najbolj zahtevno 
zaradi konfiguracije terena, ne-
predvidljivih vremenskih raz-
mer, pa tudi koordinacije več 
ljudi, vključenih v akcijo. 

Službo opravlja 3 do 4 dni na 
teden, večinoma v 12-urnem 
delovniku, odvisno od tega, 
v katero posadko je dodelje-
na, v dežurno posadko za nuj-
no medicinsko pomoč, gorsko 
posadko, nočno posadko ali za 
policijske intervencije, nadzor 
mej, prometa, iskanje pogre-

šanih oseb ipd., opravljajo pa 
tudi prevoze novorojenčkov v 
inkubatorjih. S policijskim he-
likopterjem opravijo letno med 
30 in 40 tovrstnih prevozov, v 
več kot 30 letih pa je bilo pre-
peljanih že prek 800 nedono-
šenčkov. Kot zanimivost pove, 
da so leta 2010 v letalski eno-
ti za te otroke, njihove starše in 
posadke, ki so izvedle prevoze, 
pripravili srečanje. 

V isti enoti je zaposlen tudi 
njen življenjski sopotnik, s ka-
terim pa zaradi starševskih 
dolžnosti pretežno delata v 
različnih turnusih. V prostem 
času se posvečata izdelavi ul-
tralahkega letala na domačiji 
njenih staršev, kjer sta v ta na-
men dozidala večji prostor, s 
prijateljem pa kupila tudi sta-
rejše akrobatsko letalo, ki ga 
zavzeto obnavljajo in prvi polet  
načrtujejo že poleti. Odkar ima 
otroka, se je sicer spoprijatelji-
la tudi s kuhalnico, še vedno pa 
ima, kakor med smehom pove, 
raje kot »tipična« ženska opra-
vila »zašmirane« roke od leta-
la, polaganje ploščic ali vrtna 
opravila. Tako je danes Tanjino 
življenje razpeto med domačim 
Brezjem pri Dovškem in Men-
gšem, kjer živi s partnerjem in 
3-letno hčerko, ter zemljo in 
nebom. Nedvomno pa bi si, v 
kolikor bi se morala še enkrat 
odločiti, izbrala isti poklic.
 Bojana Mavsar

Duet Maraaya zmagal na Emi, ki je imela tudi posavski 
pridih. Mladi posavski zgodovinarji se predstavljajo 
kot Ritem vodovodarji. Tokrat preberite:

Slovenijo bo na 60. tekmovanju za pesem Evrovizije na Du-
naju maja zastopal duet Maraaya, ki ga sestavljata Raay in 
Marjetka Vovk, s pesmijo Here for You. Speven komad s 
prepoznavnim vokalom, ki malce spomni na Amy Wineho-
use, je na koncu izbralo občinstvo. Tekmovanje je sicer po-
tekalo v dveh krogih. V prvem je tričlanska strokovna žiri-
ja izmed osmih izbrala dve najboljši pesmi, poleg Here for 
You še pesem Šaltinka, ki jo je izvajal Rudi Bučar en Figo-
ni, ter ju uvrstila v superfinale. Na letošnji Emi so se poleg 
omenjenih predstavili še Alya in Neno Belan, Clemens, 
Jana Šušteršič, Martina Majerle, Tim Kores – Kori ter 
skupina I.C.E. (na fotografiji, foto: Petra Hočevar), katere 
član je tudi naš posa-
vski rojak Blaž Soto-
šek. »Na razpis za Emo 
s pesmijo Vse mogoče 
smo se prijavili zad-
nji čas, povsem brez 
kak šnega pričakova-
nja. Za nas je že uspeh, 
da smo se uvrstili med 
osem finalistov. Res je, 
da so bili zadnji dnevi 
priprav precej napor-
ni, vendar smo kljub 
vsemu uživali vsak 
trenutek. Z nastopom 
smo zelo zadovoljni in prav nič razočarani nad končnim 
izidom. Veseli smo, da smo lahko bili del tega, in čestitke 
ekipi RTV-ja za odlično izpeljan projekt, hkrati pa čestitke 
preostalim izvajalcem in zmagovalcu. Katera koli skladba 
bi zmagala, bi bila to odločitev ljudstva in bi zato zmaga 
romala v prave roke,« nam je zaupal bobnar Blaž ter do-
dal, da verjame, da bosta zmagovalca usmerila vso ener-
gijo za nastop na Evroviziji z upanjem, da bosta Slovenijo 
zastopala v najboljši luči. Za skupino I.C.E. nastop na Emi 
hkrati pomeni napovednik za prihajajoč singel, s katerim 
so se predstavili, in tudi napovednik za prihajajočo ploščo 
Tu je raj, ki izide 16. marca. Že štiri dni kasneje bodo ploščo 
predstavili tudi v živo v Ljubljani, kjer bo band hkrati slavil 
deset let obstoja, zato bo dogodek temu primerno prirejen.

