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KONČNO POMLAD! - Ne le pogled na koledar, tudi vreme nas opominja, da je pomlad vsaj z eno nogo 
že med vrati in samo še malo manjka, da jih dokončno odrine. Verjetno ste mnogi med vami v ogreto 
zemljo svojih vrtičkov in gredic že dali prva semena in sadike, oživela pa so tudi polja in njive, na 
katerih se je pričelo sejanje in sajenje zlasti zelenjave, pa tudi krompirja (na fotografiji). Tega bo letos 
veliko raslo na zelenjadarskem območju ob reki Krki, kjer bo prvo sezono v polni meri zaživela druga 
faza namakalnega sistema Kalce-Naklo, ki še izboljšuje pogoje za to čedalje pomembnejšo kmetijsko 
dejavnost. Upamo, da boste nekaj utripa prebujajoče pomladi začutili tudi v tej številki Posavskega 
obzornika, ki med drugim prinaša tudi tematske strani o zdravju in vitalnosti.  Foto: Peter Pavlovič

Žensk v politiki 
še vedno (pre)malo
 
V Posavju so na vodilnih mestih, predvsem v 
gospodarstvu, moški; javne zavode in občinske 
uprave pa v večini primerov vodijo pripadnice 
nežnejšega spola - žensk, ki so vodile občino, 
pa je le za vzorec. Statistični podatki se sicer 
spreminjajo in kažejo na to, da se vedno več 
žensk odloča za vstop v politiko.

 Stran 3

Naglušnost, nevidna 
invalidnost
V Društvu gluhih in naglušnih Posavja opozarjajo 
na problematiko naglušnosti, ki povzroča težave 
v komunikaciji in je, kot pravi sekretarka društva 
Vlasta Moškon, nevidna in premalo poznana 
invalidnost. Prizadevajo si zagotoviti večjo pomoč 
osebam s tovrstnimi težavami. 

 Stran 6

Skrbi jih upadanje članstva

Svetniki so znova rekli »ne«
V Bistrici še enkrat o proračunu 
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Dalmatinova 3, 8270 Krško, 
Tel. : (07) 490 23 60

Praznujte z nami
materinski dan

Vabljeni!

Pomladno znižanje!

www.secom.si

Ob 20-letnici DV Sremič organiziramo tradicionalni 

Praznik vina 
ob Bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti

Zbiranje vzorcev vina (2 litra):
• petek, 20., in sobota, 21. marec: Kmetijska trgovina Cerjak, Bukošek 69;
• nedelja, 22. marec: Turistična kmetija Glas, Sremič 62, od 8. do 13. ure.

SLAVNOSTNA PRIREDITEV s pogostitvijo
OB 20-LETNICI DRUŠTVA VINOGRADNIKOV SREMIČ

Kulturni dom Krško, petek, 17. april, ob 19. uri

Informacije: 041 679 189 

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

mob: 031 369 744   tel: 07 49 62 469

Kjer vas bomo razvajali 
z našimi domačimi 
dobrotami iz 
mesne kuhinje.

Ulica kozjanskih borcev 18, Brežice 

Tudi ob
veliki noči! 
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povedali so - O izplačilu visokih honorarjev

Martin Šoško, Brežice: Ob tako izraziti krizi 
tako visoki dodatni dohodki zelo bodejo v oči, 
še zlasti, ker imamo na drugi strani množico 
brezposelnih ljudi, tudi z ustreznimi izobraz-
bami in znanji. Zato bi se dalo tukaj narediti 
več reda. Sicer pa je to moje splošno mnenje 
in ne sodba, ker premalo poznam to zadevo. 

Če je ministrica pod težo očitkov odstopila, je to njena odloči-
tev, saj je najbrž presodila, da je to potrebno.

Snježana Pungerčič, Sevnica: Danes, ko ve-
čina delavcev v Sloveniji trdo dela za borih 
400 do 600 evrov mesečno in so srečni, če 
sploh redno dobijo plačilo, tako visoki hono-
rarji akademikov presegajo vse meje pameti 
in dobrega okusa. Ko nam država grozi z uki-
nitvijo sredstev za dodatno strokovno pomoč 

našim otrokom, šolo v naravi, ljubiteljsko kulturo itd., bi morali 
biti ravno dobro plačani akademiki moralni vzor naše družbe.

Boštjan Pirc, Krško: Visoki honorarji so po-
sledica sistema, ki dopušča, da se nekateri 
'mastijo' z davkoplačevalskim denarjem in si 
tudi sami sebi izplačujejo visoke honorarje, 
čeprav so že sicer pošteno plačani. Sprašujem 
se, kako sploh lahko opravljajo dodatno delo, 
če imajo že pri rednem delu le-tega 'vsaj' za 

poln delovni čas. Odstop ministrice pozdravljam, ampak nisem 
prepričan, da bo sistem zaradi tega kaj spremenjen.

Župan Ladko Petretič je pred 
svetnike prišel s številčno pov-
sem enakim predlogom pro-
računa, kot ga je občinski svet 
zavrnil na drugi redni seji, 
opredelil se je le do številnih 
stališč in predlogov sedem-
članske svetniške skupine, 
med katerimi naj bi bili neka-
teri že vključeni v proračun, a 
ne jasno razvidni, ob tem je ob-
činska uprava delno popravila 
letni program prodaje in na-
bave občinskega premoženja 
za leto 2015. Kmalu je posta-
lo jasno, da omenjena svetni-
ška skupina takšnega prora-
čuna ne namerava potrditi, saj 
so bili njihovi predlogi po nji-
hovem mnenju premalo upo-
števani. »Smo zaman zapravili 
1000 evrov za to sejo?« je vpra-
šala svetnica Melita Skušek in 
dodala še vprašanje, ali so tri-
je svetniki (ob njej še Robert 
Zagorc in Aleš Kegljevič), ki 
niso del opozicijske skupine, 
drugorazredni. »Nisem prišel 
na občino, da se bom ukvarjal 
z birokracijo, namesto da bi se 
ukvarjal s pravimi problemi,« 
je svetnikom dejal župan Lad-
ko Petretič in jih opomnil, da 
so zamešali funkciji občinske-
ga svetnika in župana, ki nosi 
končno odgovornost za pro-
račun. »Župan mora spoznati, 

Svetniki so znova rekli »ne«
KOSTANJEVICA NA KRKI – Medsebojna obtoževanja, prerekanje in popolna blokada. S temi besedami lahko 
opišemo trenutno stanje v kostanjeviškem občinskem svetu, ki tudi na tretji redni seji ni potrdil (popra-
vljenega) predloga občinskega proračuna, a ga je župan kljub temu poslal v javno obravnavo.

da mora sodelovati s svetniki, 
ki imajo večino, sicer proračun 
ne bo šel skozi,« pa mu je od-
vrnil svetnik Anton Zagorc in 
dodal, da svetniška skupina ne 
blokira župana, pač pa on blo-
kira razrešitev t. i. telefonije. 
»Vsega je kriva ta nesrečna te-
lefonija, zaradi 40 ljudi, ki niso 
podpisali poravnav, zapravlja-
mo občino,« je kasneje menil 
župan.

Po daljši razpravi, v kateri se 
je kresalo tako med svetniki in 
občinsko upravo kot med sve-
tniki samimi, so le prišli do bi-
stva – v čem se tokratni pre-
dlog proračuna razlikuje od 
prejšnjega? Po ugotovitvi, da 

v bistvu v ničemer, razen v ne-
katerih notranjih prerazpore-
ditvah, so svetniki opozorili še 
na nekaj projektov, ki jih pogre-
šajo v načrtu razvojnih progra-
mov (Skuškova denimo ener-
getsko sanacijo šolske stavbe, 
Mateja Jurečič obnovo stra-
žnega stolpa v Črneči vasi). H 
glasovanju sta se sprva prija-
vila le Skuškova in R. Zagorc, 
ostalih šest na seji prisotnih 
svetnikov in svetnic pa ne, kar 
je pomenilo, da seja ni sklep-
čna. Po nekajminutnem pre-
moru  so glasovanje ponovi-
li in tokrat so svojo prisotnost 
prijavili vsi svetniki, Skuškova 
in Zagorc sta glasovala za pro-
račun, Jurečičeva proti, osta-

li pa niso oddali glasu. Župan 
je ugotovil, da sklep ni sprejet, 
a je na podlagi poslovnika ob-
činskega sveta predlog prora-
čuna vseeno poslal v 15-dnev-
no javno obravnavo. Marjan 
Jerele je nato predlagal, da bi 
proračun na nek način javno 
predstavili, a konkretnega do-
govora, kdaj in kje naj bi se to 
zgodilo, ni bilo. 

Razprava mimo pravil, ki jih 
določa poslovnik, na kar je 
tako župana kot svetnike opo-
zorila tudi predsednica nad-
zornega odbora občine Cvet-
ka Vukčevič Kofol, se je sicer 
začela že pri potrditvi zapisni-
kov dveh minulih sej, ki so ju 
svetniki sprejeli šele po uskla-
ditvi dopolnitev, nadaljevala 
pa pri pobudah, predlogih in 
vprašanjih. Tudi pri tej točki 
so se nadaljevali očitki o tem, 
kdo je kriv, da po petih mese-
cih od lokalnih volitev občina 
še nima proračuna in kdo koga 
blokira. V vsej tej zmedi je ja-
sno le, da bodo kratko zagoto-
vo potegnili občani, ki ne žu-
pana ne svetnikov niso izvolili 
zato, da bodo eden drugemu 
dokazovali svojo moč, ampak 
zato, da bodo delali za razvoj in 
boljše življenje v občini.
� Peter�Pavlovič

Želijo delež krškega NORP-a
Svetnica Jožica Lešnjak je občinsko upravo vprašala, ali so še 
možnosti, da se kostanjeviška občina dogovori s krško za so-
razmeren delež (glede na število prebivalcev ob ločitvi občin) 
sredstev za omejeno rabo prostora zaradi NEK. »Ko so potre-
bovali kredite, so nas prosili, naj potrdimo delitveno bilanco 
in da se bomo dogovorili kasneje, zdaj pa ni nič,« je dejala. Di-
rektorica občinske uprave Judita Lajkovič je menila, da za 
dogovor ni možnosti, možna je le tožba, ki pa bo po njenem 
mnenju težko prinesla uspeh. Zadeva sicer zastara naslednje 
leto. Lešnjakova je podala tudi pobudo za odkup t. i. Bučarje-
ve hiše, ki bi lahko služila za društva in prireditve, Marjan Je-
rele pa je podal pobudo za ureditev primernega prostora za 
druženje mladih.

Statistika je največja laž, pravi ponarodela »modrost«. Nanjo 
sem se spomnil ob statistični analizi zastopanosti žensk v po-
savskih občinskih svetih, ki je kljub opaznim premikom po za-
dnjih lokalnih volitvah še vedno dokaj nizka oz. le tretjinska. 
Podatek, da jih je bilo na kandidatnih listah skoraj polovica, 
priča, da tudi ženske raje volijo moške kandidate. Županji smo 
tako ali tako v zgodovini imeli le dve, po reformi lokalne sa-
mouprave pa so jo, kot nadomestno županjo, izvolili le v Ra-
dečah, kjer tudi prednjačijo po zastopanosti žensk v lokalni 
politiki. Ali niso izvoljene zato, ker jih premalo kandidira oz. 
ne kandidirajo tiste, ki so »izvoljive« (nazadnje so bile v šestih 
občinah Posavja med 17 kandidati le tri), ali pa pač ne kandi-
dirajo, ker menijo, da nimajo možnosti za izvolitev, je vpraša-
nje, podobno tistemu o jajcu in kokoši. Ženske so očitno »abo-
nirane« le na podžupanska mesta, kjer se večinoma ukvarjajo 
z »mehkejšimi« področji, t. i. družbenimi dejavnostmi, sodelo-
vanjem z društvi ipd.

Toda ta statistika ne pove vsega. Ne pove, da so na čelu občin-
skih uprav, pa tudi njihovih oddelkov, v veliki meri ravno žen-
ske. V Posavju trenutno kar petim od šestih občinskih uprav 
načelujejo ženske. V treh največjih občinah (Krško, Brežice, 
Sevnica), katerih uprave so razdeljene na oddelke, je kar 11 
od 16 vodij oddelkov žensk. Zlasti direktorice, pa tudi vodje 
oddelkov, naj bi imele, kot je občasno slišati od poznavalcev 
lokalno-političnega zakulisja, večji vpliv na občinsko politiko, 
kot bi jim ga morda pripisali glede na njihov uradniški polo-
žaj. Zagotovile so si ga skozi večletno službovanje, med katerim 
so sistem, vključno z njegovimi stranskimi ulicami, bližnjicami 
in luknjami, spoznale »v drobovje«, medtem ko se na funkcio-
narskih položajih moški pogosteje menjajo, gotovo pa tudi z 
ambicioznostjo, ki je moškim včasih manjka ... Moj namen ni, 
da bi presojal, ali je ta »zakulisen« vpliv žensk dober ali slab, 
menim le, da ga moramo upoštevati pri presoji vloge žensk v 
odločevalskih procesih na lokalni ravni.

Sicer pa je že kar nekaj žensk, ki so se v politiki povzpele vi-
soko, potožilo, da se jim strožje gleda pod prste (in v denarni-
ce) kot njihovim moškim kolegom. Svojevrstno potrditev tega 
smo doživeli ob letošnjem dnevu žena, ko je morala ob razkri-
tju škandaloznih, a menda povsem zakonitih honorarjev t. i. 
akademske elite ministrica Setnikar Cankarjeva nemudoma 
ponuditi svoj odstop, premier pa ga je brez oklevanja sprejel, 
hkrati pa sta se tako premier Cerar kot minister Mramor, ka-
terih honorarji so resda manj vnebovpijoči, precej lažje ubra-
nila pritiska medijev in javnosti. Seveda teh primerov ne mo-
remo povsem enačiti, kaj šele braniti odhajajočo ministrico, 
toda - gre res samo za vprašanje višine honorarjev in kje je po-
tem meja sprejemljivosti? Ali pa lahko med vrsticami razbere-
mo sporočilo, da je greh ženske, ki dodatno (mastno) zasluži, 
večji od greha moškega? Nisem prepričan, da je to sporočilo, 
ki si ga želimo ob 40-letnici dneva žena kot mednarodno pri-
znanega praznika ... Odnos do ženskega spola se zrcali v deja-
njih, ne v lepih besedah.

Ženske - vplivne, 
a tudi ranljive

komentar

Piše: Peter Pavlovič

KRŠKO - Za danes popoldne je krški župan mag. Miran Stanko 
sklical 4. sejo občinskega sveta, ki bo obravnaval predlog o spre-
membah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu v starem 
mestnem jedru, ki se nanaša na ureditveno območje prostora, na 
katerem se nahaja objekt nekdanje Železnine. Na tem mestu se 
predvideva namreč odstranitev obstoječega objekta in gradnja 
nove poslovne, stanovanjske ali poslovno stanovanjske stavbe. 
Svetniki bodo prejeli v sprejem tudi letošnji program izobraže-
vanja odraslih v občini, ki ga izvaja Ljudska univerza Krško, Ob-
čina pa za izvedbo programov namenja okoli 78.600 evrov pro-
računskih sredstev. Seznanili se bodo tudi z letnim poročilom 
o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega 
organa petih občinskih uprav in o vključenosti Občine Krško v 
družbo CeROD. Občina ima med 15 občinami - družbenicami si-
cer drugi največji lastniški delež na regijski deponiji, a je ta ob-
čini zaradi izgradnje infrastrukture za sortiranje in obdelavo od-
padkov ter skorajšnjega obratovanja kompostarne v Spodnjem 
Starem Gradu pomembna le z vidika odlaganja ostankov meša-
nih komunalnih odpadkov, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti. 
Ker kot družbenica ne more izstopiti iz CeROD-a, sta si z druž-
bo Kostak kot izvajalcem javne gospodarske službe zadala cilj še 
dodatno zmanjšanje odloženih odpadkov na regijsko deponijo, 
lani so teh iz občine Krško prepeljali in na njej odložili 3.176 ton, 
letos pa načrtujejo še dodatno znižanje na 1.650 ton odloženih 
odpadkov na regijsko deponijo. 
Med še vrsto obravnavanih točk bo občinski svet med drugim po-
trdil tudi zaključni račun proračuna občine za minulo leto, spre-
jel pa naj bi tudi kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov v ob-
čini Krško, ki opredeljuje dolžnosti in pravice nosilcev funkcije, 
njihovo nezdružljivost z drugimi funkcijami, koruptivna dejanja, 
komunikacijo z mediji itd. B. M.

Danes seja krških svetnikov

BREŽICE - V Brežicah je včeraj, 18. marca, potekala že tretja de-
lavnica v sklopu Start:up šole, ki jo organizira Zavod za podje-
tništvo, turizem in mladino Brežice v sodelovanju s Tehnološkim 
parkom Ljubljana. Udeleženci so do sedaj spoznali osnove podje-
tništva, načrtovanje in razvoj poslovne ideje, zakonitosti trženja 
s poudarkom na uporabi socialnih omrežij za marketing ter raz-
lične vire financiranja podjetja. Šole se redno udeležuje 20 posa-
meznikov, ki skozi pridobljena znanja ter komunikacijo z izva-
jalci in drugimi člani skupine razvijajo in brusijo svojo poslovno 
idejo. Na zadnjem srečanju 25. marca bodo pridobljeno znanje 
že lahko uporabili v praksi, saj bodo svojo dodelano idejo pred-
stavili ostalim udeležencem v skupini, ki jih bodo pokomentira-
li, prav tako tudi mentorji.  P. P.

Start:up šola v polnem teku

BISTRICA OB SOTLI – Nocoj bo v Bistrici ob Sotli potekala izre-
dna seja občinskega sveta, na kateri bodo svetniki nadaljevali s 
sprejemanjem dopolnjenih odlokov, in sicer odloka o proračunu 
za leto 2015, seznanili se bodo z odlokom o spremembah in do-
polnitvah odloka o gospodarskih javnih službah ter sprejemali 
dopolnitve odloka, ki vsebuje podrobnosti o organizaciji in de-
lovanju občinske uprave Občine Bistrica ob Sotli. Izredna seja je 
nujna, saj se mora Občina jasno in v celoti usklajeno odzvati na 
januarsko obvestilo države, da bo morala vrniti okoli 300.000 
evrov evropskih sredstev za delne nepravilnosti pri rekonstruk-
ciji ceste do Svetega Križa. Temu zapletu je bila skoraj v celoti na-
menjena tudi zadnja seja občinskega sveta 13. marca, pri čemer 
so svetniki zavrnili obravnavo predloga proračuna, ki ni vseboval 
omenjenega zahtevka za vračilo sredstev in je bil zaradi tega, po 
mnenju svetnikov, nepopoln in nepripravljen za obravnavo. So-
financirana cesta do Svetega Križa, ki je izredno pomembna za 
redni tranzit, je bila obnovljena leta 2013, lani pa je Služba Vla-
de za razvoj in kohezijsko politiko pri nadzoru ugotovila kar ne-
kaj nepravilnosti pri izvedbi, med drugim, da je obnovljena cesta 
krajša od načrtovane, hkrati pa naj bi na primer pri sami obnovi 
nastali tudi stroški za storitve, ki naj ne bi bile izvedene. Drža-
va, kot vedno pogosteje v primerih nepravilnosti, zahteva vrači-
lo celotnega zneska sofinanciranja, pri čemer Občina še čaka od-
govor Ministrstva za finance, ali je možno vračilo po obrokih in 
kako ta zahtevek pravilno vključiti v občinski proračun. Pretre-
sala so se in se najbrž še bodo vprašanja o tem, v kakšni meri in 
zakaj so nepravilnosti nastale, vprašanja o možnostih pravniške-
ga pristopa ter vprašanje najema kredita, ki ga bo Občina potre-
bovala, saj je vsota 346.236,55 evra vračila za manjši proračun, 
kakršen je bistriški, resnično velik zalogaj. 
 M. M.

Nocoj še enkrat o proračunu 
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gledala v oči in to večina ljudi 
ceni še danes,« se je dotakni-
la še moralnih človeških vre-
dnot. Breda Mijović se je nato 
po skoraj devetih letih vode-
nja sevniške občine vrnila na-
zaj v gospodarstvo, zaposlila 
se je na oddelku za marketing 
v sevniški Lisci, kjer je ostala 
vse do svoje upokojitve. 

V KRŠKEM IN BREŽICAH 
LE PODŽUPANJE

Občin Krško in Brežice ni ni-
koli vodila ženska, obe pa sta 
imeli podžupanje. V krški ob-
čini je podžupanja z najdalj-
šim stažem Ana Somrak, saj 
je na tem mestu že četrti man-
dat, skrbi pa predvsem za po-

dročje dela urejanja prostora 
in varstvo okolja, za sodelo-
vanje in usklajevanje s kra-
jevnimi skupnostmi, skrbi za 
pomoč na področju zaščite in 
reševanja, ukvarja pa se tudi z 
romsko skupnostjo … Za vstop 
v politiko se je odločila na po-
budo kolega, ki jo je povabil, 
naj kandidira na njegovi listi 
in tako je leta 1998 prvič se-
dela v občinskem svetu obči-
ne Krško. »Politika zahteva ce-
lega človeka, ženske pa želimo 
delati več stvari. Sama sem na 
tej svoji skoraj 17-letni politič-
ni poti veliko zamudila - kot 
žena, mati, gospodinja, prija-
teljica … Dnevi, meseci in leta 
se nikoli ne vrnejo. Predvsem 
pa sem ugotovila, da mi je ve-
dno primanjkovalo časa samo 
zame, za mojo dušo. Morda je 
to razlog, da ženske, ki se od-
ločajo za vstop v politiko, pre-
tehtajo vse te dejavnike in se 
zato ne odločajo za politično 
pot, razen če se ta ne razvije 
v poklicno pot,« je opisova-
la svojo pot dolgoletna krška 
podžupanja, ki je dodala, da je 
vsak človek drugačen, ženske 
pa po njenem mnenju v politi-
ko prinašajo drugačen pogled 
na svet, na življenje, na proble-
me in iskanje rešitev. Menila je 
še, da spol nima pomembnej-
še vloge na izvolitev, ampak 
drugi dejavniki, kot so status 
stranke ali liste v času volitev 
na državnem in lokalnem ni-
voju, prepoznavnost kandi-
datke oz. kandidata in njenih 
oz. njegovih podpornikov. »Še 
vedno pa moramo biti ženske 
bolj vztrajne kot moški, če že-
limo v politiki nekaj doseči,« 
je zaključila. 

Brežiška podžupanja, 30-le-
tna Katja Čanžar, je najmlaj-
ša podžupanja v Posavju. Leta 
2010 je bila prvič izvoljena v 
brežiški občinski svet, pred 
tremi leti pa je prvič prevze-
la zadolžitve podžupanje, ko 
je na tem mestu nasledila Pa-
tricio Čular ( v zadnjem dese-
tletju sta bili v Brežicah pod-
županji tudi Milena Jesenko 
in Vladka Kežman). Lani ji je 
župan Ivan Molan izkazal za-
upanje s tem, ko jo je ponovno 
imenoval na funkcijo. Univer-
zitetna diplomirana polito-
loginja ob tem pravi, da je bil 
prvi vstop na kandidatno li-
sto občinskih volitev preplet 
želje po sooblikovanju kra-
jevnega in lokalnega življenja, 
radovednosti in »preizkusa« 
teoretičnega znanja iz polito-
logije v praksi. »Župan mi je s 
funkcijo poklicne podžupanje 
dal priložnost, ki sem jo brez 
oklevanja zajela z ’veliko žlico’. 
Moja ’zelenost' ob imenovanju 
je bila celo prednost, saj mla-
dost spremlja zagnanost, sa-
moiniciativnost, dinamičnost 
in velikokrat zelo pomembno 
neobremenjenost, kar pa so 
močne karte tudi na politič-
nem parketu,« je razmišljala. 
Glede na to, da je poklicna pod-
županja, to v grobem pome-

ni kombinacijo pisarniškega 
in terenskega dela. Udeležuje 
se društvenih dogodkov, ki so 
priložnost za pogovor z mar-
ljivimi prostovoljci in ostalimi 
občani, osredotočila pa se je 
tudi na pridobivanje sredstev 
iz razpisov in projektov pri 
Evropski komisiji. Z rojstvom 
hčere je dodatno motivacijo 
našla v pripravi dogodkov in 
projektov za najmlajše, delu-
je pa tudi na področju sociale. 
»Nauk uspešnega delovanja v 
občinski politiki je predvsem 
trdo delo. Zgolj slednje prina-
ša rezultate,« je razvijala mi-
sel o svojem delu in dodala, 
da mlade v Brežicah zelo za-
nima politika, saj so se na lan-
skih lokalnih volitvah števil-
ni odločili kandidirati. Glavni 
problem pa je po njenem mne-
nju v tem, da stranke ne pre-
poznajo mladih kot tistih, »ki 
bi vlekli glasove« in jih tako ne 
postavijo v ospredje, na t. i. iz-
voljiva mesta, kljub temu, da 
se je že večkrat pokazalo, da 
so ravno mladi zelo marljivi v 
občinskem svetu. 
 Smilja Radi

Na zadnjih lokalnih volitvah 
so morale politične stranke 
oziroma liste na svoj seznam 
uvrstiti najmanj 40 % žensk 
in če temu ni bilo tako, so mo-
rale občinske volilne komisije 
zavreči tiste liste, ki tega niso 
upoštevale. Kljub temu pa je 
delež žensk v občinskih svetih 
še vedno manjši od priporo-
čenega, čeprav se število kljub 
vsemu povečuje. Naša analiza 
je pokazala, da je na lanskih 
jesenskih volitvah za občin-
ske svetnice kandidiralo 357 
kandidatk oz. 45 % vseh kan-
didatov. Danes sedi v vseh še-
stih posavskih občinskih sve-
tih 118 svetnic oz. svetnikov, 
med katerimi je 40 oz. 34 % 
žensk. In če naredimo primer-
javo z mandatom prej (2010–
2014), ugotovimo, da je bilo 
takrat izvoljenih le 24 oz. 20 % 
žensk. Še podrobnejši pregled 
stanja pa nam pokaže nasle-
dnjo sliko - v novem manda-
tnem obdobju sedi v 30-član-
skem občinskem svetu občine 
Krško 11 oz. 37 % svetnic, kar 
je precej več kot mandat prej, 
ko so bile le štiri. Precej dru-
gačna slika je v občini Breži-
ce, kjer sedi v enako številč-
nem občinskem svetu le šest 
oz. 20 % žensk, v prejšnjem 
mandatu pa je bilo izvoljenih 
osem. V občini Sevnica je v 
25-članskem občinskem svetu 
deset oz. 40 % občinskih sve-
tnic, v prejšnjem mandatu so 
bile le tri. V 10-članskem ob-
činskem svetu občine Kosta-
njevica na Krki so tri ženske 
(30 %), mandat prej sta bili le 
dve. V občini Bistrica ob Sotli je 
v 7-članskem občinskem sve-
tu, tako kot v prejšnjem man-
datu, le ena svetnica, kar pred-
stavlja 14 %. Največji delež 
žensk pa imajo v občini Rade-
če, kjer sedi v 16-članskem ob-
činskem svetu devet oz. 56 % 
žensk, v prejšnjem mandatu 
jih je bilo šest.

ŽUPANJO SO IMELI 
V RADEČAH ...

V lanski jeseni, ko so poteka-
le tudi županske volitve, je 
bilo v 212 slovenskih občinah 
na ta pomemben položaj izvo-
ljenih le 16 žensk. V primerja-
vi s preteklim mandatom, ko 
so županje vodile (samo) de-
set slovenskih občin, opazimo, 
da se je njihovo število pove-
čalo, a ne v Posavju. Rafaela 
Pintarič, ki je kot nepoklicna 
županja tri leta vodila občino 
Radeče, v novem mandatnem 
obdobju 2014-2018 ni kandi-
dirala, ostaja pa občinska sve-
tnica. »Razlogi, da ni več žensk 
na funkciji županje, so verje-
tno različni. Vsekakor je sla-
ba popotnica to, da je politika 
oz. stranke na slabem glasu. 
Sama kot predsednica lokalne 
stranke Zveza za napredek Ra-
deč, že vrsto let delujem v po-
litiki na lokalnem nivoju. Usta-
novitelji naše stranke, ki letos 

praznuje 20 let, so že v usta-
novnih aktih zapisali, da de-
lujemo na lokalnem nivoju in 
neodvisno od raznih parcial-
nih interesov in navodil posa-
meznih političnih strank, kljub 
temu da se z njimi povezujemo 
in sodelujemo. To se je pokaza-
lo kot dobra popotnica. Če po-
znaš delovanje državne in lo-
kalne uprave, je eden izmed 
razlogov za nevstop v politiko 
lahko tudi prenormirana zako-
nodaja, administrativne ovire, 
kar pomeni nenehno ’roma-
nje’ v Ljubljano zaradi soglasij, 
usklajevanj in prepričevanj za 
investicijske projekte, ter po-
litična nestabilnost. Eden od 
razlogov, da se ženske redke-
je odločajo za vstop v politi-
ko pa je tudi usklajevanje do-
mačih obveznosti in skrb za 
otroke, saj ženska še vedno 
podpira vsaj dva od verjetno 
pravilno pregovorno treh vo-
galov v hiši,« je pojasnjevala še 
vedno (pre)majhen delež žen-
sk na političnem parketu nek-
danja radeška županja. 

Na samo vodenje ene manjših 
slovenskih občin pa ji ostaja-
jo lepi spomini in nepozabne 

izkušnje: »V Zasavju in v Po-
savju sem bila edina županja, 
v celjski regiji pa ena od dveh. 
Županje iz vse Slovenije smo 
se zbrale dvakrat letno. Sre-
čanje je imelo vedno temo oz. 
rdečo nit - enakost med spolo-
ma, potekala pa je tudi izme-
njava izkušenj pri vsakodnev-
nem opravljanju te odgovorne 
funkcije. Lepo so me sprejeli 
tudi posavski kolegi, s kateri-
mi je bilo prijetno sodelovati. 
Bili so spoštljivi, pripravlje-
ni pomagati z nasveti in nudi-
ti pomoč. No, včasih sem ime-
la občutek, da so zaradi moje 
prisotnosti malce v zadregi, a 
smo to hitro rešili. Sodelovanje 
je dobro potekalo, še posebno 
s sosednjo občino Sevnica, a 
v prihodnje, če želimo uspeti 
kot regija, bo moralo biti tega 
še več. Predvsem se bo potreb-
no potruditi pri ustvarjalnem 
povezovanju ljudi od Radeč do 
Bistrice ob Sotli in vseh ’vmes’, 

pri čemer pa je vaš časopis za-
gotovo eden izmed velikih po-
vezovalcev tega posavskega 
prostora.« 

… ŠE PREJ PA V SEVNICI

Ženske so si v preteklosti žele-
le voditi tudi sevniško občino, 
a doslej je uspelo le eni - Bre-
di Mijović. Občino Sevnica je 
vodila kot predsednica skup-
ščine od sredine aprila 1986 
pa do konca decembra 1994. 
V politiko je vstopila iz gospo-

darstva, kjer je v podjetju Ju-
tranjka prvih pet let uspešno 
vodila TOZD Baby z 260 zapo-
slenimi, naslednjih pet let pa 
še TOZD Radna. »Moj vstop v 
politiko je bil povsem naklju-
čen, saj se s politiko prej ni-
sem nikoli ukvarjala. Kot uspe-
šna gospodarstvenica sem bila 
najprej povabljena h kandida-
turi za delegatko v družbeno-
politični zbor takratne občin-
ske skupščine, po izvolitvi so 
mi takoj ponudili mesto pred-
sednice družbeno politične-
ga zbora in kmalu nato sem 
postala predsednica Skupšči-
ne Občine Sevnica. Še danes 
mi je v ponos, da sem kot Ne-

sevničanka lahko opravljala 
to najodgovornejšo funkcijo v 
občini, ki je bila moj dom ce-
lih 30 let,« je obudila spomin 
danes upokojena in v Ljublja-
ni živeča Breda Mijović, ki je s 
svojim delom in načinom vo-
denja pustila v sevniški obči-
ni pomembne sledi. Pri tem pa 
je imela ves čas močno oporo 
v svojem možu. »Brez njega 
vseh tako zahtevnih funkcij ne 
bi zmogla opravljati ob druži-
ni z dvema otrokoma. Ob mo-
jem vstopu v politiko je bil sin 
Dejan star 10 let, hči Maja pa 
le 6 let in dejstvo je, da sta od-
raščala predvsem z očetom, saj 
sem sama zaradi izjemno od-
govornih del, ki sem jih opra-
vljala, prihajala domov bolj 
pozno. Kolikor mi je čas dopu-
ščal, pa sem skušala v družini 
nadoknaditi svojo vsakodnev-
no odsotnost predvsem ob 
večerih in ob koncih tedna,« 
je pripovedovala in nato izpo-

stavila, da je imela pri vodenju 
občine tudi izjemno dobro eki-
po sodelavk in sodelavcev. »Še 
posebej sva se zelo dobro do-
polnjevali s predsednico Izvr-
šnega sveta Marijo Jazbec, po 
njenem povratku v gospodar-
stvo pa tudi z njenim nasledni-
kom Marjanom Kurnikom. 
Po uvedbi večstrankarskega 
sistema nam je uspelo prese-
či strankarsko rivalstvo, saj 
smo zastavljene programe in 
cilje dosledno izvajali nad-
strankarsko!« je ponosno de-
jala in med pomembnejše do-
sežke uvrstila reorganizacijo, s 
katero so zmanjšali število za-
poslenih v občinski upravi in 
dosegli bolj učinkovito ter ob-
čankam in občanom prijazno 
opravljanje storitev. 

Z izjemno dobrim sodelova-
njem s posamezni ministr-
stvi so v času njenega vodenja 
sevniške občine uspeli v ob-
čino pripeljati tudi veliko do-
datnih državnih sredstev za 
pomembne investicije. »S po-
sluhom za vsa področja druž-
benih dejavnosti smo kljub 
skromnim proračunskim sred-
stvom uspeli izboljševati kva-
liteto osnovnega zdravstva, 
šolstva, otroškega varstva in 
sociale. Z ureditvijo obrtne 
cone in z ukrepi za spodbu-
janje podjetništva smo zna-
tno pripomogli k razvoju obr-
ti in podjetništva v občini; s 
pospešenim urejanjem komu-
nalne infrastrukture po vseh 
krajevnih skupnostih smo za-
gotavljali kar se da enakome-
ren razvoj celotne občine, kar 
je tudi rezultiralo v skoraj ne-
okrnjeni sestavi občine tudi po 
uvedbi zakona o lokalni samo-
upravi. Takrat se je odcepila le 
Krajevna skupnost Bučka. Z 
dobrim sodelovanjem v Svetu 
posavskih občin smo kot naj-
manjša posavska občina uspeli 
zadržati sedeža regijskega za-
voda za zaposlovanje in regij-
ske geodetske uprave. Naštela 
bi lahko še številne druge do-
sežke občine v tem obdobju, a 
za prav vse lahko le rečem, da 
so bili rezultat usklajenih pri-
zadevanj vseh nas, od vodstva 
občine preko vseh strokovnih 
služb do vseh občanov, ki so s 
številnimi samoprispevki in z 
neposrednim delom vsak do-
prinesli svoj delež pri celovi-
tem razvoju, ki smo ga sku-
paj dosegli,« so oživeli njeni 
spomini. Pri tako širokem po-
dročju dela, predvsem pa pri 
delu z ljudmi, je naletela tudi 
na številne probleme, ki jih je 
skupaj s sodelavci skušala re-
šiti v skladu s pristojnostmi 
in možnostmi. »Nikoli nisem 
obljubljala, česar ne bi mogla 
tudi uresničiti, vedno sem lju-
dem skušala natočiti ’čistega 
vina’, kar ni bilo ravno politič-
no modro, vendar mi je moja 
odkritost in poštenost pri delu 
omogočala, da sem lahko sle-
hernemu človeku mirno po-

Ženske v posavski politiki

V Posavju doslej le dve županji  
POSAVJE - Vloga žensk se je skozi zgodovino spreminjala in če so bile včasih samo gospodinje, se je ta podoba v sodobni družbi močno spremenila - vedno več je 
namreč tistih, ki želijo biti dejavne kot enakopraven partner v sooblikovanju lokalne in svetovne politike, v gospodarstvu, v javnih ustanovah in v civilni družbi. 

Rafaela�Pintarič

Breda�Mijović

Ana Somrak

Katja�ČanžarDelež občinskih svetnic se je 
v primerjavi s prejšnjim mandatom 

povečal z 20 na 34 %.



Posavski obzornik - leto XIX, številka 6, četrtek, 19. 3. 20154 UTRIP REGIJE

kronika

PRIJELI »TISKARJE« EVRSKIH PONAREDKOV - Kriminalisti 
PU Novo mesto so v sodelovanju z ljubljanskimi stopili na prste 
devetim ponarejevalcem in distributerjem 50-evrskih bankov-
cev. Večina "tiskarjev", starih med 17 in 49 let, je doma iz Po-
savja, tudi organizator. Na domovih šestih osumljencev so med 
hišnimi preiskavami našli in zasegli več ponarejenih bankov-
cev, tiskalnike, barvne kartuše, že razrezan papir, računalnik, 
ob tem pa tudi manjšo količino konoplje, več ukradenih pred-
metov in celo puško z daljnogledom, dušilec zvoka, pištolo in 
nekaj nabojev. Kolikšno korist si je združba ovadenih prido-
bila z nelegalno dejavnostjo, kriminalisti sicer še ugotavljajo, 
a naj bi ta znašala prek 30.000 evrov, saj so od aprila lani pre-
poznali in izločili iz prometa že 432 ponaredkov, a naj bi jih 
bila večja količina še vedno v obtoku. Ponaredke so spravljali 
v obtok predvsem na območju Ljubljane, pa tudi drugih kra-
jih in celo v tujini. Unovčevali so jih po gostinskih lokalih, tr-
žnicah, pekarnah, cvetličarnah, trgovinah in ostalih prodajnih 
mestih, kjer so predvideli, da bodo manjše možnosti, da pona-
redke odkrijejo. Kriminalisti so ob pripravljavcih in tiskarjih 
odkrili tudi organizatorje in ulične distributerje.

KONOPLJA V »KUFRU« - Policisti PP Obrežje so v noči na 15. 
3. opravili na avtobusu hrvaških registrskih tablic mejno kon-
trolo potnikov, prevoznega sredstva in prtljage, pri čemer so 
v enem izmed kovčkov, katerega lastništvo še ugotavljajo, na-
šli 12 paketov s prepovedano konopljo in injekcijsko iglo z ne-
znano vsebino. 

VINJENA RAZGRAJALA - Krški policisti so bili 10. 3. nekaj po 
18. uri obveščeni, da moški v vinjenem stanju razbija po vratih 
stanovanja in vpije na mimoidoče. Ker se 26-letni kršitelj tudi 
ob njihovem prihodu ni pomiril, so uporabili prisilna sredstva 
in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Štiri dni kasneje so do-
poldan zaradi prijave o kršitvi javnega reda in miru posredo-
vali tudi brežiški policisti, in sicer v gostinskem lokalu, kjer je 
vinjen 34-letni kršitelj žalil in grozil gostom lokala. Tudi nje-
ga so namestili »na hladno«.

NEVARNE NAJDBE - 15. 3. je občan v kraju Dobeno našel mi-
nometno mino italijanske izdelave, kalibra 45 mm. Ostanek iz 
2. sv. vojne, in sicer topovsko granato, je v prvem tednu mar-
ca odkrila tudi občanka v gozdu pri naselju Rožno. Obe najd-
bi sta odstranila regijska pirotehnika.  Zbrala: B. M.

Karel Kožar, Dolenja Pirošica: Cepljenje bi 
moralo biti obvezno, saj gre konec koncev za 
zdravje celotne generacije. Potrebno se je pra-
vočasno zaščititi pred boleznimi. Ko slednje iz-
bruhnejo, je namreč že prepozno in se lahko 
samo še tepemo po glavi. Sam sem bil vedno 
cepljen, tudi moji otroci, vedno pa k cepljenju 

nagovarjam tudi svoje vnuke, da ne bi imeli nepotrebnih težav.

Cvetka Lindič, Boštanj: Zdravje bi moralo biti 
na prvem mestu, zato sem mnenja, da bi mo-
ralo biti cepljenje otrok obvezno, kajti s tem bi 
preprečili izbruh marsikatere bolezni. Vem, da 
želijo starši za svoje otroke le najboljše, zato je 
potrebno zaupati priporočilom uradne medici-
ne. Moja otroka, ki sta že polnoletna, sta opra-

vila vsa cepljenja in do sedaj ni bilo nobenih stranskih učinkov.

Sonja Škoberne, Krško: Jaz sem še stara ge-
neracija in zagovornica cepljenja otrok, kot 
smo mi svoje v 70. letih. Po mojem mnenju bi 
o cepljenju ali ne cepljenju otroka morala od-
ločati zdravstvena stroka, saj zato jo pa ima-
mo, osebni zdravnik otroka, ki ima vpogled v 
njegovo zdravstveno stanje vse od njegovega 

rojstva dalje. 

Brigita Dvornik Knežević, Brežice: Ko bom 
imela svoje otroke, se nagibam k temu, da jih 
bom dala cepiti. Mislim, da je več posledic, če 
se otrok ne cepi. Je pa prav, da o tem odločajo 
starši sami, kaj bodo storili. Skrbijo me sicer pri-
meri, ki jih uradna medicina ne prizna, mogoče 
tudi ni dovolj raziskano, se pa vseeno pojavijo 

reakcije na cepivo in imajo otroci zaradi tega trajne posledice. 

Vse več staršev se odloča, da svojih otrok ne bodo dali 
cepiti in v Sloveniji so se med drugim ponovno pojavile 
ošpice. Kaj vi menite o cepljenju, bi moralo biti obvezno 
ali naj imajo starši pravico, da se sami odločijo glede tega, 
kako ravnate (ste ali boste) sami?

anketa

Kaj vam pomeni nagrada 
GZS? Kako so informacijo o 
tem sprejeli v kolektivu in 
kako v družini, morda tudi 
poslovni partnerji in prija-
telji?
Ta nagrada je pomembna za 
vse: za zaposlene in za njihovo 
motivacijo, saj je o energetiki 
v zadnjem času slišati malo 
pozitivnih zgodb, za poslovne 
partnerje, da nas jemljejo še 
bolj resno, pa tudi zame oseb-
no nagrada pomeni priznanje 
mojega in našega dela. Je pa 
dejstvo, da odgovarjamo tako 
predstavnikom lastnikov kot 
odjemalcem elektrike in veči-
na se jih kar dobro zaveda po-
membnosti našega dela.

To je v zadnjih letih že druga 
nagrada GZS (po Stanetu Ro-
žmanu leta 2011), ki je šla 
v posavske energetske vr-
ste. To verjetno tudi nekaj 
pomeni.
Vemo, da je energetika glavni 
steber Posavja, in sicer tako 
po dodani vrednosti in kapi-
talu, kot tudi po številu zapo-
slenih, predvsem pa po kvali-
teti kadra na tem področju, z 
GEN-I pa je tudi izvozno naj-
pomembnejša panoga. Težko 
si zamišljamo Posavje  brez 
energetike.

Kako vidite vlogo GZS po 
vseh spremembah, ki so se 
zgodile? Kdo ima podobno 
vlogo pri spodbujanju go-
spodarstva v svetu oz. v so-
sednjih državah?
Mislim, da ima zbornica zelo 
pomembno vlogo, še posebej 
v slovenski družbi, ki sicer ni 
preveč naklonjena gospodar-
stvenikom, delu, podjetništvu, 
ustvarjanju, lastnini, kapitalu, 
ampak je usmerjena bolj druž-
boslovno. Tudi mediji malo pi-
šejo o gospodarstvu, pa še ta-
krat najraje o gospodarskih 
zdrahah in mahinacijah, ne pa 
o zdravem gospodarstvu. V go-
spodarstvu dela 600 tisoč lju-
di. Naš izvoz in naš standard 
sta odvisna od gospodarstva, 
ne od drugih zadev. Proračun 
je možno polniti le, če gospo-
darstvo deluje. Želel bi si še 
večje vloge gospodarske zbor-
nice in boljše prepoznavnosti 
gospodarstva, pa tudi obvezno 
članstvo v gospodarski zbor-
nici, četudi z minimalno čla-
narino. Na ta način bi imela 
zbornica večjo moč vplivanja 
na spremembe miselnosti v 
Sloveniji v smeri, da bi ustvar-
janje in podjetnost res posta-
la vrednota. Tudi sam posku-
šam preko upravnega odbora 
posavske zbornice doseči to 
razumevanje, vendar ga je za-
enkrat še premalo.

Kot predsednik upravnega 
odbora GZS Posavje goto-

vo poznate razmere v posa-
vskem gospodarstvu. V ka-
terih panogah vidite največ 
možnosti za razvoj?
Poleg energetike priložnosti 
vidim v kovinsko-predeloval-
ni industriji, v podporni indu-
striji za avtomobilsko indu-
strijo, kot jo ima Novo mesto, 

v strojegradnji, ki že ima tra-
dicijo v tem prostoru, pa tudi 
v storitvenih dejavnostih. Kar 
nekaj posavskih podjetij pro-
izvaja dobre izvozne artikle. 
Prihodnost vidim predvsem 
v podjetjih z bogatim inženir-
skim znanjem, ki seveda po-
trebujejo izobražen in visoko 
motiviran kader. Tega moraš 
seveda dobro plačati, davč-
ni sistem pri nas pa temu ni 
naklonjen zaradi progresivne 
davčne lestvice. Nedavno sem 
imel na obisku ambasadorja 
Gruzije, kjer imajo 20-odsto-
tno obdavčitev dela enako za 
vse, pri nas pa obdavčitev ra-
ste z izobrazbo. Na tem podro-
čju bi morali davčni sistem po-
staviti malo bolj razumno, ker 
smo zaradi njega nekonku-
renčni v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami. Posa-
vsko gospodarstvo mora te-
meljiti na razvoju, ne na delov-
no intenzivnih panogah, kot v 
preteklosti. Na žalost pa okoli 
70 % zaposlenih v gospodar-
stvu v Posavju še vedno preje-
ma minimalno plačo za teko-
čim trakom, kar je na dolgi rok 
neperspektivno. Prihodnost 
imajo podjetja, ki imajo viso-
ko dodano vrednost in izvaža-
jo, teh pa je na srečo kar nekaj.

Kako ocenjujete prispevek 
energetike v posavskem 
gospodarstvu in kako se ta 
kaže v konkretnih prime-
rih?

Predvsem je pomembna veri-
ga vključenosti zaposlenih v to 
panogo, ki je bistveno večja, 
kot jo ekonomisti ocenjujejo. 
Če poenostavim: če pride v re-
gijo na račun energetike letno 
150 milijonov evrov, imajo od 
tega koristi ljudje, ki tu živijo 
in ustvarjajo. To pomeni, da je 

v to verigo vpetih zelo veliko 
domačih izvajalcev, konkre-
tno: Kostak, Numip, Elmont, 
Sipro, izpostava IBE, zdaj tudi 
Metalna, lokalni gradbinci in 
prevozniki, ne nazadnje go-
stinci. Tudi če večji izvajalci 
prihajajo od drugod, smo za-
interesirani, da v delo vključi-
jo tudi lokalna podjetja.

Kako pa ocenjujete delež 
ostalega gospodarstva?
Definitivno je premajhen. Že-
lel bi si, da bi se ostalo gospo-
darstvo bistveno bolj razvilo, 
pa tudi, da bi bila naklonjenost 
podjetništvu s strani občin, 
tega prostora in družbe, večja. 
Ne moremo se nadejati razma-
ha podjetništva oziroma pri-
hoda novih podjetij v regijo, 
če podjetnikom zemljišče za-
računavamo po 50 evrov/m2, 
poleg tega pa morajo vna-
prej plačati tudi vse storitve. 
V Gruziji, kot mi je povedal že 
omenjeni ambasador, dobi in-
vestitor zemljišče in vse pri-
ključke zastonj, poleg tega ima 
še olajšave pri davkih in druge 
ugodnosti, ob tem pa moramo 
vedeti, da ima Gruzija šestod-
stotno gospodarsko rast. Tu 
imamo še ogromno prostora, 
saj nismo pozitivno naravna-
ni do gospodarstva. 

Večkrat sem že rekel, da bi 
morali spremeniti način fi-
nanciranja občin, fakultet in 
razvojnih organizacij, to je 

ključ do sprememb v družbi. 
V zadnjih letih smo od 40 mi-
lijonov evrov evropskih sred-
stev milijon ali dva nameni-
li za pomoč gospodarstvu, 
ostalo pa smo porabili za iz-
gradnjo infrastrukture, ki dvi-
guje standard. A kolesarske 
steze pač ne prinašajo delov-
nih mest. Pogrešam vizijo pri 
načinu delitve davkoplačeval-
skega denarja. Ampak priha-
jajo drugačni časi, tudi pred-
sednik vlade je na podelitvi 
nagrad GZS nakazal nekatere 
spremembe in že to, da sta bila 
na omenjeni slovesnosti priso-
tna oba predsednika (predse-
dnik vlade in predsednik dr-
žave, op. p.), kaže na to, da ju 
zanima, kako razmišlja gospo-
darstvo.

Kakšne so trenutne možno-
sti, da bi v Posavju pridobili 
tako imenovane green field 
investicije? 
Predvsem bi morali investitor-
jem zastonj ponuditi prostor 
in vse potrebne priključke. Na 
ta način se nam bo vloženi de-
nar povrnil skozi njihovo de-
javnost, dohodnino, davek na 
dobiček ipd., ne pa s trgova-
njem z zemljišči. To ne sme biti 
cilj občine. Sicer bodo investi-
torji iskali možnosti drugje, 
tudi čez mejo, kjer so gospo-
darstvenikom bolj naklonjeni. 
Na Slovaškem denimo so znali 
ustvariti pogoje, ki so prijazni 
do tujih investicij in so v njiho-
vo državo privabili tudi kapi-
tal. Niso pa investitorji pripra-
vljeni vložiti ogromno denarja 
v nekaj, kar bo prineslo rezul-
tate čez komaj deset ali dvaj-
set let. Čim manj jih moramo 
obremeniti z začetnimi stro-
ški, saj jih imajo že tako dovolj 
s tem, da postavijo objekte in 
kupijo stroje, dobijo delavce in 
pridobijo trge za svoje izdel-
ke, če pa morajo še preplačati 
prostor za svoje delovanje, ne 
bo tukaj proizvodnje postavil 
nihče. Tudi zaradi tega so naše 
industrijske cone premalo iz-
koriščene.

Za nakup in ureditev teh ze-
mljišč smo dali denar občani, 
zakaj jih torej ne bi dali v upo-
rabo? V nasprotnem prime-
ru je to mrtev kapital. Seve-
da pa imajo župani drugačne 
poglede in se želijo obnašati 
tržno, po možnosti na takšen 
način, da zemljišče kupijo po 
pet, prodajo pa po 50 evrov. 
Ne vedo pa, da so s tem izčr-
pali gospodarstvo, saj se mo-
rajo podjetja, če želijo kupiti 
zemljišče v coni, zadolžiti pri 
bankah. Zato te cone ne zaži-
vijo.

Kje še vidite vlogo občin pri 
vzpodbujanju gospodarskih 
aktivnosti?

Martin Novšak, nagrajenec GZS:

Nisem naklonjen subvencijam, 
ki imajo le kratkoročne učinke
KRŠKO – Eden izmed osmih nagrajencev Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2014 je tudi direktor GEN 
energije Martin Novšak. Julija bo minilo že deset let, odkar je na čelu t. i. drugega energetskega stebra, pre-
stižna nagrada pa je zagotovo dobra popotnica pred vnovično kandidaturo za to mesto.

Martin Novšak

Cepiti ali ne cepiti?
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Če gledamo zgodovinsko, so 
imele občine v Jugoslaviji ne-
kaj časa zelo močno gospodar-
sko vlogo. Niso skrbele samo 
za urejanje lokalnih potreb 
prebivalstva kot danes. Pospe-
ševale so in tudi investirale v 
gospodarstvo. Ta investicijska 
moč danes ni dovoljena, rav-
no nasprotno. Želim si, da bi 
Slovenija spoznala, da mora-
mo znanje, najboljši kader in 
kapital vrniti v gospodarstvo. 
Brez tega ne bo gospodarske 
aktivnosti, visoke dodane vre-
dnosti in izvoza. V tem prime-
ru bi morala drugačno poli-
tiko voditi tudi država. Če pa 
bili npr. dohodnina, davek na 
nepremičnine in del davka na 
dobiček glavni vir občinskega 
proračuna, bi bilo občinam v 
interesu dati svoj prostor na 
razpolago, zato, da bi kasne-
je na ta način dobile povrnjen 
denar. Potem bi se seveda tudi 
število občin zmanjšalo.

Kakšno je vaše mnenje o 
turizmu kot gospodarski 
panogi nasploh in kakšne 
možnosti ima turizem v Po-
savju?
Posavje ima s Termami Čatež, 
turizmom na kmetijah itd. ve-
liko perspektivo v turizmu, 
seveda pa so tudi tu določe-
ne omejitve. Moramo razu-
meti, da tudi v turistično raz-
vitih državah, kot so npr. Švica, 
Avstrija, Nizozemska, tudi Hr-
vaška, večino BDP prispeva in-
dustrijska dejavnost. Bi si pa 
želel, da bi se Posavje bolj uve-
ljavilo na turističnem zemlje-

vidu Slovenije, kjer celotna 
vzhodna regija ni tako zasto-
pana kot zahodna, zlasti Pri-
morska in Gorenjska. Na tem 
področju moramo še veliko 
narediti, da bomo enakovre-
dni, saj imamo kaj pokazati. 
Od cerkva, samostanov in ga-
lerij do vinogradov in zdravi-
lišč. Ob tem je treba dodati, da 
tudi ta turizem poganja gospo-
darstvo. Naša storitvena de-
javnost in remonti v času, ko 
potekajo, prinašajo 70-80 % 
nočitev v regiji, na to dejstvo 
pozabljamo, poleg tega ti lju-
dje tukaj pustijo še nekaj de-
narja. Turizem je tako seveda 
pomemben, nisem pa za to, 
da bi morali na tem področju 
ogromno subvencionirati, ker 
to ne bo dalo rezultatov.

V GEN energiji si prizade-
vate za sprejem odločitve 
in gradnjo drugega bloka JE 
Krško. Kakšne posledice bi 
imela ta velikanska investi-
cija v kratkoročnem in dol-
goročnem pogledu?
Za državo bi to pomenilo, da 
bi verjetno približno dve tre-
tjini tega kapitala prišli iz tu-
jine, kar bi povzročilo dva do 
tri odstotno rast BDP samo v 
letih gradnje, torej bi imela 
velik ekonomski učinek. Re-
cimo vsaj na ravni dvakratni-
ka letnega prometa pri gra-
dnji avtocest. V investicijo bi 
se vključilo veliko dobaviteljev 
in podizvajalcev: cementarne, 
železarne, gradbena operati-
va, storitvena dejavnost itd. V 
času delovanja novega objekta 

pa bi trajno prinesla en odsto-
tek BDP letno, kar je tudi ve-
liko za Slovenijo. Odstotek od 
triodstotnega proračunskega 
primanjkljaja bi lahko pokri-
li le z jedrsko investicijo, pa 
še to govorim le v primeru, če 
bi imela Slovenija 50-odstotni 
delež v investiciji. 

V lokalnem prostoru pa bi bilo 
pozitivnih učinkov še bistve-
no več, od aktiviranja turistič-
nih in storitvenih dejavnosti 
do novih idej in znanja, ki bi 
prišlo v ta prostor. Še večji uči-
nek pa bi imel drugi blok na 
zanesljivo oskrbo z električ-
no energijo, varovanje oko-
lja in relativno dostopno ceno 
električne energije, da ne go-
vorimo o konkurenčnosti go-
spodarstva. Ta odločitev bi 
absolutno pomembno vpliva-
la na naš standard življenja, 
saj je energetika temelj delo-
vanja sodobne družbe. Kakor 
se bomo odločili oz. kakor si 
bomo postlali, tako bomo spa-
li. V zadnjih desetletjih smo 
pod nemškim vplivom na tem 
področju malo zatavali in veli-
ko denarja vložili v druge vire 
energije, pa bi bilo boljše, če 
bi ga vložili v jedrsko energi-
jo. Vprašanje pa je, kdaj bomo 
to spoznali.

Kakšne so možnosti, da se v 
kratkem začne gradnja HE 
na srednji Savi in kakšno 
vlogo bo imela pri tem GEN 
energija?
Najprej moramo zgraditi hi-
droelektrarne na spodnji Savi, 

v kar smo vložili že kar nekaj 
denarja. V trenutnih zaostre-
nih gospodarskih razmerah 
komaj zagotavljamo denar za 
izgradnjo teh elektrarn, tako 
da vzporedna gradnja ob za-
enkrat nizkih cenah električ-
ne energije in prihodkih ni 
možna. Srednja Sava je pro-
jekt, ki ga je potrebno podob-
no kot spodnjo Savo primer-
no razdeliti na infrastrukturni 
in energetski del, tudi način fi-
nanciranja. Če bomo v tem vi-
deli »new deal« za Slovenijo, 
ki rešuje tudi druge probleme, 
kot so čistost vode, komunika-
cije, infrastruktura, poplavna 
varnost, je to priložnost tudi 
za energetiko. Bomo pa mora-
li podobno kot na spodnji Savi 
imeti podporo tudi v zakono-
daji. Brez tega ne bo vključe-
nosti vseh, ki morajo sode-
lovati pri takšnem projektu, 
od predstavnikov cestnega 
omrežja, železnic in telekomu-
nikacij, do lokalnih skupnosti. 
Če bo prišlo do primernega 
dogovora z omejenimi daja-
tvami, ima srednja Sava veli-
ko perspektivo. 

Moramo pa vedeti, da je inve-
sticijski potencial HSE zaradi 
TEŠ 6 omejen za kar nekaj let 
vnaprej, mi pa moramo ob niz-
kih cenah električne energije 
na trgu in relativno veliko in-
vesticijah, ki jih izvajamo, tudi 
paziti na porabo sredstev. Po-
leg tega se vloženi denar v pri-
meru gradnje hidroelektrarn 
povrne šele v daljšem časov-
nem obdobju.

Kako komentirate nedavno 
ponovno objavljene name-
re, da bi združili oba ener-
getska stebra?
Mislim, da je to malo poeno-
stavljeno slikanje situacije in 
možnosti. Prvič je to z vidika 
konkurence in evropskih di-
rektiv po mojem mnenju sko-
raj nemogoče, ne nazadnje pa 
imamo že zdaj skupno upra-
vljanje preko Slovenskega dr-
žavnega holdinga. Ocenjujem, 
da je upravljanje z energetski-
mi podjetji relativno dobro, 
ne nazadnje na DUTB nima-
mo niti enega posojila. Me-
nim, da so podjetja v državni 
lasti v osnovi dobro upravlja-
na. Na Družbo za upravljanje 
terjatev bank so bili namreč 
preneseni večinoma krediti 
zasebnih podjetij. Drug vidik 
pa je, da združevanje stebrov 
ne rešuje ključnih problemov 
v energetiki, kot so financira-
nje in redno obratovanje Ter-
moelektrarne Šoštanj ter ne-
vzdržne tržne razmere. 

Ali je denar, ki ga na pod-
lagi omejene rabe prostora 
zaradi jedrskega objekta, 
ki ga lokalnim skupnostim 
prispeva GEN energija, po 
vašem mnenju racionalno 
izkoriščen in kakšne bi bile 
vaše smernice, če bi lahko o 
tem odločali?
Tudi kot predsednik uprav-
nega odbora GZS Posavje me-
nim, da bi ta denar moral biti 
porabljen za bolj razvojno na-
ravnane projekte, ne nazadnje 
zakaj ne tudi za ustanavljanje 

novih podjetij, v katerih bi se 
lahko zaposlili mladi, ali pa za 
pomoč gospodarstvu, ne pa za 
zadovoljevanje trenutnih po-
treb oziroma tako imenova-
nega nadstandarda. Nisem na-
klonjen subvencijam, ki imajo 
lahko le kratkoročne učinke 
in ne rešujejo ključnih pro-
blemov. Želim si, da bi ta de-
nar investirali v nova delovna 
mesta, ki bi prinesla prihod-
ke na mednarodnem trgu. Si-
cer pa zneski, ki jih posavske 
občine dobijo iz tega naslova, 
niso majhni, zato je pomemb-
no, da je njihova poraba tran-
sparentna.

Si zaradi te nagrade morda 
obetate večjo moč v pogovo-
rih oz. pogajanjih z lastniki 
glede porabe dobička?
Vsak, ki ima moč, mora zelo 
paziti, kako z njo ravna. Naj-
slabše je, če to moč izkoriščaš. 
V tej nagradi nikakor ne vidim 
večje moči, dojemam jo pred-
vsem kot priznanje vsem lju-
dem, ki so delali oziroma de-
lajo pri nas, pa tudi našemu 
premišljenemu delovanju. 
Prav gotovo pa bom sedaj še 
bolj odločen pri uresničeva-
nju vizije tega podjetja, inve-
sticij, ki jih izvajamo, in usme-
ritev, ki jih imamo. Ne bom 
pustil, da bi barantali z nami, 
pa tudi, da nekdo čez noč uni-
či, kar smo s skupnimi močmi 
ustvarili v zadnjih letih. Moja 
resnična moč so zaposleni v 
skupini GEN.

� Peter�Pavlovič

Kot je zbranim delegatom ga-
silskih društev povedala pred-
sednica GZ Krško Ana So-
mrak, so tudi v minulem letu 
z dokaj dobro opremljenostjo, 
ustreznim znanjem in usposo-
bljenostjo operativne enote na 
območju obeh občin v sklopu 
osnovne naloge zagotavljale 
požarno varnost, pri čemer je 
glavni vir sredstev za delova-
nju v višini 177.660 evrov za-
gotovila občina Krško, 54.800 
evrov pa so pridobili iz naslo-
va požarnega sklada. Dobršen 
del sredstev od skupno dobrih 
250.000 evrov sredstev na le-
tni ravni bodo tudi letos na-
menili za poplačilo zavaroval-
nih premij za gasilska vozila 
in odplačilo nabavljenih vozil 
na leasing ali kredit, z razpo-
ložljivimi sredstvi pa tudi iz-
vedli načrtovano opremljanje 
enot, vaje, kvize, tekmovanja, 
izobraževanja, seminarje, leto-
vanje za mladino v Nerezinah 
ipd. Med drugim je izpostavila 
tudi, da so v zvezi nadvse po-
nosni, da je nekdanji dolgole-
tni poveljnik GZ Krško, sedaj 
pa njen podpredsednik Av-
gust Mlakar, v minulem letu 
prejel nagrado Gasilske zve-
ze Slovenije Matevža Haceta 
in se se tako kot dobitnik tega 
najvišjega gasilskega prizna-
nja postavil ob bok trem do-
sedanjim prejemnikom: Pavli 

GZ Krško v 60. letu delovanja
KRŠKO - V krškem gasilskem domu so se 13. marca na letni skupščini zbrali predstavniki Gasilske zveze 
Krško, ki jo tvori 24 prostovoljnih gasilskih društev iz krške občine ter dve iz občine Kostanjevica na Krki. 
Slednja bodo v mesecu  juniju slavnostno obeležila 60 let delovanja zveze. 

Koman, Francu Černeliču in 
Slavku Šribarju. Navezujoč 
na letošnji jubilej zveze je tudi 
povedala, da bo ta slavnostno 
obeležen v Krškem 12. juni-
ja, ko bo GZ Krško prejelo tudi 
zlati znak CZ.

Poveljnik GZ Krško Borut Arh 
pa je v svojem poročilu pove-
dal, da so enote društev v mi-
nulem letu na območju obči-
ne Krško posredovale pri 19 
požarih na objektih, osem-
krat pri požarih v naravi oz. 
na prostem, enajstkrat pri po-
plavah, trikrat pri vetrolomu, 
po dvakrat pri plazovih in nu-
denju tehnične pomoči ter en-
krat pri eksploziji v objektu. Še 
posebej je poveljnik Arh po-

hvalil vsa društva in posame-
znike, »ki so z nesebično po-
močjo priskočili na pomoč pri 
odpravi posledic žleda v Po-
stojni ter odpravi posledic po-
plav v Srbiji. Odprava gasilcev 
v Srbiji, v kateri je sodelovala 
tudi enota PGE Krško, je preje-
la bronaste znake civilne zašči-
te,  podeljeni pa so bili ob dne-
vu CZ v Brežicah (prejemniki: 
Marko Mlakar, Matej Markl, 
Marko Prevolšek in Avgust 
Mlakar)«. Za nudenje pomoči 
ob lanskoletnih septembrskih 
poplavah sta bronasti  znak CZ 
prejeli društvi iz Prekope in 
Kostanjevice na Krki, srebrni 
znak CZ pa poveljnik tamkaj-
šnje CZ Robert Zagorc. Arh je 
med drugim še povedal, da so 

se v minulem letu na področju 
pridobivanja specialnosti štir-
je prostovoljni gasilci udeležili 
tečaja za bolničarja, devet čla-
nov je opravilo tečaj za upora-
bo dihalnega aparata, šest čla-
nov za tehničnega reševalca, 
28 članov za delo z motorno 
žago, deset članov se je uspo-
sabljajo za gašenje notranjih 
požarov modul A, po trije za 
strojnika in in uporabnike ra-
dijskih zvez ter po en član za 
gašenje požarov v naravi, men-
torja mladine in inštruktorja. 
Državnega gasilskega tekmo-
vanja se je udeležilo enajst 
ekip, tekmovanja na nivoju GZ 
Krško pa v vseh kategorijah 
skupno kar 60 ekip.
 Bojana Mavsar

Ob�GZ�Krško�bosta�v�letošnjem�juniju�60�let�delovanja�obeležili�tudi�brežiška�in�sevniška�GZ.

BREŽICE - V počastitev 40-letnice razglasitve 8. marca za 
mednarodni dan žena je potekala 5. marca v malem avdito-
riju Posavskega muzeja Brežice okrogla miza na temo »Kaj 
je feminizem danes in ali ga potrebujemo?« Poleg muzeja 
jo je soorganizirala Iniciativa za demokratični socializem, 
lokalni odbor Posavje.

Okroglo mizo na temo položaja žensk v sodobni družbi so soo-
blikovale absolventka anglistike in sociologije kulture ter članica 
programskega odbora Inštituta za delavske študije Anita Tolić, 
mag. Mateja Tominšek Perovšek iz Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije in študentka arhitekture Polona Drobnič iz študentske 
organizacije Iskra. Med izrečenimi mislimi je prevladovalo mne-
nje, da imajo ženske v sodobni družbi še vedno manj pravic kot 
moški. To se morda še najbolj odraža pri iskanju službe, saj imajo 
v marsikaterem podjetju prednost moški, prav tako pa ni ravno 
veliko število žensk na vodilnih položajih, tiste pa, ki so, pa imajo 
mnogokrat nižjo plačo kot moški. »Ženska se še vedno dojema kot 
lastnina moškega,« je bilo eno izmed mnenj Polone Drobnič, ki je 
še dodala, da so mnoge matere »resnično srečne takrat, ko se nji-
hove hčerke naučijo kuhati in šivati«. Na ta pojav, ko se v času vse 
večje brezposelnosti žensko ponovno postavlja v vlogo gospodi-
nje in matere, je opozorila tudi Anita Tolić, ki pa je dodala, da so 
ženske lahko veliko več kot le matere in gospodinje. »V družbi se 
je treba boriti za odpravljanje krivic, za vzpostavljanje pravičnej-
še družbe in kaznovati nasilje. Med moškim in žensko je potreb-
no sodelovanje«, pa je menila mag. Mateja Tominšek Perovšek.

V pogovoru z obiskovalkami in obiskovalci je eden izmed njih 
menil, da je takšno stanje rezultat tržnega kapitalizma, ki spod-
buja »borbo vsakega z vsakim«. »Če bo veljal samo diktat dobič-
ka, bo šlo vse k vragu; v kapitalizmu bo ženska postala samo telo 
za potešitev spolne sle!«  S. Radi

O ženskah v sodobni družbi

Sodelujoče�na�okrogli�mizi�z�moderatorko,�brežiško�slikarko�
in�članico�lokalnega�odbora�IDS�Vesno�Davidovič.
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BREŽICE – Člani Društva za preprečevanje osteoporoze Po-
savje so se 4. marca množično udeležili letnega zbora, ki je 
potekal v Mladinskem centru Brežice. Na srečanju je pred-
sednica društva Milena Jesenko predstavila opravljeno delo 
v minulem letu, zastavili pa so tudi program za leto 2015.

Glede na (z)možnosti članov in priložnosti so v društvu zadovolj-
ni z opravljenim delom, ki stremi k zdravemu življenju za trdne 
kosti. Osteoporoza je namreč degenerativna bolezen kosti, za ka-
tero je značilno izgubljanje kostne mase, zaradi tega so kosti ob-
čutljivejše za zlome. Za krhkost kosti in posledične zlome bolniki 
lahko veliko storijo sami z zdravim načinom življenja. Zelo po-
membna je pravilna prehrana, nadvse pomembno je redno giba-
nje, zato organizirajo terapevtske vaje, s predavanji strokovnja-
kov pa ozaveščajo člane in tudi širšo javnost.

Na tokratnem zboru je na temo o sarkopeniji predavala Darja 
Gašperlin Dovnik, dr. med., spec. za gin. in por. Beseda sarko-
penija izhaja iz grških besed sarx (meso) in penia (izguba). Za 
sarkopenijo je značilno upadanje mišične moči, ki sčasoma po-
stane tako majhna, da pomembno zmanjša zmožnost opravlja-
nja gibalnih nalog. Zato so tiste starejše osebe, ki so manj aktivne 
oziroma eksplozivne, hkrati tudi manj gibalno sposobne, zara-
di sarkopenije prihaja tudi pogosteje do padcev. Upad mišične 
mase lahko preprečimo z rednimi vajami za moč ter z zadostnim 
energetskim in beljakovinskim vnosom hranil.

Da društvo uspešno izvaja program, sodeluje s Termami Ča-
tež, Splošno bolnišnico Brežice, Zdravstvenim domom Sevnica, 
Zdrav stvenim centrom Aristotel, d.o.o., Krško in še z drugimi dru-
štvi s področja zdravja. Strokovno pomoč društvu nudi tudi Zve-
za društev bolnikov z osteoporozo Slovenije. Predsednica zveze, 
zdravnica Duša Hlade Zore, je na srečanju pohvalila delo posa-
vskega društva, prav tako predsednik Društva za zdravje srca in 
ožilja Slovenije – podružnice Posavje Franc Černelič. Druženje 
je bilo namenjeno še kratki telesni vadbi z Alenko Slatner, sre-
čanje pa so sklenili z lepimi melodijami, ki so jih izvedli teno-
rist Marko Železnik, sopranistka Željka Smičibrada in citrar-
ka Anja Drstvenšek.
� N.�Jenko�Sunčič

Kot je v obsežnem poročilu 
poudarila predsednica dru-
štva dr. med. Alenka Krenčič-
-Zagode, lahko sami in s stro-
kovno podporo zmanjšamo 
nevarnost nastanka bolezni. 
Poudarek mora biti na prepre-
čevanju in zgodnjem odkriva-
nju bolezni, začeti je treba že 
pri najmlajših, z zdravim na-
činom življenja. Res je, da ži-
vimo v času, ko se življenjska 
doba daljša, ob tem pa nas pe-
sti vedno večje število bolnih 
ljudi. Ogrožajo nas srčno-žilne 
bolezni, možganska kap, slad-
korna bolezen, zlasti po 60. 
letu rak. Kot je dejala dr. Kren-
čič-Zagodetova, se veliko ljudi 
sprašuje, zakaj zbolijo tisti, ki 
niso nikoli kadili, ki niso tež-
ki, ki se pravilno prehranjuje-
jo, ki se gibljejo, ki se po pravi-
lih izpostavljajo soncu …? Na 
ta vprašanja ni ustreznih, pra-
vih odgovorov. Je pa potreb-
no nadaljevati s preventiv-
nimi programi Zora, Dora in 
Svit, da bomo pravočasno od-
krili zgodnje, celo predrakave 
spremembe, ki po 50. letu sta-
rosti strmo naraščajo.

V društvu za člane in vedno 
dobrodošlo ostalo javnost ve-
liko naredijo s strokovnimi 
predavanji, tokrat so povabili 

Za telesno in duševno zdravje
ČATEŽ OB SAVI – Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku je 6. marca v dvorani hotela Terme Ča-
tež pregledalo delo društva v letu 2014 in si zastavilo program dela za leto 2015, ki sledi osnovni smernici 
»Za naše skupno zdravje«. Podelili so tudi priznanja za podporo društvu.

prof. dr. Vesno Švab, ki je se-
znanjala na temo »Rak in du-
ševno zdravje«. Zdravje in rak 
sta povezana s stresom, ki je 
za vsakega različen, za nekate-
re preizkus, za druge je zvest 
spremljevalec. Stres je dober 
in slab, kronični stres gre z 
roko v roki s kroničnimi bole-
znimi, nemalokrat slišimo, da 
je rak bolezen duše. Dobro du-
ševno zdravje in dobro poču-
tje sta povezana z manjšo smr-

tnostjo pri tistih brez duševne 
motnje; telesna bolezen pove-
ča nevarnost duševne motnje; 
pogostost depresije je dvakrat 
večja pri ljudeh z diabetesom, 
hipertenzijo, odpovedovanjem 
srca, ledvično odpovedjo, raka-
stim obolenjem. Jeza in strah 
lahko sprožita depresivno sta-
nje; diagnoza raka je boljša, če 
se depresija zdravi. Veliko je 
potrebno vlagati v komunika-
cijo, govoriti s prijatelji in so-

rodniki, se posvetiti premišlja-
nju, relaksacijskim tehnikam, 
telesni vadbi, zavedanju, em-
patiji, dvigu samozavesti, op-
timizmu, učenju, izogibanju al-
koholu, saj ta ne zdravi …

Dr. Alenka Krenčič-Zagode je z 
veseljem sporočila, da je mar-
ca lani v OŠ Brežice potekalo 
vseslovensko žrebanje sedmo-
šolcev, ki so podpisali slovesno 
izjavo o nekajenju. V tekočem 
letu namerava društvo nada-
ljevati doslej že uveljavljene 
aktivnosti, oživili bodo pro-
jekt »Dijak dijaku proti raku«, 
v srednjih šolah v Posavju 
bodo imeli predavanja o spol-
no prenosljivih boleznih s po-
udarkom na pomenu cepljenja 
proti okužbam s HPV.

Zbora sta se med ostalimi ude-
ležili tudi podžupanja obči-
ne Brežice Katja Čanžar, ki 
je vodstvu društva čestitala za 
uspešno delo, in ambasadorka 
programa Svit Marija Hrvatin. 
Obe sta se pridružili želji pred-
sednice, da bi živeli dolgo, osta-
li zdravi, mobilni, samostojni, 
brez demence in depresije. Za 
veselje je ob koncu dobro po-
skrbelo KD Bistrica ob Sotli. 
� Natja�Jenko�Sunčič,�
 foto: M. Hrvatin

Dejavnost�društva�že�vrsto�let�podpirajo�tudi�Občini�Sevni-
ca�in�Brežice�ter�z�osveščanjem�Posavski�obzornik.�Zveza�slo-
venskih�društev�za�boj�proti�raku�je�tako�na�predlog�društva�
podelila�priznanja�za�prizadevno�delo�v�boju�proti�raku�Po-
savskemu�obzorniku,�direktorju�Splošne�bolnišnice�Brežice�
Levojeviću,�tajnici�društva�Mariji�Kosem,�brežiškemu�županu�
Ivanu�Molanu�ter�županu�Podčetrtka�Petru�Misji.�Na�fotogra-
fiji�vodstvo�društva�s�predstavnicami�prejemnikov�priznanj.

Z redno vadbo do trdnih kosti

KRŠKO – V Zdravstvenem domu Krško so 12. marca pripra-
vili brezplačne meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in 
testiranje seča na prisotnost beljakovin ter se na ta način 
pridružili promociji ob svetovnem dnevu ledvic, ki je letos 
potekal pod geslom Zdravje ledvic za vse.

V Sloveniji poteka akcija že deveto leto in jo organizirata Sloven-
sko nefrološko društvo pri Slovenskem zdravniškem društvu in 
Zveza društev ledvičnih bolnikov. Kronična ledvična bolezen je 
zelo pogosta, saj je posledica bolezni sodobnega časa in jo ima 
kar vsak deseti odrasli prebivalec. Običajno nastane pri ljudeh s 
sladkorno boleznijo, boleznijo srca in ožilja, pri zapori toka seča, 
pri boleznih prostate in sečnih kamnih. Za njen razvoj so zaradi 
genetskih značilnosti bolj dovzetni ljudje, katerih svojci imajo ali 
so imeli kronično ledvično bolezen, in tisti, ki so starejši od 50 let.

Meritev se je v prostorih krškega zdravstvenega doma udeleži-
lo nekaj več kot 60 oseb, od tega so pri desetih zaznali povišan 
tlak, pri prav tolikih prisotnost beljakovin v urinu ter pri osmih 
udeležencih povišan sladkor. Vse tri škodljive dejavnike je bilo 
zaznati pri treh osebah. Poleg Klavdije Božič in Bernarde Hor-
vatiček je pri meritvah in svetovanju sodelovala tudi dijakinja 
novomeškega šolskega centra. Dogodek so s svojo prisotnostjo 
obogatile še predstavnici Društva ledvičnih bolnikov Krško Ne-
žika Hotko in Lidija Vrščaj ter ambasadorka programa Svit Ma-
rija Hrvatin. Hotkova je povedala, da so se omenjeni akciji pri-
družili zaradi večje učinkovitosti. Poleg različnih vrst zloženk so 
zainteresiranim predstavili bolezni ledvic, potek zdravljenja in 
življenja po soočenju z diagnozo. Obe sta poudarili, da je potreb-
no temu vitalnemu organu nameniti dovolj pozornosti, pozorni 
naj bomo že tudi pri prebolevanju prehlada ali gripe, pa tudi na 
pretirano jemanje protibolečinskih tablet, saj vse to lahko že ne-
gativno vpliva na ledvično funkcijo.  M. Hrvatin  

Pazite na svoje ledvice  

Meritev�se�je�udeležilo�lepo�število�Krčanov�in�Krčank.

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

Cesta kozjanskega odreda 4
SI - 8281 Senovo

V DGN Posavja je vključenih 
476 članov, od tega je 98 glu-
hih, šest oseb je gluho-slepih, 
osem oseb s polžkovim vsad-
kom, ostali člani pa so naglu-
šni. Pa vendar članstvo, kot 
pojasnjuje sekretarka društva 
Vlasta Moškon, ne odraža 
povsem realnega stanja naglu-
šnih v regiji, saj se tiste osebe, 
ki jim oslabi sluh, v starejših 
letih praviloma ne vključuje-
jo v društvo, teh pa je s stara-
njem populacije čedalje več. V 
strukturi članstva jih je največ 
starosti nad 60 let, okoli štiri 
odstotke članov ima priroje-
no gluhoto, več članov pa ima 
okvare sluha iz nepojasnjenih 
razlogov, njim pa je lahko bo-
trovalo tudi delo v nekdaj bolj 
hrupni kovinski ali drugi indu-
striji zaradi neustrezne zašči-
te, prebolene nekatere bolezni, 
kot so denimo ošpice, mumps, 
na naglušnost pa lahko vpliva 

Ne(pre)poznana invalidnost
KRŠKO/POSAVJE - Leta 2007 je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila 3. marec za mednarodni dan 
skrbi za sluh, zato so temu dnevu preko osveščanja javnosti dali večji poudarek tudi v Društvu gluhih in 
naglušnih (DGN) Posavja, ki deluje za potrebe gluhih in naglušnih članov z območja Posavja že 53 let.

tudi uživanje nekaterih zdra-
vil, poškodbe glave v nesre-
čah ipd.

Tako v društvu kot v zvezi v 
zadnjem obdobju dajejo ve-
lik poudarek prav problema-
tiki naglušnosti, saj je ta, ka-
kor ugotavljajo, zapostavljena 
ne le v okolju, temveč tudi zno-

traj skupine gluhih in naglu-
šnih. Pri naglušnih se namreč 
pogosto spregleda dejstvo, ker 
se ti še lahko sporazumevajo s 
slišečimi, da se tudi oni v pri-
merih, ko njihovi sogovorni-
ki ne govorijo razločno, slušni 
aparati pa v mnogih primerih 
ne morejo nadomestiti kako-
vostne slišnosti, znajdejo v ti-
šini. Zmotno je tudi prepriča-
nje, da se izguba sluha odraža 
le skozi težave v komunikaci-
ji z okoljem, saj, predvsem ob 
izgubi v odraslem obdobju, 
ta vpliva na psihosocialno in 
zdravstveno občutje posame-
znika, spremenjene življenj-
ske navade ipd. Zato bodo v 
društvu, ki izvaja posebne so-
cialne programe, ki jih gluhe, 
gluho-slepe, naglušne in ose-
be s polžkovim vsadkom zara-
di svoje senzorne invalidnosti 
potrebujejo v njim prilagoje-
ni obliki, dali še več poudar-
ka. »Oviranost v komunikaciji 
je zelo težka, a še vedno nevi-
dna invalidnost, tudi premalo 
poznana v okolju, na tem po-
dročju pa si prizadevamo za-
polniti naloge, ki jih država s 
svojimi institucijami ne izvaja. 
Tako rekoč zapolnjujemo vr-
zel javne službe, še vedno pa 
smo nesistemsko financirani 
in smo se žal s svojimi progra-
mi primorani prijavljati na jav-

ne razpise tako kot ostala dru-
štva s področja ljubiteljskega 
delovanja,« pravi Moškonova. 