Na spletnem portalu youtube smo zasledili nastop mlade 
glasbene skupine na tekmovanju mladih zgodovinarjev, ki 
sliši na ime Ritem vodovodarji (na fotografiji), v sestavi: 
Maj Malečkar, Žan Bračun, Aljaž Arh, Julijan Andre-

jaš, Andraž Logar in Brin Lipovž. Pod vodstvom men-
torja Robija Fuksa so na tolkala zaigrali priredbo pesmi 
Get Lucky, ki jo v originalu izvaja francoski duo Daft Punk, 
in več kot navdušili. Prisluhnite jim!

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

13-letna Aida Perko Praner 
prihaja iz, kot pravi, najlepše 
vasi Župjek na Bizeljskem in 
obiskuje 7. razred OŠ Bizelj-
sko. Pela je že od malih nog, 
ponavadi vsako noč, ko so 
doma vsi že spali, in sanjarila, 
da bo pevka na velikih odrih. 
Zelo dobro se spominja svoje-
ga prvega nastopa na šoli, na 
podlagi katerega se je dokonč-
no odločila, da bo pela. V 4. ra-
zredu je na zimskem festivalu 
prejela prvi pokal, klub temu, 
da ni nastopila v tekmoval-
nem delu, a se je s svojim gla-
som tako dotaknila občinstva, 
da jo je bilo vsekakor treba na-
graditi. Sicer Aida že kar nekaj 
časa nastopa na raznih prire-
ditvah, vsak mesec tudi pope-
stri dogajanje na maminih de-
lavnicah. Lani se je preizkusila 
tudi na festivalu mlade otroške 
popevke Brinjevka, kar je tudi 
pretehtalo, da se je prijavila 
v oddajo Razred talentov. Na-
stop v oddaji ji je bil velik izziv, 
saj je bilo na avdicijo prijavlje-
nih prek 200 otrok. Aida se je 
uvrstila med prvih 16 učencev, 
ki so se pojavili v oddaji. Od za-
četka do finala je odpela 13 pe-

Aidine pesmi se dotaknejo ljudi
ŽUPJEK – Kdor je v zadnjih letih obiskal tradicionalni zimski pevski festival na OŠ Bizeljsko, mu je zagotovo 
v spominu ostala drobna deklica, ki pa je s svojim glasom dobesedno razvnela občinstvo. Aida Perko Pra-
ner je štirikratna zaporedna zmagovalka tega festivala, pred kratkim pa je zmagala tudi v oddaji Razred 
talentov na eni od komercialnih televizij. 

smi, nekatere v duetu in celo 
sekstetu. Ker so od nje zah-
tevali mnogo več, so jo v pri-
merjavi z ostalimi precej stro-
go ocenjevali, kar jo je še bolj 
gnalo in podžgalo ter ji na kon-
cu prineslo tudi zmago. Njene 
nastope so ocenjevali prizna-
ni slovenski glasbeniki, njen 
mentor je bil Aleksander Me-
žek, pevsko pa jo je poučeva-
la še Kristina Oberžan. Aida 
priznava, da zmage ni pričako-
vala. »Želela sem si le tekmo-
vati do konca in prepričati ko-
misijo, da sem si sodelovanje 

v finalnemu delu res zaslužila. 
S sodelovanjem v oddaji sem 
si pridobila veliko izkušenj. 
Predvsem ne smeš biti tekmo-
valen, ampak vztrajen. Sledi-
ti moraš svojim sanjam in biti 
vztrajen tudi takrat, ko morda 
najbolj boli.«