V DGN Posavja tako kot eno 
izmed petih od skupno 13 slo-
venskih društev izvajajo z dve-
ma zaposlenima osebno asi-
stenco, ki jo sicer financira 
ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, namenje-
na pa je nudenju psihosocial-
ne pomoči starejšim gluhim 
ali težje naglušnim osebam, ki 
vključuje osebno asistenco, to 
je neposredno pomoč na domu 
in pri njihovem opravljanju ra-
znih opravkov v javnih ustano-
vah, bankah, poštah, prodajal-
nah ipd. Preko javnih del pa 
Občina Krško in Zavod za za-
poslovanje trenutno financi-
rata eno zaposlitev v društvu, 
v katerem pa imajo društvena 
vrata za člane odprta vsak de-
lovnik, ob osebnem svetovanju 
pa izvajajo vrsto aktivnosti za 
enakopravnejše vključevanje 
in udejstvovanje gluhih in na-
glušnih oseb v društveno in 
družabno življenje, v lokalnem 
okolju še posebno preko sode-
lovanja z Valvasorjevo knjižni-
co Krško, Ljudsko univerzo 
Krško in še nekaterimi drugi-
mi subjekti.

 Bojana Mavsar

Sekretarka� društva� Vlasta�
Moškon
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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

 

DOLENJA VAS – Gasilska 
zveza Krško je 27. februar-
ja v večnamenskem domu 
v Dolenji vasi organizirala 
prvi gasilski kviz za mladi-
no. Udeležilo se ga je skupno 
14 ekip. Prvo mesto med pi-
onirji je zasedla ekipa iz Ve-
likega Podloga, med mladin-
ci pa ekipa z Rožnega.

Kviza so se udeležila prosto-
voljna gasilska društva Bre-
ge, Senuše, Raka, Rožno, Veliki 
Podlog, Dolenja vas in Lesko-

Prvi gasilski kviz za mlade

vec pri Krškem. Vsako od prija-
vljenih društev je pripravilo po 
dve ekipi s tremi tekmovalci, ki 
sta tekmovali v kategorijah pio-
nirji in mladinci. Kot je povedal 
predsednik komisije za mladi-
no pri Gasilski zvezi Krško To-
maž Kosar, je bilo tekmovanje 
razdeljeno v dva sklopa: v teo-
retični del in v gasilska znanja. 
Med pionirji je prvo mesto za-
sedla ekipa iz Velikega Podloga, 
drugi so bili pionirji z Rožnega, 
tretji pa z Rake. Pri mladincih 
je prvo mesto zasedla ekipa z 

Rožnega, drugo mesto so osvo-
jili mladinci iz Velikega Pod-
loga, tretje pa iz Dolenje vasi. 
Priznanja in pokale jim je pode-
lila predsednica zveze in krška 
podžupanja Ana Somrak, ki je 
ob tej priložnosti izrazila zado-
voljstvo nad uspešno zaključe-
nim tekmovanjem ter jih obe-
nem povabila tudi na jesenski 
orientacijski pohod, na držav-
nem tekmovanju pa je prvima 
dvema ekipama zaželela tudi 
veliko sreče in zvrhano mero 
znanja.  M. Hrvatin

Zbrani�na�gasilskem�kvizu,�ki�je�letos�potekalo�prvič.

CERKLJE OB KRKI - 5. marca je v Galeriji Slavka Geriča v Voja-
šnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki potekala otvoritev raz-
stave »Narišimo pesem o svobodi«, ki jo sestavlja 27 slik, na-
stalih na osnovi znanih partizanskih pesmi. 

Ilustracije so v preteklem šolskem letu ustvarili učenci osnovnih 
in srednje šole v občini Krško. Ustvarjali so z akvarelnimi barva-
mi na iverne plošče, ki so za večino predstavljale nekaj novega. 
Kot je na otvoritvi razstave povedal predsednik Združenja borcev 
za vrednote NOB Krško, ki je dalo pobudo za tovrstno ustvarjanje 
učencev, Lojze Štih, ima vsaka od teh slik svoje ime po pesmi, ki 
jo ilustrira. »Z risanjem ilustracij smo želeli, da bi učenci ob par-
tizanskih pesmih še bolje spoznali del naše novejše zgodovine, 
to je partizanski boj za svobodo. Zanimivo je, da je prav v času 
težkih bojev z okupatorjem nastalo veliko partizanskih pesmi,« 
je dejal Štih. V imenu gostiteljice razstave, cerkljanske vojašnice, 
je zbrane pozdravil major Aleš Zajc in omenil, da je to tretja raz-
stava v Galeriji Slavka Geriča po odprtju v lanskem juniju, sicer 
pa že 46. razstava v vojašnici od leta 1993, ko so odprli prvo raz-
stavo. Prvi dve razstavi v Galeriji Slavka Geriča je sicer obiskalo 
700 ljudi. Na otvoritvi je s petjem nekaterih partizanskih pesmi 
ob spremljavi Adolfa Moškona nastopil mladinski pevski zbor 
OŠ Jurija Dalmatina Krško pod vodstvom Damjane Mlakar, na 
kitare pa so zaigrali učenci Glasbene šole Krško Aljaž Zajc, Luka 
Račič in Nik Arnšek. Razstava, ki jo je postavil akademski slikar 
Rajko Čuber, bo na ogled do 15. maja, ogledati pa si jo je možno 
vsak četrtek od 16. ure dalje (po predhodni najavi).
 R. Retelj

Učenci razstavljajo v vojašnici

Razstavljene�slike�je�bilo�treba�tudi�ovekovečiti.

V uvodnem delu so 44 otrok, 
ki so zastopali šole iz krške 
in kostanjeviške občine, poz-
dravili predsednik ZPM Krško 
Vinko Hostar ter oba župa-
na omenjenih občin, mag. Mi-
ran Stanko in Ladko Petretič. 
Po izvolitvi organov 25. občin-
skega otroškega parlamenta so 
mladi parlamentarci poročali o 
delu šolskih parlamentov in iz-
vedenih akcijah. Sledile so de-
lavnice v treh skupinah, in si-
cer so učenci skupaj z mentorji 
razpravljali o neformalnem iz-
obraževanju in kompetencah, 
poklicih prihodnosti ter izbi-
ri poklica. V sklopu plenar-
nega zasedanja so se zvrstile 
predstavitve dela v delavnicah, 
Uroš Brezovšek, koordinator 
in mentor otroških parlamen-
tov pri ZPM Krško, pa je po 
vsaki predstavitvi učence iz-
zval, da so razpravljali o ne-
katerih temah, kot so odhod 
mladih v tujino, kdo ima naj-
večji vpliv na izbiro poklica, 

Mladi razpravljali o poklicih
KRŠKO - 9. marca je na Občini Krško v organizaciji Zveze prijateljev mladine (ZPM) Krško zasedal 25. ob-
činski otroški parlament osnovnih šol občin Krško in Kostanjevica na Krki. Letošnja tema, o kateri debati-
rajo učenci, je »Izobraževanje in poklicna orientacija«.

kateri poklic bo v prihodno-
sti pomembnejši - kmetova-
lec ali računalničar, kaj je po-
membnejše pri izbiri poklica 
- plača ali veselje do poklica. 
Izpostavljeno je bilo, da je na 
kratki rok odhod v tujino kori-
sten, ob morebitni vrnitvi mla-
dih iz tujine bo lahko Slovenija 
razvitejša; učenci so menili, da 
pri nas ni dovolj izbire služb in 
poklicev; največji vpliv na izbi-

ro poklica imajo po njihovem 
mnenju starši, družina, šola, 
mediji in vrstniki, pri čemer 
so poudarili, da si želijo več 
praktičnega znanja o poklicih; 
glede pomena kmetijstva ali 
računalništva so bila mnenja 
deljena, izpostavili pa so, da je 
poklic kmeta zelo pomemben 
za našo prihodnost, saj je lju-
di na svetu vse več in brez hra-
ne pač ne moremo živeti, poja-

vila se je tudi ideja o združitvi 
računalniških znanj s kmetij-
stvom; za otroke je pri izbiri 
poklica pomembno, da med 
plačo in veseljem do poklica 
izbereš neko srednjo pot, ne-
kateri so sicer dejali, da je vse-
eno pomembnejše, da te poklic 
veseli, ker si potem uspešnejši 
pri delu, s tem pa boš imel tudi 
več denarja.

Po krajšem odmoru so sledi-
le volitve predstavnika za 25. 
nacionalni otroški parlament 
v aprilu, hkrati pa je poteka-
lo tudi glasovanje o predlaga-
nih temah za 26. otroški par-
lament v naslednjem letu. 
Učenci so izglasovali, da bo 
drugo leto zapovrstjo šole iz 
krške in kostanjeviške občine 
na nacionalnem otroškem par-
lamentu v prostorih Državne-
ga zbora zastopala učenka OŠ 
XIV. divizije Senovo Ajda Špa-
nring. Med predlaganimi te-
mami pa so izbrali dve, in si-
cer prostovoljstvo ter položaj 
najstnika v družbi. Za pope-
stritev otroškega parlamenta 
so z glasbenima točkama po-
skrbeli učenci OŠ Leskovec 
pri Krškem, združeni v skupi-
no Ritem vodovodarji.

 Rok Retelj

Med�predstavitvijo�dela�v�delavnicah

KRŠKO, KOPE - ZPM Krško je 
v času zimskih počitnic orga-
nizirala in izvedla zimovanje 
na Kopah. Udeleženci so biva-
li v Partizanskem domu, ki je 
v neposredni bližini smučišča. 
Za otroke so skrbeli trije pros-
tovoljci ZPM Krško. Po zajtrku 
je bila vsak dan na smučišču 
Mala Kopa organizirana šola 
smučanja, ki so jo vodili trije 
usposobljeni učitelja smučan-
ja. Tako so se otroci, nekateri 
celo prvič, seznanili s pravili 
na smučišču, se naučili prvih 
zavojev in tako uživali zim-
ske radosti. Po kosilu so zopet 
uživali na smučišču, po popol-
danski malici pa so se odvija-

Zimovali na Kopah

le različne ustvarjalne delav-
nice, izdelovali so kartice za 
donatorje in šole, iz katerih so 
bili udeleženi učenci. Zabavali 
so se tudi ob družabnih igrah, 
imeli turnir v Človek ne jezi se 
in igranju kart Enka. Potekale 

so še večerne aktivnosti, npr. 
predstavitev skupin z izdelavo 
plakatov in točko ter zaključ-
ni večer s plesom in podelitvi-
jo priznanj in diplom. 

 Vir:�ZPM�Krško
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SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani je 8. marca potekal do-
brodelni koncert Rotary kluba Sevnica pod naslovom Imeti rad. 
Na njem so zbirali sredstva za nakup igral za urejen prostor pri 
OŠ Ane Gale Sevnica. V uvodnem delu dobrodelnega dogodka, ki 
ga je povezovala Tanja Žibert, so nastopili učenci in učenke OŠ 
Ana Gale Sevnica, članice in člani KD Godba Sevnica z dirigentom 
Maticem Nejcem Krečo, saksofonist Jure Knez, pevka Eva Čer-
ne, tenorist Aljaž Farasin in vokalna skupina Triola. Ob zaključ-
ku koncerta je predsednik sevniškega Rotary kluba Jože Šturbej 
predal ravnatelju OŠ Ana Gale Branku Terašu bon v vrednosti 
2.500 evrov za nakup igral, ki jih bodo postavili na urejen pro-
stor pri šoli. Prijeten dobrodelni glasbeni večer so po zaključku 
dogodka dodatno popestrili s cvetočimi primulami predstavni-
ki moške populacije, ki so jih podarjali predstavnicam nežnejše-
ga spola ob odhodu iz dvorane.  S. R.

Dobrodelni koncert Imeti rad

V�sevniški�kulturni�dvorani�se�je�odvijal�dobrodelni�koncert�
Rotary�kluba�Sevnica.

Dan pred prireditvijo je oce-
njevalna komisija, ki so jo 
sestavljali Franci Sotošek, 
Bogomir Vidic, Braco Miro-
šević, Dušan Lipej, Gal Mo-
tore in Bojan Zagorc, ocenila 
112 salam, vendar letos prvič 
v treh kategorijah.

V najbolje zastopani katego-
riji, ki so jo tvorili izdeloval-
ci domačih salam iz sevniške 
in ostalih slovenskih občin, so 
člani komisije ocenili 81 vzor-
cev salam. Prvo mesto je z 51,5 
točke osvojilo Gostišče Felici-
jan iz Boštanja, drugo mesto 
je osvojil s 50,6 točke Marjan 
Pfeifer z Vrha pri Boštanju, 
tretje mesto s 50,4 točke pa 
je pripadlo Janezu Lenartu iz 
Tomažje vasi iz občine Škocjan. 

Ocenjevalna komisija je oceni-
la tudi 23 vzorcev salam prija-
teljev salamarjev iz sosednjih 
držav (Avstrije, Hrvaške in Sr-

Ocenili so kar 112 vzorcev salam
SEVNICA - Na dan mučenikov je v starem delu Sevnice potekala tradicionalna sevniška prireditev, ki so jo 
člani Društva salamarjev Sevnica letos organizirali že 54-ič zapovrstjo, odkar so v stari trški gostilni Vrtov-
šek domači izdelovalci salam leta 1962 prvič pripravili salamijado.

bije), med katerimi je najbolj-
šo salamo izdelal Stanislav Đi-
erčan iz srbskega Šida, drugo 
mesto je zasedel Hubert Kor-
dež iz Globasnice na avstrij-
skem Koroškem, tretje mesto 
pa je pripadlo Milinku Perko-

viću iz hrvaške Bregane. 

Pri letošnjem ocenjevanju sa-
lam je sevniško društvo sala-
marjev vpeljalo novost, in si-
cer novo kategorijo, v kateri 
so sodelovali samo rejci svinj 

in izdelovalci salam iz sevni-
ške občine. Ocenjevanja se je 
udeležilo osem salamarjev, 
med katerimi je najvišje me-
sto osvojil Stane Možič z Ledi-
ne pri Sevnici s 45,7 točke. Nje-
gov sovaščan Tomaž Krnc je 
osvojil drugo mesto s 45,5 toč-
ke, tretje mesto pa Joško Gni-
dica iz Lončarjevega Dola pri 
Sevnici s 44,9 točke. Domen 
Marc s Studenca, Lojze Oblak 
z Ledine, Drago Janc s Studen-
ca, Franc Mastnak z Ledine in 
Peter Camloh iz Gabrijel pa so 
zasedli četrto mesto.

Dogajanje v gostilni Vrtovšek 
in pod šotorom v bližini je po-
pestril hišni band Slepo črevo, 
med obiskovalci pa so izbra-
li najmlajšega in najstarejše-
ga »mučenika«, potekale pa so 
tudi družabne igre … 

� Smilja�Radi,�
 foto: L. Motore

Med�sevniškimi�rejci�svinj�in�izdelovalci�salam�so�slavili�(od�
desne�proti�levi)�Joško�Gnidica�iz�Lončarjevega�Dola,�Stane�
Možič�in�Tomaž�Krnc�z�Ledine.�Za�dober�rezultat�jim�je�česti-
tal�predsednik�sevniškega�društva�salamarjev�Stane�Krnc.

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03 in 
spr.) in Pravilnika za vrednotenje  programov športa v občini Radeče 
(Ur. l. RS, št. 81/04, 13/11, 110/13) Občina Radeče objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2015

1. Za uresničevanje programskih nalog športa se iz proračun-
skih sredstev v višini 38.500,00 EUR sofinancirajo nasle-
dnje vsebine: interesna športna vzgoja predšolskih otrok, 

Na podlagi Pravilnika meril in kriterijev o postopku za izbiro in so-
financiranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne de-
javnosti na območju občine Radeče (Ur. list RS, št. 44/02) Občina 
Radeče objavlja

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE 
IN SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 

IN REDNE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
V LETU 2015

1. Predmet javnega razpisa so kulturni programi in sofinancira-
nje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti za naslednja podro-
čja: glasba, ples, gledališče in likovna dejavnost.

2. Iz proračuna se v višini 12.300 EUR financirajo oziroma sofi-
nancirajo kulturni programi, ki so namenjeni čim širšemu krogu 
uporabnikov in sodijo v eno od naslednjih skupin: organizacija 
kulturnih prireditev posvečenih državnim in občinskemu pra-
zniku, priprava in izvedba raznih oblik izobraževanja na občin-
ski in medobčinski ravni, sodelovanje skupin in posameznikov 
na prireditvah na občinski, medobčinski, državni in meddržav-
ni ravni, samostojni programi društev, skupin in posamezni-
kov, ki pripomorejo h kakovostni kulturni ponudbi na področju 
občine Radeče, priprava in izvedba kulturnih prireditev z ude-
ležbo skupin ali posameznikov izven področja občine Radeče.

3. Iz proračuna se v višini 17.100 EUR sofinancira tudi redna lju-
biteljska kulturna dejavnost.

4. Pravico do prijave na razpis imajo kulturna društva in njiho-
ve zveze, druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti re-
gistrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove in posa-
mezniki kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
imajo sedež na območju občine Radeče: imajo zagotovljene 
materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti 
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti, imajo urejeno 
evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentaci-
jo, kot to določa zakon o društvih, redno dostavljajo občini po-
datke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrte aktiv-
nosti in poročilo o doseženih rezultatih, izpolnjujejo kriterije in 
merila iz pravilnika.

5. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis pro-
gramov, s predvidenim številom udeležencev, krajem in časom 
izvajanja.

6. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in dopolnjeni z na-
vedbo virov financiranja.

7. Predlagatelji morajo posredovati tudi poročilo o opravljenem 
delu – izvedbi programov v letu 2014.

8. Rok za prijavo na razpis je mesec dni od (uradne) objave. Upo-
števane bodo prijave, ki bodo prispele na Občino Radeče do 
7. aprila 2015 oziroma bodo ta dan kot priporočena pošilj-
ka oddane na pošti. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz raz-
pisne dokumentacije. Prijavo je potrebno poslati v kuverti na 
naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s 
pripisom »Za razpis – kultura«. Na zadnji strani mora biti izpi-
san naslov vlagatelja.

9. Razpisna dokumentacija je na voljo na www.radece.si, dobite 
pa jo lahko na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 
1433 Radeče, in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur v vlo-
žišču občine. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 
03 56 80 800 (Dragica Kovačič Žohar).

10. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po izteku 
roka za prijavo na javni razpis.

� Župan�občine�Radeče�
� Tomaž�Režun,�l.�r.

interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok, športna 
vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhun-
ski šport, programi športne rekreacije, kakovostni šport, 
šport invalidov, šolanje in izpopolnjevanje strokovnega ka-
dra za potrebe izvajanja športnih programov v občini, delo-
vanje športnih društev, športne prireditve ter športni objekti.  
Stroški uporabe športne dvorane in nogometnega igrišča z 
atletsko stezo za programe interesne športne vzgoje predšol-
skih in osnovnošolskih otrok, športne vzgoje otrok in mladi-
ne usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni 
šport se krijejo iz sredstev proračuna Občine Radeče v višini 
11.000,00 EUR.

2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo špor-
tna društva, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zveze 
športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posame-
zna območja oziroma panoge, zavodi, gospodarske družbe, za-
sebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpi-
sov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in 
izpolnjujejo naslednje pogoje: da imajo zagotovljene material-
ne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresniči-
tev načrtovanih športnih aktivnosti, da imajo za določene špor-
tne programe organizirano redno dejavnost in vadbo, za katero 
so registrirani najmanj eno leto pred datumom razpisa, da iz-
vajajo programe, namenjene občanom, in vključujejo najmanj 
80 % članov s stalnim prebivališčem v občini Radeče, da so re-
gistrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini in 
v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, da imajo urejeno evi-
denco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini.

3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis pro-
gramov, s predvidenim številom udeležencev, krajem izvaja-
nja in urnikom.

4. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in dopolnjeni z na-
vedbo virov financiranja.

5. Predlagatelji morajo posredovati tudi poročilo o opravljenem 
delu - izvedbi programov v letu 2014 in poročilo o porabljenih 
sredstvih, pridobljenih na osnovi javnega razpisa v letu 2014.

6. Prejete vloge bo ocenila komisija na podlagi Meril in kriterijev 
za vrednotenje športnih programov. Z izbranimi izvajalci bo Ob-
čina Radeče sklenila pogodbo o sofinanciranju športnih progra-
mov za leto 2015. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na Obči-
no Radeče prispele do vključno 13. aprila 2015 oziroma bodo 
ta dan kot priporočena pošiljka oddane na pošti.

7. Rok za prijavo na javni razpis je 13. april 2015. Prijavi je po-
trebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije in jo posla-
ti v kuverti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 
1433 Radeče, s pripisom »Za razpis - šport«. Na zadnji strani 
mora biti izpisan naslov vlagatelja. 

8. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Ra-
deče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer vsak delov-
ni dan od 8. do 12. ure v vložišču občine. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo tudi na www.radece.si. Dodatne informacije 
dobite na telefonski številki 03 56 80 800 (Dalibor Crljenkovič).

9. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po izteku 
roka za prijavo na javni razpis.

Župan�občine�Radeče�
Tomaž�Režun,�l.�r.

SEVNICA - Grajsko lutkovno gledališče Sevnica pripravlja 21. 
marca, ob svetovnem dnevu lutk, že šesto leto zaporedoma pri-
reditev z lutkovnimi predstavami za otroke, ki jo bodo popestrile 
še ustvarjalne delavnice, tržnica, animacije in razstava na temo 
lutk. Na ponedeljkovi predstavitvi pa sta ustanovitelja sevniške-
ga lutkovnega gledališča, ki ima prostore v eni izmed grajskih 
soban na sevniškem gradu, predstavila program sobotne pri-
reditve in bodoče načrte. »Obeta se pester in zabaven program, 
ki ga bodo dodatno obogatili še gosti s Češke. S svojo marione-
tno skupino se bodo predstavili v lutkovno-plesnem šovu Bon-
nies - hippie singers,« je dejala Snježana Pungerčič ter povabi-
la tudi na ogled ostalih dveh lutkovnih predstav - s Sovico Oko 
se bo predstavila lutkovna skupina Bukvica iz Valvasorjeve knji-
žnice Krško, z lutkovno predstavo Hop v pravljico pa KD Sme-
ško iz Celja. »Na sevniškem gradu bi želeli enkrat v prihodnosti 
urediti muzej lutk evropskih gledališč, želeli pa bi tudi začeti s 
praznovanjem 2. aprila, svetovnega dneva knjig za otroke, in si-
cer s priredbami Andersenovih pravljic. Ta projekt bi bil regij-
ski, imenoval bi se Andersenov lutkarski festival,« pa je predsta-
vil del načrtov GLG-ja Bernard Pungerčič.
  S. R.

Ob svetovnem dnevu lutk
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SENOVO - Društvo upokojencev Senovo je 27. februarja v 
Domu XIV. divizije pripravilo zbor članov, ki so ga zaokroži-
li z družabnim srečanjem. Društvo z okoli 700 člani, od tega 
jih okoli polovica šteje 75 in več let, deluje že 68 let. 

Kot je na zboru povedala koordinatorka projekta Starejši za sta-
rejše Irena Gmajnar, v društvu že pet let izvajajo navedeni so-
cialni program za starejše prebivalce krajevnih skupnostih Se-
novo in Koprivnica, pri čemer jih je v projekt od 798 prebivalcev, 
starejših od 69 let, vključenih 769, ostale osebe pa bivajo v naj-
več primerih drugje. Deset prostovoljk/cev z obiski pokriva ob-
močje od zaselka Vojsko pa vse do Stranj na Bohorju, med le-
tom pa uspejo obiskati okoli 500 krajanov in krajank. Ob tem so 
v minulem letu obiskali tudi 45 sokrajank in sokrajanov, ki bi-
vajo v institucionalnem varstvu. Jubilantom ki so dopolnili 90 in 
več let, vsem članom, ki so med letom dopolnili 70, 75, 80 in 85 
let, pa so poslali v znak pozornosti in dobrih želja pisna voščila. 

Predsednica sekcije Vez Zinka Ambrožič je predstavila aktivnosti 
članic, ki so v minulem letu sodelovale kot razstavljavke na Kul-
turnem mozaiku v Krškem, že drugič pa so bile s svojimi unika-
tnimi izdelki prisotne tudi na mednarodni razstavi v Velenju. Vse 
vezilje so v preteklem letu od Obrtne zbornice Slovenije pridobile 
certifikat za domačo in umetno obrt. Na zboru članov so se ti se-
znanili z aktivnostmi tudi na drugih področjih, z delovanjem pev-
ske sekcije, v sklopu katere je društveni zbor v sedemletnem delo-
vanju izvedel že pet letnih koncertov, in s športnim področjem, na 
katerem člani tekmujejo na regijskem in lani dve ekipi celo na dr-

žavnem nivoju, veliko članov se 
rekreira s hojo, poleg največje 
skupine, ki se dobiva ob torkih 
zjutraj, deluje tudi več manjših 
skupin pohodnikov, nekaj čla-
nov pa je še vedno zelo aktiv-
nih tudi pri Planinskem dru-
štvu Bohor-Senovo. Sicer pa 
senovsko društvo ni le eno naj-
številčnejših med posavskimi 
društvi, temveč tudi eno aktiv-
nejših, 24. marca pa bo dopol-
nilo 68 let delovanja. 
� B.�M.,�vir:�DU�Senovo

Na podlagi pobrane članarine 
je razvidno, da je v PZDU Po-
savje v 13. letu delovanja vkl-
jučenih dobrih 6.500 članov 
iz 13 delujočih društev upo-
kojencev (Bizeljsko, Bresta-
nica, Brežice, Dobova-Kapele, 
Kostanjevica na Krki, Krško, 
Krmelj, Raka, Razbor, Senovo, 
Sevnica, Šentjanž in Tržišče), 
od lanskoletnega zbora čla-
nov dalje pa vodi pokrajinsko 
zvezo, ki ima sedež v prosto-
rih DU Krško, Jožef Žnidarič 
iz Sevnice. 

Z namenom načrtovanja dejav-
nosti za čim bolj aktivno pre-
življanje tretjega življenjske-
ga obdobja deluje pri zvezi več 
komisij: kadrovska, stanovanj-
ska, za kulturo, šport, turizem 
in socialo. Programski del de-
lovanja imajo v zvezi zasno-
van na dveh področjih. Na so-
cialno–humanitarnem delu so 
glavni poudarki na razvoju in 
delovanju projekta Starejši za 
višjo kakovost življenja doma 
ter angažiranju članov na pod-

Skrbi jih upadanje članstva
KRŠKO - Na letnem zboru so se 5. marca v Krškem sestali člani Pokrajinske zveze društev upokojencev 
(PZDU) Posavje, ki je ob gasilskih zvezah po številu članov druga največja društvena organizacija v regiji. 
Kljub temu opažajo zaskrbljujoče upadanje članstva. 

ročju vključevanja in angaži-
ranja prostovoljcev tako pri 
izvajanju projekta Starejši za 
starejše kot nudenju prosto-
voljne pomoči članom, ki zara-
di bolezni ne zmorejo več sami 
samostojno opravljati dnev-
na in občasna dela na svojem 
domu, pogrešajo socialne stike 
ipd. V sklopu dejavnosti v jav-
nem interesu prirejajo ali se 
udeležujejo tudi izobraževanj, 

predavanj, festivalov za tretje 
življenjsko obdobje, regijskih 
glasbenih, literarnih večerov in 
razstav ter izvajajo z namenom 
sproščanja članov, ohranjanja 
zdravja, vitalnosti in družen-
ja nabor športnih panog. Naj-
večjo udeležbo v pokrajinski 
zvezi beležijo na organiziranih 
srečanjih, izletih in letovanjih. 
Starejši se tako v velikem števi-
lu udeležujejo počitnikovanj v 

hotelu Zveze upokojencev Slo-
venije Delfin v Izoli, letos načr-
tujejo tudi skupno letovanje na 
Hvaru, izlet v avstrijski Graz in 
ogled čokoladnice Zotter, med 
drugim pa tudi izlet v dolino 
reke Neretve, kjer se že nekaj 
let udeležujejo obiranja man-
darin.

Na navedenem letnem zbo-
ru, na katerem so predstav-
niki društev potrdili poslovna 
in finančna poročila za minulo 
leto in letošnje leto, pa so izra-
zili skrb zaradi upadanja član-
stva, ki mu botrujeta predvsem 
smrtnost in onemoglost čla-
nov. Ob tem so izpostavili, da 
morajo v večjem obsegu vloži-
ti prizadevanja v pridobivanje 
novih, saj lahko le kot številčno 
močno zastopana organizaci-
ja ne le prispevajo k dvigu ka-
kovosti življenja svojih članov, 
temveč tudi uspešno v poga-
janjih z resornimi ministrstvi 
uveljavljajo pravice in intere-
se upokojenih generacij. 
 Bojana Mavsar  

Predsednik�PZDU�Posavje�Jožef�Žnidarič�in�podpredsednica�
Jožica�Sušin

SEVNICA - Zadnjo soboto v  februarju se je 157 članic in članov 
Društva upokojencev Sevnica udeležilo 69. občnega zbora, ki se 
je odvijal v jedilnici sevniškega podjetja Lisca. »Jesen življenja je 
pestra in bogata. Koliko lepote in dragocenih spominov nosimo 
s seboj! Ni bilo vedno enostavno, a je vseeno šlo. In zdaj uživa-

mo v poslušanju otroškega čebljanja naših vnukinj in vnukov, v 
drobnih pozornostih in v hvaležnosti za to, da preprosto smo tu 
– v užitkih druženja z ljudmi. In tudi temu je namenjen nocojšnji 
večer,« je navzoče pozdravila predsednica sevniškega društva 
upokojencev Marijana Kralj ter nato predala besedo delovne-
mu predsedstvu, ki je vodilo občni zbor po sprejetem dnevnem 
redu. Po pozdravu Francija Ernestla, ki je vodil 69. občni zbor 
DU Sevnica, so predsednica društva Marijana Kralj, blagajničar-
ka Milena Žnidarič in predsednica Nadzornega odbora Anica 
Pinterič podale poročilo o delovanju društva, finančno poročilo 
in poročilo nadzornega odbora. Po predstavitvi in sprejetju po-
ročil je sledila še predstavitev programa dela in finančnega na-
črta društva za leto 2015. 

V zaključnem delu se je predsednica sevniškega društva upoko-
jencev zahvalila praporščaku Antonu Strlekarju za dolgoletno 
opravljanje pomembne naloge v društvu in nato predstavila no-
vega praporščaka, Jožeta Beršnaka. Prijeten dogodek so v uvo-
du popestrili učenci in učenke Osnovne šole Sava Kladnika Sev-
nica pod vodstvom profesorice razrednega pouka Petre Jesih in 
MePZ Prijatelji DU Sevnica z zborovodkinjo Mileno Krajnc, vod-
ja sevniškega fitnes centra Estera Savić Bizjak pa je predstavila  
pomen gibanja za ohranjanje zdravja ter nato z rekviziti in va-
jami razgibala prisotne ter jih povabila k redni tedenski vadbi v 
sevniškem športnem domu. 
 S. Radi/M. Kralj 

Občni zbor DU Sevnica 

KRŠKO - V Mladinskem centru Krško so ob zaključku medna-
rodne mladinske izmenjave, ki je potekala med 27. februar-
jem in 7. marcem pod naslovom »No labels, just people«, 6. 
marca za javnost pripravili predstavitev pestrih aktivnosti, 
ki so povezale mlade iz petih evropskih držav.

Kor je povedala vodja 
mednarodne izmenjave 
Senta Jeler, je ta potekala 
v organizaciji prostovolj-
cev Društva širjenja upo-
rabnih znanj, v njem pa je 
sodelovalo 25 mladih med 
17. in 27. letom starosti iz 
Slovenije, Francije, Polj-
ske, Portugalske in Make-
donije, poleg teh teh pa je 
bilo v organizacijo in iz-
vedbo vključenih okoli 15 
mladih prostovoljcev iz lo-
kalnega okolja. Med eno-
tedenskim druženjem so 
udeleženci v okviru naslovne teme, ki je zajemala krepitev ev-
ropske zavesti mladih in razbijanje stereotipov v družbi, izvedli 
različne delavnice na temo poznavanja področja delovanja ins-
titucij Evropske unije, osnov lobiranja in korupcije, človekovih 
pravic, programov za mlade in življenja mladih v EU, spoznan-
ja pa so strnili v izdelani knjigi, filmu in fotografski razstavi. S 
tem namenom so obiskali tudi več društev in organizacij, v ka-
tere so vključeni mladi, ki so zaradi različnih razlogov prikrajša-
ni za enakopravno vključevanje v društveno in družabno življen-
je, med drugim Društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje, 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja in Dom upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca, Varstveno-delovni center Leskovec-Krško idr., pa tudi 
organizacije, ki tesno sodelujejo z navedenimi, med njimi Val-
vasorjevo knjižnico Krško. Kot je na zaključni predstaviti dela 
mladih dejal Mitja Valentinc, direktor MC Krško, ki je bil v  vlo-
gi projektnega partnerja, so se mladi zadanih nalog lotili z veliko 
odgovornosti, delovali timsko in stkali mnogo medsebojnih pri-
srčnih in prijateljskih odnosov, v prvi vrsti pa dokazali, da spre-
jemajo različnost soljudi in so pripravljeni za odpravo socialne 
izključenosti dati svoj prispevek.  B. Mavsar

»No labels, just people«

Vodja� projekta� Senta� Jeler� z� di-
rektorjem�MC� Krško� Mitjem� Va-
lentincem

PIŠECE - Nedelja, 8. marca, je bila v Pišecah prav posebna. Sekci-
ja društva Pleteršnikova domačija - Pleteršnikovi ljudski pevci je 
pripravila svoj prvi koncert v tej sestavi. Posvetili so ga prazni-
ku žena. Skozi ves večer je bila vodilo ljudska pesem. Pod vod-
stvom Lojzeta Ogorevca so zapeli ter obiskovalcem ogreli dušo 
in srce. Za raznovrstnost programa so poskrbeli še gostje: Veseli 
prijatelji iz Majšperka, Jasmina Levičar, Mateja Bobek, Marija 
Jerele ter sestre in brata Ogorevc. Posebno vzdušje pa je priča-
rala mlada pevka Eva Julija Borovšak. Da pa vse ni bilo preveč 
resno, je poskrbela Pišečka Mica. Program je z besedo poveza-
la Brigita Zupančič. Polna dvorana in nasmejani obrazi ob za-
ključku koncerta so povedali vse.  I.�Z.

Pleteršnikovi pevci za dan žena

Pleteršnikovi ljudski pevci

Že 68 let povezujejo starejše

Na�občnem�zboru�sevniškega�društva�upokojencev�so�tudi�
telovadili.

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
obvestila o dogodkih:

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782

Kosilnic, motornih žag, lakseric,... 

   -menjava olja na motorni kosilnici 3 €

6
mesecev
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Vulkanizerstvo Furlan, ki od leta 1999 deluje v novi prostorni 
stavbi v Mihalovcu 1 pri Dobovi, ponuja ene najkakovostnej-
ših vulkanizerskih storitev v Sloveniji, z rastjo podjetja pa so 
v dobrih 20 letih v svojo dejavnost vključili dodatne storitve, 
ki omogočajo, da stranka dobi vse na enem mestu. Tako se 
poleg vulkanizerske delavnice in izjemne ponudbe pnevmatik 
(v skladišču imajo od 20.000 do 25.000 pnevmatik različnih 

proizvajalcev in dimenzij, tudi traktorskih, zato nanje ni tre-
ba čakati več dni) lahko pohvalijo še s sodobno avtomatsko 
avtopralnico, trgovino z dodatno opremo in gostinskim loka-
lom, kjer stranka lahko ob kavici ali prigrizku počaka, da bo 
jekleni konjiček nared za nove poti. Vključeni so tudi v veri-
go BHS hitrih servisov.

VULKANIZERSKE STORITVE ZA VSE IN VSAKOGAR

Poleg klasičnih vulkanizerskih storitev, kot je montaža oseb-
nih in tovornih avtoplaščev (tudi za kmetijske stroje), v Vul-
kanizerstvu Furlan elektronsko uravnotežijo pnevmatike pod 

obremenitvijo 300 kg. Takšna obremenitev simulira dejansko 
stanje avtomobila na cesti, tako centrirane pnevmatike zato 
zagotavljajo boljši oprijem in posledično večjo varnost, kar je 
eden od ključnih ciljev tega družinskega podjetja, ki zaposlu-
je 20 ljudi. Velik poudarek dajejo tudi skrbi za porabo gori-
va in svetovanju, katera pnevmatika optimalno ustreza posa-
mezni stranki glede na njen tip vozila, način vožnje, uporabo 
vozila (vožnja pretežno po lokalnih cestah ali po avtocesti) in 
število prevoženih kilometrov. 

Na zalogi imajo pnevmatike vodilnih svetovnih proizvajalcev, 
kot so Goodyear, Dunlop, Michelin, Novex, Uniroyal, Sava, 
Fulda, Kleber, Debica in Barum. So tudi zastopnik pnevmatik 
Novex za Slovenijo, ki jih odlikujeta visoka kakovost in ugodna 
cena. Od leta 2000 so Goodyear partner (naziv za leto 2014 
so dobili pred nedavnim), na kar so zelo ponosni, saj jim na-
grada predstavlja potrditev kakovostnega dela, hkrati pa jim 
daje zagon, da bodo v prihodnje še boljši.

ANALOGNA IN DIGITALNA TRGOVINA

Poleg pnevmatik v trgovini v Dobovi ponujajo dodatno opre-
mo, sredstva in pripomočke za čiščenje in vzdrževanje vozil 
ter motorna olja in filtre različnih znamk. Za e-kupce iz vse 
Slovenije in bližnje Hrvaške, od koder prihaja veliko njihovih 
strank, pa je tu pregledna internetna trgovina (www.vulka-
nizerstvo–furlan.si) z bogato ponudbo pnevmatik in dodatne 
opreme, kjer uporabnik najde tudi številne koristne informa-
cije, nasvete o vzdrževanju vozila, novosti iz avto-moto sve-
ta in akcijske ponudbe.

SODOBNA AVTOPRALNICA

Od leta 2000 je v sklopu njihove ponudbe tudi sodobna avto-
matska avtopralnica, ki jo odlikuje Carlite sistem s posebno meh-
kimi krpicami, ki ne poškodujejo avtomobilskega laka. Poskrbi-
jo tudi za temeljito čiščenje notranjosti vozila, saj je le udobna 
vožnja v čistem in negovanem vozilu lahko prijetna in varna.

Začenja se sezonska menjava pnevmatik - 
ste že preobuli vašega jeklenega konjička?

Furlan Melita s.p. | Mihalovec 1, 8257 Dobova 
T: 07 45 22 010 | e: info@vulkanizerstvo-furlan.si

Vulkanizerstvo Furlan skrbi za 
vozila in voznike že več kot 20 let 
Zakonca Melita in Franc Furlan sta leta 1994 ustanovila vulkanizersko podjetje, ki je hitro doka-
zalo, da so kakovostne storitve, nenehno sledenje sodobnim trendom in predvsem izreden po-
sluh za zahteve trga ter skrb za stranke tiste vrline, ki iz majhne družinske delavnice lahko nare-
dijo uspešno in cenjeno podjetje, sinonim za vrhunskost in profesionalnost na svojem področju.  

Vulkanizerstvo Furlan združuje tradicijo s sodobnostjo, 
profesionalnost z domačnostjo, odgovornost s sprošče-
nostjo in strokovnost s skrbjo. Zato jim stranke z vese-
ljem prepuščajo v oskrbo svoja vozila.

Mobilna aplikacija 
za pametne telefone



Franc in Melita Furlan

Zaloga različnih pnevmatik v skladišču

KU
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N Pri nakupu 
4 avtomobilskih pnevmatik 

zunanje pranje vozila 

BREZPLAČNO

IŠČETE DELO?
Ste stari do 35 let? Imate V. stopnjo izobrazbe 

tehnične smeri? Želite postati voznik avtobusa?

Vabimo vas, da se nam pridružite. Pripravljeni smo vam 
financirati pridobitev ustrezne kvalifikacije.

Integral Brebus Brežice d.o.o., Cesta svobode 11, 8250 Brežice
telefon: +386 (0)7 49 94 170 e-pošta: info@integral-brebus.si

OKROGLICE - Po zadnjih poplavah v lanski jeseni se je nad vasjo 
Okroglice v sevniški občini sprožil eden največjih plazov, in si-
cer v širini 60 metrov ter v dolžini 100 metrov. Pri tem je odtr-
galo in odneslo krajevno cesto, ki povezuje Okroglice z vasjo Sele 
pod Lisco. V teh dneh poteka sanacija plazu, ki jo izvaja domače 
gradbeno podjetje Špitalar v sodelovanju z domačinom Vladom 
Pompetom. »Pri saniranju zemeljskega plazu so morali odpelja-
ti tudi večjo količino podtalnice, ki je drla na plan,« je ob tem še 
povedal Tone Šeško, ko je v ponedeljek prinesel na dopisništvo 
Posavskega obzornika v Sevnici slikovno gradivo. Sanacijo, ki bo 
zaključena v tem tednu, sta finančno omogočili KS Loka pri Zida-
nem Mostu in Občina Sevnica.  S.�R.,�foto:�T.�Š.�

Sanacija zemeljskega plazu

V�bližini�vasi�Okroglice�pod�Lisco�poteka�sanacija�zemeljske-
ga�plazu,�ki�je�v�lanski�jesenski�povodnji�odnesel�velik�del�kra-
jevne�ceste.

CERKLJE OB KRKI - 16. marca je zasedal svet KS Cerklje ob 
Krki, ena izmed točk pa je bila tudi predstavitev projekta, 
ki se načrtuje na območju bivšega dirkališča Mobikrog v 
Gaju pri Cerkljah ob Krki. Projekt sta predstavila predsed-
nik Zveze za avto šport Slovenije Anton Anderlič in projek-
tant Janko Žnidaršič.

Bivši Mobikrog že skoraj deset-
letje sameva, v teh letih so malce 
življenja vanj prinesle samo pri-
reditev Panonika harmonika in 
na vsake toliko časa gasilsko-re-
ševalne vaje. Sedaj pa omenjena 
zveza na tem območju načrtuje 
t. i. progo za hitrostne preizkuš-
nje. Gre za »enega pomembnej-
ših projektov v zadnjih letih v RS 
z vidika vzgoje v cestnem pro-
metu in preventive, športa, tu-

rizma in gospodarstva,« so zapisali v predstavitvi. Projekt, ki je 
ocenjen na 18 milijonov evrov, obsega stezo za hitrostne preiz-
kušnje z večnamenskim objektom in boksi, poligona za usposabl-
janje letaliških gasilcev in zrakoplovov za zaščito in reševanje, 
poligon varne vožnje za vozila vseh kategorij, poligon terenske 
vožnje ter jezero za zajem vode. Po besedah Antona Anderli-
ča to ne bo dirkališče (štiri, pet dirk letno), ampak bo predvsem 
poudarek na usposabljanju za varno vožnjo in šolanju voznikov 
za hitrostne preizkušnje, ki morajo sedaj hoditi na hrvaško dir-
kališče Grobnik ali kam drugam v tujino, saj pri nas trenutno ne 
premoremo takšne steze.

Kot je še dejal Anderlič, so trenutno v fazi pridobivanja gradbe-
nega dovoljenja, kar naj bi se zgodilo do konca aprila (po veljav-
nem DPN je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja že nare-
jen). Začetek 1. izvedbene faze (od skupno šestih), ko bodo med 
drugim vzpostavili obstoječo progo v dolžini približno 2000 met-
rov, bo 15. aprila, zadnja faza pa bo zaključena leta 2017. O še 
drugih značilnostih projekta in nekaterih pripombah nanj, pred-
vsem glede hrupa za okoliške prebivalce, pa v eni od naslednjih 
številk našega časopisa. R. Retelj

Bivši Mobikrog bo spet zaživel

Anton�Anderlič�(levo)�in�Jan-
ko�Žnidaršič
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 ¾ Pogoj je udeležba tekmovanju Start: up Slovenija 2015 (rok: 
20. 3. 2015).

 ¾ Upravičenci so podjetja, ki so se registrirala med 1. 1. 2014 
in 28. 2. 2015. 

 ¾ Rok za prijavo: 21. 4. 2015

V današnjih časih služb enostavno ni dovolj za vse, bolj pomemb-
no se je poiskati v svojih spodobnostih in talentih, s katerimi bi 
lahko rešili nek problem, katerega ima dovolj velika skupina lju-
di. Prvi korak na tej poti so na pobudo Centra za podjetništvo in 
turizem naredili dijaki 3. letnikov Srednje šole Sevnica. V kratkem 
času nekaj šolskih ur so svojo podjetnost izrazili skozi profile na 
spletni strani www.odstekan.si, izvedeli pa so tudi, katere storitve 
ponuja točka VEM (»Vse na enem mestu«), kjer se lahko o svoji 
ideji pogovorijo, jo pogledajo z več zornih kotov in konkretizirajo 
v obliki svojega podjetja. 

Na področju turizma smo v prvem delu letošnjega leta uspešno 
zaključili pomladanske sejemske nastope doma in v tujini, ki so 
potekali v sodelovanju z agencijo SPIRIT in Združenjem Pohodni-
štvo & kolesarjenje GIZ. Sejemska predstavitev v tujini je usmer-
jena predvsem v aktivne počitnice (pohodništvo in kolesarjenje 
ter naravne in kulturne znamenitosti). 

V okviru regije Posavje smo se udeležili sejma Alpe Adria skupaj 
z lokalnimi ponudniki in društvi. V tujini, predvsem na področju 
Beneluxa, so se obiskovalci zanimali za krajše in daljše počitnice 
s kolesom ter pohode. Z nemškega področja je zaznati, da se jih 
vse več odloča za kombinacijo morja in hribov.

V sklopu ostalega informativnega dela se na CPT Krško zbirajo ter-
mini dogodkov in prireditev društev ter zavodov, ki bodo pope-
strili letošnjo ponudbo v občini Krško. Skupaj s privlačnimi eno- in 
večdnevnimi programi želimo privabiti čim več obiskovalcev tudi 
preko internetnih oglaševanj.

Vabimo vas, da nas v zvezi z vašimi predlogi, idejami ali za na-
daljnje informacije kontaktirate oziroma se oglasite na našem 
sedežu. 

NOVOSTI IZ CENTRA ZA
PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO

Kot je poudaril Martin No-
však, je kot prejemnik ome-
njene nagrade zelo zadovoljen 
in ponosen, saj je to dokaz, da 
družba prepoznava delo GEN 
energije in tudi njegovo oseb-
no delo. Dejal je, da je energe-
tika temelj delovanja sodobne 
družbe in seveda tudi države, 
zato bi morali vsi skupaj temu 
dati pozornost. »Kakor bomo 
sejali, tako bomo želi. Torej, za 
kakšne strategije se bomo od-
ločali, tako bomo tudi živeli. Ne 
samo v smislu ekonomije, am-
pak tudi okolja, konkurenčno-
sti gospodarstva itd. Želim si, 
da bi imela energetika svoje 
ministrstvo in prav tako tudi 
gospodarstvo več ministrstev, 
da bi podjetniška logika oz. lo-

gika dela in ustvarjanja prevla-
dala nad logiko porabe, troše-
nja in delitve,« je povedal. Po 
Novšakovih besedah je naj-
večja družbena odgovornost 
GEN energije, da lahko proi-
zvaja okolju prijazno energi-
jo s primernim ekonomskim 
učinkom. Verjame, da so na 
tem področju pri ocenjevanju 
za nagrado dobili veliko točk. 
Lansko leto je bilo v GEN ener-
giji rekordno na vseh podro-

Novšak: energetika bi morala 
imeti svoje ministrstvo
KRŠKO - Na novinarski konferenci, ki je 5. marca potekala na sedežu GZS Območne zbornice Posavje, Kr-
ško, je bil medijem na razpolago eden izmed letošnjih nagrajencev Gospodarske zbornice Slovenije, direk-
tor GEN energije Martin Novšak. 

čjih obratovanja. »Imamo iz-
jemno tehnologijo. Smo tudi 
dobro vzdrževali naše objek-
te, da smo lahko vso hidrolo-
gijo spravili v energijo. Temu 
primerni so tudi poslovni re-
zultati, saj so bili dobički dva-
krat večji od načrtovanih. Tudi 
v NEK smo dosegli rekor-
dno proizvodnjo in stabilnost 
ter dobre ocene na mednaro-
dnem področju,« je še dejal 
Novšak, ki je na 47. podelitvi 

nagrad GZS postal 15. nagraje-
nec iz Posavja. Prvemu možu 
GEN energije se julija letos iz-
teče mandat, kot je zaupal, pa 
se bo ponovno prijavil na raz-
pis za direktorja.

Poleg Novšaka je na novinar-
ski konferenci sodeloval tudi 
direktor GZS Območne zbor-
nice Posavje, Krško Darko 
Gorišek, ki je med drugim po-
jasnil, da se do t. i. gospodar-
skega oskarja ne pride tako 
enostavno. Vsako leto namreč 
GZS objavi razpis, na katerega 
se lahko prijavijo uspešni go-
spodarstveniki, za kar obsta-
jajo posebni prijavni obrazci 
internega značaja, ki vsebu-
jejo več kot 150 vprašanj. Pod 
drobnogled se vzame poslo-
vanje v zadnjih petih letih in 
še za kakšno leto nazaj. Poleg 
samega poslovanja se upošte-
va tudi družbena odgovornost 
in vpetost podjetja oz. nagra-
jenca v okolje na regionalni in 
širši ravni. Naj omenimo, da je 
Novšaku na podelitvi v Can-

karjevem domu nagrado GZS 
podelil Boštjan Štefanič, ki je 
slep od rojstva, a je kljub temu 
v Močilnem pri Radečah usta-
novil svoje podjetje EVIRAS: 
Evidence, Računovodstvo Šte-
fanič.
 Rok Retelj

Darko�Gorišek�(levo)�in�Martin�Novšak

Novšak�v�družbi�ostalih�nagrajencev,�predstavnikov�GZS�ter�predsednika�Republike�Sloveni-
je�Boruta�Pahorja�in�predsednika�vlade�dr.�Mira�Cerarja
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PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 

RAZPIS ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

BITI DRUGAČEN, »ODŠTEKAN« 
JE LAHKO TUDI PREDNOST ! 

Utrinek�iz�ustvarjalnih�podjetniških�uric

CPT Krško, CKŽ 46, Krško
T: 07/490 22 20, 051 655 936, E: info@cptkrsko.si

www.cptkrsko.si, www.visitkrsko.com 

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.

NOVO MESTO - Minuli vikend 
je v Novem mestu potekal 21. 
Gregorjev sejem z bogatim 
spremljevalnim programom, 
ki kot prvi spomladanski kme-
tijski sejem vsako leto postaja 
vse večji in bogatejši. Letos se 
je predstavilo rekordnih 230 
razstavljavcev na 20.000 m2  

zunanjih in pokritih površin. 
S sloganom »Domače. Najbolj-
še!« so dali poudarek domači 
pridelavi, z znanim poreklom 
in načinom pridelave, prav 
tako pa je bila novost sejma šo-
tor z istim imenom, kjer so se 
predstavljali izključno izbrani 
izdelki s slovenskih kmetij. Se-
jem je svečano odprl minister 
za kmetijstvo in okolje mag. 
Dejan Židan, obiskovalce pa 
so na odprtju sejma pozdravili 
tudi predstavnik organizator-
ja Jurij Vončina, direktor KZ 
Krka, Gregor Macedoni, žu-
pan Mestne občine Novo me-
sto, in Peter Vrisk, predsednik 
Zadružne zveze Slovenije.
  K. J.

21. Gregorjev 
sejem

Predstavilo se je rekordno 
število�razstavljavcev.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Gremo na tržnico
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Kmetija Jazbec, Budna vas
Sedež kmetije Jazbec je v Budni vasi pri Šentja-
žu. Na družinski kmetiji, kjer kmetijstvo pred-
stavlja edini vir dohodka, obdelujejo 36,8 ha 
kmetijske zemlje. Vse kmetijske površine so 
uvrščene v območja z omejenimi dejavniki za 
kmetijsko pridelavo, kar nekaj teh površin je z 
nagibom več kot 35 %. Na kmetiji redijo pov-

prečno 34 krav molznic. Večino mleka kmetija proda v KZ Slo-
ga. S ciljem izboljšanja dohodkovnega položaja na kmetiji so 
se odločili tudi za predelavo mleka in tako registrirali dopolnil-
no dejavnost na kmetiji - predelava mleka. Na kmetiji delajo vsi 
člani družine, na sevniški tržni-
ci pa izdelke največkrat proda-
ja ženski del družine. Na tržnici 
Jazbečevi skozi vse leto ponuja-
jo mleko in raznovrstne mlečne 
izdelke, v poletnih mesecih pa 
tudi raznovrstno zelenjavo z la-
stnih površin.

Kmetija Božič, Osredek
Kmetija Božič se nahaja ob Gornjedolenjski 
vinsko turistični cesti v Osredku pri Trški Gori. 
Z vso vnemo gradita zgodbo o razvoju vino-
gradniške kmetije Drago in Rozalija. Drago 
svoje udejstvovanje usmerja predvsem v vino-
gradništvo, Rozalija pa kot nosilka dopolnilne 
dejavnosti peke kruha, potic in peciva z veliko 

znanja in veselja do dela izdeluje različne domače dobrote od 
potic, peciva, piškotov pa do testenin in mlincev. Postopki izde-
lave so tradicionalni in so usmerjeni v uporabo surovin, kot so 
ajda in pira. Čeprav je Božičeva kmetija manjša, uspejo pridelati 
še orehe, lešnike, slive ter sadje s travniških sadovnjakov, iz če-
sar nastaja-
jo tudi izvr-
stne sladice. 
Svoje izdel-
ke kmetija 
ponuja na 
krški tržnici.

Kmetija Krošelj, Dečno selo
Kmetija Krošelj se nahaja v vasi Dečno selo s hi-
šno številko 56. Je manjša kmetija, ki s pridela-
vo in prodajo zelenjave in jagod poskuša opti-
malno izkoristiti razpoložljive njivske površine. 
Na kmetiji  obdelujejo nekaj več kot 2 hektar-
ja njivskih površin. Pridelava je organizirana 
na način, da je potrebno veliko ročnega dela. 

Pri delu na kmetiji pomagajo sicer vsi družinski člani, je pa An-
tonija tista, kateri kmetijstvo predsta-
vlja pomembnejši vir prihodka. Razno-
vrstnost in domala butičnost pridelave 
zagotavlja v resnici svežino pridelkov, 
ki jih kmetija ponuja na tržnici. Na bre-
žiški tržnici Antonija skozi leto proda-
ja sezonsko zelenjavo, v času rodnosti 
pa tudi jagode.

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.

BISTRICA OB SOTLI - Turistično društvo Bistrica ob Sotli in Go-
stilna Šempeter tudi letos organizirata tradicionalni Jožefov se-
jem in 12. tekmovanje v kuhanju golaža »Jožeki kuhajo golaž«. 
Sejem bo potekal v nedeljo, 22. marca, v centru Bistrice ob So-
tli, Jožice in Jožeki pa bodo hkrati svoje kuhalnice vrteli pod šo-
torom za Gostilno Šempeter. Lani je bogato sejemsko dogajanje 
s 50 stojnicami v Bistrico ob Sotli privabilo 1500 obiskovalcev. 
Letošnjemu Jožefovemu sejmu, ki je sicer iz leta v leto bolj pre-
poznaven na Kozjanskem in v širšem slovenskem okolju, želijo 
dodati starinsko oz. »vintage« noto. Ohraniti želijo tradicijo sej-
ma in spomniti ter obiskovalcem prikazati, kako so sejmi pote-
kali nekoč. Organizatorji zato sporočajo, da je starinsko »in« ter 
da so obiskovalci s starimi avtomobili in starinsko oblečeni na 
sejmu zelo dobrodošli. Predvsem pa je glavni motiv obiskoval-
cem zagotoviti kvalitetno preživljanje nedelje, druženje in zaba-
vo. Tudi letos dajejo prednost lokalnim ponudnikom in obrtni-
kom ter njihovim izdelkom. Obiskovalci bodo lahko izmenjali in 
kupili »second hand« oblačila, ki jih že zbirajo v mladinskem klu-
bu v Bistrici ob Sotli, zbrana sredstva pa bodo podarili šolske-
mu skladu OŠ Bistrica ob Sotli. Poskrbljeno bo tudi za otroke, ki 
bodo lahko uživali v uličnem gledališču in se preizkusili na »Mini 
Planici« Francija Petka. 

Gostilna Šempeter obenem že 12. leto zapored organizira tek-
movanje v kuhanju golaža, ki se ga udeležijo Jožeki in Jožice s 
svojimi ekipami ter skuhajo golaž za obiskovalce. Lani se je tek-
movanja v kuhanju golaža udeležilo 20 ekip. Organizatorji letos 
poleg slovenskih ekip pričakujejo tudi ekipe iz Hrvaške, Avstrije 
in Madžarske. Prvič bodo skuhali tudi vegetarijanski golaž, pod 
šotorom za gostilno pa dobre volje in plesa ne bo manjkalo, saj 
bo za to poskrbel ansambel Slovenski zvoki.  R. R.

V pomlad s sejmom in golažem

KRŠKO - Društvo kmetic Krško je tudi letos ob dnevu žena 
pripravilo občni zbor. Tokrat je bil tudi volilni, članice pa 
so soglasno potrdile štiriletni mandat dosedanjemu vod-
stvu. Tako bo društvo, ki šteje 311 članic, še naprej vodi-
la Milica Jeler. 

Letos bo društvo praznovalo 40 let delovanja. Članice bodo jubilej 
obeležile ob občinskem prazniku v mesecu juniju. Kulturni pro-
gram bodo popestrile z razstavo nagrajenih izdelkov ter priznanj, 
ki so jih prislužile na različnih tekmovanjih, in fotografij, ki so na-
stale ob različnih priložnostih. Poročila po aktivih pričajo o tem, 
da društvo uspešno deluje. Izvaja tudi izobraževalno dejavnost, 
predvsem kulinarična usposabljanja, kjer se članice seznanijo z 
novostmi pri priprave zdrave hrane in tradicionalnih jedi, stro-
kovne ekskurzije, sodeluje v raznih projektih, kadar je potrebno, 
pa prispeva tudi materialno pomoč družinam ali posameznikom 
z območja občine Krško.

Vključitev v projekt Zeliščni vrt Posavja je bila nova izkušnja, ki 
je pripeljala do številnih novih spoznanj. Na temo zdravilnih ra-
stlin je Društvo kmetic Krško organiziralo dobro obiskano razsta-
vo na gradu Rajhenburg. Sodelovanje s stanovskimi društvi v Po-
savju bo tudi v bodoče vodilo delovanja Društva kmetic Krško, saj 
je povezovanje most do novih znanj in spoznanj. Strokovna pod-
pora društvu je mag. Ana Nuša Kunej iz Kmetijsko gozdarske-
ga zavoda Novo mesto. 

� mag.�A.�N.�Kunej,�KGZ�Novo�mesto

Društvo kmetic Krško z občnim 
zborom v jubilejno leto

Z�razstave�na�gradu�Rajhenburg�(Foto:�Anita�Radkovič,�MMK)

BREŽICE – ZPTM Brežice v aprilu organizira tečaj za lokalnega 
turističnega vodnika občine Brežice. Tečaj bo sestavljen iz teore-
tičnega dela (40 šolskih ur), praktičnega dela (simulacija voden-
ja z ogledom najpomembnejših znamenitosti v občini) in zaključ-
nega preizkusa znanja na celodnevnem izletu po občini. Potekal 
bo 7., 8., 9., 13., 14., 15. in 20. aprila med 16. in 21. uro v Mladin-
skem centru Brežice. Cena tečaja je 130 €. Več informacij in pri-
jave na tel. št. 07 620 70 35 (TIC Čatež ob Savi) ali info@disco-
verbrezice.com. Rok za prijavo je do vključno 6. 4. 2015.

Tečaj za turističnega vodnika
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Kot je dejala Vlasta Curhalek, 
na zdrav način življenja vpliva 
veliko dejavnikov, saj lahko za 
svoje zdravje marsikaj storimo 
sami, ko se odpovemo razva-
dam. V veliki meri lahko vpliva-
mo na telesno težo, se gibljemo 
na svežem zraku, kontrolirano 
pijemo alkohol, vplivamo na ra-
ven sladkorja v krvi, visok krv-
ni tlak in holesterol. »Če nam 
to ne uspe, pa se obrnemo na 
strokovnjaka po pomoč. Odkar 
smo spremenili način življenja, 
so se pojavile te civilizacijske 
bolezni, saj smo zmanjšali koli-
čino fizičnega dela, manj se gi-
bljemo, ves čas imamo na raz-
polago vsa mogoča živila, ki jih 
lahko zaužijemo kadar koli, do-
sti bolj smo podvrženi stresu, 
nekaj pa lahko pripomore tudi 
dednost,« je povedala Curhale-
kova in dodala, da se s temi te-
žavami soočajo vedno mlajše 
generacije, zaskrbljujoče pa je 
še, da imajo že nekajletni otro-
ci povišan holesterol. 

VSE V ZMERNIH KOLIČINAH

V zadnjem desetletju in nekaj 
več so v ospredju bolezni srca 
in ožilja. Imamo sicer dobro raz-
vito preventivo, program CINDI, 
ki smo ga prinesli s Finske. Tako 
so se tudi pri nas začeli ukrepi 
za zdrav način življenja, kjer se 

že dosegajo lepi rezultati. »Naši 
najstniki so zelo ogroženi, pre-
več se napačno prehranjujejo 
in premalo gibljejo. Nekaj lah-
ko pripišemo tudi dednosti, 
vendar to ni izgovor. Če smo 
gensko dedno obremenjeni z 
določenim rizičnim faktorjem, 
moramo biti bolj ozaveščeni in 

moramo skrbeti, da ta dedno-
stni faktor držimo na čim bolj 
normalnem nivoju,« je poudari-
la Curhalekova in navedla, da je 
na vrhu lestvice smrt zaradi mo-
žganske kapi, kar se izmenjuje s 
smrtjo zaradi različnih vrst raka. 
Zelo visoko na lestvici naj bi bile 
še jetrne in ledvične bolezni, ki 

so močno povezane z bolezni-
jo srca in ožilja. Po njenih bese-
dah v Posavju nismo v zavidlji-
vem položaju glede zdravja, saj 
naj bi imeli mnogo pretežkih 
otrok in mladostnikov, odstopa-
mo tudi s povečanimi vrednost-
mi holesterola glede na sloven-
sko povprečje. 

»Zelo pomembna je hrana, da 
vemo, kakšna so živila, kako so 
pripravljena, pa tudi, kako so 
zrasla in od kod so prišla,« je 
pojasnila sogovornica in še do-
dala, da bi morali več posegati 
po sadju in zelenjavi, po dolo-
čenih mlečnih izdelkih, tudi po 
mesnih izdelkih, vendar ne z ve-
liko maščobami. Vsega po ma-
lem je tista zdrava mera, ki nam 
ohranja zdravje, tako pri hrani 
kakor pri gibanju. »Pomembno 
je, da se izogibamo trem belim 
snovem - soli, sladkorju in trdim 
maščobam, tega naše telo de-
jansko ne potrebuje. S pravilno 
hrano dobimo dovolj natrija, 
sol hrani dodajamo le, da ojača-
mo okus. Starejši kot smo, manj 
imamo občutljive brbončice in 
dodajamo več soli, kar pa pelje 
do povečanja krvnega tlaka,« 
še opozarja Curhalekova. 

DEJAVNIKI TVEGANJA 
ZA ZDRAVJE 

Slab holesterol v telesu maši 
žile, nastaja pa iz slabše kva-
litetnih maščob. Pri nizki vre-
dnosti ga lahko znižamo sami 
z drugačnim prehranjeva-
njem, pa tudi z gibanjem, zato 
je zelo pomembno, da ga od-
krijemo čim prej. Če ga v ne-
kaj mesecih ne uspemo dovolj 
obvladati, je potrebno poiska-
ti zdravniško pomoč in pričeti 
z zdravljenjem. Krvni tlak je na-
slednji od dejavnikov tveganja. 
Idealen je, ne glede na starost, 
135/85. Navzdol ni omejitve, če 
pa je povišan, že obremenjuje 
srčno mišico, zato ga je potreb-
no zdraviti. Znižuje ga zmerno 
gibanje in določena prehrana. 
Strokovnjaki v prihodnje zara-
di slabega načina življenja na-
povedujejo epidemijo sladkor-
ne bolezni. Naše telo iz vsake 
hrane naredi sladkor. Tudi slad-
korni bolniki se morajo odpo-
vedati določenim vrstam hrane, 
saj sladkor lahko zelo poškodu-
je žile. 

»Veliko bolezni je tudi odvi-
snih od genetike. Nekdo lahko 
kadi, pa ne bo zbolel za rakom 

www.ekotrgovina-julija.si tel: 08 20 56 192
AKCIJA -25% SUPER ŽIVILA

POPUST SE OBRAČUNA NA BLAGAJNI
Akcija za bz. Super Obrok velja do konca marca 2015 oz. do odprodaje zalog. 

v Intermarketu Brežice

EKOLOŠKA TRGOVINA
JULIJAZdrava izbira z ljubeznijo do narave

Del. čas: pon. - pet.:
10.00 - 13.00; 16.00 - 22.00
sob.: 14.00 - 20.00; ned.: zaprto

Matjaž Požun s. p.
Titova 75, 8271 Senovo
T: 07/48 81 966; E: fitnes.pozun@siol.net

SOLARIJ SAVNA AEROBIKA FITNESS

Za svoje zdravje lahko marsikaj 
storimo sami
KRŠKO – Tudi v Posavju smo v zadnjih desetletjih spremenili način življenja in s tem priklicali bolezni ter se s 
povišanim holesterolom in s preveliko telesno težo pri mladostnikih povzpeli celo v sam slovenski vrh. O zdra-
vem načinu življenja, o civilizacijskih boleznih, o tem, kaj lahko sami storimo za svoje zdravje, smo se pogo-
varjali z diplomirano medicinsko sestro in vodjo Vzgojno-zdravstvenega centra v ZD Krško Vlasto Curhalek. 

Vlasta Curhalek

na pljučih, ker v sebi nima ta-
kega gena, zboli pa lahko za ra-
kom na glasilkah ali grlu. Niko-
tin npr. znižuje dober holesterol 
v telesu. Nekdo drug lahko ves 
čas je sladkarije, pa nima hole-
sterola. Če nastopi bolezen, se 
nikoli ne vrže puške v koruzo in 
se upošteva principe zdravega 
življenja,« je v razmislek še re-
kla Curhalekova in povabila, 
naj se odzovemo na aktivnosti, 
ki se dogajajo v našem okolju. 
Pomembno je ustvarjanje do-

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

brih medsebojnih odnosov in 
krepitev vezi med ljudmi, kar 
sprošča, saj se na tak način iz-
ognemo celo stresu. Obstajajo 
preventivni programi, s kateri-
mi se odkrivajo določena tve-
ganja. Z anketnimi vprašalniki 
se ugotovi dedna obremenje-
nost. Vsakdo, ki dobi rezultat 
nad 20 odstotkov tveganja za 
možno pridobitev bolezni, pre-
ide v brezplačno obravnavo na 
preventivnih delavnicah. 
 Marija Hrvatin

Sprostitev v termalnih bazenih in ob nočnem kopanju vsak 
petek in soboto do 23. ure. Razvajanje v savnah in kopelih za pare.  

Medico wellness programi hujšanja in razstrupljanja. 
UGODNO: 4-tedenski program Hujšajmo doma 

s svetovalko za prehrano in osebnim trenerjem za 190 EUR. 
Pokličite nas za več informacij.

T: 08 20 50 320, E: vitarium@terme-krka.si
www.terme-smarjeske.si

Za zdravo telo in dobro počutje
v Terme Šmarješke Toplice

ZDRAVJE 
JE NAJVEČJA VREDNOTA

Veliko je tem o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani, re-
kreaciji ter možnostih za krepitev telesa in razvajanje. Po-
savski obzornik vam jih prinaša le nekaj, za katere upamo, 
da vam bodo prišle prav. Na tematskih straneh si lahko pre-
berete pogovor s strokovnjakinjo na področju zdravega na-
čina življenja Vlasto Curhalek, članek o vse bolj popularnih 
prehranskih dopolnilih, tudi homeopatiji, možnostih za raz-
strupljanje telesa in seveda kje lahko najdete strokovnjake 
za telesno vadbo in sproščanje. Najbolj od vsega pa je po-
membno, da se sami odločite, kako boste živeli, predvsem 
pa, kaj boste jedli. Prav nepravilno prehranjevanje je na-
mreč vzrok za večino bolezni sodobnega časa. Pazite nase, 
kajti mnogokrat, ko se že zalomi pri zdravju, človek spozna, 
koliko je vredno. Izkazujte svojo ljubezen do sebe in svojih 
najbližjih z zdravo in kvalitetno hrano. Prihaja sezona sveže 
zelenjave in sadja, iz katerega je možno narediti okusne jedi 
ter jih kombinirati z različnimi morskimi in mesnimi jedmi. 
In seveda, ne pozabite na gibanje. Vabljeni k branju.
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Krško, 
Dalmatinova 1

tel: 07 49 22 812
Sevnica, 
trg svobode 14a

tel: 07 81 62 620

PROGRESIVNA STEKLA ZA NARAVEN 
VID ZA VSE ODDALJENOSTI!

AKCIJA VELJA OD 
1.3. DO 30.6.2015

OPTIKA

SKYLAB center, Savska pot 10, 8250 Brežice
T: 0599 70 000 | www.obcutizivljenje.si | info@klinikaskylab.com
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DODATEK K PREHRANI IN 
NE NADOMESTILO ZDRAVE 
PREHRANE

Kot je zapisano v pravilniku 
o prehranskih dopolnilih, so 
slednja skoncentriran vir  po-
sameznih ali kombiniranih hra-
nil. So snovi, ki imajo hranilni ali 
fiziološki učinek, s katerimi lah-
ko dopolnjujemo našo prehra-
no, da je uravnotežena. Na tak 
način omogočimo našemu te-
lesu, da dobi vsa potrebna hra-
nila za normalno delovanje in 
razvoj. Dostopna so v obliki 
tablet, kapsul, tekočin, praškov 
in v drugih oblikah; oblikova-
na so tako, da jih lahko uživa-
mo v odmerjenih majhnih koli-
činskih enotah. Kot poudarjajo 
svetovalka za prehrano v Eko-
loški trgovini Julija v Brežicah 
Katja Glas, dipl. inž. živilstva in 
prehrane (UN), Petra Majcen, 
magistra farmacije, iz Lekar-
ne Sevnica in Nataša Dober-
šek iz Hiše narave v Krškem, 
so prehranska dopolnila doda-
tek k prehrani in ne nadomesti-
lo zdrave prehrane. Prehranska 
dopolnila so primerna za vsako-
gar, vendar pa je potrebno upo-
števati razne dejavnike. Glasova 
pravi, da je pomemben dejav-
nik letni čas, saj se določena 

Prehranska dopolnila: 
Na slovenski trg iz dneva v dan prihajajo novi izdelki, med katerimi so tudi prehranska dopolnila, ki naj bi po 
zatrjevanju proizvajalcev med drugim krepila imunski sistem, blažila stres, izboljševala slabo prebavo, poma-
gala športnikom, nosečnicam, otrokom itd. Z vprašanji o njihovih značilnostih in o tem, ali so koristna ali ne, 
smo se obrnili na različne strokovnjakinje iz Posavja, ki se v svojem poklicu vsakodnevno srečujejo z njimi.

hranila bolje absorbirajo v raz-
ličnih letnih časih in tudi potre-
be telesa se spreminjajo, prav 
tako pa je pomembno tudi po-
znavanje hrane ter medsebojni 
vpliv hrane in dopolnil. Doberš-
kova dodaja, da je potrebno pri 
izbiri prehranskih dopolnil pre-
veriti tudi njihovo vsebnost in 
poreklo, kajti le popolnoma na-
ravna dopolnila bodo dosegla 
učinek, ki ga obljubljajo.

PRED NAKUPOM PO 
STROKOVNI NASVET

Na vprašanje, kdo nam lahko 
svetuje pri uporabi prehranskih 
dopolnil, Majcnova odgovarja, 
da se ljudje glede na izkušnje 
za nakup dopolnil najpogos-
teje odločajo na podlagi ogla-
sov in tudi ustnega izročila po 
principu »sosedi je pa tole po-
magalo, zato bom še jaz posku-
sila«. Seveda pa vse tri sogovor-
nice poudarjajo, da se je pred 
nakupom dopolnil najbolje po-
svetovati z zdravniki in drugimi 
strokovnjaki, ki imajo ustrezno 
izobrazbo in pri svojem delu 
prihajajo v stik s temi proizvo-
di (farmacevti, inženirji živilstva 
in prehrane, športni strokovn-
jaki idr.). Majcnova še pravi, da 
prehranska dopolnila niso do-

stopna le v lekarnah, ampak jih 
ljudje lahko kupijo tudi v trgo-
vinah z živili, drogerijah in spe-
cializiranih trgovinah z medi-
cinsko tehničnimi pripomočki, 
pa tudi na spletu. »Ravno tu pa 
morda tiči past, ker imamo far-
macevti v lekarni to možnost, 
da imamo vpogled v zdravi-
la, ki jih bolnik jemlje, in seve-
da še kako pomembno znanje 
o zdravilih,« razlaga in doda-
ja, da je problem nekaterih do-
polnil kombiniranje z zdravili, ki 
jih bolnik jemlje, saj prehranska 
dopolnila lahko vplivajo na de-
lovanje zdravil. »To dejstvo bi 
morali imeti ves čas pred očmi, 
ko se odločamo za nakup pre-
hranskega dopolnila,« še opo-
zarja Majcnova.

POPULARNA »SUPER 
ŽIVILA«

Po katerih prehranskih dopol-
nilih ljudje najbolj posegajo? 
Obstajajo klasična dopolnila 
prehrani, ki so sintetična, kar 
pomeni, da je večji del njihove 
sestave kemija, ki še dodatno 
bremeni človeško telo. Ljudje 
pa bolj posegajo po ekološ-
kih dopolnilih, ki so pridelana 
iz popolnoma naravnih in ne-
oporečnih sestavin. Po Glasovi 

pozimi ljudje največ posegajo 
po vitaminu C, česnovih kap-
sulah, različnih tinkturah, pro-
polisu, vse več pa tudi po »su-
per živilih«, kot je camu camu, 
in po različnih vrstah alg, ki naj 
bi ugodno vplivale na imunski 
sistem. Kot pravi, se spomladi 
poveča uporaba prehranskih 
dodatkov, ki imajo očiščeval-
ni učinek na telo, to so različna 
»super živila«, kot npr. spirulina, 
kelp alge, chlorella, pegasti ba-
delj, aloe vera, izvlečki artičok 
in špargljev. Različni proteini, 
omega 3 maščobne kisline, mi-
nerali (selen, cink, železo, kal-
cij, magnezij) in vitamini pa so 
popularni celo leto. Če napiše-
mo na kratko, »najpopularnejši 
so pripravki, ki obljubljajo več-
no mladost in zdravje«, pravi 
Majcnova. 

»Prehranska dopolnila najbolj 
učinkujejo takrat, ko zamenja-
mo življenjski slog, se podamo 
v zdrav način življenja in v svo-
ji prehrani takoj opustimo belo 
moko, bel sladkor, mlečne iz-
delke, 'fast food', cvrtje in kon-
vencionalne sladkarije. Ne jejte 
vnaprej pripravljene, embalira-
ne hrane in si vzemite čas zase 
ter si pripravljajte sveže obroke, 
ki so v večini sestavljeni iz sve-
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V Termah Paradiso so od leta 
2011, ko so odprli bazen s ter-
malno vodo, vsako leto doda-
tno razširili svojo ponudbo, ki 
je priznana tako lokalno kot 
na nacionalnem nivoju in širše. 
V štirih letih je družina Cvet-
kovič ustvarila ponudbo ter-
malnih bazenov, notranjih in 
zunanjih, z več kot 1.800 kva-
dratnimi metri skupne površi-
ne. V njih se obiskovalci term 
sproščajo s plavanjem v zdra-
vilni termalni vodi, krepijo telo 
ob vodnih masažah, v bazenu z 
nefiltrirano, toplejšo vodo, po-
leti se zabavajo tudi na prijetni 
počasni reki in toboganih, ki 
posebej razveseljujejo otroke. 
Termalno zdravilno vodo črpa-

DOBOVA - Za tematske strani Zdravi in vitalni smo tokrat v Dobovi obiskali Terme Paradiso, ki tudi skozi naš medij redno vabijo bralce in bralke iz Posavja k sproščanju 
in krepitvi zdravja s svojo raznovrstno ponudbo. In kako so le-ti zadovoljni? Nekaj naključnih ob obisku smo povprašali in so potrdili, da se vedno znova radi vračajo, 
da na lastni koži in počutju preizkusijo dobrobit tamkajšnje zdravilne vode. 

Za zdravje si je treba vzeti čas
jo na zahodnem delu Dobove, 
balneokemične analize pa po-
trjujejo, da je voda oboga tena s 
kalcijem, hidrogenkarbonatom 
in sulfatom. 

V Termah so se odzvali tudi na 
naraščanje povpraševanja po 
tehnikah, s katerimi premagu-
jemo vsakdanji stres, in v za-
četku letošnjega leta odprli 
posebno Oazo savn z osmimi 
različnimi vrstami savn. V osmih 
savnah seveda še lažje naj dete 
tisto, ki vam kar najbolj ustre-
za - nekatere bo prevzela goz-
dna savna, kromo savna, čo-
koladna savna ali parna savna, 
spet drugi bodo bolj uživali v 
bio panoramski savni, zeliščni 

solni savni, tisti, ki prisegajo na 
višjo vlažnost, se bodo prepu-
stili blagodejnim učinkom ha-
mam savne, spet drugi pa zara-
di toplotnih valov, ki prodrejo 
globoko v telo, prisegajo na re-
dne obiske infra savne v ome-
njenih termah. Dnevno obisko-
valce čaka tudi bogat program 
oblog in pilingov. Bojana R. iz 
okolice Brežic pove, da njej naj-
bolj ustreza infra savna: „Dru-
ge so seveda bolj eksotične in 

mnogi najraje zahajajo vanje, 
ker pri njih delujejo tudi osta-
li čuti, infra savna se jim morda 
zato zdi bolj dolgočasna, am-
pak meni nekako od znotraj 
ogreje telo, pospeši cirkulacijo 
in se res prerodim.“ Cvetkoviče-
vi pravijo, da so se za ponudbo 
Oaze savn odločili, ker verjame-
jo, da savne človeka napolnijo 
s pozitivno energijo in ga nav-
dahnejo z voljo do bolj zdrave-
ga načina življenja. 

Da bi bila ponudba celovita in 
ker se dviga zavest o pomenu 
aktivne regeneracije in učvrsti-
tvi telesa, pa v termah vabijo 
tudi v fitnes center, ki s sodob-
nimi napravami omogoča po-
stopno oblikovanje telesa, tre-
ning različnih mišičnih skupin, 
z redno vadbo se lahko okre-
pi srčno-žilni sistem, hkrati pa 
dihalni sistem. Vesna L. iz Kra-
nja, mimoidoča ob našem obi-
sku, pa se je vračala ravno iz Spa 

& Wellness centra Paradiso ter 
odločno pohvalila ponudbo 
masaž, anticelulitno terapijo 
ter nego obraza in telesa. 

Družina Cvetkovič ob našem 
odhodu pojasni, da verjame-
jo, da si je za zdravje in sprosti-
tev pač treba vzeti čas: „Veliko-
krat sami sebe opravičujemo, 
da nimamo časa za sprostitev 
oziroma rekreacijo, v resnici pa 
si je treba vzeti le čas. Čas zase 
in za zdravje. V Termah Paradiso 
smo prepričani, da lahko izpol-
nimo pričakovanja vseh, ki želi-
te ustaviti korak in obnoviti svo-
je življenjske moči. “ Nasmejano 
pa dodajo še: „Če velja rek 'ne 
odlašaj na jutri, kar lahko storiš 
danes', se nam kar takoj pridru-
žite.“ Pred odhodom pa si lahko 
o ponudbi in možnostih oddiha 
preberete tudi na spletni strani 
na www.paradiso.si.

 M. M.

SKYLAB center, Savska pot 10, 8250 Brežice
T: 0599 70 000 | www.obcutizivljenje.si | info@klinikaskylab.com

Zdravljenje celulita.
Učinkovito

NOV in UČINKOVIT 
pristop k zdravljenju 

CELULITA 

(AWT - acoustic wave therapy ) 
T: 0599 70 000 
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Razstrupitev. Okrepitev. Nova energija!

Povrnite si svojo energijo!
100 % Panaceo mikroaktiviran zeolit

•	Pešanje	zmogljivosti?

•	Živčna	izčrpanost?

•	Motnje	koncentracije?

•	Povečana	dovzetnost	za	okužbe?

•	Utrujenost	čez	dan?

•	Prebavne	motnje?

•	Motnje	spanca?

Gratis kupon
Ob  nakupu  enega  proizvoda  Panaceo  Basic-Detox  
v  vaši  lekarni  ali specializirani trgovini ob predložitvi 
tega  kupona  prejmete darilo – knjigo Kamen življenja 
avtorice dr. Ilse Triebnig. (S tem prihranite 19 eur!)

NOVO: Nasveti iz prakse, 

216 strani, barvno

•

•
•
•

Povečanje	osebne	zmogljivosti	za	poklicno	delo	
in	vsakdanje	življenje.
Okrepitev	imunskega	sistema.
Regulacija	kislinsko-bazičnega	ravnovesja.
Zaščita	pred	prostimi	radikali.
Naravna	celična	zaščita.•

www.panaceo.com

Zdaj na voljo v vaši lekarni ali specializirani trgovini.
Medicinski pripomoček. Prosimo, natanko upoštevajte navodila za uporabo.Ekskluzivni distributer za Slovenijo: 

Pharmagea d.o.o., Delavska c 24, 4208 Šenčur, tel.: 04 574 32 34, info@pharmagea.com, www.pharmagea.com

Posledice so daljnosežne, od upadanja zmogljivosti preko povečane 
dovzetnosti za okužbe do predčasnih pojavov staranja. Skrajni čas je 
torej, da se znebimo odplak!