Aida, ki je včasih igrala violi-
no, nastopa pa v mladinskem 
in odraslem ženskem pevskem 
zboru, dramskem krožku, an-
sambelskih igrah ter v šolskem 
ansamblu Fru Fru, se solo pe-
tja uči približno leto in pol (v 
Podljubelju, Ljubljani in sedaj 
v Ljubnem pri Tržiču), pred 
tem se je učila sama ob podpo-
ri svoje mame. Na začetku jo je 
prevzel njen stric Mirko Šli-
bar, sedaj pa je njena učiteljica 
solo petja Ana Marčun, člani-
ca Perpetuum Jazzile. »Najra-
je pojem tiste pesmi, ki se me 
dotaknejo in so težje izvedljive. 
Obožujem pevke, ki so se v ži-
vljenju zelo trudile, da so prišle 
z znanjem in trudom do uspe-
ha,« razlaga Aida, katere pevski 
idoli so med drugim Whitney 
Houston, Céline Dion, Beyon-
cé, Barbra Streisand, Leona 

Lewis, Josh Groban in Bruno 
Mars. Želja talentirane pev-
ke je, da bi v prihodnosti na-
stopala na svetovnih odrih in 
morda tudi kdaj zastopala Slo-
venijo na Evrosongu. »Ko sto-
pim na oder, začutim, da se do-
taknem ljudi, in mislim, da jim 
polepšam vsaj trenutek dneva, 
če ne že kar cel dan. V priho-
dnosti želim peti na svetovnih 
odrih, ker čutim, da je to moja 
pot, predvsem pa želim, da se 
moje pesmi dotaknejo mladih 
ljudi, da skozi mene morda do-
bijo prave smeri. Želela bi jim 
biti vzor.« Aida dodaja, da po-
tihoma razmišlja o šolanju na 
Dunaju ali kje drugje, saj gredo 
pevci tja, kjer ni nobenih ovir 
za unovčenje njihovega talenta. 
Slovenija je namreč pri tem še 
vedno bolj toga in neelastična. 
Sicer pa zase pravi, da je malce 
sramežljivo dekle, ki nima rado 
samo glasbe, ampak tudi živa-
li in naravo ter iskrene, prije-
tne in srčne ljudi. Predvsem pa 
je srečna ob svojih dveh »sme-
šnih« bratih in srčni mamici, ki 
ob uspehih svoje hčerke vedno 
joka od sreče.
 Rok Retelj

Aida Perko Praner  
(foto:�Planet�TV)

Tanja�Novak�(foto:�Robert�Hočevar)

Tanja med nebom in zemljo
SENOVO - 34-letna Tanja iz Brezja pri Dovškem resda nosi najpogostejši slovenski priimek Novak, je pa 
zato prva pilotka helikopterja, ki so jo zaposlili v Letalski policijski enoti, po Alji Berčič, ki je bila pilotka 
helikopterja v Slovenski vojski, pa druga slovenska ženska pilotka sploh. 

VIVINE�PREPROSTE�LJUBEZNI�-�Mešani�pevski�zbor�Viva�iz�Bre-
žic�je�svoj�lanski�letni�glasbeno-scenski�koncert,�naslovljen�
»Preproste�ljubezni«,�22.�februarja�ponovil�še�v�Kulturnem�
domu�Krško.�32�Vivinih�pevcev�in�pevk�pod�taktirko�zborovod-
kinje�Simone�Rožman�Strnad�se�je�predstavilo�z�22�točkami,�
večinoma�priredbami�bolj�ali�manj�znanih�pesmi,�od�franco-
skih�šansonov�in�italijanskih�kancon�do�keltske�pop�glasbe,�
argentinskih�ritmov,�Kreslinovih�evergreenov�in�Ježkovih�pe-
smi.�Kar�dobra�polovica�pevcev�in�pevk�se�je�predstavila�tudi�
v�vlogah�solistov.�� P.�P.,�foto:�Ivan�Rožman