Kako vas Panaceo mikroaktiviran (PMA) zeolit krepi in varuje?
Prve raziskave kažejo, da Panaceo mikroaktiviran (PMA) zeolit deluje 
kot pivnik v želodčno-črevesnem traktu, tako da veže proste radikale in 
v nas nakopičene “tatove energije”, kot so težke kovine (svinec, krom, 
kadmij, nikelj, arzen), in odpadne presnovne produkte (amonijak). Te 
snovi se po naravni  poti skozi želodčno-črevesni trakt spet izločijo iz 
telesa. V zameno se organizem  oskrbi z naravnim magnezijem in kal-
cijem, v veliki meri pa se zmanjša tudi novo tvorjenje  prostih radikalov. 
Panaceo Basic-Detox tako na popolnoma naraven način razbremeni 
razstrupljevalne organe, kot so jetra, ledvice in črevesje, in pomaga do 
večje vitalnosti in boljšega počutja.

Povrnite si svojo energijo!
Človeški organizem je vedno huje obremenjen: okoljski 
strupi, škodljive snovi v živilih in povečano ultravijolično 
sevanje nam vsak dan škodujejo enako kot stres in 
mrzlično hitenje.

dr. med. Ilse Triebnig
Medicinski odbor Panaceo

          Vsakodnevno telesno  raz-
strupljanje je danes v boju zoper 
eksplodirajoče civilizacijske 
bolezni (kot so počasno upadanje 
zmogljivosti, težave s srcem in  
krvnim obtokom, izgorelost, slad-
korna bolezen, rak) postalo vedno 
pomembnejše!

„

Razstrupitev. Okrepitev. Nova energija!
Tehnologija PMA (Panaceo mikroaktivacija), ki je edinstvena na svetu, 
prispeva k temu, da se posebne biofizikalne lastnosti naravne vulk-
anske kamnine pomembno povečajo z dodatno optimizacijo zgradbe 
zeolitove kristalne mreže. Zeolit, obdelan s PMA  aktivacijskim 
postopkom, ima zato večji učinek kot neobdelani zeolitovi proizvodi.

„

Celično okolje mora ostati čisto!
Če je tekočina, ki predstavlja okrog 70 
odstotkov celotnega človeka, motna kot 
kloaka, je okolje naših telesnih celic 
obremenjeno. Grozi jim  nevarnost, da 
zbolijo, odmro (predčasno staranje) ali  
postanejo zločeste.

Če pa je tekočina čista kot izvirska voda, 
gre celicam nasploh dobro in počutimo se 
zdrave! Namesto da bi si privoščili drage 
občasne razstrupljevalne kure, lahko na  
udoben način poskrbimo za  vsakodnevno 
notranje čiščenje s pripomočkom Pana-
ceo Basic-Detox.

žega sadja, zelenjave, semen in 
oreščkov. In ne pozabite na več-
jo količino čiste pitne vode,« pa 
sporoča Doberškova.

Prehranska dopolnila sicer ne 
lajšajo alergij, saj niso zdravi-
la, vendar pa so bile po bese-
dah Glasove opravljene do-
ločene študije, ki zagovarjajo 
dejstvo, da probiotiki zmanjšu-
jejo vnetja v črevesju in s tem 
posledično zmanjšajo alergij-
ske reakcije. Pri ljudeh s težki-
mi alergijami na hrano pa se 
uporabljajo prav posebni pre-
hranski dodatki oz. hrana, ki je 
razstavljena na manjše peptide, 
ki naj ne bi povzročali reakcij. V 
boju proti drugim alergijam (se-
neni nahod, srbečica, drobni iz-
puščaji) pa pomagajo vitamina 
C in D, magnezij in kalcij, našte-
va Glasova.

PREHRANSKA DOPOLNILA 
IN HUJŠANJE

Prehranska dopolnila so pri-
merna tudi za hujšanje, saj se 
z njihovim uživanjem naše 
telo znebi odvečnih strupov. 
»Ko pričnemo uživati določena 
prehranska dopolnila, se stru-
pi pričnejo izločati, skupaj z nji-
mi odhaja tudi salo in posle-
dično shujšamo. Hujšanje pa 
je pogojeno tudi z uravnoteže-
no in zmerno prehrano, pitjem 
vode in gibanjem,« razlaga Do-
berškova. Glasova ob tem pravi, 

da se je v zadnjem času močno 
povišala uporaba prehranskih 
dodatkov, ki pospešujejo me-
tabolizem in pomagajo pri 
razgradnji maščob. Sem uvr-
ščamo pšenično travo, spiru-
lino, chlorello, omega 3 maš-
čobne kisline, izvlečke papaje, 
artičok, ananasa, zeleno kavo, 
različne proteine in tekočine z 
odvajalnim učinkom. 

Za nasvete glede hujšanja smo 
povprašali tudi svetovalko za 
prehrano Janjo Strašek, univ. 
dipl. inž. živ. tehnol., iz Term 
Šmarješke Toplice. Kot pra-
vi Straškova, se je pri prehrani 
treba držati naslednjih pravil: 1. 
Stradanje je škodljivo, zato lač-
ni ne smete biti. Jesti je treba 
večkrat, petkrat na dan, a man-

jše količine in čim bolj kako-
vostno hrano. 2. Ni se treba si-
liti z okusi, ki vam niso všeč. 3. 
Za uživanje jedi si je treba vze-
ti čas. Jejte sproščeno in grižl-
jaje temeljito prežvečite, saj le 
tako aktivirate encime v slini, 
ki sodelujejo pri presnovi. Če 
se hranimo stoje in nezaved-
no, se nam hrana hitreje »obesi 
na telo«, zato Straškova svetu-

je: »Jejmo sede, počasi in vsak 
grižljaj temeljito prežvečimo.« 

Vsi tisti, ki želite shujšati, naj 
vam bo cilj izgubljanje maš-
čobnega tkiva in ne izgubljan-
je teže. »Če izgubite štiri do pet 
kilogramov na hitro, s stradan-
jem, ste telesu naredili veliko 
škode, koristi pa nobene. Izgu-

bili ste predvsem vodo, verjet-
no tudi nekaj mišične mase, 
a skoraj nič maščobnega tki-
va. Za trajen rezultat je potre-
ben drugačen pristop,« pojas-
njuje Straškova in dodaja, da 
se v Termah Šmarješke Topli-
ce osredotočajo na kurjenje 
maščobnega tkiva s hkratnim 
ohranjanjem ali celo krepitvijo 
mišičnega tkiva. Porabnik ka-
lorij so namreč mišice in s kre-
pitvijo mišic se dviguje bazal-
ni metabolizem. To po domače 
pomeni: več mišic imate, več 
boste lahko pojedli, ne da bi se 
zredili. Kot poudarja Straškova, 
je idealna metoda za krepitev 
mišic in odpravljanje maščob-
nega tkiva gibanje, a spet velja 
pravilo: najučinkovitejša je tista 
vadba, v kateri uživate. Pomem-
bno je, da gibanje vzljubite.

VSEENO RAJE ZDRAVILA 
KOT DOPOLNILA

»Škodovati zdravju ne morejo,« 
odgovarja Doberškova na 
vprašanje, ali lahko prehranska 
dopolnila kakor koli vplivajo na 
naše zdravje, a hkrati dodaja, 
da se prične pri jemanju dolo-
čenega prehranskega dopolni-
la ali visoko koncentrirane hra-
ne sproščati prevelika količina 
strupov, ki želijo čim prej zapus-
titi naše telo, in ta proces je lah-
ko boleč. To občutimo kot slabo 
počutje, utrujenost, bolečine v 
sklepih, glavobol, bruhanje …, 

lahko pride celo do influence in 
v tem primeru zmotno razmišl-
jamo o tem, da nam določeno 
»super živilo« ne odgovarja, v 
bistvu pa je sprožilo le močno 
razstrupljanje telesa. Majcno-
va pa vseeno svetuje, da če za 
določen problem obstaja mož-
nost izbire med prehranskimi 
dopolnili in zdravili, naj izbere-
mo slednja, ker so registrirana 
pri Javni agenciji RS za zdravila 
in medicinske pripomočke, kar 
pomeni, da so na podlagi štu-
dij preverjeno varna, kakovost-
na in učinkovita, kar pa za pre-
hranska dopolnila ne moremo 
z gotovostjo trditi.

HOMEOPATSKA ZDRAVILA 
NISO PREHRANSKA 
DOPOLNILA

Ne smemo pa prehranskih do-
polnil enačiti s homeopatskimi 
zdravili. Za nekaj več značilnos-
ti o slednjih smo se obrnili na 
Meto Longo, magistro farma-
cije, iz Lekarne Krško. Kot opi-
suje, je homeopatija več kot 
200 let stara metoda zdravljen-
ja, ki bolnika obravnava celost-
no, tako njegovo psihično kot 
fizično stanje, in spodbuja na-
ravno samoozdravitev. Prvi ho-
meopatski zakon se glasi: 'Po-
dobno zdravimo s podobnim.' 
Pri homeopatskem zdravljen-
ju poiščemo torej podobnos-
ti med bolezenskimi znaki in 
učinkom homeopatskega zdra-

vila (npr. Allium cepa – čebula 
zdravi simptome, ki so podob-
ni težavam ob rezanju čebule – 
iz nosu kaplja obilen vodni izce-
dek in oči se solzijo). 

Longova nadaljuje, da so ho-
meopatska zdravila izdelana iz 
naravnih snovi, ki so rastlinske-
ga, živalskega ali mineralnega 
izvora. »Najprej se pripravi ma-
tična tinktura, ki se nato redči in 
stresa. Tako pridemo do home-
opatskega zdravila z določeno 
potenco. Zaradi minimalne ko-
ličine zdravilne učinkovine ni-
majo neželenih stranskih učin-
kov in tudi ne vplivajo na 
delovanje konvencionalnih 
zdravil, zato jih lahko jemljemo 
istočasno,« pojasnjuje in še do-
daja, da je potrebno pri izbiri 
homeopatskega zdravila upo-
števati osnovne simptome bo-
lezni (npr. bolečina, kašelj, vro-
čina), spremljajoče simptome, 
dejavnike izboljšanja ali poslab-
šanja, počutje bolnika in vzrok 
nastanka bolezni. Homeopat-
ska zdravila so pri nas na tržiš-
ču v obliki drobnih granul, ki jih 
bolnik raztopi pod jezikom. Pri 
uporabi mora upoštevati do-
datna navodila, izogibati se 
mora kavi in mentolu. Primer-
na so za odrasle, otroke in tudi 
dojenčke, saj nimajo stranskih 
učinkov, zaključuje Longova. 

 Rok Retelj,
 foto: K. Jazbec

Obljubljajo večno mladost in zdravje

Prehranska dopolnila postajajo zelo popularna. 
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ZAKAJ BO PRIŠLO DO SPREMEMBE? 

Vlada Republike Slovenije je v novembru 2012 sprejela Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gos-
podarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 
in 109/2012; v nadaljevanju: Uredba), ki natančno predpisuje na-
čin oblikovanja cen komunalnih storitev.
 
Cene komunalnih storitev so bile vrsto let pod nadzorom države. 
Cene, ki so bile oblikovane v sklopu koncesijske pogodbe, so le 
delno zagotavljale pokrivanje stroška amortizacije. Samo pri de-
javnosti oskrbe s pitno vodo se je ob ceni vodarine zaračunaval še 
fiksni del stroška, ki je bil odvisen od velikosti vgrajenega vodo-
mera in se je na računih izkazoval v dveh postavkah - priključna 
moč in števnina. Za dejavnost oskrbe s pitno vodo ter odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih voda so cene nespremenjene 
od leta 2008. Zaradi dviga stroška odlaganja pa se je cena za de-
javnost ravnanja z odpadki uskladila v letu 2013.

Višine cen za posamezno dejavnost je potrdil Občinski svet Obči-
ne Krško v začetku februarja 2015 s sklepom o predračunskih in 

zaračunanih cenah komunalnih storitev. Novo oblikovane cene 
za izvajanje teh storitev bistveno ne odstopajo od cen, ki so bile 
v veljavi.

KATERE SO KLJUČNE NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA UREDBA?

1. V ceno omrežnine so poleg stroškov javne infrastrukture 
vključeni tudi stroški zavarovalnih premij. Pri oskrbi s pitno 
vodo pa tudi obnova in vzdrževanje priključkov na javni 
vodovod, torej vsem poznana postavka - števnina. Vlaganja 
v novogradnje na področju komunalne infrastrukture vpli-
vajo na višjo amortizacijo, zaradi česar se na novo obliku-
je omrežnina pri dejavnosti odvajanja in čiščenja komunal-
ne odpadne vode.

2. V ceno vodarine so po novem vključeni stroški vodnega 
povračila, ki so se do sedaj izkazovali ločeno.

3. Uredba je spremenila faktorje za izračun omrežnine za po-
samezne velikosti vodomerov; med drugim se izenačita fak-
torja za vodomere DN 13 oziroma DN 15 in DN 20.

4. V večstanovanjskih stav-
bah, v katerih posamezne 
stanovanjske enote nima-
jo obračunskih vodomerov, 
se za vsako stanovanjsko 
enoto obračuna omrežni-
na za priključek s faktor-
jem omrežnine 1 (DN < / = 
20). Do sedaj se je strošek omrežnine v večstanovanjskih ob-
jektih za skupni vodomer delil po številu stanovanjskih enot.

5. Cena pri dejavnosti zbiranja in obdelave odpadkov se obli-
kuje v EUR za kg. Obračunska količina bo navedena v kg in 
izračunana iz letne količine odpadkov. Storitev bo za gos-
podinjstva zaračunana po številu stalno in začasno pri-

javljenih oseb na posameznem odjemnem mestu. Za po-
samezno osebo znaša obračunska osnova 40 litrov/mesec. 
Ista obračunska osnova se upošteva za lastnike gospodar-
skih in počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namen-
jeni občasni uporabi. Za segment gospodarstva se storitev 
zaračuna glede na prostornino posode (zabojnika) za meša-
ne komunalne odpadke in pogostost odvoza. Obračun me-
sečnega stroška odlaganja se bo izvajal na osnovi podatkov 
o dejanski količini odloženih ostankov predelave na regij-
sko odlagališče.

KAKO BO SPREMEMBA VPLIVALA 
NA GOSPODINJSTVA?

Do vključno februarja letos so bile v veljavi diferencirane cene, 
pri čemer so gospodarskih subjekti plačevali od 72 do 115 % viš-
je cene kot gospodinjstva. Cenovna prilagoditev metodologiji 
enotnih cen za gospodinjstvo, ki je priključeno na javno kanali-
zacijsko omrežje, s porabo 12 m3 in 4 člani, pomeni višjo meseč-
no obremenitev za približno tri evre. Občina Krško bo za uporab-
nike nepridobitne dejavnosti oziroma gospodinjstva zagotovila 
subvencijo za omrežnino za dejavnost odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode ter prevzem in ravnanje z blatom iz 
pretočnih greznic. 

Na položnici za komunalne storitve v občini Krško bo z marcem 2015, na podlagi spremenjene zakonodaje, prišlo do sprememb. Postavke na računih bodo bistve-
no bolj razčlenjene kot do sedaj. V želji po pravilni in razumljivi razlagi novosti boste uporabniki na območju občine Krško prejeli dodatno obrazložitev v obliki po-
sebnega letaka. V tem prispevku so predstavljene podlage, zaradi katerih prihaja do sprememb. Cene bodo po novem sestavljene iz spremenljivega dela (cene 
storitev), ki se zaračuna glede na porabo, in stalnega dela (omrežnine oziroma stroškov javne infrastrukture), ki se zaračuna neodvisno od porabe, glede na prikl-
jučno moč (npr. velikost vodomera). Sredstva omrežnine bo občina namenila investicijskemu vzdrževanju gospodarske javne infrastrukture.

Novosti pri zaračunavanju komunalnih 
storitev v občini Krško
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Pomembno je poudariti, da bo družba Kostak z dnem 
uskladitve cen komunalnih storitev ustvarila enak obseg 
prihodkov iz tega naslova, pri čemer bodo uporabniki ne-
pridobitne dejavnosti (gospodinjstva) zaradi metodologi-
je enotnih cen plačevali enake cene kot uporabniki prido-
bitne dejavnosti (gospodarstvo). 

Vabljeni na posvet ob Svetovnem dnevu voda 

»Vodni viri in trajnostni 
razvoj« 

v sredo, 25. marca 2015, ob 17.00,
Občina Krško, sejna soba A

Združeni narodi so 22. marec razglasili za svetovni dan voda, ki 
je namenjen predvsem opozarjanju na pomen in vpliv vode na 
naše življenje in izboljšanju našega odnosa do voda. Dan za vodo 
in voda za trajnostni razvoj je vodilna tema, ki opredeljuje letoš-
nji svetovni dan voda. Voda nam vsak dan omogoča življenje in 
razvoj. Odgovorna poraba vode in ohranjanje vodnih virov so 
ključ nega pomena za našo prihodnost.  

Sodelovali bodo predstavniki: 

• Zveze ekoloških gibanj Slovenije (ZEG)
• Občine Krško 
• podjetja Infra d.o.o.
• podjetja Kostak d.d.

Vljudno vabljeni!

 

 
 

 
 

SADIKE SADNEGA DREVJA 
OKRASNE GRMOVNICE IN DREVESA

DIŠAVNICE
ZEMELJSKE SUBSTRATE

OKRASNO LUBJE
KOŠNJO TRAVE IN OBREZOVANJE 

ZASADITEV RASTLIN
CELOVITO UREJANJE OKOLICE

BREZPLAČNO SVETOVANJE 
BREZPLAČNA DOSTAVA KUPLJENIH SADIK DO 20 KM 

Za dodatna vprašanja smo dosegljivi elektronskem naslovu kostak@kostak.si, 
na telefonski številki 07 48 17 223, kontaktna oseba Darja Modic oziroma nas obiščite na sedežu družbe. 
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VELI
KONOCNI SEJEM

****
Pestra ponudba lokalnih 

zivilskih in rokodelskih izdelkov
****

Delavnice za otroke
****

Kulturni program
****

Razstava malih zivali
****

Videm
TRZNICA

 

 OD 8. DO 12. URE

posavje

v soboto, 28. marca 2015,

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C in 57/12) in 35. člena Statuta občine Krško (Uradni 
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10), 
Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za območje Gmajna 3.

I.

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se jav-
no razgrne Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: 
OPPN Gmajna 3) za območje Gmajna 3, ki ga je izdelal Savapro-
jekt Krško d.d., CKŽ 59, Krško.

II.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 7. aprila 2015 do 7. 
maja 2015, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 
14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter 
v prostorih Krajevne skupnosti Leskovec, Ulica 11. novembra 
24, Leskovec pri Krškem. Javna obravnava bo izvedena v torek, 
21. aprila 2015, ob 18.00 uri, v prostorih Prostovoljnega ga-
silskega društva Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 24, 
Leskovec pri Krškem. 

III.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek OPPN Gmajna 3. Pripombe in 
predlogi se lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot 
zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elek-
tronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »Za-
deva« navedejo ključne besede »OPPN Gmajna 3«. Ustno se 
lahko pripombe podajo na javni obravnavi.

Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine 
Krško http://www.krsko.si.

OBČUTNO MANJ DIVJIH 
ODLAGALIŠČ
Lani je podjetje Kostak popisa-
lo divja odlagališča odpadkov na 
območju občine Krško. Teh je še 
okoli petdeset. Glede na to, da 
so ocene v letu 1995 kazale, da 
se na območju občine Krško na-
haja približno 600 divjih odlaga-
lišč, to pomeni precejšnje izbolj-
šanje stanja. Občasno se lahko 
pojavi še kakšno novo divje od-
lagališče, vendar se kljub temu 
njihovo število zmanjšuje. Poleg 
že omenjenih čistilnih akcij je k 
izboljšanju stanja pripomoglo 
tudi čiščenje divjih odlagališč, ki 
jih je v preteklosti izvajala Obči-
na Krško, uvedba rednega odvo-
za odpadkov s celotnega obmo-
čja občine in ostrejši nadzor nad 
kršitelji, ki odlagajo odpadke na 
neprimerne lokacije. 

AKCIJE V SODELOVANJU S 
KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI, 
DRUŠTVI IN SKUPINAMI 
OBČANOV
Tudi letošnje pomladansko či-
ščenje okolja bo potekalo v so-
delovanju s krajevnimi sku-
pnostmi, društvi in skupinami 
občanov. Še posebej pozivamo 
prebivalce mesta Krško, da se 
udeležijo čiščenja, saj opažamo, 
da se odpadki in manjša odlaga-
lišča odpadkov pojavljajo na ze-
lenicah, ob poteh in nekaterih 
drugih območjih mesta. Čišče-
nje bo obsegalo pobiranje od-
padkov v okolici naših bivališč in 

Pomladansko čiščenje okolja v občini Krško
V preteklih letih se je izkazalo, da so bile še posebej učinkovite čistilne akcije, v katere so se vključevali občani, saj po-
leg tega, da čistimo naše okolje, akcije pripomorejo tudi k ozaveščanju, ki pa je dolgotrajen proces. Zato bomo na ob-
močju občine Krško tudi v letošnjem letu pristopili k pomladanskim akcijam čiščenja okolja, ki bodo potekale v sode-
lovanju s posameznimi krajevnimi skupnostmi in društvi ter skupinami občanov. 

v naravi. V ta namen bo Občina 
Krško zagotovila določeno šte-
vilo posod (kontejnerjev) za od-
padke in njihov odvoz na Center 
za ravnanje s komunalnimi od-
padki Spodnji Stari Grad oziro-
ma na ustrezno odlagališče.

Po Zakonu o varstvu okolja (157. 
a člen) so lastniki zemljišča, na 
katerem se nahaja divje odlaga-
lišče odpadkov, sami odgovorni 
za odložene odpadke. Da bi se 
izognili težavam, ki bi jih lastniki 
imeli zaradi odpadkov na njiho-
vih zemljiščih, pa jih sami niso 
odložili, predlagamo, da nadzo-
rujejo svoja zemljišča in kršitelje 
takoj prijavijo pristojni inšpekci-
ji. Lastnike poslovnih objektov 
in upravljavce stanovanjskih 
objektov, v okolici katerih se 
nahajajo zelene površine, par-
kirišča ter dostopne poti, pa po-
zivamo, da poskrbijo za njihovo 
urejenost in odstranijo morebi-
tne odpadke. 

Nadzor nad ravnanjem z odpadki 
izvaja Medobčinski inšpektorat – 
Skupni prekrškovni organ občin-
skih uprav občin Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, 
telefonska številka 07 4981 380, 
in Inšpekcija za okolje, Inšpekto-
rata za okolje in prostor, Območ-
na enota Novo mesto, kamor lah-
ko občani prijavijo kršitve v zvezi 
z ravnanjem z odpadki.

AKCIJE PRIJAVITE DO 17. 
APRILA 2015
V kolikor se želi tudi vaša kra-
jevna skupnost, organizacija ali 
društvo vključiti v akcijo pomla-
danskega čiščenja, Vas prosimo, 
da nam najkasneje do petka, 
17. aprila 2015, pisno sporočite 
vaš namen na naslov Občina Kr-
ško, Cesta krških žrtev 14, 8270 
Krško oziroma elektronski na-
slov darko.anzicek@krsko.si (s 
pripisom "Za akcijo pomladan-
skega čiščenja okolja") in nam 
ob tem pisno dostavite nasle-
dnje podatke:
• okvirni datum vaše akcije (to-

čen datum bo usklajen z izva-
jalcem za postavitev kontej-
nerjev in odvoz kontejnerjev 

z odpadki), 
• lokacijo akcije z določenim 

mestom za postavitev kontej-
nerjev,

• kontaktno osebo (točen na-
slov in telefonsko številko).

Na podlagi dosedanjih izkušenj 
in ker razpolagamo z omejenim 
številom kontejnerjev vas prosi-
mo, da predvidite uporabo od 
enega do največ treh kontejner-
jev na akcijo in da akcijo zaklju-
čite po napolnitvi kontejnerjev 
ter o tem TAKOJ obvestite izva-
jalca, ki bo kontejnerje odpeljal.

Opozarjamo, da je akcija name-
njena odstranjevanju odpad-
kov, ki se nahajajo v naravi in 
bivalnem okolju, NE pa čiščenju 
bivališč (podstrešja, kleti, dvori-
šča …). V ta namen lahko obča-
ni enkrat letno oddajo 1 m3 ko-
sovnih odpadkov družbi Kostak 
na podlagi naročila, kar je vklju-
čeno v ceno smetarine. 

Za dodatne informacije smo 
vam na voljo, in sicer Darko An-
žiček, tel. 49 81 300, in Natalija 
Arh, tel. 49 81 363.

Davorin Naglič na čelu SPV Občine Krško 
Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kr-
ško so na prvi seji izvolili novega predsednika in njegovega name-
stnika. SPV bo v tem mandatu vodil Davorin Naglič, sicer občinski 
svetnik, njegov namestnik pa bo Martin Cerjak. Kot je poudaril novi 
predsednik, bo glavnina dela SPV občine Krško v naslednjem man-
datnem obdobju usmerjena na področja varnosti v cestnem pro-
metu, s poudarkom na vzgoji in izobraževanju najmlajših in sezna-
nitvi starejših z novostmi in novimi pravili v prometu. Hkrati je bila 
z odločbo župana imenovana strokovna komisija za postavitev av-
tobusnih postajališč in ostale prometne signalizacije, ki ji predsedu-
je Martin Cerjak in trije člani: Branko Narat, predstavnik Policijske 
postaje Krško, Andreja Budna, predstavnica vzdrževalca cest, in Da-
vorin Naglič, SPV občine Krško.

KRŠKO�OBISKALI�KATALONSKI� ŽUPANI� -�Župan�občine�Krško�
mag.�Miran�Stanko�je�5.�marca�v�Krškem�gostil�župane�katalon-
skega�združenja�mest�z�energetskimi�objekti�pod�vodstvom�Mari-
ana�Vila�d'Abadala,�generalnega�sekretarja�Združenja�evropskih�
občin�z�jedrskim�objektom,�katerega�članica�je�tudi�Občina�Krško.�
Župani�iz�Katalonije,�kjer�nimajo�samo�jedrskih�objektov,�ampak�
tudi�druge�energetske�objekte,�kot�so�hidroelektrarne�in�vetrne�
elektrarne,�so�si�ogledali�Fakulteto�za�energetiko�v�Krškem.�Kot�so�
pojasnili�gostje,�si�namreč�želijo,�da�bi�sami�ustanovili�podobno�fa-
kulteto.�Direktor�družbe�Hidroelektrarne�na�spodnji�Savi�Bogdan�
Barbič�in�vodja�projekta�izgradnje�HE�Brežice�Silvester�Jeršič�sta�jim�
v�Brežicah�predstavila�projekt�izgradnje�verige�spodnjesavskih�hi-
droelektrarn.�Najprej�so�si�ogledali�gradbišče�hidroelektrarne�Bre-
žice,�potem�pa�še�krško�hidroelektrarno.

IZMENJALI�DOBRE�PRAKSE�Z�MESTNO�OBČINO�VELENJE�–�Žu-
pan�občine�Krško�mag.�Miran�Stanko�je�s�sodelavci�11.�marca�obi-
skal�Mestno�občino�Velenje.�Kot�sta�poudarila�tako�podžupan�Me-
stne�občine�Velenje�dr.�Franc�Žerdin�kot�krški�župan�mag.�Miran�
Stanko,�občini�povezuje�predvsem�energetika,�a�je�področij�za�so-
delovanje�in�nove�razvojne�priložnosti�še�bistveno�več.�Predvsem�
je�beseda�tekla�o�možnostih�in�priložnostih�obeh�občin�pri�črpanju�
evropskih�sredstev,�hkrati�pa�je�bilo�srečanje�v�Velenju�tudi�prilo-
žnost�za�izmenjavo�dobrih�praks�na�vseh�področjih�dela�občinskih�
uprav,�tako�na�področju�gospodarske�infrastrukture,�turizma,�oko-
lja,�šolstva,�kulturne�dediščine�in�podobno.

Vabljeni na predavanje

NAMAKANJE 
KMETIJSKIH RASTLIN

Kalce–Naklo

v torek, 24. marca 2015, 
ob 18. uri v dvorani 

Kulturnega doma Podbočje.

Kako in zakaj strokovno pravil-
no namakati,  s poudarkom na 
namakanju zelenjave na ob-
močju Kalce–Naklo, nas bodo 
seznanile dr. Marina Pintar z 
Biotehniške fakultete in Na-
talija Pelko s Kmetijskega za-
voda Novo mesto. Beseda bo 
tekla tudi o tem, kako upora-
bljati namakalni sistem, kdo je 
upravljavec namakalnega sis-
tema ter o obveznostih Obči-
ne in uporabnikov namakal-
nega sistema.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

BUKOŠEK – Občina Brežice redno izvaja investicije, namenjene pove-
čanju prometne varnosti. Trenutno poteka projekt izgradnje pločnika 
ob regionalni cesti R1-219 v Bukošku. Pločnik bo urejen v dolžini 1000 
m skupaj s pripadajočo infrastrukturo, urejenim odvodnjavanjem in 
javno razsvetljavo. Zaključek del je predviden v poletnih mesecih. 

Projekt pločnika Bukošek zajema tudi ureditev dveh križišč, dveh 
avtobusnih postajališč, dveh prehodov za pešce z biči in tablami za 
opominjanje voznikov o hitrosti. Vrednost celotnega projekta zna-
ša 552.000 evrov. 

V mesecu marcu se zaključujejo zemeljska dela pri izgradnji pločni-
ka, urejen je že tudi večji del odvodnjavanja, prav tako so po večini 
trase položeni robniki in vzpostavljena javna razsvetljava. Po polo-
žitvi robnikov bo izvedeno še asfaltiranje površin.

ZAPORA CEST OB IZVAJANJU DEL 
NAMENJENA PROMETNI VARNOSTI 

Zaradi zagotavljanja varnosti v prometu so ob izvajanju del na regi-
onalni cesti potrebne tudi prometne zapore, ki se prilagajajo stanju 
na gradbišču. Tako je občasno promet oviran z zaporami tudi tam, 
kjer se trenutno ne izvajajo dela, vendar je odsek zaradi nedokon-
čane gradnje še zmeraj nevaren oz. se ga še ne sme dati v uporabo. 
Zapora ceste se izvaja s strani vzdrževanja Direkcije Republike Slo-
venije za infrastrukturo (prej Direkcija Republike Slovenije za ceste 
- DRSC) in v skladu z njihovimi zahtevami. 

V mesecu februarju je Civilna zaščita občine Brežice prejela prizna-
nje župana občine Logatec v zahvalo za nesebično in požrtvovalno 
pomoč ob vremenski ujmi, ki je občino Logatec prizadela februar-
ja 2014.
Civilna zaščita občine Brežice je v sodelovanju s Kinološkim dru-
štvom IZAR februarja 2014 pomagala pri odpravi posledic žledo-
loma v občini Logatec, ki je bila ena izmed najbolj prizadetih občin 
ob lanskoletni naravni nesreči. Poleg enodnevnega čiščenja strme-
ga desnega brega rečne struge potoka Logaščica in ponora Jačka z 
namenom preprečitve poplav (prostovoljci so odstranjevali podrta 
drevesa in vejevje) je Civilna zaščita občine Brežice priskočila obči-
ni Logatec na pomoč tudi z električnim agregatom. Kinološko dru-
štvo IZAR je agregat dostavilo v Logatec skupaj s hrano in ostalimi 
potrebščinami, ki so jih kot pomoč prizadetim zbrali s pomočjo ob-
čanov občine Brežice.

O B V E S T I L O
o vpisu v vrtce v občini Brežice

Spoštovani starši!
Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šo-
lah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, Dobova z enoto v Kapelah, 
Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina 

obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za vpis
v programe vrtcev za šolsko leto 2015/2016:

• dnevni program: v trajanju od 6 do 9 ur dnevno,
• krajši program: za otroke starejše od 3 let, v trajanju 570 

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

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

Vabimo Vas, da izpolnjene vloge na obrazcu, ki ga dobite v vrt-
cu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca oziroma šole, osebno 
prinesete ali pošljete po pošti v želeni vrtec v času 

od 23. marca do 27. marca 2015 od 8. do 16. ure.

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem 
letu 2015/2016, s pričetkom od 1. 9. 2015. K oddaji vloge va-
bimo tudi starše otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili 
šele med šolskim letom. 

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: 
starost najmanj enajst (11) mesecev in prenehanje pravi-
ce do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela 
(20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l. RS, št. 12/1996, 44/2000, 
78/2003, 113/2003-UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 
98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 
40/2012-ZUJF) (v nadaljevanju: zakon). 

Na podlagi števila prejetih prijav za vpis, izpolnjevanja pogojev 
za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev bo pripravljena orga-
nizacija dela vrtcev za šolsko leto 2015/2016.

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

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

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

Župan občine Brežice
Ivan Molan

Vse najboljše Johann Sebastian! - 
v Brežicah koncert 

ob Evropskem dnevu stare glasbe 
Ob Evropskem dnevu stare glasbe Festival Seviqc Brežice vlju-
dno vabi na koncert slovenskega ansambla za staro glasbo mu-
sica cubicularis: Žiga Faganel (violina), Domen Marinčič (viola da 
gamba), Tomaž Sevšek (čembalo) v soboto, 21. marca 2015, ob 
20. uri v Viteško dvorano brežiškega gradu. Pred koncertom bo 
ob 19. uri pogovor z umetniki.
Za letošnji Evropski dan stare glasbe, ki je hkrati 330. rojstni dan J. 
S. Bacha, je ansambel musica cubicularis sestavil spored Bachove 
glasbe za violino, violo da gamba in čembalo. Bach je znan pred-
vsem kot virtuoz na glasbilih s tipkami, vendar je uporabljal vio-
lino, violo da gamba in čembalo pri komornem muziciranju sko-
zi vso kariero. Koncertni program predstavlja glasbo iz vseh treh 
najpomembnejših obdobij Bachovega življenja. Vsaka skladba pri-
poveduje drugačno zgodbo, od napornega potovanja, izgubljenih 
sonat in nepričakovane ženine smrti do nenavadne kompozicijske 
naloge in muziciranja v kavarni.
Krovna pobudnica tega vseevropskega praznovanja je REMA – 
Evropska mreža za staro glasbo, pokroviteljstvo nad dnevom pa 
tudi letos prevzema UNESCO. 
Podatki glede vstopnic na www.seviqc-brezice.si. 

Brežiška civilna zaščita prejela priznanje 
Občine Logatec

DOBOVA – Po zimskih mesecih, ko so dela na terenu mirovala, se z 
mesecem marcem nadaljuje izvajanje projektov po krajih brežiške 
občine. Igrišča pri Osnovni šoli Dobova dobivajo svojo podobo, gle-
de na trenutne vremenske razmere je v začetku meseca aprila na-
črtovano asfaltiranje zunanjih športnih površin. Izvajalec je uredil 
dva objekta, tribune in garderobno-skladiščni objekt. Športni park 
z igrišči bo predvidoma urejen do konca pomladi 2015, saj so dvo-
mesečne arheološke raziskave podaljšale čas izvedbe investicije.

Z ureditvijo zunanjih športnih površin bodo osnovnošolci in krajani 
v l. 2015 pridobili športni park z naslednjimi igrišči: 
• rokometno igrišče, v sklopu katerega bosta dve igrišči za košarko, 

nogometno igrišče (asfaltirano in travnato), 
• igrišče za odbojko na mivki, 
• igrišče za boj med dvema ognjema, 
• tekaška steza (za 60 m in 200 m), 
• zaletišče za skok v dalj, otroško igrišče, pešpoti, tribune in garde-

robno-skladiščni objekt.

Gradnja pločnika v Bukošku V aprilu asfaltiranje zunanjih športnih površin 
pri OŠ Dobova

15020k - Lep kosmatinček 
išče ljubeči dom, kjer se bo 
lahko veselo igral. Star je cca. 
3 mesece, je manjše rasti, 
črno-rjave barve. Opravil je 
prvo cepljenje, je čipiran in 
registriran. Močno si želi v nov 
dom. 

15043Š - Je razigrana mala 
psička, ki čaka na ljubečega la-
stnika. Stara je približno 2-3 
mesece in je srednje rasti s 
kratko rjavo dlako. Psička je 
sterilizirana in ima opravljeno 
prvo cepljenje.

15045Š - Prijaznega doma si 
želi igriv psiček, star približno 
3 mesece. Je rjave barve s sre-
dnje dolgo dlako. Najverjetne-
je bo srednje do večje rasti. Je 
pregledan in cepljen, vesel bo 
skrbnega lastnika. 

Fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html/ ali obiščete zavetišče. 
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Mladi o izobraževanju in poklicnih usmeritvah

Mladi parlamentarci iz OŠ Ane 
Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ Boš-
tanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majc-
na Šentjanž, OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, OŠ Tržišče in Osnov-
ne šole Marjana Nemca Radeče 
so razpravo opravili v treh sku-
pinah, in sicer na tri podteme. 
Prva je obravnavala »Poklice pri-
hodnosti«, druga »Neformalno 
izobraževanje in kompetence«, 
tretja pa je imela naslov »Na 
pomoč–izbiram poklic«. Skupi-
ne so nato oblikovale in predsta-
vile zaključke v skupni razpravi.
Glasovali so, da bo skupna sta-
lišča sevniških in radeških os-
novnošolcev na državnem 
parlamentu, ki bo 7. aprila v Dr-

V konferenčni dvorani Gradu Sevnica je 12. marca potekalo zasedanje 25. občinskega otroškega parlamenta, ki so se 
ga udeležili osnovnošolci z območja sevniške in radeške občine. Letošnja tema šolskega parlamenta, ki poteka pod 
krovno organizacijo Zveze prijateljev mladine Slovenije, je »Izobraževanje in poklicna orientacija«.

žavnem zboru Republike Slove-
nije v Ljubljani, predstavila Eva 
Železnik, učenka Osnovne šole 
Boštanj. Na državnem nivoju bo 
za obravnavo v naslednjem letu, 
na 26. otroškem parlamentu, s 
strani sevniških in radeških os-
novnošolcev predlagana tema 
»odvisnosti«.

Potek občinskega parlamen-
ta je povezal regijski koordina-
tor za otroške parlamente v Po-
savju Uroš Brezovšek. Zbrane so 
pozdravili Gusta Mirt, ravnatelji-
ca Osnovne šole Krmelj, ki je le-
tos prevzela organizacijske niti 
skupnega občinskega parlamen-
ta, predsednik Zveze prijateljev 

mladine Krško Vinko Hostar in 
župan Občine Sevnica Srečko 
Ocvirk. Med gosti dogodka so 
bili tudi predstavniki sevniške 

enote Zavoda Republike Slove-
nije za zaposlovanje in sevniš-
kega socialnega podjetja KNOF.
� Foto:�Občina�Sevnica

Otroški�parlament�je�potekal�v�konferenčni�dvorani�Gradu�Sevnica.

Razprava�po�skupinah

Objava razpisov:
kultura, šport, turizem, mladinske dejavnosti, zdravstvo in sociala
Po sprejemu proračuna je Občina Sevnica objavila javne razpi-
se za sofinanciranje programov in projektov s področij kultu-
re, športa, mladinskih dejavnosti, sociale in zdravstva ter tu-
rističnih prireditev v letu 2015.

Za sofinanciranje programov s področja kulture je preko razpisov 
letos skladno s sprejetim proračunom namenjenih 35.000 evrov, 
za področje športa 55.000 evrov, za mladinske dejavnosti 14.000 
evrov, za programe s področij zdravstva in sociale 25.000 evrov, 
za turizem pa 13.000 evrov. Javna razpisa s področij gospodar-
stva in kmetijstva bosta predvidoma objavljena v mesecu aprilu.

Rok za prijavo na razpise z vseh navedenih področij je do vključ-
no 13. aprila 2015, na naslov Občine Sevnica (Glavni trg 19a, 
8290 Sevnica). Besedila javnih razpisov so v celoti dostopna na 
spletnih straneh Občine Sevnica in KŠTM Sevnica, dodatne in-
formacije pa so na voljo tudi pri skrbnikih posameznih razpisov 
na Občini Sevnica in KŠTM Sevnica.

Občanke in občane z veseljem 
obveščamo, da od marca 2015 
v zgradbi HTC deluje dvigalo in 
je tako omogočen dostop do nas 
vsem, tudi gibalno oviranim. Na 
pobudo Centra za socialno delo 
(CSD) Sevnica smo na sestan-
ku zbora lastnikov HTC Sevni-
ca 9. 9. 2014 sklenili, da v stavbi 
HTC Sevnica zagotovimo dviga-

lo. Strinjali smo se z izvedbo in 
plačilom deleža investicije. De-
lež finančnih sredstev glede na 
lastništvo prostorov smo zago-
tovili: Javno podjetje Plinovod 
Sevnica, zobozdravnik Roman 
Groboljšek, dr. dent. med., Ra-
fael d.o.o., Savske elektrarne ter 
Center za socialno delo Sevnica. 
Čeprav smo bili s strani Centra 
za socialno delo Sevnica pobud-
niki za pridobitev dvigala, smo 
bili hkrati tudi v veliki zagati gle-
de zagotovitve celotnega pripa-
dajočega zneska investicije. Na 
pomoč nam je priskočila tovar-
na Tanin Sevnica, ki je Centru za 
socialno delo Sevnica zagotovi-
la donacijska sredstva v višini 
3.700 evrov. Najlepša hvala! 
� Danica�Božič,�
� CSD�Sevnica

Javna dražba: 
gradbene parcele na Dolnjem Brezovem

Občina Sevnica je objavila javno dražbo za prodajo gradbenih par-
cel v novem delu stanovanjskega naselja na Dolnjem Brezovem. 
Gre za sedem gradbenih parcel, velikih od 800 do 1000 kvadra-
tnih metrov, ki so delno komunalno opremljene. Parcele se bodo 
prodajale posamično. 
Javna dražba bo v torek, 31. marca 2015, na Občini Sevnica (Glav-
ni trg 19a, Sevnica, v pisarni št. 214), s pričetkom ob 9. uri. Doda-
tne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko zainte-
resirani dobijo na sedežu Občine Sevnica pri Romanu Strlekarju 
(07 81 61 269 / roman.strlekar@obcina-sevnica.si). 

Županovo vino 2015
V Sevnici je minuli konec tedna potekala deseta jubilejna razgla-
sitev izbora »Županovo vino«, ki je namenjeno promociji sevniš-
ke občine in ima status protokolarnega vina za različne priložnosti. 

Jubilejni izbor je pod vodstvom degustacijske komisije tokrat pote-
kal v okviru Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj, prav tako je bila 
sama razglasitev vključena v program občnega zbora društva. Na 
podlagi razpisa sta bili letos izbrani dve Županovi vini 2015 – cviček 
PTP kot vino, značilno za območje desnega brega reke Save, in rde-
či bizeljčan PTP, ki ga pridelujejo na območju levega brega Save. V 
kategoriji cviček je bil najbolje ocenjen pridelek Uroša Flajsa iz Dru-
štva vinogradnikov Malkovec, v kategoriji rdeči bizeljčan pa pridelek 
Staneta Možiča iz Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj. 
Zbrane na dogodku so pozdravili župan Srečko Ocvirk, na občnem 
zboru novo izvoljeni predsednik Društva vinogradnikov Sevnica-Boš-
tanj Jože Simončič, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenj-
ske Matjaž Jakše in cvičkova princesa Maja Žibert. 

Župan�Srečko�Ocvirk,�cvičkova�princesa�Maja�Žibert,�zmagovalca�
Uroš�Flajs�in�Stane�Možič�ter�predsednik�DV�Sevnica-Boštanj�Jože�
Simončič.�Foto:�Občina�Sevnica

Zgradba HTC odslej 
opremljena z dvigalom

Danes v Knjižnici Sevnica: 
predavanje dr. Dušana Pluta

V organizaciji Zavoda Svibna bo danes, 19. marca, ob 18. uri v pro-
storih Knjižnice Sevnica potekalo predavanje z naslovom »Traj-
nostni razvoj sveta in Slovenije – utopija ali realna alternativa?«. 
Predaval bo dr. Dušan Plut, profesor na ljubljanski Filozofski fa-
kulteti, ki bo spregovoril o nujnosti in načinih doseganja uravno-
teženega materialnega blagostanja, okoljske varnosti in socialne 
pravičnosti za sedanje in prihodnje generacije.
Vstop je prost. Dodatne informacije: Zavod Svibna, e-naslov: 
info@zavod-svibna.si, www.zavod-svibna.si, tel. 031 329 625.
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Z zanimivo sestavljenimi in te-
matsko zaokroženimi sporedi 
po svoji izbiri so se predsta-
vili: Tamburaški orkester OŠ 
Metlika (dir. Matej Matkovič); 
Mlajša tamburaška skupina 

KUD Oton Župančič Vinica – 
Viniški tamburaši (um. vod-
ja Željka Karin Biličič); KD 
Tamburaška skupina Carmen 
Cord Metlika (dir. Matej Mat-

RADEČE - S koncertom Rock 
po žensko je ob dnevu žena 
v Domu kulture Radeče nav-
dušil godalni orkester Struni-
kat. Omenjeni orkester, ki ga 
vse od ustanovitve leta 2007 
vodi Maja Glavač, je v rade-
škem Domu kulture pripravil 
dobro uro trajajoč koncert in 
na njem navdušil s priredba-
mi za godala z znanimi rock-
ovskimi skladbami. Za še bolj 
dovršeno glasbeno interpreta-
cijo sta z godalnim orkestrom 
zaigrala Danej Pukl na kita-
ri in Ernest Kramar na tolka-
lih. Poseben pa je bil zaključek 
koncerta, saj so se glasbeni-
ce in glasbeniki s pesmijo po-
klonili tudi nekdanji dolgole-
tni ravnateljici glasbene šole 
Jadrenki Štovičej, ki je v fe-

SEVNICA - V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice se je 
5. marca predstavila literarna skupina Večerna zarja, ki deluje 
v okviru Društva upokojencev Sevnica. Z izborom svojih pesmi 
so se predstavili Gabrijela Kolar, Zdravka Brečko, Vida Kri-
žnik, Štefka Vidrih, Jože Žnidarič in Anica Perme, ki je pre-
brala tudi prozni sestavek, v katerem je obudila spomin na svoje 
otroštvo. Literarni večer, ki ga je povezovala Elizabeta Ernestl, 
je popestril v uvodu z dvema znanima ljudskima pesmima MePZ 
Prijatelji DU Sevnica ter z zaigranimi skladbami na sintisajzer v 
premoru med recitali Slavka Grilc. S prijaznim nagovorom sta 
literarne ustvarjalke in ustvarjalca ter obiskovalke in obiskoval-
ce pozdravili predsednica sevniškega društva upokojencev Ma-
rijana Kralj in direktorica knjižnice Anita Šiško.  S. R. 

Križaniću še Gallusova listina
BREŽICE – Brežiški JSKD je 28. februarja v Domu kulture Brežice pripravil 35. regijsko srečanje tambura-
šev in mandolinistov za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje. Našo regijo je zastopal Tamburaški orkester 
KUD Oton Župančič Artiče.

kovič, solistki Monika Bajuk 
- vokal, Jerneja Matešč - flav-
ta); Viniški tamburaši – Tam-
buraška skupina KUD Oton 
Župančič Vinica (um. vodja 
Željka Karin Biličič) in Tam-

buraški orkester KUD Dobreč 
Dragatuš (dir. Gregor Za-
gorc). Kot četrti na sporedu 
je koncertiral Tamburaški or-
kester KUD Oton Župančič Ar-

tiče z dirigentom in avtorjem 
izbranih skladb za revijo (Do-
lenjska razglednica, Škorci iz 
suite »Iz naših vinogradov« in 
Če bil bi sonce) Dragutinom 
Križanićem in solistko voka-
listko Elizabeto Križanić. 

Nastopajoče skupine je izbral 
strokovno-umetniški svet gle-
de na kvaliteto skupine, zani-
mivost sporedov in število 
prijav. Revijo sta strokovno 
spremljala mag. Vlasta Lo-
kar Lavrenčič in Anton Gra-
hek. Zlata priznanja so preje-
li: KUD Dobreč Dragatuš, KD 
Tamburaška skupina Carmen 
Cord Metlika, Viniški tam-
buraši – Tamburaška skupi-
na KUD Oton Župančič Vinica 
in Tamburaški orkester KUD 
Oton Župančič Artiče. Srebr-
no priznanje je prejela Mlaj-
ša tamburaška skupina KUD 
Oton Župančič Vinica – »Vi-
niški tamburaši«, bronasto 
priznanje pa Tamburaški or-

kester Osnovne šole Metlika. 
Strokovna spremljevalca sta 
podelila tudi tri enakovre-
dne nagrade v vrednosti 200 
evrov za nakup notne litera-
ture, strokovne literature ali 
naročilo skladbe v letu 2015: 
KD TS Carmen Cord Metlika, 
TO KUD Oton Župančič Arti-
če in KUD Dobreč Dragatuš. 
Slednji je prejel tudi prizna-
nje za najboljšo izvedbo pro-
grama in gre skupaj s KD TS 
Carmen Cord Metlika na skle-
pno državno prireditev, ki bo 
17. maja v Laškem.

Koncert je bil izbran tudi kot 
priložnost za podelitev poseb-
nega priznanja JSKD – Gallu-
sove listine za področje in-
štrumentalne glasbe, ki jo je 
direktor JSKD mag. Igor Ter-
šar podelil Dragutinu Križa-
niću. Vezno besedilo Helene 
Vukšinič je bral Jaka Birkel-
bach.� N.�Jenko�Sunčič,�
� foto:�LIJAmedia

Podelitev�Gallusove�listine�Dragutinu�Križaniću

Literarni večer Večerne zarje

Večerna�zarja�DU�Sevnica�(od�leve�proti�desni):�Štefka�Vidrih,�
Jože�Žnidarič,�Gabrijela�Kolar,�Anica�Perme,�Zdravka�Brečko�
in�Vida�Križnik

Strunikat navdušil za dan žena

BREŽICE – Člani Društva likovnikov Brežice so 10. marca v avli 
Upravne enote Brežice pripravili otvoritev razstave na temo Žen-
ska. To je njihova prva letošnja slikarska razstava, ki so jo ljubi-
teljski slikarji posvetili dvema ženskima praznikoma – dnevu 
žena in materinskemu dnevu - ter moškemu prazniku - dnevu 
mučenikov. Kot je zaželela Mija Baškovč, tudi v imenu odsotne 
predsednice Kristine Bevc: "Dobrodošli na odprtju razstave čla-
nic – žena in članov – mučenikov, ki s svojo ustvarjalnostjo po-
skrbijo za ravnovesje v društvu." Tokratna dela bodo na ogled 
do 10. aprila. Morda se bodo mimoidoči ob razstavljenih delih, 
nastalih pretežno v akrilni tehniki, zamislili o ženski kot materi, 
ženi, delavki, sestri, sodelavki, aktivni, zmožni, kot o močni figuri, 
kjer koli že deluje, bodri, tolaži, sočustvuje … Razstavljeni marče-
vski šopek ženskih figur so ustvarili: Mija Baškovč, Andreja Ko-
močar, Sonja Kostanjšek, Marija Kukovica, Edith Lukež, Ana 
Mamilovič, Marinka Oštir, Tatjana Potokar, Vladka Sumrek, 
Jože Šterk, Metka Vimpolšek, Slavica Zofič Žertuš in Zorko 
Anton, ki so si zaslužili priznanje v darovani vrtnici, ki z žlah-
tnim cvetom in bodičastim trnjem simbolizira življenje. Razkošje 
zapetih pesmi pa je bilo lepo darilo pevcev skupine Vox Posavci.

Člani društva so že pustni torek pregledali ustvarjalno delo li-
kovnikov in keramičarjev v preteklem letu. Predsednica Kristi-
na Bevc je ob poročilu za leto 2014 pohvalila vse člane, ki so s 
svojim delom in ustvarjalnim zagonom omogočili pestro delo-
vanje društva. .
 N. J. S.

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V večnamenski dvorani Trubarje-
vega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu so na ogled 
slikarska dela ljubiteljske slikarke Danice Hočevar iz Račice pri 
Loki. Slikanju se je začela posvečati ob odhodu v pokoj, čeprav 
zelo rada riše že vse od otroštva. Ko je pred osmimi leti postala 
članica Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica, je začela 
obiskovati slikarsko delavnico, ki jo vodi likovni pedagog Tone 
Zgonec. Pod njegovim strokovnim vodstvom so začela nastajati 
slikarska dela, ki so na otvoritvi 27. februarja navdušila števil-
ne zbrane, navdušila pa je tudi skupina klarinetov Glasbene šole 
Laško-Radeče ter s prikupnim nastopom učenci podružnične 
osnovne šole v Loki. »To je moja prva slikarska razstava in vese-
la sem, da je naletela na dober odziv,« je dejala upokojena šolska 
knjižničarka, ki pri svojem delu najraje uporablja akvarel. Med 
upodobljenimi motivi prevladujejo podobe iz narave in tihoži-
tja, nekaj pa je tudi aktov in portretov, medtem ko je abstraktnih 
slik, ki jih je ustvarila pod mentorstvom sevniške slikarke Jerce 
Šantej, le za vzorec. 29 razstavljenih slikarskih del je na ogled 
do konca meseca marca.  S. R.

Likovniki ženskam in mučenikom

Razstava Danice Hočevar

Danica�Hočevar

KRŠKO - V Valvasorjevi knjižnici Krško z vrsto prireditev obele-
žujejo pol stoletja njenega delovanja, ena izmed njih pa se je zvr-
stila tudi 13. marca, ko je zbranim v pogovoru z Bernardo Žarn 
predstavil konec leta 2013 izdan pesniški prvenec z naslovom 
Slovenska pesem Igor Pirkovič, urednik oddaje Tednik na RTV 
Slovenija. Iz Pirkovičevih pesmi veje domoljubje, hkrati pa je iz 
mnogih čutiti, kot je zapisal v spremni besedi tudi Janez Pezelj, 
avtorjevo razočaranje, da država vse bolj obrača hrbet socialnim 
vrednotam, postaja vse bolj pohlepna, prepredena s sovražno-
stjo in kriminalom, ne glede na to pa jo avtor vzame v bran »in 
zapiše, kar od domoljubne pesmi tudi pričakujemo. Ne črnogle-
dosti, pač pa optimizem, svetle tone, vizionarstvo.« 
� B.�M.,�foto:�Sv.�Mavsar

Pirkovičev spev domovini

bruarju praznovala 70. rojstni 
dan (na fotografiji). Vidno ga-
njena se je zahvalila za to po-
sebno pozornost ter pohvalila 
delovanje orkestra in glasbe-
ne šole, ki dajeta kraju pose-
ben pečat.

Zbranim je namenil ob pra-
zniku dneva žena nekaj misli 
tudi župan Tomaž Režun, ki je 
prav tako pohvalil godalni or-
kester Strunikat in glasbeno 
šolo za njun prispevek h kul-
turnemu utripu v občini.  S. R.
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Ooojej, smo, kakršne smo! Tiktakamo v gospodu 
mesecu marcu, ki ga je nekdo označil, da je ma-
rec ženski mesec. Naj bo. Tiktakamo tudi v ostalih 
enajstih skoraj enako dolgih gospodih in smo vese-
le, kadar je kateri, mesec vendar, krajši za kak dan. 
Dnevnih ur pa nam itak kronično primanjkuje, jih 
je pa prezadosti, ko se sesedemo. In ni pomembno, 
zakaj se sploh sesedemo. Hm, mogoče - naj bo - tudi 
zaradi zabave. Zakaj ne?

Smo, kakršne smo. V nepreštetih, nedosegljivih, ne-
doumljivih, nerazumljivih, nedorečenih, neljube-
znivih odtenkih: ženstvene, razigrane, zaskrblje-
ne, ljubke, razposajene, skrivnostne, tečne, pohotne, 
divje, sramežljive, žaljive, dobre, spoštljive, potr-
pežljive, domišljave, vsevedne, zapeljive, ljubeče, 
nevoščljive, pozorne, sanjave, ponižne, ohole, spo-
sobne, budne, aktivne, ustvarjalne, delovne, revo-
lucionarne. Vsakodnevne bojevnice. Vse to in še ve-
liko več v nemogoče izmerljivih odtenkih. Naj se 
znajde, kdor se zmore!

Smo tudi presenečene in presenečeni, ja. Tole mi bo 
šlo bolj »na težko« izpod tipk. Presenečene ob po-
hvalah in priznanjih. Ki, roko na srce, priznajmo, 
veselijo in zelo razveselijo, da nas je kdo opazil pri 
našem delu. Če poskušamo biti malo manj skro-
mne, skromni. Prižigam, spet, cigareto. Okoli mene 
se kadi in, kakopak, smrdi, da je kaj. Pa kaj! Saj ne 
gre po nekem drugem loku, kot da zapišem in konč-
no po ovinkarjenju povem. In ne mencam. Namreč, 
na slavnostni seji Zveze slovenskih društev za boj 
proti raku so na predlog Posavskega in obsoteljske-
ga društva za boj proti raku za delo in pomoč dru-
štvu eno od priznanj, bronasto plaketo, podelili 
tudi časopisu, ki ga držite v rokah, z eno od obrazlo-
žitev: »… Z njihovo vsestransko podporo širši jav-
nosti prenašamo najpomembnejša sporočila evrop-
skega kodeksa za boj proti raku in skupaj z njimi 
uresničujemo preventivno dejavnost …« 

Neskromno lahko zapišem, da je bilo to drugo pri-
znanje Posavskemu obzorniku, saj sem pred dvema 
letoma pisno priznanje Zveze na predlog Društva 
prejela tudi sama »… za plemenit prispevek k ure-
sničevanju nalog in ciljev Zveze slovenskih društev 
za boj proti raku«. Za pisanje prispevkov, ki jih po 
razporeditvi uredništva piše tudi kolegica Smilja.

Nemalo presenečenja so mi, ojej, za dan žena na 
dan mučenikov pripravili brežiški likovniki s ču-
dovitim šopkom in podarjenim likovnim delom za, 
kot so dejali: »… njena večletna zvestoba je za nas 
izrednega pomena, saj je ravno zaradi nje društvo 
bolj vidno in prepoznavno, saj naše delovanje zve-
sto spremlja …«

Hvala vsem, ki vidite naše delo! Pravim, naše delo. 
Ki ga razporeja uredništvo. Ki ga usklajujemo v 
uredništvu. Po najboljših prostorskih in časovnih 
močeh. Po dogovorih – vsi za enega, eden za vse. 
V stilu mušketirjev. Ki smo v uredništvu moški in 
ženske. In priznajmo že, eden brez drugega nismo 
nič.

Smo tudi topne in topni, popolnoma mehke in meh-
ki. Ko v hišo pride dojenčica. Okroglolični dojen-
ček. Ki diši po mleku in okopan širi sladek vonj. Ko 
se cmeri in v spanju smeji. Ko s prstki lovi, kdo bi 
vedel kaj … Življenje. Zanje smo bojeviti.

Za »finiš« še sapico Prevertove poezije: »… Kaj 
neki vas sploh briga/ kaj sem doživela/ nekoga sem 
ljubila/ nekdo je ljubil mene/ bila sva kot otroka/ ki 
enostavno znata/ se ljubiti se ljubiti/ se ljubiti …«

Ojej!Četrtek, 19. 3.

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Gorjupova čajanka: Ozna-
njenje – brezplačno preda-
vanje o ikonografiji motiva 
oznanjenja

• ob 15.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica – pozdrav 
pomladi

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: predstava »Gozdna 
veselica« v izvedbi učencev 
OŠ Koprivnica

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje dr. Dušana 
Pluta z naslovom »Trajno-
stni razvoj sveta in Sloveni-
je – utopija ali realna alter-
nativa?«, ob mednarodnemu 
dnevu voda in evropskem 
letu za razvoj 2015

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: začetek projekta Posavci 
beremo skupaj, osrednja go-
stja: mag. Mea Valens

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje gostu-
joče mednarodne umetno-
stne razstave Zlatko Prica 
(1916-2003) - izbor iz do-
nacije Galerije Prica-POU 
Samobor in Samoborskega 
muzeja

• ob 18.00 na Hočevarjevem 
trgu 1, Krško: tematska de-
lavnica društva Magičnost 
gibanja »Odnos do samega 
sebe« 

• ob 19.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: otvo-
ritev likovne razstave člani-
ce sekcije ART Lipa Marije 
Oven »Spomini skozi čas«

Petek, 20. 3.

• od 13.00 do 18.00 v Koz-
janskem parku: dan odprtih 
vrat ob dnevu voda

• ob 17.00 v KD Krško: Pi-
san kot metulj - prireditev 
ob svetovnem dnevu oseb 
z Downovim sindromom 
in razstava fotografij Maše 
Lancner

• ob 17.00 v MT Senovo: ve-
čer s prostovoljci iz tujine

• ob 17.00 v MT Raka: pripra-
ve na prireditev

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: ustvarjalna delavnica - 
naredimo darilce za mamico

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: prireditev »Špor-
tnik leta 2014«

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Zoran Čalić banda

Sobota, 21. 3.

• ob 8.30 pred gasilskim do-
mom v Leskovcu pri Kr-
škem: 4. Jožefov pohod 

• ob 9.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica - 
mama je ena sama

• ob 9.00 pri vhodu na poko-
pališče Brežice (zbirno me-
sto): čistilna akcija »Očisti-
mo Brežice«

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: živ žav – izdela-
va cvetlic iz krep papirja

• ob 10.00 v MT Raka: pojdi-
mo na sprehod

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
darilca za mamice

• od 10.00 do 14.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: ustvarjalnica »Kali-
grafija«

• od 16.00 dalje na gradu 
Sevnica: prireditev ob sve-
tovnem dnevu lutk – lutkov-
ne predstave za otroke

• ob 17.00 v dvorani TVD Par-
tizan v Boštanju: Mišjakov 
večer – menjava semen »Od 
zemlje do žemlje«

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: premiera 
otroške gledališke predsta-
ve »Sneguljčica« v izvedbi 
skupine Paglavci

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: premiera predsta-
ve »Mary, Mary« v izvedbi 
mladinske skupine GD Ra-
deče Skuliranci

• ob 19.00 v Domu XIV. divi-
zije na Senovem: gledališka 
predstava KD Svoboda Bre-
stanica »Ti nori tenorji«

• ob 19.30 v Osnovni šoli Le-
skovec pri Krškem: tradici-
onalna prireditev »Pomlad 
prihaja«, vstop prost 

• ob 20.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert ob letošnjem Evrop-
skem dnevu stare glasbe - 
ansambel musica cubicularis

Nedelja, 22. 3.

• od 8.00 dalje v Bistrici ob 
Sotli: Jožefov sejem in tek-
movanje v kuhanju golaža

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Pišece: gledališka predstava 
KD Svoboda Brestanica »Ti 
nori tenorji«

Ponedeljek, 23. 3.

• dopoldne v Domu kulture 
Brežice: srečanje otroških 
gledaliških skupin

• ob 17.00 v TVD Partizan 
v Boštanju: začetni tečaj iz 
osnov biodinamike – 4. pre-
davanje »Izdelava komposta, 
pleveli, škodljivci«

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: predstava »Mary, 
Mary«, v izvedbi mladinske 
skupine GD Radeče Skuli-
ranci, za abonma in izven

Torek, 24. 3.

• od 12.00 do 15.00 v Me-
stni hiši Brežice: info točka 
»Je tvoja ideja že tudi prilo-
žnost?«

• ob 16.30 na mladinskem 
oddelku Knjižnice Brežice: 
pravljica z ustvarjalnico

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: območno srečanje 
lutkovnih skupin

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

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: predavanje »Na-
makanje kmetijskih rastlin«

• ob 18.00 v Galeriji Krško: 
odprtje likovne razstave Jo-
žice Pavlin z naslovom »V 
dežju«

Sreda, 25. 3.

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

• ob 16.30 v dnevni sobi Val-
vasorjeve knjižnice Krško: 
cikel tematskih delavnic 
»Spoznajmo zelišča« z Nado 
Kozjek

• ob 17.00 v sejni sobi A Obči-
ne Krško: posvet ob svetov-
nem dnevu voda »Vodni viri 
in trajnostni razvoj«

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

• ob 18.00 v lončarskem ate-
ljeju Bernhard v Mencinger-
jevi hiši Krško: lončarska de-
lavnica »In vendar se vrti«

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predavanje dr. Ivana Špraj-
ca »Astronomske orientaci-
je v arhitekturi Majev«

Četrtek, 26. 3.

• ob 9.00 v Domu XIV. divizije 
Senovo: območno srečanje 
otroških gledaliških skupin

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
javno vodstvo po Gorjupo-
vi zbirki

• ob 15.00 v MT Senovo: v so-
delovanju z naravo, sam pri-
delam hrano zdravo (vrtnar-
jenje)

• ob 17.00 v večnamenski 
dvorani Osnovne šole Ada-
ma Bohoriča Brestanica: na-
stop otrok iz vrtca

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer ob začetku 
5. sezone bralnega projekta 
Posavci beremo skupaj, go-
stja večera: Desa Muck 

Petek, 27. 3.

• ob 17.00 v MT Senovo: ka-
raoke

• ob 17.00 v MT Raka: pripra-
ve na prireditev

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: najboljši hot dogi na 
vasi

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
turnir v igranju Fife 2015

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje slikarske 
razstave članov Društva li-
kovnikov Krško OKO, tema 
»Prebujanje«

• ob 20.00 v KD Krško: kon-
cert Josipe Lisac

Sobota, 28. 3.

• od 8.00 do 12.00 na tržni-
ci na Vidmu: velikonočni se-
jem

• dopoldne v Domu kulture 
Radeče: gledališki dan 2015

• od 9.00 dalje v športnih 
dvoranah Gimnazije in ETrŠ 
Brežice: 3. turnir bratstva in 
enotnosti v badmintonu, ob 

20.00 v večnamenski dvora-
ni v Pišecah: svečana podeli-
tev priznanj in zabava s Tri-
om Suha pipa

• ob 9.00 v MT Senovo: dru-
ženje na prostem

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav – pool 
party

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj

• ob 10.00 v MT Raka: pripra-
ve na prireditev

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
naredimo smoothie

• ob 14.00 pri družini Sko-
porc-Zavrl na Brunku 7: de-
lavnica izdelave butaric za 
cvetno nedeljo

• ob 15.00 na železniški po-
staji Libna: otvoritev tradici-
onalne velikonočne razstave 
»Pozimi, ko so rožice spale, 
naše roke niso mirovale«

• od 16.00 dalje v Domu 
krajanov Sromlje: zaključna 
prireditev 3. festivala posa-
vskih vin 

• ob 19.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: koncert 
Vokalne skupine Svoboda 
Brestanica »Vrača se po-
mlad«

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
na Bučki: monokomedija Al' 
en al' dva v izvedbi Zdenka 
Pereca 

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: DŠB Fest – Prljavo ka-
zalište

Nedelja, 29. 3.

• ob 16.00 v Mestnem muze-
ju Krško: nedeljska muzej-
ska delavnica »Josipina Ho-
čevar: delavnica rokodelskih 
znanj in veščin«

• ob 16.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: dobrodelna 
prireditev »Nekje nad ma-
vrico«, glavna gostja: Nuša 
Derenda

• ob 18.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: gleda-
liška predstava KD Svoboda 
Brestanica »Ti nori tenorji«

Ponedeljek, 30. 3.

• ob 17.00 v TVD Partizan 
v Boštanju: začetni tečaj 
iz osnov biodinamike – 5. 
predavanje »Nega sadnega 
drevja«

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: začetek projek-
ta Posavci beremo skupaj, 
gost: Tone Partljič

Torek, 31. 3.
• ob 10.00 na CKŽ 44a (nek-

danja pizzeria Račko): od-
prtje nove ulične razstave 
»Stare izložbe - nove podo-
be: Sava sreča umetnike ob-
čine Krško«

• od 12.00 do 15.00 v Me-
stni hiši Brežice: info točka 

kam v posavju

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

»Je tvoja ideja že tudi prilo-
žnost?«

• ob 19.00 v Mestnem muze-
ju Krško: 5. obletnica MMK 
- predavanje Tanje Rožen-
berger »Muzeji in sodobna 
družba«

Sreda, 1. 4.

• ob 16.30 v dnevni sobi Val-
vasorjeve knjižnice Krško: 
cikel tematskih delavnic 
»Spoznajmo zelišča« z Nado 
Kozjek
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na muhi ...

Marcela�Štefančiča�jr.,�publicista,�televizijskega�voditelja�in�
filmskega�kritika�prištevamo�med�"naše"�iz�več�razlogov:�ker�
je�na�svet�privekal�v�brežiški�bolnišnici�leta�1960;�ker�je�do�če-
trtega�leta�živel�v�Krškem;�ker�se�je�v�Krško�vračal�na�počitni-
kovanje�k�stari�mami�tudi�potem,�ko�je�prerasel�kratke�hlače�
in�se�znebil�pubertetniških�izpuščajev;�ker�se�v�Krško�še�da-
nes�rad�vrača�in�pove,�da�je�tu�preživel�najlepše�trenutke�svo-
jega�življenja.�Že�zaradi�tega�si�zasluži,�da�ga�uvrščamo�med�
"naše"�(na�fotografiji�v�pogovoru�s�knjižničarjem�Vilijem�Pla-
nincem�ob�nedavnem�gostovanju�v�krški�knjižnici).�(B.�M.)��

Na�odprtju�razstave�na�dan�mučenikov�so�se�članice�in�čla-
ni�Društva�likovnikov�Brežice�zahvalili�posebni�ženski.�»To�je�
oseba,�ki�ni�naša�članica,�a�naše�delovanje�zvesto�spremlja.�
Njena�večletna�zvestoba�je�za�nas�izrednega�pomena,�saj�je�
ravno�zaradi�nje�društvo�bolj�vidno�in�prepoznavno.�Res�je,�
lahko�bi�rekli,�da�je�to�njeno�delo�in�njena�službena�dolžnost.�
Pa�vendar,�zavedamo�se,�da�je�kulturnih�dogodkov�veliko�in�
prav�je�tako,�a�da�se�naših�vedno�udeleži�in�o�tem�nato�poro-
ča�v�lokalnem�časopisju�ter�tako�opozori�lokalno�okolje�na�na-
še�delo,�no,�to�je�tisto,�za�kar�smo�ji�izredno�hvaležni,«�je�ob�
tem�povedala�članica�društva�Mija�Baškovč.�Gre�za�našo�do-
pisnico�Natjo�Jenko�Sunčič,�za�katero�je�bila�zahvala�popolno�
presenečenje,�a�se�je�je�iskreno�razveselila.�(P.�P.,�foto:�S.�M.)

Voditelj�salamijade�Slavko�Podboj�je�na�tradicionalni�sevniški�
prireditvi�povedal�skoraj�vse,�le�tega�ni�razkril,�na�katerem�
spletnem�družabnem�omrežju�bo�objavljen�»selfie«,�ki�ga�je�
kar�na�odru�naredil�direktor�Kmečke�zadruge�Sevnica�Borut�
Florjančič�s�sevniškim�županom�Srečkom�Ocvirkom�in�enolo-
gom�Zdravkom�Mastnakom.�(S.�R.,�foto:�L.�M.)�

Sevniško� prireditev,� kamor�
imajo� na� dan� mučenikov�
vstop� samo�moški,� sta� obi-
skala tudi nasmejana seda-
nji� in� nekdanji� župan�obči-
ne�Radeče�-�Tomaž�Režun�in�
Matjaž�Han.�Zakaj�pa�sta�bila�
pred�vrati�lokala,�v�katerem�
so�obljubljali�poseben�večer�
za�moške,�pa�lahko�samo�ugi-
bamo.�(S.�R.)�

Pod�vodenjem�znanega�športnega�delavca�in�trenerja�Staneta�Iskre�so�28.�oktobra�1994�na�
Zdolah�začeli�z�vadbo�za�zdravje,�in�sicer�na�pobudo�krajanov,�ki�so�takrat�delovali�v�odboru�
CRPOV�(celostni�razvoj�podeželja�in�obnova�vasi).�Vadba�je��potekala�po�eno�uro�ob�petkih�v�
Domu�Bena�Zupančiča.�Danes�ugotavljajo,�da�se�je�vadba�dobro�"prijela",�saj�pomeni�redko�
redno�organizirano�aktivnost�žensk�vseh�generacij�na�Zdolah�že�dobrih�dvajset�let.�Prvotno�
je�bila�vadba�priporočena�za�vse�starosti�in�oba�spola,�danes�pa�je�videti,�da�imajo�korajžo�le�
še�Zdolanke�in�seveda�njihov�neumorni�vaditelj�...�(Foto:�V.�Ban)

Krajani�KS�Šentlenart�so�7.�februarja�priredili�turnir�v�karta-
nju.�Tekmovanje,�posvečeno�pokojnemu�slovenskemu�domo-
ljubu,�se�je�odvijalo�v�prostorih�PGD�Brežice�okolica.�Zmaga-
la�sta�S.�Radanovič�in�J.�Prah.�Organizator�Robert�Berstovšek�
si�želi,�da�bi�prireditev�postala�tradicionalna,�saj�gre�za�pri-
jetno�druženje�občanov�različnih�generacij.�(Foto:�V.�Jukić)

VAŠ RENAULT POZNAMO TAKO DOBRO,
DA GA LAHKO PREGLEDAMO Z ZAVEZANIMI OČMI

KDO ZNA BOLJE KOT RENAULT
VZDRŽEVATI VAŠ RENAULT

*Posameznik lahko sodeluje v nagradnem natečaju in prejeme enega izmed novih Renault Twingo v enoletno uporabo. Več o splošnih pogojih akcije in natečaja na www.renault.si/odprta-vrata

www.renault.si

BREZPLAČEN PREGLED

DO 30% PRIHRANKA

OSVOJITE  
4X RENAULT TWINGO*

DNEVI ODPRTIH VRAT OD 23. MARCA DO 28. MARCA 2015.

NOVO MESTO
Kandijska cesta 60 
07 391 81 08

BREŽICE
Cesta bratov Cerjakov 11 
07 499 19 01

ŠKOCJAN
Škocjan 22
07 384 61 13

AVTOCENTER

KRAŠNA
BOŠTANJ
Dolenji Boštanj 62 c 
07 816 47 50
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RADEČE – Zadnja februarska sobota je bila za zakonca Brezni-
kar še posebej slovesna, saj sta praznovala zlato poroko. Natan-
ko 50 let in en dan je namreč minilo od trenutka, ko sta si oblju-
bila večno ljubezen in zvestobo. Albina in Slavko sta se spoznala 
kot sodelavca v Cementarni Zidani Most in med njima je takoj 
preskočila iskrica. Zato sta se kmalu odločila za skupno življe-
nje in že v prvem letu zakona se jima je rodila hči Mojca, pet let 
kasneje pa še Andreja. V tem času sta si dozidala hišo pri Slav-
kovih starših. 
Prosti čas Albina in Slavko rada preživljata v naravi. Veliko sta 
potovala po Evropi in še danes pravita, da nista končala. Vsako 
leto se odpravita na oddih na obalo. Albina rada svoj čas preži-
vlja v vrtu, kvačka in kuha, si ogleda kakšno razvedrilno oddajo, 
pa tudi španske nadaljevanke ji niso tuje. Ob sobotah si rada pri-
vošči kavico s prijateljicami, je pa tudi aktivna članica Društva in-
validov Radeče in kot prostovoljka pomaga starostnikom nad 70 
let. Slavkovim hobijem pa kar ni videti konca. Rad skrbi za ure-
jenost okolice, fotografira, je velik ljubitelj živali in šaha, njego-
va največja strast pa je slikanje na platno. V njegovi domači zbir-
ki je prek 30 slik in lahko se pohvali z razstavami v Radečah in 
v sosednjih občinah. Je član Avto moto društva Radeče, Društva 
invalidov in aktiven član tamkajšnjega društva upokojencev. No-
bena prireditev Splavarjenje vrsto let ni potekala brez njegove 
pomoči in vsestranskosti. Od mladih nog je aktiven član Prosto-
voljnega gasilskega društva Radeče in ravno njegova ljubezen do 
gasilstva je v to dejavnost vključila zeta Bojana, vnukinjo Lauro 
ter vnuka Jakoba in Matijo. Njuno življenjsko pot sta med dru-
gim zaznamovali tudi hudi bolezni, ki pa sta ju uspešno prema-
gala in zaradi česar znata toliko bolj uživati v slehernem dnevu.
Svoj jubilej sta v cerkvi sv. Petra potrdila s cerkveno poroko pod 
vodstvom domačega župnika Mira Berglja in v krogu svojih so-
rodnikov in prijateljev, nato pa se je slavje nadaljevalo s praznič-
nim kosilom.  D.�Jazbec

ali ste vedeli

poroke

!

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Mateja Jazbec, Žadovinek 

– deklico,
• Urška Šebat, Telčice – 

dečka,
• Jasmina Ajdovnik, Mrzlava 

vas – dečka,
• Irena Plahuta, Krško – 

deklico,
• Renata Štefanič, Obrežje – 

deklico,
• Sandra Agrež, Stara vas-

Bizeljsko – deklico,
• Emina Sivac, Vihre – dečka,
• Tina Pacek, Malo Mraševo 

– dečka,
• Vanja Hudoklin, Mladje – 

deklico,
• Sanja Pernić, Globoko – 

deklico,
• Jožica Unetič, Vrhovska 

vas – dečka,
• Anja Gregl Ban, Kostanjek 

– deklico,
• Mirjam Simončič, Dolenji 

Boštanj – dečka,

rojstva • Jernejka Kuraj, Zibika – 
dečka,

• Renata Klavžer, Globoko 
– dečka,

• Sanja Hudorovič, 
Šentjernej – deklico,

• Tamara Marolt Lopatič, 
Mrzlava vas – deklico,

• Marloes Nelly Mari 
Heijnen, Vrh pri Boštanju 
– deklico,

• Maja Rožman, Žejno – 
dečka,

• Andreja Trupi, Mrzla 
Planina – deklico,

• Alenka Paskvale, Sevnica 
– deklico,

• Darja Tomše, Cerina – 
deklico.

ČESTITAMO

• Zvonko Petelin in Ana 
Brkopec, oba iz Krškega,

• Borut Mirt in Nina Prah, 
oba iz Krškega.

ČESTITAMO

Doroteja Imperl - Zdole
Sedemnajstletna dvojčica hodi na ekonomsko šolo v Novem me-
stu, kjer obiskuje smer medijski tehnik, sicer pa si želi postati psi-
hologinja. V prostem času rada fotografira, igra kitaro, rada bere 
angleške knjige in trenira gimnastiko. Glede glasbe ni posebno 
izbirčna, najljubšega filma se spominja še iz otroštva - to je ak-
cijski Zorro, kot najljubšo knjigo pa je izbrala Vampirsko akade-
mijo (avtorica Richelle Mead).

posavsko dekle

Podarite 
Portretno 
fotografiranje
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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.

da se je 20. marca 1878 v Do-
bah pri Kostanjevici na Krki 
rodil geodet, botanik in en-
tomolog ALFONZ GSPAN? 

Njegov oče Julij je bil v Kostan-
jevici na Krki in Krškem (1878-
1888) notar, poleg tega pa je 
navdušeno zbiral školjke. Al-
fonz je ljudsko šolo obiskoval v 

Krškem (1884-1889), maturi-
ral na ljubljanski realki (1897) 
in študiral na Tehniški visoki 
šoli v Gradcu.

Kot zemljemerski pripravnik 
je služboval v Postojni, Mokro-
nogu, Črnomlju, kot geometer 
v Krškem (1902-1908), nato 
pri finančni direkciji v Ljublja-
ni do 1936. Med drugim je so-
deloval pri regulaciji Save in 
osuševanju Krškega polja. 

Radeška zlatoporočenca 
Slavko in Albina Breznikar

Slavko�in�Albina�Breznikar

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

seme trave
 semenski krompir

različne trajnice in dišavnice

  
Brill zemlja 70 l

je priložnost za majhne
pozornosti velikega pomena!

Z vami že 50 let

SEZONSKO UREJANJE GROBOV 

Akcija!

25. marec

Že kot srednješolec se je 
navdušil za botaniko. Na na-
ravoslovne izlete se je podajal 
s prof. Alfonzom Paulinom iz 
Leskovca pri Krškem in že do 
l. 1904 sestavil obsežen her-
barij (hrani Prirodoslovni mu-

zej). Pozneje je raziskoval svet 
žuželk, zlasti hroščev, in zbral 
ok. 15.000 primerkov. Nekate-
ri nosijo njegovo ime: Anoph-
talmus schmidti gspani Reiter, 
Bythinites gspani Karaman … 
 (vir:�gradivo�za�PBL)
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Laibach prihaja v Krško, posavska zasedba Momento 
vabi na Drugo stran, kaj imata skupnega Big band Kr-
ško in 50 odtenkov sive? Tokrat preberite:

Po lanskoletnem razprodanem koncertu v ljubljanskih Kri-
žankah in po seriji uspešno izpeljanih koncertov doma in 
v tujini skupina Laibach, ob izidu njihovega albuma Spec-
tre, nadaljuje s turnejo Laibach Spectre Tour 2015, ki se bo 
med drugim 19. aprila ustavila tudi v prenovljenem Kul-
turnem domu Krško. Pri Laibachu, za katerim se dvigu-
je prah že od ustanovitve v trboveljskih 'Rdečih revirjih' 
leta 1980 in je do danes pravzaprav zares edina medna-
rodno prepoznana slovenska skupina v svetu, igrata tudi 
dva Posavca - na bobnih Janez Gabrič, na klaviaturah Rok 
Lopatič. Od 12. marca do 19. aprila je na njihovem sezna-
mu v sklopu omenjene turneje 41 koncertov (26 na evrop-
skem delu turneje in 15 na 'čezlužnem' delu turneje Spec-
tre 2015). V Sloveniji bodo 18. aprila gostovali v Velenju, 
večer pozneje v Krškem. Turnejo bodo nato nadaljevali v 
ZDA, kjer bodo igrali tudi v Washingtonu, New Yorku, To-
rontu … Se vidimo!

Zasedba Big band Krško v letošnje leto vstopa polna ener-
gije in ustvarjalnega elana. Tokrat predstavljajo nov video-
spot z naslovom Now we are free. Pesmi se boste spomnili 
iz filma Gladiator, avtorjev Hansa Zimmra in Lise Ger-
rard. No, aranžma za krški big band je spisal njihov ume-
tniški vodja Aleš Suša, pod videospot se podpisuje Studio 
Imagi. Tisti pa, ki bi Big band Krško, enega najuspešnejših 
amaterskih big bandov v Sloveniji, radi slišali v živo, se lah-
ko udeležite njihovega samostojnega koncerta s pomenlji-
vim naslovom Več kot 50 odtenkov jazza, ki bo 5. aprila ob 
18. uri v Krškem. Ali kot je zapisal njihov dirigent: „Marcel 
Štefančič pravi, da niste zamudili nič, če si niste ogleda-
li filma. Če pa ne pridete na ta koncert, zamudite preveč!“

Nov videospot predstavlja tudi rockerska zasedba Mo-
mento. Po videospotih Novo Upanje in Brezpotje so Po-
savci izdali še tretjega z novega albuma Karma Reset, to-

krat spot za skladbo Druga Stran. „Inspiracijo za slikovito 
zgodbo smo pobrali že med snemanjem prejšnjega sne-
malnega podviga, ko smo v dveh dneh obkrožili Slovenijo 
in posneli neke vrste dokumentarec takratne promocijske 
poti. Tudi tokrat smo se prepustili inspiraciji in na zelo do-
kumentaren način sproti ujemali zanimive kadre v doma-
čem Krškem in bližnji okolici,“ so zapisali. Spot je bil po-
snet v enem samem dnevu, za to je v večini zaslužen Rok 
Carl, ki je bil v preteklosti že zadolžen za kamero. Produ-
cent spota je bil, kot že tolikokrat poprej, Robert Dvoršek, 
bobnar skupine. Fantje so sicer sredi koncertne promoci-
je novega albuma po slovenskih klubih.

V začetku tega meseca pa se je v Posavju na enem odru 
predstavilo več kot 50 mladih saksofonistov (na fotogra-
fiji, foto: Robi Pirc).V GŠ Krško je namreč potekal koncert 

saksofonskega orkestra SOS junior, ki združuje mlade sa-
ksofoniste in saksofonistke iz celotne Slovenije in deluje 
pod mentorstvom petih profesorjev, eden izmed njih pa je 
tudi profesor saksofona krške glasbene šole Matjaž Ško-
berne. In tako smo bili priča projektu z naslovom SOSju-
nior200, ki je pravzaprav turneja, posvečena 200. obletnici 
Adolpha Saxa, izumitelja saksofona. Turneja se je začela z 
oktobrskim koncertom v Kopru, zaključila pa se bo s kon-
certno-turističnim potepanjem po Bosni. Na svoji poti se je 
orkester že predstavil na Bledu, v Ajdovščini, Vuzenici in v 
Krškem. Še to, izvedeli smo, da se naslednje leto pripravlja 
večji projekt, ki naj bi ga sestavljalo več kot 200 saksofoni-
stov. Prav zato vabijo v svoje vrste mlade in malo manj mla-
de saksofonistične navdušence. Vabljeni, da se pridružite!

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

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  1x školjke Zurzzuela
2. - 10. nagrada:  1x pizza po lastni izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 26. marca, na naslov: Po-
savski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobi-
tnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

PIZZERIA FONTANA
POHLE TG D.O.O., DALMATINOVA ULICA 2, 8270 KRŠKO

Geslo 4/2015 številke: 

CVETJE ZA VSE PRILOŽNOSTI

Nagrade, ki jih podarja VCT Ramovš Peklar d.o.o., prejmejo:

1. nagrada: bon v vrednosti 15 €; 
 Jožica Zmazek, Arnovo selo
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 €; 
 Zdenka Kuhar, Dolenji Boštanj
3. nagrada:  bon v vrednosti 5 €; 
 Andrej Božič, Jelenik

07/49 22 200  

Več o zbiranju bonusa preberi na 
www.dostavahrane.com ali vprašaj dostavljalca!

040 145 185

041 944 933 

Za zbrana naročila v vrednosti 90 €, 
dobim pizzo gratis!

P
oh

le
 T

G
 d

.o
.o

., 
D

al
m

at
in

ov
a 

ul
ic

a 
2,

 8
27

0 
K

rš
ko

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar

druga, 
dopolnjena izdaja

format 260 x 285 mm,
224 strani, trda vezava

naročila: 07 49 05 780
               040 634 783

marketing@posavje.info

17,50 €
35,00 €

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Ani Plevnik, Trška cesta 23,  

3254 Podčetrtek. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (4.) Ans. FRANCA MIHELIČA - Glasba je moj čarobni svet
 2. (1.) Ans. VRT - Šla sva v gozdiček
 3. (2.) JOŽE ANTONIČ s prijatelji - Rdeči nageljni
 4. (3.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Moja zlata Mišika
 5. (4.) Skupina GADI - Ona
 6. (8.) Ans. PAJDAŠI - Kratko, a sladko
 7. (6.) Ans. POET - Sprehajam se
 8. (7.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA s prijatelji -  
   Divji kostanji
 9. (10.) Ans. MLADI UPI - To sem jaz 
 10. (-.) MODRIJANI - Me imaš še sploh kaj rada

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. JAVOR - Nagajivo srce 

 
Kupon št. 250

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, 21. marec, ob 17. uri
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na posavski sceni

Ob svetovnem dnevu voda, 

v soboto, 21. 3. 2015,
 

organizira

ČISTILNO AKCIJO
ZBIRNO MESTO: 

ob 9:00 uri na pokopališču Brežice 

Brezplačne vreče in rokavice dobite 
na dan čistilne akcije ali pa jih prevzamete 

od srede, 18. 3. 2015, do petka, 20. 3. 2015, 
v sprejemni pisarni Komunale Brežice.

Čistilne akcije se bodo udeležili tudi člani 
Ekološkega društva Vodni svet, skavti in nekatere 

krajevne skupnosti. Dno reke Krke na Velikih 
Malencah bodo čistili potapljači iz Društva 

potapljačev Vidra Krško.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Na dan čistilne akcije pa bodo v Mladinskem 
centru Brežice od 9:00 do 12:00 ure potekale 

delavnice in poskusi z vodo za otroke, ki jih 
bo vodil profesor iz brežiške gimnazije, g. Pavel 

Šet. Vljudno vabljeni, da pripeljete svoje malčke.
Več informacij najdete na naši spletni strani 

www.komunala-brezice.si

Komunala Brežice - za čisto naravo!

Komunala
Brežice d.o.o.

CERKLJE OB KRKI - 14. mar-
ca se je v dvorani gasilskega 
doma v Cerkljah ob Krki odvi-
la 19. prireditev Korajža velja, 
ki jo organizira domače Pro-
stovoljno gasilsko društvo. 
Letošnja prireditev je postre-
gla predvsem z veliko smeha, 
za kar je v veliki meri poskr-
bel povezovalec Darko Povše, 
ki ga predvsem ljubitelji naro-

S smehom prežeta cerkljanska Korajža velja

LJUBLJANA - 8. marca je Glas-
bena mladina Slovenije orga-
nizirala 4. slovensko Glasbeno 
olimpijado, na katero je Osnov-
na šola Jurija Dalmatina Krško 
prijavila tudi dve svoji učenki, 
in sicer Karmen Lavrinšek in 
Kristino Hafner. Slednji sta na 
zahtevnem tekmovanju morali 
poleg znanja prikazati tudi in-
terpretatorske spretnosti ter 
skladateljsko »žilico« - ustva-
riti in izvajati lastno skladbo. 
Sodelovalo je 30 osnovnošol-
cev, med njimi pa sta Karmen in 
Kristina, ki sta vadili pod men-
torstvom  Damjane Mlakar, 
osvojili srebrni priznanji, Kar-
men pa je prejela še posebno priznanje za najboljšo interpreta-
cijo pesmi, ki jo je v zaključnem delu ob spremljavi korepetitor-
ja Lucijana Cetina še enkrat zapela.  D.�M./B.�M.

Kristina in Karmen srebrni na 
Glasbeni olimpijadi 

Kristina�in�Karmen�z�mentori-
co�Damjano�Mlakar

BLANCA - Na Blanci so 6. marca v organizaciji vrtca pri OŠ Blanca 
že četrto leto zapored gradili prav posebno, dobrodelno prijatelj-
stvo. Povabilu so se odzvali naslednji nastopajoči: Fantje z vseh 
hribov, vokalna skupina Aria, ansambel Tretja izmena, Eks'tra 
band, Jure Klenovšek in Anja Drstvenšek, ansambel Pregrešni 
fantje in ansambel Sklep, iz opravičljivih razlogov pa se priredi-
tve ni mogel udeležiti ansambel Prva liga. Zmagovalec resnično-
stnega šova Kmetija: Nov začetek Denis Toplak in udeleženec 
šova Leon Kotnik sta povezovala program prireditve. Skupaj so 
zbrali 1010 evrov, ki jih bodo namenili nakupu pripomočkov za 
otrokov gibalni razvoj.  Vir:�OŠ�Blanca

Četrtič gradili prijateljstvo

dnozabavne glasbe poznajo 
kot moderatorja na Radiu Sra-

ka. Med nastopajočimi so bili 
dalmatinska klapa Jadranski 
maestrali, učenci OŠ Cerklje 
ob Krki, harmonikarji in Mo-
ški pevski zbor KD Ivan Ko-
bal Krška vas, ansambli Potep, 
Pogled, Popotniki in Pogum ter 
Trio M. V imenu organizator-
jev sta obiskovalce pozdravila 
predsednik in podpredsednik 
PGD Cerklje ob Krki, Jože Arh 

in Alfonz Duhanič, med pri-
reditvijo so podelili tudi ne-
kaj sponzorskih nagrad. Za 
ozvočenje prireditve je skrbel 
Franc Vegelj, na koncu se je na 
odru pridružil »Pogumovcem« 
in z njimi zaigral na harmoni-
ko. Predsednik PGD Arh pa je 
Veglju izročil tudi zahvalo ga-
silskega društva (na fotografi-
ji).  R. Retelj
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ligaški semafor

BLANCA – 7. marca je na Blanci potekala zaključna prireditev 
Sevniškega tekaškega pokala 2014, pri kateri je ob Atletskem 
klubu Sevnica sodelovala tudi OŠ Blanca v okviru projekta SKK. 
Zadnje tekme se je udeležilo 82 tekmovalcev. Zmagovalci v mlaj-
ših kategorijah so postali: Tjaša Radej (OŠ Blanca), Luka Kosar 
(OŠ Blanca), Živa Slapšak (AK Sevnica), Sven Šunta (OŠ Sava 
Kladnika), Maja Knez AK Radeče, Enej Jagodič (AK Sevnica), 
Lea Haler (AK Sevnica), Bor Bauman (AD Kladivar), Jerneja 
Prah (AK Sevnica), Anže Trebše (OŠ Sava Kladnika), Urša Ar-
zenšek (AD Kladivar) in Nejc Gorišek (OŠ Blanca). Člani in čla-
nice so se pomerili na 4.000 m dolgi progi. Absolutni zmagovalec 
teka je ponovno postal domačin Robert Lendaro (AK Sevnica), 
najhitrejša med ženskami je bila Lea Haler (AK Sevnica), po ka-
tegorijah pa so zmagali: Miha Povšič (AK Sevnica), Mateja Zo-
ran (AK Sevnica), Damjan Žepič (KD Pointer), Brigita Karlo-
všek (AK Sevnica), Zdravko Kukman (Marathon Novo mesto) 
ter seveda Lendaro in Halerjeva. 

Po tekmi so razglasili zmagovalce Sevniškega pokala za leto 
2014, pri čemer so šteli rezultati vseh petih tekov, ki so potekali 
od oktobra 2014 do marca 2015 v Šentjanžu, Boštanju, Sevnici, 
Krmelju in Blanci. Zmagovalec pokala za leto 2014 je postal Ro-
bert Lendaro, pri ženskah pa sta si zmago z enakim številom točk 
delili Breda Škedelj iz Šentjerneja in Urška Krašovec (AK Sev-
nica). Zmagovalci mlajših kategorij so postali: Hana Trebše (OŠ 
Loka), Luka Kosar, Živa Slapšak, Sven Šunta, Maja Knez, Enej Ja-
godič, Lea Haler, Jan Berčon (AD Kladivar), Urška Krašovec, Anže 
Trebše, Urša Arzenšek in Nejc Gorišek, pri članih pa: Lea Haler, 
Miha Povšič, Polona Zevnik (Boštanj), Jure Močivnik (Sevnica), 
Brigita Karlovšek, Zdravko Kukman ter seveda Robert Lendaro.

� Vir:�AK�Sevnica

Zaključek sevniških tekov

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V telovadnici OŠ Leskovec pri Krškem 
je 7. marca potekal finalni turnir najboljših osmih ekip zimske 
malonogometne lige Krško. Prvi dve četrtfinalni tekmi sta se kon-
čali z 1:1, po streljanju šestmetrovk pa sta v polfinale napredo-
vali ekipi KPŠ proti Veliki vasi in ŠRD Veliko Mraševo proti Pod-

kopu. Ekipa Okbolz selo ljubavi je s 3:2 izločila Agencijo Punkt, 
Udine pa z 2:0 ŠD Veliki Podlog. V prvem polfinalu sta se pome-
rili ekipi KPŠ in Okbolz selo ljubavi.Tekma se je po rednem delu 
končala z rezultatom 2:2, pri šestmetrovkah pa se je pri ekipi 
KPŠ izkazal vratar Govekar. Druga polfinalna tekma med ekipa-
ma ŠRD Veliko Mraševo in Udi-
ne se je po nekaj zapravljenih 
priložnostih na obeh straneh 
končala z rezultatom 1:1 in 
znova smo bili priča strelom s 
šestih metrov. Ekipa Mraševe-
ga je naletela na razpoložene-
ga vratarja Golobiča. V finalni 
tekmi med KPŠ-jem in Udina-
mi so po malce zadržanem za-
četku povedli igralci KPŠ-ja, 
ko je po lepi akciji iz kota za-
del Krnc. Še v prvem polčasu 
je ekipa Udine izenačila, natan-
čen je bil Mirkac. KPŠ je štiri 
minute pred koncem povedel 
z 2:1, uspešen je bil Kos, re-
zultat pa se do konca srečanja 
ni spremenil. Najboljša strelca 
lige sta bila s po osmimi zadet-
ki Matic Plankar in Matic Za-
kšek, najboljši vratar pa Denis 
Govekar iz zmagovalne ekipe. 
 G.�U./P.�P.

Zimska liga KPŠ-ju

Udeleženci�finalne�tekme

Do sistematičnega dela smo 
potrebovali še kar nekaj let, 
danes pa v Sloveniji aktivno 
delujejo trije klubi v Velenju, 
Ljubljani in pri nas v Krškem, 
prebujajo pa se tudi aktivno-
sti na obali. Sinhrono plava-
nje je tudi kot olimpijski šport 
razmeroma mlad, s postopnim 
povečevanjem zanimanja pa 
si išče mesto v družbi tekmo-
valnih športov v Sloveniji. V 
krškem klubu dekleta sicer 
že četrto leto vadijo pod bu-
dnim očesom že poprej ome-
njene Darine Svozilove, ki je 
bila nekdaj aktivna skladno-
stna plavalka na Češkem, da-
nes pa je zaposlena na OŠ Le-
skovec pri Krškem. Tam je v 
okviru šolske dejavnosti uve-
dla vadbo in pozneje ustano-
vila še klub. 

V preteklem vikendu je na ba-
zenu Fakultete za šport v Lju-
bljani potekalo drugo držav-

Skladnostno plavanje tudi pri 
nas vse bolj priljubljeno
KRŠKO - Sinhrono oz. skladnostno plavanje ima v Sloveniji dokaj kratko zgodovino. Prvih korakov v tem 
športu so se sicer lotili že ob koncu preteklega tisočletja na ljubljanski Fakulteti za šport pod vodstvom Da-
rine Svozilove, kasneje tudi ustanoviteljice in trenerke v Klubu sinhronega plavanja Krško. 

no prvenstvo v skladnostnem 
plavanju. Skladnostne plavalke 
so se pomerile v posameznih 
starostnih kategorijah v izved-
bi obveznih prvin. Ob vse moč-
nejši konkurenci so tudi letos 
deklice iz Krškega pokazale 
lepe nastope. V kategoriji mlaj-
ših mladink sta se izkazali Pa-
tricija Kranjc s 5. in Lana Pirc 
z 10. mestom. V kategoriji de-

klice je Pavlina Urek dosegla 
6. mesto.

Trenerka krških deklet Svozi-
lova aktivno deluje pri razvoju 
te panoge tudi na državnem ni-
voju: »Sestavili smo reprezen-
tanco deklet, ki dvakrat meseč-
no vadi v bazenu na ljubljanski 
Fakulteti za šport. Tam kombi-
niramo vodne treninge po dve 

uri z uro treninga na suhem 
ter sestavljamo koreografijo 
za udeležbo na mednarodnih 
tekmovanjih in revijah. Neneh-
no iščemo možnosti za poveča-
nje množičnosti in kakovosti v 
slovenskem prostoru.«  

Skladnostno plavanje je sicer 
kombinacija plavanja, ritmič-
ne gimnastike, baleta in plesa 
v vodi. Gre za precej ženstven 
šport, saj dekleta za nastope 
potrebujejo enotne kopalke 
in pričesko s kar precej »mo-
dnimi dodatki« ter »make-
-upom« s poudarjenimi očmi 
in ustnicami ter nalakiranimi 
nohti. Medtem ko v svetu va-
dijo v skupinah dekleta, ki so 
že odlične plavalke, pri nas 
sprejmejo vsako deklico, ki si 
želi te vadbe. Kot pa to velja za 
vse športe, morajo biti dekleta 
vztrajna in trmasta pri vadbi. 

� Luka�Šebek�

Trenerka�Darina�Svozilova�s�tekmovalkama�Patricijo�Kranjc�
in�Lano�Pirc

ROKOMET
ČLANI 1. SRL
Rezultati – Krško : Maribor 29:40, 
Slovenj Gradec : Sevnica 22:23, 
Sevnica : Krško 29:25
Lestvica – 1. Celje 40, 12. Sevnica 
9, 14. Krško 2

1.B SRL
Rezultati – Mokerc : Dobova 25:32,  
Brežice : Šmartno 25:31, Rade-
če : Koper 25:26, Koper : Dobova 
29:26, Radeče : Brežice 23:28
Lestvica – 1. Koper 35, 2. Dobova 
34, 6. Brežice 19, 9. Radeče 13

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Krško : Ribnica 31:36, 
Celje : Krško 38:30
Lestvica – 1. Slovan 32, 10. Krško 
10, 11. Brežice 8 

2. SRL
Rezultati – Sevnica : Metlika 33:29, 
Krim-Olimpija : Sevnica 29:24
Lestvica – 1. Ormož 10, 2. Sevni-
ca 8

ČLANICE 1.B SRL
Rezultat – Litija : Brežice 23:33
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-Kozi-
na 33, 3. Brežice 23

KADETINJE 
Rezultat – Litija : Brežice 39:15
Lestvica – 1. Krka 30, 10. Brežice 0

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultat – Ankaran : Krško 1:0
Lestvica – 1. Krško 33, 2. Triglav 
Kranj 31

MLADINCI/KADETI 1. SNL
SKL – Gorica : Krško 0:2 (Kerin 2); 
Lestvica SKL - 1. Domžale 46, 7. Kr-
ško 32
SML – Gorica : Krško 7:0; Lestvica 
SML - 1. Domžale 49, 11. Krško 18
Skupna lestvica : 1. Domžale 95, 
11. Krško 50

MALI NOGOMET
ČLANI 1. SFL
Rezultati – Dobovec : Sevnica 6:3 
(Grigić, Škorić 2), Sevnica : Sodra-
žica 9:4 (Bizjak 3, Nečemer, Škorić, 
Krnc, Božičnik, Kurtić, Govekar)
Lestvica - 1. Dobovec 43, 6. Sev-
nica 22

MLADINA U21 – vzhod
Rezultat – Sevnica : Slovenske Go-
rice 5:0
Lestvica – 1. Pizzerija Ozmec Or-
mož 31, 2. Sevnica 27
Rezultat polfinale 1. tekma - Sev-
nica : Stripy Škofja Loka 3:0 (Mar-
tić 3)

KOŠARKA
ČLANI 3. SKL (za 13. -18. mesto)
Rezultat – Radenska : Krško 54:66
Lestvica – 1. Posavje Krško 7

ČLANI 4. SKL – vzhod A
Rezultati – Ilirija : Brežice 85:70, 
Ivančna Gorica : Brežice 73:66
Lestvica – 1. Vojnik 14, 6. Brežice 6

KADETI 2. SKL
Rezultati - Grosuplje B : Krško 
84:87, Krško : Jesenice 61:73, Bre-
žice : Globus 84:40
Lestvica C1C – 1. Šentvid 15, 3. Po-
savje Krško 13
Lestvica C3 – 1. Triglav Kranj B 16, 
3. HPG Brežice 12

KADETINJE 1. SKL – skupina 1B 
zahod
Rezultati – Podbočje : Kranjska 
Gora 46:85
Lestvica – 1. Kranjska Gora - Jese-
nice 18, 5. Posavje Podbočje 12

ODBOJKA
ČLANI 3. DOL
Rezultati – Kočevje : Kostanjevi-
ca 2:3, Portorož : Kostanjevica 0:3
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 47, 2. 
Kostanjevica na Krki 35

ČLANICE 3. DOL
Rezultati – Krško : Olimp 0:3, Bre-
stanica : Šentvid 3:0, Olimp : Bre-
stanica 3:2
Lestvica – 1. Olimp Ljubljana 39, 
2. Kostak Elmont Brestanica 37, 8. 
POK Krško 7

KADETI B liga – skupina C
Rezultati - Kočevje : Kostanjevi-
ca 0:2, Kostanjevica : Triglav I 2:0
Lestvica – 1. Kostanjevica na Krki 
12

KADETINJE
Rezultati – Krško : Olimp 2:0, Gro-
suplje : Krško 0:2
Lestvica – 1. POK Krško 16

ATENE, GLOBOKO - Sloven-
ska ju-jitsu reprezentanca se 
je v preteklem vikendu ude-
ležila svetovnega prvenstva 
za mladince in kadete v Ate-
nah v Grčiji. V reprezentan-
ci sta nastopila tudi Posavca, 
člana DBV Katana iz Globo-
kega, in se okitila z naslovom 
svetovnih prvakov. V tej tra-
dicionalni, za Posavce precej 

uspešni športni zvrsti sta Jan Zupančič iz Brežic in Krištof Str-
nad iz Arnovega sela na tekmovanje že prišla kot ena izmed fa-
voritov v konkurenci kadetov. Oba sta v svoji disciplini, t. i. duo 
sistemu (gre za prikaz napadov in obrambnih tehnik), tudi aktu-
alna evropska prvaka. Že od prvega dvoboja dalje sta pokazala, 
da jima aktualni naslov evropskih prvakov ne predstavlja doda-
tnega bremena. Borbe do finala sta redno zapuščala dvignjenih 
glav in jih dobila v svojo korist z več točkami prednosti. Suvere-
no sta se uvrstila v finale, kjer sta ju pričakala reprezentančna 
kolega Lovro Divjak in Matic Jakšič iz Kočevja. Zaključni dvoboj 
za svetovnega prvaka sta Jan in Krištof dobila s 4,5 točke pred-
nosti in tako osvojila prestižni naslov.
Slovenska ju-jitsu reprezentanca je poleg tega osvojila tudi dve 
bronasti kolajni, eno 5. mesto ter osem uvrstitev med 7. in 16. 
mestom. Selektorja Dejan Kink in Gorazd Toplak sta vodila eno 
najuspešnejših odprav ju-jitsa v zadnjem času.  L.�Šebek

Jan in Krištof svetovna prvaka

Jan in Krištof s selektorjem

BLT d.o.o. PE Brežice, Mladinska ul. 15, 8250  Brežice
alenka.kovacic@blt.si , 051-695-906, www.blt.si

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.



Posavski obzornik - leto XIX, številka 6, četrtek, 19. 3. 2015 27ŠPORTNO POSAVJE

Speedway je najbolj znana blagovna znamka Krškega.
(iz knjige: Krško, Fitmedia d.o.o. 2012, str. 73)

Marec je praviloma mesec, ko po dolgi zimi tudi vozniki speed-
waya začnejo s pripravami na prostem. Zlasti na stadionih v 
južnih krajih, med katere spada Krško, se mudijo tudi nekate-
ra najbolj znamenita imena tega športa. Značilni zvok motor-
jev privabi ljubitelje speedwaya in poraste zanimanje, kdaj in 
kje bodo dirke ter kakšna bo ekipa domačega kluba. Letos se 
ta radovednost meša z bojaznijo, saj je bil zaključek lanske se-
zone vse prej kot ugoden, ker na prvih treh mestih državnega 
prvenstva ni bilo nobenega Krčana. Nekoliko optimizma naj bi 
(ponovno) dajal lanski naslov mladinskega prvaka za Žigo Ko-
vačiča, s katerim se je vodstvo krškega kluba ponašalo tudi na 
novembrski marketinški konferenci v Portorožu. A vesti, ki pri-
hajajo iz krogov poznavalcev razmer, ne obetajo nič dobrega. 

Na uradni spletni strani AMD Krško, ki, mimogrede povedano, 
že od decembra ažurno najavlja letošnjo dirko za svetovno pr-
venstvo (SGP 2015) v Krškem, najdemo še vedno dokaj močno 
zasedbo Denis Štojs, Samo Kukovica, Matic Ivačič, Žiga Rad-
kovič in Žiga Kovačič. Bolj natančen pogled pa pove, da gre za 
krško ekipo iz leta 2013! Kolikor toliko obveščeni seveda vedo, 
da je Kukovica prenehal s tekmovanji po hudem padcu v lan-
ski sezoni in da se je vse boljši Radkovič odločil za redno zapo-
slitev. Zaradi vse prej kot vzpodbudnih pogojev za ta šport je 
objavil prekinitev kariere tudi obetavni mladinski državni pr-
vak iz leta 2012 Matic Ivačič, medtem ko se je komaj 16-letni, 
že omenjeni mladinski prvak Žiga Kovačič odločil, da bo sku-
paj z mlajšim bratom šel na svoje. Tako je krškemu klubu ostal 
le 37-letni veteran Denis Štojs, ki je v preteklosti tudi že mo-
ral "s trebuhom za kruhom", sedaj pa iz ljubezni do tega špor-
ta očitno sprejema vlogo "poslednjega Mohikanca". Tri tedne 
pred začetkom sezone (4. 4. DP parov v Ljubljani in 6. 4. DP po-
sameznikov v Krškem) informacije o sestavi ekipe klub seve-
da še ni posredoval, a poučeni navajajo, da bo veteranu Štoj-
su v novi sezoni delal družbo začetnik Luka Omerzel, sicer sin 
legendarnega speedwayista Kreša Omerzela.

Dejstvo je, da je krški klub v štirih letih z osmih voznikov (po-
leg že omenjenih še pokojni Matija Duh, prenehali ali odšli pa 
so Kristijan Revinšek, Marjan Bilobrk, Nejc Kladušan in vice-
prvak Slovenije Aleksander Čonda) padel na enega oziroma 
dva. Gotovo so svoje naredile gospodarske razmere in splet ne-
srečnih okoliščin, ki so bolj kot kdaj koli prej udarile po moto 
športu, vendar se ni moč izogniti ugotovitvi, da je nekaj hudo 
narobe s klubsko kadrovsko politiko oziroma odnosom do vo-
znikov, saj ti kot po pravilu hitro odhajajo iz kluba ali pa pre-
nehajo s tem športom. Po zgled, kako je treba skrbeti za špor-
tni podmladek, ne bi bilo treba daleč. Imajo ga kar na istem 
stadionu, v Nogometnem klubu Krško.

Zaradi prepričanja pol ducata posameznikov, da so lastniki 
vsega znanja o speedwayu v Krškem in še daleč naokoli, se ti 
niso sposobni dokopati do resnice, da so (morda) dobri organi-
zatorji, nimajo pa sposobnosti vodenja športne ekipe. V prete-
klosti je bilo večkrat slišati, da so krške speedway dirke za smu-
čarskimi najbolj obiskane športne prireditve v Sloveniji. Toda, 
si je mogoče zamišljati, kaj bi bila Planica danes brez Kranjca, 
Prevca in ostalih? Koga pa ima krški speedway? Časi Babiča, 
Molana, Omerzela, Lekšeta in Šanteja so (žal) davno minili …
Če je speedway res na daleč prepoznavna znamka Krškega 
in ker je bilo vsaj v tamkajšnje objekte vloženih veliko javnih 
sredstev, bi se vsa ta leta zanj morali bolj pobrigati tudi lokal-
ni politiki. Ne pa da so držali roke stran, češ, društvo je samo-
stojno, ne bomo se vmešavali in podobno. Vsekakor pa bo zani-
mivo videti, kdo vse bo v bodoče še želel biti "ponosni sponzor 
krškega speedwaya"? In predvsem, koga bodo sponzorirali, če 
ne bo voznikov?

Je krški speedway 
v zadnjih 
zdihljajih?

pogled s klopi

Piše: Silvester Mavsar

PEUGEOT 308 IN 308 SW

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,7 l/100 km. Izpuh CO2: 109 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0231 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 ob nakupu s pomočjo Peugeot fi nanciranja za obe izvedenki: 308 limuzina in 308 SW. Slika je simbolna. Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot 
Financiranje za vozilo Peugeot 308 (Style 1,2 PureTech 96 kW, dodatno s kovinsko barvo in navigacijskim sistemom) – ½ ob sklenitvi, ½ čez eno leto – brez obresti; maloprodajna cena z DDV je 19.165 EUR; DDV je obračunan 
v obrokih; EOM na dan 24. 02. 2015 znaša 2,04 % pri 50 % pologu in ročnosti 12 mesecev, kar ustreza stroškom odobritve fi nanciranja v višini 1 % od maloprodajne cene vozila; EOM se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto in jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 60.000 km. Ponudba velja za omejeno 
količino vozil. Za podrobnosti o natančni ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. 

www.peugeot.si

KASKO
1€*

Brez obresti.
Ob menjavi staro za novo 
dodatnih 1000 € bonusa.

POL PLAČATE ZDAJ, 
POL ČEZ ENO LETO

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59
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Krški župan mag. Miran Stan-
ko in osrednji gost večera, več-
kratni udeleženec relija Dakar, 
najtežje vzdržljivostne preiz-
kušnje na svetu, »puščavski 
lisjak« Miran Stanovnik, si-
cer tudi župan občine Log – 
Dragomer, sta priznanja po-
delila vsem tistim, ki so v letu 
2014 osvojili eno od prvih treh 
mest na državnem prvenstvu, 
se uvrstili do šestega mesta na 
tekmah za svetovno in evrop-
sko prvenstvo, in vsem katego-
riziranim športnikom pri OKS. 
V izbor so bili vključeni tudi 
športniki invalidi. Priznanja 
so prejeli član Kluba tajskega 
boksa Krško Mitja Radej; čla-
ni Plesnega kluba Lukec Seba-
stijan Vodlan, Luka Vodlan, 
Sara Jurkas Omerzo in Brina 
Lukež; član Športnega društva 
Posavje Jaroslav Kovačič ter 
ekipa ŠD Posavje v sestavi Ja-
roslav Kovačič, Denis Šketa-
ko in Matija Lukina; član Ša-
hovskega kluba Triglav Krško 
Peter Urbanč; člani Plaval-
nega kluba Celulozar Krško 
Nika Bizjak, Karmen Zorič, 
Lara Jambriško, Špela Grilc, 
Marko Mišanovič, Jaka Kra-
maršič, Andraž Dostal, Jan 
Žičkar in Aljaž Bogolin; član 
Strelskega društva Leskovec 
pri Krškem Damjan Pavlin, 
ekipa Nogometnega kluba Kr-
ško (letnik 1999 in mlajši) v 

»Puščavski lisjak« na sprejemu 
najboljših krških športnikov
KRŠKO - V veliki dvorani Kulturnega doma Krško je 13. marca potekal sprejem najuspešnejših športnikov 
občine Krško, ki so v minulem letu dosegli vidnejše rezultate na domačih in mednarodnih tekmovanjih ali 
dosegli kategorizacijo pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

sestavi Anej Bogolin, Vanja 
Drkušič, Jan Gorenc, Vid Go-
ričar, Luka Guček, Enis Kaj-
tazovič, Luka Kerin, Miha 
Kerin, Anže Kodelič, David 
Kovačič, Mihael Mirt, Mitja 
Mlakar, Domen Peklar, Mar-
cel Račič, Timotej Rešetič, 
Ester Sokler, Aljaž Urbanč, 
Tomaž Zakrajšek in Jan Ašič; 
člani Radiokluba Krško Žak 
Gajšak, Blaž Hrvatin, Janez 
Kuselj in ekipa Radiokluba 
Krško v ARG; mladinska ekipa 
Rokometnega kluba Krško v 
sestavi Simon Sintič, Andraž 
Polutnik, Matic Kastelic, Ti-
len Majerle, Matej Kučič, Kri-
stjan Polovič, Armin Vovčko, 
Tadej Sobotič, Aljaž Zoran, 

Mitja Omerzel, Rok Kodrič, 
David Ban, Nejc Dimc, Tadej 
Dular, Dejan Vovk in Žiga Fa-
bijan; kadetska ekipa Roko-
metnega kluba Krško v sestavi 
Kristijan Kozole, Patrik Gla-
ser, Gašper Derenda, Robert 
Ferlin, Uroš Bogovič, Andraž 
Dragan, Marko Sintič, Matic 
Vučajnk, Alen Zorič, Gašper 
Perko, Mitja Romih, Tadej 
Hriberšek, Anton Glogovšek, 
Jure Škafar, Domen Sikošek 

Pelko in Tim Rozman ter član 
Posavskega alpinističnega klu-
ba Aljaž Motoh.

Športnike je najprej pozdravil 
Boštjan Pirc, predsednik Stro-
kovne komisije za šport obči-
ne Krško, ki je v sodelovanju s 
Športno zvezo Krško pripravi-
la predlog o izboru povablje-
nih športnikov. Župan Stanko 
je v nagovoru športnikom če-
stital za uspehe, ki so jih do-
segli v lanskem letu, in oblju-
bil, da se bo občina še naprej 
trudila spodbujati šport, tako s 
sredstvi za delovanje športnih 
organizacij kot tudi z gradnjo 
športnih objektov. Stanovnik 
pa je v pogovoru s povezoval-
ko Majo Lapuh s športniki de-
lil svoje bogate športne izku-
šnje in povedal marsikatero 
zanimivo anekdoto. Na spre-
jemu so predstavili tudi štiri 
paradne športe krške občine 
– speedway, plavanje, nogo-
met in rokomet, glasbeno-ple-
sno pa so ga oblikovali zasedba 
mladih plesalcev Chillout crew 
in krški raper Gero.
 Rok Retelj

Priznanje�je�iz�rok�mag.�Mirana�Stanka�in�Mirana�Stanovnika�
(levo)�prejela�tudi�ekipa�ŠD�Posavje�(na�fotografiji�Jaroslav�
Kovačič�in�Denis�Šketako,�manjka�Matija�Lukina),�ki�je�posta-
la�državni�podprvak�na�ekipnem�DP�v�triatlonu.�

BREŽICE, PIŠECE - Zadnji vikend v marcu bo v Brežicah v 
znamenju badmintona. Badminton klub (BK) Pišece namreč 
v sodelovanju z Badmintonsko zvezo Slovenije organizira 3. 
turnir bratstva in enotnosti, na katerem bo nastopilo 150 
tekmovalcev iz šestih držav nekdanje skupne države. 

Kot je v pogovoru za naš časopis povedal predsednik BK Pišece 
Tadej Škof, bo dogajanje razpotegnjeno na tri dni, in sicer bo v 
petek, 27. marca, prihod reprezentanc iz Makedonije, Srbije, Črne 
Gore, BiH, Hrvaške in Slovenije ter žrebanje za tekmovalne boje 
naslednji dan. V soboto bo v športni dvorani Gimnazije Brežice 
najprej uradna otvoritev turnirja, od 9.00 dalje pa začetek tek-
movanja posameznikov ter moških, ženskih in mešanih dvojic. 
Turnir, ki je najvišjega nivoja in šteje za mednarodno lestvico, bo 
potekal na dveh prizoriščih - v gimnaziji bodo igrali profesional-
ni badmintonisti, v športni dvorani ETrŠ Brežice pa rekreativci. 
Po končanem turnirju bo v sobotnem večeru v večnamenskem 
domu v Pišecah svečana podelitev, nato pa zabavno druženje s 
Triom Suha pipa. V nedeljo bodo organizirane še ustvarjalne de-
lavnice za vse otroke, ki bodo sodelovali na turnirju.
Pišeški klub bo v boj poslal osem badmintonistov, od katerih 
Škof pričakuje eno uvrstitev na stopničke. Glavni orožji bosta 

Maja Sušin in Toni Hotko. De-
set tekmovalcev bo imel tudi 
sosednji BK Brežice. Škof je de-
jal, da se bodo še pred pričet-
kom turnirja sestali predstav-
niki vseh šestih sodelujočih 
badmintonskih zvez, saj naj bi 
ustanovili regionalno badmin-
tonsko ligo z dvema ligaškima 
tekmovanjema in 24 sodelu-
jočimi klubi iz bivših držav Ju-
goslavije (to bi bilo za košar-
karsko ABA ligo in rokometno 
SEHA ligo tretje v vrsti regio-
nalnih tekmovanj na območju 
Balkana). BK Pišece čaka letos 
še ena organizacija mednaro-
dnega turnirja, in sicer se bo 
v maju odvijal 14. MOPI (med-
narodno odprto prvenstvo Pi-
šec), na katerem bodo nastopi-
li samo najboljši profesionalni 
igralci badmintona. 
 R. Retelj

PRILIPE - 28. in 29. marca se z dirkami razredov EMX 65, EMX 
85 in EMX OPEN na Prilipah začenja evropska motokros sezo-
na. Ker bo to prva letošnja dirka, je seznam prijavljenih dirkačev, 
predvsem v razredu EMX OPEN, precej dolg. Nastopil bo tudi član 
AMD Brežice Klemen Gerčar, aktualni svetovni prvak razreda 
MX3. Poleg njega bo domači adut tudi Beni Cirnski, lanskole-
tni pokalni prvak v razredu OPEN R2. Med prijavljenimi je tudi 
povratnik na motokros steze, večkratni državni in tudi evrop-
ski prvak Sašo Kragelj, pa vsi trije bratje Irt - lani je na Prilipah 
zmagal Jernej -, Aljoša Molnar, aktualni državni prvak v razre-
du MX2, od tujih dirkačev pa velja omeniti Čeha Petra Bartoša 
in Belorusa Evgenija Tyletskega. Nastopili bodo tudi vozniki v 
dveh šibkejših razredih - EMX 65, kjer bosta barve Slovenije bra-
nila brata Gal, in EMX 85, kjer bodo nastopili Mausser, Polajžer 
in Robek.  R. R.

Začetek motokros sezone

V Brežicah 150 badmintonistov

Tako�začenjajo�mladi�spidvejisti�na�Danskem.�Česa�takega�
v�Krškem�niso�(z)mogli�nikoli�(foto:�S.�Mavsar).
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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

Sredi novembra lani sem se pridružil brežiški Ozari. Kot novega 
člana so me zaposleni in ostali člani zelo lepo sprejeli. V teh nekaj 
mesecih sem postal zelo aktiven član. Na Ozari imamo različne 
delavnice: kulinarično, ustvarjalno, gledališko, glasbeno  … Zelo 
rad se pridružim vsem na delavnicah, sploh zadnje čase se dosti 
vrtim po kuhinji in pomagam pri peki peciva in pripravi hrane. 
Ker pa na Ozari nekateri člani s pomočjo zaposlenih izdelujejo 
nakit, sem se odločil, da ga bom jaz pa prodajal. Stojnico z raz-
ličnimi izdelki imamo pred Ozaro.
Rad bi vam povedal, da se je moje počutje, odkar redno obisku-
jem Ozaro, zelo izboljšalo in želim, da se vsakdo, ki ima težave, 
obrne na Ozaro, kjer bo dobil strokovno pomoč. Pozitivna ener-
gija in dobra volja se vedno čutita. Zato se nam pridružite in na-
redimo si vsak dan lepši in boljši.
� Ivan�Zupanc,�Sevnica

Sprejem na brežiški Ozari

Namen bralnega programa Posavci beremo skupaj je opozoriti na 
pomembne predstavnike literarnega ubesedovanja pri nas in širše po 
svetu ter bralcem ponuditi tematsko pester razpon leposlovnih del, 
ki bivanjsko izkušnjo človeka prikazujejo z raznolikimi kulturnimi, 
socialnimi in estetskimi izhodišči. Knjižnice Posavja sodelujemo na 
tem področju že peto leto zapored. Do sedaj smo skupno prebirali 
140 knjižnih naslovov in ob tem spoznali 133 avtorjev 43-ih 
različnih narodnosti, od tega 57 slovenskih avtorjev. Mnogi bralci 
so, po odzivih sodeč, projekt osvojili za svojega. Njegovo največjo 
vrednost vidijo v tem, da se srečajo s knjigami, ki jih sicer verjetno 
nikoli ne bi prijeli v roke, ob njihovem branju pa so marsikdaj 
navdušeni. Ker je letošnje bralno povezovanje jubilejno, je bila naša 
želja pri oblikovanju knjižnega seznama tokrat podariti možnost in 
glas bralcem, zato je letošnji seznam sestavljen izključno iz vaših 
predlogov, torej s knjigami, ki so se dotaknile vas, bralcev,  in na 
katere želite posebej opozoriti. Bralni projekt izvajamo v Knjižnici 
Brežice, Valvasorjevi knjižnici Krško in Knjižnici Sevnica med 21. 
marcem in 20. novembrom 2015. Vsi, ki boste prebrali vsaj pet 
priporočenih knjig in o prebranih izpolnili priložene kazalke ter jih 
oddali v knjižnici, boste na zaključnih literarnih prireditvah prejeli 
knjižne nagrade. Vabljeni tudi na uvodne večere, ko bodo z nami:

MEA VALENS
Knjižnica Brežice, 19. 3. ob 18. uri

DESA MUCK
Knjižnica Sevnica, 26. 3. ob 18. uri

TONE PARTLJIČ
Valvasorjeva knjižnica Krško, 30. 3. ob 19. uri

Medijski sponzor projekta je Zavod Neviodunum.

P O S AV C I  B E R E M O  S KU PA J  2 0 1 5  

Bralni projekt 
posavskih knjižnic v letu 2015

Mihaela Dornik je bila rojena 
2. marca 1925 v Bušeči vasi. 
Starši so bili čevljarji z moj-
strskim izpitom, ki so si dom 
ustvarili v Vrhovski vasi, kjer 
so živeli do druge svetovne voj-
ne, ko so bili izseljeni v Nem-
čijo. Domov so se vrnili v na-
pol porušeno hišo, preživljali 
so težke čase revščine. Osnov-
no šolo v Bušeči vasi je končala 
z odliko, pomagala je staršem, 
ki so tovorili obuvala na razne 
sejme, tudi v Samobor. Leta 
1946 je rodila hčerko Olgo. Ko 
je hči začela hoditi v šolo, se je 
odločila, da se bo tudi sama iz-
šolala. V Ljubljani je leta 1954 
končala dveletno babiško šolo 
in se zaposlila v Zdravstvenem 
domu Krško. Pri porodih je po-
magala porodnicam od Prema-
govc in Planine nad Podbočjem 
do Črne vasi in Prekope, saj je 
svoje delo opravljala na obmo-
čju Podbočja in Kostanjevice na 
Krki. Terensko delo je opravlja-
la vse do upokojitve leta 1986, 
ko je bila stara 61 let. 

Dornikova ni nikoli dajala ob-
čutka, da je utrujena. Najprej 
je po terenu hodila s kolesom, 
nato z mopedom, nazadnje pa 
je imela fička. V času dopustov 
je z veseljem nadomeščala ko-
legice tudi na območju Leskov-
ca in Rake. Svoje delo je opra-
vljala z največjim veseljem. 

Visok jubilej podboške bab'ce
KRŠKO, PODBOČJE - 2. marca je svoj 90. rojstni dan obeležila Mihaela Dornik, bolj znana kot »podboška 
bab'ca«, saj je na svet pomagala več kot 3.000 doma rojenim novorojenčkom. Večino svojega življenja je 
preživela v Podbočju, zadnja štiri leta pa je stanovalka krškega Doma starejših občanov. 

Tako je previjala tudi rane, z 
zdravstveno ekipo po terenu 
cepila, delali so teste za odkri-
vanje tuberkuloze. Ob ustano-
vitvi srednje šole se je takoj 
vpisala vanjo in tako je kasne-
je rada povedala, da je »bab'ca« 
s šolo, na kar je bila zelo pono-
sna. Njen obseg dela se je raz-
širil na preventivne preglede 
porodnic in malih otrok v am-
bulanti. Rada je opravljala hu-
mana dela, pomagala z nasveti, 
saj so bili zanjo vsi ljudje ena-
ki in o njih ni nikoli nič slabe-
ga govorila. V svet je zrla opti-
mistično in vedno govorila, da 
korajža velja. 

Leta 1966 je rodila hčerko Ro-
mano, ki se je odločila za isti 
poklic in postala diplomirana 

medicinska sestra. Najstarejša 
hči je z možem odšla na delo 
v Nemčijo, tako je skrbela za 
svojo vnukinjo Sandro. Polno 
je bila zaposlena tudi pri Rde-
čem križu, kjer je delovala več 
kot 30 let, bila je še članica do-
mačega gasilskega društva. Za 
svoje delo je prejela več pri-
znanj, tako krajevna kakor tudi 
občinsko leta 1998 za življenj-
sko humanitarno delo. 

Svojo pot vidi kot pot vzponov 
in padcev, pa vendar je vesela 
vsega, kar je doživela, saj pra-
vi, da je bila služba njen ko-
njiček. Prvi porod na domu 
je imela kmalu po začetku za-
poslitve. Na svet je pomagala 
več kot 3.000 novorojenčkom. 
Včasih so babice tudi prijavile 

otroka za vpis v matično knji-
go na matičnem uradu. Zgodilo 
se ji je, da je po dolgem in na-
pornem porodu, ko je pešačila 
domov, pozabila otrokovo ime, 
pa ga je dala zapisati kar po go-
dovniku. Tako je bil vpisan kot 
Alojz, čeprav so ga starši klicali 
Mirko. Po letu 1970 so ženske 
že začevale rojevati v porodni-
šnici, vendar je zadnji porod 
na domu kljub temu opravi-
la še nekaj let kasneje. Rada je 
imela tudi svoj zelenjavni vrt 
in gojila veliko rož, tudi kuha-
la je z veseljem ter pripravlja-
la ozimnico, med delom pa si 
je vedno pela stare slovenske 
pesmi. 

Z njo so se visokega jubileja ve-
selili njeni domači, zaposleni, 
pa tudi njen dolgoletni sodela-
vec dr. Rudolf Ladika ter pred-
stavnice OO RK Podbočje.

 Marija Hrvatin

Slavljenka�Mihaela�Dornik

BREŽICE - V Posavskem mu-
zeju Brežice so 8. marca od-
prli novo razstavo v Posavski 
muzejski vitrini z naslovom 
»Vrnili smo se vsi, druži-
na, mamina ruta in očeto-
va ura.« Z njo predstavljajo 
zgodbo Jožice Petan, poroče-
ne Grahek, rojene leta 1936, 
iz Dečnega sela. 

Zgodbo Jožice Grahek je za-
beležila in predstavila muzej-
ska svetnica dr. Ivanka Poč-
kar. Če jo strnemo: družina 
Petan iz Dečnega sela, 46-le-
tna mati, 49-letni oče, sinova, 
stara 9 in 16 let, ter hčeri, sta-
ri 5 in 15 let, je bila 1. novem-
bra 1941 skupaj z več druži-
nami iz Artič preko taborišča 
Rajhenburg izgnana v tabori-
šče Lauban v Šleziji, lager 109. 
Izgnanstvo jim je ostalo v spo-
minu kot smrad po kolerabi in 
»MAGI Suppe«, po domotož-
ju, bolezni in kot ukradeni del 
življenja, v katerem se otroci 
niso mogli izšolati. Konec voj-
ne so dočakali kot delavci na 
posestvu grofa Finkensteina 
v Schönbrunnu, tedaj 9-letna 
Jožica pa v reji pri medicinski 
sestri v bližnji vasi. Februarja 
1945 so se med silovitim zrač-
nim napadom zaveznikov po-
dali na pot domov, pri tem pa 
so jih znanci priganjali in svari-
li pred rusko surovostjo, zlasti 

V muzejski vitrini izgnanska 
zgodba Jožice Grahek

do deklet in žensk. Med potjo 
domov so komaj ušli smrti na 
vlaku, prerešetanem od zrač-
nega napada zaveznikov, do-
mov pa so se vrnili maja 1945. 
Izgnanstvo sta prestali tudi 
materina židana ruta – mo-
ževo poročno darilo in očeto-
va srebrna žepna ura, kasneje 
predelana v prstana za sinovo 
poroko in verižico za najmlaj-
šo hčer Jožico. Tako je materi-
na ruta iz leta 1920 edino, kar 
je Petanovim ostalo od izgnan-
stva, obiskovalci muzeja pa so 
si jo lahko – skupaj z »nadome-
stno« uro – ogledali v Posavski 
muzejski vitrini v predprosto-
ru Viteške dvorane. Razstava je 
tudi del medmuzejskega raz-
stavnega projekta Pot domov, 

ki bo junija letos, ob 100-letni-
ci začetka bojev na soški fron-
ti in ob 70-letnici konca druge 
svetovne vojne odprt v Muzeju 
novejše zgodovine Slovenije in 
v različnih muzejih, galerijah 
in razstaviščih širom Slovenije.

Direktorica muzeja Alenka 
Černelič Krošelj je pred odpr-
tjem razstave lepo število obi-
skovalcev popeljala na voden 
ogled muzejskih zbirk, posve-
čen ženskim vsebinam. Z glas-
benimi nastopi so popoldne 
popestrile učenke Glasbene 
šole Brežice Ajda Ferlin na ci-
trah ter Eva Krošelj in Katja 
Dornik na kitari.

� P.�Pavlovič

Jožica�Grahek�(s�šopkom)�in�njeni�sorodniki�z�dr.�Ivanko�Poč-
kar�(spodaj)

KRŠKO - Na poziv Valvasorje-
ve knjižnice Krško k aktivne-
mu sooblikovanju praznovanja 
njihove 50-letnice so se odzva-
le članice Kulturnega društva 
Libna, ki se v mesecu mar-
cu v prostorih knjižnice pred-
stavljajo z razstavo vezenin in 

kvačkanih izdelkov. Avtorica 
razstavljenih izdelkov je Son-
ja Bogovič, soustanoviteljica 
društva, katerega začetki seg-
ajo v leto 1999. Sprva so čla-
nice, ki jih je družila ljubezen 
do ročnih del, delovale v okvi-
ru KD Žarek iz KS Dolenja vas, 
leta 2003, ko so dobile svoje 
prostore v obnovljenih pros-
torih Železniške postaje Lib-
na, so se organizirale v lastno 
društvo. Ukvarjajo se z vezen-
jem, kvačkanjem, klekljanjem, 
aranžiranjem, slikarstvom, 
modeliranjem gline. Skozi leto 
pripravljajo različne razsta-
ve, najbolj odmevni sta tradi-
cionalna razstava na cvetno 
nedeljo ter razstava umetniš-
kih slik in izdelkov iz gline ob 
prazniku KS Dolenja vas. V kn-
jižnici razstavljene izdelke – z 
vezeninami obogatene kruhni-
ke, predpasnike, kuhinjske 
krpe, prte, prevleke za vzglav-
nike, kvačkane prtičke in bri-
sače - smo združili pod naslo-
vom »Kadar šivaš, se ne oziraj, 
da se ne vbodeš!«. Izdelki so 
okrašeni z različnimi motivi, 
vsak pripoveduje svojo zgod-
bo in tako v knjižnici odseva-
jo utrip domačnosti in topline.
� Urška�Šoštar,�
�Valvasorjeva�knjižnica�Krško

Izdelki KD Libna 
v krški knjižnici

Posavski obzornik tudi na spletu 
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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

LAZAR MIJOKOVIĆ LAZO

SPOMIN

18. marca je minilo žalostno leto, 
ko nas je mnogo prezgodaj zapustil 

naš dragi mož, oče, dedi, svak in stric

iz Brežic.

Kogar�imamo�zares�radi,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�…

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 
in z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

MIMICA GERMŠEK

SPOMIN

Minilo je leto, 
odkar nas je zapustila naša draga

iz Pečic.

Ni�res,�da�si�odšla�–�nikoli�ne�boš.
Ujeta�v�naša�srca�z�najlepšimi�spomini,
boš�vsak�naš�korak�spremljala�v�tišini.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi 
in jo še naprej ohranjate v lepem spominu.

Vsi njeni

JANEZ KUČIČ

SPOMIN

Te dni mineva žalostnih deset let, odkar nas je zapustil naš dragi

Žalujoči: vsi njegovi

z Gore pri Krškem.

Solza�žalosti,�bolečina
te�prebudila�ni.

Ostala�je�praznina,
ki�močno�boli.

ROZIKE KOPRIVNIK

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi 
ljube mame, babice in prababice

Hvala vsem, ki ste bili z nami. Hvala za vsak ljubeč stisk roke, besede 
tolažbe, za vse podarjeno v njen spomin in da ste jo pospremili na 
zadnji poti.

Vsi njeni

iz Leskovca pri Krškem.

Ni�te�več�na�pragu,�ni�te�več�v�hiši,
nihče�več�tvojega�glasu�ne�sliši.

IVAN BLAŽEVIČ

ZAHVALA

V 89. letu nas je za vedno zapustil
naš dragi ata, stari ata, tast, brat in stric

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste nam stali ob strani, izrekli sožalje, darovali za 
svete maše, sveče, cvetje in denarno pomoč ter ga pospremili v tako 
velikem številu na njegovi zadnji poti. 

Posebna zahvala osebju internega oddelka Splošne bolnišnice 
Brežice, pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, sosedom 
za nošenje križa in zastav ter za vso pomoč. 

Hvala vojaškemu kaplanu g. Mateju Jakopiču za lepo opravljen obred 
in pogrebno sv. mašo, cerkvenim pevkam, kapelskim pevcem, g. 
Staniču za zaigrano Tišino, Gostilni Kocjan, sodelavcem Petrola in 
Občine Brežice.

Hvala Vam vsem in še mnogim, ki  vas nismo posebej imenovali.
Žalujoči: vsi njegovi

iz Kapel.

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�…
(T.�Pavček)

ŠTEFAN MARJETIČ

SPOMIN

Minilo je pet let,
odkar nas je zapustil naš dragi

Težko je brez njega stopati naprej, neizmerno ga pogrešamo. 
Pomaga nam bogastvo ljubezni, ki nam jo je podarjal za življenja. 
Ponosni smo na svetel lik, ki o njem še živi med ljudmi, in hvaležni 
za vse tople misli nanj.

Vsi njegovi

Spomin�je�svetloba,
ki�dušo�obliva,

spomin�je�ljubezen,
ki�v�srcu�prebiva.

VINKO KOSTEVC

SPOMIN

26. marca 2015 bo minilo 100 let, 
kar se je rodil

10. oktobra letos pa bo 28 let, kar ga ni več med nami.
Vsem, ki se ga radi spomnite ali mu prižgete svečo, najlepša hvala.

Vsi njegovi

iz Podgorja pri Pišecah,

MARIJE MARJANE KOFOL 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame,
tašče, babice, prababice in sestre

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
sodelavcem družbe Resistec za nesebično pomoč, darovano cvetje, 
sveče, prispevke ter izrečene besede sožalja.
Hvala vsem, ki ste našo drago mamo spoštovali, jo imeli radi in jo 
pospremili na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala dr. Šprajcu, osebju in sostanovalcem Doma 
upokojencev Brežice.
Hvala gospodu župniku Jožetu Miklavčiču za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

iz Kostanjevice na Krki

JOŽETA MIRTA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega moža,
očeta, starega očeta in dedka

iz Armeškega pri Brestanici

Žalujoči: vsi njegovi

Ugasnila�je�luč�življenja,
se�prižgala�luč�spomina,

ko�ostaja�v�srcu�tiha,
skrita�bolečina.

� �������(Mila�Kačič)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izkazano pomoč, tople in sočutne besede, izrečena 
sožalja ter za vse podarjeno v njegov spomin.
Hvala doktorici Brilejevi in patronažnima sestrama Maji in Alenki 
ter hvala vsem, ki ste ga obiskovali v času njegove bolezni.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga spoštovali, nam kakor koli pomagali v 
času slovesa in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

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 objave v 
rednih številkah, na tematskih straneh in pri-
logah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročni-
ki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vra-
čamo in ne honoriramo. Stališča, izražena v ko-
lumnah in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, 
ne izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-

gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga do-
stavlja vsem gospodinjstvom v občinah Kr-
ško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, 
Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične in prav-
ne osebe ga lahko naročijo po pošti, e-pošti ali 
faksu. Plačajo samo stroške pošiljanja, ki zna-
šajo 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 (7/2015) bo izšla v 
četrtek, 2. aprila 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 26. marec.
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Prodam koruzo iz koruznja-
ka, možna menjava za drva ali 
odojke. Kupim odojke. 
Tel.: 031 730 830

Prodam koruzo trdinko v zr-
nju ali v strokih, ječmen in ajdo 
ter slamo v okroglih balah. 
Tel: 07 49 63 058

Prodam koruzo v zrnju, cca. 1 
tono (okolica Brežic). 
Tel.: 041 782 366

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

Prodam mešan hlevski gnoj, 
16-colski voz in domačo sli-
vovko. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam seno v okroglih balah 
in refuzi, silažne bale. 
Tel.: 031 304 436

Prodam silažne okrogle bale, 
15 kom, ovijanje 5. 5. 2014, 
cena 25 €/balo. Okolica Cer-
kelj. Tel.: 031 593 535

Prodam suhe okrogle bale 
sena in otave (cena 23 €) in 
slame (cena 20 €). Okolica 
Cerkelj. Tel.: 051 301 876 

Prodam sadilec krompirja, 
kosilnico Buharco, Pajka SIP 
(2 vretena), novejšo kosilnico 
BCS 127, diesel motor za Go-
renje Muta. Tel.: 040 295 510

Prodam pocinkano cisterno 
za gnojevko, 2500 l, s hidra-
vličnim izpustom, dobro ohra-
njeno. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 415 924

Prodam samohodno škropil-
nico, diesel, nemško nakladal-
ko, puhalnik, obračalnik, dvo-
brazdni plug (10 col) in malo 
rabljeno mlatilnico. 
Tel.: 041 648 482

Prodam koruzo v zrnju, jedil-
ni krompir in svežo svinjsko 
mast. Tel.: 051 361 635

Prodam koruzo iz koruznja-
ka in prašiče, težke 120-150 
kg. Tel.: 07 49 67 135

Prodam 1000 kg ječmena, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 913 887

Prodam ječmen, koruzo v zr-
nju ali storžih in predsetvenik 
(2,5 m), malo rabljen. Žito do-
stavim. Tel.: 051 499 355

Prodam ječmen in oves. 
Tel.: 031 761 266

Prodam kompost, uležan. 
Tel.: 041 640 185 

skupaj z delom. Možne so tudi 
druge variante, npr. prazen 
prostor za skladišče, delavni-
co itd. Visoki stropi, več par-
kirnih mest. Tel.: 070 400 965

Oddam v najem vinograd, 
400 trt, cvičkove sorte, Nem-
ška vas, Leskovec pri Krškem. 
Tel.: 07 49 20 171

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Kupim starejši moped Tomos, 
lahko nevozen ali brez doku-
mentov. Tel.: 041 681 058 

Prodam Zastavo 750, letnik 
1978, bele barve, generalno 
obnovljeno, registrirano. Cena 
3.800 €. Tel.: 041 887 028

Prodam BMW 520 i, Touring 
karavan, letnik 2000, prevože-

nih 207.000 km, veliko doda-
tne opreme. Tel.: 051 847 212

Kupim vozilo Renault v okvari 
ali s kakšno drugo napako, le-
tnik 2001-2008. 
Tel.: 040 306 098

KMETIJSTVO
Prodam kosilnico BCS z veliki-
mi kolesi, z vozičkom ali brez, 
zelo ugodno, 900 €. 
Tel.: 070 876 001

Prodam dva kolesa, komplet 
s platiščem (dim. 4x12) za ko-
silnico ali mulčer Muta Kosor. 
Cena po dogovoru. Tel.: 07 81 
40 259, 031 653 294

Prodam samohodno škropilni-
co Solo (100 l), dobro ohranje-
no, traktorsko škropilnico Agro-
mehanika (350 l), traktorsko 
kosilnico SIP (205 cm) in ko-
ruzo v zrnju. Tel.: 041 276 199

Ugodno prodam 12-colski 
obračalni plug (hidravlično 
obračanje), kupim dobro na-
hrbtno motorno škropilnico. 
Tel.: 041 618 780

Prodam goseničarja Agrifull s 
priključki in rostfrei vinogra-
dniško žico. Tel.: 07 49 61 682

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

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

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

IZREZAN OGLAS VELJA KOT KUPON ZA 10 % POPUST

Alojz Kržan s.p., Zaloke 8, 8274 RAKA
T: 07/497 51 22; M: 041/646 944
E: akrzan10@gmail.com 
www.keramika-krzan.info

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

-BREZPLAČEN OGLED IN SVETOVANJE

VAŠA OKOLICA -
VAŠE OGLEDALO

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

Pogrebne storitve

0

041 619 455

41 628 420
dežurstvo 24/7
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 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.

Pogrebne storitve

0

041 619 455

41 628 420
dežurstvo 24/7
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 www.zickar.net
„Preko las in lic otroka

božajoè gre njena roka“..
MAMA ves svet je moj.

Vsaki Mami posebej cestitamo in ji zelimo Vse najlepše ob njenem prav posebnem prazniku.

NEPREMIČNINE
Projektiranje - legalizacija, no-
vogradnja, prenova, rušitev, no-
tranja oprema, zunanja ureditev 
vseh objektov. Aspo biro, Samo 
Vojko Cerovšek s.p., Papirniška 
ulica 24, Krško. Tel: 041 683 
380, aspo.biro@amis.net

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

V Sevnici prodamo starejšo 
hišo z vrtom, delno obnovlje-
no, cena 65.000 €. 
Tel.: 051 418 489

Hišo, starejšo, v Gabrijelah 
prodam skupaj z gospodar-
skim poslopjem (klet, garaža, 
drvarnica). Tel.: 041 812 555

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

Kupim bivalni vikend, brez vi-
nograda, z do 1000 m2 zemlje. 
Tel.: 031 321 930

Ravne pri Zdolah nad Krškim; 
prodam parcelo z malo vino-
grada, začetna gradnja, vsi pri-
ključki na parceli, sončna lega 
z lepim razgledom, delno pla-
čilo možno na obroke. 
Tel.: 031 603 089 

Prodam 40 arov mešanega 
gozda (bukev, hrast), dobro 
dostopen, k.o. Podbočje, ugo-
dno. Tel.: 041 923 192

Prodam kmetijsko zemljišče 
(2,2 ha), asfaltiran dostop, vo-
dni izvir z betoniranim zaje-
tjem, Ravne pri Zdolah. Cena 
1 €/m2. Tel.: 041 722 756

Oddam opremljen poslovni 
prostor (ind. prostor), 100 m2, 
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Kupim telico limuzin ali si-
mentalko, staro 5-6 mesecev. 
Tel.: 040 933 911

Prodam telico simentalko, 
brejo 7 mesecev, in zgrabljal-
nik Daros (4,10 m). Ugodno. 
Tel.: 051 815 574

Prodam brejo kobilo posavko, 
staro 8 let in brejo 9 mesecev. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 706 045

Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 130 kg, hranjena z domačo 
hrano. Tel.: 07 49 67 528

Prodam odojke, težke 30-35 
kg. Tel.: 041 487 571

Prodam prašiča, težkega 160 
kg, krmljenega z domačo hra-
no. Tel.: 031 306 626

Prodam 3 svinje, težke cca. 70 
kg za 2,10 €/kg. Okolica Bre-
žic. Tel.: 041 514 135

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

Prodam 6 odojkov, težkih 30-
35 kg. Tel.: 07 49 78 289

Prodam 15 plemenskih ovc 
z mladiči ali brez, JS, ermano-
vska pasma. Tel.: 041 866 476

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

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 jalovo kravo ali telico 
za pitanje. Tel.: 041 508 255 

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 3 tedne. Tel.: 070 848 863

Dve kravi simentalki dojilji, 
ena s tretjim teletom (telič-
ko 14 dni), dobro mlekarico, 
primerno za rejo telet; druga 
drugič breja 8 mesecev, pašni, 
prodam. Tel.: 041 773 508

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece. 
Tel.: 031 283 913

Prodam bikca LM in teličko si-
mentalko, vino cviček ter suhe 
hrastove deske (3 cm). 
Tel.: 051 872 179

Zamenjam bikca simentalca, 
starega 2,5 meseca, za teličko 
simentalko ali limuzin, staro 
14 dni ali več. 
Tel.: 041 863 486

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

Prodam kalana bukova in 
hrastova drva (možna dosta-
va), 20-tonski traktorski ce-
pilec drv, balirko za kockaste 
bale in trosilec hlevskega gno-
ja. Tel.: 031 594 663

Prodam metrska kalana drva 
in suho seno v okroglih balah. 
Tel.: 031 683 708

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam 500 litrov rdečega 
vina, poreklo Sromlje. 
Tel.: 07 49 61 846

Prodam kostanjevo kolje (dol-
žine 1,6 m, 2 m in 2,5 m), seno 
v refuzi, suh orehov in hruškov 
les. Tel.: 041 832 189

Prodam sadike vinogradni-
ških breskev. Tel.: 031 322 773

Prodaja velikonočnih dobrot 
Kmetije Gnidica, Lončarjev 
Dol 40, Sevnica – prekajene 
šunke, plečeta, vratovine, re-
bra, klobase, kruh iz krušne 
peči, več vrst potic po naro-
čilu. Tel.: 031 618 729

Prodam 10 bal suhega sena. 
Cena 15 €/balo. 
Tel.: 031 573 849

Prodam 150-200 kock leto-
šnje krme, cena 1,40 €/kocko 
ali po dogovoru. 
Tel.: 031 705 083

Prodam večjo količino sila-
žnih bal. Tel.: 041 664 254

Prodam 20 okroglih bal suhe-
ga sena. Tel.: 07 49 65 017

Prodam 200 kock sena oz. 
otave (hribovito območje). 
Cena 1,2 € ali po dogovoru. 
Tel.: 041 734 403

Prodam 25 okroglih bal suhe-
ga sena. Tel.: 07 49 59 175

Prodam 30 okroglih bal sena 
eko in 30 bal slame. 
Tel.: 041 866 476

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

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

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

Prodam 22 prašičev po 120 
kg, 6 odojkov, 2 telički SL po 
200 kg in 1000 kg pšenice. 
Tel.: 040 796 830

Prodam 4 odojke in 3 prašiče, 
težke od 90 do 130 kg. Prodam 
tudi oves za konje. 
Tel.: 051 895 099

Prodam kozla, starega 5 let. 
Tel.: 031 271 350

Kupim mlečno kozo, brez ro-
gov - sansko. Tel: 031 669 868

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

Prodam plemenske kunce pa-
sme orjak, lahko tudi breje sa-
mice. Tel.: 051 358 306

Prodam domače purane. 
Tel.: 031 456 747

Prodam 10 čebeljih družin na 
LR satih. Tel.: 031 563 002

Prodam bernardince in koru-
zo. Tel.: 040 715 408

POHIŠTVO, OPREMA
Prodam pomivalni stroj (45 
cm), malo rabljen, 250 €, in 
štedilnik (2x plin, 2x elektri-
ka), star 4 leta, ohranjen, 200 
€. Tel.: 07 49 22 692

RAZNO

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

Prodam AŽ okvirje za satnice 
(smreka/lipa). Kvalitetna izde-
lava. Tel.: 031 698 070

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!

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., 
rjave jarkice, 1 mesec pred 

nesnostjo, 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.

prodaja belih kilogramskih 
piščancev ter rjavih 
in grahastih jarkic 
 20. ter 21. marca 

na Kajuhovi 3, Senovo. 
   Vsak četrtek lahko kupite 

enodnevne bele piščance
   začetek 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 ter 
piščance za zakol pa dobite 
vsak delavnik. Nudimo vam 
tudi prašiče, težke od 40 kg 

   dalje, za rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

beli kilogramski piščanci 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

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.

Izdelovanje in popravilo na-
grobnih spomenikov, klesa-
nje črk, izdelava okenskih 
polic in pultov ter montaža. 
Tel.: 041 680 358, Kamnose-
štvo Arh Zvonko s.p., Selce 6, 
Leskovec

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

Prodam špire, rante, 2 tramo-
va z luknjami za manjši kozolec 
ali nadstrešek in štedilnik (90 
cm), ugodno. Tel.: 070 876 044

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

Za zbirko kupim staro nemško 
vojaško čelado in ostale stare 
vojaške stvari. Plačam dobro. 
Tel.: 040 422 023

Prodam vinogradniške stebre, 
zimske gume Alpina M5 (malo 
rabljene) in češnjeve deske. 
Tel.: 041 652 714

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

62-letni vdovec iz okolice Kr-
škega išče preprosto gospo za 
skupno življenje. 
Tel.: 030 408 720

Samski, iskren, zaposlen fant s 
hišo v ok. Krško bi rad spoznal 
dekle ali mamico, mlado do 40 
let, za resno vezo. 
Tel.: 041 985 309

55-letni samski išče preprosto 
gospo, od 40 do 55 let. Pridi k 
meni. Tel.: 041 584 015

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Kot se Gianni Kovač spomi-
nja svojih najstniških let, so 
takrat poslušali skupine, kot 
so Boney M, Abba, Beatles in 
podobne, pa tudi jugoslovan-
sko zabavno glasbo. »Nato pa 
se spomnim nekega nedeljske-
ga kosila pri 16, 17 letih, ob ka-
terem je oče, kot vedno, na TV 
spremljal neko nogometno 
tekmo, v premoru pa so po-
kazali koncert skupine Clash. 
En komad (White Riot, kot sva 
nato ugotovila) je tako vplival 
name, da se je zame pričela 
nova zgodba. Bilo je nekaj, kar 
se me je dotaknilo. Tudi sam se 
nisem povsem zavedal, za kaj 
se gre, bilo pa je vprašanje re-
volta, ki je bil v meni vsesko-
zi in je še danes prisoten,« po-
veže spomine s sedanjostjo. 
»Skupino sem ustvaril iz neke 
svoje vizije, v kateri nisem že-
lel nekaj konvencionalnega, 
ampak sem težil k nečemu ne-
slišanemu, k svojemu izrazu. 
To danes pogrešam pri mno-
gih, zlasti mainstreamovskih 
skupinah, saj vsi sledijo neko-
mu, pozablja pa se bistvo, za-
kaj se to dela – da se izraziš,« 
še dodaja. 

OD ZGRAŽANJA DO 
SPREJEMANJA

Nasploh je v zgodnjih 80-ih 
letih v Krškem nastala kopi-
ca glasbenih skupin, spomi-
nja se npr. Giljotine, Peklen-
skega stolpa, Nuclear 003 … 
»Najprej pa bi morali omeniti 
skupino Hudičevo seme, ki je 
bila prvi rockerski band v Kr-
škem,« obuja spomine. Seve-
da so fantje, ki so se že v 70-
ih letih in nato v začetku 80-ih 
v Krškem oblačili in urejali po 
rockersko, naleteli na odpor, 
celo zgražanje malomeščan-
skega okolja, ki se je še zao-

strilo s pojavom punka. »Mi 
smo to zgražanje doživljali še 
malo bolj, ker smo s svojo zu-
nanjostjo še bolj izstopali. Spo-
minjam se, da sem šel od doma 
po cesti z irokezo. Pri Šinkov-
cu se je peljal mimo fičo, v ka-
terem je bila družina, in šofer, 
ko me je zagledal, sploh ni več 
gledal na cesto, ampak se je za-
letel v robnik. Ustavil je avto in 
začel teči za mano, češ da sem 
jaz kriv za njegovo nesrečo,« se 
spominja z nasmehom. Z leti 
jih je okolje le začelo bolj spre-
jemati, kar pripisuje tudi temu, 
da niso bili tako ortodoksni 
punk-rockerji, kot so bili zna-
ni iz velemest. »Če se ti je za-
gnusila družba, si želel v svo-
ji mladostni energiji ustvariti 
svoje okolje, zato smo se zbi-
rali na mestih, kjer se ni zbi-
ral nihče drug, ampak le tisti, 
ki smo se na ta način razume-
li,« pojasnjuje.

SPIRITUAL-CORE

Čeprav v »uradni« biografiji 
Polske malce piše, da je delova-
la od leta 1982 do 1994, nato 
pa se je zbrala še ob nekaj pri-
ložnostih, Kovač pravi, da sku-
pina še vedno živi na nek drug 
način – dejansko je Polska mal-
ca on sam, ki še vedno ustvarja.  
Jedro skupine je ob več kadro-
vskih spremembah poleg nje-
ga tvoril še bobnar Uroš Srp-
čič, v najbolj plodnem obdobju 
se jima je pridružil še kitarist 
Bojan Rabzelj. Njihov album 
»Mojster s snežinko« (1990) 
velja za enega temeljnih al-
bumov slovenske rock glas-
be, Polsko malco pa je glasbe-
na kritika označevala za eno 
najbolj inovativnih in ustvar-
jalnih domačih glasbenih sku-
pin, uvrščali so jo v punk/alt-
-rock/hadcore/experimental/

post-hardcore in še kam. »Edi-
na prava etiketa, ki so nam jo 
dodelili, je bila v enem nem-
škem glasbenem časopisu, kjer 
so nas označili za spiritual-co-
re. Ta nam je bila najbližje in 
tudi res se nas je večina, pove-
zanih s tem bandom, zapletla 
s spiritualnostjo in duhovnimi 
vodami, v bistvu se naša življe-
nja še danes prepletajo s tem,« 
pravi Kovač. Prilezli so daleč: 
na BBC-jevem radiu jih je go-
stil legendarni John Peel, o njih 
je pisala ameriška revija Maxi-
mumrocknroll, koncertirali so 
po Nemčiji, Avstriji, Švici, Ni-
zozemski … Po studijskem pr-
vencu se je skupina »iztrošila« 
in razpadla, sam pa je vedno 
iskal nove izzive v drugačnih 
glasbenih izrazih in zasedbah. 
Kot pravi, pogosto dobijo po-
nudbo za ponovno združitev 
Polske malce, vendar za kaj 
takšnega zaenkrat ne čuti pra-
ve potrebe. »Imam nek notra-
nji občutek, da je s tem treba 
še malo počakati, nekaj global-
nega se še mora zgoditi, potem 
bomo videli, kaj bo.«

DANES NI SUBKULTURE

»Danes v Posavju ni subkultu-
re, ni nobenega avtonomnega 
prostora, kjer bi se ljudje dru-
gačnih nazorov lahko zbira-
li. Krško je ostala ista periferi-
ja, kot je bila nekoč, ne dogaja 
se nič novega, vse je mainstre-
amovsko. Še tiste interesne 
skupine, ki so se pojavile, je 
povozila institucionalizaci-
ja,« s prstom pokaže na mla-
dinske centre, ki po njegovem 
mnenju ne služijo potrebam ti-
stih, ki si želijo združevanja in 
ustvarjanja brez papirologije. 
Kot pravi, bi ljudem njegove-
ga kova, t. i. skvoterjem, prišel 
prav prostor, kjer bi imeli ele-

ktriko, vodo in sanitarije ter bi 
lahko ustvarjali underground 
kulturo.

Lokalno glasbeno sceno še ve-
dno spremlja in na njej prepo-
zna nekaj obetavnih alterna-
tivnih skupin, »ki so priznane 
vsepovsod, le doma ne«, kjer 
imajo po njegovem premalo 
podpore. Npr. skupino Karma-
koma, ki je sicer že malo izven 
undergrounda, Growing rats, 
Final approach, pa tudi nekaj 

lastnih zasedb, ki delujejo v 
čisti anonimnosti, sam pa se z 
njimi ne pojavlja na odru, če-
prav ves čas ustvarja z njimi. 
Pogoji za delo skupin so da-
nes neprimerljivo boljši z nje-
govimi mladimi leti, saj je vse, 
kar je potrebno, veliko bolj do-
stopno in poceni. »Nekoč smo 
imeli prostor za vaje v zidani-
ci kitaristovega očeta na Sre-
miču. Pri Sandiju Papežu na 
Griču sem si sposodil ojačeva-
lec, ga naložil na 'cizo', jo od-
vlekel na Sremič, odigral vaje 
in odpeljal ojačevalec nazaj. Bi 
danes kdo naredil to?« z anek-
doto ilustrira entuziazem iz ti-
stih časov. 

Gianni Kovač, glasbenik in anarhist

V njem še vedno tli revolt
KRŠKO – Najbrž se marsikdo, ne le ljubitelji glasbe, spominja legendarne krške rock zasedbe Polska malca, 
katere ustanovitelj in gonilna sila je (bil) basist Gianni Kovač. Z dušo in telesom večni upornik je zadnji dve 
leti in pol oskrbnik gradu Rajhenburg, kjer je nedavno dočakal tudi abrahama.

Na vprašanje o možnostih za 
preboj s periferije v primerja-
vi z večjimi središči ne vidi bi-
stvene razlike: »V bistvu gre 
samo za vprašanje izražanja, ki 
je lahko kvalitetno ali pa ni. Če 
je, bo nekje naletelo na posluh. 
Takšna je bila tudi naša zgod-
ba: igrali smo že kakšnih pet 
let, ampak smo bili doma čisti 
marginalci, dokler nas ni sli-
šal nekdo iz Nemčije in takrat 
se nam je vse odprlo. Ko smo 
šli prvič na turnejo v Nemči-
jo, nam sploh ni bilo jasno, za-
kaj so nas tako sprejeli. V nas 
so videli nekaj novega.« Nikoli 
jim ni šlo za uspeh, ampak za 
sporočilo: »Da boš nekoga oza-
vestil, mu pomagal odpreti oči 
in mu povedal: glej, so proble-
mi, pa sploh ne veš zanje, če-
prav se te direktno dotikajo.« 
Za Polsko malco kot večinoma 
instrumentalno skupino je bilo 
to še malo težje. »V bistvu smo 
delali glasbene slike, ki so, če 
si se dovolj poglobil vanje, go-
vorile tako o lepih kot o manj 
lepih stvareh. Vse pa smo nad-
grajevali s pogovorom s svoji-
mi poslušalci in jih na tak na-
čin ozaveščali,« pojasnjuje.

ANARHIST

Kaj danes revoltira punker-
ja, ki je dopolnil 50 let? »Kaj 
te ne revoltira, če si odprt člo-
vek, če ne rineš glave v zemljo, 
če hočeš videti okoli sebe? Gle-
de na to, da živimo v svetu, ki 
nas ves čas bremeni, namesto 
da bi nam pomagal živeti, je 
že to razlog za nek upor,« se iz 
njega kar vsujejo misli. »V re-
snici je toliko enega s....a, da 

je treba opozarjati in poveda-
ti. Svoja otroka (študentko in 
dijaka, op. a.) tega učim, vesta 
vse, kar vem jaz, in jima ne bo 
težko prepoznati problema, 
ko bosta stopila na led. Veči-
na tega ne spozna,« je kriti-
čen do sistema, ki ljudi zadr-
žuje v službah po deset in več 
ur na dan, medtem ko jim nek-
do drug vzgaja otroke. Dekla-
rira se za anarhista, a zavrača 
stereotip, da gre pri tem za na-
silno ideologijo. »Danes je naj-
višja oblika anarhizma imeti 
svoj vrt, se pravi biti samoza-
dosten. In glej, kako to točno 
vedo: v Avstraliji, Novi Zelan-
diji, ZDA, na Irskem je že pre-
povedano imeti svoj vrt. Od 
davnih vekov imamo v geneti-
ki zapisano, kako se preživeti, 
pa so nam jo zatrli. Jaz jo obu-
jam nazaj, iščem staro izročilo 
in se učim. Upam, da bom tudi 
svojim otrokom lahko dal del 
tega pozabljenega znanja,« po-
jasnjuje in ne pozabi omeniti, 
da mu je v veliko veselje skr-
beti tudi za grajski zeliščni vrt. 

Čeprav je veliko časa preživel 
v tujini, zlasti v ZDA, ga druga 
okolja niso nikoli premamila, 
da bi v njih ostal: »Nisi brez 
razloga postavljen v eno oko-
lje in se moraš v tistem okolju 
izživeti, kljub temu da imaš sto 
problemov. Ni naključij, vsaka 
stvar ima svoj vzrok in posle-
dico. Tako sem tudi jaz sem 
postavljen z nekim vzrokom. 
Kamor koli se boš umaknil, si 
boš morda materialno olajšal 
življenje, tvoja bit pa bo žalo-
stna.« 
� Peter�Pavlovič

...�in�danes�kot�oskrbnik�gradu�Rajhenburg

Gianni� Kovač� kot� basist� v�
zgodnjih�80-ih�letih�...


